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 یکی از آفت های مدیریت و آسیب هایی که می تواند 
یک مدیر را منحرف کند و از جایگاه واقعی به سقوط 
بکشاند، خود خواهی و منیت است؛ اینکه من فالن 
کردم یا فالن می کنم یا اگر من نباشم چه می شود 
و به اصطالح قدیمی ها من آنم که رستم جهان را 
به  و  سنگین  دردی  واقع  در  خواهی  خود  گرفت. 
سختی قابل درمان است؛ اینکه در روایتی علی ابن 
ابیطالب علیه السالم فرمودند: انسان مستبد  هالک 
می شود،  به دلیل این است که انسان مستبد فقط 

و فقط به خود و نفع خود می اندیشد. 
یا  تکبر  انسانی  هیچ  می فرمایند:  صادق)ع(  امام 
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امام جمعه اصفهان تاکید کرد:

خسارت کشاورزان  و حقابه داران 
اصفهانی باید پرداخت شود

 »بهارنارنج«،  ویژه برنامه
 تحویل سال با  احسان علیخانی

مناقصه واگذاری نظافت و حفظ و نگهداری ساختمان و محوطه جمعیت هالل احمر استان اصفهان 96-12
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد نظافت و سرویس دهی و انجام امور جنبی درمانگاه کهریزسنگ جمعیت هالل احمر 
نجف آباد و مرکز جامع علمی کاربردی هالل استان اصفهان و همچنین حفظ و نگهداری ساختمان و فضای سبز مرکز آموزش های 

تخصصی امداد و نجات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت های واجد شرایط در صورت عدم 

عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار در سامانه 96/12/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز شنبه 96/12/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 97/1/14
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 97/1/15

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه- جمعیت هالل احمر استان اصفهان- خزانه داری 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه )www.setadiran.ir( و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه 

مشخص است، امکانپذیر می باشد.

»آگهی مناقصه«

جمعیت هالل احمر استان اصفهان

چرا لباس نظامی شمخانی در دیدار با لودریان اهمیت داشت؟ 

دیپلماسی اقتدار

آیــرو،  مــارک  ژان  گذشــته،  ســال  زمســتان  اول. 
وزیرخارجــه فرانســه، بــه تهــران ســفر کــرد. در بــدو ورود 
ــار او  ــه افتخ ــه ب ــفارت فرانس ــامی در س ــت ش او، ضیاف
ــن در  ــی از حاضری ــی، یک ــٔه مهمان ــد. در میان ــزار ش برگ
ــور نظامــی  ــا مان ــه تقــارن ســفر او ب ــا اشــاره ب جلســه ب
مشــترک انگلیــس و آمریــکا و فرانســه در خلیج فــارس 
ــرف  ــرای ط ــی ب ــاوی پیام ــت ح ــًا می توانس ــه طبع ک
ایرانــی باشــد پرســید: آیــا فکــر نمی کنیــد ایــن مســئله 
روی روابــط تجــاری مــا بــا ایــران تأثیــر بگــذارد؟ 
ــی  ــچ نگران ــن هی ــه، م ــه »ن ــد ک ــواب می ده ــرو ج آی
نســبت بــه موفقیت آمیــز بــودن ایــن ســفر نــدارم. 
مقامــات ایرانــی در هیــچ یــک از جلســات مقدماتــی و 
ــن  ــه ای ــس ب ــران و پاری ــرای ســفر در ته ــزی ب برنامه ری

ــدند.« ــرض نش ــئله معت مس
چندیــن روز بعــد از ایــن ماجــرا، رهبــر انقــالب در 
ــان  ــه بی ــور اینگون ــان ن ــت اندرکاران راهی ــا دس ــدار ب دی
کردنــد: »مــن اینجــا یــک حاشــیه ای بــاز کنــم: جنــگ 
تحمیلــی به خاطــر ایــن اّتفــاق افتــاد کــه دشــمن در مــا 
احســاس ضعــف کــرد. اگــر دشــمن بعثــی و محرّکینش 
خاطرجمــع نبودنــد کــه ســرِ چنــد روز بــه تهــران خواهنــد 
رســید... ایــن جنــگ انجــام نمی گرفــت؛ آن هــا در 
ــد. احســاس ضعــف شــما،  ــا احســاس ضعــف کردن م
ــت؛  ــما اس ــه ش ــٔه ب ــه حمل ــمن ب ــویق دش ــب تش موج
ایــن یــک قاعــدٔه کّلــی اســت. اگــر می خواهیــد دشــمن 
ــد  ــد، ســعی کنی ــان منصــرف کنی ــه خودت را از تهاجــم ب
ــان  ــپس ایش ــد.«)1395/12/16( س ــف نکنی ــار ضع اظه
ــرده  ــاره ک ــه اش ــٔه فرانس ــفر وزیرخارج ــرای س ــه ماج ب
ــش  ــا در چال ــی از ماه ــزرگ بعض ــتباه ب ــد: »اش و گفتن
ــت  ــار آن اس ــور دچ ــروز کش ــه ام ــی ک ــادی بزرگ اقتص
ــتیم-  ــادی هس ــش اقتص ــار چال ــروز دچ ــا ام ــه م -ک
ــار ضعــف شــد؛  ــٔه اقتصــادی اظه ــه در زمین ــود ک ــن ب ای

ــود  ــه می ش ــت ک ــی اس ــا جای ــه اینج ــد ک ــمن دی دش
ــه[  ــوری ک ــد؛ ]ط ــاد کردن ــار را زی ــذا[ فش ــار آورد، ]ل فش
ــی  ــن رزمایش ــه ای ــند ک ــه بپرس ــر در مصاحب ــک نف از ی
ــا  ــال ب ــد و درعین ح ــا می کنی ــد فالن ج ــما داری ــه ش ک
ــا از  ــت[ ایرانی ه ــک وق ــد، ]ی ــره می کنی ــا مذاک ایرانی ه
ــه ایــن مذاکــرات  ایــن رزمایــش ناراحــت نشــوند کــه ب
ــت  ــه بخــورد، او رویــش بشــود و خجال اقتصــادی ضرب
نکشــد از اینکــه بگویــد »نــه آقــا، این هــا تأثیــری نــدارد؛ 
ــد  ــرات دارن ــن مذاک ــه ای ــاج ب ــدر احتی ــا این ق ایرانی ه
کــه امثــال ایــن رزمایــش ضــرری بــه مذاکــرٔه اقتصــادی 
ــمن  ــل دش ــف در مقاب ــار ضع ــن اظه ــد«! ای ــا نمی زن م

نبایــد بشــود.«)1395/12/16(
دوم. یــک ســال بعــد از ایــن ماجــرا، ژان ایــو لودریــان که 
حــاال جایگزیــن آیــرو در منصــب وزارت خارجــٔه فرانســه 
شــده بــود، در تاریــخ 14 اســفندماه 96 وارد ایــران شــد. 
او نیــز ماننــد همتــای قبلــی خــود، پیــش از آمــدن بــه 
ایــران، همــان ســخنان تکــراری دربــارٔه مذاکــره بــر ســر 
ــوان موشــکی را  ــران و کاهــش ت اقدامــات منطقــه ای ای
ــه شــاخ و شــانه کشــیدن شــد.  ــرد و شــروع ب ــو ک بازگ
ایــن بــار امــا در بــر همــان پاشــنه بــاز نشــد. در بــدو ورود 
او بــه ایــران، جمعــی از دانشــجویان انقالبــی در اعتــراض 
بــه ســخنان بی پایــه و اســاس وی، در فــرودگاه مهرآبــاد 
تجمــع کــرده و بــا در دســت داشــتن عکس هایــی 
از شــهید طهرانــی مقــدم، پــدر موشــکی ایــران، بــه 
اســتقبال او رفتنــد. پــس از دانشــجویان، ایــن بــار 
نوبــت دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی بــود کــه جــواب 
ــی  ــمخانی، در اقدام ــد. ش ــه را بده ــٔه فرانس وزیرخارج
ــر  نمادیــن و برخــالف عــرف مرســوم، لبــاس نظامــی ب
تــن کــرد و خطــاب بــه لودریــان گفــت: »تــوان دفاعــی 
ــوده و توســعٔه آن  ــچ کشــوری نب ــدٔه هی ــران تهدیدکنن ای
بــدون تأثیرپذیــری از مؤلفه هــای سیاســی، تابعــی 

از نیازمندی هــای امنیتــی و تهدیــدات بالقــوه کشــور 
ــا او، همیــن  اســت.« وزیرخارجــٔه ایــران نیــز در دیــدار ب
موضــع قاطعانــه را امتــداد داد و پــس از آن، در صفحــٔه 
شــخصی خــود در یکــی از شــبکه های اجتماعــی چنیــن 
ــه جــای  ــد ب ــاالت متحــده و اروپایی هــا بای نوشــت: »ای
زیــر ســؤال بــردن برنامــه موشــکی ایــران، تزریــق صدهــا 
میلیــارد دالر تســلیحات را بــه منطقــه مــا متوقــف کننــد. 
ــط  ــه توس ــکی مان ک ــٔه موش ــا برنام ــت ب ــروری اس ض
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد محــدود نشــد از 
تکــرار رنجــی کــه مــردم مــا بــا موشــک بــاران صــدام - 
ــری  ــدند جلوگی ــل می ش ــرب - متحم ــت غ ــا حمای و ب
ــس  ــه »فران ــود ک ــت ب ــن عل ــه همی ــاید ب ــم.« ش کنی
کلمانســو« خبرنــگار شــبکه خبــری »یــوروپ1«، بــا 
اشــاره بــه اینکــه گفت وگــو بــا دبیــر شــورای عالی امنیــت 
ملــی ایــران شــبیه مســابقٔه بوکــس بــود، تصریــح کــرد: 
»وزیرخارجــٔه فرانســه در ســفر بــه تهــران، انتظــار داشــته 
حداقــل یــک موضــع کلــی از ایرانیــان در خصــوص 
توقعــات موشــکی اروپــا ببینــد ولــی در ایــن مســیر، همٔه 
 گام هــای وزیــر فرانســوی بــه درهــای بســته ختــم شــده

است.«
ــت  ــل سیاس ــه اص ــل از س ــن اص ــزت« اولی ــوم. »ع س
 خارجــی جمهــوری اســالمی )عــزت، حکمــت، مصلحت( 
ــور  ــی کش ــالت بین الملل ــٔه تعام ــه هم ــی ک ــت. اصل اس
می بایســت مبتنــی بــر آن صــورت بگیــرد. »معنــای 
ــالمی، در  ــام اس ــه و نظ ــه جامع ــت ک ــن اس ــزت ای ع
نبایــد  خــود،  بین المللــی  برخوردهــای  از  هیچ یــک 
طــوری حرکــت کنــد کــه منتهــی بــه ذلیــل شــدن 
اســالم و مســلمین شــود.«)1368/11/09( طبعــًا حفــظ 
ــی، وظیفــٔه همــٔه مســئوالن، در هــر  ــران و ایران عــزت ای
ــه ناپذیر  ــل خدش ــزت، اص ــت. ع ــی اس ــطح و مقام س

جمهوری اســالمی اســت. منبــع: خــط حــزب هللا

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از شاعران و ستایشگران اهل بیت)ع( با اشاره به اینکه هر جا آمریکا هست، فساد و فتنه هست 
خطاب به آمریکایی ها و اروپایی ها گفتند: شما در این منطقه چه کار می کنید؟

اینجا منطقه ماست
|صفحه ۲

س
عک

Le
ad

er
.ir

بــا دولت هــای  بــرای حضــور در منطقــه بایــد  -- مــا 
منطقــه مذاکــره و گفت وگــو کنیــم یــا بــا شــما؟ هــر 
وقــت خواســتیم در آمریــکا حضــور پیــدا کنیــم بــا شــما 

می کنیــم! گفت وگــو 
-- امــروز در مقابــل الگــوی اســالمی، الگــوی انحرافــی 
زن غربــی وجــود دارد کــه به جــای همــه خصوصیــات 

برجسته و ممتاز زن اسالمی، شاخصه هایی همچون 
برهنگــی و جلــب نظــر و التــذاذ مــردان را در خــود دارد.

-- اینکــه چهــار دختــر فریــب بخورنــد و  در خیابــان 
حجابشــان را بردارند، مســئله حقیری اســت. آن چیزی 
کــه مــن را حســاس می کنــد، طــرح مســئله »حجــاب 
اجبــاری« از دهــان یــک گروهــی از خــواص اســت. یعنــی 

یــک عــده ای همــان خطــی را دنبــال می کننــد که دشــمن 
نتوانســته بــود آن را بــه نتیجــه برســاند.

-- آنچــه کــه حــرام شــرعی اســت، نبایــد به صورت آشــکار 
صــورت بگیــرد. شــارع مقــدس بــر حکومــت اســالمی 
تکلیــف کــرده کــه مانــع از رواج حــرام الهــی در جامعــه 

بشــود.

-- شــنیدم الیحــه ای را بــرای مســائل خانــواده و اِعمــال 
خشــونت علیــه زنــان تنظیــم می کننــد؛ هــم مســئوالن 
دولتــی، هــم مســئوالن مجلــس، مراقــب باشــند کــه بــاز 
همــان فرهنــگ غربــی را نخواهنــد اینجــا پیــاده کننــد... 
مــا امــروز بــا دشــمنی های خباثت آمیــزی مواجهیــم، بایــد 

مراقــب باشــیم.



یادداشت

پوتین و ترامپ
نفیسه اله دادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

جمهــوری  رئیــس  نظرســنجی ها  اســاس  بــر  پوتیــن 
ــب  ــوریه و کس ــور در س ــا حض ــرًا ب ــت و اخی ــوب اس محب
ــح تأثیرگــذار شــده  موفقیــت و همــکاری در گســترش صل
ــرار دارد.  ــپ ق ــن، ترام ــت پوتی ــاف جه ــا در خ ــت. ام اس
محبوبیــت »دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریــکا در 
تازه تریــن نظرســنجی، بــه نازل تریــن ســطح از زمــان 
ورود بــه کاخ ســفید کاهــش یافتــه اســت. ترامــپ بــا 
سیاســت های ناپختــه خویــش بــه »دیوانــه« ملقــب شــده 
ــا بی خــردی هــر روز دچــار ناکامــی جدیــدی می شــود.  و ب
بــا آمــدن ترامــپ نــام روســیه در تحریــم  همــواره کنــار ایــران 
ــی کــه تصــور  ــه چشــم می خــورد؛ در حال و کــره شــمالی ب
می شــد ترامــپ روابــط خوبــی بــا روســیه خواهــد داشــت. 
اقدامــات محــدود کننــده در نظــر گرفتــه شــده علیــه روســیه 
بســیار گســترده تر از تحریم هایــی اســت کــه در دوران 
ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا علیــه مســکو اعمــال شــده 
بــود و ایــن بســته تحریمــی، شــدیدالحن ترین آنهــا از زمــان 

ــوند. ــوب می ش ــرد محس ــگ س دوران جن
بــا تأکیــد پوتیــن بــر افزایش تــوان نظامــی خویــش، ترامپ 
ــه  ــت: مجموع ــن گف ــر پوتی ــد. والدیمی ــر ش ــیه دورت از روس
ســاح  ها و موشــک های بالســتیک روســیه بــه  عنــوان یــک 
عامــل بازدارنــده جــدی در برابــر بلنــد پروازی  هــای آمریــکا 
خواهــد بــود. روســیه اخیــرًا از موشــکی رونمایــی کــرد کــه 
حتــی توســط رادارهــا نیــز قابــل شــنایی نیســت. ترامــپ نیز 
از همیــن رویکــرد نظامــی و قدرت نمایــی روســیه عصبانــی 
ــد.  ــدی را مطــرح می کن اســت و هــر روز تحریم هــای جدی
از ســوی دیگــر هم ســو نبــودن روســیه بــا آمریــکا در شــورای 
ــه  ــت. نمون ــپ اس ــت ترام ــل عصبانی ــن عام ــت، دومی امنی
ــاره  ــاره قطعنامــه ضدایرانــی درب ــارز آن وتــوی روســیه درب ب
موشــک های یمنــی اســت. روســیه قطعنامه پیشــنهادی در 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل را کــه در آن از نقــض تحریــم 
تســلیحاتی یمــن توســط ایــران ابــراز نگرانــی شــده بــود، وتو 
کــرد. پیشــنویس ایــن قطعنامــه بــه رغــم حمایــت 11 کشــور 

بــه علــت وتــوی روســیه مــورد قبــول واقــع نشــد.
روســیه موضــع کامــًا مخالــف ترامــپ را اتخــاذ کــرده و البته 
عقانــی نیــز هســت؛ موضــع روســیه در قبــال بشــار اســد و 
نیــز همــکاری بــا ایــران و ترکیــه در جهــت صلــح ســوریه و 
کســب موفقیــت ، همچنیــن افــکار عمومــی حداقــل منطقــه 
خاورمیانــه هــم ســو بــا روســیه اســت و همین هــا ترامــپ 

را آزار می دهــد.

کوتاه از سیاست
غلط اضافی نتانیاهو

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در فرافکنــی جدیــد 
ــری از  ــا راه جلوگی ــران، گفــت کــه تنه ــه ای خــود علی
اشــاعه تســلیحات هســته ای در خاورمیانــه، آن اســت 

ــه ایــران داده نشــود.  کــه اجــازه غنی ســازی ب
بــه نقــل از اورشــلیم پســت، بنیامیــن نتانیاهــو 
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در دیــدار بــا نیکــی 
ــت: در  ــل، گف ــازمان مل ــکا در س ــفیر آمری ــی س هیل
واشــنگتن از مــن ســوالی پرســیده شــد کــه موضــع 
ــه  ــورهای خاورمیان ــت کش ــورد خواس ــرائیل در م اس
بــرای غنی ســازی اورانیــوم چیســت؟ مــن معتقــدم 
ــه  ــته ای ب ــق هس ــه تواف ــی ک ــورها از زمان ــن کش ای
ــن خواســته ای  ــران اجــازه غنی ســازی را داد، چنی ای

ــد.  دارن
بهتریــن  شــد:  مدعــی  ادامــه  در  همچنیــن  وی 
راه جلوگیــری از اشــاعه تســلیحات هســته ای در 
ــت.  ــا رد آن اس ــام ی ــل برج ــاح کام ــه، اص خاورمیان
و  فنــاوری  توســعه  از  جلوگیــری  راه  تنهــا  ایــن 
تســلیحات هســته ای در میــان کشــورهای خاورمیانــه 

ــت. اس
می شــود  مطــرح  حالــی  در  نتانیاهــو  ادعاهــای 
ــیاری از  ــام بس ــر اع ــتی بناب ــم صهیونیس ــه رژی ک
ســازمان ها و کارشناســان بین المللــی، هم اکنــون 
دارای 200 کاهــک هســته ای اســت و تنهــا کشــوری 
ــه از تســلیحات  ــه محســوب می شــود ک در خاورمیان

ــت. ــوردار اس ــته ای برخ هس

 ابراز نگرانی ایران 
از اوضاع وخیم افغانستان

غامعلــی خوشــرو در نشســت عــادی شــورای 
ــا  ــتان« ب ــت در افغانس ــوان »وضعی ــا عن ــت ب امنی
ــال  ــتی در س ــات تروریس ــش حم ــه افزای ــاره ب اش
2017 کــه بــر اســاس گــزارش دبیــرکل بــه بیشــترین 
ــت در  ــوع امنی ــت: موض ــت، گف ــیده اس ــزان رس می
افغانســتان وخیــم تــر شــده و از جامعــه بین الملــل 
انتظــار مــی رود کــه دولــت وحــدت ملــی افغانســتان 
را بیــش از پیــش در مبــارزه بــا تروریســم و رســیدن 
ــدار در ایــن کشــور حمایــت  ــه صلــح و توســعه پای ب

کنــد.
ــن  ــر ای ــران ب ــوری اســامی ای ــار کــرد: جمه وی اظه
بــاور اســت کــه افزایــش همکاری هــای منطقــه ای بــا 
افغانســتان یکــی از راه هــای اصلــی رســیدن بــه صلح 

و ثبات در این کشور و منطقه است. 

جهانگیری:
 ایران در دوران بازسازی 

کنار عراق خواهد بود 
ــوری  ــلیم الجب ــا س ــدار ب ــری در دی ــحاق جهانگی اس
ــر  ــام و تدابی ــت: اهتم ــراق گف ــس ع ــس مجل رئی
ــت  ــرای حفاظ ــراق ب ــس ع ــت و مجل ــح دول صحی
ازیکپارچگــی و تمامیــت ارضــی ایــن کشــور ارزشــمند 
بــا  و مخالفت هــا  از دشــمنی ها  بعضــی  اســت. 
کشــورهایی نظیــر ایــران و عــراق بــه خاطــر ســاختار 
دموکراتیــک ایــن دو کشــور بــوده کــه رای و نظــر مردم 

ــده اســت.  ــن کنن ــری تعیی ام
جهانگیــری بــا اشــاره بــه ســطح عالــی مناســبات دو 
کشــور و مذاکــرات انجــام شــده در ایــن ســفر گفــت: 
ــراق در  ــم در دوران بازســازی ع ــان می گوی ــا اطمین ب
کنــار شــما خواهیــم بــود چنانچــه در دوران ســختی 
و حضــور داعــش بــا وجــود همــه دشــواری ها و 
مهندســان  و  شــرکت ها  مخاطره آمیــز،  مســائل 
ــدادی از  ــی تع ــد و حت ــی ماندن ــراق باق ــی در ع ایران

ــه شــهادت رســیدند. ــا ب آنه

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

خودخواهی در مديريت
می فرماینــد:  دیگــر  حدیثــی  در  حضــرت  آن 
آنــان  بــر  و  را کوچــک شــمارد  آن کــه مــردم 
ــد:  ــاز می فرماین ــار اســت و ب ــی فروشــد، جب  بزرگ
ــدازه  ــه ان ــش ب ــه در دل ــود آن ک ــت نش وارد بهش
ــر باشــد. بســياری از انســان ها  ــی تکب ــه خردل دان
خودخــواه هســتند؛ مديــران و مســئوالن نیــز 
ــه  ــه در درج ــرا ك ــتند؛ چ ــتثنا نيس ــانند و مس انس
اول بــه نيازهــای خودشــان توجــه می كننــد، بعــد 
ــواه  ــف خودخ ــی از تعاري ــا يك ــران. اص ــه ديگ ب
ايــن اســت: در نظــر گرفتــن منافــع شــخصی 
خــود بــه عنــوان معيــار تصميم گيــری. مــرز خــود 
ــات  ــی تعام ــی از چگونگ ــا خودخواه ــتی ب دوس
ــرد  ــود. عملک ــی ش ــخص م ــرد مش ــی ف اجتماع
ــا  ــد ی ــرس، تهدی ــاد ت ــث ایج ــواه باع ــرد خودخ ف
آزار یــا پایمــال شــدن حقــوق دیگــران مــی شــود و 
ــع از رشــد آن شــد. برخــی تفاوت هــا در  ــد مان بای
ــل قبــول اســت و حتــی الزم  شــيوه مديريــت قاب
اســت مــورد تشــويق قــرار گيــرد. مشــكل زمانــی 
اســت كــه اهــداف مديــر در تقابــل بــا ماموريــت يــا 
اهــداف ســازمان قــرار می گيــرد. معمــوال مدیرانــی 
کــه از تخصــص الزم برخــوردار نیســتند، بــه علــت 
عــدم توانایــی الزم، ممکــن اســت درســت در 
ــد و  ــم بگیرن ــازمان تصمی ــداف س ــا اه ــه ب مقابل
ــا اهــل فــن هــم نیســتند؛  ــه مشــورت ب حاضــر ب
چــون احســاس حقــارت مــی کننــد و خطــر 
ــد  ــادی خواه ــان زی ــرر و زی ــه ض ــت ک همینجاس
ــاور هســتند  ــن ب ــر اي ــران ب ــه مدي داشــت. اينگون
كــه رويكردشــان درســت اســت و ايجــاد تغييــر در 
ــد،  ــن باش ــد غيرممك ــران می توان ــط ديگ آن توس
ــر  ــد تفك ــی گوين ــد و م ــورت بيزارن ــور و مش از ش
جمعــی بــه دليــل تعدد افــراد و تضــارب افــكار، كار 
ــرد؛ علتــش ایــن اســت کــه خــود  را پيــش نمی ب
توانایــی تشــخیص صحیــح را ندارنــد و ایــن باعــث 
مــی شــود مدیــر زیــر بــار مشــورت نــرود، بدتــر از 
ايــن مديــران، كســانی هســتند كــه زمينــه را بــرای 
اينگونــه مديــران فراهــم می كنند.ضرب المثلــی 
را آزمــودن  اينكــه آزمــوده  بــر  هســت مبنــی 
ــار  ــوراخ دوب ــک س ــل از ي ــا آدم عاق ــت ي خطاس
گزيــده نمی شــود، امــا در نظــام اداری مــا گاه 
چنديــن بــار از يــک مديــر ناكارآمــد در پســت های 
ــر  ــر اینکــه مدی ــف اســتفاده می شــود و بدت مختل
ــر  ــت های باالت ــی را در پس ــد و خودخواه ناکارآم
نصــب کننــد و او از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و 
ــر کســی  ــه دیگ ــدارد ک ــزرگ بپن ــدر ب خــود را آن ق
ــران  ــه مدی ــد نزدیکــش شــود و طبعــا اینگون نتوان
و  نمی شناســند  را  مــردم  مشــکات  هرگــز 

نمی فهمنــد.
ــد  ــر می كنن ــوز فك ــران هن ــن مدي ــياري از اي بس
كــه می تواننــد مديــر خوبــی باشــند. برخــی 
از مديريــت تنهــا كــت و شــلوار اتــو کشــیده و 
برنــدش را دارنــد؛ هرچنــد آن هــم ربــط چندانــی 
بــه مديريــت نــدارد و بــا لبــاس ســاده امــا منظــم 
ــرد. در بحــث  ــت ک ــر می شــود خدم ــف بهت و نظی
هــای بســياری از مــا »مــن« مركزيــت دارد و مــی 
ــه  ــم و ب ــه دســت بگيري ــور را خــود ب ــم ام خواهي
ــده دســت  ــه ب ــا داعي ــه م ــر معتقديم.هم ــن ام اي
مــن مديريتــش كنــم را داريــم امــا در عمــل وضــع 

ــد. ــه می بيني ــت ك ــی اس ــا همين ــال م و ح
تمثيلــی در مثنــوی مولــوی هســت كــه می گويــد: 
ــواب  ــت، ج ــوقی كوف ــه معش ــر در خان ــقی ب عاش
ــت در  ــدا از پش ــن. ص ــت: م ــت؟ گف شنيد:كيس
ــه نيســت. جــوان رفــت  گفــت: برو،كســی در خان
و چنــدی خــود را در عشــق پختــه كــرد، ســال بعــد 
بازگشــت و چــون از نــو بــر در كوفــت، جــواب آمــد 
كيســت؟ ايــن بــار گفــت: تــو و در بــاز شــد. اگــر 
ــی  ــردم مبتن ــا م ــتگاه ها ب ــران و دس ــه مدي رابط
ــدرت باشــد  ــت و شــيفتگی ق ــی موق ــر كامجوي ب
ــی هــای گروهــی و  ــام جوي ــر انتق و اســاس كار ب
ــرد،  ــرار گي ــی ق ــه خودبين ــی و خاص ــت گذران وق
ايــن در هرگــز بــاز نخواهــد شــد.به فرموده ســعدی 
عليــه الرحمه:»ايــن پنــج روزه مهلــت ايــام، آدمی/

بــر خــاک ديگــران بــه تكبــر چــرا رود؟«
در واقــع اولیــن عامــل آســیب زا در حــوزه مدیریت 
و امــور اجتماعــی غــرور و خودخواهــی اســت کــه 
ــی از  ــام در برخ ــه مق ــیدن ب ــس از رس ــواًل پ معم
مســئوالن و مدیــران مشــاهده مــی شــود. در اثــر 
غفلــت از حقیقــت، بشــر ممکــن اســت بــه محض 
ــر و خودپســندی  ــه ریاســت دچــار تکّب رســیدن ب
شــود کــه ایــن رذیلــه اخاقــی، بزرگ تریــن آفــت 
کاری اوســت و مــی توانــد تمــام آثــار مثبــت 
مســئولیت وی را از بیــن ببــرد. اینجاســت کــه 
ــران  ــزاران و مدی ــواره کارگ ــی)ع( هم ــرت عل حض
ــی  ــر و خودبین ــه دوری از تکّب ــامی را ب ــام اس نظ

توصیــه می کننــد.
ــتر  ــک اش ــه مال ــود ب ــه خ ــرت در عهدنام آن حض

ــد: ــی فرماین ــن م چنی
»اّیــاک و االعجــاب بنفســک و الّثقــة بمــا یعجیک 
منهــا و حــّب االطــراء فــاّن ذلــک مــن اوثــق 
فــرص الّشــیطان فــی نفســه لیمحــق مــا یکــون 
ــار  ــز دچ ــادا هرگ ــنین؛ مب ــان المحس ــن احس م
خــود  خوبی هــای  بــه  و  شــوی  خودپســندی 
اطمینــان کنــی و بپرهیــز از اینکــه دوســت داشــته 
باشــی دیگــران تــو را ســتایش کننــد، زیــرا حالــت 
غــرور و خودپســندی، مناســب تریــن فرصــت 
بــرای شــیطان اســت تــا کــردار نیــک نیکــوکاران را 

ــد.« ــود کن ناب
بر اســاس اندیشــه سیاســی امــام علــی)ع(، غرور 
و خودخواهــی، بــزرگ تریــن آفــت مدیریت اســت 
کــه زمامــداران و مدیــران را بــه ســوی خودکامگــی 
و ســرانجام ذّلــت و خــواری مــی کشــاند، بنابرایــن 
مســئوالن نظــام اســامی نبایــد در اثــر ایــن صفــت 
رذیلــه، گرفتــار وسوســه های شــیطانی شــده و از راه 
حــق خــارج شــوند، بلکــه همیشــه بایــد مواظــب 

باشــند تــا بــه غــرور و خودبینــی دچــار نشــوند.

ــه   ــرت صدیق ــعادت حض ــا س ــتانه والدت ب در آس
کبــری فاطمــه  زهــرا ســام هللا علیها، هــزاران نفــر از 
ــام  ــت علیهم الس ــگران اهل بی ــاعران و ستایش ش
ــرده  ــدار ک ــامی دی ــاب اس ــم انق ــر معظ ــا رهب ب
نغمه ســرایان  و  ستایشــگران  از  تعــدادی  و 
اهل بیــت )علیهم الســام( فضــای حســینیه امــام 
خمینــی)ره( را بــه عطــر مدایــح و مناقــب دخــت 

گرامی پیامبر اسام، معطر کردند. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن دیــدار، مقامات 
ــرا  ــرت فاطمه زه ــی حض ــت روح ــوی و عظم معن
)س( را خــارج از فهــم بشــری دانســتند و گفتنــد: 
مقــام واالی دختــر پیامبر اعظــم را باید از پــروردگار 
ــه  ــان ک ــی شــنید و آموخــت، همچن ــای اله و اولی
پیغمبــر اکــرم )ص( در وصــف آن بانــو، تعبیــر بلنــد 
برتریــن زنــان اهل بهشــت را بیــان فرموده اســت و 
شــیعه و ســّنی بــر صحــت ایــن روایــت، اتفاق نظــر 

دارند. 
ایشــان بــا اشــاره بــه نامگــذاری روز والدت حضرت 
فاطمه زهــرا )س( به عنــوان »روز زن«، زن را در 
منطــق اســامی برخــوردار از یــک چارچــوب کامــل 
خواندنــد و افزودنــد: »زِن اســامی« موجــودی 
اســت دارای ایمــان، عفــاف، رشــد علمــی و معنوی، 
اثرگــذار در اجتمــاع، مدیــر خانــواده و مایــه آرامــش 
مــرد و  در کنــار آن برخــوردار از خصوصیــات زنانگــی 
مثــل لطافــت و آمادگــی بــرای دریافــت انــوار 

الهی. 
رهبــر انقــاب اســامی، الگــوی زن اســامی را زنان 
بزرگــی همچــون حضــرت فاطمــه  زهــرا و حضــرت 
خدیجــه کبــری دانســتند و گفتند: در مقابــل الگوی 
ــی وجــود دارد  اســامی، الگــوی انحرافــی زن غرب
کــه به جــای همــه خصوصیــات برجســته و ممتــاز 
ــی و  ــون برهنگ ــاخصه هایی همچ ــامی، ش زن اس

جلب نظر و التذاذ مردان را در خود دارد. 
ایشــان، ملــزم بــودن مــردان بــه پوشــیدن لبــاس 
کامــل و تشــویق زنــان بــه برهنگــی هــر چــه 

ــه ای از  ــرب را نمون ــس رســمی غ بیشــتر در مجال
ســوق دادن زن غربــی بــه ولنــگاری و بی بندوبــاری 
ــر  ــی مظه ــروز زن غرب ــد: ام ــمردند و افزودن برش
مصــرف، آرایــش، جلوه گــری مقابــل مــردان و 

وسیله هیجان جنسی است. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، طــرح مســائلی 
ســخنان  در  جنســیتی«  »عدالــت  همچــون 
غربی هــا را ظاهــری و مســئله ای خالــی از واقعیــت 
دانســتند و بــا اشــاره بــه اذعــان تعــداد زیــادی از 
ــه  ــر ب ــای اخی ــی در ماه ه ــام غرب ــان صاحب مق زن
قــرار گرفتــن در معرض ســوء اســتفاده و خشــونت 
در جریــان مســائل اداری، گفتنــد: اســام به وســیله 
حجــاب، در را بــر روی ایــن نقطــه انحــراف بســته 
اســت، بنابرایــن حجاب اســامی وســیله مصونیت 

زن است نه محدودیت او. 
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکه پرچــم اســتقال هویتی 
ــی اســت،  ــان ایران ــان در دســت زن ــی زن و فرهنگ
افزودنــد: بانــوان ایرانــی بــا حفظ حجاب، اســتقال 
هویتــی و فرهنگــِی خــود را بــه دنیــا صــادر و ایــن 
ســخن جدیــد را اعــام می کننــد کــه زن می توانــد 
ــری از ســوء  ــاف و جلوگی ــظ حجــاب و عف ــا حف ب
اســتفاده مــردان بیگانــه و زیاده طلــب، در میادیــن 

اجتماعی حضور فعال و مؤثر داشته باشد. 
رهبــر انقــاب اســامی بــا انتقــاد از کســانی 
ــود  ــه وانم ــر و اینگون ــواده را تحقی ــون خان ــه کان ک
ــر  ــی در ه ــیتی یعن ــت جنس ــه »عدال ــد ک می کنن
ــز  ــان نی ــد، زن ــور دارن ــردان حض ــه م ــه ای ک عرص
ــه  ــت ب ــن کار را خیان ــند«، ای ــته باش ــور داش حض
زنــان و حرمــت و شــخصیت آنــان دانســتند و 
گفتنــد: زن، محتــرم اســت و هیچکــس مخالــف 
حضــور او در میادیــن اجتماعــی و تحصیــل علــم و 

کسب مسئولیت نیست. 
ایشــان افزودنــد: ایــن هنــر انقاب اســامی اســت 
کــه امــروز زنــان ایرانــی جــزو بهتریــن دانشــمندان 
ــل  ــرا قب ــتند، زی ــی هس ــخصیت های فرهنگ و ش

ــر در  ــان برت ــداد زن ــود و تع ــه نب ــاب اینگون از انق
ــدود  ــیار مح ــی بس ــی و فرهنگ ــای علم بخش ه

بود. 
و  مدیــر  را  زن  خامنــه ای،  هللا  آیــت  حضــرت 
محــور خانــواده و نقــش مــادری، همســری و 
ــغل و  ــن ش ــواده را مهم تری ــش در خان ــاد آرام ایج
مســئولیت او دانســتند و بــه زنــان ایرانــی توصیــه 
کردنــد: مفاهیــم اســامی و چارچوب هــای قرآنــی 
دربــاره زن را حفــظ و تقویــت کنیــد و آن را از آفاتــی 
همچــون اســراف، رقابت هــای منفــی و الگــو 

گرفتن از زن منحرف غربی دور بدارید. 
ــتمر و  ــه مس ــال توطئ ــل س ــه، چه ــان در ادام ایش
ــن  ــران و در عی ــت ای ــه مل ــمنان علی ــر دش بی نظی
حــال بالندگــی و پیشــرفت روزافــزون شــجره 
طیبــه انقــاب را مایــه افتخــار و نشــانه لطــف الهــی 
ــاه  ــد م ــران از چن ــمنان ای ــد: دش ــد و گفتن خواندن
قبــل در اتاق هــای فکــر دور هــم نشســتند و بــرای 
ســه مــاه آخــر ســال طراحــی کردنــد کــه بــه خیــال 
خــود کار جمهــوری اســامی را در اســفند مــاه تمام 

کنند. 
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: در دی مــاه و 
بهمــن مــاه دیدیــد کــه مــردم چگونه جــواب آنهــا را 
دادنــد و ملــت ایــران همــواره آمــاده اســت کــه هــر 

متجاوز و مَتعّرضی را به جای خود بنشاند. 
ایشــان ســپس بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه از جملــه 
دشــمنان ایــران از اســتحکام کشــور و متکــی 
ــان و راه امــام بزرگــوار  ــه مــردم و جوان ــودن آن ب ب
اطــاع دارنــد، بــه تبییــن ابعــاد و اهــداف طراحــی 
ــت مســتقل و  ــه هوی ــه نقط ــه ب دشــمنان در حمل
فرهنگــی زن مســلمان یعنــی مســئله »حجــاب« 

ــد. پرداختن
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه تبلیغات 
سرســام آور  هزینه هــای  و  دشــمنان  پرحجــم 
آنــان بــرای اثرگــذاری منفــی بــر مســئله حجــاب، 
ــد  ــات کردن ــر و تبلیغ ــه، فک ــه هزین ــد: آن هم گفتن
ــد و  ــب بخورن ــر فری ــد دخت ــه آن چن ــه در نتیج ک
ــد و همــه  ــار روســری از ســر بردارن در گوشــه  و کن
ــر  ــک و حقی ــه کوچ ــن نتیج ــان در ای تاش هایش
ــا  ــت ام ــئله ای نیس ــن، مس ــه ای ــد ک ــه ش خاص
ــئله  ــرح مس ــد، ط ــاس می کن ــده را حس ــه بن آنچ
»حجــاب اجبــاری« از دهــان برخــی خــواص 

است. 
ــا  ــان آن ه ــه در می ــده ک ــن ع ــد: ای ــان افزودن ایش
ــم  ــم ه ــد معّم ــنفکرنما و آخون ــگار، روش روزنامه ن
ــد کــه  ــال می کنن وجــود دارد، همــان خطــی را دنب
ــور  ــه در کش ــه هزین ــا آن هم ــته ب ــمن نتوانس دش
ــن کارشــان  ــه ان شــاءهللا ای ــه نتیجــه برســاند ک ب

نادانسته باشد. 
ــراد  ــن اف ــای ای ــا رد ادع ــاب اســامی ب ــر انق رهب

مبنــی بــر اینکــه دســتور امــام راحــل دربــاره 
حجــاب زنــان مربــوط بــه همــه  زنــان نبوده اســت، 
ــا آن  ــرا م ــت؛ زی ــط اس ــرف غل ــن ح ــد: ای گفتن
ــوار در  ــام بزرگ ــه ام ــم ک ــر داری ــم و خب ــان بودی زم
مقابــل ایــن منکــرِ واضــح کــه به دســت پهلوی هــا 
ــود،  ــده ب ــاد ش ــور ایج ــا در کش ــای آنه و دنباله ه
همچــون همــه منکــرات مثــل کــوه، محکم ایســتاد 

و گفت حجاب باید وجود داشته باشد. 
ایشــان افزودنــد: نظــام اســامی بــا فــردی کــه در 
ــدارد،  ــل نامحــرم حجــاب ن ــه خــود و در مقاب خان
کاری نــدارد، امــا کاری کــه در خیابــان و در مــأ عــام 
ــی  ــم عموم ــع کار و تعلی ــود، در واق ــام می ش انج
ــف  ــام، تکلی ــده از اس ــام برآم ــرای نظ ــت و ب اس

ایجاد می کند. 
ــرام،  ــد: کار ح ــه ای گفتن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــرعی  ــرام ش ــه ح ــدارد و آنچ ــک ن ــزرگ و کوچ ب
اســت، نبایــد بــه صــورت آشــکار انجــام شــود، زیــرا 
شــارع اســامی بــر حکومــت تکلیــف کــرده مانــع 

انجام حرام علنی شود. 
ایشــان بــا رّد حــرف برخــی افــراد مبنــی بــر اینکــه 
بایــد اجــازه داد مــردم خودشــان حجــاب را انتخاب 
کننــد، گفتنــد: ایــن حــرف را دربــاره همــه گناهــان 
ــد  ــه بگوین ــل آنک ــت؛ مث ــوان گف ــی می ت اجتماع
فــروش مشــروبات الکلــی آزاد شــود و هــر کــس 
خواســت بخــورد یــا نخــورد؛ آیــا ایــن حرف درســت 

است؟ 
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
ــی هســتیم و  ــان ایران ــه حجــاب زن ــا مفتخــر ب م
ــی  ــادر ایران ــامی و چ ــاب اس ــا حج ــی ب زن ایران
ــه  ــرداری ب ــه داری و همس ــن خان ــته در عی توانس
ــور  ــی و حض ــی و فرهنگ ــای علم ــن رتبه ه باالتری
ــن کار  ــد: ای ــد، افزودن ــی دســت یاب ــر اجتماع مؤث
ــرای  ــراد ب ــی اف ــه برخ ــت ک ــی اس ــای بزرگ خط
ایجــاد میــل غلــط و انحرافــی بــه فرهنــگ غربــی 

به دنبال دور زدن قوانین هستند. 
ایشــان در همیــن زمینــه بــا انتقــاد از انجــام برخــی 
اقدامــات خــاف در زمینــه سیاســت های جمعیتی 
و آموزشــی، گفتنــد: بایــد جلــوی هرگونــه تخلــف از 
ــه شــود و مســئوالن  سیاســت های اســامی گرفت
بایــد کار و قوانیــن را بــه نحــوی پیــش ببرنــد کــه 
اهــداف اســام تأمیــن شــود نــه اهــداف دشــمنان.
رهبــر انقــاب اســامی، فرهنــگ الهــی را تضمیــن 
و تأمین کننــده اســتقال و آزادی ملــت ایــران 
دانســتند و گفتنــد: ولنــگاری و اســیرِ دست بســته  
ــه آزادی  ــودن، آزادی نیســت بلک ــرب ب ــگ غ فرهن
ــگ و الگــوی اســامی  ــر، فرهن ــان، فک ــی ایم یعن

ــد. ــال کنی خــود را داشــته باشــید و دنب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در همیــن زمینــه 
ــخنان  ــیتی در س ــت جنس ــوان عدال ــرار عن ــه تک ب

غربی هــا و افــراد مقّلــد غــرب اشــاره و ایــن 
ســؤال را مطــرح کردنــد: ایــن چــه عدالتــی اســت 
ــترین  ــان، بیش ــای خودش ــاس آماره ــر اس ــه ب ک
ــا اِعمــال زور و خشــونت  ــزان تجــاوز جنســی ب می
ــه  ــان ب ــه زن ــن بیشــترین خشــونت علی و همچنی
ــکا  ــا و آمری ــا در اروپ ــردان در خانواده ه ــت م  دس

انجام می شود؟ 
بــه  را  اســام  در  جنســیتی  عدالــت  ایشــان، 
ــن  ــرار نگرفت ــرض ق ــورد تع ــرم و م ــای محت معن
ــان  ــه زن ــونت علی ــال خش ــری از اعم زن و جلوگی
ــواده دانســتند و تأکیــد کردنــد: بــرای فهــم  در خان
ــت  ــا نیس ــت ی ــونت هس ــزی خش ــه چی ــه چ آنک
بایــد از منطــق و فکــر اســامی اســتفاده شــود نــه 

ــرب. ــم غ از تعالی
ــد  ــان چن ــه بی ــپس ب ــامی س ــاب اس ــر انق رهب

توصیه خطاب به مداحان پرداختند. 
ــز  ــمنی های خباثت آمی ــه دش ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
علیــه نظــام و ملــت ایــران، ستایشــگران اهل بیــت 
ــا  ــه ب ــم در مقابل ــانه هایی مه ــام را رس علیهم الس
ایــن دشــمنی ها خواندنــد و خطــاب بــه آنــان 
ــت و  ــت و عقانی ــش معرف ــا افزای ــد ب ــد: بای گفتن
ایمــاِن مخاطبــان و روشــنگری سیاســی و ترویــج 
ــی  ــر اتحــاد مل ــد ب ــار و اخــاق اســامی، تأکی رفت
ــرادری و مهربانــی، وظیفــه ســنگین  و گســترش ب

خود را انجام دهید. 
هللا  آیــت  حضــرت  ســخنان  پایانــی  بخــش 
مقام هــای  ســخنان  بــه  پاســخ  خامنــه ای 
آمریکایــی و اروپایــی در مخالفــت بــا حضــور 
منطقــه ای ایــران بــود. ایشــان گفتنــد: در حالی کــه 
و  مفســدانه  حضــوری  همه جــا  در  آمریــکا 
ایــران  حضــور  دربــاره  مرتبــًا  دارد،  فتنه گرانــه 
مــا  آیــا  می کننــد.  شــبهه آفرینی  منطقــه،  در 
ــازه  ــکا اج ــد از آمری ــه بای ــور در منطق ــرای حض ب

بگیریم؟ 
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: مــا بــرای حضــور 
ــا دولت هــای منطقــه مذاکــره و  ــد ب در منطقــه بای
ــا شــما؟ هــر گاه خواســتیم  ــا ب ــم ی گفت وگــو کنی
در آمریــکا حضــور پیــدا کنیــم، بــا شــما گفت وگــو 

می کنیم! 
ــی  ــی مبن ــای اروپای ــه مقام ه ــخ ب ــان در پاس ایش
بــر تمایــل بــه مذاکــره بــا ایــران دربــاره حضــور آن 
ــد  ــورد تأکی ــه را م ــن نکت ــه، مجــددًا همی در منطق
قــرار دادنــد و گفتنــد: ایــن مســئله بــه شــما چــه 
مربــوط اســت؟ ایــن منطقــه، منطقــه ماســت یــا 
شــما؟ شــما در منطقــه مــا چــه می کنیــد؟ مــا بــا 
ــم  ــرار ه ــم و ق ــرار می گذاری ــه ق ــای منطق ملت ه
گذاشــته ایم و پیــش رفته ایــم و پیش تــر هــم 
ــد  ــی را بای ــائل سیاس ــن مس ــت. ای ــم رف خواهی

ــد. مــردم بدانن

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از شاعران و ستایشگران اهل بیت علیهم السالم: 

حضور ایران در منطقه، ربطی به آمریکا و اروپا ندارد
ادامه از صفحه اول
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معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
بــا بیــان اینکــه بیشــترین ســهم بودجــه ۹7 پــس از موضــوع رفــاه 
اجتماعــی و اشــتغال مربــوط بــه آمــوزش اســت، اعــام کــرد کــه ۵7 
هــزار میلیــارد تومــان بــه موضــوع آمــوزش تخصیــص خواهــد یافت.
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مســئولیت راهبــری و رصــد توســعه 
ــر حســب دســتور رئیــس جمهــور کــه منتخــب ملــت  کشــور را ب
ــران هســتند، عهــده دار هســتم، گفــت: ایــن مســئولیت بســیار  ای
ســنگین اســت و خــود را مســئول زندگــی تک تــک افــرادی 
ــیتی  ــکات معش ــا مش ــختی و ب ــه س ــور ب ــه در کش ــم ک می دان

ــد. ــی می کنن زندگ
نوبخــت بــا بیــان اینکــه بــرای حرکــت در مســیر توســعه نیازمنــد 
توجــه بــه منابــع انســانی هســتیم، گفــت: شــاخصه های توســعه 
انســانی جمهــوری اســامی ایــران در میــان 1۸7 کشــور نســبت بــه 

ــه ۶۹ رســیده ایم. ــگاه 7۵ ب گذشــته بهتــر شــده و از جای

معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
بــا اشــاره بــه موضــوع اشــتغال و تولیــد در الیحــه بودجــه ۹7 کل 
ــد و  ــرای تولی ــان ب ــارد توم ــزار و ۴00 میلی ــزود: 7۳ ه ــور، اف کش
اشــتغال در بودجــه ســال آینــده پیش بینــی شــده اســت. نوبخــت 
بــا اشــاره بــه لــزوم اشــتغال زایی بــرای جوانــان و فارغ التحصیــان 
ــن  ــه همی ــژه دارد و ب ــام وی ــن مســئله اهتم ــه ای ــت ب ــت: دول گف
ــون و ۳۳  ــک میلی ــاد ی ــزی ایج ــال ۹7 برنامه ری ــرای س ــت ب جه
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــغلی را کرده ای ــت ش ــزار فرص ه
محورهــای مــورد توجــه در بودجــه ۹7 موضــوع آمــوزش و آمــوزش 
عالــی اســت، گفــت: بیشــترین ســهم بودجــه ۹7 پــس از موضــوع 
ــن  ــه آمــوزش اســت و از ای ــوط ب ــاه اجتماعــی و اشــتغال، مرب رف
میــزان ۵7 هــزار میلیــارد تومــان بــه موضــوع آمــوزش تخصیــص 

خواهــد یافــت.
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
خاطرنشــان کــرد: در بودجــه ســال آینــده ۹1 هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای رفــاه اجتماعــی، بازنشســتگی، افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 
ــر  ــان ب ــت. وی در پای ــده اس ــی ش ــتی پیش بین ــداد و بهزیس ام
نقــش دانشــگاهیان در مســیر توســعه تأکیــد کــرد و افــزود: کشــور 
ــرای  ــاال ب در شــرایط ســختی قــرار دارد ولــی دارای ظرفیت هــای ب
حرکــت در مســیر توســعه اســت؛ لــذا نقش آفرینــی دانشــگاهیان 

ــر باشــد. ــد موث ــه می توان در ایــن زمین

علــی الریجانــی در جشــن توانمندســازی 1۳00 خانــواده کمیتــه امداد 
امــام خمینــی)ره( کــه در مجتمــع فرهنگــی حضــرت معصومه)س( 
قــم برگــزار شــد، اظهــار داشــت: اینکــه کمیته امداد در مســیر درســتی 
حرکــت می کنــد، مایه خرســندی اســت. وی گفت: یکــی از نهادهایی 
کــه بعــد از انقــاب بــا نیتــی خالــص و خــوب تأســیس شــد، همین 
ــد پیشکســوتان آن را همچــون  ــوده اســت و خداون ــه امــداد ب کمیت
آقــای عســکراوالدی رحمــت کنــد کــه یکــی از شــخصیت های نــادر 

بــود و مســائل کشــور را بررســی و آن هــا را پیگیــری می کــرد.
ــا بیــان اینکــه خیریــن قــم در کمک رســانی ســرآمد هســتند  وی ب
و بــه رفــع مشــکات کمــک می کننــد، تصریــح کــرد: خیریــن ســایر 
اســتان ها نیــز در ایــن مســابقه ســبقت بگیرنــد و ایــن موضــوع کــه 
افــراد خیــر بــه اســتان خــود توجــه دارنــد روحیــه خوبــی اســت کــه 

بایــد توســعه پیــدا کنــد.
الریجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اقدامــات خــوب اســتفاده از 
منابعــی بــه عنــوان قــرض الحســنه بــرای کمــک بــه افــراد اســت، 

تأکیــد کــرد: یکــی از نهادهایــی کــه نظــام جمهــوری اســامی را بــه 
ــداد و  ــه ام ــد، کمیت ــاری می ده ــه مســتضعفین ی ــک ب ســمت کم
یکــی از بهتریــن اقدامــات در ایــن راســتا خوداشــتغالی افــراد اســت.
ــز  ــده نی ــال آین ــا س ــرد ت ــم ک ــال خواهی ــا دنب ــرد: م ــرح ک وی مط
کمک هــای بیشــتری بــه ایــن کمیتــه صــورت بگیــرد تــا بتــوان بــا 
ــرادی  ــای قرض الحســنه، اف ــن و پرداخــت وام ه ــی خیری کمک های
ــن  ــه ای ــوند ب ــغل ش ــب ش ــد صاح ــد و می توانن ــتعداد دارن ــه اس ک

خواســته برســند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی از اقدامــات خــوب دیگــر، در اختیار 
قــرار دادن ۵0 هــزار واحــد مســکن مهــر کــه بــه کســی تعلــق نــدارد و 
نیمــه کاره اســت بــه مددجویــان کمیتــه امــداد خبــر داد و گفــت: ایــن 

واحدهــای نیمــه کاره بــرای تکمیــل بــه کمــک خیریــن نیــاز دارد.
وی کمــک بــه خانواده هــای فقیــر بــه شــیوه های مختلــف را اقــدام 
مناســب دیگــر کمیتــه امــداد خوانــد و ابــراز داشــت: ایــن اقــدام از 
ســال ۹۶ آغــاز شــد و در ســال ۹7 رقــم آن را افزایــش دادیــم امــا باید 
ایــن منابــع را بــه ســمت اشــتغال و صاحــب حرفــه شــدن ببریــم. 
الریجانــی بــا بیــان اینکــه از خیریــن قــم کــه در ســاخت بیمارســتان 
خــوب درخشــیدند و در ســاخت مــدارس و دیگــر امــور خیــر گام های 
ــد کــه نمایندگانشــان در  ــم و بدانن بزرگــی برداشــتند تشــکر می کنی
مجلــس شــورای اســامی مطالبــات آن هــا را در مجلــس بــا جدیــت 

ــد. ــال می کنن دنب
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حجت االســام کاظــم صدیقــی، امــام جمعــه 
ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم ــران، در خطبه ه ــت ته موق
هفتــه گریــزی بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری 
دربــاره حجــاب زد و متذکــر شــد: در زمینــه حجــاب 
دیــروز بخشــی از خــون جگــر رهبــر انقــاب و نایب 

امــام زمــان )عــج( را مشــاهده کردیــم.
وی ادامــه داد: از زمــان رضاخــان تحمیــل فرهنگــی 
بــرای برداشــتن حجــاب آغــاز شــد. امــروز برخــی 
ــد،  ــن شــاخص بودن ــرادی کــه پدرانشــان در دی اف
مــی آینــد و حرف هایــی دربــاره حجــاب می زننــد. 
صدیقــی تاکیــد کــرد: حجــاب بــرای بانــوی ایرانــی 
نشــان اســتقال فرهنگــی و اصالــت دینــی اســت. 
ــم و از  ــار می کنی ــان افتخ ــاب بانوانم ــه حج ــا ب م

ــران  ــت ای ــم، مل ــرت داری ــی نف ــی تحمیل بی حجاب
زیــر بــار تحمیــل بدحجابــی و بی حجابــی نخواهــد 

رفــت.
والدت  در  مجالســی  تهــران  در  داد:  ادامــه  وی 
اگرچــه  شــد؛  تشــکیل  زهــرا )س(  حضــرت 
مســئوالن عذرخواهــی کردنــد و گفتنــد در جریــان 
نبودنــد، امــا بایــد مواظبــت کننــد و کار را بــه دســت 
کســانی ندهنــد کــه مجبــور بــه عذرخواهــی شــوند.
صدیقــی اظهــار داشــت: حضــرت آقــا هــم دیدیــد 
بــا چــه اســتحکام و بیــان لطیفــی مســائل را بیــان 
ــد از حضــرت  ــد بای ــد. صــدا و ســیما و جرای کردن

زهــرا )س( الگــو بگیرنــد و بــرای تقــرب بــه ایــن 
ــد. ــو زمینه ســازی کنن الگ

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بــر بانــوان کشــورمان 
ــرق  ــای ش ــان دنی ــت: زن ــم، گف ــات می کنی مباه
ــتند  ــی آزاد هس ــان غرب ــه زن ــد ک ــب دادن را فری
ــی  ــته اول غرب ــئوالن دس ــان مس ــروز از زب ــا ام ام
می شــنویم کــه بــه دلیــل خشــونت های جنســی و 
غیرجنســی مــردان در غــرب، زن غربــی جایگاهــی 
از هویــت انســانی بــرای خــود احــراز نکرده اســت و 
احســاس حقــارت دارد. خشــونت در خانواده هــای 

غربــی و در میــان مســئوالن آنهــا رواج دارد.

صدیقــی ادامــه داد: چنــدی پیــش نخســت وزیــر 
انگلیــس وزیــری را بــه کابینــه معرفــی کــرد بــه نام 
وزیــر تنهایــی؛ از ۵۴ میلیــون جمعیــت انگلســتان 
۹ میلیــون نفــر تنهــا هســتند زیــرا ازدواج در ایــن 
کشــورها کمرنــگ شــده و ازدواج بــا حیوانــات بــاب 
ــد  ــن رون ــا ای شــده اســت. اگــر رشــد جمعیــت ب
ــده  ــرود، بســاط بشــریت برچی ــش ب ــرب پی در غ

می شــود.
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــران ب امــام جمعــه موقــت ته
ــع آن  ــت و موان ــد مســئله ازدواج را جــدی گرف بای
ــا جمعیــت  ــواده ایرانــی ب را رفــع کــرد، گفــت: خان

انبــوه قشــونی بــرای اســام و امــام زمــان )عــج( 
تــدارک ببینــد. 

ــه از  ــران گفــت: کســی ک ــت ته ــه موق ــام جمع ام
ــت و  ــی نیس ــم مردم ــود ه ــدا می ش ــت ج والی
هــم متدیــن نیســت. لــذا ایــن نکتــه بایــد بــرای 
ــد  ــد هــر از چن ــه باشــد. بای همــه مســئوالن تجرب
گاهــی بــا خــدا خلــوت کننــد، ببینــد کجــا بودنــد 
و االن کجــا هســتند، آنهایــی کــه امــروز برایشــان 
ــا  ــا دوســت هســتند ی ــد آی ــف می زنن ســوت و ک
ــه  ــا خــارج از کشــور چگون دشــمن؟ روابطشــان ب
اســت. اگر مســئوالن محاســبه ای نداشــته باشــند، 
گرفتــار سرنوشــت بنــی صــدر می شــوند کــه جــزو 
افســانه های تاریــخ شــد. یــک روزی خیلــی دور و 
بــرش شــلوغ بــود و بــرو و بیــا داشــت امــا امــروز 

ــدارد. جایگاهــی ن

حجت االسالم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران:

حجاب برای بانوی ایرانی نشان استقالل فرهنگی و اصالت دینی است

شرط قطر برای پایان دادن به بحران
»خالــد بــن محمــد العطیــه« پنجشــنبه در گفت وگــو 
بــا شــبکه الجزیــره قطــر گفــت کــه حــل بحــران اخیر 
بــا چهــار کشــور محاصــره کننــده قطــر، مســتلزم ایــن 
ــه  ــن کشــورها شــروط دوحــه را پذیرفت ــه ای اســت ک
ــن گام  ــه در اولی ــت ک ــد. وی گف ــرا کنن ــا را اج و آن ه
کشــورهای عربســتان، امــارات، مصــر و بحریــن بابــت 
هــک کــردن ســایت خبرگــزاری رســمی قطــر )قنــا( 
ــرد  ــد ک ــر تأکی ــاع قط ــر دف ــد. وزی ــی کنن عذرخواه
ــه بحــران ایجــاد  ــان دادن ب ــرای پای ــه کشــورش ب ک
ــد  ــدا بای ــده ابت ــی کشــورهای محاصــره کنن شــده ول

ــه محاصــره پایــان دهنــد. عذرخواهــی کــرده و ب

ترامپ از آلمان عصبانی شد
اقتصــادی  حوزه هــای  در  آلمــان  از  ترامــپ 
و دفاعــی انتقــاد کــرد. وی کــه قــرار اســت 
تعرفه هــای جدیــد گمــرک را بــرای واردات فــوالد 
ــه  ــوص بودج ــد، در خص ــام کن ــوم اع و آلومینی
ــو، گفــت: ســال ها  دفاعــی کشــورهای عضــو نات
دوســتان و همچنیــن دشــمنانمان در زمینه هــای 
تجــاری و دفاعــی از مــا ســوء اســتفاده کردنــد. 
اگــر بــه ناتــو نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه آلمــان 
یــک درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی خــود را بــه 
ــد  ــا ۴.2 درص ــردازد و م ــو می پ ــای نات هزینه ه

ــه نیســت. ایــن عادالن

بسیج مردمی عراق به طور رسمی 
به نیروهای امنیتی پیوست

عــراق،  وزیــر  نخســت  فرمــان  اســاس  بــر 
ــوق  ــیاری از حق ــی از بس ــیج مردم ــای بس نیرو ه
ــی  ــوند. حقوق ــد می ش ــش بهره من ــای ارت و مزای
ــت  ــش دریاف ــود در ارت ــکاران خ ــا هم ــاوی ب مس
خواهنــد کــرد و مشــمول قوانیــن مربــوط بــه 
ــای  ــد. نیرو ه ــد ش ــز خواهن ــی نی ــت نظام خدم
ــکده ها  ــد در دانش ــه بع ــن ب ــی از ای ــیج مردم بس
ــد  ــه خواهن ــز پذیرفت ــی نی ــگاه های نظام و دانش
ــش از  ــاه پی ــان را دو م ــن فرم ــادی ای شــد. العب

ــرد. ــادر ک ــراق ص ــی ع ــات آت انتخاب

واکنش الوروف به یک جنجال
وزیــر خارجــه روســیه اعــام کــرد کــه متهــم کــردن 
ــوس  ــرگ جاس ــتن در م ــش داش ــه نق ــکو ب مس
دوجانبــه روس تبــار، نوعــی جریان ســازی اســت. 
ــی  ــری در اتیوپ ــس خب ــان کنفران الوروف در جری
گفــت: »دولــت روســیه آمــاده اســت کــه در زمینه 
ــرگئی  ــموم شدن»س ــه مس ــوط ب ــات مرب تحقیق
اســکریپال« ۶۶ ســاله هــر گونــه کمکــی صــورت 
دهــد«. الوروف در عیــن حــال گفــت کــه مســکو 
هیچگونــه شــواهد خاصــی در زمینــه مداخلــه 
ــام را  ــن اته ــدارد و ای ــت ن ــدام در دس ــن اق در ای

می دانــد. جریان ســازی 

کشف محموله بزرگ سالح های 
آمریکایی در غوطه شرقی

نیروهــای امنیتــی ســوریه اعــام کردنــد کــه یکــی از 
گشــتی های ســوری بــا کمیــن در یکــی از محورهایــی 
گروه هــای  بــه  ســاح  قاچــاق  احتمــال  کــه 
ــه  ــن محمول ــت ای ــد، توانس ــتی داده می ش تروریس
ــی را در  ــاح های آمریکای ــاوی س ــاح ح ــزرگ س ب
کنــار مــواد مخــدر و سیســتم های ماهــواره ای کشــف 
ــه  ــت ک ــاری نیس ــتین ب ــن نخس ــد. ای ــط کن و ضب
ــه  ــی و ب ــاح های آمریکای ــزرگ س ــای ب محموله ه
ــوریه  ــت ها در س ــرای تروریس ــه ب ــرائیلی ک ــژه اس وی

ارســال می شــد، کشــف و ضبــط می شــود.

بین الملل
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ــه گــزارش وب ســایت ورج، نســخه  جدیــد وینــدوز  ب
ــد،  ــد ش ــر خواه ــر منتش ــاه دیگ ــک م ــا ی ــه ت ۱۰ ک
 )Spring Creators( ــرز ــاری کریت ــانی به به روزرس

ــام دارد.  ن
مایکروســافت قصــد دارد بــرای ســومین بــار از عنــوان 
بعــدی  به روزرســانی  نامیــدن  بــرای  »کریتــرز« 

ــد.  ــتفاده کن ــدوز ۱۰ اس وین
به روزرســانی  بــار  نخســتین  مایکروســافت، 
ــادی  ــته  می ــال گذش ــار س ــدوز ۱۰ را به ــرز وین  کریت
ــزی  ــانی پایی ــال آن به روزرس ــه دنب ــرد و ب ــر ک منتش

کریتــرز نیــز در پاییــز همــان ســال از راه رســید. 
بهــاری کریتــرز  جدیــد  به روزرســانی  نام گــذاری 
وبــاگ  پســت های  در  ابتــدا  در   ۱۰ وینــدوز 
ــا  مایکروســافت در ســال گذشــته مشــاهده شــد، ب
ایــن حــال ایــن نخســتین بــار اســت کــه ایــن نــام در 

می شــود.  ظاهــر  سیســتم عامل  خــود 
ــاری  ــی رود مایکروســافت، به روزرســانی به ــار م انتظ
کریتــرز وینــدوز ۱۰ را اوایــل مــاه آوریــل )اواســط 

ــد.  ــر کن ــن( منتش فروردی
ــای  ــامل ویژگی ه ــدوز ۱۰، ش ــخه  وین ــن نس جدیدتری
مختلفــی نظیــر قابلیــت تایم الیــن، پشــتیبانی از 
HDR و تغییــرات گســترده تر در زمینــه  طراحــی 

ــود.  ــد ب ــت خواه فلوئن
ــش  ــغول آزمای ــر، مش ــال حاض ــافت در ح مایکروس
رمــز  اســم  بــا   ۱۰ وینــدوز  بعــدی  به روزرســانی 
رداســتون ۵ اســت و در نظــر دارد آن را اواخــر ســال 

ــد. ــه کن ــادی عرض ــاری می ج

رندر گوشی های جدید هواوی 
منتشر شد

پــی  ســری  مدل هــای  تمامــی  رنــدر  تصاویــر 
۲۰ هــواوی توســط یکــی از افشــاگران اطاعــات 

شــد.  منتشــر  هوشــمند  گوشــی های 
تصاویــر منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه طراحــی 
صفحــه نمایــش در هــر ســه مــدل، از آیفــون ایکــس 

الهــام گرفتــه شــده اســت. 
پــی ۲۰ و پــی ۲۰ الیــت دوربین هــای پشــتی دوگانــه 
دارنــد، در حالــی کــه پــی ۲۰ پــرو، دوربین هــای 

ــت.  ــد داش ــه گانه خواه ــتی س پش
 ،TENAA ــط ــت توس ــی ۲۰ الی ــی ۲۰ و پ ــی پ طراح
تأییــد شــده تنظیــم مقــررات چیــن،   ســازمان 

است. 
پــی ۲۰ الیــت بــا یــک صفحــه نمایــش ۵.۸۴ اینچــی 
بــا رزولوشــن ۱۰۸۰x۲۲۸۰ و نســبت تصویــر ۱۹: ۹ 
ــک  ــه ۱۶ و ۲ مگاپیکســلی پشــتی، ی ــن دوگان دوربی
دوربیــن جلــوی ۲۴ مگاپیکســلی بــرای ثبــت تصاویر 
ســلفی، ۴ گیگابایــت حافظــه رم، ۶۴ گیگابایــت 
حافظــه داخلــی و یــک باتــری ۲۹۰۰ میلــی آمپــری 

عرضــه می شــود. 
ــط  ــا راب ــراه ب ــو هم ــد ۸ اوری ــل اندروی ــتم عام سیس
ــن گوشــی در نظــر  ــرای ای اختصاصــی EMUI ۰.۸ ب

ــه شــده اســت.  گرفت
ــورو،  ــت ۳۶۹ ی ــی ۲۰ الی ــواوی پ ــا، ه ــازار اروپ در ب
هــواوی پــی ۲۰ در حــدود ۶۷۹ یــورو و هــواوی پــی ۲۰ 

ــود. پــرو، ۸۹۹ یــورو خواهــد ب
انتظــار مــی رود کــه ارزانتریــن مــدل بــه یــک 
ــه  ــر ب ــول دیگ ــان رده و دو محص ــن می ــپ کری چی
مجهــز  هــواوی،  پرچــم دار  تراشــه   ،۹۷۰  کریــن 

باشند.

اخبار اقتصادی

واردات تراریخته سخت تر شد
ــذ  ــه أخ ــوط ب ــه من ــاورزی تراریخت ــوالت کش واردات محص
مجــوز از ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی 
)قبلــی(  جــاری  ضوابــط  و  مقــررات  رعایــت  کنــار   در 

شد. 
ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت ۳۱ اســتان کشــور 
ــر  ــه دفت ــر اســاس نام ــه ب ــرد ک ــان اعــام ک ــوب کرم و جن
مقــررات و اســتانداردهای بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی، 
ــوز از  ــذ مج ــه أخ ــوط ب ــاورزی من ــوالت کش واردات محص
ــاورزی وزارت  ــج کش ــوزش و تروی ــات آم ــازمان تحقیق س
جهــاد کشــاورزی در کنــار رعایــت مقــررات و ضوابــط جــاری 

)قبلــی( شــده اســت.

دانلود اطالعات جعبه سیاه 
هواپیمای یاسوج

ــت:  ــی کشــوری گف ــر روابط عمومــی ســازمان هواپیمای مدی
کار دانلــود اطاعــات جعبــه ســیاه هواپیمــای ســانحه دیده 

در فرانســه بــه پایــان رســید. 
ــل  ــی و تحلی ــن پــس، بازخوان ــرزاده گفــت: از ای رضــا جعف
پارامترهــا  ســایر  و  هواپیمــا   CVR و   FDR اطاعــات 
ــم بررســی ســانحه ســازمان  ــه تی توســط گروه هــای ۱۱ گان

هواپیمایــی کشــوری انجــام می شــود. 
وی در مــورد نتیجــه نهایــی بــروز ســانحه هواپیمــای مذکــور 
گفــت: بــرای اعــام نهایــی آن نیــاز بــه کار کارشناســی روی 
حصــول  به محــض  و  اســت  به دســت آمده  اطاعــات 

نتیجــه، اعــام خواهــد شــد.

هشدار سازمان بنادر به کشتیرانی ها
ــا  ــوردی از عــزم جــدی در برخــورد ب ــادر و دریان ســازمان بن
ــاک،  ــاوی کاالی خطرن ــای ح ــار کانتینره ــان در اظه متخلف

ــر داد.  خب
اطاعیــه ای  صــدور  بــا  دریانــوردی  و  بنــادر   ســازمان 
اعــام کــرد: بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع حــوادث 
اســناد  در  واقــع  خــاف  اظهــار  از  جلوگیــری   و 
حمــل و مانیفســت کاالهــا و کانتینرهــای حــاوی کاالی 
ــادر  ــادی، ســازمان بن ــوان کاالهــای ع ــاک تحــت عن خطرن
ــف  ــتیرانی متخل ــوط کش ــدگان خط ــا نماین ــوردی ب و دریان
ــور  ــادر کش ــی از بن ــرًا در برخ ــد. اخی ــدی می کن ــورد ج برخ
ــای حــاوی کاالی  ــار کانتینره ــدم اظه ــی ناشــی از ع حوادث
خطرنــاک بــه وقــوع پیوســته و موجــب بــروز خســارت بــه 

ــت.  ــده اس ــاور ش ــای مج ــا و کانتینره ــایر کااله س
 گفتنــی اســت، مطابــق مقــررات، خطــوط کشــتیرانی 
مبــدأ  در  را  الزم  کنترل هــای  کلیــه  هســتند   موظــف 
ــد و در  ــن خصــوص انجــام دهن ــر در ای حمــل کاال و کانتین

ــد شــد. ــر ایــن صــورت جریمــه خواهن غی

رشد 1۲.۷ درصدی شماره گذاری 
خودروهای نو

ــد  ــا از رش ــور ناج ــس راه ــماره گذاری پلی ــز ش ــس مرک رئی
در  نوشــماره  ۱۲.۷ درصــدی شــماره گذاری خودروهــای 

ــر داد.  ــاری خب ــال ج س
بــه گــزارش فــارس، ســرهنگ علــی محمــدی افــزود: طــی 
ــتگاه  ــزار دس ــون و ۴۰۰ ه ــدود  ۱ میلی ــال ح ــه امس ۱۱ ماه

ــت.  ــده اس ــماره گذاری ش ــور ش ــد در کش ــودرو جدی خ
ــه  ــا ادام ــور ناج ــس راه ــماره گذاری پلی ــز ش ــس مرک رئی
داد: از ایــن میــزان حــدود ۱ میلیــون و ۳۳۰ هــزار دســتگاه 
خــودرو داخلــی و ۷۰ هــزار دســتگاه خــودرو وارداتــی بــوده 

اســت. 
آمارهــا شــماره گذاری  اســاس  بــر  تصریــح کــرد:  وی 
خودروهــای داخلــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
درصــد   ۰.۶ وارداتــی  و  درصــد   ۱۳.۴ حــدود  گذشــته، 

افزایــش داشــته اســت.

ــرای  ــاه ب ــن م ــوان پرخرج تری ــفند را می ت اس
شــهروندان ایرانــی دانســت، گذشــته از تکاپوی 
ــای  ــد فض ــرای عی ــا ب ــی، خریده ــه تکان خان
بــازار و خانوارهــا رقــم  بــرای  را  متفاوتــی 

می زنــد.
ــد بررســی ها  ــن، هــر چن ــه گــزارش خبرآنای ب
ــی  ــود نقدینگ ــل نب ــه دلی ــد ب ــان می ده نش
کافــی در برخــی خانوارهــا، خریــد لبــاس عیــد 
ــور  ــه فراخ ــود و ب ــه می ش ــاض مواج ــا اغم ب
ــام  ــردی انج ــای ف ــی، خریده ــت مال وضعی
ــن فضــا  ــا در ای ــا برخــی خریده می شــود، ام
بــرای برپایــی ســنت نــوروز اجتناب ناپذیــر 
را  عیــد  ســفره  مایحتــاج  تأمیــن  اســت. 
ــر،  ــای اجتناب ناپذی ــره خریده ــوان در زم می ت

دســته بندی کــرد.
 شیرینی

شــیرینی از ملزومــات اصلــی ســفره عیــد 
ایرانی هــا اســت. بــا اینکــه هــر ســاله در 
ــوروز  ــد ن ــان و عی ــارک رمض ــاه مب ــتانه م آس
ســوی  از  شــیرینی  مصــوب  قیمت هــای 
ــد  ــا نبای ــام می شــود، ام ــادان اع ــه قن اتحادی
چنــدان بــه رعایــت ایــن قیمت هــا دل خــوش 

ــت.  داش
و  برنــد  صاحــب  قنادی هــای  کــه  چــرا 
ــد قیمــت شــیرینی  ــران می گوین ــروف ته مع
رقابتــی تعییــن می شــود، زیــرا کیفیــت مــواد 

ــت. ــاوت اس ــه متف اولی

ــداران  ــوروز طرف ــرای ن ــز ب ــیرینی های ری  ش
نــوع شــیرینی ها در  ایــن  دارد.  زیادتــری 
 زبــان محــاوره قنــادان بــه شــیرینی های 
خوش خــوراک شــهرت دارنــد، چرا کــه انــدازه 
ســهل تر  را  خوردن شــان  آن هــا،  ابعــاد  و 

می کنــد.
 از ایــن رو بخــش عمــده خریــد شــیرینی شــب 
ــز  ــیرینی ها متمرک ــوع  از ش ــن ن ــر ای ــد ب عی
ــد  ــیرینی مانن ــر ش ــواع دیگ ــازار ان ــت و ب اس
شــیرینی تر و شــیرینی های حجیــم در ایــن 

ــود. ــرو می ش ــود روب ــا رک ــل ب فص

اتحادیــه قنــادان، قیمــت هــر کیلوگرم شــیرینی 
ــان  ــزار توم ــون  را ۱۸ ه ــی و پاپی ــان، برنج زب
ــز  ــیرینی ری ــواع ش ــرای ان ــه ب ــرده ک ــام ک اع
هــم کاربــرد دارد، امــا اگــر ســری بــه قنادی هــا 

ــی از  ــته های ترکیب ــن بس ــد ای ــد، می بینی بزنی
شــیرینی های نخودچــی و برنجــی و گردویــی و 

...، کمتــر از ۲۵ هــزار تومــان قیمــت نــدارد.
ــرای  ــد ب ــه تنهایــی نمی توان هرچنــد شــیرینی ب
پذیرایــی میهمانــان، عرض انــدام کنــد، زیــرا  
انــواع شــکات و کاکائــو نیــز بایــد وی را همراهی 

 . کنند
ــرو  ــش روب ــا افزای ــو ب قیمــت شــکات و کاکائ
بــوده و قیمــت کاکائــو از ۱۸ هــزار تومــان تــا ۳۵ 

ــود.  ــام می ش ــازار اع ــان در ب ــزار توم ه
ــو  ــه دو کیل ــل ب ــره حداق ــار نف ــوار چه ــر خان ه
شــیرینی و یــک کیلــو شــکات یــا کاکائــو بــرای 
پذیرایــی نیــاز دارد کــه رقمــی در حــدود ۷۰ هــزار 
ــه  تومــان را حداقــل شــامل می شــود. بســته ب
ــش  ــل افزای ــم قاب ــن رق ــکات ها ای ــوع ش تن
اســت امــا خریــد همیــن دو قلــم از بــازار گاهــی 
ــزار  ــا دویســت ه ــد ت ــت و برن ــه کیفی بســته ب

ــورد. ــز آب می خ ــان نی توم
 میوه

رفت و آمــد بــه مغــازه میــوه فروشــی بــرای 
قیمــت  می شــود.  تمــام  گــران  خیلی هــا 
ــورم  ــش از ت ــدی بی ــت رش ــال ها اس ــوه س می
ــای  ــد. میوه ه ــت می کن ــود ثب ــه خ را در کارنام
ــوز، ســیب  ــوان م ــد را می ت ــارف ســفره عی متع
ــور  ــه فراخ ــه ب ــت، البت ــار دانس ــال و خی و پرتق
ــد و  ــد بلن ــن فهرســت می توان ــی ای تمکــن مال

ــر شــود.  بلندت

هــر کیلــو ســیب قرمــز در بــازار بیــن ۲۴۰۰ تا ۶ 
هــزار تومــان قیمــت دارد. پرتقــال درجــه یــک 
ــن  ــان در میادی ــا ۶۲۰۰ توم ــن ۲۵۰۰ ت ــز بی نی
شــهرداری و ســطح شــهر فروختــه می شــود.

مــوز ایــن پــای ثابــت میوه هــای ایرانــی، بیــن 
ــه می شــود.  ــان فروخت ــزار توم ــا ۷ ه ۵۴۰۰ ت
قیمــت هــر کیلــو خیــار نیــز ۱۵۰۰ تــا ۴ هــزار 

تومــان در ســطح شــهر گــزارش می شــود. 
بــه ایــن ترتیــب میــوه مــورد نیــاز بــا توجــه بــه 
میــزان رفت و آمــد و جمعیــت خانــوار بــا ایــن 

قیمت هــا بایــد تأمیــن شــود.
 آجیل

اینجــا بــازاری اســت که برخــی خانوارهــا برای 
ــب  ــای ش ــن هزینه ه ــده تأمی ــدن از عه برآم
ــن  ــا ای ــا ب ــد، ام ــده اش می گیرن ــد، نادی عی
ــل، اســفند  ــازار آجی ــن فصــل ب حــال داغ تری
 مــاه اســت.قیمت آجیــل در نقطــه نقطه شــهر 
ــا  ــه تخمه ه ــوط ک ــل مخل ــاوت دارد. آجی تف
دارد آن  در  بیشــتری  ســهم  نخودچــی   و 

 از حــدود ۵۵ هــزار تومــان در هــر کیلــو قیمت 
دارد. قیمــت ایــن نــوع آجیل هــا بــه فراخــور 
ــادام  ــته و ب ــاط پس ــزان اخت ــت و می کیفی
تغییــر می کنــد. آجیــل اعیانــی دیگــری نیــز 
در بــازار فروختــه می شــود. آجیــل چهــار 
مغــز کــه بــادام هنــدی، بــادام، پســته و 
فنــدق را در خــود جــای می دهــد. قیمــت 
 ایــن نــوع آجیل هــا از حــدود ۸۰ هــزار تومــان 

آغاز می شود.
 پســته بــو داده اکبــری، در حــال حاضــر 
حــدود ۷۸ هــزار تومــان، پســته خــام ۷۹ 
ــزار  ــودداده از ۶۵ ه ــدوق ب ــان و فن ــزار توم ه
تومــان قیمــت دارد. قیمــت مغــز بــادام خــام 
ــادام  نیــز از ۷۰ هــزار تومــان آغــاز می شــود. ب
هنــدی، از گران تریــن اقــام آجیــل از حــدود 
۸۰ هــزار تومــان بــه بــاال در هــر کیلــو فروختــه 
می شــود. خریــد حتــی دو کیلــو آجیــل بــرای 
ــا ۲۰۰  ــزار ت ــدود ۱۲۰ ه ــوروز ح ــی در ن پذیرای

ــورد. ــان آب می خ ــزار توم ه

ــاب مواجــه شــده  ــا الته ــن روزهــا در شــرایطی ب ــازار ارز ای ب
ــه  ــاوت فروخت ــرخ متف ــت ن ــا هف ــازار آزاد ب ــه در ب ــت ک اس
می شــود، مســئله ای کــه بــه دالل بــازی و افزایــش قیمت هــا 

ــت.  ــده اس ــازار ارز ش ــی ب ــه بی نظم ــر ب ــن زده و منج دام
ــا  ــه توجه ه ــا هم ــن روزه ــازار ارز ای ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
را بــه ســمت خــود جلــب کــرده اســت. مــاه گذشــته 
ــت،  ــابقه ای داش ــش بی س ــازار آزاد جه ــم در ب ــای مه ارزه
ــم  ــان ه ــرز ۵۰۰۰ توم ــه م ــکا ب ــه دالر آمری ــوری ک ــه ط ب
از چنــد هفتــه و در شــروع  بعــد  امــا  نزدیــک شــد، 
ــه  ــر دالر ب ــت و ه ــش گذاش ــه کاه ــا رو ب ــفند، قیمت ه اس
ــت  ــش قیم ــن کاه ــا ای ــید، ام ــان رس ــر از ۴۵۰۰ توم کمت
در شــرایطی اتفــاق افتــاد کــه بســیاری از صرافی هــا از 
فــروش ارز خــودداری می کننــد و عمــًا فــروش دالر و 
ــی  ــت. از طرف ــده اس ــدود ش ــی مح ــد صراف ــه چن ــورو ب ی

ــازار در روزهــای گذشــته حاکــی از تشــکیل  مشــاهدات از ب
صف هــای طوالنــی مقابــل صرافی هــا اســت، اتفاقــی 
ــادآور ســال ۱۳۹۰ اســت کــه جهش هــای  ــه نوعــی ی ــه ب ک
ــودهای  ــبه س ــد و یک ش ــازار ش ــی ب ــث بهم ریختگ دالر باع
ــه واســطه  ــه جیــب عــده ای رفــت، کســانی کــه ب ــی ب  کان

رانت های شان از وضعیت بازار مطلع بودند. 
ــوع ارز  ــه طــور کلــی دو ن تصــور عمومــی ایــن اســت کــه ب
مبادلــه ای و آزاد وجــود دارد، امــا در واقــع خــاف آن در بــازار 
ــرخ  ــش ن ــج - ش ــل پن ــه حداق ــود، چراک ــاهده می ش مش
متفــاوت دالر وجــود دارد کــه در بخش هــای مختلــف بــازار 
ــاید  ــاوت، ش ــای متف ــن نرخ ه ــه ای ــود. البت ــه می ش عرض
تفــاوت چنــدان معنــاداری بــا هــم نداشــته باشــند، امــا بــه 
هــر حــال وجــود چنــد نــرخ مختلــف دالر در بــازار، دلیلــی 

بــرای التهــاب شــده اســت.

اشــاره  بــا  کار  وزارت  کارآفرینــی  توســعه  مدیــر کل 
بــه ســردرگمی متقاضیــان کســب وکارهــای نوپــا در 
بوروکراســی بیــن دســتگاه های دولتــی، برنامه هــای 
فعالیت هــای  از  حمایــت  بــرای  وزارتخانــه   ایــن 

استارت آپی را تشریح کرد. 
ــا  ــر، ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــرهنگی در گفت وگ ــم س رحی
تشــریح وضعیــت ســهم کســب و کارهــای نوپــا در 
کارآفرینــی و اشــتغالزایی گفــت: کســب و کارهــای نوپــا 
در واقــع منشــأ شــکل گیری و ایجــاد شــغل هســتند. بــا 
نگاهــی بلندمــدت بــه عمــر مشــاغل مشــاهده می کنیــم 
ایــن کســب و کارهــای نوپــا و اســتارت آپ هــا هســتند که 
ایجــاد اشــتغال می کننــد. در واقــع، اگــر تعــداد مشــاغل 
ــا و  ــای نوپ ــب و کاره ــم، کس ــع ببنی ــک منب ــدار را ی پای
نــوآوری در کســب و کارهــا، ورودی ایــن منبــع هســتند. 

اینکــه  بیــان  بــا  وزارت کار  در  ایــن مقــام مســئول 
مجوزهــای دولتــی و برخــی فرایندهــای دســت و پــا گیــر 
ــان  ــای متقاضی ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ب
ــت  ــی اس ــا حقیقت ــب و کاره ــوع کس ــن ن ــدازی ای راه ان
کــه در کشــور وجــود دارد، گفــت: در گــزارش ۲۰۱۸ 
شــاخص جهانــی ســهولت کســب و کار، کشــور مــا 
رتبــه ۱۲۴ در میــان ۱۸۶ کشــور اســت. ایــن مســئله 
مخصوصــًا در کســب و کارهــای نوپــا محســوس تر 
اســت، چراکــه موضــوع فعالیــت خیلــی از ایــن کســب 
بــرای  بنابرایــن  بیــن وزارتخانــه ای اســت،  و کارهــا 
ــان ســردرگمی ایجــاد کــرده اســت و در بخــش  متقاضی
ــو  ــای ن ــن فعالیت ه ــیاری از ای ــا بس ــًا ب ــی بعض  دولت
آشــنا نیســتند و بــه جــای حــل مســئله، تصمیــم 

پــاک کننــد. را  مســئله  صــورت  می گیرنــد 

۵.۵  ۷ درصد، کاهش خرید و فروش مسکن۱ هزار تومان، رشد قیمت سکه 
طرح قدیم

میلیون و ۳۰ هزار بشکه، 
در بــازه زمانــی ۱۳ روزه اســفند ســال جــاری، کل قراردادهــای صادرات روزانه نفت به اروپا

کشــور  در  اجاره نامــه(  و  )مبایعه نامــه  شــده  منعقــد 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل، ۵.۵ درصــد کاهــش   نســبت ب

نشان می دهد

در معامــات روز پنجشــنبه بــازار طــا ســکه تمــام بهــار آزادی 
طــرح قدیــم نســبت بــه روز چهارشــنبه، ۷ هــزار تومــان رشــد 

قیمــت داشــت.

ایــران در مــاه گذشــته میــادی )فوریــه 20۱8(، روزانــه بــه 
 طــور متوســط ۱ میلیــون و ۳0 هــزار بشــکه نفــت بــه اروپــا 

صادر کرده است.

3 قتصـــاد ا

،،
بررســی ها نشــان می دهــد بــه دلیــل 
نبود نقدینگی کافی در برخی خانوارها، 
خریــد لبــاس عیــد بــا اغمــاض مواجــه 
می شــود و بــه فراخــور وضعیــت مالــی، 
خریدهــای فــردی انجــام می شــود، امــا 
برخی خریدها در این فضا برای برپایی 

ســنت نــوروز اجتناب ناپذیــر اســت. 

ــرداری از فــاز دوم  ــرای بهره ب تــاش ب
ــا  ــارس ت ــج ف پاالیشــگاه ســتاره خلی
پیــش از پایــان ســال ۹۶ )کمتــر از دو 
هفتــه آینــده( در حــال انجــام اســت 
و در صــورت تحقــق ایــن امــر، ایــران 
ــاز مصــرف  ــورد نی ــن م ــد بنزی در تولی
ــل و  ــورت کام ــه ص ــور ب ــی کش داخل

ــدار خودکفــا خواهــد شــد.  پای
بــه گــزارش تســنیم، در ســال های 
داخلــی  مصــرف  متوســط  اخیــر 

ــش  ــه بخ ــیده ک ــر رس ــون لیت ــه روزی ۸۰ میلی ــور، ب ــن کش  بنزی
قابل توجهــی از ایــن نیــاز مصرفــی از تولیــدات داخلــی تأمیــن شــده، 
امــا همــواره تأمیــن نیــاز داخلــی ایــن فــرآورده اســتراتژیک نفتــی به 
واردات روزانــه ۱۰ تــا ۱۵ میلیــون لیتــری بنزیــن وابســته بــوده اســت. 
بــا اجــرا و بهره بــرداری از طرح هــای مختلــف پاالیشــگاهی در 
ــادان،  ــز، بندرعبــاس، الوان، آب پاالیشــگاه های تهــران، اصفهــان، تبری
شــازند، کرمانشــاه و شــیراز کــه همگــی پاالیشــگاه های نفتــی کشــور 
هســتند، تــاش شــد تــا ضمــن ارتقــای کیفیــت بنزیــن تولیــدی، بــه 
میــزان کمــی تولیــد ایــن فــرآورده نفتــی نیــز افــزوده شــود، امــا بــا 
وجــود بهره بــرداری برخــی از ایــن پروژه هــا، بــاز هــم نمی توانســتیم 
از نیــاز واردات ۱۰ تــا ۱۵ میلیــون لیتــری بنزیــن بــرای تأمیــن پایــدار 

بنزیــن کشــور چشــم بپوشــیم. 
ــت  ــگاه های نف ــره پاالیش ــه در زم ــگاه ک ــک پاالیش ــن ی ــن بی در ای
ــی در  ــی تاریخ ــای نقش ــال ایف ــرد، در ح ــرار نمی گی ــم ق ــام ه خ

تحقــق بی نیــازی از واردات بنزیــن بــرای ایــران اســت. 
ــا  ــا ب ــن روزه ــارس ای ــج ف ــتاره خلی ــات گازی س ــگاه میعان پاالیش

تولیــد و عرضــه روزانــه ۱۲ میلیــون 
لیتــر بنزیــن یــورو ۵ در فــاز نخســت، 
ایــران را در مــرز خودکفایــی در تأمیــن 
نیــاز داخلــی بنزیــن قــرار داده و در 
حالــی کــه فرآیندهــای توســعه ای فــاز 
ــد و  ــرای تولی ــگاه ب ــن پاالیش دوم ای
عرضــه روزانــه ۱۲ میلیــون لیتــر بنزیــن 
یــورو ۵ دیگــر در حــال انجــام اســت، 
ایــران بــا بهره بــرداری از ایــن فــاز، بــه 
ــدار در  ــورت پای ــه ص ــل و ب ــور کام ط

ــود.  ــا می ش ــن خودکف ــی بنزی ــاز داخل ــن نی تأمی
ــرای  ــم و اســتراتژیک ب ــروژه مه ــوان یــک پ ــه عن ــن پاالیشــگاه ب ای
کشــور ایــن روزهــا در ســایه تعامــل تنگاتنــگ دولــت، ســپاه 
پاســداران و بخش هــای خصوصــی داخلــی در حــال تکمیــل اســت 
و فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خانم االنبیــاء )ص( از افتتــاح فــاز دوم 
ــر  ــان امســال و ۷ مــاه زودت ــا پای پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس ت

ــر داد.  ــد خب از موع
پیــش از ایــن، افتتــاح فــاز دوم ایــن پاالیشــگاه در میانــه ســال ۹۷ 

در برنامــه قــرار داشــت. 
ســردار عبــادهللا عبداللهــی در ایــن خصــوص گفــت: »در بحــث بنزین 
بــا افتتــاح فــاز نخســت پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس کــه امســال 
انجــام شــد، دو و نیــم میلیــارد لیتــر بنزیــن تولیــد شــد و در تــاش 
هســتیم تــا فــاز دوم ایــن پاالیشــگاه را پیــش از پایــان امســال بــه 
ــاز( در  ــن ف ــل از ای ــرداری کام ــا بهره ب ــه )ب ــانیم ک ــرداری برس بهره ب
مجمــوع حــدود ۲۴۰ هــزار بشــکه میعانــات گازی قابلیــت تبدیــل بــه 

فــرآورده را در آن خواهــد داشــت.«

ــران  ــرکل انجمــن حســابداری ای دبی
ــود  ــون دچــار رک ــان اینکــه اکن ــا بی ب
تورمــی هســتیم، گفــت: مــردم اعداد 
نمی خواهنــد،  را  رســمی  ارقــام  و 
خــروج از رکــود حتمــًا عائمــی دارد 

ــود.  ــاهده نمی ش ــون مش ــه اکن ک
انجمــن  دبیــرکل  پرتــوی،  ناصــر 
گفت و گــو  در  ایــران،  حســابداری 
ــق  ــبکه اف ــط، ش ــه چوب خ ــا برنام ب
در مــورد وضعیــت اقتصــادی کشــور 

ــک  ــار ی ــا دچ ــی م ــور کل ــه ط ــت: ب ــت، گف ــه گذش ــالی ک در س
ــام رســمی را  ــود تورمــی شــدید هســتیم و مــردم اعــداد و ارق رک
ــی  ــا کس ــی دارد، آی ــًا عائم ــود حتم ــروج از رک ــد، خ نمی خواهن

عائــم خــروج از رکــود را دیــده اســت؟ 
ــت  ــول اس ــل قب ــا غیرقاب ــی م ــد نقدینگ ــه رش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت.  ــده اس ــی ش ــود بانک ــرخ س ــیر ن ــور اس ــاد کش ــت: اقتص گف
افزایــش ۵ درصــدی نــرخ ســودها، ده هــزار میلیــارد تومــان هزینــه 
بــه کشــور تحمیــل کــرده اســت، جــای تعجــب دارد کــه در آن موقع 

ــد؟  ــری کنن ــه موضعگی ــد ک کارشناســان اقتصــادی کجــا بوده ان
ــه چــه کســی  ــان اینک ــا بی ــران ب ــرکل انجمــن حســابداری ای دبی
ــه  ــی ک ــر کارشناس ــت: ه ــذارد،  گف ــت ارزی را می گ ــن سیاس ای
ــنهاد داده  ــزی پیش ــک مرک ــت و بان ــه دول ــرخ ارز را ب ــش ن افزای
ــد.  ــه و اســتراحت کن ــه رفت ــه خان ــه ب ــت آن اســت ک اســت، وق
ناصــر پرتویــی افــزود: شــفافیت را بایــد اول آمــوزش داد، بــا 
اجــرای شــفافیت مالــی بانک هــا، ترازنامه هــا بهــم ریختــه، 
میــزان ذخیــره بانک هــا تغییــر کــرده و مجامــع بانک هــا در موعــد 

ــرر تشــکیل نشــده اســت.  مق
وی با بیان اینکه اقتصاد 

مــی رود،  عقب تــر  روز بــه روز 
ــت  ــی عدال پیشــرفت داشــته ایم، ول
در  اســت، گفــت:  نشــده  برقــرار 
چنیــن شــرایطی فقیــر روز بــه روز 

می شــود.  فقیرتــر 
ــتاد  ــک، اس ــوی نی ــیدهادی موس س
اقتصــادی  و کارشــناس  دانشــگاه 
بــه  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  نیــز 
ــت  ــه وضعی ــم ک ــم، می بینی ــه کنی ــادی توج ــاخص های اقتص ش
ــوده اســت،  ــت بغرنجــی نب ــرًا وضعی اقتصــادی در ســال ۹۶ ظاه
ــازار  ــه کــف ب ــی وقتــی ب گفــت: ظاهــر اقتصــاد خــوب اســت، ول
ــن  ــت. در چنی ــری اس ــور دیگ ــت ج ــم، وضعی ــه می آیی و جامع
شــرایطی ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه بنابرایــن رشــد 
ــانی از آن  ــه کس ــت؟ چ ــیده اس ــانی رس ــه کس ــه چ ــادی ب  اقتص

بهره برده اند؟ 
ــد  ــق ســند چشــم انداز در ســال ۱۴۰۴ بای ــان اینکــه طب ــا بی وی ب
رتبــه اول منطقــه باشــیم، گفــت: هــم اکنــون در رتبــه دهــم 
هســتیم و کشــور اول قطــر اســت. بــا ایــن رونــد رشــد اقتصــادی 
اول کــه نمی شــویم، احتمــااًل ترکمنســتان هــم ممکــن اســت از مــا 

ــو زده و یازدهــم شــویم. جل
 ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات مــا 
وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی اســت، گفــت: دولــت و همچنیــن 
ــی شــده  ــای نفت ــق دالره ــه تزری ــوده ب ــا آل بخــش خصوصــی م

اســت.

ــاد  ــا انتق نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس، ب
ــان های  ــعه پیام رس ــت و توس ــت در تقوی ــل دول از تعل
ــال  ــت دنب ــا جدی ــئله ب ــن مس ــر ای ــت: اگ ــی گف داخل
نشــود، وزیــر ارتباطــات را بــه مجلــس می آوریــم و 

توضیــح جــدی می خواهیــم.
حجت االســام نصــرهللا پژمانفــر، نماینــده مــردم مشــهد 
دربــاره مســئله ســاماندهی نرم افزارهــای پیام رســان 
و ایجــاد و توســعه پیام رســان های داخلــی، اظهــار 
ــرای مســئله فضــای  ــا ب ــه کشــورهای دنی داشــت: هم
ــر جــدی  ــک تدبی ــژه پیام رســان ها، ی ــه وی مجــازی و ب
ــد، امــا هیــچ کشــوری ماننــد مــا در ایــن حــوزه  کرده ان
نابســامان نیســت، بــه ایــن شــکل کــه هیچ گونــه اعمــال 

حاکمیتــی در ایــن عرصــه وجــود نداشــته باشــد.
ــر ارتباطــات  ــه شــخص وزی ــا وجــود اینک ــزود: ب وی اف
ــا در  ــه م ــرد ک ــام می ک ــاً اع ــات، قب ــاوری اطاع و فن
ــا  ــم را ب ــن تفاه ــرام، ای ــعه تلگ ــه توس ــازه دادن ب اج
ــا  ــت م ــا مدیری ــم ت ــزار کرده ای ــن نرم اف ــئوالن ای مس
ــا گذشــت  ــد، ام ــال کنن ــی اعم ــه نوع ــن فضــا ب را در ای
زمــان هــم نشــان داده اســت کــه هیــچ ترتیــب اثــری 
نداده انــد و امــروز متأســفانه بــه صــورت شــفاف اعــام 
ــر  ــرام ب ــان تلگ ــت صاحب ــال مدیری ــه اعم ــد ک می کنن
اســاس تشــخیص خودشــان و ماک هــا و معیارهایــی 

ــرد. ــورت می گی ــد، ص ــه دارن ک
نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اســامی تصریــح کــرد: نتیجــه چنیــن وضعیتــی ایــن 
ــن  ــی رود و ای ــا م ــن فضــا از دســت م ــه ای می شــود ک

ــرای آن تدبیــری داشــته  مســئله اقتضــا می کنــد کــه ب
باشــیم، بهتریــن تدبیــر هــم ایــن اســت کــه بــه ســمت 
پیام رســان های داخلــی و تقویــت و توســعه آن هــا 

ــم. پیــش  بروی
ــن مســئله  ــر اینکــه مجلــس از ای ــد ب ــا تأکی ــر ب پژمانف
نخواهــد گذشــت، اظهــار داشــت: مخصوصــًا بعــد 
از یــک بــار قطــع و وصلــی کــه در تلگــرام پیــش 
ــن  ــردم ای ــدگان م ــوان نماین ــه عن ــا ب ــار م ــد، انتظ آم
ــه  ــجمی در رابط ــخص و منس ــه مش ــه برنام ــت ک اس
داخلــی  پیام رســان های  تقویــت  و  توســعه   بــا 
جدیــت  بــا  را  مســئله  ایــن  و  باشــند   داشــته 

دنبال کنند.
ــت  ــا جدی ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ک ــزود: در صورت وی اف
ــری  ــًا پیگی ــود، حتم ــال نش ــن دنب ــورت روش ــه ص و ب
خواهیــم کــرد و وزیــر ارتباطــات را بــرای توضیــح 
 بــه مجلــس می آوریــم تــا تکلیــف ایــن مســئله 

روشن شود.
ــن  ــس همچنی ــی مجل ــیون فرهنگ ــس کمیس نایب رئی
ایجــاد  طــرح  مانــدن  بی نتیجــه   بــه  اشــاره   بــا 
گفــت:  امــروز،  تــا  اطاعــات«  ملــی  »شــبکه 
ــدی  ــاق جدی ــاهد اتف ــم ش ــوزه ه ــفانه در آن ح متأس
نیســتیم و ایــن نکتــه کــه در یــک خــاء اراده در 
 ایــن عرصــه قــرار داریــم، نگرانــی مــا را روز بــه روز 
ــد  ــم ایجــاب می کن ــن مســئله ه ــد و ای بیشــتر می کن
ــا وزیــر ارتباطــات و مســئوالن  کــه بــه صــورت جــدی ب

ــم. ــح بخواهی ــویم و توضی ــو ش ــت وارد گفت وگ دول
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بروکراسی، سد راه کارآفرینیتک نرخی شدن ارز، شوخی سال

شهرســازی  و  راه  وزارت  اطاعــات  و   آمــار 
نشــان می دهــد از ســال ۱۳۹۲ تــا بهمن مــاه 
امســال، ۱۱۱ لوکوموتیــو نــو وارد نــاوگان ایران شــده 

اســت.
ــال  ــو در س ــال ها، ۳۳ لوکوموتی ــن س ــول ای در ط
۱۳۹۲، ۳۲ لوکوموتیو در سال ۱۳۹۳ و ۳۲ لوکوموتیو 
ــاوگان ایــران شــده اســت و  در ســال ۱۳۹۴ وارد ن
ــاه ۱۳۹۶  ــان بهمــن  م ــا پای در ســال ۱۳۹۵، ۱۱ و ت
 نیــز ۳ لوکوموتیــو دیگــر بــه نــاوگان ریلــی ایــران

پیوسته اند. 

ــز  ــده نی ــازی ش ــای بازس ــوزه لوکوموتیوه در ح
ــن  ــه در ای ــار را دارد ک ــن آم ــال ۱۳۹۲، بهتری س
ســال ۱۴ دســتگاه لوکوموتیــو بازســازی شــده به 

ــران پیوســتند. ــاوگان ای ن
 پــس از آن بــه ترتیــب از ســال ۱۳۹۳ تــا 
۱۳۹۶، ۵، ۸، ۱۲ و ۱۰ لوکوموتیــو دیگــر بازســازی 
شــده اند کــه مجمــوع عملکــرد در ایــن حــوزه را 

ــاند.  ــتگاه می رس ــدد ۴۹ دس ــه ع ب

ــی  ــدد نهای ــی، ع در حــوزه لوکوموتیوهــای واردات
۳۰ دســتگاه را نشــان می دهــد و در ایــن حــوزه  
تنهــا در ســال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بــه 
ترتیــب ۱۱، ۱۶ و ۳ دســتگاه لوکوموتیــو بــه ایــران 
وارد شــده اند. در حــوزه واگن هــای مســافری 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــل توجه ــات قاب ــز اقدام نی

اســت. 
واگن هــای مســافری نــو و وارداتــی، پــس 

ــیده  ــتگاه رس ــدد ۲۸۷ دس ــه ع ــال ب ــج س از پن
کــه در ایــن میــان عملکــرد ســال ۱۳۹۴ بــا 
ــن،   ــتگاه واگ ــا ۶۰ دس ــا ۸۰ و ۹۳ ب ۸۶، ۱۳۹۵ ب
ــانده اند و در  ــت رس ــه ثب ــرد را ب ــن عملک بهتری
ــد  ــن جدی ــون ۲۱ واگ ــز تاکن ــاری نی ــال ج س
ــده  ــه ش ــران اضاف ــاوگان ای ــه ن ــافربری ب مس

ــت.  اس
ــده  ــر ش ــافری تعمی ــای مس ــوزه واگن ه در ح

نیــز عملکــرد ۵ ســاله، عــدد ۹۱ دســتگاه را 
ایــن میــان ســال  نشــان می دهــد کــه در 
را  عملکــرد  بهتریــن  دســتگاه  بــا ۳۱   ۱۳۹۳
نیــز  و ۱۳۹۵  ســال های ۱۳۹۴  در  و  داشــته 
ــران  ــاوگان ای ــه ن ــده ب ــازی ش ــن بازس  ۲۵ واگ

اضافه شده است.
رســیده  ثبــت  بــه  عملکــرد  اصلی تریــن 
نــو  بــاری  واگن هــای  بــه  حــوزه  ایــن   در 
مربــوط می شــود کــه پــس از پنــج ســال عــدد 

آن هــا بــه ۲۴۵۰ واگــن رســیده اســت.

نوسازی گسترده لوکوموتیوها
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واقفــان  تندرســتی،  مهــر  طــرح  اجــرای  بــا 
ــرای  ــال ب ــون ری ــش از 736 میلی ــش بی نیک اندی
تأمیــن دارو و درمــان بیمــاران نیازمنــد اســتان 

اصفهــان کمــک کردنــد.
ــتان  ــاف اس ــی اداره اوق ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
اصفهــان گفــت: بــا ایــن میــزان کمــک نقــدی، هزینه 
ــد  ــار نیازمن ــش از 800 بیم ــتری بی ــه دارو و بس تهی
ایــن اســتان تأمیــن شــده اســت. امســال همچنیــن 
ــا اســتقرار 10  ــن اســتان ب ــه ای ــاع متبرک ــار بق در کن
پایــگاه ســالمت، زائــران از خدمــات رایــگان پزشــکی 

بهــره منــد شــدند.
ــن  ــزود: همچنی ــری اف حجــت االســالم حســن امی
بیــش از 67 میلیــون ریــال در آمــد موقوفــات منطبق 
بــا نیــات بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی زیرپوشــش 
 ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اهــدا 

شد.
وی گفــت: درآمــد 46 موقوفــه اســتان اصفهــان 
بــرای تأمیــن کمــک هزینــه بهداشــت و درمــان 
ــا  ــات ب ــن موقوف ــاخص ترین ای ــده و ش ــف ش وق
عنــوان موقوفــه ثلثــی عبدالرســول و موقوفــه بتــول 
دخــت عبدالمحمــدی بــا نیــات تأمیــن هزینه هــای 
بیمــاران  درمــان  و  دارو  بــه  کمــک  پزشــکی، 
شهرســتان  در  بیمــاران  معالجــه  و  بی بضاعــت 

اصفهــان قــرار دارد.

 ساعت کاری شعب بانک سرمایه 
در روزهای پایانی سال و شعب 

کشیک در تعطیالت نوروز
ــه  ــرمایه، ب ــک س ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منظــور رفــاه حــال مشــتریان ایــن بانــک، ســاعات 
ــی ســال و  ــام پایان ــک ســرمایه در ای کار شــعب بان
فهرســت شــعب کشــیک در تعطیــالت نــوروز 97 بــه 

ــر اعــالم شــد. شــرح زی
ــه  ــه شــعب ب ــر اســت ســاعت کاری کلی شــایان ذک
اســتثنای مناطــق آزاد از 96/12/19 تــا 96/12/28 
الــی 18 و در روز  تــا چهارشــنبه 7:30  از شــنبه 
ــن  ــن اولی ــت. همچنی ــی 13 اس ــنبه 7:30 ال پنجش
روز کاری در ســال 97، مــورخ 5 فروردیــن مــاه بــوده 
و کلیــه شــعب بانــک در روزهــای کاری ایــام نــوروز 
 )5 و 6 و 7 و 8 و 9 فروردیــن مــاه( باجــه عصــر 

ندارند.
گفتنــی اســت شــعبه بانــک ســرمایه اصفهــان واقــع 
ــه شــماره تلفــن 36676034  ــه ب ــوار آئینــه خان دربل
بــه صــورت کشــیک در روزهــای پنجشــنبه و شــنبه 
مــورخ 2 و 4 فروردیــن مــاه 97 از ســاعت 9 الــی 13 
آمــاده ارائــه خدمــات بــه مشــتریان ارجمنــد اســت.

مراسم اعتکاف در فروردین  ۹۷ 
برگزار می شود 

مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان گفــت: 
اعتــکاف رجــب 1439 در فروردین مــاه 97 در اغلــب 

ــزار می شــود. ــان برگ شهرســتان های اســتان اصفه
حجت االســالم رحمــت ا... اروجــی بــا اشــاره بــه 
ــن 97  ــب در فروردی ــاه رج ــام م ــکاف ای ــه اعت اینک
برگــزار می شــود، افــزود: در مراســم اعتــکاف ســال 
جــاری در مــاه مبــارک رجــب کــه از شــب ســیزدهم 
ایــن مــاه مصــادف بــا تولــد حضــرت علــی )ع( تــا 
15 رجــب برگزار شــد، 576 مســجد شــرکت داشــتند 
کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن 26 مســجد اضافــه 

شــده بــود.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد کل معتکفــان در ســال 96 
84 هــزار و 600 نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد 57 هــزار 
ــد،  ــر مــرد بودن ــر زن و 26 هــزار و 978 نف و 622 نف
گفــت: تعــداد خواهــران هفــت درصــد و بــرادران ســه 
و چهــار دهــم درصــد نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 
داشــته و مــا در مجمــوع رشــد بــاالی پنــج درصــدی 
معتکفــان را نســبت بــه ســال گذشــته شــاهد بودیم. 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــالمی اس ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
ــز در  ــکاف رجــب ســال 97 نی ــه اینکــه اعت اشــاره ب
برگــزار  اصفهــان  اســتان  اغلــب شهرســتان های 
می شــود، افــزود: محتــوای فرهنگــی غنــی بــا 
ــه  ــتغاثه ب ــوع اس ــا موض ــار« ب ــار در به ــوان »به عن
امــام زمان)عــج( ویــژه ایــام اعتــکاف در حــال تهیــه 

ــت.  اس

آغاز پذیرش سراسری حوزه علمیه 
استان اصفهان

ــا بیــان   مســئول پذيــرش حــوزه علميــه اصفهــان ب
ــای  ــام در حوزه ه ــت ن ــرای ثب ــدان ب ــه عالقه من اینک
ــده  ــا ششــم اردیبهشــت ســال آین ــه اســتان ت علمی
فرصــت دارنــد، گفــت: پذيــرش حــوزه  علميــه 
اصفهــان ويــژه بــرادران، همزمــان بــا سراســر كشــور 
ــا  آغــاز شــده و از بیــن داوطلبــان مقاطــع ســيكل ي
ــانس و  ــم، ليس ــرورش، ديپل ــوزش و پ ــتم آم هش

ــرد. ــه می پذي ــانس طلب ــوق ليس ف
حجــت االســالم کلباســی افــزود: آزمــون ورودی 
كتبــی روز هفتــم اردیبهشــت مــاه، همزمــان بــا 
حوزه هــای علميــه سراســر كشــور، در اصفهــان 

می شــود. برگــزار 
ــوزه  ــرش ح ــئول پذي ــی مس ــالم کلباس ــت االس حج
ــب  ــرای کس ــدان ب ــت: عالقه من ــان گف ــه اصفه علمي
ــت  ــگاه معاون ــه پای ــام، ب ــت ن ــتر و ثب ــات بیش اطالع
آمــوزش و پژوهــش حــوزه اصفهــان، بــه نشــانی 
ــد. ــه کنن ــی http://esf-hozeh.com  مراجع اینترنت

اســتاندار اصفهــان گفــت: طــرح ایجــاد 
پســاب  از  حاصــل  دائمــی  آب  شــبکه 
تصفیه خانه هــا بــه حجــم 100 میلیــون متــر 
مکعــب بــه منظــور رفــع مشــکل کــم آبــی 

در اصفهــان اجــرا می شــود.
محســن مهرعلیــزاده در مراســم تکریــم 
ــه  ــره خان ــت مدی ــای هیئ ــه اعض و معارف
مطبوعــات اصفهــان، افــزود: ایــن طــرح بــه 
کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کــم آبــی ارائــه 
ــرو، کشــور، صنعــت،  ــران نی ــه وزی شــده ک
و  جهــاد کشــاورزی  تجــارت،  و  معــدن 
ــه و بودجــه و  رئیســان ســازمان های برنام

ــتند. ــو آن هس ــت عض ــط زیس محی
ــا کمــک  ــان اینکــه ایــن طــرح ب ــا بی وی ب
ــتان  ــزرگ اس ــع ب ــدادی از صنای ــی تع مال
اجــرا  تومــان  میلیــارد   120 هزینــه  بــا 
خواهــد شــد، اظهــار کــرد: بــا اجــرای ایــن 

طــرح یــک شــبکه آب همیشــگی حاصــل 
از پســاب )آب خاکســتری( داریــم کــه 
ــرای  ــر مکعــب آن ب ــون مت حــدود 60 میلی
کشــت گلخانــه ای و 40 میلیــون متــر 
مکعــب آن بــرای تــاالب گاوخونــی مصــرف 

می شــود.
ــده  ــرح در ســال آین ــن ط ــه وی ای ــه گفت ب
ــرای  ــود و اج ــاز می ش ــوروز آغ ــس از ن و پ
 18 تــا   6 از  آن  مختلــف  بخش هــای 

می انجامــد. طــول  بــه  فروردین مــاه 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان دارای 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــه اس ــار تصفیه خان چه
ــون  ــا حــدود 120 میلی ــه خانه ه ــن تصفی ای
متــر مکعــب پســاب دارنــد کــه مــی تــوان 
ــبکه آب  ــاد ش ــرای ایج ــت ب ــن ظرفی از ای

ــرد. ــتفاده ک ــی اس دائم
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه ســفر چنــد 

روزه خــود بــه تهــران بــرای پیگیری مســائل 
آب و ارائــه طــرح ایجــاد شــبکه دائمــی آب، 
تاکیــد کــرد: دســت ُپــر بــه خدمــت مــردم 

اصفهــان آمــده ام .
ــا بیــان اینکــه مســئله آب زاینــده رود  وی ب
بــا وجــود  قابــل حــل اســت، افــزود: 
کم آبــی پیــش آمــده در حوضــه آبریــز 
ــن  ــرای چنی ــا اج ــوان ب ــده رود، می ت زاین
نیــاز  مــورد  آب  جدیــدی،  طرح هــای 
شــرب، صنعــت و کشــاورزی را تامیــن کــرد.
مهرعلیــزاده بــا اشــاره بــه کاهــش 45 
درصــدی بارش هــا در اصفهــان، تصریــح 
کــرد: حجــم آب حوضــه آبریــز زاینــده رود 
ــبینانه ترین  ــاری در خوش ــی ج ــال آب در س
ــب  ــر مکع ــون مت ــدود 700 میلی ــت ح حال
ــج  ــوم در پن ــک س ــه ی ــه ب ــود ک ــد ب خواه

ــت. ــیده اس ــر رس ــه اخی ده
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان 
حــدود 200 میلیــون متــر مکعــب آب بــرای 
نیــاز اســت، اضافــه کــرد: 300  کشــت 
میلیــون متــر مکعــب بــرای آب شــرب 
ــود و  ــی ش ــرف م ــان مص ــتان اصفه در اس
حــدود 60 میلیــون متــر مکعــب بــرای یــزد 

ــار  ــرای چه ــب ب ــر مکع ــون مت و 15 میلی
ــد. ــاص می یاب ــاری اختص ــال و بختی مح

ــا  ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار اصفه اس
ایــن شــرایط پیش بینــی می شــود کــه 
ــرای کشــت در اصفهــان  بهــار آینــده آبــی ب
تعلــق نگیــرد امــا در پاییــز ســال آینــده آب 

ــد. ــاص می یاب ــاورزان اختص ــه کش ب

وی بــا بیــان اینکــه اگر معیشــت کشــاورزان 
ــی دچــار مشــکل شــود،  ــم آب ــل ک ــه دلی ب
ــا  ــت: م ــت، گف ــئول آن اس ــت مس حاکمی
وظیفــه داریــم کــه شــرایط تامین معیشــت 

مــردم را فراهــم کنیــم؛ لــذا طرح هــای 
بســیاری در اســتانداری اصفهــان بــرای این 

منظــور بررســی شــده اســت.
ــی  ــی م ــاس طرح ــر اس ــه وی ب ــه گفت ب
ــب آب در  ــر مکع ــون مت ــا 30 میلی ــوان ب ت
ســال بــرای 11 هــزار نفــر در کار کشــاورزی 
و کشــت گلخانــه ای، شــغل ایجــاد کــرد کــه 
اجــرای ایــن طرح هــا، مســتلزم تامیــن 

ــت. ــی اس مال
وی همچنیــن دربــاره طــرح ســد تونــل 
ســوم کوهرنــگ گفــت: اجــرای تونــل ســوم 
کوهرنــگ از ســال 73 آغــاز شــده و فقــط 

ــده اســت. ــی مان ــج درصــد کار آن باق پن
وی بــا بیــان اینکــه کار ســاختن ســد تونــل 
ســوم کوهرنــگ نیــز از ســال 89 آغــاز 
شــده، افــزود: قــرار بــود ایــن ســد در چهــار 
ســال ایجــاد شــود امــا تــا کنــون 20 درصــد 

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
ــی و  ــع مال ــن مناب ــه تامی ــاره ب ــا اش وی ب
انتخــاب پیمانــکار بــرای اجــرای ســد تونــل 
ســوم کوهرنــگ خاطرنشــان کــرد کــه 
تکمیــل ایــن ســد ممکــن اســت حــدود 2 

ــد. ــول بکش ــال ط س

بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  جمعــه  امــام 
مشــکالت کشــاورزان اســتان اصفهــان و 
مســئله کم آبــی گفــت: الزم اســت خســارت 
ــان  ــتان اصفه ــه داران اس ــاورزان و حقاب کش
پرداخــت شــود؛ چــرا کــه کشــاورزان محــل 
ــرای کشــت  ــی هــم ب ــد و آب درآمــدی ندارن

ــت. نیس
در  طباطبایی نــژاد  سید یوســف  آیــت هللا 
دیــدار بــا مدیــر کل منابــع طبیعــی و رئیــس 
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه مشــکالت کشــاورزان اســتان اصفهــان و 
عــدم پرداخــت خســارت آنــان، افــزود:  بــه 
مســئوالن اســتان و کشــور در دیدارهــای 
مختلــف، توصیــه کــرده ام ســد تونــل ســوم 
کوهرنــگ را در اولویــت قــرار دهنــد تــا 
ــتان  ــود آب در اس ــی از کمب ــکالت ناش مش

ــر شــود. ــان کمت اصفه

ــا اشــاره بــه اینکــه طرحــی ارائــه شــده کــه  وی ب
ــدون کاهــش ســهمیه  ــزد ب ــال آب ی از خــط انتق
آنــان، بــه کشــاورزان شــرق اصفهــان آب تخصیص 
داده شــود و امیــدوار هســتیم ایــن طــرح بررســی 
ــز  ــاورزان نی ــکل کش ــا مش ــود ت ــی ش و کارشناس
ــد  ــه دارن ــئوالن وظیف ــت: مس ــود، گف ــرف ش برط
شــرایط را بــرای تولیدکننــدگان بــه منظــور ایجــاد 

ــق در اقتصــاد کشــور فراهــم ســازند. رون
ــی  ــی برخ ــر تنگ ــات نظ ــی اوق ــزود: گاه وی اف
تولیــد  در  رونــق  ایجــاد  مانــع  مســئوالن  از 
ــع  ــود مان ــواب خ ــای ناص ــا تدبیره ــود و ب می ش
اصفهــان  در  و کار  و کســب  تولیــد   پیشــرفت 

شده اند.

 پیگیرخسارت کشاورزان هستیم
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــاد  ــرایط ح ــه ش ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی اصفه
پیش بینــی  قانــون  افــزود:  خشکســالی 
کــرده اســت کــه در صــورت اختصــاص 
نــدادن آب برای کشــت، خســارت کشــاورزان 
و حقابــه داران پرداخــت شــود و در حــال 
پیگیــری ایــن موضــوع از مســئوالن مربوطــه 

ــتیم. هس
محســن کریمیــان افــزود: طرحــی بــرای 
تجمیــع فاضــالب تصفیــه شــده در ســد آبشــار 
و اضافه کــردن مقــداری از خــط انتقــال آب بــه 
یــزد کــه مصوبــه شــورای امنیــت ملــی اســت، 

ــزی  ــه ری ــورای برنام ــده و در ش ــن ش تدوی
اســتان بــه تصویــب رســیده اســت و پیــش 
نویســی بــرای هیئــت وزیــران آمــاده شــده 
ــری آن  ــال پیگی ــان در ح ــتاندار اصفه و اس
اســت، در صــورت تصویــب ایــن طــرح، 
100 میلیــون متــر مکعــب آب در ســال را 
از طریــق بخــش بنــدی می تــوان بــرای 

کشــاورزی اختصــاص داد.
 کشاورزان غرب گیاهان دارویی 

بکارند
منابــع  مدیــرکل  شــاملی  محمدحســین 
ایــن  در  نیــز  اصفهــان  اســتان  طبیعــی 
دیــدار بــا بیــان اینکــه 25 هــزار اصلــه نهــال 

ــده،  ــد ش ــان تولی ــتان اصفه ــی در اس بیابان
ــه  ــان ک ــی از درخت ــت: گونه های ــار داش اظه
ــرای کاشــت در  ــد ب ــاز دارن حداقــل آب را نی
اســتان در نظــر گرفتــه شــده و بــه کشــاورزان 
ــای  ــه ج ــا ب ــده ت ــالم ش ــتان اع ــرب اس غ
ــاله آن  ــر س ــخم زدن ه ــدم و ش ــت گن کش
ــه فرســایش خــاک منجــر می شــود،  کــه ب
ــا گیاهــان  ــه کشــت موســیر و کرفــس و ی ب
ــری  ــد آب کمت ــه نیازمن ــد ک ــی بپردازن داروی

ــی دارد. ــد خوب ــت و درآم اس
محمدحســین شــاملی بــا اشــاره بــه ابطــال 
ــداری  ــه دام ــه از حرف ــی ک ــه دامداران پروان
خــارج شــده اند، گفــت: انتظــار مــی رود 
میــزان علوفــه بــرای بهــره بــرداران در ســال 
آینــده کاهــش یابــد، بــه همیــن جهــت 
ــاده  ــرداران نه ــره ب ــه به ــود ب ــالش می ش ت

ــد. ــیب نرس ــا آس ــه دام ه ــا ب ــم ت بدهی

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

مدیــر بازرســی ونظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: واحدهــای 
ــای  ــه نان ه ــه عرض ــد ک ــد بدانن ــی بای ــوپر موادغذای ــی و س صنف
ــاهده،  ــورت مش ــوده و در ص ــوع ب ــتی ممن ــه بهداش ــدون شناس ب
واحــد صنفــی متخلــف توســط بازرســان اصنــاف برخــورد قانونــی 
خواهــد شــد. محمــدی فشــارکی درگفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه نــان به عنــوان قــوت غالــب ســفره ایرانیان در ســبد 
غذایــی خانوارهــا بــه شــمار مــی رود کــه رعایــت شــرایط بهداشــتی 
ــان درســبد  ــه اهمیــت ن ــا توجــه ب آن بســیار مهــم اســت، گفــت: ب
خانوارهــای ایرانــی، بایــد در همــه مراحــل تهیــه و پخــت آن، اصــول 
ــه صــورت کامــل رعایــت شــود کــه مســلمًا در صــورت  بهداشــتی ب
رعایــت نشــدن آن، ســالمت عمومــی جامعــه به خطــر خواهــد افتاد.

ــارت  ــی و نظ ــت بازرس ــان مدیری ــا بازرس ــت: قطع ــان داش وی بی
ــه واحدهــای صنفــی  ــان در کلی ــه ن ــر نحــوه ارائ ــاف اســتان ب اصن
ــاهده  ــورت مش ــرده و در ص ــارت ک ــا نظ ــوپر مارکت ه ــه س از جمل
تخلــف، برابــر مقــررات، اعمــال قانــون خواهنــد کــرد.وی افــزود: از 
ــدی  ــدن نان هــای بســته بن ــم ضمــن نخری شــهروندان می خواهی
شــده کــه شناســه بهداشــت ندارنــد، در صــورت مشــاهده ایــن قبیل 
ــری  ــتاد خب ــه س ــوق را ب ــب ف ــی، مرات ــای صنف ــا در واحده نان ه
مدیریــت بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان بــه شــماره تلفن هــای 
13_32352012 گــزارش کننــد.وی گفــت: تولیــد کننــدگان نــان کــه 
کاالی خــود را جهــت فــروش بــه واحدهــای صنفــی ســوپر مــواد 
غذایــی عرضــه می کننــد، موظفنــد بــا مراجعــه بــه معاونــت غــذا و 
دارو در اســتان و پــس از دریافــت شناســه بهداشــتی تولیــد و دیگــر 

مراحــل قانونــی، بــه ایــن امــر اقــدام کننــد.

بــا  لنجــان در نشســت   رئیــس شــورای اســالمی ســده 
ــم و  ــت نظ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــهر ب ــن ش ــی ای ــروی انتظام نی
ــا  امنیــت اجتماعــی در شــهر گفــت: بازســازی محــالت شــهر ب
افزایــش امنیــت اجتماعــی و روانــی، مهم تریــن گام در کاهــش 
ــت. ــهری اس ــای ش ــع ناهنجاری ه ــی و رف ــیب های اجتماع آس

حمیدرضــا ادیبــی افــزود: هرچنــد معتقدیــم در مدیریت مســائل 
ــرای  ــد خــود مــردم مشــارکت داشــته باشــند و ب اجتماعــی بای
اجــرای طــرح هــای اجتماعــی بایــد مطالبــات آنهــا را نیــز در نظــر 
گرفــت، امــا بــا هــم افزایــی مــی توانیــم خدمــات خوبــی را بــه 
مــردم ارائــه دهیــم. فرمانــده کالنتــری 13 شــهر ســده لنجــان نیز 
در ایــن نشســت کــه بــه منظــور هماهنگی هــای دو مجموعــه در 
ــوروز برگــزار شــد، گفــت: تمامــی مجموعه هــای  ــام ن آمادگــی ای
نظامــی و انتظامــی پابــه پــای شــهرداری حرکــت مــی کننــد تــا 

امســال شــهر ســده لنجــان میزبانــی متفــاوت و شایســته باشــد.
ــر  عســگری، افزایــش زیرســاخت هــای ایمنــی و نظارتــی معاب
ــائل  ــر مس ــهری را از دیگ ــر ش ــیما و منظ ــازی س ــهر، زیباس ش
اثرگــذار در رضایــت شــهروندان و گردشــگران برشــمرد و بــا 
اشــاره بــه  ورود کامیون هــا بــه معابــر درون شــهری کــه موجــب 
ــتقرار  ــا اس ــت: ب ــده، گف ــهروندان ش ــیاری از ش ــی بس نارضایت
ــهری  ــر ش ــه معاب ــا ب ــهر، از ورود کامیون ه ــور در ش ــس راه پلی
ــرد. ــم ک ــری خواهی ــا جلوگی ــا در کوچــه و خیابان ه ــارک آنه و پ

ســهراب براتــی، عضــو شــورای اســالمی شــهر نیــز گفــت: شــهر 
ســده لنجــان بــا هیــچ شــهر دیگــری دراســتان قابــل مقایســه 
نیســت؛ از ایــن رو بــا انتظــام بخشــی و عمــق دادن بــه آمــوزش 
ــی در ســطح جامعــه تعامــل شــهرداری و پلیــس  هــای همگان

محقــق خواهــد شــد.

آیت هللا طباطبایی نژاد تاکید کرد:

خسارت کشاورزان و حقابه داران اصفهانی پرداخت شود

 مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان:

 نان سوپری ها زیر ذره بین بازرسان اصناف 
 لزوم تعامل شهرداری سده لنجان 

و نیروی انتظامی در نوروز

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir  

معــاون فنــی و زیربنایــی راه آهــن جمهــوری 
 2 ســاالنه  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  اســالمی 
میلیــون تــن بــار ترانزیتــی از طریــق خطــوط 
ریلــی جابه جــا می شــود، گفــت: پیش بینــی 
ــای  ــی و راه ه ــوط ریل ــل خط ــا تکمی ــود ب می ش
ترانزیتــی، ایــن میــزان بــه 10 میلیــون تــن 

افزایــش یابــد.
مازیــار یزدانــی در مراســم بهــره بــرداری از پــروژه 
خــط آنتنــی شــرکت بارآهــن ســپاهان و اتصــال 
بــه شــبکه ریلــی کشــور بــا اشــاره بــه خــط ریلــی 
رشــت -آســتارا بــه عنوان کریــدور شــمال- جنوب 
 بــا حداکثــر ترانزیــت حمــل بــار از کشــور، گفــت:

 اتصــال آســتارا بــه شــبکه ریلــی کشــور و ســپس 
ــای  ــی از طرح ه ــارس، یک ــج ف ــه خلی ــال ب اتص

مهــم در حــال پیگیــری دولــت اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در تمــام خطوطــی کــه 
در ســال های اخیــر در کشــور ســاخته شــده 
بــه خطــوط آنتنی)رفــت و برگشــت( توجهــی 
ــوط  ــاخت خط ــگام س ــزود: هن ــت، اف ــده اس نش
ــن  ــط راه آه ــه، فق ــود بودج ــر کمب ــن براث راه آه
داشــت  توجــه  بایــد  می کنیــم،  تکمیــل  را 
ــد مســیر   بســیاری از مســیرهای راه آهــن همانن
اصفهــان - شــیراز و همــه مســیرهایی کــه درچنــد 

ســال اخیــر ســاخته شــده ، ضــررده هســتند. 
ــه اینکــه در صورتــی کــه خطــوط  ــا اشــاره ب وی ب
راه آهــن تــا چنــد ســال آینــده توســعه پیــدا کنــد 

ــونامی  ــود، س ــل نش ــی متص ــوط آنتن ــه خط و ب
تلفــات و کشــتار جــاده ای در کشــور اتفــاق 
خواهــد افتــاد، گفــت: پــروژه هایــی کــه بــا 
مشــارکت ســرمایه گذار خارجــی در کشــور در 
ــردن  ــی ک ــات برق ــامل عملی ــت؛ ش ــال اجراس ح
مســیر تهــران - مشــهد، ســاخت خطــوط ریلــی 
ــان  ــم - اصفه ــران - ق ــرعت ته ــای پرس قطاره
ــردن مســیر گرمســار - اینچــه اســت  ــی ک و برق
کــه از مهم تریــن پــروژه هــای بــزرگ راه آهــن در 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش ــبکه ریل ش
 توجه به خطوط ریل باری 

ــت هــای راه آهــن  ــزود: یکــی از اولوی ــی اف یزدان
جمهــوری اســالمی، اهتمــام بــه ارتقــای خطــوط 
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــت؛ چراک ــاری اس ــی ب ریل

صرفه جویــی در ســوخت و کاهــش هزینه هــا، 
تصادف ها،اســتهالک جــاده ای و تبعــات اجتماعــی 

می شــود. 
ــوزه  ــی در ح ــات خوب ــه مطالع ــان اینک ــا بی وی ب
ــده،  ــام ش ــور انج ــن کش ــوط راه آه ــعه خط توس
ــت:  ــت، گف ــه اس ــن پرهزین ــاخت راه آه ــا س ام
ســرمایه گذاری خارجــی بهتریــن راه بــرای تامیــن 
مالــی اســت کــه در دســتور کار دولــت و راه آهــن 

اســت. 
ــا  ــران ، ب ــن ای ــی راه آه ــی و زیربنای ــاون فن مع
اشــاره بــه افتتــاح و بهــره بــرداری از پــروژه 
خــط آنتنــی شــرکت بارآهــن ســپاهان و اتصــال 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــی کشــور گف ــه شــبکه ریل ب
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــل م ــذب و حم ــدف ج ه
کارخانه هــای فوالدســازی منطقــه شــرق اصفهــان 
ازطریــق نــاوگان ریلــی، درســال جــاری  بــه طــول 
هشــت کیلومتــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 120 میلیارد 
 ریــال از ایســتگاه راه آهــن فیــروزه  افتتــاح شــد

 و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
 حمل250 هزار تن مواد اولیه 

ازمجتمع های فوالدی شرق اصفهان  
بــا  راه آهــن اصفهــان،  بــه گفتــه مدیــر کل 
احــداث ایــن خــط ریلــی، مجتمــع هــای فــوالدی 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــان ب ــرق اصفه ــه ش منطق
بهــره  افتتــاح و  بــا  راه آهــن متصــل شــد و 
جــاری،  ســال  در  آن  اول  مرحلــه  از  بــرداری 
زمینــه جــذب و حمــل 250 هــزار تــن مــواد 
اولیــه از ایــن مجتمــع فراهــم شــد و در مراحــل 
ــد  ــش خواه ــن افزای ــون ت ــک میلی ــا ی ــدی ت  بع

یافت.
ســیدرضا ســادات حســینی گفــت: سیاســت های 
تشــویقی راه آهــن فرصــت بســیار مناســبی بــرای 
ــی و  ــبکه ریل ــه ش ــی ب ــای صنعت ــال واحده اتص
ــتای  ــل آن در راس ــای بی بدی ــورداری از مزای برخ
تحقــق برنامــه ششــم توســعه کشــور در بخــش 

ریلــی اســت . 

اصفهان4
درحاشیه

نوروز، فرصت تکمیل ایستگاه های 
نیمه تمام مترو

ــر  ــان ســال جــاری ب ــا پای ــت: ت ــان گف شــهردار اصفه
اســاس قولــی کــه بــه شــهروندان دادیــم، قطــار 

ــید. ــد رس ــه خواه ــتگاه صف ــه ایس ــهری ب ش
قــدرت هللا نــوروزی در جلســه هیئــت مدیــره ســازمان 
ــا تــالش مدیــران و  قطارشــهری اصفهــان اظهارکــرد: ب
ــول  ــه ق ــار شــهری توانســتیم ب ــان ســازمان قط کارکن
خــود پیرامــون تکمیــل خــط یــک متــرو عمــل کنیــم.
وی افــزود: بایــد تــالش کنیــم کــه بهره بــرداری از 
ــا  ــه ســرعت و ب ــان ب ایســتگاه های قطارشــهری اصفه
ــورد  ــت انجــام شــود و دسترســی های م ــت کیفی نهای

ــرد. ــا قــرار گی ــار آنه ــز در اختی ــاز مــردم نی نی
ــبی  ــان مناس ــوروز، زم ــه داد: ن ــان ادام ــهردار اصفه ش
ــتگاه ها و  ــده ایس ــای باقیمان ــل بخش ه ــرای تکمی ب
 محوطه ســازی ها به شــمار مــی رود و بایــد در ایــن 

ــرد. ــدام جــدی صــورت گی ــز اق ــه نی زمین
ــهردار  ــی ش ــاور عال ــعرباف، مش ــواد ش ــن ج همچنی
بــا  اصفهــان گفــت: تکمیــل ایســتگاه های متــرو 
ــه  ــی کــه در مدیریــت شــهری وجــود دارد، ب اراده خوب

ســرعت در دســت اجراســت.
ــا  ــک، ب ــط ی ــز خ ــه ج ــرد: ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
رفــع دغدغه هــای مالــی، خطــوط دیگــر نیــز بــا قــوت 
ــان  ــی شــهردار اصفه ــش رود.مشــاور عال ــدرت پی و ق
ــدون  ــرو ب ــه ام کــه خطــوط مت ــد کــرد: بارهــا گفت تاکی
حمایــت مالــی بــه ســرانجام نمی رســد و امیــدوار 
هســتم مدیــران شــهری و اســتانی در ایــن خصــوص 

حرکت هــای مناســبی صــورت دهنــد.
واعظی فــر، مجــری خــط دو قطارشــهری اصفهــان 
گفــت: در حــال حاضــر دســتگاه TBM  بــرای حفــاری 
تونــل خــط دوم متــرو اصفهــان در شــهرک امــام 
ــرش،  ــه ب ــب تیغ ــا نص ــه کار و ب ــاده ب ــین)ع( آم حس

ــت. ــت اس ــاده فعالی آم
اســت  قــرار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــر  ــاری از زی ــورت حف ــه ص ــط دو ب ــتگاه های خ ایس
انجــام شــود، زمان بنــدی بــه گونــه ای باشــد کــه 
ایســتگاه ها قبــل از رســیدن TBM ســاخته شــود. 
ــه داد:  ــان ادام ــهری اصفه ــار ش ــط دو قط ــری خ مج
در حــال حاضــر تنهــا دغدغــه خــط دو، مســائل مالــی 
ــته  ــه داش ــه آن توج ــران ب ــدوارم مدی ــه امی ــت ک اس

باشــند.

امام جمعه اصفهان:
 اگر دچار اشرافی گری شدیم

مرتجع می شویم
ــه  ــان در خطب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان بــا بیــان اینکه 
ــه  ــان ب ــب حقش ــرای طل ــاورزان ب ــی کش ــروز برخ ام
ــه ای  ــاورزان حقاب ــر کش ــت: اگ ــد، گف ــا آمده ان اینج
ــان،  ــتان اصفه ــارات اس ــی از افتخ ــتند، یک ــم نداش ه
کشــاورزی و کشــاورزان آن اســت. خــود مــن بــه 
شــخصه بــا بســیاری از بــزرگان کشــور در رابطــه 
ــه  ــه ب ــرده ام؛ البت ــت ک ــاورزان صحب ــوق کش ــا حق ب
ــوء  ــبب س ــه س ــی ک ــم اعتراض ــم بگوی ــاورزان ه کش

ــت. ــت اس ــود، زش ــمن ش ــتفاده دش اس
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایــی نــژاد بــا ابــراز 
ــار  ــاورزان، اظه ــق کش ــت ح ــرای پرداخ ــدواری ب امی
کــرد: همانطــور کــه حقــوق کارگــران کارخانــه هــا 
ــه  ــول حقاب ــوق و پ ــت حق ــود، الزم اس ــی ش داده م
ــن اســت  ــه ممک ــرا ک ــم داده شــود؛ چ کشــاورزان ه
ــوء  ــا س ــن تجمع ه ــود و از ای ــل ش ــمن وارد عم دش

ــد. ــتفاده کن اس
ــن  ــان همچنی ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــد  ــام عی ــون ای ــه اکن ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
ــتند،  ــد هس ــیاری نیازمن ــت و بس ــک اس ــوروز نزدی ن
ــیم؛،  ــریفاتی نباش ــد،؛ تش ــدان را بگیری ــت نیازمن دس
همانطــور کــه امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم 
رهبــری هــم در سخنانشــان بــه عواقــب اشــرافی گری 
اشــاره کرده انــد، اگــر دچــار اشــرافی گری شــدیم، 
ــم. ــب برمی گردی ــه عق ــار ارتجــاع می شــویم و ب گرفت

نبایــد زندگــی اشــرافی داشــته باشــیم؛ چراکــه خــدای 
ــس الزم  ــم، پ ــر می داری ــت ب ــالب دس ــرده از انق ناک

ــتیم. ــود بایس ــای خ ــت روی پ اس

 مدیر کل اداره زندان های
استان اصفهان خبرداد:

افزایش ۳5 درصدی آمار اشتغال 
در زندان های استان

مدیــر کل اداره زندان هــای اســتان اصفهــان گفــت: بــا 
برنامــه ریــزی مــدون و همــکاری جهادی گونــه، آمــار 
ــد  ــان 35 درص ــتان اصفه ــای اس ــتغال در زندان ه اش

افزایــش داشــته اســت.
بــه گــزارش ایمنــا، اســدهللا گرجــی زاده در آییــن 
زنــدان  اداره  اشــتغال زایی  پروژه هــای  افتتــاح 
ــار کــرد: اگــر شــعارهایی کــه در  ــن شهرســتان اظه ای
ــار  ــه دچ ــود، جامع ــی ش ــود عمل ــور داده می ش کش

شــد.  نخواهــد  اجتماعــی  آســیب های 
ــه ســمت جامعــه  ــد ب وی گفــت: شــرایط جامعــه بای
ایــده آل بــرود؛ زیــرا بــرای برطــرف شــدن آســیب های 

اجتماعــی  نیــاز بــه کار و تــالش مســتمر اســت. 
ــح  ــان تصری ــر کل اداره زندان هــای اســتان اصفه مدی
کــرد: در طــول ســال جــاری شــش میلیــارد تومــان بــه 
ــوق پرداخــت شــده اســت  و  ــدان حق ــان زن مددجوی

هفــت هــزار زندانــی مشــغول کار شــده انــد.
وی گفــت: بــا برنامــه ریــزی مــدون و همــکاری 
ــتان  ــای اس ــتغال در زندان ه ــار اش ــه، آم جهادی گون

ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای 35 درص
گرجــی زاده افــزود: دو هــزار نفــر زندانــی حافــظ قــرآن 
هســتند و شــش هــزار زندانــی دوره آمــوزش فنــی و 

ــد. ــه ای را طــی کرده ان حرف
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــر کل اداره زندان ه مدی
اشــتغال در زنــدان ســبب درآمدزایــی بــرای زندانیــان 

ــواده اســت. و تأمیــن معیشــت خان

معاون راه آهن ایران در اصفهان عنوان کرد:

ترانزیت کاال در شبکه ریلی به 10 میلیون تُن افزایش می یابد

،،
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ســفر چنــد روزه خــود بــه تهــران بــرای 
پیگیــری مســائل آب و ارائــه طــرح 
ایجاد شبکه دائمی آب، تاکید کرد: 
ُــر به خدمت مــردم اصفهان  دســت پ

آمــده ام .

استاندار اصفهان خبر داد:

 شبکه آب دائمی حاصل از پساب 
در اصفهان ایجاد می شود

امروز  شنبه 19 اسفند ماه 1396 - سال چهارم - شماره 667 روزنامه

 حضانت ۴25 کودک و نوجوان در استان 
محقق نشده است

معــاون اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان از خیریــن فعــال بــرای تاســیس خانــه 
هــای کــودک و نوجــوان دعــوت کــرد.

مجتبــی ناجــی، معــاون اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان شــامگاه پنجشــنبه 
در جشــن تحصیلــی کــودکان بی سرپرســت کــه همزمــان بــا والدت حضــرت زهــرا 
ــان دارای سرپرســت  )س( برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تعــدادی از کــودکان و نوجوان
موثــری نیســتند و عــده ای از کــودکان هــم بــی سرپرســت هســتند و حضانــت ایــن 
گــروه از کــودکان بــا دســتور قضایــی بــه ســازمان بهزیســتی واگــذار شــده اســت.

ــودک و  ــدود 425 ک ــی ح ــت خانوادگ ــر حضان ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
نوجــوان در سراســر اســتان محقــق نشــده و سرپرســتی ایــن کــودکان بــه ســازمان 
بهزیســتی ســپرده شــده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت ایــن بچــه هــا 
از لحــاظ تربیتــی و آموزشــی حائــز اهمیــت اســت، ســازمان بهزیســتی از خیریــن 
ــودک و  ــای ک ــیس خانه ه ــرای تاس ــی ب ــی و تربیت ــای فرهنگ ــه ه ــال در عرص فع
نوجــوان دعــوت مــی کنــد و تــا کنــون 40 خانــه کــودک و نوجــوان تاســیس شــده  
ــر  ــا 12 بچــه ب ــه 10 ت ــه طــور متوســط در هــر خان ــوده و ب ــت ب ــه در حــال فعالی ک

ــوند. ــداری می ش ــنی نگه ــع س ــاس مقط اس

 چاله زباله ابو زیدآباد 
نهال کاری می شود

ــد  ــا تاکی ــدگل ب ــط زیســت شهرســتان آران و بی رئیــس اداره حفاظــت محی
بــر ضــرورت چــاره اندیشــی بــرای معضــل دفــن زباله هــای شــمال اســتان 
ــیه  ــای حاش ــار از زمین ه ــال کاری در 125 هکت ــرح نه ــرای ط ــان، از اج اصفه

چالــه زبالــه ابــو زیدآبــاد خبــر داد.
ــای حاشــیه محــل  ــن ه ــار از زمی ــج هکت ــرد: پن ــان ک ــواه بی ــار دولتخ  اللهی
ــال کاری شــده و  ــدگل نه ــع آران و بی ــاد از تواب ــو زیدآب ــا در اب ــه ه ــن زبال دف
نهــال کاری 125 هکتــار دیگــر نیــز در دســتور کار مدیریــت پســماند شهرســتان 
اســت. درخــت هــای شــور گــز در قالــب ایــن طــرح، ســه ردیــف در اطــراف 
چالــه زبالــه کاشــته خواهــد شــد تــا از انتشــار آلودگــی هــا، مــواد ســبک و 

پالســتیکی تــا حــدودی جلوگیــری شــود.
ــل  ــت در آن مح ــد کمپوس ــه تولی ــل کارخان ــدازی کام ــن از راه ان وی همچنی
ــود  ــدازی شــده ب ــا واحــد جداســازی راه ان ــون تنه ــا کن ــت: ت ــر داد و گف خب
کــه قســمت تبدیــل بــه کــود نیــز تــا پــس از تعطیــالت نــوروزی راه انــدازی 
ــل  ــای بیشــتری تبدی ــم و زباله ه ــل کنی ــد را تکمی ــه تولی ــا چرخ می شــود ت

ــه کمپوســت شــوند. ب

 تجهیز ورزشگاه های شاهین شهر و خورزوق 
به چمن مصنوعی 

نماینــده مــردم شاهین شــهر، میمــه و برخــوار در مجلــس گفــت: ورزشــگاه های 
ــده  ــان، ســال آین ــر ورزش و جوان ــا موافقــت وزی شــهرهای شاهین شــهر و خــورزوق ب

ــد شــد. ــی خواهن ــن مصنوع ــن چم دارای زمی
حســینعلی حاجــی دلیگانــی، افــزود: اعتبــار ســاخت زمیــن چمــن مصنوعــی ورزشــگاه 
ملــت نیمــه اول ســال آینــده اختصــاص خواهــد یافــت و زمیــن چمــن مصنوعــی شــهر 
ــد داد، احــداث  ــن شــهر انجــام خواهن ــه مســئوالن ای ــس از زیرســازی ک ــورزوق پ خ
ــاخت  ــروع س ــری و ش ــر ورزش، پیگی ــتور وزی ــاس دس ــت: براس ــود. وی گف می ش
ــهر،  ــر شاهین ش ــکن مه ــه مس ــری در منطق ــی 5 هزارنف ــه ورزش ــای مجموع طرح ه
ــرای تمریــن فوتبالیســت ها در دو  احــداث هشــت زمیــن چمــن مصنوعــی کوچــک ب
شهرســتان، دیوارکشــی ورزشــگاه شــهرهای وزوان و حصارکشــی ورزشــگاه دســتگرد به 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان واگــذار شــد. وی بــه جلســه برگــزار شــده بــا 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی مبنــی برحفاظــت منطقــه دیدنــی دره دوزخــی بیــن 
میمــه و موتــه، مرمــت منــاره مســجد 700 ســاله روســتای ســین، تملــک ارگ تاریخــی 
مورچه خــورت، مرمــت ســربازخانه مغولــی شــهر گــرگاب و رفــع موانــع حقوقــی ســاخت 

کارخانــه گالب گیــری میمــه در نزدیکــی قنــات تاریخــی مزدآبــاد خبــر داد.

#خبر_گردی
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کوتاه اخبار 

 نصب سایه بان های شکیل 
 در ایستگاه های تاکسی 

در سطح شهر مالرد   
مالرد میالد میرزایی

Mirzaie@eskimia.ir

در راســتای زیبایــی شــهر و ایجــاد مبلمــان شــهری بــه 
ــهر  ــیرانی ش ــر تاکس ــارت ب ــت و نظ ــازمان مدیری ــت س هم
ــاه حــال مســافران  ــه منطــور رف ــدادی ســایه بان ب ــالرد تع م
ــالرد شناســایی  در ایســتگاه های تاکســی در ســطح شــهر م
و نصــب گردیــد، از ایــن رو شــهروندان و تاکســی داران بــرای 
تشــکر از زحمــات شــهرداری در ایــن مــورد بــا نصــب بنرهایی، 

ــد. ــر و تشــکر خــود را اعــالم نمودن ــب تقدی مرات

اتمام عملیات تسطیح و زیر سازی 
بلوار شهیدان شوریابی

مالرد میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

کالن  خــردو  عمرانــی  عملیــات  پیشــرفت  راســتای  در 
و  بلوارهــا  آماده ســازی  انجــام  و  شــهر  ســطح   در 
شــوریابی  شــهیدان  بلــوار  مــالرد،  شــهر  خیابان هــای 
رفــوژ  و  جدول گــذاری کنــاری  اتمــام  و  اجــرا  از  پــس 
ــام  ــه اتم ــز ب ــطیح آن نی ــازی و تس ــات زیر س ــی، عملی میان
درنهایــت  و  پاشــی  قیــر  آمــاده  هم اکنــون  و  رســیده 
ــوار  ــن بل ــده ای ــاده ش ــا آم ــد، ب ــفالت می باش ــش آس روک
ــوار  ــط بل ــوان از اواس ــال می ت ــالرد وی ــه م ــیدن ب ــرای رس ب
ویــال  مــالرد  بــه  مســیر  ایــن  از  اکــرم )ص(    رســول 

دسترسی پیدا نمود.

 مطالبات مردم اردبیل 
 توسط دستگاه قضائی 

پیگیری می شود
ناصــر عتباتــی، دادســتان عمومــی و انقــالب اردبیــل، در دیــدار 
ــی شــهرک ســینا در مســجد حضــرت ابوالفضــل از  ــا اهال ب
ــف  ــای مختل ــل در بخش ه ــردم اردبی ــات م ــری مطالب پیگ
ــالش  ــام ت ــی تم ــتگاه قضائ ــت: دس ــار داش ــر داد و اظه خب

ــا مطالبــات مــردم تحقــق یابــد. ــه کار گرفتــه ت خــود را ب
وی بیــان کــرد: هــدف مــا حضــور در محــالت مختلــف اردبیــل 
اســت تــا بتوانیــم از نزدیــک در جریــان مشــکالت مــردم قــرار 
بگیریــم و تمهیــدات الزم را بــرای تحقــق مطالبــات مــردم در 

نظــر بگیریــم.
در  کــرد:  اظهــار  اردبیــل  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ــتگیری  ــا دس ــاط ب ــبی در ارتب ــات مناس ــدت، اقدام ــن م  ای
شــده  انجــام  دست ســاز  بمب هــای  و  اراذل و اوبــاش 
ــکونی  ــد مس ــک واح ــاز از ی ــب دست س ــزار بم ــه 32 ه ک
قضائــی  مراجــع  بــه  شــده  دســتگیر  افــراد  و   کشــف 

معرفی شدند.
امن تریــن  از  یکــی  اردبیــل،  کــرد:  تصریــح  عتباتــی 
اســتان های کشــور اســت و ایــن یــک نعمــت بــزرگ اســت، 
ولــی بــا ایــن حــال دســتگاه قضائــی و دســتگاه های مربوطه، 

ــد. ــه کار گرفته ان ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــالش خ ــام ت تم

توسعه ایالم کلید واژه همه مسئوالن 
استان است

ــی  ــدت و همدل ــرد: وح ــار ک ــتکی اظه ــم سلیمانی دش قاس
و پیگیــری بــه جهــت زیرســاخت های اســتان ایــالم در 
ــوده  ــترک ب ــت مش ــن نشس ــور ای ــف، مح ــای مختل حوزه ه

ــت. اس
اســتاندار ایــالم گفــت: توســعه ایالم کلیــد واژه همه مســئوالن 
اســتان اســت و در ایــن رابطــه، نیازمنــد گفتمــان واحــد بیــن 

اســتاندار و نماینــدگان مجلــس در ایــن خصــوص هســتیم.

 مشارکت ۳۰ میلیاردی خیران ورزشی 
در مازندران

 معاونــت توســعه ورزشــی اداره کل ورزش وجوانــان مازندران، 
اســماعیل محمــدی، گفــت: خیــران ورزشــی اســتان امســال 
ورزشــی  امکانــات  و  زیرســاخت ها  ورزشــی  درمیادیــن 
نزدیــک بــه 3۰ میلیــارد تومــان کمــک و 23 طــرح کوچــک و 

ــته اند. ــاخت داش ــت س ــزرگ در دس ب
ــدران در 3 ســال گذشــته،   ــران ورزشــی مازن ــزود: خی وی اف

ــد. ــک کرده ان ــان کم ــارد توم ــدود ۱۰۰ میلی ح
ــال  ــن س ــال ۹۶، طالیی تری ــه  س ــان اینک ــا بی ــدی ب محم
ورزش مازنــدران بــود،  گفــت: ورزشــکاران مازنــدران امســال 
ــد. ــب کردن ــی کس ــیایی و جهان ــی، آس ــدال بین الملل ۴۴۰ م

شهردار مشهد :
 رسالت ما تزریق امید و نشاط

در جامعه است
ــران  ــا مدی ــی ب ــت هم اندیش ــی  در نشس ــی زاده خامس تق
ــه در  ــر کاری ک ــزود: ه ــوی اف ــان رض ــیمای خراس صدا و س
ــاط و  ــزودن نش ــت اف ــد در جه ــود، بای ــام می ش ــهد انج مش

ــد. ــردم باش ــی م ــه زندگ ــد ب امی
وی گفــت: طــی ۶ ماهــی کــه فعالیــت خــود را در شــهرداری 
ــهد  ــهردای مش ــن ش ــط فی مابی ــرده ام، رواب ــاز ک ــهد آغ مش
و صدا و ســیمای خراســان رضــوی بــر اســاس همدلــی و 

ــوده اســت. ــوب ب همــکاری مطل
شــهردار مشــهد افــزود: گــزارش ۵ از برنامه هــای موفــق 
ــد دادن  ــت امی ــه در جه ســیمای خراســان رضــوی اســت ک
بــه مــردم الزم اســت، خبر هــای امیــدوار کننــده نیــز در ایــن 

ــه و پخــش شــود. برنامــه تهی
تقــی زاده خامســی گفــت: کمیتــه رســانه در شــهرداری 
مشــهد بــه ریاســت شــهردار تشــکیل شــده اســت کــه 
ــل  ــی و بین المل ــر کل روابط عموم ــط مدی ــات آن توس  مصوب

پیگیری می شود.
وی بــا بیــان اینکــه  اتصــال خــط یــک و دوی قطــار 
 شــهری مشــهد تــا پایــان ســال جــاری در میــدان شــریعتی 
ــط دوی  ــش از خ ــن بخ ــت: در همی ــود،  گف ــام می ش انج
قطــار شــهری مشــهد کــه در دوره قبلــی افتتــاح شــده بــود، 
تــا کنــون 2۵۰ میلیــارد تومــان بــرای تجهیــزات ســیگنالینگ و 
ایمنــی آن هزینــه کرده ایــم و نگذاشــتیم خدمات دهــی خــط 

تعطیــل شــود.

تبریزاسد فالح
A.Fallah@gmail.com

نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
بــرق تبریــز گفــت: در حــوزه IT شــرکت 
و  تحــوالت  تبریــز  بــرق  نیــروی   توزیــع 

پیشرفت های مهمی اتفاق افتاده است. 
ــادل  ــز، ع ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر  ــا مشــاور وزی ــه ب ــی در جلســه ای ک کاظم
ــد،  ــزار ش ــرژی برگ ــرق و ان ــور ب ــرو در ام نی
ــرد:  ــار ک ــوع اظه ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ب
راه انــدازی ویدئــو کنفرانــس در امــور و ادارات 
 ،Share point پیاده ســازی  شــرکت، 
مجازی ســازی ســرورها، اســتقرار اتوماســیون 

اداری تحــت وب، پیاده ســازی  BI، ایجــاد 
از   ،... و  مشــترکین  الکترونیــک  آرشــیو  
فعالیت هایــی هســتند کــه تاکنــون در حــوزه 

IT شــرکت انجــام گرفتــه و بــرای ســال آینــده 
نیــز برنامه هــای متعــددی در اولویــت کاری مــا 

ــد.  ــرار دارن ق
وی افــزود: در حــوزه هوشمندســازی شــبکه تــا 
کنــون 3۰۰ نقطــه، هوشمندســازی شــده اند و در 
حــال حاضــر ظرفیــت نرم افــزار مربــوط بــه ایــن 
بخــش کامــل شــده و نیازمنــد ارتقــا می باشــد 

کــه ایــن امــر نیــز نیــاز بــه تأمیــن اعتبــار دارد. 
کاظمــی گفــت: شــرکت در حــوزه کاهــش 
انرژی هــای  و  پیک ســایی  تلفــات، 
ــته  ــی داش ــل قبول ــرد قاب ــر، عملک تجدید پذی
اســت و موفــق شــده آمــار تلفــات را بــه کمتــر 
از  ۹ درصــد برســاند. مدیرعامــل شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق تبریــز تأکیــد کــرد: موظــف کــردن 
ــود،  ــرق خ ــد از ب ــن 2۰ درص ــه تأمی ــا ب ارگان ه
ــد  ــز  نیازمن ــر نی ــای تجدیدپذی ــط انرژی ه توس
تأمیــن اعتبــار و تجهیــزات اســت کــه امیدواریــم 
ــده ایــن مشــکل نیــز حــل شــود. در ســال آین

وی ادامــه داد: طبــق بخشــنامه شــرکت توانیــر 
تــا شــهریور ســال ۹7 در حــوزه تحــت پوشــش 
شــرکت، ۵۵ ارگان بایــد 2۰ درصــد مصــرف 
ــد  ــل کنن ــر تبدی ــرژی تجدیدپذی ــه ان ــرق را ب ب
کــه ایــن موضــوع نیــاز بــه اعتبــار  ۱ هــزار و 3۰۰ 
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دارد و دس ــارد ريال  میلی
تأمیــن  داخلی شــان  منابــع  از  می بایســت 

ــد. ــع نماین مناب

نصــب  متوســط  عــادل کاظمــی گفــت: 
انشــعاب  در شــرکت تــا ۴ روز کاهــش 
یافتــه بــود، امــا در ماه هــای اخیــر بــه دلیــل 
ــه 7 روز  ــاره ب ــن متوســط دوب ــور ای ــود کنت نب
رســیده اســت و امیدواریــم بــا رفــع مشــکل 
عرضــه کنتورهــا، بتوانیــم شــاخص متوســط 
 نصــب انشــعاب را در ســطح ۴ روز حفــظ 

نماییم.
ــان،  ــنگ فالحتی ــت، هوش ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرژی  ــرق و ان ــور ب ــرو درام ــر نی ــاور وزی مش
بــا حضــور در جمــع مدیــران و معاونــان 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز، از مرکــز 
دیســپاچینگ ایــن شــرکت نیــز بازدیــد کــرد.

ــدان  ــتان هم ــهید اس ــاد ش ــر کل بنی مدی
ــا  ــا اصحــاب رســانه ب درنشســت خبــری ب
ــت:  ــهدا گف ــت روز ش ــه بزرگداش ــاره ب اش
همــه شــهدا بــرای یــک  هــدف متعالــی که 
دفــاع از دیــن و هســتی خــود بــود ، مردانــه 
ــان انقــالب،  ــرای دفــاع از کی ــد و ب جنگیدن
فداکارانــه در مقابــل دشــمن ایســتادگی 

ــد. کردن
ترویــج  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  افــزود:   ، و شــهادت  ایثــار  فرهنــگ 
بــرگ  هــزار   ۱۵۰ از  بیــش  راســتا  ایــن 
از  صوتــی  فایــل  و  عکــس    ،  وســند 
ــاده  ــد آم ــای شــهدا در 2۱ جل وصیت نامه ه

چــاپ اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه  مــا معتقــد 
ــطوح  ــام س ــار در تم ــگ ایث ــتیم فرهن هس
جامعــه می توانــد مؤثــر واقــع شــود، اظهــار 
ــک توســعه گر اقتصــادی  ــی ی داشــت: حت

می توانــد یــک ایثارگــر باشــد.
عــارف افــزود: بــا همــکاری شــهرداری 
 ۵۰ شــهدا،   خانواده هــای  بــا  همــراه  و 

کاشــته  مصلــی  کنــار  در  نهــال  اصــل 
ــان  ــواده آن ــه خان ــز ب ــند آن   نی ــد و س  ش

تحویل داده شد.
عــارف بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
مهم تریــن دغدغــه ای کــه  وجــود دارد، 
ــر  ــت، خاط ــهدا اس ــدان ش ــکاری فرزن بی
ــدان شــهدا   نشــان کــرد:  33۰۰ نفــراز فرزن

ــتند. ــکار هس ــه بی ــالت عالی ــا تحصی ب
ــرای  ــه وب ــن زمین ــت: در ای ــارف ابرازداش ع
خــود  شــهدا،  فرزنــدان  بیــکاری  رفــع 
ــاره  ــم و در این ب اشــتغالی را پیشــنهاد دادی
کار  مشــاوره  بــرای  کارشــناس   2 هــم 
ــراد  ــن اف ــه ای ــتغالی ب ــود اش ــی وخ آفرین

ــتند. ــال هس فع

استانها

کاظمی اعالم کرد:

تحوالت مهمی در حوزه IT شرکت توزیع نیروی برق تبریز اتفاق افتاده است

مدیر کل بنیاد شهید استان همدان:

وصیت  نامه  شهدای استان، آماده چاپ است

 فرهنگ ایثار وشهادت
ضامن بقای نظام اسالمی است

محمد توکلی
M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
ــی کــه فرهنــگ ایثــار وشــهادت  قــم گفــت: تازمان
درمیــان مــردم انقالبــی مــا حاکــم اســت، دشــمن 
ــد  ــا نمی توان ــت م ــام ودول ــه نظ ــدی ب ــچ گزن هی
برســاند و فرهنــگ ایثــار وشــهادت، ضامــن بقــای 

نظــام اســالمی اســت.
ــاد شــهید و امــور ایثارگــران در  وی ادامــه داد: بنی
ــرای  ــی)ره( ب ــا فرمــان امــام خمین ســال ۱3۵۸ ب
خدمــت بــه خانواده هــای شــهدا و ترویــج فرهنــگ 
ایثــار و شــهادت تأســیس  و در ســال ۱3۸3 
براســاس مصوبــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
ــهدا  ــت ش ــوان روز بزرگداش ــه عن ــفند ب روز 22 اس

نام گــذاری شــد.

ــم،  ــظ کنی ــگ را حف ــن فرهن ــد ای ــت:  بای اوی گف
 تــا زمانــی کــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت در ایــران 
وجــود دارد، دشــمن جرئــت تعــرض بــه کشــورمان 

را نــدارد.
ــهید  ــاد ش ــات بنی ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
ــات  ــی از اقدام ــرد: یک ــار ک ــران اظه ــور ایثارگ و ام
ایــن بنیــاد معرفــی روز بزرگداشــت شــهدا بــه 
ــردم  ــا ۱٫7 درصــد م ــود، در ســال ۹2 تنه ــردم ب م
ــد  ــون ۵۰ درص ــا اکن ــناختند، ام ــن روز را می ش ای
ــوان روز شــهید  ــه عن ــردم روز 22 اســفندماه را ب م

می شناســند.
ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
قــم افــزود: انقــالب اســالمی بــا مــردم گــره 
ــه در  ــور در صحن ــا حض ــا ب ــت و آن ه ــورده اس خ
همــه برنامه هــا شــرکت مؤثــر دارنــد، تــالش 
کردیــم کــه منویــات مقــام معظــم رهبــری را 

جامــه عمــل بپوشــانیم.
وی ادامــه داد: مراســمی برای تجلیــل از ۴ هزار نفر 

ــع حــرم در  از اعضــای خانواده هــای شــهدای مداف
شــهر قــم در روز 22 اســفندماه برگــزار خواهیــم کرد، 
 همچنیــن مراســم تجدیــد میثــاق بــا شــهدا در روز 
برگــزار  قــم  شــهدای  گلــزار  در  اســفندماه   2۱

. د می شــو
ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
ــال در  ــت نه ــم کاش ــزاری مراس ــزود: برگ ــم اف ق
اســتان هــم در دســتور کار اســت، از دســتگاه های 
برتــر در اســتان قــم در زمینــه خدمــت بــه شــهدا و 

خانواده هــای آن هــا تجلیــل می شــود.
هاشــمی بــا اشــاره بــه حضــور پیــام آوران شــهادت 
در اســتان قــم اظهــار کــرد: ایــن افــراد به مناســبت 
ــدارس  ــگاه ها و م ــهدا در دانش ــت ش  روز بزرگداش
شــهدا  خاطــرات  از  و  می کننــد  پیــدا  حضــور 

. ینــد می گو
وی درپایــان افــزود: در حاشــیه نمــاز جمعــه شــهر 
قــم، نمایشــگاهی بــا موضــوع ایثــار و شــهادت در 

مصلــی قــدس برگــزار شــد.

#دخبر_ویژه

نماز جمعه

امام  جمعه شیراز:
 آمریکا از ایران مقتدر

در هراس است
ــا  ــه ب ــاز جمع ــای نم ــی در خطبه ه ــدهللا ایمان ــت هللا اس آی
اشــاره بــه ســخنان وزیــر خارجــه فرانســه در مــورد برجــام 
ــه  ــه منطق ــر ب ــن وزی ــفر ای ــکا از س ــت: آمری ــار داش اظه
ــا  ــه الق ــد این گون ــد و می خواه ــال می کن ــی را دنب اهداف
ــه  ــی  ک ــکا شــده، در حال ــه ضــرر آمری ــام ب ــه برج ــد ک کن
ــو  ــال آن را لغ ــه  ح ــا ب ــور ت ــن کش ــود، ای ــه ب ــر این گون اگ

می کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه آمریــکا می خواهــد بــا ایجــاد هیاهــو 
امتیــاز بگیــرد، خاطرنشــان کــرد: برجــام بــه ضــرر آمریــکا 
ــردازی،  ــو و دروغ پ ــا هیاه ــد ب ــا می خواهن ــده و آن ه نش

امتیــازات دیگــری را از مــا بگیرنــد.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان فــارس عنــوان کــرد: نکتــه 
ــم زدن  ــر ه ــال ب ــه دنب ــکا ب ــه آمری ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
فضــای موشــکی و امنیتــی کشــور بــوده و بارهــا بــه ایــن 
موضــوع اقــرار کــرده، چراکــه از ایــران مقتــدر در هــراس 

اســت.

امام جمعه همدان:
دشمن از ترس صنایع موشکی ایران 

به اعمال فشار روی آورده است
ــالد  ــک می ــا تبری ــدی، ب ــن طه محم ــت هللا غیاث الدی آی
ــمنان  ــت: دش ــار داش ــرا)س( و روز زن اظه ــرت زه حض
ــه  ــال آنک ــد، ح ــه کرده ان ــا پیل ــای م ــاب خانم ه ــه حج ب
بایــد دیــد مســیحیان کــه خــود زمانــی حجــاب داشــتند، 
از راه بی حجابــی بــه کــدام قلــه رســیده اند کــه مــا عقــب 

مانده ایــم؟
وی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آمریــکا در منطقــه مــا چــه 
ــزود:  ــت، اف ــم هس ــف ه ــن تکلی ــال تعیی ــد و دنب می کن
آن هــا کــه راه را گــم کرده انــد، نمــاد دارنــد، امــا نمادهــای 
مــا  نمــاد  و  اســت  زشــت ترین ها  و  بدتریــن   آن هــا 
ــود  ــا می ش ــاد آن ه ــت، نم ــن اس ــن و زالل تری پاک تری
کســی کــه ســینه حمــزه سیدالشــهدا را شــکافت و نمــاد 

ــت. ــه خوبی هاس ــادر هم ــو، م ــن س ای
ــرات فاطمه شناســی  ــاوری از اث ــان اینکــه خودب ــا بی وی ب
ــی تلقیــن شــده  ــه ایران ــل از انقــالب ب اســت، افــزود: قب
بــود نمی توانــد یــک ســوزن یــا لولهنــگ بســازد و امــروز 
ــرس  ــری از ت ــام)ره( و رهب ــم« ام ــا می توانی ــاه »م در پن

ــد. ــارها را می آورن ــواع فش ــا ان ــکی م ــع موش صنای

امام جمعه ساری:
 وزیر امور خارجه فرانسه 

دالل ترامپ است
آیــت هللا نــورهللا طبرســی در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز 
ــا تبریــک میــالد فاطمــه زهــرا  ــدران ب جمعــه مرکــز مازن
)س( اظهــار کــرد: امــروز، فــردا و تــا قیامــت، نــور فاطمــه 
)س( بــر جهــان می تابــد، خداونــد لطــف کــرد و مــا را در 
زمــره عالقه منــدان و ارادتمنــدان آن حضــرت کــه عصــاره 

آفرینــش اســت، قــرار داده و بایــد قــدردان باشــیم.
ــه  ــرب نســبت ب ــه در غ ــی ک ــه وضعیت ــان اینک ــا بی وی ب
ــان می بینیــم، آزادی نیســت و اســارت اســت، افــزود:  زن
ــدارد  ــی وجــود ن ــچ اطمینان ــی هی ــون در جامعــه غرب اکن
ــد، از  ــرار می گیرن ــی ق ــت و آزار فراوان ــورد اذی ــان م و زن

ــا. ــتار آن ه ــا کش ــی ت ــتفاده های جنس ــات و اس تبلیغ
بــا  امــام جمعــه ســاری  نــورهللا طبرســی  آیــت هللا 
بــه  فرانســه  خارجــه  امــور  وزیــر  بــه ســفر  اشــاره 
ایــران بیــان کــرد:  او دالل ترامــپ بــود کــه  آمــد، 
فرانســه همــان کشــوری اســت کــه در زمــان جنــگ 
تحمیلــی ســالح های فوق مــدرن را بــه صــدام داد و 
 قصــد برانــدازی ایــران را داشــت و امــروز می خواهــد 

وساطت کند.

امام جمعه ایالم:
فتنه گران سال 88 با شعار فریبنده 

امام گرایی وارد میدان شدند
ــه  ــاز جمع ــای نم ــی در خطبه ه ــی لطف ــت هللا محمدنق آی
ایــالم اظهــار داشــت: ظهــور فتنه هــا و حلقه هــای انحرافــی، 

دلیــل روشــنی بــر حقانیــت انقــالب اســالمی اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ایــالم اضافــه کــرد: 
نامه پراکنــی اخیــر یکــی از ســران فتنــه ۸۸ و حلقــه 
انحــراف، بیانگــر هماهنگــی ایــن دو جریــان علیــه انقــالب 

ــت. ــالمی اس اس
ــه  ــالم اضاف ــه ای ــام جمع ــی ام ــی لطف ــت هللا محمدنق آی
ــالب  ــاز انق ــته و ممت ــای برجس ــی از ویژگی ه ــرد: یک ک
و رهبــری آن در طــول ۴۰ ســال حیــات طیبــه خــود، 
ــر  ــا و متظاه ــزش ناخالص ه ــازی، ری ــری، پاکس غربالگ
ــوده  ــواه ب ــان زیاده خ ــن قدرت طلب ــی  و در باط ــه انقالب ب

ــود. ــد ب و خواه
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ایــالم متذکــر شــد: 
ــه  ــی و حلق ــده امام گرای ــعار فریبن ــا ش ــران ۸۸ ب فتنه گ
ــل  ــری و در عم ــام و رهب ــان ام ــا گفتم ــد ب انحــراف جدی
ــری  ــام و رهب ــوز ام ــمنان کینه ت ــت دش ــت در خدم و نی

ــتند. هس

امام جمعه زاهدان:
ایران در اوج تحریم ها به پیشرفت های 

تأثیرگذار دست یافته است
آیــت هللا عباســعلی ســلیمانی اظهــار کرد: هرســاله هشــتم 
مــارس برابــر بــا هفدهــم اســفند مــاه روز جهانــی زن در 
دنیــا نام گــذاری شــده و امســال در کشــور مــا هــم والدت 
ــارن  ــادر مق ــه )س( و روز م ــرت فاطم ــعادت حض ــا س ب
ــی زن و امــا ســؤال اینجــا اســت کــه  ــا روز جهان شــده ب
ارزش و مقــام زن در دنیــا چــه قــدر باالســت کــه ایــن روز 

ــد؟ ــذاری کردن ــان نام گ ــرای زن را ب
وی ادامــه داد: چشــم ندارنــد ببیننــد کشــور مــا روزبــه روز 
در حــال پیشــرفت اســت، پیشــرفت های تأثیرگــذار ایــران 
ــتعداد  ــا اس ــا ب ــه، ام ــرار گرفت ــم ق ــالمی در اوج تحری اس
جوانــان روشــنفکر و بــا پشــتوانه مــردم انقالبــی بــه همراه 
ــتکبار را  ــان اس ــای زم ــتیم نقض ه ــه توانس ــری فرزان رهب

کنــار بزنیــم.
آیــت هللا عباســعلی ســلیمانی امــام جمعــه زاهــدان بیــان 
ــوژی و پزشــکی  کــرد: امــروزه در پیشــرفت های نانوتکنول

ــر هســتیم. و اقتصــادی و اجتماعــی بی نظی

ــای  ــی در خطبه ه ــا اعراف ــت هللا علیرض آی
مصــالی  در  کــه  قــم  جمعــه  نمــاز 
بــا اشــاره به جایــگاه حضــرت  قــدس 
زهــرا )س( در آیــات و روایــات اظهــار 
کــرد: در آیــات و روایــات زیــادی بــه 
بزرگــوار  بانــوی  ایــن   ویژگی هــای 
اشــاره  شــده اســت، ۱3۰ آیــه قــرآن مربوط 

به حضــرت زهــرا )س( اســت.
ــوار  ــان و بزرگ ــان قهرم ــزود: زن ــی اف اعراف
انقــالب اســالمی نشــان  کشــورمان در 
ــه، هــم  ــی در خان ــه زن هــم مرب ــد ک دادن
نقش آفریــن در جامعــه و هــم پایبنــد بــه 

ــت. ــالمی اس ــای اس ارزش ه
امــام جمعــه قــم بــا اشــاره به جایــگاه زنــان 
در جامعــه اظهــار کــرد: برخوردهــای نا به جــا 
ــز  ــه و نی ــای جاهالن ــع محدودیت ه و وض
آزادی هــای بی اصــل و اســاس، هــر دو 

توهیــن و ظلــم در حــق زنــان اســت.
اعرافــی افــزود: محدودیت هــای اســالم در 

ــای مصلحت هــای  ــر مبن ــه حجــاب ب زمین
کلــی انســان بــرای زندگــی ســعادتمند در 
دنیــا و آخــرت و مصلحــت کلــی و ســالمت 

خانــواده  دیــده شــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــای علمی ــر حوزه ه مدی
ــار  ــه زن اظه ــری در زمین ــه های فک اندیش
کــرد: مترقی تریــن اندیشــه ها در زمینــه 
ــا  ــروز ب ــای ام ــالم دارد و دنی ــان را اس زن
وجــود تمــام پیشــرفت ها، نیازمنــد الگــوی 

ــی اســت. ــی متعال ســبک زندگ
وی ادامــه داد: زنــان و دختــران کشــورمان 
ــالمی، وارد  ــالب اس ــروزی انق ــان پی از زم

یــک عرصــه جدیــد شــدند.
و  مجــازی  فضــای  افــزود:  اعرافــی 
وسوســه های گوناگــون بــرای تخریــب 
بنیان هــای عفــاف و حجــاب آمــده اســت، 
ایــن در حالــی اســت کــه زنــان مــا پاســدار 
چنــد  و  هســتند  اســالمی  ارزش هــای 
ــا  ــان ب ــد الگــوی زن ــز، نمی توان مــورد ناچی

عفــاف و حجــاب عصــر انقــالب اســالمی را 
ــد. ــب کن تخری

بــه روز  بــا اشــاره  امــام جمعــه قــم 
بزرگداشــت شــهدا اظهــار کــرد: روز 22 
اســفند، روز بزرگداشــت شــهدا اســت. 
ســرمایه 2۰۰ هــزار شــهید، ۵۰۰ هــزار جانبــاز 
و ۵۰ هــزار آزاده بســیار عظیــم اســت و 
ــران و  ــای ایثارگ ــدردان فداکاری ه ــد ق بای

باشــیم. شــهدا  خانواده هــای 
ــا  ــروز م ــل ام ــال نس ــه داد: اتص وی ادام
ــل  ــک اص ــهادت، ی ــار و ش ــه ایث ــا تجرب ب
ــف مــردم  ــردی اســت و اقشــار مختل راهب
بــا شــرکت در برنامــه راهیــان نــور بــا 
ــدس  آشــنا می شــوند. ــاع مق ــراث دف می

ــزار  ــور ۱۰۰ ه ــد در کش ــزود: بای ــی اف اعراف
مســجد همــراه بــا امــام جماعــت بــا 
ــا  ــون ب ــا اکن ــیم، ام ــته باش ــتکار داش پش

ــم. ــه داری ــدد فاصل ــن ع ای
ــاره  ــا اش ــم ب ــه ق ــای علمی ــر حوزه ه مدی

ــار  ــالمی اظه ــه اس ــای جامع ــه ویژگی ه ب
کــرد: در چنیــن جامعــه ای نبایــد فقــر 
و محرومیــت داشــته باشــیم، بــه هــر 
انــدازه ای کــه در جامعــه فقــر و محرومیــت 
فاصلــه  اســالمی  معیارهــای  از  باشــد، 

ــم. گرفتی
دومیــن  قــم،  شــهر  داد:  ادامــه  وی 
شــهر زیارتــی کشــور اســت و در ایــام 
میلیــون   ۱2 حــدود   ،۹۶ ســال  نــوروز 
ــد  ــه بای ــد، البت ــهر آمدن ــن ش ــه ای ــر ب نف
ــهر  ــه ش ــژه ای ب ــه وی ــی توج ــران مل  مدی
داشــته باشــند و مــردم قــم از زائریــن بــه 

بهتریــن نحــو پذیرایــی کننــد.
ــای  ــی روزه ــزود: ط ــم اف ــه ق ــام جمع ام
جشــن هایی  برگــزاری  شــاهد  اخیــر 
در تهــران و شــهرهای دیگــر بــا حضــور 
مدیــران بودیــم، اســالم دیــن شــادی 
اســت و بایــد نســخه شــادی حــالل را 
ترویــج کنیــم، امــا حــوزه و مراجــع عظــام 

تقلیــد در قبــال حرمت شــکنی و رواج ضــد 
ارزش هــا و زیرپاگذاشــتن مقــررات الهــی 
در جشــن ها حســاس هســتند و آن را 

می کننــد. محکــوم 
اعرافــی بــا اشــاره بــه ضــرورت برنامه ریزی 
بــرای ســرگرمی  مــردم اظهــار کــرد: مدیران 
بــرای  بایــد  فرهنگــی  دســتگاه های  و 
ــرای  ــرگرمی ها ب ــالل و س ــادی های ح ش
ایــن  مــردم برنامه ریــزی کننــد، ولــی 
ــراه  ــا حرمت شــکنی  هم ــد ب ــا نبای برنامه ه

باشــد.
ــی را  ــط خارج ــعه رواب ــه داد: توس وی ادام
مهــم می دانیــم، امــا بایــد در برابــر مواضــع 
ــتادگی  ــه ایس ــه فرانس ــور خارج ــر ام وزی
امتحــان  برجــام  در  غربی هــا  کنیــم، 
 بــدی دادنــد و بایــد در برابــر آن هــا قاطــع 

باشیم.
ــان  ــان خاطرنش ــم در پای ــه ق ــام جمع ام
ــه دوره  ــد ک ــد بدانن ــا بای ــرد: آمریکایی ه ک
ــا  ــزن و دررو تمــام شــده اســت و آن هــا ب ب
ســد اســتوار رهبــر معظــم انقــالب مواجــه 

هســتند.

آیت هللا اعرافی مطرح کرد:

حساسیت حوزه علمیه در برابر حرمت شکنی ها و رواج ضدارزش ها
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به همت روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی:

 دوره آموزشی حقوق شهروندی 
در نظام اداری برگزار شد

تبریزلیال پاشائی
L.Pashaie@gmail.com

رئیــس روابط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه آذربایجــان 
ــه برگــزاری دوره آموزشــی حقــوق  ــا اشــاره ب ــی اصغــر اورعــی اســالمی ب شــرقی، عل
شــهروندی در نظــام اداری بــا هــدف آشــنایی کارکنــان خــدوم منطقــه بــا مفاهیــم ایــن 
ــژه در خصــوص  ــه وی ــای آموزشــی ب ــداوم اجــرای دوره ه ــزاری و ت ــت: برگ ــوزه گف ح
حقــوق شــهروندی تأثیــر مطلوبــی در بهبــود ارائــه خدمــات شایســته بــه ارباب رجــوع و 

جلــب رضایــت مشــتری خواهــد داشــت.
وی در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه تصویــب حقــوق شــهروندی در نظــام اداری در ســال 
۹۵ در راســتای ایجــاد نظــام اداری پاســخ گو و ارتقــای ســطح حقــوق شــهروندی، ارائه 
آمــوزش الزم و مســتمر در ایــن زمینــه بســتر الزم را جهــت تحقــق اصــول متعالــی آن 
فراهــم خواهــد کــرد. اورعــی اســالمی ضمــن اشــاره بــه مباحــث و ســرفصل های دوره 
گفــت: در ایــن دوره آموزشــی کارکنــان منطقــه با تاریخچــه، مفاهیم مرتبــط و مصادیق 
 آن در نظــام اداری ایــران آشــنا و درخصــوص آســیب ها و موانــع تحقــق آن بــه بحــث و 

تبادل نظر  پرداختند.
ــوزش  ــد آم ــی واح ــا هماهنگ ــور ب ــی مذک ــد: دوره آموزش ــادآور ش ــه ی وی، در خاتم
منطقــه و بــا بهره منــدی از اســاتید توانمنــد و مجــرب طــی 32۰ نفــر ســاعت آمــوزش 

برگــزار شــد.

 مدیر کل شیالت گلستان:  
 به زودی تکثیر فیل ماهی صید شده 

از آب های استان آغاز خواهد شد
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی بــا اشــاره بــه فیل ماهــی 222 کیلوگرمــی صیــد 
ــار کــرد: ایــن فیل ماهــی، دارای 2۰ ســال ســن اســت  شــده از آب هــای اســتان  اظه
و ایــن بدیــن معناســت کــه بــه ســن بلــوغ رســیده و ایــن ســن بهتریــن زمــان بــرای 

تکثیــر ایــن ماهــی مــی باشــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صیــد ماهیــان خاویــاری از دریــای خــزر محــدود 
شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: چنــد ســالی اســت کــه براســاس توافــق ۵ کشــور 
ــرورش  ــر و پ ــدف تکثی ــا ه ــا ب ــاری تنه ــان خاوی ــد ماهی ــزر صی ــای خ ــیه دری  حاش
انجــام مــی شــود و بــا توجــه بــه رو  به انقــراض بــودن گونــه فیــل ماهــی در 
ــرورش  ــر و پ ــن تکثی ــی ای ــاارزش ط ــه ب ــن گون ــت ای ــم وضعی ــا، امیدواری ــن دری  ای

بهبود یابد. 
همچنیــن رئیــس مرکــز بازســازی و حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان خاویــاری 
شــهید مرجانــی در خصــوص زمــان تکثیــر ایــن گونــه رو به انقــراض از ماهیــان خاویاری 
دریــای خــزر گفــت: پــس از چنــد روز کــه ایــن ماهــی در اســتخر آرامــش نگهــداری 

می شــود، بــه ســالن تکثیــر جهــت عملیــات الرو گیــری منتقــل خواهــد شــد. 
وی تصریــح کــرد: پــس از گذشــت ۴-3 مــاه از عملیــات الروگیــری، الروهــای بدســت 
آمــده پــرورش خواهنــد یافــت و زمانــی کــه تبدیــل بــه بچــه ماهــی هــای 3-2 گرمــی 

شــدند، بــا هــدف بازســازی ذخایــر دریــای خــزر در ایــن دریــا رهاســازی می شــوند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان:
ثبت 1 میلیون و ۲۶۰ هزار هکتار عرصه جنگلی 

در سیستان و بلوچستان
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری سیســتان و بلوچســتان، عبدالباســط 
ــار پیش بینــی شــده، امســال 22۸ پــروژه و  ــر اســاس اعتب پاکــزاد گفــت: ب
کارگاه متناســب بــا تخصیــص دریافتــی و فصــل اجرایــی پیش بینــی شــد 
کــه قســمتی عملیاتــی و قســمت دیگــر بــه ســال آینــده موکول شــده اســت.
ــن اداره کل  ــار از مشــکالت ای ــرو و اعتب ــود نی ــه اینکــه کمب ــا اشــاره ب وی ب
بــرای صیانــت از مراتــع اســت، گفــت: در نظــام برنامه ریــزی بودجــه 
کشــور حفاظــت از منابــع دیــده نشــده اســت و در کنــار آن ضعــف جوامــع 
بهره بــردار و جوامــع محلــی، یکــی دیگــر از مشــکل های منابــع طبیعــی در 
اســتان اســت، زیــرا ایــن افــراد بــه لحــاظ اقتصــادی و دانــش آکادمیــک، 
ــه رو  ــش رو ب ــا چال ــی را ب ــع طبیع ــوزه مناب ــه ح ــد ک ــی دارن محدودیت های

ســاخته اســت.
پاکــزاذ بــه موضــوع نهــال کاری در اســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: امســال ۱ 
هــزار و 7۰۰ هکتــار نهــال کاری در اســتان انجــام شــد کــه ۵ برابــر گذشــته بــود 
و ۵ هــزار و 2۰۰ هکتــار در عرصــه مراقبت هــای آبــی در کارگاه هــا انجــام شــد.

ــی و  ــع مل ــگل داری از مناب ــع و جن ــی، مرت ــوزه بیابان ــرد: در ح ــان ک وی بی
اســتانی ۹ طــرح در دســت اجــرا اســت کــه بــرای بخــش بیابــان نزدیــک بــه 
2۶۰ میلیــارد ریــال، بــرای مرتــع نزدیــک بــه ۱۱ میلیــارد ریــال و بــرای جنــگل 
بیــش از 2۱ میلیــارد ریــال اعتبــار پیش بینــی شــده اســت کــه در مجمــوع 

نیــاز اســتان را بــه 2۹2 میلیــارد ریــال می رســاند.



گروه سالمتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

ــت  ــراه هیئ ــه هم ــد ب ــت تایلن ــر بهداش وزی
اعزامــی از مراکــز جامــع خدمــات ســالمت 
کالن شــهر اصفهــان بازدیــد کردنــد و بــا 

ــدند. ــنا ش ــز آش ــن مراک ــد کار در ای رون
ــور  ــت کش ــر بهداش ــاکول، وزی ــر پیاس دکت
ــان  ــه همــراه معاون ــزی روز پنجشــنبه ب مال

ــرد.  ــفر ک ــان س ــه اصفه ــود ب خ
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
ــدو ورود  ــان در ب ــی اصفه ــتی درمان بهداش
ضمــن اســتقبال از ایــن هیئــت تایلنــدی، در 
پاویــون دولتــی فــرودگاه اصفهــان بــه دیدار 

ــر پیاســاکول نشســت. ــا دکت و گفت وگــو ب
طاهــره چنگیــز همچنیــن در حاشــیه بازدیــد 
ــالمت  ــت تایلنــد از مرکــز س وزیــر بهداش
جامعــه محکــم کار اصفهــان گفــت: دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان بــا پتانســیل خــوب 
بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی توانســته 

ــد. ــگاه مناســبی در کشــور کســب کن جای
ــت  ــان ظرفی ــتان اصفه ــه داد: اس وی ادام
بســیار خوبــی در زمینه هــای بهداشــتی و 
درمانــی دارد و ۴۸۴ پایــگاه ســالمت بــه 
همــراه ۳۷ بیمارســتان در ایــن اســتان 

وجــود دارد.
ــان  ــوم پزشــکی اصفه ــس دانشــگاه عل رئی
تصریــح کــرد: هئیــت تایلنــدی در این ســفر 
بــا چگونگــی مدیریــت و ارائــه خدمــت 
می شــوند  آشــنا  بهداشــتی  مراکــز  در 
بتوانیــم  ســفر  ایــن  در  امیدواریــم  و 
توانمندی هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اصفهــان را معرفــی کنیــم.
ــوه  ــدار ســاختار و نح ــن دی ــن در ای همچنی
ــن  ــرای ای ــز ب ــن مرک ــات در ای ــه خدم ارائ
هئیــت تایلنــدی تشــریح شــد و وزیــر 
ــع  ــز جام ــه از مرک ــد در ادام ــت تایلن بهداش
تکامــل کــودکان کــه در مهــر ماه ســال ۱۳۹۲ 
بــا هــدف تشــخیص زود رس و مداخلــه بــه 
موقــع جهــت بهبــود رشــد فیزیکــی کــودکان 

ــرد. ــد ک ــدازی شــد، بازدی راه ان
آشــنایی کامــل دکتــر پیاســاکول بــا ســامانه 
پرونــده  جزئیــات  و  ســیب  سراســری 
الکترونیــک ســالمت از برنامه هــای جانبــی 

ــود. ــد ب ــی از تایلن ــت اعزام هیئ
ــوم  ــالمت مرح ــات س ــع خدم ــز جام مرک

شــمال  در   ۱۳۹۲ ســال  در  محکــم کار 
ــد  ــاح ش ــان افتت ــهر اصفه ــرقی کالن ش ش
مختلــف  بخش هــای  در  اکنــون  هــم  و 
تســت  درمانــی،  کار  عمومــی،  پزشــک 
ــالمت،  ــت س ــی، مراقب ــار درمان ــی، گفت بیل
مراقبــت ســالمت خانــواده، واکسیناســیون، 
ــا،  ــا بیماری ه ــارزه ب ــط، مب ــت محی بهداش
 مشــاوره شــیردهی و دندانپزشــکی در حــال 
بــر بالــغ  جمعیتــی  و  اســت   فعالیــت 
پوشــش  تحــت  نفــر   ۶۷۱ و  هــزار   ۲۱
قــرار مرکــز  ایــن  ســالمتی   بهداشــتی 

دارند.
بازدیــد  در  همچنیــن  پیاســاکول  دکتــر 
دیگــری از نزدیــک بــا رونــد ارائــه خدمــات 

ــواب  ــالمت ن ــات س ــع خدم ــز جام در مرک
صفــوی آشــنا شــد و آزمایشــگاه تخصصــی 
HIV ایــن مرکــز میزبــان بعــدی وزیــر 

ــود. ــد ب ــت تایلن بهداش
مقــام عالــی وزارت بهداشــت کشــور تایلنــد 
در حاشــیه ایــن ســفر گفــت: خدمــات 
کشــور  در  خوبــی  درمانــی  و  بهداشــتی 
 ایــران انجــام می شــود و امیدواریــم بــا 
همکاری هــای مشــترک، شــاهد ارتقــای 

ــیم. ــور باش ــالمت دو کش س
ــتم  ــات سیس ــه داد: خدم ــاکول ادام پیاس
بهداشــت و درمــان اصفهــان مــن را بــه خــود 
مجــذوب کــرد و در زمینــه HIV هــم کارهــای 
ــا  ــه م ــود، البت ــام می ش ــی انج ــیار خوب بس
ــات  ــه تحقیق ــن زمین ــد در ای ــم در تایلن ه
گســترده ای کردیــم و کارهــای خوبــی را 

ــم. انجــام داده ای

درمان آفت دهان در طب سنتی
ــان  ــه درون ده ــت ک ــایع اس ــاری ش ــک بیم ــان، ی ــت ده آف
ــاک در ســلول های ســطحی دهــان،  ایجــاد و زخم هــای دردن

ــد.  ــاد می کن ــه ایج ــان و لث زب
ــت   ــن اس ــی ممک ــت ول ــخص نیس ــه مش ــن عارض ــت ای عل
ــت کــرده  ــه ثاب ــوده و تجرب ــی ب ناشــی از حمــالت خــود ایمن
ــروز  ــه ب ــدن این گون ــود ویتامین هــای ضــروری ب گاهــی کمب
ــه آفــت دهــان دچــار  ــه طــور مکــرر ب ــر ب ــد، پــس اگ می کن
ــا  ــت ت ــذی اس ــواد مغ ــرف م ــه، مص ــن گزین ــوید، اولی می ش

ــی.  ــوری و گیاه ــای ف درمان ه
در ادامه درمان های گیاهی آورده شده است.
 بادرنجبویه برای درمان آفت دهان

ــان  ــت ده ــرای آف ــر ب ــیار مؤث ــک داروی بس ــه، ی بادرنجبوی
ــت.  اس

ــا  ــد ت ــه کنی ــدان اضاف ــر دن ــه خمی ــد آن را ب ــما می توانی ش
ــری از  ــه جلوگی ــن ب ــره و همچنی ــاال بب ــودی رو ب ســرعت بهب

ــد. ــک کن شــیوع بیشــتر عارضــه کم

 معجزه روغن فندق
ــن  ــن عارضــه اســت. ای ــرای ای ــی ب ــان عال ــک درم ــدق ی فن
داروی محبــوب ســنتی، خــواص زیــادی دارد، بــرای اســتفاده 
 از ایــن روغــن گیاهــی پرطرفــدار و پــر خاصیــت، یــک 
چوب پنبــه رادر روغــن فنــدق خیــس کنیــد و ان را روی 
محــل آفــت قــرار بدهیــد و اجــازه بدهیــد بــرای مــدت زمــان 
بیشــتری روی آفــت بــا ایــن روغــن چــرب بمانــد، ایــن درمان 

رو چنــد بــار در روز تکــرار کنیــد.
 استفاده از عصاره وانیل برای درمان آفت دهان

ــوب  ــیار خ ــای بس ــر از داروه ــی دیگ ــل یک ــی وانی ــاره آل عص
ــود  ــد بهب ــد رون ــت. می توان ــان اس ــت ده ــان آف ــرای درم ب
زخــم رو ســریع تر کنــد. بــرای اینکــه بــا عصــاره وانیــل آفــت 
ــل  ــاره وانی ــا عص ــه را ب ــک چوب پنب ــد ی ــد، بای ــان کنی را درم
خیــس کنیــد و چوب پنبــه را بــه مــدت 5 دقیقــه روی آفــت 
نگــه داریــد تــا خــوب جــذب بشــود ایــن درمــان رو چنــد بــار 
در روز تــا زمانــی کــه بــه طــور کامــل خــوب شــود، تکــرار کنیــد.

 روغن های گیاهی
شــما مبتــال بــه آفــت خفیــف باشــید یــا شــدید، روغن هــای 

گیاهــی درمــان خوبــی بــرای مشــکل شــما اســت. 
ــای  ــد، روغن ه ــنهاد می کن ــنتی پیش ــب س ــه ط ــه ای ک گزین
ضــد ویروســی اســت، کــه می توانــد بــه درمــان آفــت شــدید 

کمــک و همچنیــن از درد و التهــاب زخــم کــم کنــد.  
ــالس،  ــاره گی ــاع، عص ــاره نعن ــا عص ــن روغن ه ــه ای از جمل
ــه خاطــر خــواص ضــد ویروســی و  ــج ب اســطوخدوس و ترن
عملکــرد ضــد التهابــی مخصوصــًا بــرای درمــان آفــت شــدید 

ــان اســت.  درم
بــرای اســتفاده از عصاره هــای نــام بــرده، چنــد قطــره از روغــن 
گیاهــی را در مقــداری آب حــل، چنــد بــار در روز از ایــن ترکیــب 
بــرای روی زخــم اســتفاده کنیــد تــا بــه بهبــودی کامل برســید.

 بابونه
بابونــه دارای خــواص ضــد التهابــی تســکین دهنده و همچنین 
ضــد میکروبــی اســت کــه می توانــد بــه  بهبــود آفــت دهــان 

کمــک و ســرعت رشــد ویــروس راکــم کنــد. 
ســاده ترین راه بــرای اســتفاده از بابونــه بــرای زخم هــا، 
اســتفاده از یــک قاشــق چای خــوری بابونــه دم کــرده و 

اســتفاده مــداوم در طــول روز  اســت.

بــرای  کمکــی  وســیله  عنــوان  بــه  ســمعک 
 افــراد کم شــنوا یــا ناشــنوا، از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت و می توانــد بــه کمــک افــراد ناتــوان 
از شــنیدن صداهــا بیایــد. بــا ایــن حــال، موضوعــی 
کــه ایــن روزهــا، بیشــتر از قبــل خودنمایــی می کند، 
وجــود انــواع ســمعک بــا برندهــای مختلــف در بازار 
تجهیــزات پزشــکی کشــورمان اســت. در جایــی کــه 
مــی تــوان ردپــای ســمعک های چینــی را هــم پیــدا 
 کــرد. امــا، در ایــن بین، قیمــت سرســام آور برخی از 
ســمعک هایی اســت کــه در گــوش افــراد ناشــنوا و 

ــود. ــته می ش ــنوا کار گذاش کم ش
بــر اســاس آمــار ســال  ۹5 و ابتــدای ۹۶، بــه صــورت 
کلــی، بــار بیمــاری ناشــنوایی در کشــور، 5.۶ درصــد 

گزارش شــده اســت. 

ــنوایی  ــا ناش ــده ب ــپری ش ــال های س ــر س از نظ
نیــز ایــن مســئله، جــزو ســومین عامــل در دنیــا و 

ــود.  ــوب می ش ــران محس ای
در ســال های ۹5 و ۹۶، ۱ میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
نــوزاد در کشــور  غربالگــری شــده اند کــه از 
ایــن میــزان، ۳۴۰۰ مــورد تشــخیص قطعــی 
ــده  ــزارش ش ــق گ ــا عمی ــف ت ــنوایی خفی کم ش

ــت. اس
ــنوایی  ــروز کم ش ــن ب ــر، میانگی ــزارش مه ــه گ ب
ــد و  عمیــق در ایــران، ۲.۷ مــورد در هــر هــزار تول
بــروز کم شــنوایی خفیــف تــا عمیــق ۴.۷ در هــر 
هــزار تولــد اســت. ایــن  آمــار در برخــی اســتان ها 
بــه دلیــل ازدواج هــای فامیلــی و مســائل ژنتیکی 

از میانگیــن کشــوری بســیار باالتــر اســت. 

طبــق آمارهایــی کــه در زمینــه غربالگری شــنوایی 
ــیوع آن  ــت، ش ــده اس ــت آم ــه دس ــور ب در کش
 بــه دلیــل التهابــات گــوش میانــی کــه از آن 
مطلــع نمی شــوند،  5.۲ درصــد اعــالم شــده 

اســت.
ســمعک، یــک کاالی پزشــکی اســت کــه بــرای 
کار  بــه  مختلــف  کم شــنوایی های   درمــان 
مــی رود و انــواع آنالــوگ، دیجیتالــی و هوشــمند 
دارد و امــروزه در مدل هــای داخــل گوشــی و 

ــل ســفارش هســتند. پشــت گوشــی، قاب
واردات ســمعک در ۶ ماهــه اول ســال ۹۶ حــدود 
۶ تــن بــوده، یعنــی حــدود ٢٠ هــزار ســمعک وارد 
کشــور شــده اســت. یعنــی در طــول یــک ســال 
حــدود ٤٠ هــزار ســمعک وارد بــازار شــده کــه این 
تنهــا یــک دوم ۱۲۰ هــزار ســمعک مــورد مصــرف 
در کشــور اســت. یعنــی بیــش از دو ســوم 

ــود.  ــور می ش ــی وارد کش ــمعک ها غیرقانون س
ایــن در حالــی اســت کــه واردات ســمعک 
ــزات  ــرکت تجهی ــدودی ش ــداد مح ــط تع توس

می شــود. انجــام  پزشــکی 
 البتــه گزارشــات حاکــی از ایــن اســت کــه 
کننــده  وارد  شــرکت های  از  برخــی  تنهــا 
را  واردات  ایــن  قانونــی  طریــق  از   ســمعک، 
از  شــرکت ها،  مابقــی  و  می دهنــد  انجــام 
ــمعک  ــرای واردات س ــی ب ــیرهای غیرقانون مس

می کننــد. اقــدام 
بــه تازگــی اداره کل تجهیــزات پزشــکی ســازمان 
غــذا و دارو، اعــالم کــرده کــه برچســب اصالــت 
نصــب  ســمعک ها  روی  بــر   ۹۷ ســال   از 
ــرای  ــی ب ــد اختصاص ــه دارای ک ــد ک ــد ش خواه
هــر ســمعک بــوده و تــا حــدی می توانــد جلــوی 
ــن  ــم ای ــه مه ــا  نکت ــرد، ام ــاق کاال را بگی قاچ

اســت کــه برچســب اصالــت تجهیــزات پزشــکی 
بــه سرنوشــت برچســب شــبنم دچــار نشــود کــه 
ــم. ــازار بودی ــی آن در ب ــای جعل شــاهد نمونه ه

اصوال تجویز ســمعک توســط  شنوایی شــناس ها 
کــه در کلینیک هــای شــنوایی مســتقر هســتند، 
ــراد هــم  ــه برخــی از اف ــرد و البت صــورت می گی
ــزات  ــگاه های تجهی ــراغ فروش ــه س ــتقیم ب مس
ــمک  ــد س ــی خری ــد و متقاض ــکی می رون پزش
ــاق  ــر اتف ــوع دوم، کمت ــه ن ــه البت ــوند ک می ش

می افتــد. 
ــمعک،  ــت س ــه قیم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از هیــچ دســتورالعمل و مصوبــه ای تبعیــت 
نمی کنــد و شــاهد بــازار گرمــی در فــروش 
ــه  ــدی ک ــا ح ــتیم ت ــاران هس ــه بیم ــمعک ب س
ســمعک بــه دو تــا ســه برابــر قیمــت واقعــی بــه 

می رســد. فــروش 

#طب_سنتی

سالمت6

پشت پرده تجارت با گوش های ناشنوا

تازههایپزشکی
 تأثیر سیستم ایمنی مادر 

بر رشد مغز کودک
ــاری  ــترس، بیم ــت، اس ــامل عفون ــا ش ــی از محرک ه برخ
و آلرژی هــا می تواننــد موجــب فعــال شــدن سیســتم 
ــی،  ایمنــی شــوند. در صــورت فعــال شــدن سیســتم ایمن
التهابــی  واکنــش  از  عنــوان بخشــی  بــه   پروتئین هــا 

آزاد می شوند.
مطالعــه قبلــی در حیوانــات نشــان داده اســت کــه برخــی 
ــد،  ــر گذارن ــن تأثی ــر جنی ــد ب ــا می توانن ــن پروتئین ه از ای
ــر روی انســان  ــر ب ــن تأثی ــورد ای ــات کمــی در م ــا اطالع ام

ــود دارد. وج
ــارداری،  ــول ب ــوان را در ط ــان ج ــان زن ــن رو محقق از همی
زایمــان و تــا بــزرگ شــدن نــوزاد تــا زمــان راه رفتــن، مــورد 

مطالعــه قــرار دادنــد.
ــز  ــدت مغ ــدت و بلندم ــرد کوتاه م ــد عملک ــا دریافتن آن ه
کــودک ممکــن اســت در طــول ســه ماهــه ســوم بــارداری 
ــی مادرشــان باشــد. ــر فعالیــت سیســتم ایمن تحــت تأثی

ــان قلــب جنینــی  ایــن یافته هــا شــامل تغییراتــی در ضرب
 در نــوزادان زنــان بــارداری بــود کــه عالئــم التهــاب را 
نشــان دادنــد. بــا توجــه بــه رابطــه بیــن ضربان قلــب جنین 
ــرات  ــد: تغیی ــوان می کنن ــان عن ــی، محقق و سیســتم عصب
ضربــان قلــب نشــان می دهــد التهــاب مــادر حتــی قبــل از 

ــوزاد هــم تأثیــر می گــذارد. تولــد ن
در چنــد هفتــه اول بعــد از تولــد، اســکن مغــز نــوزاد 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــارداری پروتئین ه ــول ب ــه در ط ــی ک  مادران
ــاط  ــی را در ارتب ــود، اختالالت ــه ب ــش یافت التهاب شــان افزای

بیــن مناطــق مختلــف مغــز کــودک مشــاهده کردنــد.
ســپس زمانی کــه نــوزاد ۱۴ ماهــه بــود، آزمایش هــا، 
ــار را در  ــان و رفت ــی، رشــد زب ــاوت در مهارت هــای حرکت تف
بیــن کــودکان مادرانــی کــه سیســتم ایمنی شــان بــه خاطــر 

ــود را نشــان داد. التهــاب فعــال شــده ب
دکتــر »بردلــی پترســون«، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
ــن  ــد: »ای ــاره می گوی ــن ب ــس، در ای ــتان لس آنجل بیمارس
التهــاب  نشــان گرهای  می دهــد کــه  نشــان  مطالعــه 
در خــون مــادر، می توانــد بــا تغییــرات کوتاه مــدت و 

ــد.« ــط باش ــودک مرتب ــز ک ــدت مغ بلندم

نوزادان شبیه پدر، سالم ترند!
ــدر  ــه پ ــد ب ــر فرزن ــد اگ ــان می ده ــد نش ــه جدی مطالع
شــباهت داشــته باشــد، از فواید ســالمت بیشــتری در طول 

ــد برخــوردار اســت. یــک ســال اول تول
ایــن مطالعــه بــر اهمیــت نقــش پــدر بــر ســالمت کــودک 
ــان  ــه پدرش ــبیه ب ــوزادان ش ــد ن ــان می کن ــد دارد و بی تأکی
ــا پدرشــان  ــان بیشــتری را ب ــاال زم ــد، احتم ــدای تول در ابت

ــود. ــد ب ــالم تر خواهن ــن س ــرده و همچنی ــپری ک س
سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه بینگامتــون نیویــورک 
ــد  ــردن فرزن ــزرگ ک ــدران در ب ــد: »پ ــاره می گوی ــن ب در ای
ــودک  ــت ســالمت ک ــد و موجــب تقوی ــی دارن نقــش مهم

می شــوند.«
ــد  ــباهت فرزن ــه ش ــزود: »زمانی ک ــک اف ــولومون پوالچ س
بــه پــدر بیشــتر باشــد، آن هــا حــس بهتــری نســبت 
ــا  ــتری را ب ــان بیش ــن رو زم ــته و از ای ــان داش ــه فرزندش ب

می کننــد.« ســپری  فرزندشــان 

تغذیه

برای صبحانه کیک و آبمیوه نخورید!
برخــالف تصــور مــردم دربــاره ســالم بــودن کیک هــا و 
کلوچه هــا، ایــن محصــوالت از آرد تصفیه شــده، روغن هــای 
ــا  ــس تنه ــوند. پ ــه می ش ــا تهی ــرغ و قنده ــی، تخم م گیاه

ــت.  ــرغ اس ــا تخم م ــالم در آن ه ــب س ترکی
در  کــه  کلوچه هایــی  و  کیک هــا  از  بعضــی  به عــالوه، 
ــش از  ــند، بی ــروش می رس ــه ف ــاری ب ــته بندی های تج بس
حــد بــزرگ هســتند و در جــدول اســتاندارد قــرار نمی گیرنــد. 
محققــان می گوینــد کــه بزرگ تــر شــدن و حجیم تــر شــدن 
ایــن محصــوالت در طــی ۳۰ ســال اخیــر،  نقــش مهمــی در 

اپیدمــی جهانــی چاقــی داشــته اســت. 
بعضــی از کیک هــا و کلوچه هــا نیــز حــاوی قنــد افزودنــی،  
شــکالت یــا میــوه خشــک هســتند کــه همگــی میــزان قنــد 

و کالــری ایــن محصــوالت را افزایــش می دهنــد. 
 آب میوه ها 

ــن  ــی از بدتری ــا، یک ــه آب میوه ه ــد ک ــان می گوین متخصص
گزینه هــا بــرای صبحانــه هســتند، خصوصــا اگــر بخواهیــد 
از گرســنگی بیشــتر، افزایــش وزن و ابتــال بــه بیماری هــای 

مزمــن جلوگیــری کنیــد. 
ــوه  ــازار، حــاوی آب می بعضــی از آب میوه هــای موجــود در ب
ــا شــربت  ــا اســتفاده از قندهــا ی بســیار کمــی هســتند و ب

ــوند.  ــیرین می ش ــاال ش ــوز ب ــا فروکت ذرت ب
ــن محصــوالت، خطــر  ــش از حــد درون ای ــد بی ــن قن همی
ابتــال بــه چاقــی، ســندرم متابولیــک، بیمــاری دیابــت 
نــوع ۲ و دیگــر بیماری هــا را افزایــش می دهــد. حتــی 
صــورت  در  هــم  طبیعــی  درصــد   ۱۰۰ آب میوه هــای 
از حــد می تواننــد مشکل ســاز شــوند  بیــش  مصــرف 
و حداقــل بــه افزایــش وزن منجــر گردنــد. نوشــیدن 
ــاال  ــریعًا ب ــون س ــد خ ــه قن ــود ک ــث می ش ــوه باع آب می
بــرود، چــون هیــچ فیبــر یــا چربــی  ســالمی بــرای 
محصــوالت  ایــن  درون  جــذب  رونــد   آهســته کــردن 

وجود ندارد. 
ــت  ــا اف ــه ب ــون در ادام ــد خ ــش قن ــن افزای ــه ای درنتیج
ــنگی  ــتگی و گرس ــاس خس ــون و احس ــد خ ــی قن ناگهان

می شــود.  همــراه 
 ماست بدون چربی شیرین شده 

یــک کاســه ماســت کــه بــا مقــداری توت فرنگــی یــا 
بلوبــری همــراه شــده باشــد، از بهتریــن گزینه هــای ســالم 

ــت.  ــه اس ــرای صبحان ب
بــا ایــن  حــال،  ماســت های بــدون چربــی ای کــه بــا 
ــال  ــد، اص ــوه  دارن ــم  می ــا طع ــوند ی ــیرین می ش ــا ش قنده
ــیاری از  ــع، بس ــمار نمی روند.درواق ــه  ش ــالمی ب ــه س گزین
ــادی  ــد زی ــاوی قن ــم دار ح ــی طع ــدون چرب ــت های ب ماس
هســتند کــه حتــی از قنــد موجــود در بســتنی ها نیــز بیشــتر 
ــالم  ــی س ــود چرب ــه وج ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
در ماســت بــه شــکل گیری احســاس ســیری کمــک 
می کنــد، چــون بــه زمــان بیشــتری بــرای هضــم نســبت بــه 

کربوهیدرات هــا نیــاز دارد. 
ــه  ــیری ب ــون س ــح هورم ــه ترش ــه ب ــد در ادام ــن رون همی
ــذف  ــود. ح ــر می ش ــتوکینین )CCK( منج ــام کوله سیس ن
ــن  ــا، ای ــردن قنده ــه ک ــی و اضاف ــی از محصــوالت لبن چرب
مــواد غذایــی را از گــروه گزینه هــای ســالم خــارج می کنــد 

ــد.  ــرار می ده ــالم ق ــای ناس ــروه گزینه ه و در گ

زیبایی

ورزش کنید تا زیباتر شوید!
فایــده ورزش و بــه طــور کلــی انجــام فعالیت هــای بدنــی 
تنهــا محــدود و مختــص بــه تناســب انــدام  نخواهــد بــود و 
ــه طــور  ــد بــرای ظاهــر شــما و زیبایــی پوســت  و ب می توان

کلــی چهره تــان بســیار مفیــد باشــد. 
امــروز بــا ایــن موضــوع آشــنا خواهیــد شــد کــه چــرا ورزش 
می توانــد بــرای درمــان آکنــه، رفــع چیــن و چروک هــا و بــه 
طــور کلــی گرفتگــی و خســتگی پوســت تان یکــی از بهترین 

راه حل هــای ممکــن باشــد. 
۱- درخشندگی پوست

)ایروبیک(انجــام  هــوازی  ورزش  شــما  کــه  زمانــی 
می دهیــد، قلب تــان هــم پمپــاژ بیشــتری انجــام می دهــد 
و در نتیجــه اکســیژن زیــادی بــه خــون می رســد و باعــث 

درخشــندگی و ســرزندگی پوســت تان می شــود.
۲- کاهش چین و چروک ها

انجــام حــرکات ورزشــی و بدنــی بــه متعــادل مانــدن میزان 
ــطح  ــن س ــاال رفت ــد. ب ــک می کن ــزول کم ــون کورتی هورم
ــه مســتقیم و  ــد ســبوم، رابط ــش تولی ــا افزای ــزول ب کورتی
ــوش روی  ــه و ج ــاد آکن ــه آن ایج ــی دارد و نتیج تنگاتنگ
ــزان  ــش می ــن، افزای ــر ای ــالوه ب ــود.  ع ــد ب ــت خواه پوس
شکســتن کالژن  درهــم  و  تجزیــه  باعــث  کورتیــزول 
ــرای  ــل روشــنی ب ــن دلی پوســت تان هــم می شــود و همی
ــت.  ــم هس ــت ه ــای روی پوس ــن و چروک ه ــاد چی ایج
را  تولیــد کالژن  میــزان  می توانــد  ورزش  حقیقــت،  در 
افزایــش دهــد و بــا بــاال رفتــن میــزان ایــن نــوع پروتئیــن 
در بــدن، پوســت تان انعطاف پذیــر، ســفت و محکــم  باقــی 

می مانــد. 
۳- رفع آکنه

ورزش منظــم و بــر مبنــای قاعــده صحیــح، موجــب تقویت 
ــدن می شــود و پوســت  شــما را  دســتگاه گــردش خــون ب

بــه خوبــی تغذیــه می کنــد. 
خون رســانی کامــل بــه پوســت تان هــم بــه معنــای 
رســیدن اکســیژن الزم بــه آن اســت. عــالوه بــر ایــن، 
ــا تعریــق بیشــتر ســموم زائــد  ــا ب ورزش کمــک می کنــد ت
 از بدن مــان دفــع شــود و منافــذ بســته شــده پوســت 

باز  شوند. 
ــه در دوره  ــل ایجــاد جــوش و آکن ــی دلی ــرات هورمون تغیی
بلــوغ اســت، ورزش صحیــح بــه تعــادل هورمون هــا کمــک 

ــه می شــوند. ــع از ایجــاد آکن کــرده و مان
۴- موهای سالم

و  ســالم  موجــب  خــون  گــردش  بهبــود  و  تقویــت 
ــواد  ــار از م ــون سرش ــود. خ ــا می ش ــدن موه ــر ش قوی ت
ــا  ــتر موه ــد بیش ــک و رش ــه تحری ــه ب ــت ک ــذی اس  مغ

کمک می کند. 
ــردن  ــرای کم ک ــوی ب ــک مســکن ق خوشــبختانه، ورزش ی
و از بیــن بــردن اســترس محســوب می شــود. هرچــه 
میــزان اســترس شــما کمتــر باشــد، ریــزش و شــکنندگی 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــم کمت ــان ه موهای ت
متخصصیــن پوســت و مــو توصیــه می کننــد  کــه هفتــه ای 
۳ مرتبــه، روزانــه ۳۰ دقیقــه حــرکات ورزشــی مفیــد مثــل 
ــه  ــان ب ــا خودت ــد ت ــوگا ســاده انجــام دهی ــا ی ــاده روی ی پی
خوبــی شــاهد تاثیــرات مثبــت آن بــر روی زیبایــی ظاهــری 

و باطنــی باشــید.

خانواده
دوران طالیی پرورش کودکان

دوران ابتدایــی کودکــی، بیشــترین تأثیــر را بــر زندگــی 
انســان در طــول عمــرش می گــذارد. ایــن موضــوع در 
تمامــی تئوری هــای رشــد و نمــو دیــده می شــود. بــا 
ــد  ــان دارن ــردازان اذع ــی، مشــهورترین نظریه پ ــر دیدگاه ه
ــرات  ــه اث ــت ک ــی اس ــی، دوران ــی کودک ــه دوران ابتدای  ک
ــان  ــر انس ــده ه ــی آین ــر زندگ ــده ای ب ــه و عم ــل توج  قاب

می گذارد.
در حالــی کــه ۷ ســال اول زندگــی، خوشــبخت شــدن 
قطعــی  به طــور  را  زندگــی  در  کــودک  نشــدن   یــا 
تعییــن نمی کنــد، امــا مغــز کــودکان تــا ۷ ســالگی ســریعًا 
ــا پایــه و  در حــال رشــد اســت و کــودک تــالش می کنــد ت
اســاس مشــخصی بــرای نحــوه برقــراری ارتبــاط و تعامــل 

بــا جهــان پیرامــون خــودش پیــدا کنــد. 
بــه کالس  رســیدن  بــا  و  زمــان  بــه  مــرور  کــودکان 
 اول ابتدایــی، رونــد جــدا شــدن از مراقبــان اولیــه را 
شــروع می کننــد و در ایــن راســتا بــه ســاختن دوســتی های 
آنــان  شــخصی خودشــان روی می آورنــد. همچنیــن، 
ــوند و  ــاده می ش ــان آم ــاالن خودش ــرش هم س ــرای پذی ب
ــان  ــاره احساسات ش ــردن درب ــت ک ــری در صحب ــوان بهت ت

می آورنــد.  به دســت 
می تواننــد  ســاله   ۷ دختــران  بیشــتر  مثــال،  بــرای 
ویژگی هــای یــک دوســت خــوب را از منظــر خودشــان 
ــد  ــا می توانن ــتر آن ه ــن، بیش ــد. همچنی ــان بیاورن ــه زب ب
ــا  ــد ت ــرار بدهن ــر ق ــار یکدیگ ــف را در کن ــای مختل مفهوم ه

احساســات خودشــان را بیــان کننــد. 
ــر  ــای عمیق ت ــد معن ــا، ۷ ســالگی می توان ــر این ه ــالوه ب ع
ــان  ــده از جه ــات دریافت ش ــه اطالع ــبت ب ــی نس و متفاوت
پیرامونــی بــه کــودک بدهــد. کــودکان در ایــن ســن 
قــوه  و  بگیرنــد  اســتعاری کمــک  بیــان  از  می تواننــد 

تفکرشــان را گســترده تر بــه کار بگیرنــد. 
 رشد سریع مغز در سال های اول زندگی 

ــد  ــان می ده ــاروارد نش ــگاه   ه ــان دانش ــای محقق یافته ه
ــا ســرعت  ــی ب ــن ســال های زندگ ــول اولی ــز در ط ــه مغ ک
زیــادی رشــد و تکامــل پیــدا می کنــد. قبــل از اینکــه کــودک 
ــون  ــدودًا  ۱ میلی ــه ح ــر دقیق ــد، در ه ــالگی برس ــه ۳ س ب
ارتبــاط عصبــی را بــه انجــام می رســاند. همیــن ارتباط هــای 
را  مغــز  نقشــه برداری  سیســتم  هســتند کــه   وســیع 
ــان و  ــی از ذات انس ــاس ترکیب ــد و براس ــکیل می دهن تش

ــد.  ــش می رون ــابی پی ــرورش اکتس پ
به صــورت  او  کــودک،  زندگــی  ســال های  اولیــن  در 
ــک  ــت کم ــیگنال درخواس ــوان س ــه  عن ــه ب ــزی از گری  غری
ــه  ــوزاد ب ــه ن ــی ک ــال، وقت ــن  ح ــا ای ــد. ب ــتفاده می کن اس
مرحلــه نوپایــی می رســد، ایــن ســیگنال ها بــه شــیوه های 
مختلفــی فرســتاده می شــوند و تغییــرات گســترده ای 
می یابنــد. توجــه داشــته باشــید کــه نحــوه تعامــل والدیــن 
ــی از  ــش قابل توجه ــه، بخ ــن مرحل ــا در ای ــودک نوپ ــا ک ب
ــی و  ــای ارتباط ــی، مهارت ه ــای اجتماع ــای هنجاره پایه ه

ــد.  ــوزش می ده ــه او آم ــردی را ب ــط بین اف رواب
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ــا ایســنا،  ــو ب ــوری در گفت وگ ــر حســن ن دکت
ــس کشــور در  ــدات اورژان ــه تمهی ــا اشــاره ب ب
ــس  ــت: اورژان ــال، گف ــوری امس چهارشنبه س
ــا  ــز ب ــال نی ــوری امس ــور در چهارشنبه س کش
حداکثــر تــوان عملیاتــی و پرســنلی، اقدامــات 

الزم را انجــام می دهــد. 
بــر همیــن اســاس، ۴۶5۰ دســتگاه آمبوالنس، 
 ۱۹۴ و  اتوبوس آمبوالنــس  دســتگاه   ۶۳
دســتگاه موتورآمبوالنــس در چهارشنبه ســوری 
ــه صــورت کامــل در خدمــت مــردم  امســال ب
اســت و همکاران مــان ســعی می کننــد در 
محل هایــی کــه امــکان خطــر بیشــتر اســت، 
مســتقر شــوند تــا در کمتریــن زمــان خدمــات 

ــد. ــه دهن ــه مــردم ارائ الزم را ب
وی بــا بیــان اینکــه تجربــه ســال های گذشــته 
نشــان داده کــه بیشــترین آمــار حــوادث 
چهارشنبه ســوری در ســنین دبســتان و مدرسه 
اســت، افــزود: بایــد توجــه کرد کــه بســیاری از 
آســیب ها قابل کنتــرل هســتند، بنابرایــن اگــر 
باشــند،    خانواده هــا مراقــب فرزندان شــان 

ــد. ــش می یاب ــیب ها کاه ــزان آس می
اســت ایــن  دیگــر  مهــم  بســیار   نکتــه 

ــه در  ــرادی ک ــی از اف ــش قابل توجه ــه بخ  ک
ــه شــدند،  چهارشــنبه آخــر ســال دچــار حادث
افــرادی هســتند کــه بــه عنــوان عابــر و ناظر در 
حــوادث حضــور داشــتند و این گروه بیشــتر از 

ــد. ــیب می بینن ــران آس دیگ
زیــرا کســی کــه ترقــه را پــرت می کنــد، 
خــودش احتیــاط بیشــتری نســبت به کســی 
کــه در حــال عبــور یــا تماشــا اســت، خواهــد 

کــرد.
نــوری بــا اشــاره به بــروز برخــی حوادث شــدید 
بــرای افــرادی کــه مــواد محترقــه را آمــاده یــا 
نگهــداری کــرده یــا بمب هــای دست ســاز 
درســت می کننــد، افــزود: بنابرایــن خانواده هــا 
ــژه در  ــه وی ــان را ب ــدان و کودکان ش ــد فرزن بای
ســنین دبســتان و راهنمایــی کــه بچه هــا اطالع 
ــت  ــد، مراقب ــیب دارن ــال آس ــری از احتم  کمت

کنند.
ــنین  ــه در س ــم ک ــد بدانی ــال بای ــن ح  در عی
ــا  ــان بچه ه ــه هیج ــتان ک ــی و دبیرس نوجوان
بــاال اســت، هــم بایــد از آن هــا مراقبــت کنیــم. 
البتــه اگــر مســئولین بتواننــد مناطــق امنــی را 
ــردم برنامه های شــان را  ــا م ــد ت ــدارک ببینن ت

 بــه صــورت ایمــن برگــزار کننــد، کمک کننــده 
خواهد بود.

 اگر حادثه اتفاق افتاد، چه کنیم؟
معــاون فنــی و عملیاتــی ســازمان اورژانــس 
کشــور توصیه هایــی را بــرای بعــد از بــروز 
ــه داد و گفــت: اوالً از  حــوادث در ایــن روز ارائ
ــردد  مــردم خواهــش می کنیــم کــه مســیر ت
آمبوالنس هــا را بــاز گذارنــد، زیــرا یکــی از 
مشــکالت عمــده مــا در ایــن روزهــا تأخیــر در 

ــر بالیــن بیمــاران اســت.  رســیدن ب
ــه ای  ــا حادث ــه ب ــی ک ــه دوم در صورت در وهل
ــا  ــقوط ی ــه، س ــا ضرب ــه ب ــدند ک ــه ش مواج
آســیب های شــدید همــراه بــود، بهتــر اســت 
کــه مصــدوم را تــا جایــی کــه خطــر تهدیــدش 
نمی کنــد، جابجــا نکننــد، امــا اگــر خطــر او را 
ــرده و در  ــر دورش ک ــد، از خط ــد می کن تهدی
محــل نگهــداری حمایتــی شــود تــا آمبوالنس 

برســد.
 در مواجهه با سوختگی های 

چهارشنبه سوری چه کنیم؟
ســوختگی های  اگــر  داد:  ادامــه  نــوری 
ســطحی بــرای کســی بــروز کــرد، بــه مــدت ۱۰ 

تــا ۱5 دقیقــه،  انــدام ســوخته را زیــر آب ولــرم 
قــرار دهیــد، چراکــه بــا ایــن اقــدام هــم عمــق 
آســیب کاهــش می یابــد و هــم درد مصــدوم 

ــود.  ــرل می ش کنت
 در حوادثــی هــم که مــواد شــیمیایی روی بدن 
ریختــه می شــود، اگــر ایــن مــاده شــیمیایی 
حالــت پــودری داشــت، بهتــر اســت کــه 
ــد  ــودر را برداشــته و بع ــن پ ــذ ای ــه کاغ ــا لب ب
محــل شســته شــود و اگــر مــاده شــیمیایی 
مایــع اســت، بایــد حتمــا آن را بــا آب فــراوان 

ــت. شس
وی دربــاره ســوختگی های چشــمی نیــز 
گفــت: در ســوختگی های چشــم دو نکتــه 
حیاتــی وجــود دارد، اول اگــر آســیب یــا 
ضربــه ای بــه چشــم وارد شــد، بــه هیچ وجــه 
ــا پانســمان  ــا گاز ی ــد چشــم را شســت ی نبای
رویــش گذاشــت، بلکــه فقــط بایــد یــک 
وســیله ای ماننــد لیــوان یکبــار مصــرف را 
بریــد و بــا فاصلــه از چشــم آن را روی چشــم 
ــم وارد  ــه چش ــری ب ــه دیگ ــا ضرب ــد ت بگذارن
ــد و  ــاهده نکن ــی را مش ــم جای ــود، چش نش
حــرکات چشــم کاهــش یابــد، امــا اینکــه گاز 
یــا پانســمان را روی چشــم قــرار داده و محکم 
فشــار دهیــم، درســت نیســت و ممکــن 
ــدیدتر  ــم را ش ــی چش ــیب و پارگ ــت آس  اس

کند.
نــوروی ادامــه داد: در صورتــی کــه یــک مــاده 
ــد  ــًا بای ــت، حتم شــیمیایی داخــل چشــم رف
حداقــل ۱5 تــا ۲۰ دقیقــه چشــم را بــا آب 
ــن مداومــت  آشــامیدنی شست وشــو داد و ای
در شست وشــو از بــروز آســیب های بیشــتر در 

ــد. ــری می کن ــم جلوگی چش
 رشد ۷درصدی آمار مصدومان 

چهارشنبه آخر سال ۹۵
وی بــا اشــاره بــه آمــار مصدومیت هــا در 
گفــت:  گذشــته،  ســال  چهارشنبه ســوری 
مصدومیــن  تعــداد  گذشــته  ســال   در 
چهارشــنبه ســوری، هفت درصد رشــد داشــت، 
ــای  ــا مصدومیت ه ــان ب ــداد مصدوم ــا تع ام

شــدید، کاهــش چشــمگیری یافــت. 
جراحــات  شــدت  اســاس  ایــن  بــر 
چهارشنبه ســوری در ســال گذشــته کمتــر بــود و 
شــاهد کاهــش ۱۷ درصــدی  مصدومان شــدید 

ــم.  بودی
ــردم  ــه م ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ای

ــد. ــام دادن ــتری انج ــاط بیش احتی
نــوری بــا اشــاره بــه فوتی هــای حــوادث 
چهارشنبه ســوری ســال گذشــته، گفــت: در 
ســال ۹5 نســبت به ســال های پیــش از آن ۷۱ 
ــان روز چهارشنبه ســوری   ــداد متوفی درصــد تع

کاهــش یافتــه اســت. 
در ســال ۹۴ نیــز هفــت فوتــی داشــتیم. 
ــه  ــد ک ــزد می کن ــا گوش ــه م ــوع ب ــن موض ای
احتیاط هــای بیشــتری را انجــام دهیــم.

ــان  ــد مصدوم ــه ۴5 درص ــان اینک ــا بی وی ب
چهارشنبه ســوری در ســال گذشــته، در ســنین 
ــد و ۲۷ درصدشــان هــم  ــا ۲۰ ســال بوده ان ۱۰ ت
ــد، اظهــار کــرد:  ــا ۳۰ ســال بوده ان در ســن ۲۰ ت
ایــن آمارهــا نشــان می دهد کــودکان بیشــتر در 

معــرض خطــر هســتند. 
بایــد توجــه کــرد کــه ۴۳ درصــد از مصدومــان، 
همزمــان دچــار ســوختگی هــم شــده بودنــد و 
ســوختگی  هــم عــوارض و مشــکالت زیــادی 

را بــا خــود بــه دنبــال دارد. 
همچنیــن ۱۹ درصــد از مصدومــان هم آســیب 
ــوده و  ــی ب ــم باالی ــه رق ــتند ک ــمی داش چش

باعــث تأســف اســت.

نــوری افــزود: در عیــن حــال، ۴۲ درصــد 
مصدومــان چهارشنبه ســوری در ســال گذشــته 
دست شــان هــم آســیب دیــده بــود. متأســفانه 
در ســال های گذشــته بیشــترین آســیب ها بــه 

چشــم و دســت وارد شــده اســت. 
ــورد  ــی را م ــکات ایمن ــد ن ــن مــردم بای بنابرای
ــه  ــد و اگــر هــم دچــار حادث ــرار دهن توجــه ق
و مصدومیــت شــدند، بــا شــماره ۱۱5 تمــاس 

بگیرنــد تــا آمبوالنــس برســد. 
ــیر  ــًا مس ــن روز حتم ــردم در ای ــدوارم  م امی

آمبوالنس هــا رابــاز بگذارنــد.

،،
 معــاون فنــی و عملیاتــی ســازمان 
اورژانس کشــور با اشــاره به تمهیدات 
ایــن ســازمان بــرای چهارشنبه ســوری، 
چنــد توصیــه بــرای افــرادی کــه در ایــن 
روز در معــرض آســیب های چشــمی، 
می گیرنــد،  قــرار  و...   ســوختگی 

ارائه  کرد.

در مواجهه با سوختگی های چهارشنبه سوری چه کنیم؟

»دست« و »چشم« در صدر مصدومیت های چهارشنبه سوری

بازدید وزیر بهداشت تایلند از خدمات بهداشتی اصفهان



7 محیط زیست
مراقبت جدیِ آثار تاریخی در نوروز 

را در دستور کار داریم
مدیــر کل جدیــد میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــات  ــد: خدم ــران می گوی ــتان ته ــگری اس و گردش
نیســت.  عمومــی در هــر زمانــی تعطیل بــردار 
همــراه بــا یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی و دیگر 
ــفرهای  ــهیالت س ــتاد تس ــر در س ــای ناظ ارگان ه
نــوروزی، قطعــًا مراقبــت جــدی از آثــار تاریخــی در 

ــوروز خواهیــم داشــت. ن
دالور بزرگ نیــا، حضــورش در اداره کل میراث فرهنگــی 
اســتان مازنــدران در طــول چنــد ســال گذشــته را بــه 
ــا حوزه هــای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی رخ می کشــد و ب
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ناآشــنا نیســت، بــه خبرنــگار ایســنا می گویــد: 
ــن اداره کل را در  ــی ای ــت های کل ــا و سیاس محوره
راســتای هدف گذاری هــای مدیــران گذشــته، ادامــه 

می دهــم.
مدیــر کل جدیــد میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــش  ــد: بخ ــران می افزای ــتان ته ــگری اس و گردش
قابــل توجهــی از عمــرم را در تهــران زندگــی کــرده ام 
ارتبــاط  میراثــی  و  فرهنگــی  حوزه هــای  بــا  و 
ــازمان  ــه س ــی در بدن ــاط حت ــن ارتب ــته ام، ای داش
ــن  ــته، بنابرای ــود داش ــز وج ــی نی ــراث فرهنگ می
 ایــن طــور نیســت کــه حوزه هــا برایــم غریبــه 

باشند.
ــا بیــان اینکــه دوســتان خوبــی در مجموعــه  وی ب
ســازمان میــراث فرهنگــی و مجموعه هــای مرتبــط 
ــه  ــت ک ــدوار اس ــازمان دارد و امی ــرون از س در بی
ایــن ارتباط هــا بــه پیشــرفت کارش در ســه حــوزه 
تهــران  اســتان  میراث فرهنگــی  اداره کل  کاری 
کمــک کنــد، بیــان می کنــد: بــا توجــه بــه نزدیــک 
ــن  ــیت ها در ای ــود حساس ــوروز« و وج ــدن »ن ش
زمینــه، تعــدادی اولویــت وجــود دارنــد کــه تــالش 
ــر  ــی ه ــرای آمادگ ــان را ب ــم بیشــترین زم می کنی
چــه بیشــتر در ارائــه خدمات به مســافران نــوروزی، 
بحــث نوروزگاه هــا و همکاری هــای نزدیــک بــا 

ــر خدمــات مســافرتی قــرار دهیــم. دفات
وی بــا ایــن وجــود تاکیــد می کنــد: در کنــار 
ــازمان  ــه س ــی ک ــوروزی، پروژه های ــای ن فعالیت ه
میــراث فرهنگــی براســاس برنامــه ششــم و 
اقتصــاد مقاومتــی تعریــف کــرده نیــز بایــد بررســی 
شــوند تــا براســاس محورهــا و سیاســت های کلــی 

ایــن اداره کل، قدم هــای بعــدی را برداریــم.
دالور بزرگ نیــا مدیــر کل جدیــد میــراث فرهنگــی، 
تهــران  اســتان  و گردشــگری  صنایــع دســتی 
همچنیــن در پاســخ بــه چگونگــی مدیریــت و 
ــران  ــی در ته ــای تاریخ ــا و بناه ــی محوطه ه بررس
بــرای جلوگیــری از هــر تخریــب در بناهــای تاریخی 
ــی  ــر زمان ــی در ه ــات عموم ــد: خدم ــز می گوی نی
ــگان حفاظــت و دوســتان  ــردار نیســت، ی تعطیل ب
مــا در ســتاد نــوروزی بــه صــورت کشیشــک 
فعالیــت می کننــد، مــا ایــن حساســیت ها را درک 

می کنیــم.

ــًا  ــه تقریب ــی ک ــا آن های ــه ای ی ــافران حرف مس
ــپری  ــفر س ــال را در س ــادی از س ــای زی روزه
ــد  ــود دارن ــا خ ــنی ب ــف روش ــد، تکلی می کنن
کــه وسایلشــان را چطــور آســان و بــا کم تریــن 
ــرادی  ــتند اف ــا هس ــد، ام ــا کنن ــر جابه ج دردس
کــه پیــش از هــر ســفر بــر ســر دوراهــی 

چمــدان یــا کوله پشــتی قــرار می گیرنــد.
ــی  ــه عامل ــد همیش ــنا، مقص ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــا کول ــدان ی ــاب چم ــده در انتخ ــن کنن تعیی
پشــتی ســفر بــوده؛ چــرا کــه شــرایط و تعــداد 
ــا جابه جــا  ــن آن ه ــرار اســت بی ــه ق نقاطــی ک
شــوید، ایــن انتخــاب را ســاده تر می کنــد. 
بنابرایــن نمی تــوان حکــم قطعــی بــرای همــه 
صــادر کــرد، مثــل ماجراجوهایــی کــه روزهــای 
ــد و هــر  ــادی از ســال را در ســفر می گذرانن زی
بــار بــا انتشــار عکســی از وســایل خــود پیــش 
از انباشــته کــردن آن هــا در یــک کولــه پشــتی، 
از طریــق شــبکه های اجتماعــی ناخــودآگاه 
ــا از ایــن الگــو  ــد ت دیگــران را وسوســه می کنن
بــدون مطالعــه و آگاهــی در ســفر پیــروی 
کننــد، نســخه ای کــه شــاید بــرای همــه نتــوان 

ــد. یکســان پیچی
ــزار  ــن اب ــرای انتخــاب ای ــی ب ــن راهنمای بهتری
ضــروری، آن اســت کــه بدانیــد بــرای چــه بــه 
ــی  ــه نوع ــما از چ ــفر ش ــا س ــد ی ــفر می روی س
ــن  ــزه ای ــب و کار، انگی ــر کس ــاًل اگ ــت. مث اس
ــرار  ــط ق ــا فق ــی باشــد و ی ــی مکان ــه جای جاب
اســت در یــک یــا دو شــهر توقــف داشــته 
دار  چــرخ  چمــدان  از  اســتفاده  باشــید، 
ــی  ــا را ب ــه لباس ه پیشــنهاد می شــود؛ چــرا ک
ــوان  ــی می ت ــه راحت ــوند، ب ــروک ش ــه چ آنک

بســته بندی کــرد.
ضربه هــا  برابــر  در  معمــواًل  چمدان هــا 
مقاوم ترنــد و ضد آب هســتند و از وســایل بهتر 
 نگهــداری می کننــد، آن هــا معمــواًل قفــل دارنــد 
ــت.  ــر اس ــتی امن ت ــه پش ــبت کول ــه نس ــه ب ک
ــفر  ــی را در س ــلیه حساس ــر وس ــن اگ بنابرای
هــم  زیــادی  جابه جایــی  و  داریــد  همــراه 
نداریــد، ســراغ چمــدان از نــوع چــرخ دار برویــد 

ــود. ــا ش ــم جابه ج ــان ه ــه آس ک
در  بــه وســایل  و دسترســی  ســازمان دهی 
ــا  ــت، ام ــتی اس ــر از کوله پش ــدان راحت ت چم
معایبــی هــم وجــود دارد؛ مثــل تــردد ســخت 
ــی  ــا اماکن ــی ی ــه عموم ــا آن در وســایل نقلی ب
کــه پلــه دارنــد یــا انعطاف پذیــر نبودنشــان کــه 

ــار  ــوان ب ــه عن ــد جــای مشــخصی ب ــًا بای حتم
داشــته باشــند.

ــف  ــه ضع ــواًل نقط ــا معم ــپ چمدان ه ــوع زی ن
ایــن ابــزار ســفر شــناخته شــده کــه اگــر 
ــت  ــی را درس ــر بزرگ ــد، دردس ــت باش بی کیفی

     . می کنــد
گســترش  بــا  کــه  کوله پشــتی ها  امــا 
طرفــداران  ســفر،  از  مختلفــی  ســبک های 
زیــادی پیــدا کرده انــد و برندهــای جهانــی 
بــا  آن هــا  جدیــد  انــواع  خلــق  در  ســعی 
توانایی هــای بیشــتر می کننــد، مزیت هایــی 
ــا  ــرخ دار و ی ــوع چ ــال از ن ــا ح ــه چمدان ه ب
جابــه  آن  مهم تریــن  دارنــد کــه  بی چــرخ 
جایــی آســان و انعطاف پذیری شــان اســت.

کوله پشــتی را در هــر جایــی می تــوان جــا داد، 
ــی  ــدان شــکل ســخت و ثابت ــل چم چــون مث
ــایل  ــده وس ــث ش ــی باع ــن ویژگ ــدارد. همی ن
زیــادی را هرچنــد نامنظــم و بدون ســازماندهی 
ــخت  ــی س ــه دسترس ــه البت ــرار داد ک در آن ق
بــه آن هــا از امتیازهــای منفــی ایــن ابــزار ســفر 

معرفــی شــده اســت.
ــه  ــت ک ــاوت اس ــتی ها متف ــه پش ــم کول حج
نــوع  می تــوان  ســفر  روزهــای  بــه  بســته 
مناســب آن را انتخــاب و بــرای آن هزینــه کــرد. 
هنــگام خریــد کولــه پشــتی ســفر، بهتــر اســت 
بــه جنــس مقــاوم و ضــد آب بــودن آن توجــه 
کــرد، هرچنــد کــه بیشــتر کوله هــای ســفر 

ــد. ــی ضــد آب دارن ــه نایلون ــک الی ی
ــودن  ــن نب ــتی ها ایم ــه پش ــف کول ــه ضع نقط
آن هــا بــه نســبت چمــدان اســت، هرچنــد کــه 
ــی  ــد وقت ــفر معتقدن ــان س ــی از کارشناس برخ
ــراه مســافر اســت  ــه پشــتی همیشــه هم کول
دیگــر نبایــد نگــران قفــل نبــودن آن بــود. کولــه 
پشــتی ایــن مزیــت را دارد کــه دو دســت 
آزاد باشــد و ایــن بــه عکاســی هنــگام راه 
ــل  ــد و آزادی عم ــک می کن ــی کم ــن خیل رفت

ــد.  ــافر می ده ــه مس ــتری ب بیش
ــد  ــتی بای ــایل در کوله پش ــتن وس ــگام بس هن
ــه شــکلی  توجــه کــرد کــه چیدمــان وســایل ب
ــه بیشــتر وزن روی ران هــا احســاس  باشــد ک
شــود، بنابرایــن قبــل از خریــد مطمئــن شــوید 
کــه بندهــای کولــه قابــل تنظیــم و راحــت 

اســت.
از  برخــی  شــده  باعــث  عاملــی کــه  امــا 
ــر ســفر پــس از ســال ها ســراغ  گردشــگران پ

ــالوه  ــد، ع ــرخ دار برون ــبک چ ــای س چمدان ه
ــه گــران کوله پشــتی ها، وزن ســنگین  ــر هزین ب
ــیب  ــا آس ــدت ب ــی م ــه در طوالن ــت ک آن هاس

ــت. ــوده اس ــراه ب ــمی هم جس
بــا  بــار  صنعــت خدمــات ســفر کــه هــر 
ابداعــات تــازه ای روبــه رو اســت، بــا ابــداع 
ــه چمــدان چــرخ دار  ــدل ب کوله پشــتی های مب
ــا و  ــب چمدان ه ــی از معای ــرده برخ ــعی ک س
تکلیــف  و  دهــد  پوشــش  را  کوله پشــتی ها 
هرچنــد کــه  کنــد؛  روشــن تر  را  مســافران 
خلــق  پشــتی  کولــه  از  ســنگین تر  ابــزاری 

ــت. ــده اس ش
ــاوت  ــاره تف ــادی درب ــای زی ــروز مقاله ه ــا ام ت
ــه  ــه ب ــده ک ــته ش ــتی نوش ــدان و کوله پش چم
بــا  متناســب  می کنــد  مشــخص  ســادگی 
»نــوع ســفر و مقصــد« و »ســلیقه شــخصی« 
بــه چــه انتخابــی بایــد برســید، امــا ایــن بیــن 
ــود را  ــای موج ــه معادله ه ــرادی ک ــتند اف هس
ــه انتخاب هــای  ــه ب ــد و روی تجرب برهــم زده ان

متفاوتــی رســیده اند.
آمریکاســت  مقیــم  ایرانــی  یــک  رضــا، 
از ســال را در ســفر  کــه روزهــای زیــادی 
ــک  ــفر، ی ــوب او در س ــزار محب ــد، اب می گذران
ــرای آن  چمــدان ســبک چــرخ دار اســت کــه ب
چرخ هــای اضافــی هــم تهیــه کــرده تــا دیگــر 
نگــران مســتهلک یــا خــراب شدنشــان نباشــد. 

ــا راه را  ــک کیلومتره ــدان کوچ ــن چم ــا ای او ب
ــا اینکــه تنهــا  پیــاده طــی کــرده و می گویــد: ب
ــدان آزاد  ــل چم ــگام حم ــتانم هن ــی از دس یک
ــه  ــا کول ــه ب ــی ک ــبِت زمان ــه نس ــا ب ــت، ام اس
پشــتی ســفر می کــردم، ســرعت حرکتــم 

ــت. ــتر اس بیش
رضــا معتقــد اســت کوله هــا بــه خاطــر حجــم 
زیــاد و ســنگینی کــه تحمیــل می کننــد، از 
ــتر  ــا بیش ــد، ام ــم می کنن ــت ک ــرعت حرک س
مــردم متوجــه ایــن قضیــه نمی شــوند، چــون 
ــتر  ــتی بیش ــای کوله پش ــد، مزای ــور می کنن تص

اســت.
جرمــی نیــز یــک دائــم الســفر اســت کــه از هر 
دو وســیله در ســفرهای کوتــاه و بلنــد اســتفاده 
حرف هــای  تأییــد  در  تجربیاتــش  و  کــرده 
رضاســت. او می گویــد: هنــگام ســفر بایــد بــه 
ویژگی هــای شــهری کــه انتخــاب کرده ایــد 
دقــت کنیــد. مثــاًل مــن تجربه هــای متفاوتــی 
ــی  ــکای جنوب ــوک و آمری ــد، بانک ــفر هن در س
ــه پشــتی  ــا کول داشــتم، شــاید ســفر کــردن ب
ــی  ــن عموم ــژه در اماک ــه وی ــردد، ب ــگام ت هن
ــی  ــا مزاحــم بزرگ ــد، ام ــر بیای ــه نظ ســاده تر ب
بــرای دیگــران اســت و حرکــت را دشــوار 

می کنــد.
ــگام  ــت هن ــوب اس ــی خ ــن خیل ــرای همی ب
حجــم  مقصــد،  خودتــان،  شــرایط  ســفر، 

وســایل و نــوع ســفر را همزمــان درنظــر بگیرید 
ــه  ــا انتخــاب مناســب تری داشــته باشــید. ب ت
هــر حــال مــن وســیله ای را انتخــاب می کنــم 

ــه چــرخ داشــته باشــد. ک
 امــا الکســاندرا دختــری از هلنــد کــه از ۲۰ 
و  بــوده  تقریبــًا هــر روز در ســفر  ســالگی 
اوقــات کمــی را در خانــه ســپری کــرده، پــس 
از تجربه هــای زیــاد، بــه یــک انتخــاب کوچــک 
ــبک  ــاده س ــتی فوق الع ــک کوله پش ــیده؛ ی رس
کــه ســعی کــرده هــر بــار بــا کــم کــردن تعــداد 
و حجــم وســایل مــورد نیــازش، رکــوردش 
را بیــن ســبک روها بشــکند. الکســاندرا بــه 
ــا  ــه ب ــوع ســفرهایش، سال هاســت ک خاطــر ن
چمدان هــای چــرخ دار و کولــه پشــتی های 
ســنگین خداحافظــی کــرده و ســراغ یــک 
کولــه پشــتی فوق العــاده ســبک رفتــه اســت.

کــه  هســتند  هــم  افــرادی  میــان  ایــن 
ــخصی،  ــه ش ــلیه نقلی ــدون وس ــی و ب خانوادگ
ــا  ــد و ســلیقه و انگیزه هایشــان ب ســفر می کنن
ــا حــدی متفــاوت  ماجراجوهــا و کوله گردهــا ت
اســت. پیشــنهاد خبــرگان ســفر بــه آن هــا ایــن 
اســت کــه هــر شــخص وســیله خــود را حمــل 
کنــد، حــال می خواهــد چمــدان چــرخ دار 
باشــد یــا یــک کوله پشــتی و یــا ترکیبــی از هــر 
ــه  ــا را ب ــیله ه ــی وس ــن روش جابه جای دو. ای
ویــژه در امــکان عمومــی آســان تر می کنــد.  

چگونه در سفر وسایل ضروری را حمل کنیم

چمدان یا کوله پشتی!

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 961۰1۰۰3541۰8543 : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونده : 96۰998۰3655۰۰991شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9616۰4 تاریــخ تنظیــم : 
ــای  ــه آق ــیدگی ب ــت رس ــی وق 96/1۲/۰9آگه
ــای دادخواســتی  ــی خواهــان آق ــم خدای میث
محمدرضــا  آقــای  خوانــده  طرفیــت  بــه 
ــه  ــه ب ــن مطــرح ک ــام توهی ــه اته ــاه ب قادرپن
ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده 
  115 شــعبه   96۰998۰3655۰۰991 کالســه 
ــی  ــهر اصفهان)115جزای ــری دو ش دادگاه کیف
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــابق( ثب س
97/۰۲/۰4ســاعت 1۲:3۰تعییــن شــده اســت 
ــوع  ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ک
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  
ــده  و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه بعل
در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می شــود 
ــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ  ت
ــه  و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه انتش
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ دوم دادخواس
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد . گ
م الــف 388۰۰ منشــی شــعبه 115 دادگاه 
)115جزایــی  اصفهــان  دوشــهر  کیفــری 

بق(-حمیدکریمی ســا
 

متن آگهی احضارمتهم 
)مربــوط بــه دادگاه بافــرض وجــود کیفــر 
ــری دو دادگســتری  خواســت ( محاکــم کیف
کیفــر  موجــب  بــه  اصفهــان  شهرســتان 
ــرای  ــه 961783ب ــده کالس ــت درپرون خواس
تقاضــای  تهدیــد  اتهــام  بــه  خانــی  داود 
ــه  ــه موضــوع ب ــر نمــوده کــه رســیدگی ب کیف
ــرای  ــت رســیدگی ب ــاع ووق ــن شــعبه ارج ای
8:3۰صبــح  1397/۲/5ســاعت  مورخــه 
تعییــن گردیــده اســت باعنایــت بــه مجهــول 
ــم  ــه مته ــدم دسترســی ب ــودن وع ــکان ب الم
ودراجــرای مقــررات مــواد 115و18۰قانــون 
عمومــی  هــای  دادگاه  دادرســی  آئیــن 
وانقــالب درامــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت 
منتشــرتامتهم جهــت دفــاع ازاتهــام انتســابی 
ــی  ــرر دردادگاه حاضــر گردد.بدیه دروقــت مق
اســت درصــورت عــدم حضــور ،مطــا بــق 
مقــررات رســیدگی غیابــی بــه عمــل خواهــد 

ــد آم
.38816/م الــف متصــدی دادگاه کیفــری 
ــان  ــری دو شــهر اصفه شــعبه 1۰4دادگاه کیف

ــدی ــعید احم ــابق (-س ــی س )1۰4جزای

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 961۰1۰۰3533۰8893  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونده : 96۰998۰3661۰۰۲65شماره 
تاریــخ   961761  : شــعبه  بایگانــی 

تنظیــم : 96/1۲/1۰شــاکی  آقــای محمدرضــا 
اســماعیلی شــکایتی علیــه متهــم آقــای 
ــن  ــد توهی ــوع تهدی ــی باموض ــاس رمضان الی
،ضــرب وجــرح عمــدی منتهــی به شکســتگی 
مطــرح نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ــتی  ــهید بهش ــابق(-مجتمع ش ــی س 1۰7جزای
– شــریعتی  –خیابــان  اصفهــان  در  واقــع 

حدفاصــل بیمارســتان شــریعتی وچهــارراه 
پلیــس ارجــاع وبــه کالســه 961761ثبــت 
ــیدگی آن 97/۲/۲5  ــت رس ــه وق ــده ک گردی
.بــه  اســت  تعییــن شــده  وســاعت 11/5 
علــت مجهــول المــکان بــودن دریکــی از 
ــا  ــی شــود ت ــی م ــر االنتشــار آگه ــد کثی جرای
خوانــده /متهــم پــس از نشــر آگهــی واطــالع 
ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
وضمائــم رادریافــت ودروقــت مقــرر فــوق 

ــردد ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
شــعبه  دادگاه  منشــی  الــف  م   /38815
اصفهــان  دوشــهر  کیفــری  1۰7دادگاه 
شــهید  (-مجتمــع  ســابق  |)1۰7جزایــی 

بهشــتی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در  شــماره 
خواست:961۰4668۲53۰۰۰78شــماره پرونــده 
: 96۰99868۲53۰1۲67شــماره بایگانی شــعبه 
: 961456 تاریــخ تنظیــم :96/1۲/1۲ خواهــان 
/شــاکی محمدعلــی ارجمنــد دادخواســتی 
ــده /متهــم محمــد کشــاورز  ــه طرفیــت خوان ب
ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــین ب ــد حس فرزن
دادگاه  تقدیــم  دادرســی  وخســارت  ســفته 
شهرســتان  شهرســتان  عمومــی  هــای 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه 31دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــاال  ــاغ ب ــان-خ چهارب ــع در اصفه ــان واق اصفه
–خ شــهید نیکبخــت –ســاختمان دادگســتری 
ــاق 1۲1  ــه اول –ات ــان –طبق ــتان اصفه کل اس
ارجــاع وبــه کالســه 961456ثبــت گردیــده کــه 
وقــت رســیدگی آن 97/۰۲/18 وســاعت ۰9:۰۰ 
صبــح تعییــن شــده اســت .بــه علــت مجهــول 
ــت  ــم ودرخواس ــده /مته ــودن خوان ــکان ب الم
مــاده 73  تجویــز  وبــه  خواهــان /شــاکی 
ــی  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی قان
وانقــالب درامــور مدنــی ودســتور دادگاه مراتــب 
ــار  ــر االنتش ــد کثی ــی ازجرای ــت دریک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تاخوانــده /متهــم پــس 
ازنشــر آگهــی واطــالع ازمفــادآن بــه دادگاه 
ــل خــود  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه وضم مراجع
ــت  ــم رادریاف ــت وضمائ ــخه دوم دادخواس نس
 ودروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد
.38799/ م الــف  منشــی دادگاه حقوقــی 
شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــان  اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961۰4۲68۰5۲۰۰118

  96۰99868۰5۲5۲۰1۰16 پرونــده:  شــماره 
تاریــخ    961۰16  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
محکــوم  مشــخصات    96/1۲/1۰ تنظیــم: 
لــه ردیــف 1 نــام محمــد ناظمــی هرنــدی     
اصفهــان  –شهرســتان-  اصفهــان  نشــانی: 
چمران-میــدان  –اتوبــان  –شــهراصفهان 
بــن  اطلــس  اللــه کوچــه  –مجتمــع  اللــه 
1۰6-کدپســتی  پــالک  شــکوفه  بســت 
   1۲9۲537353 8197914165-کدملــی 
مشــخصات محکــوم علیــه نورالــه زهتــاب 
ــوم  ــکان  محک ــول الم ــی    نشــانی: مجه نجف
حکــم  اجــرای  درخواســت  بموجــب  بــه: 
مربوطــه بــه شــماره وشــماره دادنامــه مربوطــه 
ــوم  ــه محک ــوم علی 96۰99768۰5۲۰1799محک
اســت بــه پرداخــت مبلــغ 15۰/۰۰۰/۰۰۰میلیــون 
ومبلــغ  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال 
۲/9۰5/۰۰۰هزارریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ی  تعرفــه  طبــق  نشــرآگهی  وهزینــه 
ازتاریــخ  تاخیرتادیــه  وخســارت  قانونــی 
1395/11/1۰لغایــت اجــرای حکــم ونیــم عشــر 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی اجرایــی.   .   محک
از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
 -3 . بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم  بــرای 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد 8و3 قان مــی شــود) م
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب

ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲1 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
ــالف  ــف 388۰9 عضــو شــورای حــل اخت م ال
شــعبه 5۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

ــی ــر زمان ــماره 3(-جعف ــع ش )مجتم

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 96۰147 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: 1- طاهــره لواســی ) شــغل : 
خانــه دار ( ۲-محمــد لواســی : شــغل آزاد 
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح (   نش
ــانی  ــدی کش ــه: ناممه ــوم ل ــخصات محک مش
ــام پدر:رجبعلــی  شــغل : آزاد نشــانی محــل  ن
ــه کوچــه بنائــی بــن  اقامــت: اصفهــان – خ الل
ــه  ــه: ب ــوم ب ــالک 8 محک ــس –پ ــت اطل بس
 96۰9976795۲۰۰568 شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ 96/7/1۲ حــوزه قضایــی  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
بصــورت  خوانــدگان  پرداخــت 
مبلــغ  ،پرداخــت  محکومنــد  تضامنــی 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب --/85/۰۰۰/۰۰۰ری
هزینــه  بابــت  ۲/31۲/5۰۰ریــال  وپرداخــت 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی وپرداخ دادرس
ازتاریــخ سررســید )93/1۰/1۰(درحــق خواهــان 
محکــوم وصــادر اعــالم مــی گــردد نیــم عشــر 

. دولــت  صنــدوق  درحــق  اجرائیــه  حــق 
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد  مالــی ن
م الــف 388833 شــعبه ۲۲ حقوقــی مجتمــع 

شــماره 1 شــورای 

اخطار اجرایی
ــخصات  ــده 96۰379ش 13 مش ــماره پرون  ش
ــدی  ــین محم ــام: امیرحس ــه: ن ــوم علی محک
اقامــت: مجهــول  خــواه    نشــانی محــل 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نامداریــوش 
کریمــی  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 

معــراج کــوی  –خ  پرویــن  –خ  اصفهــان   –
ــه موجــب  ــه: ب ــاد-پ ۲1 محکــوم ب عبــاس آب
تاریــخ  شــماره96۰997679-۰885  رای 
حــل  شــورای  اصفهــان   حــوزه   96/5/۲4
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
ــت  ــال باب ــغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ری ــت مبل ــه: پرداخ ب
1/5۲۲/5۰۰ریــال  ومبلــغ  خواســته  اصــل 
تاخیــر  وخســارت  دادرســی  هزینــه  بابــت 
ــخ سررســید چــک موصــوف )1- ــه ازتاری تادی
 94/5/8-451۲35-۲  94/5/15-5۲۰891
-5۲۰893-4   94/6/8-451۲36-3

ومبلــغ  و94/4/15-5۲۰89۲-5   94/6/۲۰
1۲۰۰۰۰ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی درحــق 
محکــوم لــه صــادر بانضمــام نیــم عشــر دولتی. 
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده 34 قان
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد  ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه 13 مجتم ــف/3883۰  ش م ال
شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  یــک 

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 96۰45۰

ــالد  ــام:1- می ــه: ن ــوم علی مشــخصات محک
ــم روشــن   نشــانی محــل  ــی ۲-مری یعقوب
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت: 
محکــوم لــه: نامراضیــه احمدی شــاپورآبادی  
محــل  نشــانی  حســین    پــدر  نــام 
ــداز  ــی بع ــارراه تخت ــان – چه اقامــت: اصفه
ســامان  –فروشــگاه  تختــی  ورزشــگاه 
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــه: ب ــوم ب رزم  محک
 96/8/۲7 تاریــخ   96۰99767971۰۰897
حــوزه شــعبه 41  شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
پرداخــت پرداخــت مبلــغ شــصت وپنــج 
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 
ــال  ــزار وپانصدری ــصت ودوه ــون وش دومیلی
ــر  ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس ــت هزین باب
تادیــه ازتاریــخ سررســید چــک )96/4/3۰(
ــو  ــه نح ــماره 1559/۰588533/۲1ب ــه ش ب
تضامنــی بــه انضمــام نیــم عشــر حــق 
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــرا. م االج
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــه از آن میســر  حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد  ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
م الــف38835  شــعبه 41 مجتمــع شــماره 
یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ــان اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
جوشــان           محمداعرابــی  آقــا   / خانــم 
ــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه ۲۲156 ب
۲938/96ح54  بــه کالســه  دادخواســت 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
ــه  ــوقانی      ب ــی جش ــر اعراب ــادروان باق ش
ــخ95/1۰/۲4  ــنامه 31 در تاری ــماره شناس ش
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت
: چهــار پسروســه دختــر ویــک همســر 
بــه اســامی: 1-محمــد اعرابــی جوشــان 
متوفــی  بــه  ۲۲156نبســت  ش  ش  بــه 
ــه  ــوقانی ب ــی جش ــه اعراب ــد ۲-عزیزال فرزن
فرزنــد  بامتوفــی  454۰6نســبت  ش ش 
ــه ش ش  ــوقانی ب ــی جش ــداله اعراب 3-اس
ــد  ــد 4-مجی ــی فرزن 454۰7نســبت بامتوف
اعرابــی بــه ش ش 16 نســبت بامتوفــی 
ــه  ــوقانی ب ــی جش ــه اعراب ــد 5-فاطم فرزن
بامتوفــی فرزنــد  ش ش 454۰5نســبت 
6-بتــول اعرابــی جشــوقانی بــه ش ش 
7-اختــر  فرزنــد  بامتوفــی  6۲8نســبت 
اعرابــی جوشــوقان بــه ش ش 9 نســبت 
ــی  ــاه میرزائ ــرا ش ــد 8-زه ــی فرزن بامتوف
ــه ش ش 11 نســبت بامتوفــی  جشــوقانی ب
ــا انجــام تشــریفات  همســر والغیــر اینــک ب
یــک  در  را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی 
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــل دارد ،  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه نش
ــرر  ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس بدیه
خواهــد وراثــت صــادر  انحصــار   گواهــی 

شد .  
 م الــف 38759 رئیــس شــعبه 54 مجتمع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
همامــی          رضائــی  مــژگان  آقــا   / خانــم 
بــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه 86 
بــه کالســه ۲965/96ح 54  دادخواســت 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 

محمــدی  نصــرت  شــادروان  کــه 
دمنــه      بــه شــماره شناســنامه 4۲9 
دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ96/9/۲3  در 
ــه آنمرحــوم  ــدرود زندگــی گفتــه ورث خــود ب
منحصــر اســت بــه : دوپســر ویــک دختربــه 
اســامی : 1-رامیــن رضائــی همامــی بــه 
بامتوفــی فرزنــد  ش ش ۲359 نســبت 
بــه ش ش  ۲-پیمــان رضائــی همامــی 
ــد 3-مــژگان  ۲844 نســبت بامتوفــی فرزن
رضائــی همامــی بــه ش ش 86نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــد والغی ــی فرزن بامتوف
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  
 م الــف 3876۰ رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کچوئــی  غالمعبــاس  آقــا   / خانــم 
شــماره  دارای  سفیددشــتی          
دادخواســت  شــرح  بــه   71 شناســنامه 
بــه کالســه ۲95۰/96ح 54 از ایــن شــورا 
ــت نمــوده و  درخواســت گواهــی حصــر وراث
ــی  ــادروان عل ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
بــه  سفیددشــتی       مومــن کچوئــی 
شــماره شناســنامه 8۲4 در تاریــخ95/8/۲1 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت
ــی  ــامی:1- عل ــه اس ــر ب ــر ودخت : چهارپس
اضغــر کچوئــی سفیددشــتی بــه ش ش 
۲5 نســبت بامتوفــی فرزنــد ۲-غالمعبــاس 
کچوئــی ســفید دشــتی بــه ش ش 71 
نســبت بامتوفــی فرزنــد 3-خســرو کچوئــی 
سفیددشــتی بــه ش ش 6 نســبت بامتوفــی 
فرزنــد 4-محمدرضــا کچوئــی سفیددشــتی 
بــه ش ش ۲536 نســبت بامتوفــی فرزنــد 
5-ایــران کچوئی ســفید دشــتی بــه ش ش 
ــری  ــد 6-صغ ــی فرزن ــبت بامتوف ۲۰81نس
کچوئــی سفیددشــتی بــه ش ش 19 نســبت 
ــا انجــام  ــد والغیــر/ اینــک ب بامتوفــی فرزن
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  
م الــف 38761 رئیــس شــعبه 54 مجتمــع 

شــماره 3 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری
کلید خلیج فارس

ــج  ــی در خلی ــدی نمک ــره ای بیضی شــکل و گنب ــز جزی هرم
ــاس اســت. ــری بندرعب ــارس و در 8 کیلومت ف

ایــن جزیــره را بــه علــت موقعیــت جغرافیایــی آن و مجاورت 
ــن  ــد. همی ــارس می دانن ــج ف ــد خلی ــز، کلی ــه هرم ــا تنگ ب
موقعیــت اســت کــه آن را در طــول تاریــخ، از نظــر راهبــردی و 

بازرگانــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار ساخته اســت.
ــروزه ای،  ــه نمــک فی ــا اله قلعــه پرتغالی هــا، دره ســکوت ی
غــار مراقبــه یــا ســکوت، دره رنگیــن کمــان، دره مجســمه، 
ــر  ــوزه دکت ــرش و م ــاحل ف ــرخ، س ــا س ــی ی ــاحل خون س
ــز اســت. ــره هرم ــان از جاذبه هــای گردشــگری جزی نادعلی

صنایع معروف چند کشور دنیا
 آرژانتین 

ــن محصــوالت چرمــی معــروف  ــد بهتری ــه تولی ــن ب آرژانتی
اســت و بــرای خریــد دســتکش، کیــف یــا کفــش چرمــی، 
مکانــی عالــی اســت. ایــن محصــوالت کمــک بســیاری بــه 

اقتصــاد ایــن کشــور کــرده اســت.
 بلژیک 

ایــن کشــور بــه تولیــد پارچــه و پرده هــای تــوری بســیار زیبــا 
ــا دســت  ــه طــور کامــل ب ــن توری هــا ب معــروف اســت. ای
درســت شــده و معمــوالً هــر کار بیــش از صــد ماســوره نــخ 
ــه  ــن کشــور ب الزم دارد. شــهرهای بروکســل و بروخــه در ای
تولیــد پارچه هــای تــوری بســیار ظریــف معــروف هســتند.

 ایتالیا 
یکــی از صنایــع دســتی جالــب و زیبــای ایتالیا، ماســک های 
ــان  ــنواره های ساالنه ش ــوالً در جش ــه معم ــت ک ــزی اس ونی
و  بســیار ظریــف  ایــن ماســک ها  اســتفاده می شــود؛ 
هنرمندانــه تولیــد می شــوند.جنس ایــن ماســک ها از چــرم 

و چینــی یــا شیشــه اســت.
 مراکش

ــد  ــف تولی ــای مختل ــه در رنگ ه ــرامیکی ک ــه های س کاس
می شــوند، یکــی از صنایع دســتی معــروف مراکــش اســت. 
ــگار ایــن کاســه ها،  ســاخت و رنــگ آمیــزی پــر نقــش و ن
کامــالً دســتی اســت و معمــوالً ترکیبــی از گل و طرح هــای 

هندســی اســت.
 لهستان

ــن  ــی ای ــنگ های بوم ــی از س ــا یک ــی کهرب ــنگ قیمت س
ــی از  ــنگ، یک ــن س ــده از ای ــد ش ــرات تولی ــور و جواه کش
ــد  ــتان تولی ــر لهس ــه در سراس ــت ک ــتی آن اس صنایع دس
می شــود. ایــن ســنگ قیمتــی انــواع متفاوتــی دارد و مــردم 
ایــن کشــور بیــش از 8۰ اســم بــرای توضیــح انــواع ســنگ 

ــد. ــا دارن کهرب
 پرتغال

ــروف هســتند  ــی بســیار مع کاشــی های ســرامیکی پرتغال
و در طــول تاریــخ در فرهنــگ و اقتصــاد ایــن کشــور تأثیــر 
بســزایی داشــته اند. بیشــتر دیــوار کلیســاها، خانه هــا، 
دیــوار  تزئینــات  و  رســتوران ها  فواره هــا،  نیمکت هــا، 
ــده اند. ــی کاری ش ــور کاش ــن کش ــروی ای ــتگاه های مت ایس
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اطالعرسانی8
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9610426793700118
شماره پرونده: 9609986793700345 

شــماره بایگانــی شــعبه : 960345 تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات    96/10/14 تنظیــم: 
لــه ردیــف 1 نــام بانــک قــرض الحســنه 
ــاغ  ــار ب ــان  خ چه رســالت      نشــانی: اصفه
خواجــو  جنــب خ منوچهــری  نبــش بــن 
بســت  حکیــم نظامــی  )24( ســاختمان 
قــرض الحســنه    مشــخصات محکــوم علیــه 
ــید  ــد س ــویان  فرزن ــت  موس ــید حج 1- س
آبــادی  رضــا 2- مجتبــی  مهدیــه نجــف 
ــد  ــپور  فرزن ــر عباس ــا  3- اکب فرزندغالمرض
محمــد علــی  هــر ســه      نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 

ــه  ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک قانون
نشــانی  علیرضــا   فرزنــد  کیانــی   زهــرا 
ــر بهشــتی  پاســاژ   ــان  شــهرضا  خ دکت اصفه
ــک  ــل بان ــا  وکی ــر علیرض ــب دکت ــب مط جن
فرزنــد  محمدیــان   حســین   -2 رســالت 
ــمالی   ــدوق ش ــیخ  ص ــان خ ش ــه  اصفه یدال
ســاختمان بانــک تجــارت  ) ارغــوان ( ط 
ســوم  واحــد 18 کاخ موسســه حقوقــی نویــد 
بخشــان  عدالــت   وکیــل بانــک رســالت 

درخواســت  بموجــب  بــه:  محکــوم 
شــماره  بــه  مربوطــه   حکــم   اجــرای  
دادنامــه   شــماره  و   9610096793701884
محکــوم   9609976793702395 مربوطــه 
ــه  ــد  بصــورت تضامنــی  ب علیهمــا محکــوم ان
ــون  ــل   میلی ــد و چه ــغ یکص ــت  مبل پرداخ
ریــال بابــت  اصــل خواســته ونیــز  مبلــغ 
3145000 ریــال  بابــت هزینــه هــای دادرســی 
ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل  طب ــه وکی ــق الوکال وح
ــر  ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــز خس و نی
رســید  چــک 95/6/17 تاتاریــخ اجــرای حکــم  
ــم  ــت نی ــز پرداخ ــه  و نی ــوم ل ــق محک در ح
عشــر حــق االجــرا  .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــه امــوال خــود را شــامل  ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  8و3  مــواد  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
مجتمــع    7 دفترشــعبه   38812 الــف  م 

اصفهــان  ســتان  شــهر  دو   شــماره 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426794500184
شماره پرونده: 9609986794500510 

تاریــخ    960510  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/12/12  مش تنظی
ــی  ــن هومان ــیف الدی ــر س ــام اصغ ــف 1 ن ردی
ــف  ــان نج ــانی: اصفه ــن      نش ــد حس فرزن
آبــاد  بلــوار  بهارســتان  خ شــهید  فتــاح  
ســلمان  شــهید   بســت   بــن  المنــان  
محکــوم  مشــخصات      16 پــالک  زاده  
ــری  ــدان می ــزان می ــوره پ ــی ک ــه  مرتض علی
فرزندعبــاس     نشــانی: مجهــول المــکان  
ــی  ــم مقــام قانون ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  ....محکــوم بــه:  
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم  مربوطــه 
بــه شــماره 9610096794500913 و شــماره 
  9609976794501146 مربوطــه  دادنامــه 
ــه پرداخــت    ــه محکــوم اســت  ب محکــوم علی
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 8500000 ری مبل
هزینــه  ریــال   2900000 مبلــغ  پرداخــت  و 
دادرســی و کارشناســی  در حــق محکــوم 
ــرا    .    ــق االج ــر ح ــم عش ــت  نی ــه و پرداخ ل
ــالغ  ــخ اب ــه مکلــف اســت از تاری محکــوم علی
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 

بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  8و3  مــواد  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الف 38832 شعبه 15 حقوقی  اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 961042679600262

شماره پرونده: 9509986793600966 
بایگانــی شــعبه : 950976 تاریــخ   شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/11/18  مش تنظی
ــفرجانی   ــری اس ــا  قدی ــام علیرض ــف 1 ن ردی
فرزنــد خــداداد      نشــانی: اصفهــان  خ 
سپهســاالر  خ الفــت  بــن بســت ناصــر خســرو  
ــژه مهــدی  مجتمــع پردیــس واحــد8 2- منی
پــور  فرزنــد منوچهــر   مجتمــع پردیس واحد8 
مشــخصات محکــوم علیــه مهــرداد  محمــدی 
ــول المــکان   ــد نصــر هللا    نشــانی: مجه فرزن
ــی  ــم مقــام قانون ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  ... محکــوم بــه: 
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم  مربوطــه 
بــه شــماره 9610096793601466 و شــماره 
  9509976793601901 مربوطــه  دادنامــه 
ــه پرداخــت    ــه محکــوم اســت  ب محکــوم علی
ــال بابــت اصــل خواســته و  ــغ 12000000 ری مبل
پرداخــت مبلــغ 117750  تومــان بابــت هزینــه 
ــه کارشناســی   دادرســی و 150000 تومــان هزین
در حــق خواهــان  و پرداخــت  نیــم عشــر 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــی    .   محک دولت
از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز 
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــه امــوال خــود را شــامل  ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  8و3  مــواد  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف  38810 دفتــر شــعبه ششــم مجتمــع 

شــماره یــک 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426793600096

شماره پرونده: 9509986793600425 
شــماره بایگانــی شــعبه : 950426 تاریــخ  
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/5/1  مش تنظی
ردیــف 1 نــام بانــک مهــر  اقتصــاد  مدیریــت  
عاملــی علیرضــا زمانــی      نشــانی: اصفهــان 
پــل آذر  جنــب تــاالر فرشــچیان  ســر پرســتی  
ــوم  ــر اقتصــاد    مشــخصات محک ــک مه بان
علیــه 1- محســن رحیمــی 2-  محســن 
فرامرزیــان  3- رضــا بهرامــی 4- مجیــد 
شــفیعی    نشــانی:  همگــی مجهــول المــکان  
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
ــادات   ــه  نداالس ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
میــر حســینی  ســید مرتضــی  بنشــانی  
اصفهــان خانــه اصفهــان  فلکــه  مــاه فرخــی 
ابتــدای بلــوار  رزمنــدگان نرســیده  بــه چهارراه  
بنفشــه  ســاختمان  خلیــج فــارس ط 3 
واحــد 9 وکیــل بانــک مهــر  اقتصــاد مدیریــت  
بــه:  محکــوم  زمانــی   علیرضــا   عاملــی 
بموجــب  درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
بــه شــماره 9610096793600599  شــماره 
  9509976793601241 مربوطــه   دادنامــه  
ــو  ــه نح ــدگان ب ــت  خوان ــه محکومی ــم ب حک
تضامنــی  بــه پرداخــت  مبلــغ 190000000 
ــی از  ــته  ) بخش ــل خواس ــت  اص ــال باب ری
ــه  ــه شــماره  169274  ب یــک فقــره چــک ب
ــی   ــک مل ــده بان ــه عه ــخ  93/4/24  ب تاری
هزینــه  بابــت  2945000ریــال  مبلــغ  و   )
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــخ  ــه  از تاری ــر تادی ــی  و خســارت تاخی قانون
ــوف ) 93/4/24(   ــک  موص ــید  چ ــر رس س
ــوم  ــم  در حــق محک ــخ  اجــرای حک ــا تاری ت
ــر  ــم عش ــام نی ــه انضم ــد ب ــادر گردی ــه  ص ل
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــی   .   محک دولت
ــرف ده روز  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــزان وجــوه نقــدی  ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــو  ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــز فهرســت نق ــث ونی او از اشــخاص ثال
ــر دیگــر در امــوال  ــوع تغیی انتقــاالت و هــر ن
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ادای دیــن ب
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــا جــزای  ــری درجــه شــش ی مجــازات تعزی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف 38803 دفتــر شــعبه ششــم مجتمــع 

شــماره یــک شــهر ســتان اصفهــان 

ابالغ دادگستری
شــماره نامــه : 9610113753702542 شــماره 
شــماره   9609983761900982  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 962014 تاریــخ تنظیــم : 
13 / 12 / 1396موضــوع : وقــت رســیدگی 
ــاکی  ــح ش ــاعت 11 صب ــه 97/2/10 س مورخ
: آقــای منوچهــر باقــری متشــاکی عنــه : 
آقایــان مجیــد باقــری و ســعید باقــری هــر 
ــور  ــل حض ــکان مح ــول الم ــانی مجه دو نش
ــام :  ــر دشــت اته ــی بخــش مه دادگاه عموم
خیانــت در امانــت ، بدیــن وســیله بــه شــما 
ابــالغ مــی گــردد آقــای منوچهــر باقــری 
ــه شــما  ــی شــکایتی علی ــد حســین عل فرزن
ــد  ــت مطــرح نمودن ــت در امان ــر خیان ــر ب دائ
کــه در شــعبه دادگاه بخــش مهــر دشــت 
تحــت کالســه 962014 تحــت رســیدگی مــی 
باشــد بنــا بــه اعــالم  و درخواســت شــاکی و 
ــه  ــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن شــما ب ب
اســتناد مــاده 174 ق آ د ک مراتــب یــک 
نوبــت در روزنامــه کثیــر االنتشــار آگهــی مــی 
ــته در  ــه خواس ــیدگی ب ــت رس ــا جه ــردد ت گ
ــن  ــح در ای ــاعت 11 صب ــه 2/10/ 97 س مورخ
دادگاه حضــور یابنــد در صــورت عــدم حضــور 
بــه پرونــده شــما غیابــی رســیدگی  و جلــب 

ــد شــد .  خواه
مدیــر دفتــر دادگاه عمومــی بخش مهردشــت 

– کریمیــان  - 2975 / م الف

اگهی ابالغ وقت تحقیقات بدوی و 
احضار متهم

ــر  ــخ:96/12/16 کالســه:/د940968/5 نظ تاری
ــه /د940968/5  ــده کالس ــه در پرون ــه اینک ب
ــی  ــرای عموم ــاری دادس ــم دادی ــعبه پنج ش
و انقــالب کاشــان، متهــم مهــدی رضایــی 
وادقانــی فرزنــد غالمحســین بــه اتهــام ایــراد 
ــکایت  ــوع ش ــدی موض ــی غیرعم ــه بدن صدم
ســید یوســف حســینی تحــت تعقیــب بــوده 
ــرده  ــه نامب ــزارش واصل ــالع و گ ــب اط و حس
مجهــول المــکان و متــواری مــی باشــد،لذا بــه 
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد تــا مهلــت یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر اگهــی در ایــن شــعبه دادیــاری 
حضــور یابــد، بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
یــا  و  ارســال دفاعیــه  یــا عــدم  حضــور، 
ــی اقــدام  عــدم معرفــی وکیــل بصــورت غیاب
ــی  ــد.این اگه ــد ش ــول خواه ــی معم مقتض
ــون ائیــن دادرســی  در اجــرای مــاده 174 قان

ــی شــود. ــری درج م کیف
محمدحســین درخشــی دادیــار شــعبه پنجــم 
دادســرای عمومــی و انقــالب کاشــان  م/

ــف:2480 ال

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای احمــد رو ســفید به  شناســنامه شــماره 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 38636 ب
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 1558/96 از ای
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
ــه شــماره  ــود روســفید ب ــه شــادروان محم ک
شناســنامه 11908 در تاریــخ 93/9/1 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
1( احمــد روســفید فرزنــد محمــود به ش ش 
38636   2( قاســم روســفید فرزنــد محمــود 
روســفید  اکــرم   )3   ،  548 ش  ش  بــه 
فرزنــد محمــود بــه ش ش 1311 ،  4( منیــره 
ــه ش ش 128 ،  ــود ب ــد محم ــفید فرزن روس
ــه ش  ــد محمــود ب 5( طاهــره روســفید فرزن
ــود  ــه روســفیدفرزند محم ش 1007، 6( پروان
بــه ش ش 449  ،  7( اکــرم روســفید فرزنــد 
ــک  ــدان این ــه ش ش 1311 ، فرزن ــود ب محم
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان ، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی
م/الف 2482

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی چــاوش بــه  شناســنامه شــماره 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 46149/ ب
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 1546/96 از ای
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
ــه  ــانی ب ــری کاش ــوک ظاه ــادروان مل ــه ش ک
شــماره شناســنامه 1332در تاریــخ 96/5/27 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــد محمــد  ــه  1( زهــرا چاوشــی فرزن اســت ب
چــاوش  مهــدی   )2 بــه ش ش 39139  
فرزنــد محمــد بــه ش ش 46149،  3( اصغر 
ــه ش ش 43948،   ــد ب ــاوش فرزندمحم چ
4( صدیقــه چــاوش فرزندمحمــد بــه ش ش 
ــد  ــد محم ــاوش فرزن ــاس چ 4362، 5( عب
ــد  ــاوش فرزن ــه چ ــه ش ش 5 ، 6( حوری ب
بــه ش ش 46150،  7( محبوبــه  محمــد 
چــاوش فرزنــد محمــد بــه ش ش 1196،  8(

ــه ش ش  ــد ب ــد محم ــاوش فرزن ــه چ فاطم
ــا انجــام تشــریفات  ــدان اینــک ب 2657 فرزن
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب و ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از 
متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

ــد شــد .   واال گواهــی صــادر خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان ، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی
م/الف 2485

دادنامه
تاریــخ : 96/11/21 پرونــده کالســه : 96/532 
شــماره دادنامــه 644شــعبه 3 شــورای حــل 
اختــالف برخــوار خواهــان : حســین فتاحــی 
فرزنــد اســماعیل بــا وکالــت آقــای رضــا 
ــاد جنــب  ــه نشــانی دولــت آب فــروزان مهــر ب
مصطفــی  خوانــده:    115 پ  دادگســتری 
مطهــری نســب فرزنــد محمــد تقــی بــه 
ــه  ــول المــکان خواســته : مطالب نشــانی مجه
وجــه  گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــد  رای شــورا در خصــوص دعــوای: 
بــا  اســماعیل  فرزنــد  فتاحــی  حســین 
وکالــت آقــای رضــا فــروزان مهــر بــه طرفیــت 
خواســته:  بــه  نســب  مطهــری  مصطفــی 
ــه شــماره  ــره چــک ب ــک فق ــه وجــه ی مطالب
ــه مبلــغ 53850000  807996/31-96/06/11 ب
عهــده ی بانــک ملــت شــعبه کاشــان بــه 
ــه  ــر تادی ــام خســارات دادرســی و تاخی انضم
نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی تصویــر 
ــت  ــدم پرداخ ــه ع ــک و گواهینام ــدق چ مص
ــر اصــل اســتقرار دیــن  ــت ب کــه همگــی دالل
ــول   ــاء اص ــته و بق ــدگان داش ــده خوان ــر عه ب

مســتندات مذکــور دریــد خواهــان داللــت بــر 
ــه  ــتغال ذم ــن و اش ــاء دی ــتصحاب و بق اس
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجه 
آن دارد . از طرفــی خوانــده دفــاع موجهــی در 
ــته و  ــول نداش ــه معم ــوی مطروح ــال دع قب
ــه  ــت ذمــه خــود اقامــه و ارائ ــه برائ ــی ب دلیل
ثابــت  و  وارد  را  دعــوی مطروحــه  نکــرده، 
دانســته، مســتندا بــه مــواد 198 و 519 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی مــواد 310 و 313 
ــون استفســاریه تبصــره  ــون تجــارت و قان قان
ــوادی  ــون اصــالح م ــاده 2 قان ــه م ــی ب الحاق
از قانــون صــدور چــک حکــم بــر محکومیــت 
ــت  ــغ 12000000 باب ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
چــک هــای مســتند دعــوا و احتســاب تاخیــر 
ــان  ــت زم ــک لغای ــدور چ ــخ ص ــه از تاری تادی
ــت  ــال باب ــغ 240000 ری ــه و پرداخــت مبل تادی
ــه در حــق  ــه دادرســی-بابت حــق الوکال هزین
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای 
صــادره غیابــی اســت و ظــرف مهلــت بیســت 
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب روز از تاری
شــورا و بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر 
ــی باشــد. ــوار م ــی در دادگســتری برخ خواه

ــک   ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــر ش دفت
شهرســتان برخــوار 

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/1435/م الــف بــه تاریــخ 96/12/14

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/744 ش ــده کالس پرون
808-96/11/23 شــعبه پنجــم شــورای حــل 
اختــالف برخــوار خواهــان : رضا غالمــی فرزند 
اکبــر بــه نشــانی خــورزوق اســالم آبــاد کوچــه 
ــده:  ــالک 10 خوان ــی پ ــن رمضان ــهید حس ش
1- امیــر محمــود خشــنودی کلیشــمی 2- 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــر دو ب ــی ه داوود رحیم
ــه در  ــه دادنام ــته : مطالب ــه خواس ــکان ب الم
خصــوص رضــا غالمــی فرزنــد اکبــر بــه 
ــود خشــنودی کلیشــمی  ــر محم ــت امی طرفی
ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطالب و داوود رحیمــی ب
39500000  ریــال وجــه یــک فقــره چــک 
-8/658214 شــماره  بــه  ســپه  بانــک 

ــی و  ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس 96/10/10   ب
ــل  ــوص اص ــه در خص ــر تادی ــارت تاخی خس
ــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی  دعــوی نظــر ب
ــک  ــدق چ ــر مص ــه تصوی ــان و مالحظ خواه
مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و 
ایــن کــه خوانــدگان علیرغــم احضــار از طریــق 
نشــر آگهــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر 
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایراد 
و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه 
ــذا ادعــای خواهــان  ــه ننمــوده ل خویــش ارائ
را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه 
مــواد 249 قانــون تجــارت و  1291 و 1301 
قانــون مدنــی و 198 و 519 و 522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی خوانــدگان را متضامنــا 
ــت  ــال باب ــغ 39500000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
اصــل خواســته و مبلــغ 1543750 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــر اســاس شــاخص  ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 
ــادره  ــد . رای ص ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــت و ظ ــی اس غیاب
ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
ــاد  خواهــی در دادگاههــای عمومــی دولــت آب

مــی باشــد. 
یــک   دوم مجتمــع شــماره  دفتــر شــعبه 

برخــوار  شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/1284/م الــف بــه تاریــخ 96/11/11

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/458 ش ــده کالس پرون
633-96/09/27 شــعبه پنجــم شــورای حــل 
ــی  ــاس قربان ــان : عب ــوار خواه ــالف برخ اخت
امیرحســین  وکالــت  بــا  حســن  فرزنــد 
مهــرداد امرالهــی بــه نشــانی دولــت آبــاد 
ــان  ــواد بنائی ــده: ج ــتری خوان ــب دادگس جن
نشــانب  بــه  فرزنــد محمــود  دســتجردی 
: مطالبــه  بــه خواســته  المــکان  مجهــول 
دادنامــه در خصــوص دعــوی عبــاس قربانــی 
ــی   ــرداد امراله ــین مه ــر حس ــت امی ــا وکال ب
ــه  ــان دســتجردی  ب ــت جــواد بنائی ــه طرفی ب
خواســته مطالبــه مبلــغ 20000000  ریــال وجــه 
ــغ  ــه مبل ــت ب ــک مل ــک بان ــره چ ــک فق ی
احتســاب  بــا     95/12/17-523902/51
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
ــاد  ــه مف ــر ب ــوی نظ ــل دع ــوص اص در خص
دادخواســت تقدیمــی خواهــان و مالحظــه 
تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی و 
ایــن کــه  و  آن  پرداخــت  عــدم  گواهــی 
ــر  ــق نش ــار از طری ــم احض ــدگان علیرغ خوان
در شــورا حاضــر  کافــی  انتظــار  و  آگهــی 
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان 
ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت 
ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای 
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و 
مســتندا بــه مــواد 249 قانــون تجــارت و  
1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 و 
ــده  ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
ــت  ــال باب ــغ 20000000 ری ــت مبل ــه پرداخ را ب
ــت  ــال باب ــغ 115000 ری ــته و مبل ــل خواس اص
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 800000 
ریــال و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکم 

ــر اســاس شــاخص  ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 
ــادره  ــد . رای ص ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــت و ظ ــی اس غیاب
ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در دادگاههــای عمومــی برخــوار مــی 

ــد.  باش
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/1284/م الــف بــه تاریــخ 96/11/11

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/457 ش ــده کالس پرون
شــورای  پنجــم  شــعبه   96/08/15-521
ــن  ــان : محس ــوار خواه ــالف برخ ــل اخت ح
داوری دولــت آبــادی فرزنــد حســن بــه 
ــه  ــی ب ــرداد امراله ــین مه ــر حس ــت امی وکال
ــب  ــازان جن ــوار جانب ــاد بل ــت آب ــانی دول نش
ــد  ــید حمی ــده: س ــوار خوان ــتری برخ دادگس
نشــانی  بــه  عبدالعلــی  فرزنــد  حســینی 
مجهــول المــکان بــه خواســته : مطالبــه 
محســن  دعــوی  خصــوص  در  دادنامــه 
آقــای  بــه وکالــت  آبــادی  داوری دولــت 
ــه طرفیــت  امیــر حســین مهــرداد امرالهــی ب
ســید حمیــد حســینی فرزنــد عبدالعلــی بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ 10000000  ریــال وجــه 
یــک فقــره چــک 1394/10/20-774443   
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ب
تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر 
بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان 
ــتند  ــک مس ــدق چ ــر مص ــه تصوی و مالحظ
ــن  ــت آن و ای ــدم پرداخ ــی ع ــوی و گواه دع
کــه خوانــدگان علیرغــم احضــار از طریــق 
نشــر آگهــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر 
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان 
ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت 
ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای 
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و 
مســتندا بــه مــواد 249 قانــون تجــارت و  
1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 و 
ــد  ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
ــت  ــال باب ــغ 10000000 ری ــت مبل ــه پرداخ را ب
ــت  ــال باب ــغ 185000 ری اصــل خواســته و مبل
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 400000 
ریــال و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکم 
ــر اســاس شــاخص  ــر مبنــای نــرخ تــورم ب ب
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حق 
ــد . رای صــادره  ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــت و ظ ــی اس غیاب
ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در دادگاههــای عمومــی دولــت آبــاد 

ــی باشــد.  م
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

ــوار  ــتان برخ شهرس
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/1284/م الــف بــه تاریــخ 96/11/11

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/605 ش ــده کالس پرون
792-96/11/16 شــعبه پنجــم شــورای حــل 
ــری  ــد باق ــان : وحی ــوار خواه ــالف برخ اخت
امیــر حســین  وکالــت  بــه  اکبــر  فرزنــد 
ــانی  ــه نش ــد ب ــد احم ــی فرزن ــرداد امراله مه
ــب  ــازان جن ــوار جانب ــوار بل ــاد برخ ــت آب دول
ــمیه  ــده: س ــت خوان ــر وکال ــتری دفت دادگس
ــانی  ــه نش ــز ب ــد پروی ــری فرزن ــربی اکب س
ــه در  ــته : مطالب ــه خواس ــکان ب ــول الم مجه
ــه وکالــت  خصــوص دعــوی وحیــد باقــری ب
ــه طرفیــت  امیــر حســین مهــرداد امرالهــی ب
ــز  ــد پروی ــم ســمیه ســربی اکبــری فرزن خان
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 175000000  ریــال 
ــای  ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ ــار فق ــه چه وج
 40000000 مبلــغ  بــه   94/06/07-334704
ــپه – 94/05/31-334703  ــک س ــال بان ری
-182689 ریــال-   35000000 مبلــغ  بــه 

 – ریــال   50000000 مبلــغ  بــه   94/06/03
 50000000 مبلــغ  بــه   94/06/06-182690
احتســاب هزینــه دادرســی و  بــا  ریــال  
ــل  ــوص اص ــه در خص ــر تادی ــارت تاخی خس
دعــوی نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی 
ــک  ــدق چ ــر مص ــه تصوی ــان و مالحظ خواه
مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 
ــار  ــم احض ــدگان علیرغ ــه خوان ــن ک آن و ای
از طریــق نشــر آگهــی و انتظــار کافــی در 
شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته 
خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی 
ــذا  ــه ننمــوده ل ــه خویــش ارائ ــت ذم ــر برائ ب
ــخیص  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــای خواه ادع
داده و مســتندا بــه مــواد 249 قانــون تجــارت 
و  1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 
و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده 
ــت  ــال باب ــغ 35000000 ری ــه پرداخــت مبل را ب
ــت  ــال باب ــغ 1600000 ری اصــل خواســته و مبل
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و نیــز 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــت خس پرداخ
ــر  ــم ب ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــک ت ــدور چ ص
مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص 
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
ــد در  ــد ش ــبه خواه ــکام محاس ــرای اح اج
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای 
ــت روز  ــرف بیس ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 

شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاههــای عمومــی 

ــد.  ــی باش ــاد م ــت آب دول
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

ــوار  ــتان برخ شهرس
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
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دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/429 ش ــده کالس پرون
شــورای  پنجــم  شــعبه   96/11/16-794
حــل اختــالف برخــوار خواهــان : علــی اکبــر 
ــرداد  ــر حســین مه ــت امی ــه وکال ــودرزی ب گ
ــت  ــانی دول ــه نش ــد ب ــد احم ــی فرزن امراله
آبــاد بلــوار جانبــازان جنــب دادگســتری دفتــر 
وکالــت خوانــده: مهــرداد زیبایــی فرزنــد 
ــه  ــکان ب ــول الم ــانی مجه ــه نش ــین ب حس
خواســته : مطالبــه در خصــوص دعــوی علــی 
ــین  ــر حس ــت امی ــه وکال ــودرزی ب ــر گ اکب
مهــرداد امرالهــی بــه طرفیــت مهــرداد زیبایــی 
ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــد حســین ب فرزن
50000000  ریــال وجــه یــک فقــره چــک 
ــماره 129515835052- ــه ش ــی ب ــک مل بان

96/04/05  بــا احتســاب هزینــه دادرســی 
ــه در خصــوص اصــل  و خســارت تاخیــر تادی
دعــوی نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی 
ــک  ــدق چ ــر مص ــه تصوی ــان و مالحظ خواه
مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 
ــار  ــم احض ــدگان علیرغ ــه خوان ــن ک آن و ای
از طریــق نشــر آگهــی و انتظــار کافــی در 
شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته 
خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی 
ــذا  ــه ننمــوده ل ــه خویــش ارائ ــت ذم ــر برائ ب
ــخیص  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــای خواه ادع
داده و مســتندا بــه مــواد 249 قانــون تجــارت 
و  1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 
و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده 
ــت  ــال باب ــغ 50000000 ری ــت مبل ــه پرداخ را ب
ریــال   1726250 مبلــغ  و  اصــل خواســته 
بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــر اســاس شــاخص  ــر مبنــای نــرخ تــورم ب ب
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حق 
ــد . رای صــادره  ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــت و ظ ــی اس غیاب
ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در دادگاههــای عمومــی دولــت آبــاد 

مــی باشــد. 
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت
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رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه  شناس ــادم  ب ــه خ ــت ال ــای حج آق
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 11197  ب ش
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 1564/96 از ای کالس
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــادم  ــه شــادروان حســین خ ــح داده ک توضی
تاریــخ  در   695 شناســنامه  شــماره  بــه 
96/12/10  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــه  1( فاطمــه زارع جمــا ل  منحصــر اســت ب
ابــاد فرزنــد غــالم  بــه ش ش 437 همســر  
2( هــادی خــادم  فرزندحســین بــه ش 
ــد  ــادم فرزن ــه خ ــت ال ش 2704،  3( حج
حســین  بــه ش ش 11197 فرزنــدان اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان ، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی
م/الف 2488

آگهی وقت رسیدگی 
 9610106796303482  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986796301590  : پرونــده  شــماره 
961591تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــت رســیدگی و  ــی وق ــم : 96/12/09آگه تنظی
ــین  ــای / حس ــه آق ــم ب ــت وضمائ دادخواس
محــوری  حبیــب آبــادی  خواهــان ســیدعلی 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  ابوطالبــی  
ــه  ــادی ب ــده حســن محــوری حبیــب آب خوان
خواســته مطالبــه وجــه مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع وب ــعبه ارج ش
33حقوقی  9609987696301590شــعبه
ــع  ــان )مجتم ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
وقــت  و  حرم(ثبــت   مدافــع  شــهدای 
97/02/05ســاعت  تاریــخ  بــه  رســیدگی 
11:00شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه 
آییــن  قانــون   73 مــاده  موضــوع  طبــق 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــی  بعل ــی مدن دادرس
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتب 
ــد کثیراالنتشــار  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
شــعبه  دفتــر  مســئول   38827 الــف  م 
ــی  ــعبه 33 حقوق ــالف ش ــل اخت ــورای ح ش
ــع  ــان )مجتم ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

شــهدای مدافــع حــرم(

امروز  شنبه 19 اسفند ماه 1396 - سال چهارم - شماره 667 روزنامه
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اتفاقی عجیب در فوتبال بانوان
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان بــه دلیل اشــتباهات 

داوری، تیمــش را از زمیــن مســابقه بیرون کشــید. 
ــم  ــت و یک ــه بیس ــه«، هفت ــزارش »ورزش س ــه گ ب
مســابقات فوتبــال لیــگ برتــر بانــوان کشــور پیگیری 
ــه  ــن هفت شــد و در یکــی از مســابقات حســاس ای

ســپاهان در ســنندج مهمــان راه یــاب ملــل بــود. 
ــا  ــه ب ــه اول ک ــان نیم ــس از پای ــدار و پ ــن دی در ای
ــده ســنندج  ــه ســود نماین ــر ب ــر صف ــک ب نتیجــه ی
رقــم خــورد، در نیمــه دوم نیــز گل دوم راه یــاب 
ــمیه  ــاد س ــه اعتق ــه ب ــید ک ــر رس ــه ثم ــنندج ب س
ــوان ســپاهان،  ــال بان ــم فوتب شــهبازی ســرمربی تی

ــود.  ــاید ب ــه آفس ــکوک ب مش
در ادامــه مســابقه کاپیتــان ســپاهان مرتکــب خطــا 
روی بازیکــن راه یــاب ملــل در محوطــه هیجــده قدم 
شــد کــه داور )ســلما رضــوی( بــه ایــن بازیکــن کارت 
زرد داد و چــون پیشــتر هــم کارت دیگــر گرفتــه بــود 
ــی  ــه پنالت ــراج و ضرب ــازی اخ ــا کارت زرد دوم از ب ب
ــن  ــل اعــام شــد. پــس از ای ــاب مل ــه ســود راه ی ب
تصمیــم داور بــازی، ســرمربی ســپاهان بــه تصمیــم 
ــراض و  ــود اعت ــن خ ــراج بازیک ــر اخ ــی ب داور مبن
بازیکنــان تیمــش را از زمیــن بــازی خــارج کــرد تــا 
ــن  ــه ای ــد. در نتیج ــام بمان ــه تم ــابقه نیم ــن مس ای
ــی  ــم ایوان ــیون خان ــده فدراس ــر نماین ــا نظ ــازی ب ب
3 بــر صفــر بــه ســود راه یــاب ملــل ســنندج اعــام 

شــد.

یونس دلفی از هلند به ایران 
بازگشت

یونــس دلفــی ســتاره تیــم ملــی نوجوانــان ایــران کــه 
بــرای حضــور در تســت آیندهــوون بــه کشــور هلنــد 
ــرای  ــه ب ــی ک ــت. دلف ــران بازگش ــه ای ــود، ب ــه ب رفت
حضــور در مســابقه آیندهــوون - فوتونــا ســیتارد 
در رده پایــه بــه هلنــد رفتــه بــود، بــا مخالفــت 
ــن  ــگاری ای ــه ن ــتان و نام ــتقال خوزس ــگاه اس باش
ــازی نشــد و بــه همــراه مدیــر  ــه ب باشــگاه موفــق ب
ــابقه  ــا در مس ــت ت ــران بازگش ــه ای ــش ب برنامه های
نیمــه نهایــی جــام حذفــی در اختیــار آبی هــای 

ــد.  ــتان باش خوزس
بــه جــز دلفــی، طاهــا شــریعتی دیگــر بازیکــن تیــم 
نوجوانــان ایــران هــم در ایــن تســت تمرینــی حضــور 

داشــت.

نقش جهان دوباره میزبان پارس 
جنوبی می شود

ــارس  ــپاهان وپ ــه س ــوالد مبارک ــتانه ف ــدار دوس دی
جنوبــی جــم در نقــش جهــان برگــزار خواهــد شــد. 
تیم هــای  دوســتانه  دیــدار  بــود  قــرار  پیش تــر 
فوالدمبارکــه ســپاهان و پــارس جنوبــی جــم در 
ــر  ــه بانظ ــود ک ــزار ش ــردوس برگ ــاغ ف ــه ب مجموع
کادرفنــی تیــم ســپاهان، ایــن دیــدار روز دوشــنبه 21 
اســفند مــاه ســاعت 3 بعدازظهــر در اســتادیوم نقش 

ــد.  ــزار خواهدش ــان برگ جه
ــم در  ــی ج ــارس جنوب ــپاهان و پ ــت س ــی اس گفتن
هفتــه ســوم رقابت هــای لیگ برتــر در نقــش جهــان 
ــذاب و  ــدار ج ــن دی ــه ای ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ب
تماشــایی بــا تســاوی یــک بــر یــک خاتمــه یافــت. 
ــدون گل  ــا تســاوی ب ــز در جــم ب ــدار برگشــت نی دی

ــان یافــت. پای

جشن قهرمانی آبادانی ها در آزادی
در آخریــن روز از بازی هــای ســوپر لیــگ بســکتبال 
ــزار شــد،  ــه در ســالن بســکتبال آزادی برگ ــوان ک بان
تیــم پاالیــش نفــت آبــادان بــا شکســت تیــم گــروه 
بهمــن، قهرمانــی خــود را در آزادی جشــن گرفــت. در 
ــکتبال  ــگ بس ــوپر لی ــای س ــن روز از رقابت ه آخری
ــزار شــد،  ــه در ســالن بســکتبال آزادی برگ ــوان ک بان
ــن در  ــروه بهم ــادان و گ ــت آب ــش نف ــم پاالی دو تی
یــک دیــدار تشــریفاتی بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه 
در پایــان ایــن دیــدار، تیــم پاالیــش نفــت آبــادان بــا 
نتیجــه ۸۶ بــر ۶1 تیــم گــروه بهمــن را شکســت داد 
و قهرمانــی خــود را در آزادی جشــن گرفــت و جــام 

قهرمانــی را بــاالی ســر بــرد. 
ــرای  ــان ب ــم گاز و ساســان کرم ــن دو تی پیــش از ای
ــد  ــه مصــاف یکدیگــر رفتن ــوان ســومی ب کســب عن
کــه در پایــان ایــن دیــدار، تیــم گاز توانســت در 
ــر ۶۵  ــا نتیجــه ۶۸ ب ــداری نزدیــک و حســاس ب دی
تیــم ساســان کرمــان را شکســت دهــد و در جایــگاه 

ــرد. ــرار بگی ــوان ق ســوم ســوپر لیــگ بان

 هشدار باشگاه استقالل 
به هوادارانش

باشــگاه اســتقال از هوادارانــش خواســت در دیــدار 
برگشــت برابــر العیــن مراقــب رفتارهایشــان باشــند 

تــا ایــن باشــگاه بــا محرومیــت مواجــه نشــود.
ــه ســوم رقابت هــای  ــال اســتقال در هفت ــم فوتب تی
ــن  ــر العی ــاداوری براب ــا ن ــیا ب ــان آس ــگ قهرمان لی
ــه  ــا بــرای رســیدن ب ــه تســاوی دو بــه دو رســید ت ب

ــد. ــت باش ــدار برگش ــار دی ــروزی در انتظ پی
ایــن دیــدار هفتــه پیــش رو در ورزشــگاه آزادی 

ــد.  ــد ش ــزار خواه برگ
ــر  ــدار برگشــت براب باشــگاه اســتقال در آســتانه دی
ــات  ــه اتفاق ــه ای نســبت ب ــا صــدور اطاعی ــن ب العی

ــدار داد.  ــیه ای هش حاش
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: »بــا توجــه بــه 
ــاب اشــیا، نارنجــک دســتی و  ــوم afc، پرت اولتیمات
انداختــن لیــزر در بازی هــای آســیایی، می توانــد 
اســتقال را تــا دو ســال از میزبانــی محــروم کنــد.«

پادوانی این هفته به تهران می آید
مدافــع مصــدوم اســتقال بــه تهــران می آیــد. 
لئونــاردو پادوانــی مدافــع مصــدوم اســتقال بــا 
تــاش مســئوالن ایــن باشــگاه ظــرف هفتــه جــاری 
ــی او در  ــد درمان ــه رون ــا ادام ــد ت ــران می آی ــه ته ب
ــه  ــود ب ــرار ب ــل ق ــه قب ــود. او هفت ــال ش ــران دنب ته
ــا انتقالــش  ــی پزشــکان اهــوازی ب ــد ول ــران بیای ته

ــد. ــت کردن ــران مخالف ــه ته ب

کوتاه اخبار 

بازگشت حسن یزدانی به صدر 
رنکینگ برترین آزادکاران جهان

ــه  ــیایی ب ــابقات آس ــی در مس ــا قهرمان ــی ب ــن یزدان حس
ــرم  ــان در وزن ۸۶ کیلوگ ــتی آزاد جه ــگ کش ــدر رنکین ص

ــت.  بازگش
در پایــان مســابقات کشــتی آزاد قهرمانــی آســیا، رنکینــگ 
اتحادیــه جهانــی کشــتی اعــام شــد کــه در وزن ۸۶ 
ــه در  ــی مقتدران ــس از قهرمان ــی پ ــرم حســن یزدان کیلوگ
ــی  ــگ جهان ــدر رنکین ــه ص ــیا، ب ــی آس ــابقات قهرمان مس

ــت.  بازگش
ــرم  ــان وزن ۷۹ کیلوگ ــری قهرم ــزت هللا اکب ــن ع همچنی
آســیا، محمــد جــواد ابراهیمــی قهرمــان وزن ۹2 کیلوگــرم 
آســیا و مجتبــی گلیــج نایــب قهرمــان ۹۷ کیلوگــرم آســیا 

ــد. ــرار دارن ــی در اوزان خــود ق ــگ جهان در رده دوم رنکین

 تکواندوکاران ایرانی 
در میان برترین های جهان

ــوی  ــدوکاران از س ــی تکوان ــگ المپیک ــن رنکین جدیدتری
ــر اســاس  ــه ب ــدو اعــام شــد ک ــی تکوان فدراســیون جهان
ایــن رنکینــگ؛ فــرزان عاشــورزاده، آرمیــن هادی پــور، 
ــان  ــان در می ــی همچن ــی و ســجاد مردان ابوالفضــل یعقوب

ــد.  ــرار دارن ــان ق ــر جه ــدوکار برت 10 تکوان
تکوانــدو،  فدراســیون  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــدی المپیک ــی رده بن ــیون جهان ــمی فدراس ــایت رس س
ــازات  ــاه »مــارس« اعــام کــرد، امتی ــدوکاران را در م تکوان
ــه« 201۸  ــاه »فوری ــان مســابقات م ــا پای ــگ ت ــن رنکین ای

ــت.  ــده اس ــاظ ش لح
در ایــن رنکینــگ امتیــازات مــاه فوریــه ســال 201۴ بــه طور 
ــای  ــازات ماه ه ــذف و از امتی ــدی ح ــدول رده بن کل از ج
دیگــر از ایــن ســال ۷۵ در صــد کــم شــده اســت؛ امتیــازات 
201۵، ۵0 درصــد )مــاه فوریــه ۷۵ درصــد(؛ امتیــازات 201۶، 
2۵ درصــد )مــاه فوریــه ۵0 درصــد( کاهــش پیــدا کــرده و 
امتیــازات مــاه فوریــه ســال 201۷، 2۵ درصــد کســر شــده 

 . ست ا
در آخریــن رده بنــدی کــه از ســوی فدراســیون جهــان 
ــا  ــرزان عاشــورزاده ب ــی ف ــام شــد، در وزن اول المپیک اع
۷1/31۸ امتیــاز در رده ســوم قــرار دارد، آرمیــن هادی پــور 
نیــز بــا ۴۴/2۶2 امتیــاز رده ششــم را بــه خــود اختصــاص 

ــت.  داده اس
ابوالفضــل یعقوبــی نماینــده وزن ۶۸- کیلوگــرم کشــورمان 
نیــز بــا 03/200 امتیــاز در رده هفتــم جــای گرفتــه اســت. 
مهــدی خدابخشــی نیــز کــه بــا آغــاز ســال جدیــد میــادی 
ــن وزن  ــرد، در ای ــد ک ــارزه خواه ــرم مب در وزن ۸0- کیلوگ
ــگاه یازدهــم قــرار دارد. ســجاد  ــاز در جای ــا 3۶/202 امتی ب
مردانــی نماینــده ســنگین وزن کشــورمان نیــز بــا ۸۷/2۹۵ 

امتیــاز در رده ششــم قــرار دارد.

 کدام تیم پیشتاز دور برگشت
 لیگ است؟

پرسپولیســی ها بــه لطــف عملکــرد بســیار خوبشــان 
ــر  ــی لیــگ برت در نیــم فصــل نخســت، در آســتانه قهرمان
هســتند امــا ایــن تیــم در دور برگشــت رقابت هــا جــزو دو 

ــم نخســت هــم نیســت.  تی
لیــگ برتــر فوتبــال ایــران در حالــی بــه آخریــن روزهــای 
ــابقات در  ــن مس ــده ای ــه پرون ــود ک ــک می ش ــود نزدی خ
ــای  ــت رقابت ه ــل نخس ــم فص ــد. نی ــته ش ــال ۹۶ بس س
ــان  ــه پای ــپولیس ب ــع پرس ــی قاط ــا قهرمان ــر ب ــگ برت لی
ــاف  ــان اخت ــه هم ــکا ب ــا ات ــو ب ــاگردان برانک ــید و ش رس
ــه  ــابقات ب ــان مس ــا پای ــه ت ــج هفت ــه پن ــاز، در فاصل امتی
ــاز  ــی خــود نی ــرای حتمــی کــردن قهرمان ــک تســاوی ب ی

ــد.  دارن
بــا وجــود صدرنشــینی مطلــق پرســپولیس تــا هفتــه 2۵ 
لیــگ برتــر، ایــن تیــم در جــدول دور برگشــت مســابقات 
ــه  صدرنشــین نیســت و جــای خــود در صــدر جــدول را ب

ــت.  ــری داده اس ــای دیگ تیم ه
ــا  ــر ت ــگ برت ــای لی ــت رقابت ه ــم دور برگش ــن تی بهتری
ــه  ــتند ک ــی هس ــه نوی ــر قلع ــاگردان امی ــم، ش ــه ده هفت
ــام  ــذ ج ــد روی کاغ ــان می توانن ــیار خوبش ــد بس ــا رون ب
قهرمانــی را از دســت پرســپولیس خــارج کننــد. بعــد 
ــل تفاضــل  ــه دلی ــرد شــفر ب ــم شــاگردان وینف ــن تی از ای
ــد  ــرار دارن ــن در رده دوم ق ــه ذوب آه ــبت ب ــر نس گل بهت
ــارم،  ــد. رده چه ــپولیس می رس ــه پرس ــت ب ــپس نوب و س
پنجم و ششــم جدول در دور برگشــت مســابقات در اختیار 
ســایپا، پیــکان و پدیــده اســت. بهتریــن آمار گلزنــی در دور 

ــار اســتقال اســت.  ــر در اختی ــگ برت برگشــت لی
ــار  ــا چه ــز اســتقال و پرســپولیس ب ــل نی در ســوی مقاب
گل خــورده بهتریــن خــط دفــاع دور برگشــت را از آن خــود 
ــم  ــه در نی ــی ک ــی از تیم های ــن، خیل ــر ای ــاوه ب ــد. ع کردن
فصــل نخســت جــزو مدعیــان بودنــد، در نیــم فصــل دوم 
ــال  ــد و در ح ــقوط کردن ــدول س ــر ج ــای پایین ت ــه رده ه ب
حاضــر بــه لطــف عملکــرد خوبشــان در ابتــدای فصــل در 

منطقــه ســقوط قــرار ندارنــد.

برابری جنسیتی، هدف وزنه برداری 
در المپیک

فدراســیون جهانــی وزنــه بــرداری در گزارشــی جالــب بــه 
فعالیــت رســمی زنــان وزنــه بــردار ایرانــی پرداختــه اســت. 
بــا تصمیــم فدراســیون ایــران و تاکیــد فدراســیون جهانــی 
وزنــه بــرداری، از چنــدی پیــش فعالیــت زنــان وزنه بــردار 

در ایــران آغــاز شــده اســت. 
رکوردگیــری رســمی در اواســط بهمــن مــاه، باعــث شــد تــا 
ــی را تشــکیل داده و اولیــن اردو هــم  فدراســیون تیــم مل

بــه میزبانــی شــهر اهــواز برگــزار شــد. 
دلیــل برپایــی ایــن اردو در اهــواز حضــور اورســا پاپاندریــا، 
ــیون  ــس فدراس ــی و رئی ــیون جهان ــس فدراس ــب رئی نای
وزنــه آمریــکا بــود کــه وعــده داده بــود در زمــان حضــورش 
در ایــران بــرای نظــارت بــر جــام بین المللــی فجــر 
ــد.  ــوزش ده ــم آم ــی ه ــردار ایران ــه ب ــران وزن ــه دخت ب
ــن  ــری از ای ــا انتشــار تصاوی ــی ب ســایت فدراســیون جهان
کاس هــای آموزشــی و بــا اشــاره بــه همیــن اتفــاق، اعــام 
ــود را  ــد خ ــی زن تعه ــیون در روز جهان ــن فدراس ــرد ای ک

ــرده اســت. ــت ک ــی تقوی ــه توســعه جهان نســبت ب
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پرسپولیســی ها بــا کســب ۵۷ امتیــاز از 
ــان  ــی زودهنگامش ــود، قهرمان ــدار خ 2۵ دی
ــرای  ــا ب ــه قرمزه ــد. البت ــجل کرده ان را مس
ــدار  ــاز از ۵ دی ــک امتی ــه ی ــا ب ــی تنه قهرمان

ــد.  ــاز دارن ــده نی ــی مان باق
بــه  رو  پیــش  دیــدار   ۵ در  پرســپولیس 
ــده )رده  ــم(، پدی ــایپا )رده پنج ــاف س مص
)رده  جــم  جنوبــی  پــارس  دوازدهــم(، 
ششــم(، ذوب آهــن )رده دوم( و ســپیدرود 

مــی رود.  چهاردهــم(  )رده 
ــدول  ــر ج ــای دیگ ــرایط تیم ه ــن ش ــا ای ب
ــگاه دوم و ســوم  ــال جای ــه دنب ــدی ب رده بن
هســتند و می تــوان گفــت رقابــت بــرای 
ــر ســر کســب  ــا ب دیگــر تیم هــای لیــگ تنه

ــت.  ــیایی اس ــهمیه آس س
از آنجایــی کــه تیم هــای اول تــا ســوم لیــگ 
ــوز  ــی مج ــام حذف ــان ج ــه قهرم ــه اضاف ب
می کننــد،  دریافــت  را  آســیا  در  حضــور 
قهرمانــی احتمالــی اســتقال در آســیا ایــن 
ــگ می دهــد  ــارم لی ــم چه ــه تی شــانس را ب
کــه آنهــا نیــز راهــی رقابت هــای لیــگ 

ــوند. ــده ش ــل آین ــیا در فص ــان آس قهرمان
 رقابت بزرگ ۶ تیم برای کسب سهمیه

در حــال حاضــر ۶ تیــم ذوب آهــن )۴2 امتیاز(، 

اســتقال )۴1 امتیــاز(، پیــکان )۴1 امتیــاز(، 
ــم  ــی ج ــارس جنوب ــاز(، پ ــایپا )۴1 امتی س
 3۸( خوزســتان  فــوالد  و  امتیــاز(   3۹(
ــا هفتــم جــدول  امتیــاز( در رده هــای دوم ت
ــن  ــد. ای ــرار دارن ــر ق ــگ برت ــای لی رقابت ه
ــرای  ــک ب ــه ای بســیار نزدی ــا فاصل ــم ب ۶ تی

ــد. ــد جنگی ــهمیه خواهن ــب س کس

۱-ذوب آهن: 
شــاگردان قلعــه نویــی در ۵ هفتــه آتــی 
بایــد بــه مصــاف تراکتورســازی )رده دهــم(، 
ســپیدرود )رده چهاردهــم(، فوالد خوزســتان 
ــین(،  ــپولیس )صدرنش ــم(، پرس )رده شش
ــه  ــد؛ س ــیزدهم( برون ــران )رده س ــت ته نف
ــه. ــدار خــارج از خان ــدار خانگــی و دو دی دی

۲-استقالل: 
شــاگردان شــفر در ۵ هفتــه آتــی بایــد بــه 
مصــاف نفــت تهــران )رده دهــم(، مشــکی 
گســترش  شــانزدهم(،  )رده  پوشــان 
ــارم( و  ــکان )رده چه ــم(، پی ــوالد )رده نه ف
ــدار  ــد؛ دو دی ــم( برون ســپاهان )رده یازده

ــی.  ــدار خانگ ــه دی ــه و س ــارج از خان خ
ــته،  ــرًا داش ــه اخی ــدی ک ــا رون ــتقال ب اس
را کســب  امتیــازات  حداکثــر  می توانــد 

ــد. کن
۳-پیکان: 

شــاگردان مجیــد جالــی در ۵ هفتــه آتــی 
بایــد بــه مصــاف ســپاهان )رده یازدهــم(، 
هشــتم(،  )رده  آبــادان  نفــت  صنعــت 
پانزدهــم(،  )رده  خوزســتان  اســتقال 
)رده  ســایپا  و  ســوم(  )رده  اســتقال 
ــی و دو  ــدار خانگ ــه دی ــد؛ س ــم( برون پنج

دیــدار خــارج از خانــه.
۴-سایپا: 

شــاگردان علــی دایــی در ۵ هفتــه آتــی باید 
بــه مصــاف پرســپولیس )صدرنشــین(، 
)رده ســیزدهم(، مشــکی  تهــران  نفــت 
پوشــان )رده شــانزدهم(، مشــکی پوشــان 
)رده شــاندزهم( و پیــکان )رده چهــارم( 
برونــد؛ دو دیــدار خانگــی و ســه دیــدار 

ــه. ــارج از خان خ

۵-پارس جنوبی جم: 
شــاگردان مهــدی تارتــار در ۵ هفتــه آتــی 
بایــد بــه مصــاف ســپیدرود )رده چهاردهــم(، 
فــوالد خوزســتان )رده ششــم(، پرســپولیس 
ــران )رده ســیزدهم(  )صدرنشــین(، نفــت ته
و مشــکی پوشــان )رده شــانزدهم( برونــد؛ دو 
دیــدار خانگــی و ســه دیــدار خــارج از خانــه.

۶-فوالد خوزستان: 
شــاگردان ســیروس پورموســوی در ۵ هفتــه 
آتــی بایــد بــه مصــاف پدیــده )رده دوازدهم(، 
پــارس جنوبــی )رده پنجــم(، ذوب آهــن 
و  چهاردهــم(  )رده  ســپیدرود  دوم(،  )رده 
تراکتورســازی )رده دهــم( برونــد؛ ســه دیــدار 

ــه. ــدار خــارج از خان ــی و دو دی خانگ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب گرچ
برنامــه بــاال اســتقال نســبت بــه ســایر 
ــوالد خوزســتان کاری  تیم هــا کار ســاده تر و ف
دشــوارتر پیــش رو دارد، امــا فوتبــال غیرقابــل 

پیش بینــی اســت و رقابــت تیم هــا بــرای 
ــود. ــد ب کســب ســهمیه تماشــایی خواه
 میانه جدولی ها با خیالی آسوده

در حــال حاضــر تیم هــای صنعــت نفــت 
آبــادان )رده هشــتم-33 امتیــاز(، گســترش 
ــاز(، تراکتورســازی  فــوالد )رده نهــم-30 امتی
)رده  ســپاهان  و  امتیــاز(  دهــم-2۹  )رده 
یازدهــم-2۷ امتیــاز( تیم هایــی هســتند کــه 
در میانــه جــدول حاضــر هســتند و می تــوان 
گفــت نــه امیــدی بــه کســب ســهمیه دارنــد 
ــن  ــد. در ای ــرار دارن ــقوط ق ــر س ــه در خط و ن
میــان تیــم پدیــده بــا کســب 2۶ امتیــاز 
ــی  ــر بدشانس ــی اگ ــه دارد؛ یعن ــی میان حالت
ــده  ــای باقیمان ــد در بازی ه ــد و نتوانن بیاورن
بــه انــدازه کافــی امتیــاز کســب کننــد، در خطر 
ــم  ــژه اینکــه تی ــه وی ــود؛ ب ــد ب ســقوط خواهن
ــز  ــدد نی ــاز مج ــر امتی ــر کس ــده در خط پدی

ــت. هس

رقابت ۶ تیم برای آسیایی شدن

جدال نفسگیر در باالی جدول

بــا توجــه بــه بســته بــودن پنچــره نقــل و انتقاالتــی پیــش 
ــه  ــن دغدغ ــن مهم تری ــذب بازیک ــپولیس، ج ــرای پرس رو ب
ــایت  ــزارش وب س ــه گ ــود. ب ــوب می ش ــم محس ــن تی ای
ــل  ــدای فص ــن در ابت ــذب بازیک ــت ج ــن فرص ــود، بهتری ن
ــادی در  ــان آزاد زی ــل بازیکن ــم فص ــت نی ــت و در فرص اس
بــازار نقــل و انتقــاالت وجــود نخواهــد داشــت و پرســپولیس 
عمــًا بــاز هــم قــادر بــه تقویــت تیــم خــود نخواهــد بــود و 
بایــد بــرای حــل ایــن مشــکل بــه دنبــال راهــکار باشــد. در 
ــرارداد  ــت ق ــا ثب ــرارداد ب ــد ق ــاالت، عق ــل و انتق ــررات نق مق
دو مقولــه متفــاوت محســوب می شــود. بــر اســاس حکــم 
ــرای  ــی ب ــدارد ول ــرارداد ن ــت ق ــق ثب ــپولیس ح ــا، پرس فیف
ــپولیس  ــدارد و پرس ــود ن ــی وج ــع قانون ــرارداد من ــد ق عق
ــق  ــر تواف ــان مدنظ ــا بازیکن ــل ب ــدای فص ــد در ابت می توان

داخلــی امضــا کنــد و بازیکــن را بــه ســایر تیم هــا بــه مــدت 
یــک نیــم فصــل قــرض دهــد و در فرصــت نقــل و انقاالتــی 
ــًا  ــن دقیق ــد. ای ــا کن ــمی امض ــرارداد رس ــل دوم ق ــم فص نی
مشــابه داســتانی اســت کــه بیــن ســرور جبــاروف ، اســتقال 
ــت  ــت در فهرس ــح اس ــه توضی ــپاهان روی داد. الزم ب و س
فعلــی پرســپولیس بــا جدایــی طارمــی، یــک جــای خالــی 

ــود دارد. وج
در لیســت بازیکنــان زیــر 23 ســال بــرای فصــل آتــی بشــار 
ــر 23  ــنی زی ــان در رده س ــی همچن ــادق محرم ــن و ص رس
ــورت  ــی در ص ــی آدام همت ــد ول ــد مان ــی خواهن ــال باق س
باقــی مانــدن در پرســپولیس بــاالی 23 ســال خواهــد 
داشــت. حــال بایــد دیــد برانکــو و مدیــران پرســپولیس چــه 
تصمیمــی بــرای ایــن تیــم در فصــل آینــده خواهنــد گرفــت.

ــران و ســتاره  ــال ای ــده جــوان فوتب علیرضــا جهانبخــش، پدی
آلکمــار، در مصاحبــه بــا ســایت فیفــا، مهــدی مهــدوی کیــا را 
بــه عنــوان الگــوی خــود معرفــی کــرد. جهانبخــش کــه از 1۷ 
ــود، حــاال در  ــا کــرده ب ــرای خــود نامــی دســت و پ ســالگی ب
پــی ایــن اســت کــه جــا پــای بهتریــن گوشــه راســت تاریــخ 
ــه  ــذارد. او در مصاحب ــا بگ ــدوی کی ــدی مه ــران، مه ــال ای فوتب
ــدوی  ــردم، مه ــاز ک ــال را آغ ــه فوتب ــی ک ــا گفت:»زمان ــا فیف ب
کیــا بهتریــن بازیکــن تیــم ملــی مــا بــود. مــن ایــن فرصــت را 
داشــتم کــه در دامــاش بــا او همبــازی باشــم و او شــخصیتی 
فــوق العــاده اســت.« او ادامــه داد:»همیشــه ســعی می کــردم 
ــی و  ــال، زندگ ــه فوتب ــع ب ــرش راج ــم و نظ ــت کن ــا او صحب ب
ــم  ــردم. او ه ــوال می ک ــم از او س ــم. دائ ــز را بفهم ــه چی هم
ــا مــن داشــت، جــواب ســواالتم را  همیشــه برخــورد خوبــی ب

ــه مــن نشــان داد. هــم داخــل  مــی داد و مســیر درســت را ب
و هــم خــارج زمیــن الگــوی مــن بــود. هنــوز بــا او در ارتبــاط 
هســتم و ســواالت زیــادی از او می پرســم. هنــوز هــم نظــرش 
را راجــع بــه فوتبــال، کارنامــه فوتبالــی خــودم و انتخاب هایــی 
ــار  ــه کن ــدی همیش ــوم. مه ــا می ش ــش رو دارم جوی ــه پی ک
مــن بــوده و از او بــه ایــن خاطــر متشــکرم و خوشــحالم کــه 
همچیــن الگویــی دارم.« جهانبخــش، درســت مثــل الگویــش، 
ــدا کــرده اســت. او تحــت  ــه پی ــی دور از خان مســیرش را جای
تأثیــر مهــدوی کیــا، راهــی هلنــد شــد و نمایش هــای بســیار 
ــاش  ــار در ت ــت. او در آلکم ــته اس ــم داش ــن تی ــی در ای خوب
بــرای کســب ســهمیه چمپیونزلیــگ اســت و روی 23 گل از ۵0 
گل تیمــش تــا بــه اینجــا تأثیــر مســتقیم داشــته و 12 گل نیــز 

بــه ثمــر رســانده اســت.

محرومیت پرسپولیس ادامه دارد

پرسپولیس و مشکالت جذب بازیکن جدید
جهانبخش:

مهدوی کیا الگوی زندگی من است

ورزش

،،
گرچــه بــه نظــر می رســد اســتقالل 
نســبت بــه ســایر تیم هــا کار ســاده تر 
کاری دشــوارتر  فــوالد خوزســتان  و 
پیــش رو دارد، امــا فوتبــال غیرقابــل 
پیش بینــی اســت و رقابــت تیم هــا 
تماشــایی  ســهمیه  کســب  بــرای 

خواهــد بــود.
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فدراســیون فوتبــال اســترالیا در اقدامــی جالــب توجــه 
از رقابت هــای جــام  ســرمربی جدیــد کانگوروهــا بعــد 

جهانــی 201۸ روســیه را معرفــی کــرد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، در شــرایطی کــه یــک مــاه قبــل 
اســترالیایی ها بعــد از ماه هــا مذاکــره و گمانــه زنــی هدایــت 
کانگوروهــا در جــام جهانــی را بــه بــرت فــان مارویــک 
ــروز  ــور دی ــن کش ــال ای ــیون فوتب ــپردند، فدراس ــدی س هلن
ــد از  ــود بع ــد خ ــرمربی جدی ــه س ــب توج ــی جال در اقدام
روســیه 201۸ را معرفــی کــرد تــا بــا ایــن اقــدام پرونــده کــوچ 
احتمالــی ســرمربی پرتغالــی ایــران بــه اســترالیا بــه عنــوان 

ــود.  ــته ش ــا بس ــن گزینه ه ــی از جدی تری یک
گراهــام آرنولــد ســرمربی تیــم فوتبــال اف ســی ســیدنی، بعد 
از جــام جهانــی 201۸ روســیه، هدایــت تیــم ملــی اســترالیا 
را برعهــده خواهــد گرفــت. ایــن مــرد ۵۴ ســاله کــه فصــل 

گذشــته بــا اف ســی ســیدنی قهرمــان لیــگ اســترالیا شــد، 
هدایــت تیمــی را برعهــده خواهــد گرفــت کــه ۵۴ بــار پیراهن 
آن را پوشــیده و 1۹ گل هــم بــرای آن بــه ثمــر رســانده اســت.

آرنولــد پیــش از ایــن طــی دو دوره، ســابقه کار در کادر فنــی 
تیــم ملــی اســترالیا را داشــته اســت. 

ــم  ــن تی ــا 200۷ ســرمربی ای ــه ســال های 200۶ ت او در فاصل
ــروزی  ــا 3 پی ــازی تنه ــود کــه در آن مــدت تیمــش در ۹ ب ب
کســب کــرد و متحمــل ۵ باخــت شــد. آرنولــد همچنیــن در 
فاصلــه ســال های 200۸ تــا 2010 بــه عنــوان دســتیار در کادر 

فنــی تیــم ملــی اســترالیا حضــور داشــت.
ــرت  ــت ب ــا هدای ــیه ب ــی 201۸ روس ــام جهان ــترالیا در ج اس
فن مارویــک هلنــدی رقابــت خواهــد کــرد و پــس از پایــان 
ــتارت  ــی اس ــرمربی بوم ــر س ــر نظ ــود را زی ــا کار خ رقابت ه

می زنــد.

ســی امیــن دوره رقابت هــای لیــگ برتــر هندبــال باشــگاه های 
کشــور در بخــش مــردان بــا برگــزاری چهــار دیــدار و قهرمانــی 

تیــم نفــت و گاز گچســاران بــه پایــان رســید. 
ــه گــزارش ایســنا، هفتــه چهاردهــم و نهایــی از ســی امیــن  ب
دوره رقابت هــای لیــگ برتــر هندبــال باشــگاه های کشــور 
ــزاری  ــاه بابرگ ــفند م ــنبه 1۷ اس ــردان روز پنجش ــش م در بخ
ــدار در شــهرهای گچســاران، تهــران، اصفهــان و اراک  ــار دی چه

ــری شــد.  پیگی
ــی  ــته قهرمان ــه گذش ــه از هفت ــاران ک ــت و گاز گچس ــم نف تی
ــم  ــان تی ــود، میزب ــرده ب ــا مســجل ک ــن رقابت ه خــود را در ای
شــهرداری کازرون بــود و بــرد و باخــت هیــچ تاثیــری در رونــد 
ــه  ــم شــهرداری کازرون ک ــدار تی ــن دی تیمــش نداشــت. در ای
قبــًا عنــوان دوم را بــرای خــود مســجل کــرده بــود، بــه برتــری 
ــه  ــوالد مبارک ــم ف ــرد. تی ــود ک ــوان دوم را از آن خ ــید و عن رس

ــان تیــم ســنگ آهــن  ســپاهان اصفهــان هــم در حالــی میزب
ــزد را  ــم ی ــد تی ــوان ســوم بای ــرای کســب عن ــه ب ــود ک ــق ب باف
شکســت مــی داد و در نهایــت اصفهانی هــا برنــده ایــن دیــدار 

ــرای خــود حفــظ کننــد. ــا رده ســوم را ب شــدند ت
تیــم ســنگ آهــن بافــق یــزد نیــز در رده چهــارم قــرار گرفــت. 
تیــم نیــروی زمینــی از تیــم مــس کرمــان پذیرایــی کــرد و در 
ایــن دیــدار خانگــی مغلــوب شــد. تیــم هپکــو اراک نیــز برابــر 

تیــم پتروشــیمی مــارون بــه برتــری رســید. 
نتایج کامل این هفته از رقابت ها به این شرح است:

نفت و گاز گچساران 2۴ - شهرداری کازرون 31
ــق  ــن باف ــنگ آه ــان 2۷ - س ــپاهان اصفه ــه س ــوالد مبارک ف

ــزد2۵  ی
نیروی زمینی ارتش 23 - مس کرمان 2۵

هپکو اراک 30 - پتروشیمی مارون 2۸

مسابقه رده بندی برگزار نمی شود
 قانون من درآوردی 
درلیگ برتر والیبال

گروه ورزش اصغرقلندری
A.Galandari@eskimia.ir

ــود(  ــی ش ــزار نم ــر برگ ــگ برت ــدی لی ــابقه رده بن ــر )مس خب
غیرمنتظــره و باورنکــردی بــود. بــا حواشــی و بداخاقــی 
ــادی ذهــن  ــوش، پرســش های زی ــی پ ــان مل برخــی ازبازیکن
ــه  ــال و اصحــاب رســانه را ب ــدان والیب ــه من دوســتداران وعاق
خــود مشــغول کــرده بــود و یافتــن پاســخ درخــور و منطقــی 
بــرای وضعیــت پیــش آمــده در لیــگ باشــگاه های برتــر کشــور 
همچنــان درپــرده ابهــام باقــی مانــده بــود کــه ایــن خبــر دور از 

ــرد. ــت زده ک ــه را به انتظــار، هم
بــه ویــژه ســخنان ضــد و نقیــض سرپرســتی ســازمان لیــگ به 
ابهامــات لیــگ ایــن فصــل دامــن زد؛ تاجایــی کــه در فاصلــه 
کمتــر از یــک روز، قوانیــن مســابقات لیــگ نادیــده انگاشــته 
شــد و قانــون مــن درآوردی جایگزیــن قوانیــن بین المللــی و 

معمــول جهانــی شــد. 
یــک روز پــس از ســخنان شــفقی، سرپرســت ســازمان 
لیــگ مبنــی بــر اینکــه بــازی رده بنــدی بیــن دو تیــم پیــکان 
تهــران و شــهرداری تبریــز برگــزار مــی شــود و زمــان و مــکان 
ــه ای اعــام شــد ــود، در اطاعی ــرده ب  مســابقه را مشــخص ک

دو تیــم پیــکان و شــهرداری تبریــز کــه طبــق برنامــه لیــگ برتر 
در مرحلــه نهایــی بــرای کســب جایــگاه ســوم بایــد بــه رقابــت 
می پرداختنــد، بــا ارائــه نامــه بــه ســازمان لیــگ از انجــام بــازی 
ــترک  ــوم مش ــام س ــه مق ــد وب ــری کرده ان ــدی کناره گی رده بن
رضایــت داده انــد؛ درحالــی کــه هــواداران دوتیــم در انتظــار دیدن 
ــد لحظــه شــماری  ــن دو تیــم قدرتمن بازی هــای تماشــایی ای

می کردنــد.
ســوال ایــن اســت کــه سرپرســت ســازمان لیــگ و مســئوالن 
فدراســیون چــرا باخواســته عوامــل بازدارنــده برگــزاری مســابقه 
رده بنــدی موافقــت کرده انــد و بــه راســتی وقتــی مســابقه ای 
کــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت برگــزار نشــود و بــه شــور 
ــرمایه های  ــه س ــال- ک ــتداران والیب ــواداران و دوس ــوق ه و ش
ــا داده نشــود، کســب  ــی ورزش محســوب می شــوند- به اصل

مقــام ســوم مشــترک چــه ارزشــی دارد؟
 درفینال لیگ برتر والیبال )بازی اول( خاتم اردکان 

شایسته پیروزی بود
ــک  ــم بان ــال، تی ــر والیب ــگ برت ــال لی ــدار فین در نخســتین دی
ــم اردکان را شکســت  ــم خات ــا حســاب 3 ــــ 2 تی ســرمایه ب
داد. بــه یقیــن از اولیــن هفتــه رقابت هــای لیــگ برتــر، حضــور 
تیــم بانــک ســرمایه بــا یــک دوجیــن ملــی پــوش نظیــر ســید 
محمــد موســوی، شــهرام محمــودی، فرهــاد قائمــی، مجتبــی 
میرزاجانپــور، علیرضــا مباشــری، رضــا قــرا، عــادل غامــی، علی 
شــفیعی، مهــدی مهــدوی ولــوکاس ژیگالــدو پاســور بلغــاری 

دور از انتظارنبــود، امــا تیــم خاتــم اردکان کــه از وجــود بازیکنــان 
بی ادعــا ولــی پرتــاش وخــوش تکنیکــی مثــل علیرضــا 
جالــی، حســین امیــری، حســین آبــادی، اکبروالیــی، حســن 
ــر وادی و  ــد طاه ــل محم ــتی مث ــره دس ــور چی ــر و پاس صنوب
ــاز  ــگفتی س ــم ش ــن تی ــرو( بزرگ تری ــفی )لیب ــی یوس مجتب
ــه نیمــه نهایــی هــم در تبریــز و هــم در  ــود و در مرحل لیــگ ب
ــز را شکســت  اردکان موفــق شــد تیــم خــوب شــهرداری تبری
ــر  ــی براب ــه نهای ــازی مرحل ــن ب ــا شایســتگی در اولی دهــد و ب
بانــک ســرمایه عالــی ظاهــر شــد، اگــر در توپگیری و ســرویس 
ــق  ــا خال ــد ت ــرد بودن ــزاوار ب ــد، س ــتری می کردن ــت بیش دق

ــند. ــگ باش ــگفتی لی ــن ش بزرگ تری
ــرد از ســه  ــه صــورت دو ب دیدارهــای نهایــی کــه قــرار اســت ب
مســابقه برگــزار شــود، تیم هــای خاتــم اردکان و بانــک ســرمایه 
ــدار خــود در  از ســاعت 1۷ چهارشــنبه 1۶ اســفند در اولیــن دی
ــه  ــان ب ــا قضــاوت شــاهمیری و کاوی ــران ب ــال ته ــه والیب خان
مصــاف هــم رفتنــد کــه نظــارت ایــن بــازی را امیــدوار حاتمی و 

خلیــل یگانــه مجــد برعهــده داشــتند.
دیداربرگشــت چهارشــنبه هفتــه آینــده 23 اســفند ماه درســالن 
ــه خاتمــی اردکان برگــزار خواهــد شــد کــه در صــورت  آیــت ال
نیــاز بــه بــازی ســوم، روز یکشــنبه 2۷ اســفند مــاه بــار دیگر دو 

تیــم در خانــه والیبــال تهــران بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت.
ــل  ــی قاب ــت از جهات ــم فینالیس ــازی دو تی ــدار ب ــن دی در اولی

ــت.  ــی اس ــق و بررس تعم

ســت اول بــا حمله هــای مهارنشــدنی شــهرام محمــودی و میــرزا 
جانپــور بــه برتــری 2۵ـ  1۹ بانــک ســرمایه انجامید امــا با حضور 
ــی،  ــی زن اصفهان ــرواز و قدرت ــد پ ــوان بلن ــی، ج ــا جال علیرض
خاتــم اردکان بــه جــای حســین آبادی از ســت دوم دو تیــم پابــه 
پــای هــم و بــه طــور مســاوی تــا امتیــاز 2۴ پیــش رفتنــد کــه 
ــاز از ســرویس وادی و متعاقــب آن تــک دفــاع والیــی در  امتی
مقابــل محمــودی نتیجــه را 2۶ـ  2۴ بــه ســود خاتــم اردکان کرد.

ســت ســوم را تیــم روحیــه گرفتــه خاتــم اردکان خــوب شــروع 
ــری روی  ــی و امی ــی، والی ــی جال ــش عال ــا درخش ــرد و ب ک
ــوب  ــده وادی و عملکــرد نامطل ــوع وفریــب دهن پاس هــای متن
شــهرام محمــودی کــه نشــات گرفتــه از ضعــف جســمانی 
وروحــی روانــی بــود، بــار دیگــر جریــان بــازی دو تیــم تا تســاوی 
2۵ دنبــال شــد کــه درنهایــت بــا نتیجــه 2۷ ـ 2۵ شــاگردان پــر 

ــه پیــروزی رســیدند. تــاش میرحســینی ب
در چهارمیــن ســت، علــی شــفیعی جایگزیــن عــادل غامی شــد 
و شــرایط بــازی بــه طــور محسوســی بــه ســود بانــک ســرمایه 
ــه  ــا ب ــاز )2۵ ـ 1۵( بانکی ه ــاف 10 امتی ــا اخت ــرد و ب ــر ک تغیی
برتــری رســیدند و بــازی بــه ســت پنجــم کشــیده شــد. در ایــن 
ســت بانــک ســرمایه بــه لطــف بــازی ســازی عالــی ژیگالــدو و 
ســرعت بخشــیدن بــه آبشــارهای ســرعتی موســوی و شــفیعی 
بــا حســاب 1۵ ـ 11 بــه برتــری رســید و بــا خــوش شانســی از 
کمنــد جوانــان ســرحال و قبــراق خاتــم اردکان رهایــی یافــت و 

فاتــح 3 ـ 2 اولیــن بــازی فینــال شــد.

#خبر_ویژه

ــرداری  ــه ب ــرم وزن ــته ۹۴ کیلوگ ــان دس قهرم
جهــان گفــت: هــر چــه در تــوان دارم می گــذارم 
ــختی ها را  ــز س ــورم نی ــم کش ــر پرچ و به خاط
بــه جــان می خــرم تــا بتوانــم امســال هــم در 
ــرم. ــرار بگی ــای آســیایی روی ســکو ق بازی ه

رقابت هــای  حاشــیه  در  مــرادی  ســهراب 
فجــر«  برداری»جــام  وزنــه  بین المللــی 
اهــواز، دربــاره حضــور خــود در اردوی تیــم 

ملــی کــه در ماهشــهر در حــال برگــزاری 
ــرد: 10  ــار ک ــگاران، اظه ــع خبرن ــت، در جم اس
ــی در ماهشــهر  ــم مل ــه اردوی تی روز اســت ک
شــروع شــده و مــن هــم بعــد از یــک هفتــه 
ــن  ــه شــدم. ای ــی پوشــان اضاف ــه جمــع مل ب
اردو تــا 2۴ اســفندماه در ماهشــهر ادامــه دارد 
ــی را  ــرکات قدرت ــتر ح ــر بیش ــال حاض و در ح
ــبی  ــی نس ــک آمادگ ــا ی ــم ت ــن می کنی تمری

داشــته باشــیم. ان شــاءاله بعــد از عیــد نیــز 
ــرای بازی هــای آســیایی و  شــروع جــدی را ب

ــت. ــم داش ــی خواهی ــابقات جهان مس
ــت:  ــز گف ــود نی ــی خ ــوص آمادگ وی در خص
مــن بــه تازگــی تمریناتــم را شــروع کــرده ام و 
در حــال حاضــر روی حــرکات قدرتــی تمرکــز 
دارم. ان شــاءهللا رفتــه رفتــه رو بــه جلــو 

حرکــت می کنیــم.

وزنــه بــردار دســته ۹۴ کیلوگــرم تیم ملــی 
ــه  ــه ب ــه باتوج ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
رکــورد شــکنی کــه شــما در مســابقات جهانــی 
از  انتظــارات  می رســد  نظــر  بــه  داشــتید، 
ســهراب مــرادی بــاال رفتــه اســت، عنــوان کــرد: 
ــرده ام و  ــود را ک ــاش خ ــام ت ــال تم ــا به ح ت
ــوان دارم  ــه در ت ــر چ ــم ه ــد ه ــه بع ــن ب از ای
می گــذارم و به خاطــر پرچــم کشــورم نیــز 
ــم  ــا بتوان ــرم ت ــان می خ ــه ج ــختی ها را ب س
روی  آســیایی  بازی هــای  در  هــم  امســال 

ــرم. ــرار بگی ــکو ق س

سهراب مرادی:

به خاطر پرچم کشورم سختی ها را به جان می خرم

نفت باخت اما قهرمان شدکوچ کی روش به سرزمین کانگوروها منتفی شد



پیشهناد فیلم

بسکتبال عزیز

 ،Dear Basketball انیمیشــن کوتــاه بســکتبال عزیــز
برنــده جایــزه اســکار بهتریــن انیمیشــن کوتــاه اســت کــه 
ــش  ــرگرم کننده و لذت بخ ــی، س ــاظ روای ــه لح ــا ب ــه تنه ن
ــه  ــرش ب ــی بی نظی ــبک طراح ــطه س ــه به واس ــوده، بلک ب
ــداران  ــر از طرف ــت. اگ ــده اس ــل ش ــایی تبدی ــری تماش اث
تیــم لــس آنجلــس لیکــرز باشــید یــا از ورزش بســکتبال، 
اســلم دانک هــای عالــی، ســه امتیازی هــای بی نظیــر 
مســلمًا  می بریــد،  لــذت  فوق العــاده  پرتاب هــای  و 
کوبــی برایانــت، بسکتبالیســت پــرآوازه لیــگ NBA را 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــواره ب ــه هم ــی ک ــید؛ بازیکن می شناس
برترین هــای تاریــخ بســکتبال حرفــه ای آمریــکا شــناخته 
بــا اســطوره هایی همچــون  را  او  می شــود و بســیاری 
ــد.  ــه می کنن ــون مقایس ــک جانس ــردن و مجی ــکل ج مای
کوبــی برایانــت در مــدت ۲۰ ســال بــازی کــه تمــام مــدت 
آن را در تیــم لــس آنجلــس لیکــرز حضــور داشــت، پنــج 
ــتاوردهای او  ــا دس ــه دارد. ام ــی NBA را در کارنام قهرمان
ــتار،  ــور در آل اس ــود، حض ــم نمی ش ــورد خت ــن م ــه ای ب
امتیازآورتریــن بازیکــن در دو فصــل، اولیــن گارد تاریــخ ان 
بــی ای کــه حداقــل ۲۰ فصــل بــازی کــرده اســت، برنــده 
ــه دســت آوردن  مســابقه اســلم دانــک در ســال ۱۹۹۷ و ب
ــک  ــکا در المپی ــی آمری ــم مل ــب تی ــا در قال ــدال ط دو م
از  تعــدادی  تنهــا   ۲۰۱۲ و   ۲۰۰۸ ســال های  تابســتانی 
موفقیت هــای دوران ورزشــی کوبــی برایانــت اســت. کوبــی 
ــاز  ــال ۱۹۹۶ آغ ــه ای را از س ــکتبال حرف ــه بس ــت ک برایان
کــرده بــود، نهایتــًا در ســال ۲۰۱۶ بــا رکوردهــای مختلفــی از 
جملــه کســب ۸۱ امتیــاز در یــک بــازی و بیشــترین پرتــاب 
ســه امتیــازی موفــق در یــک بــازی، خــود را از حضــور در 
 Dear زمیــن بکســتبال بازنشســته کــرد. انیمیشــن کوتــاه
Basketball داســتان زندگــی کوبــی برایانــت از کودکــی تا 
بزرگســالی، شــکل گیری عاقــه اش بــه ورزش بســکتبال و 

ــن ورزش اســت. ــا ای رابطــه اش ب

حرف و نقل

ــبکه  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــرف، مدی ــاس اش  امیرعب
ــا  ــی« ب ــه »دورهم ــدن برنام ــش نش ــاره پخ ــیم، درب نس
حضــور کتایــون ریاحــی، بیــان کــرد کــه ایــن برنامــه ۲۶ 

اســفند پخــش می شــود.
 مدیــرکل هنرهــای نمایشــی بــا تاکیــد براینکــه بدخواه 
تئاتــر و خانــه تئاتــر نیســت و مدعــی اســت کــه در دوران 
مدیریتــش ۲۴ ســاعته کار کــرده، می گویــد خســتگی ها و 
یأس هایــی وجــود دارد کــه او را از مدت هــا قبــل بــه رفتــن 

از مدیریــت تئاتــر ترغیــب کرده اســت.
 دور جدیــد مســابقه کتاب خوانــی بــا محوریــت کتــاب 
»خداحافــظ ســاالر« از بهمــن ۹۶ آغــاز شــده و تا خــرداد ۹۷ 
ــه همــت دبیرخانه هــای  ــن دور از مســابقه ب ادامــه دارد. ای
مســابقه های کتاب خوانــی روشــنا و کتــاب  و زندگــی برگــزار 

می شــود.
 محمدرضــا شــمس، نویســنده ادبیــات کــودک و 
نوجــوان، بــا بیــان اینکه امســال ســال خوبــی بــرای ادبیات 
بــود، می گویــد: امســال کتاب هــا صــدای خودشــان را 

ــد. ــی نبودن ــتند و تک صدای داش
 کمپانــی »نیوالیــن« بــه زودی فیلمــی ســینمایی بــر 
ــد  ــوپرانو« خواه ــواده س ــروف »خان ــریال مع ــاس س اس
ــه داســتان ایــن ســریال  ســاخت کــه نگاهــی پســانگر ب

دارد.
 فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا« ســاخته وحیــد 
ــزه  ــود جای ــی خ ــای جهان ــه موفقیت ه ــد، در ادام جلیلون
ویــژه هیئــت داوران جشــنواره فیلم بلگــراد را دریافــت کرد.

 فیلــم »درخــت زیتــون ســعد« ســاخته احمــد زائــری 
ــابقه  ــش مس ــه بخ ــر، ب ــدی مطه ــی مه ــه کنندگ و تهی
شــانزدهمین جشــنواره گرانــد ســتیت نیوجرســی آمریــکا 
راه یافــت. ایــن جشــنواره بــه عنــوان بزرگ تریــن جشــنواره 
ــه از ۲  ــود ک ــناخته می ش ــکا ش ــتقل آمری ــای مس فیلم ه
ــزار  ــکا برگ ــت نیوجرســی آمری ــن ۹۷ در ایال ــا ۵ فروردی ت

خواهــد شــد.
 »اســرافیل« بــه کارگردانــی آیدا پناهنــده و تهیه کنندگی 
مســتانه مهاجــر، در جدیدتریــن حضــور بین المللــی خــود، 
بهــار ۹۷ در ترکیــه بــه نمایــش در می آیــد. هدیــه تهرانــی، 
مریــا زارعــی، هدی زین العابدیــن و پژمان بازغــی، بازیگران 
اصلــی و علــی عمرانــی، ســهیا رضــوی، پوریــا رحیمی ســام 
»اســرافیل«  بازیگــران  دیگــر  جعفــرزاده  ســودابه   و 

هستند.
 همایــش »روز طراحــی ایتالیــا ســال ۲۰۱۸« بــا 
ــای  ــوزه هنره ــران در م ــا در ای ــفارت ایتالی ــکاری س هم

معاصــر تهــران برگــزار می شــود.
ــا   مــارک همیــل بازیگــر فیلــم »جنــگ ســتارگان« ب
حضــور شــماری از چهره هــای مشــهور ایــن فیلــم، ســتاره 

خــود را در پیــاده روی مشــاهیر هالیــوود ثبــت کــرد.
ــا  ــکافت« ب ــوه ش ــی ک ــای »وقت ــه عکس ه  مجموع
هــدف ســاخت فرهنگســرا در ســرپل ذهــاب بــه نمایــش 

ــد. درمــی آی
 بــه گفتــه محمدحســین صادقــی تهیــه کننــده عرصــه 
ــن و فرشــته«  ــام انیمیشــن ســینمایی »م انیمیشــن، ن
ســاخته عبــاس عســگری بــه »لوپتــو« تغییــر پیــدا کــرد.

 مســتند ایرانــی »آرام گاه« ســاخته محمدرضــا اکبــری 
در پلتفــرم وی او دی ســایت آمــازون منتشــر شــد.

اخبارکوتاه
»بهارنارنج« ویژه برنامه تحویل 

سال با احسان علیخانی
ــال را  ــل س ــه تحوی ــژه برنام ــی وی ــان علیخان احس
ــه  ــیما ب ــه س ــبکه س ــج« از ش ــوان »بهارنارن ــا عن ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــه ک ــن برنام ــرد. ای ــن می ب روی آنت
ــه  ــار شــب از شــنبه ۲۶ اســفندماه ب ــه مــدت چه ب
روی آنتــن بــرود، شــامل آیتم هــا و همچنیــن 
حضــور مهمانــان مختلــف از شــبکه ســه سیماســت. 
عوامــل »بهــار نارنــج« در روز ســه شــنبه و همزمــان 
بــا ســال تحویــل، حــدود ۸ ســاعت برنامــه تــدارک 

دیده انــد. 
احســان علیخانــی بــا اعــام ایــن خبــر یــادآور شــد: 
شــنبه ۲۶ اســفندماه اولیــن قســمت از »بهارنارنــج« 
ــه روی  ــیما ب ــه س ــبکه س ــار ۲۲ از ش ــس از اخب پ

آنتــن خواهــد رفــت.

»بی حساب« اکران دوم نوروز شد
ــی  ــه کارگردان ــاب« ب ــی حس ــینمایی »ب ــم س فیل
مصطفــی احمــدی و تهیــه کنندگــی ســعید ملــکان 
ــوروز ۹۷ سینماهاســت.  از گزینه هــای اکــران دوم ن
بــه گــزارش ایســنا، دومیــن ســاخته ســینمایی 
مصطفــی احمــدی کــه پخــش آن را هدایــت فیلــم 
ــه در  ــی اســت ک ــه فیلم های ــده دارد، از جمل ــر عه ب
ــد  ــینماها خواه ــرده س ــوروز، روی پ ــران دوم ن اک
ــژاد،  ــرخ ن ــد ف ــدی، حمی ــم کم ــن فیل ــت، در ای رف
ابــر،  علــی قربانــزاده، طنــاز طباطبایــی، صابــر 
ــود  ــه می ش ــیانی، گفت ــا پس ــگان و آتی ــانه بای افس
ــته اند.  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــه متفاوت ــه تجرب ک
عوامــل فیلــم »بــی حســاب« عبارتنــد از: کارگــردان: 
ــار  ــه: مهی ــندگان فیلمنام ــدی، نویس ــی احم مصطف
حمیدیــان، محمــد صــادق گلچیــن عارفــی، محمــد 
ــر  ــی، مدی ــی قاض ــرداری: عل ــر فیلمب ــهابی، مدی ش
ــه و  ــراح صحن ــوری، ط ــا منص ــد رض ــد: محم تولی
لبــاس: آتوســا قلمفرســایی، طــراح چهــره پــردازی: 
دانشــمند،  رشــید  صدابــردار:  ملــکان،  ســعید 

ــی ــرام دهقان ــن: به تدوی

هاتف علیمردانی راهی آمریکا شد
هاتــف علیمردانــی، کارگــردان ســینما، بــه تازگــی در 
ــم  ــران فیل ــرداری بخــش ای ــری فیلمب ســکوت خب
جدیــدش را بــه پایــان رســانده و بــرای ادامــه 

ــت.  ــده اس ــکا ش ــازم آمری ــرداری ع فیلمب
ایــن فیلــم کمــدی - اجتماعــی کــه نــام اصلــی اش 
پربازیگرتریــن  از  یکــی  نشــده،  اعــام  هنــوز 
ــه  ــا توج ــود. ب ــد ب ــینما خواه ــال س ــدات امس تولی
بــه اینکــه فیلــم جدیــد هاتــف علیمردانــی بــا 
یــک شــرکت پخــش آمریکایــی قــرارداد دارد، 
ــم  ــکا ه ــران، در آمری ــا ای ــان ب ــده همزم ــال آین س
ــاخت  ــی س ــی مردان ــف عل ــود. هات ــران می ش اک
ــک  ــاران«، »ی ــت ت ــینمایی »راز دش ــای س فیلم ه
فــراری از بگبــو«، »بــه خاطــر پونــه«، »مــردن 
ــت  ــام«، »هف ــی ن ــت شــهریور«، »کوچــه ب ــه وق ب

ماهگــی« و »آبــان جــان« را در کارنامــه دارد.

رئیــس ســازمان صــدا و ســیما اعــام کــرد کــه رویکــرد 
ایــن نهــاد در ســال آتــی، مخاطب محــوری اســت. 
ــگار مهــر، عبدالعلــی علــی عســکری  ــه گــزارش خبرن ب
ــود  ادامــه داد: زمینــه در ایــن ســال ها فراهــم نشــده ب
کــه ســاخت ســریال های حضــرت موســی و حضــرت 
ســلیمان تحقــق یابــد ولــی ایــن زمینــه را فراهــم 

ــا را شــروع کنیــم. ــد آنه ــم کــه تولی کردی
دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  علی عســکری 
ــیده،  ــرار رس ــه تک ــه ب ــور ک ــو مح ــای گفت وگ برنامه ه
ــز  ــی و طن ــای ترکیب ــن برنامه ه ــرد: روی آنت ــار ک اظه
جدیــد را از عیــد می بینیــد. رئیــس صداوســیما در 
پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار مهــر دربــاره کمبــود 
بودجــه، عنــوان کــرد: در بحــث بودجــه هنــوز بــه جایــی 
ــن  ــا همی ــد ب ــی بای ــیده ایم ول ــیم، نرس ــد برس ــه بای ک

ــم.  ــه بگذرانی بودج
ــر دوش  ــروز ب ــار ســنگینی ام ــرد: ب ــد ک عســکری تاکی
ماســت. امــروز رقبــای فراوانــی وجــود دارنــد کــه 
ــر نظــام ســلطه هســتند کــه موفقیــت مــردم  متکــی ب
مــا را نمی خواهنــد و رســانه های ماهــواره ای اکثــرًا 

ــد. ــامی کار می کنن ــاف منافــع نظــام اس خ
وی افــزود: مــا در دوره ای هســتیم کــه صاحبــان فضای 
می کننــد  ســعی  روز  هــر  و  در صحنه انــد  مجــازی 
اثــرات تخریبــی خــود را بیشــتر کننــد. این هــا از طــرف 
آمریــکا و نظــام ســلطه حمایــت می شــوند و مجموعــه 
ــد.  ــه کن ــا مقابل ــه تخریب ه ــا هم ــد ب ــا بای ــازمان م س
عســکری اضافــه کــرد: مــا بایــد تولیدکننــده باشــیم و 
آثارمــان نــه تنهــا در کشــور بلکــه بایــد در منطقــه و کل 

جهــان مؤثــر باشــد.

امــور هنــری معتقــد  و  الیــور ویــک کارشــناس مــوزه 
ــار  ــه دارای آث ــران ک ــوزه هنرهــای معاصــر ته ــرای م اســت ب
ارزشــمندی اســت، یــک میلیــون دالر بودجــه بازســازی 
ــمگیر  ــی و چش ــوان کاری اساس ــت و نمی ت ــم اس ــی ک خیل

صــورت داد. 
الیــور ویــک مــوزه دار ســابق بنیــاد بیلــر در ســوییس کــه ایــن 
ــای  ــازی بن ــاره بازس ــرد، درب ــر می ب ــه س ــران ب ــا در ای روزه
ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــران، ب ــر ته ــای معاص ــوزه هنره م
خیلــی واضــح و روشــن اســت کــه هــر بنــا یــا شــیئی بعــد 
از مدتــی کــه اســتفاده شــد، نیــاز بــه مرمــت و بازســازی دارد 
و بنــا و ســاختمان مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران نیــز از ایــن 
قاعــده مســتثنا نیســت و بــا توجــه بــه اینکــه مــوزه هنرهــای 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــال ها م ــی س ــر ط معاص

نیــاز بــه بازســازی ســریع دارد. 

وی افــزود: مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران نیــاز بــه کار جــدی 
ــد بودجــه  ــت و بازســازی دارد و بای ــه مرم ــادی در زمین و زی
ــا  ــود و ب ــه ش ــر گرفت ــازی در نظ ــن بازس ــرای ای ــبی ب مناس
ــش بشــری و  ــه طــی ۴۰ ســال گذشــته دان ــه اینک توجــه ب
تکنولــوژی رشــد داشــته، بایــد از ایــن تکنولوژی هــا اســتفاده 

کــرد.
الیــور ویــک در مــورد بازســازی و مرمــت بنــای مــوزه 
هنرهــای معاصــر تهــران پیشــنهاد داد: شــرایط آب و هوایــی 
ــرات  ــی از تغیی ــت و یک ــب اس ــیار نامناس ــوزه بس ــراف م اط
ضــروری کــه بایــد ســریع تر انجــام شــود، تعویــض سیســتم 
پنجره هــای ســاختمان اســت؛ چــون بایــد از ورود آلودگی هــا 
ــی قدیمــی  ــا خیل ــن پنجره ه ــرد. ای ــری ک ــه داخــل جلوگی ب
پیــش  ۴۰ ســال  هوایــی  و  آب  بــا شــرایط  و  هســتند 

ــت. ــته اس ــی داش همخوان
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ــد  ــا تولی ــه ب ــت ک ــه ای اس ــا مجموع هنرپوی
انیمیشــن ســینمایی شــاهزاده روم، انقابــی 
در صنعــت تولیــد انیمیشــن در ایــران ایجــاد 
کــرد و نقطــه شــروع و انگیــزه ای بــود بــرای 
ــد از  ــه بع ــر ک ــاالن دیگ ــدگان و فع تولیدکنن
اکــران ایــن مجموعــه، آثــار متعــددی در 
حــوزه ســینمای انیمیشــن ارائــه دهنــد و 
اکنــون شــاهد اثــری دیگــر از ایــن مجموعــه 
بــه نــام فیلشــاه هســتیم کــه در صــف اکــران 

ــرار دارد.  ــک ق ــده نزدی ــی در آین عموم
ــس  ــری، رئی ــد جعف ــا حام ــو ب ــه گفت وگ ب
ــار  ــده آث ــه کنن ــا و تهی ــره هنرپوی ــت مدی هیئ
شــاهزاده روم و فیلشــاه نشســتیم تــا از 
اهــداف و تجربیــات ایشــان بهره منــد شــویم.

1-هدف اصلی انیمیشن فیلشاه 
چیست؟

همــان طــور کــه شــاهزاده روم، هــدف اکــران 
ــال می کــرد، فیلشــاه هــم در  عمومــی را دنب
جهــت اکــران عمومــی بــرای گــروه کــودک و 
نوجــوان تولیــد شــده و طبیعــی اســت کاری 
ــرای کــودک و نوجــوان در نظــر گرفتــه  کــه ب
ــوردش را  ــب بازخ ــان مخاط ــود، از هم می ش

دریافــت کنــد. 
جشــنواره  در  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
اخیــر فیلــم فجــر هــم اســتقبال خــوب 
بــه  بودیــم؛  را شــاهد  انتظــاری  مــورد  و 
ــی  ــر یک ــتا مدی ــن راس ــه در همی ــه ای ک گون
ــون  ــا کن ــرد ت ــار ک ــران اظه ــینماهای ته از س
در ســاعت ده و نیــم شــب، ایــن تعــداد 
بچــه را در ســینما شــاهد نبــوده اســت. 
در همیــن راســتا از یــک ســو حضــور در 
تــا  بــود  خوبــی  محــل  فجــر  جشــنواره 
 بتوانیــم بازخــورد مخاطبــان را دریافــت کنیــم

و شــاهد حضــور مخاطبــان بزرگســال و 
ــد  ــر نق ــوی دیگ ــیم و از س ــال باش کوچکس
ــه  ــی داشــت ک ــدان و رســانه ها را در پ منتق
ایــن بــرای مــا بســیار راهگشاســت و قطعــًا 
آنهــا را مــورد ســنجش قــرار می دهیــم 
اکــران  در  بهتــر  و  بتوانیــم کامل تــر  تــا 
ــد  ــه بای ــم. البت ــدا کنی ــور پی ــی حض عموم
توجــه داشــت کــه فیلشــاه اصطاحــًا فیلــم 
ــنواره  ــرای جش ــه ب ــت ک ــنواره ای نیس جش
ســاخته شــده باشــد و قطعــًا مجموعــه مــا 
هیــچ کار بلنــدی را صرفــًا بــرای خوش آمــد 
ــه  ــه مجموع جشــنواره ها نمی ســازد؛ چــرا ک
ــوده  ــی نب ــه ارگان خاص ــته ب ــا وابس هنرپوی
ــد  ــت و بای ــی اس ــه خصوص ــک مجموع و ی
ــه  ــا هزین ــر م ــار دیگ ــل آث ــم مث ــاه ه فیلش
ــی  ــن طبیع ــس ای ــد، پ ــودش را برگردان خ
ــر  ــز منتظ ــر چی ــش از ه ــا بی ــه م ــت ک اس

ــیم. ــران باش اک
2-آیا برای تازه کارهای این حوزه، 
حضور در جشنواره ها را می توان 

نقطه مثبتی برای شروع پیشنهاد 
کرد؟

حضــور در جشــنواره ها می توانــد بــه معرفــی 
یــک اثــر و شــناخته شــدن آن کمــک قابــل 
ــک  ــت ی ــن موفقی ــی ضام ــد ول ــی کن توجه
ــار متعــددی  ــه آث ــود؛ چــرا ک ــر نخواهــد ب اث
ــم  را در همیــن جشــنواره فجــر شــاهد بودی
دریافــت  را  ســیمرغ هایی  و  جوایــز  کــه 
ــذا  ــی نداشــته اند؛ ل ــران موفق ــا اک ــرده ام ک
نمی تــوان گفــت کــه توجــه جشــنواره ارتبــاط 
مســتقیمی بــا اکــران دارد و شــاید ایــن امــر 
یکــی از اشــکاالت جــدی جشــنواره باشــد و 
ــان  ــان را بی ــر مخاطب ــه نظ ــردن ب ــه نک توج
کنــد. امــا بایــد دقــت داشــت کــه جشــنواره 

ــی باشــد. ــد ســکوی بســیار خوب می توان

3-دیدگاهی وجود دارد که 
انیمیشن های مذهبی به دلیل تکراری 

بودن داستان، هر چند از کیفیت 
مطلوبی برخوردار باشند، نمی توانند 

مخاطب خودشان را داشته باشند. 
هنرپویا با تجربه ساخت شاهزاده روم 
و اکنون فیلشاه، به سراغ داستان های 

مذهبی رفته، انتخاب این قبیل 
داستان ها دلیل خاصی دارد؟

دیــدگاه مــردم در ســینما بــا ســنجش حضور 
در گیشــه ها ارزیابــی می شــود نــه در گفــت و 
ــاخته  ــی کاری س ــاص و وقت ــنودهای خ ش
شــود کــه قصــه درســتی را روایــت می کنــد، 

ــی مــردم قــرار می گیــرد.  مــورد ارزیاب
انیمیشــن  پرفروش تریــن  روم  شــاهزاده 
ــش از  ــه بی ــود ک ــران ب ــینمای ای ــخ س تاری
یــک میلیــون و چهارصــد هــزار مخاطــب 
ــداد  ــاید تع ــینما آورد و ش ــه س ــود ب ــا خ را ب
ــب را  ــم از مخاط ــن حج ــه ای ــی ک فیلم های
ــم  ــاد ه ــرده باشــند زی ــه ســینما جــذب ک ب

ــد.  نباش
ــه  ــت ک ــب اس ــن مخاط ــت ای ــس در نهای پ
تعییــن می کنــد یــک داســتان تکــراری 
ــراد  ــول بعضــی اف ــه ق ــا ب ــه و ی ــا ن اســت ی
ــب  ــرای مخاط ــراری ب ــتان تک ــن داس همی
جــذاب بــوده یــا خیــر. نکتــه قابــل ذکــر دیگر 
ــی  ــورد ارزیاب ــی کاری م ــه وقت ــت ک آن اس
ــن خــود مخاطــب اســت  ــرد، ای ــرار می گی ق
ــد و  ــه کاری را ببین ــد چ ــن می کن ــه تعیی ک
معتقدیــم کــه ایــن امــر اســت کــه در فــروش 
ــردم  ــه م ــذارد؛ چراک ــتقیم می گ ــر مس تأثی
بــه زور ســینما نمی رونــد، مــردم بــر اســاس 
سایقشــان، خودشــان انتخــاب می کننــد 
پــس وقتــی کاری  را می بیننــد،  فیلــم  و 
پرفــروش باشــد، یعنــی مــورد اقبــال عمومی 
افــرادی  متأســفانه  اســت.  گرفتــه  قــرار 
ــه  ــان را ب ــدی خودش ــه عاقه من ــتند ک هس
ــد.  ــه می دهن ــب ارائ ــل مخاط ــوان تحلی عن
مــن بــا ایــن موافــق نیســتم کــه فقــط 
ــی  ــه مذهب ــاه قص ــا فیلش ــاهزاده روم و ی ش
در  داســتانی  هیــچ  معتقــدم  بلکــه  دارد، 
ــوژی  ــر از ایدئول ــه متأث ــدارد ک ــود ن ــا وج دنی
ــت  ــن اس ــم ای ــد،اما مه ــازندگان آن نباش س

کــه قصــه فیلــم درســت روایــت شــده 
ــد  ــاش ش ــده، ت ــان ش ــد. در دو کار بی باش
تــا قصــه درســت روایــت شــود و حتــی 
ــد  ــا ح ــاه ت ــاهزاده روم در فیلش ــص ش نواق
ــش  ــردی پی ــر ف ــد و اگ ــرف ش ــی برط خوب
زمینــه مذهبــی هــم نداشــته باشــد، می تواند 
ــه  ــت توج ــد نیس ــد و ب ــتان را درک کن داس
داشــته باشــیم کــه مخاطــب اصلــی ایــن کار 
ــور  ــه حض ــت و تجرب ــوان اس ــودک و نوج ک
در جشــنواره و... بیــان کننــده ارتبــاط خــوب 

ــت. ــوده اس ــم ب ــا فیل ــا ب بچه ه

4-انیمیشن های ساخت شرکت های 
معتبری مثل پیکسار و دیزنی، دو 

الیه جداگانه برای مخاطب کودک و 
بزرگسال را مد نظر قرار می دهند. این 

در صورتی است که انیمیشن های 
ساخت ایران صرفاً مخاطب کودک 
و نوجوان را خطاب قرار می دهند. 

نظرتان در این رابطه چیست؟
ــر ســاخته شــده،  طبیعــی اســت کــه هــر اث
ــب  ــت مخاط ــود گف ــی دارد و نمی ش مخاطب
هــم کودک اســت هــم بزرگســال. پــس بهتر 
ــک  ــف ی ــای مختل ــم در الیه ه ــت بگوئی اس
ــود  ــرار داده ش ــی ق ــت نکات ــن اس ــر ممک اث
ــت داشــته  ــرای بزرگســال هــم جذابی ــه ب ک
باشــد؛ چــرا کــه مخاطــب کــودک بــه تنهایــی 
ــا  ــه جــای دنی ــد و در هم ــه ســینما نمی آی ب
وقتــی صحبــت از مخاطــب کــودک بــه میــان 
می آیــد، منظــور مراجعــه بیــش از یــک نفــر 
ــر  ــی بزرگ ت ــی مخاطب ــه سینماســت. وقت ب
ــور دارد، ــینما حض ــی در س ــب اصل  از مخاط

بایــد او را هــم هــدف گــذاری کــرد تــا بتوانیم 
او را هــم بــر روی صندلی هــای ســینما حفــظ 
کنیــم. مــا تــاش خودمــان را می کنیــم کــه 
بــه ایــن موضــوع دقــت شــود ولــی بایــد در 
ــی و  ــای دیزن ــه کاره نظــر داشــته باشــید ک
پیکســار تجربــه صــد ســاله انیمیشن ســازی 
ــد فیلشــاه  ــد و نبای را پشــت ســر خــود دارن
ــه  ــا مقایس ــا آنه ــر را ب ــن های دیگ و انیمیش
کــرد و مــا هنــوز بایــد تجربــه کســب کنیــم. 
همچنیــن ایــن موضــوع را مــد نظــر داشــته 
ــه  ــی ک ــاخت و زمان ــه س ــه هزین ــید ک باش
و  پیکســار  انیمیشــن های  تولیــد  صــرف 
کارهــای  بــا  خیلــی  می شــود،  دیزنــی 
شــاهزاده روم و فیلشــاه متفــاوت اســت کــه 
متأثــر از فضــای اقتصــادی کشــورمان اســت. 
فیلشــاه بــا کمتــر از نیــم درصــد بودجــه 
ــاخت  ــن س ــینمایی انیمیش ــروژه س ــک پ ی
بدیــن  و  اســت  شــده  ســاخته  آمریــکا 
درســت  نمی توانــد  آن  مقایســه  منظــور 
باشــد. فیلشــاه را بایــد در جایــگاه خــودش 
تحلیــل کــرد و بایــد دیــد کــه آیــا در ســینما 
بچه هــا و بزرگترهــا می تواننــد بــا فیلــم 
ارتبــاط برقــرار کننــد یــا خیــر کــه هنــوز بــرای 

ــت. ــی آن زود اس بررس
5-پاسخ شما به افرادی که فعالیت 

انیمیشن را در ایران بیهوده دانسته 
و به کشورهای صاحب این سبک 

مراجعه می کنند، چیست؟
بــرای مــا و مجموعــه هنرپویــا ایــن دیــدگاه 
ســاخت  تجربــه  مــا  و  نداشــته  وجــود 
کــه  داریــم  را  روم  شــاهزاده  انیمیشــن 
ــینمای  ــخ س ــن تاری ــن انیمیش پرفروش تری
ایــران بــوده و در همــان ســال ۹۴ کــه اکــران 
شــد، بــه عنــوان ســومین فیلــم پــر مخاطــب 
ســال  فــروش  پــر  فیلــم  چهارمیــن  و 
شــناخته شــد. طبیعــی اســت کــه بــه ادامــه 
راه مصمــم هســتیم و از ایــن راه جــواب 
نمی شــویم.  دلســرد  پــس  گرفته ایــم؛ 
ــق  ــای موف ــاهده نمونه ه ــن مش ــر م ــه نظ ب
حداقــل می توانــد بــرای دلســرد نشــدن، بــه 
دوســتانمان کمــک کنــد و حضــور نمونه هــای 
ــث  ــق باع ــای ناموف ــار نمونه ه ــق در کن موف

ــت. ــی اس دلگرم

،،
ــه  ــد ب حضــور در جشــنواره ها می توان
معرفــی یــک اثــر و شــناخته شــدن آن 
کمــک قابل توجهی کنــد ولی ضامن 

موفقیــت یــک اثــر نخواهــد بــود.

گفت وگوی کیمیای وطن با رئیس هیئت مدیره هنرپویا و تهیه کننده آثار فاخر شاهزاده روم و فیلشاه

مصمم به ادامه راه هستیم

تئاتر

نادر مشایخی رهبر ارکستر »آمادئوس« شد
ــه  ــایخی ب ــادر مش ــور ن ــه حض ــاره ب ــا اش ــوس« ب ــردان »آمادئ کارگ
ــن  ــوان کــرد در اجــرای ای ــن نمایــش، عن ــر ارکســتر در ای ــوان رهب عن
اثــر، تــاش شــده در عیــن پرداختــن بــه مضامینــی چــون حســد و 

ــق شــود.  ــده خل ــع، نمایشــی ســرگرم کنن طم
جــواد موالنیــا، کارگــردان نمایــش »آمادئــوس«، دربــاره روی صحنــه 
بــردن ایــن اثــر نمایشــی بــه خبرنــگار مهــر گفــت: نمایشــنامه 
»آمادئــوس« نوشــته پیتــر شــفر اســت کــه از ۷ فروردیــن مــاه بــا ۴ 

ــت.  ــه خواهــد رف ــه صحن ــظ ب ــاالر حاف ــان در ت زب
مینــو جــان محمــدی کــه فارغ التحصیــل تئاتــر و ســاکن کاناداســت، 
بازنویســی و دراماتــورژی متــن را برعهــده داشــته و از آنجــا کــه ترجمــه 
ــک و  ــای اپی ــتر فض ــت و بیش ــی نیس ــه زیادخوب ــنامه ترجم نمایش
حماســی بــه اثــر داده اســت، در بازنویســی متــن تــاش شــد کار بــه 

ــر شــود.  ــروزی نزدیک ت ــان ام زب
ــش  ــن نمای ــح داد: ای ــف، توضی ــان مختل ــه ۴ زب ــرا ب ــاره اج وی درب
یــک بازیگــر فرانســوی دارد کــه در کار کًا بــه زبــان فرانســه صحبــت 
می کنــد. همچیــن از آنجــا کــه ســالی یــری شــخصیت منفــی نمایــش 
اصالتــًا ایتالیایــی بــوده اســت، صحنــه ای طراحــی شــده کــه در آن او 
بــا فــرد دیگــری بــه زبــان ایتالیایــی صحبــت کنــد کــه بــرای ایــن کار 
بــرای بازیگــران معلــم آمــوزش زبــان ایتالیایــی گرفتــه شــده اســت. 
همچنیــن اپراهــای موتــزارت هــم بــه زبــان آلمانــی نوشــته می شــده 
ــان  ــه زب ــر ۹۵ درصــد قطعــات را ب اســت و در همیــن راســتا گــروه کُ
آلمانــی و تنهــا ۵ درصــد از آنهــا را بــه زبــان ایرانــی می خوانــد. خــوِد 
ــه  ــه ب ــزارت نوشــته ام ک ــات موت ــه را روی یکــی از قطع ــز تران مــن نی
زبــان فارســی اجــرا می شــود. زبــان چهــارم نمایــش فارســی اســت و 

اصــواًل ۸۰ درصــد کار بــه ایــن زبــان اجــرا خواهــد شــد.

تلویزیون

تصویربرداری »هم ُسرایی« ادامه دارد
گــروه ســازنده ســریال »هم ســرایی« در مجتمــع تجــاری اداری افشــین 
ــرداری هســتند.  ــن ســریال اســت، مشــغول تصویرب ــی ای ــه لوکیشــن اصل ک
در حــال حاضــر گــروه ســازنده ســریال »هم ســرایی« بــه کارگردانــی حســین 
ــان چهاردانگــه  ــزی در لوکیشــن مجتمــع تجــاری اداری افشــین در خیاب تبری
ــتند  ــرداری هس ــغول تصویرب ــت، مش ــریال اس ــن س ــی ای ــن اصل ــه لوکیش ک
ــش از  ــت. پی ــده اس ــرداری ش ــریال تصویرب ــن س ــد از ای ــون ۴۰ درص و تاکن
ــد و  ــی بوده ان ــای خیابان ــن ه ــط لوکیش ــغول ضب ــازنده مش ــروه س ــن، گ ای
ــرایی«  ــد. »هم س ــن رفته ان ــوی دوربی ــن کار جل ــران ای ــام بازیگ ــون تم تاکن
یــک ســریال طنــز ۵۲ قســمتی اســت کــه بــه تهیــه کنندگــی ســید محمدرضــا 
وکیلــی طباطبایــی بــرای شــبکه ســه ســیما تولیــد می شــود. در ایــن ســریال 
ــوش گرامــی، شــراره رخــام، بهشــاد  ــی همچــون امیرغفارمنــش، کیان بازیگران
مخبــری، لیــا بوشــهری، زهــره صفــوی، ســیاوش قاســمی، امیــد علیمردانــی، 
مونــا شــامانی، فریبــا منتظریــان، آزیتــا آذربــو، جــواد زیتونــی، محمــد بخشــی، 
ــحر  ــی، س ــد ملک ــی، محم ــا اورک ــی، ماری ــا آهنگران ــی، علیرض ــه جهرم فرزان
خزائلــی، مــژگان اخاقــی، شــقایق همرنــگ، شــیوا امامدوســت، نگیــن ضیــاء 
و شــهره الماســی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. ایــن ســریال روایــت فــردی 
اســت کــه می خواهــد بــا زرنگــی گــروه »هم ُســرا« راه بینــدازد. در طــی 
ماجــرای ایــن قضیــه خانمــی کــه قــرار اســت آگهــی ایــن گــروه هم ســرایی 
ــپ  ــریابی تای ــروه همس ــرایی گ ــروه هم س ــای گ ــه ج ــد، ب ــه بزن را در روزنام
ــس  ــود و هرک ــوض می ش ــتان ع ــد داس ــرا رون ــن ماج ــی ای ــد و در ط می کن
در ایــن فیلــم دنبــال همســریابی می افتــد. دیگــر عوامــل ایــن کار عبارتنــد از 
مجــری طــرح مــژگان غفــارزاده، نویســنده آباریــس تنظیفــی، دســتیارکارگردان 
محمــد عفــراوی، مدیــر تصویربــرداری ســید مرتضــی خضــری، تدوینگــر ناصــر 
عبدالرضایــی، طــراح صحنــه و لبــاس امیرعبــاس دهقانــی، صدابــردار اشــکان 

پورتاجــی، طــراح گریــم جنــان صدفــی.

سینما

راه اندازی سایت دایرة المعارف فیلم های ایرانی
ــا  ــان ب ــوان cicinema همزم ــا عن ــی ب ــای ایران ــارف فیلم ه ســایت دایرة المع
شــروع ســی و ششــمین جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر و بــا حضــور مهمانــان 
و ســینماگران داخلــی و خارجــی و رســانه ها رســمًا آغــاز بــه کار خواهــد کــرد.

ســینمایی  دایرة المعــارف  انــدازی  راه  پــروژه  مجــری  تقی پــور،  ایــرج 
ــای  ــروع فعالیت ه ــی در ش ــا میرکریم ــت: رض ــی گف ــینما در گفت وگوی سی س
ــی را تبییــن  ــم فجــر، برنامه های ــی فیل ــوان دبیــر جشــنواره جهان ــه عن خــود ب
کــرد کــه بــه واســطه جشــنواره جهانــی بتوانیــم در معرفــی، اعتــا و بازاریابــی 

ــم.  ــی را برداری ــران قدم  های ــینمای ای ــرای س ب
ــم و  ــاهد بودی ــنواره ش ــته جش ــا را در ۲ دوره گذش ــن فعالیت ه ــی از ای بخش
بخــش دیگــر کارهــای زیربنایــی بــود کــه امیــدوارم تعــدادی از آن هــا در ایــن 

دوره بــه نتیجــه برســد. 
وی عنــوان کــرد: در فقــدان منابــع رســمی و قابــل اعتمــاد بــه زبــان انگلیســی 
ــی ایجــاد  ــای زیربنای ــن کاره ــی از ای ــران، یک ــدان ســینمای ای ــرای عاقه من ب
ــت.  ــی اس ــان انگلیس ــه زب ــی ب ــای ایران ــرای فیلم ه ــارف ب ــک دایرة المع ی
تــا کنــون چنیــن مرجعــی بــه زبــان انگلیســی وجــود نداشــته و حتــی 
ــل  ــه دالی ــم ب ــتند ه ــود داش ــی وج ــان فارس ــه زب ــه ب ــی ک دایرة المعارف های
مختلــف چنــدان کامــل و جــدی نبودنــد. بیشــتر ایــن ســایت ها خصوصــی و 
بــا هزینــه شــخصی بوده انــد و تــا بــه حــال نتوانســتند بــه عنــوان یــک پایــگاه 

ــد.  ــت کنن ــل فعالی ــانی کام اطاع رس
تقی پــور افــزود: بــرای راه انــدازی ایــن ســایت از ۷ مــاه پیــش فعالیــت تیــم 
مــا آغــاز شــده و اطاعــات بیشــتر فیلم هــای ســینمایی از آغــاز ســینمای ایــران 
ــم  ــات حــدود ۴۰۰۰ فیل ــه حــال اطاع ــا ب ــه ت ــم ک ــون را جمــع آوری کردی تاکن
بلنــد کــه تقریبــًا شــامل کل تولیــدات ســینمای کشــور از آغــاز تاکنــون می  شــود 
بــه همــراه اطاعــات ۶۵۰۰ فیلــم کوتــاه جمــع آوری شــده کــه جمعــًا اطاعــات 

حــدود ۱۰۵۰۰ فیلــم بــه زبــان انگلیســی بــر روی ســایت قــرار گرفتــه اســت.
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ا�ن �ن ا�ب ک�ت

لذتی که حرفش بود
نویسنده پیمان هوشمندزاده
قیمت 7 هزار و 500 تومان

نشر چشمه

ماهیان خاکزی
نویسنده رضا جمالی حاجیان

قیمت 8 هزار تومان
نشر چشمه

علف شبانه
نویسنده پاتریک مودیانو

قیمت 9 هزار تومان
نشر چشمه

موزه هنرهای معاصر نیاز به بازسازی سریع داردساخت ۲ سریال بزرگ تاریخی در رسانه ملی



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 یا »گرد و غبار« یا 

»تأمین حق آبه تاالب ها«
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه تأمیــن حق آبــه  تاالب هــای خشــک 
شــده  کــه دســتور رئیس جمهــور اســت، بــر داخلــی بــودن 
ــر  ــت: اگ ــرد و گف ــد ک ــای کشــور تأکی ــرد و غباره منشــأ گ
حق آبــه تاالب هــا را تأمیــن نکنیــم، بایــد گــرد و غبــار 

ناشــی از آن را هــم تحمــل کنیــم. 
عیســی کالنتــری بــا اشــاره بــه اینکــه در زمســتان شــاهد 
گــرد و غبــار بــا منشــأ داخلــی و در فصــول بهــار و تابســتان 
شــاهد گــرد و غبــار بــا منشــار خارجــی در کشــور هســتیم، 
گفــت: طــی دو مــاه گذشــته گــرد و غبارهایــی کــه در 

ــی داشــت.  ــاد، منشــأ داخل ــاق افت خوزســتان اتف
ــده در  ــک ش ــای خش ــش تاالب ه ــر نق ــد ب ــا تأکی وی ب
ــه  ــی اســت ک ــرد: بدیه ــار ک ــار اظه ــرد و غب ــده گ ــروز پدی ب
ــه  ــاری ک ــر رفت ــد ه ــار بای ــرد و غب ــکل گ ــل مش ــرای ح ب
باعــث وقــوع پدیــده گــرد و غبــار شــده، تغییــر داده و رونــد 
معکــوس بــا آن را پیشــه کنیــم. بــه عبــارت ســاده تر بایــد 
حق آبــه تاالب هــا را تخصیــص دهیــم تــا ایــن طــور نباشــد 
ــاری  ــرد و غب ــای گ ــاد، طوفان ه ــن وزش ب ــا کمتری ــه ب ک

ایجــاد شــود. 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه 
رئیس جمهــور، دســتور تأمیــن حق آبــه تاالب هــا را داده 
ــاالب  ــه ت ــر ب ــال حاض ــتان در ح ــت: در خوزس ــت، گف اس
منصــوری، حــدود 10 متــر در ثانیــه آب تخصیــص داده 
شــده اســت. همچنیــن وضعیــت تــاالب هورالعظیم نســبتًا 
مســاعد ارزیابــی می شــود و 70 درصــد آن آب دارد امــا 
تاکنــون تنهــا 20 درصــد تــاالب شــادگان آب دار شــده اســت.

آمادگی ایران برای انتقال تجربیات 
حوزه حج به عراق

در دیــدار مســئوالن حج ایــران و عراق، دو طــرف از همکاری، 
همفکــری و تبادل نظــر در راســتای افزایــش ســطح خدمات 
بــه حجــاج دو کشــور اســتقبال کردنــد و طــرف ایرانــی اعالم 

آمادگــی کــرد تجربیــات خــود را منتقــل کند. 
و  بــا حضــور معاونــان فرهنگــی  کــه  دیــدار  درایــن 
امــور بین الملــل بعثــه مقــام معظــم رهبــری برگــزار 
ــتر  ــه بیش ــعه هرچ ــای توس ــاره راه ه ــن درب ــد، طرفی ش
همکاری هــا درحــوزه حــج گفت وگــو کردنــد و حجــت 
االســالم والمســلمین ســید راضی حســینی، برگزاری کارگاه 
آموزشــی بــرای هیئــت عراقــی در تهــران را در جهــت انتقال 
تجربیــات بعثــه حــج جمهــوری اســالمی ایــران،  بســیار 

ــرد.  ــی ک ــد ارزیاب مفی
حجــت االســالم والمســلمین قاضــی عســکر نیــز در ایــن 
دیــدار تأکیــد کــرد: بعثــه حــج جمهــوری اســالمی ایــران 
ــی، آموزشــی و  ــال تجــارب در حوزه هــای اجرای ــرای انتق ب

فرهنگــی بــه طــرف عراقــی آمادگــی دارد. 
نماینــده ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت، لــزوم آمــوزش 
ــه  ــر ب ــزاری بهت ــرای خدمتگ ــج ب ــزاران ح ــتمر کارگ مس
حجــاج را خاطــر نشــان ســاخت و تصریــح کــرد: زائــران از 
ابتــدا تــا انتهــای ســفر معنوی حــج بایــد احســاس کنند از 

ــد. ــان مــورد تکریــم قــرار می گیرن طــرف کشــور میزب

یادداشت

 شعور اجتماعی و اجتناب 
از خرید مواد محترقه

یادداشــتی  در  منتظرالمهــدی  ناجــا، ســردار  معــاون 
نوشــت: اجتنــاب از مــواد محترقــه خطرنــاک بــه شــعور 

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی اجتماع

ــی  ــه، حت ــم جامع ــهروندان فهی ــبب، ش ــن س ــه همی ب
اقشــار کم سن و ســال و احســاس جــو و هیجــان طلــب، 
ــق  ــودجو را در تحق ــار و س ــوداگران ناهنج ــیاری از س بس

ــد. ــاکام کرده ان ــان ن ــد مردمی ش ــال ض آم
در ایــن یادداشــت آمــده اســت کــه گزارش هــای دریافتــی 
از سراســر کشــور نشــان از آن دارد کــه مخالفــت بــا 
ــز از  ــن و پرهی ــه خطرآفری ــواد محترق ــدگان م توزیع کنن
ــتفاده  ــدم اس ــز ع ــک و نی ــواد مهل ــه م ــد این گون خری
از مــوادی کــه جــان و مــال و آســایش و امنیــت 
شــهروندان را بــه خطــر می انــدازد، در جــای جــای کشــور 
ــی   ــعور جمع ــی ش ــی  و نوع ــگ عموم ــک فرهن ــه ی  ب
تبدیــل شــده اســت، بــه همیــن ســبب، شــهروندان فهیــم 
ــب  ــان طل ــال و هیج ــار کم سن و س ــی اقش ــه، حت جامع
ــر  ــاک و غی ــه خطرن ــواد محترق ــد م ــاب از خری ــا اجتن ب
اســتاندارد، بســیاری از ســوداگران ناهنجــار و ســودجو را 
ــه  ــد، ب ــاکام کرده ان ــال ضــد مردمی شــان ن ــق آم در تحق
همیــن خاطــر امســال در مقایســه بــا ســال های گذشــته، 
توزیــع و فــروش مــواد محترقــه خطرآفریــن بــه صــورت 

معنــاداری کاهــش یافتــه اســت.
در  ناجــا  پیشــگیری  یگان هــای  ایــن،  وجــود  بــا 
و  هوشــیاری  بــا  اســالمی مان  میهــن  اقصی نقــاط 
آمادگــی بــاال بــه تــالش و جدیــت خــود بــرای کشــف هــر 
ــر اســتاندارد ادامــه  ــاک و غی ــوع مــاده محترقــه خطرن ن
ــا  ــود ب ــی خ ــارات قانون ــوب اختی ــد و در چارچ می دهن
شــدت و حــدت بــا تهیه کننــدگان و توزیع کننــدگان و 
باندهــای تبهــکار دخیــل در ایــن عمــل ضــد اجتماعــی، 
مقابلــه می کننــد و بــه آنــان اجــازه نمی دهنــد کــه کیســه 
خــود را بــه قیمــت جــان و مــال و نظــم و امنیــت مــردم 

ــد. ــر نماین ــردم ُپ ــای م ــه از پول ه جامع
ــهروندان  ــگزار ش ــود سپاس ــهم خ ــه س ــا ب ــرانجام، م س
فرهیختــه و بــا فرهنگــی هســتیم کــه از ایــن پــس نیــز 
بــا اجتنــاب از خریــد هر گونــه مــاده محترقــه خطرنــاک، 
نــه تنهــا ســوداگران خطــر را بیــش از پیــش نــاکام 
ــم و  ــتر نظ ــت بیش ــط و تقوی ــه بس ــه ب ــازند، بلک می س
ــانند. ــاری می رس ــران ی ــود و دیگ ــش خ ــت و آرام امنی

کوتاه اخبار 
 دستگیری گرداننده

کانال غیر اخالقی با 40 هزار عضو
رئیــس پلیــس »فتــا« تهــران از شناســایی و بازداشــت 
ــزار  ــا 40 ه ــرام ب ــی تلگ ــال غیراخالق ــک کان ــده ی گردانن

ــر داد.  عضــو خب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، ســرهنگ تــورج کاظمی، 
رئیــس پلیــس »فتــا« تهــران گفــت: یــک کانــال 
غیراخالقــی تلگرامــی، چندیــن مــاه اســت کــه در فضــای 

ــه فعالیــت کــرده اســت.  مجــازی اقــدام ب
ــه  ــا داشــتن 40 هــزار عضــو، ب ــال ب وی افــزود: ایــن کان
ــا رصــد فضــای  ــه ب ــود ک ــرده ب ــدام ک ــج فســاد اق تروی
نهایــت  در  و  ســایبری، گرداننــده کانــال شناســایی 

بازداشــت و بــه دادســرا معرفــی شــد. 
کاظمــی ادامــه داد: هرگونــه فعالیــت چنیــن کانال هایــی 
ــد،  ــدام می کنن ــی اق ــوای غیراخالق ــر محت ــه نش ــه ب  ک
جــرم اســت و بــا اشــخاصی کــه ایــن کانال هــای 
ــع  ــور قاط ــه ط ــز ب ــد، نی ــت می کنن ــی را مدیری تلگرام

می شــود.  برخــورد 
رئیــس پلیــس فتــا تهــران تصریــح کــرد: بــه زودی برای 
مســدود شــدن ایــن کانــال، مجوزهــای الزم صــادر خواهد 
ــترس  ــی از دس ــی تلگرام ــال غیراخالق ــن کان ــد و ای ش

ــود. ــارج می ش ــهروندان خ ش

اسیدپاشی در خوش ییالق
معــاون فرمانــدار شهرســتان آزادشــهر از مصدومیــت 
 یــک خانــم جــوان بــر اثــر اسیدپاشــی در محــور 

خوش ییالق )آزادشهر - شاهرود( خبر داد. 
ســید غالمرضــا قاضــوی در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهــار کــرد: حوالــی ســاعت 4 عصــر روز پنجشــنبه یــک 
دســتگاه خــودروی پــژو 206 کــه راننــده آن خانــم جوانــی 
بــوده اســت در محــور خوش ییــالق مــورد اسیدپاشــی از 

ســوی شــخصی ناشــناس قــرار گرفــت.
ــینان  ــیده، سرنش ــات رس ــاس گزارش ــزود: براس وی اف
یــک خــودروی ســواری پــژو کــه در تعقیــب ایــن 
خانــم جــوان بودنــد، پــس از ایجــاد یــک تصــادف 
ســاختگی، خــودروی 206 را متوقــف کــرده و پــس از آن 
ــور اســید پاشــیده و  ــر روی شــخص مذک ــه ســرعت ب  ب

متواری می شوند.
ــدادی  ــای ام ــه، نیروه ــن حادث ــالم ای ــا اع ــت: ب وی گف
ــوان  ــم ج ــده و خان ــزام ش ــل اع ــه مح ــرعت ب ــه س ب
ــه گــردن  ــه دلیــل ســوختگی 40 درصــد کــه در ناحی را ب
ــهید  ــتان ش ــه بیمارس ــود ب ــده ب ــاد ش ــر ایج و پایین ت

ــد. ــال دادن ــدکاووس انتق ــری گنب مطه
قاضــوی خاطرنشــان کــرد: وضعیــت عمومی مصــدوم در 
ــدار گــزارش شــده اســت و تحقیقــات  حــال حاضــر پای
بــرای دســتگیری عامــل یــا عامــالن اسید پاشــی و 
ــروی  ــوی نی ــاق  از س ــن اتف ــزه ای ــدن انگی ــن ش روش

ــام اســت. ــال انج ــی در ح انتظام
ــرق  ــت در ش ــزار جمعی ــا 85 ه ــهر ب ــتان آزادش شهرس
اســتان گلســتان قــرار دارد و محــور خــوش ییالق، مســیر 
اتصــال اســتان گلســتان بــه ســمنان از طریــق آزادشــهر 

- شــاهرود اســت.

معــاون اجتماعــی وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه 23.4 درصــد 
ــت:  ــد، گف ــی دارن ــالل روان ــانه هایی از اخت ــه، نش ــراد جامع  اف
12 درصــد مــردان و 16 درصــد زنــان کشــور مبتــال بــه افســردگی 

 . هستند
بــه گــزارش ایســنا، هــادی ایــازی در نخســتین همایــش مجمع 
خیریــن ســالمت چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر 5 میلیــون ایرانــی بــه بیمــاری دیابــت مبتــال هســتند و 
ایــن در حالــی اســت کــه نیمــی از آن هــا نســبت بــه بیمــاری 
خــود آگاه نیســتند. وی افــزود: مــوج بیمــاری دیابــت کشــور را 
فراگرفتــه اســت و عــالوه بــر5 میلیــون ایرانــی مبتــال بــه دیابت، 
بــه همیــن میــزان نیــز افــرادی در آســتانه ابتــال بــه ایــن بیماری 
قــرار دارنــد. معــاون اجتماعــی وزیــر بهداشــت گفــت: ســالمت، 
دارای چهــار بعــد روانــی، جســمی، معنــوی و اجتماعــی اســت و 
بی توجهــی بــه ســالمت روان پیامدهــای ناگــواری بــرای جامعــه 

دارد. ایــازی بــا اشــاره بــه فعــال شــدن مجمع اســتانی ســالمت 
بــه ریاســت اســتانداران در تمــام اســتان های کشــور گفــت: الزم 
اســت اســتانداران مجمــع شهرســتانی بــه ریاســت فرمانــداران 
تشــکیل دهنــد و زمینــه را بــرای فعــال شــدن کانــون ســالمت 

محلــه نیــز ایجــاد کننــد. 
ایــازی بــا بیــان اینکــه 90 درصــد اعتبــارات حــوزه درمــان 
ــه می شــود،  ــرای 5 درصــد بیمــاران خــاص و ســرطانی هزین  ب
ــن  ــارات ای ــر رویکردهــا اعتب ــا تغیی ــح کــرد: الزم اســت ب تصری
ــاص داد.  ــا اختص ــگیری از بیماری ه ــمت پیش ــه س ــوزه را ب ح
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه ســاالنه 335 هــزار نفــر 
در حــوادث ترافیکــی مجــروح و حــدود 200 هــزار نفــر در ســال 
دچــار ســانحه آتش ســوزی می شــوند، خاطرنشــان کــرد: بــرای 
ــی و  ــتگاه های اجرای ــه دس ــد هم ــردم بای ــالمت م ــن س تأمی

مــردم در ایــن زمینــه همــکاری داشــته باشــند.

بــرای  برنامه ریــزی گســترده  از  پایتخــت  پلیــس  رئیــس 
حضــور مأمــوران در بازارهــای بــزرگ و مراکــز خریــد خبــر 
داد. بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســردار حســین رحیمــی 
افــزود: مأمــوران ملبــس بــا لبــاس پلیــس و لبــاس شــخصی 
ــرقت،  ــگیری س ــرای پیش ــا( ب ــس کالنتری ه ــی و تجس  )آگاه

فعال شده اند. 
ــا افزایــش 30 درصــدی ترافیــک شــهری  رحیمــی ادامــه داد: ب
ــه در  ــد ک ــت خری ــای موق ــرای بازارچه ه ــده ایم و ب ــه ش مواج
ســطح شــهر برپــا شــده اســت، اقدامــات الزم برقــراری امنیــت و 

ــم.  ــر گرفته ای ــک در نظ ــهیل ترافی تس
رئیــس پلیــس پایتخــت گفــت: بیــش از یــک مــاه اســت برنامه 
برخــورد بــا فروشــندگان مــواد محترقــه و نظــارت بــر واحدهــای 
صنفــی از طریــق نظــارت بــر اداره اماکــن اجرایــی شــده اســت. 
ــون  ــم اکن ــت از ه ــن اس ــه ام ای ــت: توصی ــی گف ــردار رحیم س

آمادگی هــای ســفر بــا خــودرو را داشــته باشــند و نواقــص 
ــد.  ــی رانندگــی کنن ــا ایمن خــودرو را برطــرف و ب

وی افــزود: توصیــه انتظامــی ایــن اســت نســبت بــه رفــع نواقص 
امنیتــی منــازل خــود اقــدام کننــد. کوچــه بــه کوچــه در تعطیــالت 
نیــرو می گماریــم تــا امنیــت کامــل در شــهر تهــران برقــرار شــود 
ــاکام  ــد اقدامــات ســارقان را ن ــًا همــکاری مــردم می توان و قطع

بگذارد. 
ــرد  ــر ف ــه شــهروندان ادامــه داد: حتی االمــکان اگ وی خطــاب ب
معتمــدی مد نظــر داریــد، منــزل را بــه او بســپارید اگرچــه 
پلیــس بــه طــور 24 ســاعته در محــالت حضــور دارد و در صــورت 

ــد. ــا 110 تمــاس بگیری مشــاهده مــوارد مشــکوک ب
تهــران خلــوت می شــود و  وی گفــت: در تعطیــالت شــهر 
ــاال مــی رود، الزم اســت  متأســفانه احتمــال تصادفــات شــدید ب

ــد. ــت کنن ــن حرک ــرعت مطمئ ــا س ــدگان ب رانن

حضور پلیس در بازارهای بزرگ و مراکز خریدبیش از 23 درصد جامعه نشانه هایی از اختالل روانی دارند

ــت و  ــک حیثی ــرای هت ــور ب ــاری کش ــون ج قان
نشــر اکاذیــب رایانــه ای مصوبــات و مفــادی 
ــازی  ــای مج ــران فض ــیاری از کارب ــه بس دارد ک
بــدون آگاهــی از آن دســت بــه انتشــار تصاویــر 
و فیلم هــای شــخصی و خانوادگــی می زننــد.

ــک  ــا،  هت ــگاران پوی ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حیثیــت و نشــر اکاذیــب، بعــد از برداشــت 
از  یکــی  بانکــی،  حســاب های  از  غیرمجــاز 
بیشــترین جرم هــای حــوزه جرائــم رایانــه ای 
اســت و برخــی از افــراد بــا سوءاســتفاده از 
ــت، موجــب  ــد اینترن ــی مانن ــت فناوری های مزی
بــه خطــر افتــادن آبــروی افــراد می شــوند. 
ایجــاد صفحــه در برخــی ســایت های اجتماعــی 
بــه نــام دیگــران بــا هــدف انتقام گیــری و بــازی 
ــن  ــب موه ــذاری مطال ــراد، بارگ ــروی اف ــا آب ب
در پایگاه هــای اینترنتــی بــا هــدف هتاکــی 
بــه افــراد مختلــف، انتشــار اســرار شــخصی 
و  انتقــام  انگیــزه  بــا  دیگــران  خانوادگــی  و 
 هتــک حیثیــت افــراد، انتشــار یــا تحریــف 
نشــر  دیگــران،  خصوصــی  عکس هــای 
ــا هــدف تشــویق   اکاذیــب و افتــرا در اینترنــت ب
اذهــان عمومــی و بدبیــن کــردن افــراد بــه 
یکدیگــر و... ،  بخشــی از اقدامــات مجرمانــه ای 
اســت کــه برخــی افــراد بــا انگیزه هایــی هماننــد 
تفریــح، انتقــام و فرونشــاندن عصبانیــت و جلب 
ــاز کــردن عقده هــای روحــی و روانــی  توجــه و ب

در حــوزه فضــای مجــازی مرتکــب می شــوند کــه 
آســیب های جبران ناپذیــری را در پــی دارد.

 اخالق در فضای مجازی
ــی  ــای زندگ ــن ویژگی ه ــی از مهم تری اخــالق یک
بشــر اســت و از خصلت هــای روحــی و نفســانی 

افــراد نیــز بــه حســاب می آیــد. 

ایــن ویژگی هــا شــامل موضوعــات نیکــو و 
پســندیده ماننــد امانــت داری و راســت گویی 
اســت، رفتارهایــی کــه از ایــن ویژگی هــا ناشــی 
در  می گوینــد.  اخالقــی  رفتــار  را  می شــود 
فضــای ســایبری نیــز اخــالق کاربــران از لحظــه 
ــت  ــن اس ــود و ممک ــروع می ش ــه آن ش ورود ب
ــا  ــه ب ــا اینک ــا ی ــی آن ه ــت واقع ــاب ماهی بازت
ــد، ــته باش ــاوت داش ــا تف ــی آن ه ــالق واقع  اخ

 البتــه ایــن فضــا قوانیــن خــاص خــود را داشــته 
ــران در آن  ــه کارب ــرایطی دارد ک ــه ش ــتگی ب و بس
قــرار می گیرنــد یــا اخالقــی کــه از خودشــان بــروز 

می دهنــد.
ــی اســت کــه  هنجارســازی مثبــت، یکــی از اصول
ــود،  ــت ش ــد رعای ــوری بای ــاوری نوظه ــر فن در ه
بنابرایــن در فضــای ســایبر نیــز کاربــران هنجارهای 
مثبــت را بایــد رعایــت کننــد و اخــالق حرفــه ای در 
اســتفاده از امکانــات ســودمند آن داشــته باشــند. 
ــک  ــوع هت ــود، موض ــای موج ــه آماره ــه ب ــا توج ب
حیثیــت و نشــر اکاذیــب یکــی از بیشــترین 
ــه ای  ــم رایان ــوزه جرائ ــه در ح ــت ک ــی اس جرم های

می دهــد. رخ 
مزیــت  از  سوءاســتفاده  بــا  افــراد  از  برخــی 
ابزارهــای فنــاوری از قبیــل شــبکه اینترنــت و 
ــی  ــان عموم ــویق اذه ــه تش ــدام ب ــل و... اق موبای
آبــروی  افتــادن  بــه خطــر  موجــب  و  کــرده 
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــون ب ــه قان ــوند ک ــراد می ش  اف
قانــون  پنجــم  فصــل  در  افــراد  این گونــه 
را  مجازاتــی  مــاده،  ســه  در  رایانــه ای   جرائــم 

تعیین کرده است. 
از ایــن رو توصیــه می شــود کــه از قــرار دادن 
تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی در شــبکه های 
ــه  ــازی ب ــای مج ــد، در فض ــز کنن ــی پرهی اجتماع
کســانی اعتمــاد کننــد کــه مــورد اعتمــاد خانــواده 

ــد. ــا دارن ــی از آن ه ــناخت کامل ــتند و ش هس

 فصل پنجم قانون جرائم رایانه ای
ــتم های  ــیله سیس ــه وس ــس ب ــر ک مــاده 16: ه
رایانــه ای یــا مخابراتــی، فیلــم یــا صــوت یــا تصویر 
دیگــری را تغییــر دهــد یــا تحریــف و آن را منتشــر 
یــا بــا علــم بــه تغییــر یــا تحریــف منتشــر کنــد، به 
نحــوی کــه عرفــًا موجــب هتــک حیثیــت او شــود، 
بــه حبــس از 91 روز تــا 2 ســال یــا جــزای نقــدی 
ــازات  ــر دو مج ــا ه ــال ی ــون ری ــا 40 میلی  از 5  ت

محکوم خواهد شد.
ــه وســیله سیســتم های  ــس ب ــر ک مــاده 17: ه
رایانــه ای یــا مخابراتــی صــوت یــا تصویــر یــا فیلــم 
ــری را  ــرار دیگ ــا اس ــی ی ــا خانوادگ ــی ی خصوص
ــترس  ــا در دس ــد ی ــر کن ــت او منتش ــدون رضای ب
ــه  ــر ب ــه منج ــوی ک ــه نح ــد، ب ــرا ده ــران ق دیگ
 ضــرر یــا عرفــًا موجــب هتــک حیثیــت او شــود،
بــه حبــس از 91 روز تــا 2ســال یــا جــزای نقــدی از 

5 تــا 40 میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات محکوم 
ــد. خواهد ش

ــر  ــه غی ــرار ب ــد اض ــه قص ــس ب ــر ک مــاده 18: ه
یــا تشــویش اذهــان عمومــی یــا مقامــات رســمی 
بــه وســیله سیســتم رایانــه ای یــا مخابراتــی 
ــا در دســترس دیگــران  ــد ی اکاذیبــی را منتشــر کن
اعمالــی  مقاصــد،  همــان  بــا  یــا  دهــد  قــرار 
عنــوان  بــه  یــا  رأســا  حقیقــت،  برخــالف   را 
ــا  ــی ی ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ــه ش ــول، ب نقل ق
ــی  ــا تلویح ــح ی ــور صری ــه ط ــمی ب ــای رس مقام ه
ــاد شــده  ــق ی ــه از طری ــم از اینک ــد، اع نســبت ده
ــه  ــوی ب ــا معن ــادی ی ــه نحــوی از انحــاء ضــرر م ب
ــاده  ــر اع ــزون ب ــود، اف ــا نش ــود ی ــری وارد ش دیگ
حیثیــت بــه حبــس از 91 روز تــا 2 ســال یــا 
جــزای نقــدی از 5  تــا 40 میلیــون ریــال یــا هــر دو 

ــد. ــد ش ــوم خواه ــازات محک مج

پیش از انتشار فیلم و عکس خانوادگی در شبکه های اجتماعی، این گزارش را بخوانید

اخالق در فضای مجازی

،،
هنجارســازی مثبــت، یکــی از اصولــی 
است که در هر فناوری نوظهوری باید 

رعایــت شــود

حبیــب بعــد از ورشکســته شــدن عمویــش، تصمیــم 
مشــترکش  زندگــی  بــه  همیشــه  بــرای   گرفــت 
پایــان دهــد. او کــه بــرای عمویــش کار می کــرد و تمــام 
حقــوق و درآمــدش را از او می گرفــت، وقتــی دیــد 
ــده،  ــول ش ــکار و بی پ ــش، بی ــتگی عموی ــا ورشکس  ب
پیشــنهاد جدایــی را مطــرح کــرد. ایــن مــرد جــوان 5 
ــی کــه  ــار همســرش زندگــی کــرده و زمان ســال در کن
ــن  ــی را تأمی ــای زندگ ــد هزینه ه ــر نمی توان ــد دیگ دی

ــواده تهــران رفــت. ــه دادگاه خان ــد، ب کن
او دربــاره ماجــرای زندگــی اش بــه قاضــی گفــت: 
پنج ســال اســت بــا مهرنــوش ازدواج کــرده ام. مــا 
ــد  ــالی می ش ــدود 10 س ــتیم. ح ــی داش ــی خوب زندگ
کــه بــرای عمویــم کار می کــردم. عمویــم یــک کارخانــه 
ــه  ــی کارخان ــر داخل ــم مدی ــن ه ــت و م ــزرگ داش ب
بــودم. وضــع مالــی ام خیلــی خــوب بــود. زیــر ســایه 

عمویــم بــه هرچــه می خواســتم، می رســیدم. 
در ایــن پنــج ســال هــم زندگــی خوبــی بــرای همســرم 
فراهــم کــردم. امــا چنــد مــاه پیــش همــه چیــز عــوض 
ــش را از  ــام ثروت ــم ورشکســته شــد و تم شــد. عموی
دســت داد. بــه طــوری کــه هرچــه دارایــی داشــت بــه 

طلبکارهــا داد.
ــع  ــه آن رو شــد و در واق ــن رو ب ــم از ای ــن ه ــی م زندگ
مــن هــم ورشکســته شــدم. االن چنــد مــاه اســت کــه 
ــای  ــان روزه ــن از هم ــول. م ــم بی پ ــکارم و ه ــم بی ه
اول کاری، بــه عمویــم وابســته بــودم و در کنــار او کار را 
یــاد گرفتــم. تمــام زندگــی ام را عمویــم تأمیــن می کرد. 
ــم  ــه عموی ــه ای هســت و ن ــه کارخان حــاال کــه دیگــر ن
پولــی دارد، مــن هــم نابــود شــده ام. دیگــر نمی توانــم 

ــم. ــرآورده کن خواســته های همســرم را ب
مهرنــوش از روز اول زندگــی مشــترکش در پــول و 
ــش  ــته برای ــه می خواس ــرد و هرچ ــی ک ــروت زندگ ث
فراهــم بــوده. او همیشــه توقعــات زیــادی از مــن 
ــی  ــتگی و بی پول ــن ورشکس ــا ای ــم ب ــت و می دان داش
نمی توانــد کنــار بیایــد. از طرفــی خــود مــن هــم دیگــر 
نمی توانــم یــک زندگــی را اداره کنــم. از حــاال می دانــم 
کــه در آینــده بــا همســرم به مشــکل بــر می خوریــم. در 
 همیــن چنــد مــاه هم بــا مشــکالت و اختالفــات زیادی 
ــل  ــد مث ــر نمی توان ــا دیگ ــی م ــدیم. زندگ ــه ش مواج
ســابق شــود. مــن هــم روزهــای خوبــی نــدارم و 
نمی توانــم همســرم را خوشــبخت کنــم. بــرای همیــن 
ــه مهرنــوش پیشــنهاد دادم از هــم جــدا شــویم و او  ب

ــول کــرد. هــم قب
ــت:  ــی گف ــه قاض ــز ب ــرد نی ــن م ــر ای ــه همس در ادام
حبیــب از همــان روز اول زندگــی مشــترک مان پولــدار 
ــرد.  ــم می ک ــم فراه ــتم برای ــه می خواس ــود و هرچ ب
مــن در رفــاه کامــل زندگــی کــردم و معنــی بی پولــی را 
نمی دانــم. بــا ایــن حــال مــن بــا عشــق ازدواج کــردم 
ــب را دوســت داشــتم.  ــروت، خــود حبی ــش از ث و پی
در کنــارش خوشــبخت بــودم و زندگــی خوبــی داشــتم. 
امــا از روزی کــه حبیــب و عمویــش ورشکســت شــدند، 

حبیــب بــه مــرد دیگــری تبدیــل شــد.
االن  می شــود.  عصبانــی  و  می زنــد  غــر  مرتــب 
ــدان جنــگ  ــه می ــا ب ــاه اســت کــه زندگــی م ــد م  چن
تبدیــل شــده اســت. مــن اگــر قبــول کــردم کــه از هــم 
ــب  ــکاری حبی ــی و بی ــر بی پول ــه خاط جــدا شــویم، ب
ــش  ــا و بد اخالقی های ــر بد رفتاری ه ــه خاط ــت ب نیس

اســت.
او دیگــر مثــل ســابق نیســت و بارهــا بــه مــن توهیــن 
 کــرده و ســرم داد کشــیده اســت. دیگــر تحمــل 
بد رفتاری هایــش را نــدارم. بــرای همیــن وقتــی گفــت 

از هــم جــدا شــویم، قبــول کــردم.
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــواده، رس ــی دادگاه خان ــان قاض در پای

ــرد. ــول ک ــده موک ــه جلســه آین ــده را ب پرون
 خود را برای سختی ها آماده کنید

صفاری نیــا، روان شــناس در ایــن بــاره می گویــد: 
معمــوالً تفاوت هــای رفتــاری افــراد در زندگی مشــترک 
باعــث بــروز مشــکالت و اختالفاتــی می شــود کــه اگــر 
بــا مشــاوره و شــناخت بــه نــوع رفتــار همــراه نباشــد، 
شــکاف عمیــق عاطفــی بیــن زوجیــن ایجــاد می کنــد 
و حتــی ممکــن اســت بــه طــالق منجــر شــود. زنــان و 
مــردان بایــد ایــن را بداننــد که بــا اســتفاده از راهکارهای 
ــادی  ــش زی ــد بخ ــاوران می توانن ــان و مش روان شناس
 از مشــکالت و اختالفــات پیــش آمــده در زندگــی 
مشترک شــان را کاهــش دهنــد و حتــی از طــالق 
جلوگیــری کننــد. اولیــن قــدم در رفــع مشــکالت 
خــود  اشــتباهات  پذیرفتــن  زناشــویی،   زندگــی 

است.
 زن و مــرد بهتــر اســت بپذیرنــد کــه ضعف هایــی 
 دارنــد و یک طرفــه نمی تواننــد مشــکالت زندگــی 

مشترک شان را حل کنند.
ــر  ــد، بهت ــل نش ــات ح ــر اختالف ــدی اگ ــدم بع در ق
اســت بــه یــک متخصــص و مشــاور، مراجعــه کننــد و 
ــا صبــر و حوصلــه رونــد مشــاوره را طــی کننــد. رهــا  ب
ــا  ــپردن آن ه ــان س ــت زم ــه دس ــائل و ب ــردن مس ک
چیــزی را حــل نخواهــد کــرد. برخی هــا فکــر می کننــد 
گذشــت زمــان همــه چیــز را حــل می کنــد و مشــکالت 
ــه  ــی ک ــپارند. در صورت ــی می س ــت فراموش ــه دس را ب
 این طــور نیســت. مشــکالت و اختالفــات نــه تنهــا 
فرامــوش نمی شــود، بلکــه بــا مشــکالت جدیــد 
ــی  ــوع قدیم ــرا آن موض ــد، زی ــد ش ــر خواهن پررنگ ت
ــده  ــه نش ــه آن پرداخت ــی ب ــط مدت ــده و فق ــل نش ح

ــت. اس
در ایــن پرونــده، مشــکل مالــی باعــث تصمیــم 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــی ش ــرای جدای ــوان ب  زوج ج
را  مشــکل  حــل  قــدرت  آن هــا  می دهــد  نشــان 
نداشــته اند و راحت تریــن راه کــه جدایــی اســت  را 
انتخــاب کرده انــد. زندگــی همیشــه بــاال و پاییــن دارد و 
دو نفــر کــه تشــکیل خانــواده می دهنــد، بایــد خــود را 
بــرای روزهــای ســخت آمــاده کــرده و در کنــار هــم برای 

رفــع مشــکل تــالش کننــد.

طالق به خاطر ورشکستگی
کنش    وا

رئیس کمیته امداد   
اگر هفت هزار میلیارد تومان اعتبار کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی در الیحه بودجه 97 مصوب شود، عالوه بر 
افزایش مستمری، امکان ورود افراد نیازمند به چرخه 

حمایتی فراهم می شود. امسال برای اشتغال 140 هزار 
مددجو، 2 هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار مصوب شد 

که تا پایان سال جاری، 85 درصد و تا خردادماه سال 
97 صد درصد این مبلغ جذب می شود. همچنین امسال 
هزار میلیارد تومان از صندوق قرض الحسنه امداد والیت 

تسهیالت کارگشایی و اشتغالزایی به مددجویان و 
نیازمندان پرداخت شد که این رقم سال آینده به 2 هزار و 

500 میلیارد تومان افزایش می یابد.

 سعید خراط ها
آسیب شناس اجتماعی 

 خشونت در جامعه زیاد شده و به مرز بحران 
نزدیک است. مشکالت اقتصادی دلیل اصلی این 

خشونت افسارگسیخته است که امروز در بخش های 
مختلف جامعه خودش را به اشکال مختلف نشان 

می دهد. کمبودها و فشارهای اقتصادی، بیکاری، 
فقر و تبعیض باعث شده که خانواده ها به بدترین و 

دلخراش ترین شکل ممکن به خشونت گرفتار شوند. 
پدری که مدام و هر روز شرمنده زن و بچه است، جوانی 

که با تحصیالت و قابلیت های فراوان از بیکاری در 
 خانواده شرمسار است. مستعد هر گونه اقدام 

غیر منتظره است.

رئیس اداره اجتماعی کمیسیون ملی 
یونسکو 

یکی از برنامه های یونسکو طراحی جایزه ای برای 
مسئولیت های اجتماعی و کسانی که در این حوزه 

حمایت های خاص دارند، است. این جایزه می تواند از 
سطح ملی به بین المللی ارتقا پیدا کند و قطعًا به انجمن 

هنرمند، ورزشکار، شخص و هرکسی برای این مسئله 
وقت می گذارد، اهدا خواهد شد.

 دکتر نوری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی 

 در دانشگاه نیوکاسل تحقیقی انجام شده که عمدتًا روی 
درختان سدر در سنین مختلف است. در این تحقیق 
مشخص کرده اند که حدود 9 کیلوگرم اکسیژن برابر 

با 54 دالر است و آن را به مول تبدیل کرده و گفته اند 
هر مول از اکسیژن معادل یک دالر یا به نرخ امروز در 

حدود 4500 تومان است. اگر یک درخت سدر پنج ساله 
را در نظر بگیریم و این درخت در حدود هفت متر تاج 
داشته باشد، بر اساس محاسبات خاص انجام شده 

سطح این درخت از نظر سطح برگ می تواند در حدود 
56 متر مربع باشد. در نهایت به این نتیجه رسیده اند 

که در حدود 28 دالر در روز و در حدود 10 هزار دالر طی 
سال می تواند برای ما اکسیژن تولید کند و این نتیجه به 
دست آمد که اگر قرار بود، ما اکسیژن را خریداری کنیم، 
چقدر به ما خدمت می دهد و چقدر این خدمت به لحاظ 

اقتصادی و عدد و رقم مهم است.
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ــد  ــام عی ــه ای ــه ب ــن ک ــدارد. همی ــان ن ــا پای کابوس ه
نزدیــک می شــویم، صــدای انفجــار بــه گــوش می رســد. 
هــراس مــرگ، قطــع دســت و پــا و کــوری چشــم، همراه 
ــا شــنیدن ایــن صداهــا در ذهن هــا تداعــی می شــود. ب

ــادی داده می شــود و  ــا آنکــه هــر ســال هشــدارهای زی ب
رســانه ها نیــز از عاقبــت ایــن تفریحــات لحظــه ای، اخبــار 
ــی  ــم درس عبرت ــاز ه ــا ب ــد، ام ــر کرده ان ــادی منتش زی
ــوری،  ــب چهارشنبه س ــط در ش ــه فق ــت و ن ــده اس نش

ــد. ــم رخ می ده ــل از آن ه ــه قب بلک
 انفجار در اسالمشهر

ــل از  ــن حــوادث انفجــار قب شــاید یکــی از دلخراش تری
چهارشنبه ســوری، مربــوط بــه حادثــه اسالمشــهر باشــد، 
ــر جــان  ــک نف ــه 19 اســفند 94 رخ داد و ی ــه ای ک حادث
ــای  ــت و پاه ــه دس ــی ک ــر درحال ــش نف ــت و ش باخ
بعضــی از آن هــا قطــع شــده بــود بــه بیمارســتان منتقــل 

شــدند.
حادثــه انفجــار در منــزل مســکونی پنــج طبقــه در 
ــا  ــان ب شــهرک قاســم آباد رخ داد و آتش نشــانان همزم
ــان را  ــت حــرارت و دود، مصدوم ــه عل ــق ب ــای حری اطف
کــه وضعیــت بســیار وخیمــی داشــتند از محــل حادثــه 

ــد.  خــارج کردن
مصدومــان کــه براثــر شــدت انفجــار دچــار قطــع عضــو و 
ســوختگی بــاالی 80 درصــد بودنــد، توســط اورژانــس بــه 

بیمارســتان منتقل شــدند.
 انفجار در پشت بام

امســال نیــز حــوادث قبــل از چهارشــنبه ســوری رخ داد 
و یکــی از آن هــا انفجــار مهیبــی بــود کــه 16 آذر امســال 
ــاعت  ــار س ــوزی و انفج ــن آتش س ــت. ای ــورت گرف ص
ــه در یــک ســاختمان مســکونی واقــع در  11 و 24 دقیق
کیانشــهر خیابــان امامــی بــه ســامانه آتش نشــانی شــهر 

تهــران اعــالم شــد.
ــه  ــه ب ــه از حادث ــس از دو دقیق ــوران ایســتگاه 21 پ مأم

ــیدند.  ــوزی رس ــار و آتش س ــل انفج مح
 بــا حضــور آتش نشــانان در محــل حادثــه مشــاهده شــد

ــکونی رخ  ــاختمان مس ــک س ــام ی ــت ب ــار در پش  انفج
ــن  ــطح زمی ــه س ــت بام ب ــاله از پش ــرد 30 س  داده و م
ــه  ــه از ناحی ــز ک ــم 28 ســاله نی ــاب می شــود و خان پرت
ســر و صــورت و دســت ها دچــار مصدومیــت شــده بــود 

بــه عوامــل اورژانــس تحویــل داده شــد.
ــه  ــور شیش ــاختمان و همین ط ــای س ــی از دیواره بخش
پنجره هــای دیگــر ســاختمان های مجــاور در اثــر همیــن 

حادثــه تخریــب شــده بــود. 
پــس از بررســی های الزم مشــاهده شــد مقــداری مــواد 
ــه اســتفاده می شــود  ــرای ســاخت ترق شــیمیایی کــه ب
ــه  ــن حادث ــت ای ــه عل ــرار دارد ک ــت بام ق ــطح پش در س

بــوده اســت.
 مرگ 4 نفر در انفجار مهیب

ایــن حادثــه ســاعت 57 و 12 دقیقــه ظهــر پنجــم اســفند 
ــار  ــه انفج ــه ک ــد. حادث ــالم ش ــانی اع ــه آتش نش 91 ب
مهیبــی بــه همــراه داشــت در خیابــان 131، تهران پــارس 

ــود. رخ داده ب
ــیم  ــروه تقس ــن گ ــه چندی ــرعت ب ــه س ــانان ب آتش نش
شــده و گروهــی از پشــت بام ســاختمان مجــاور شــروع 
بــه مهــار آتــش کــرده و گــروه دیگــر پــس از بررســی های 
در  محبوســان  احتمالــی  جســت وجوی  بــه  اولیــه 
طبقــات پرداختنــد کــه معلــوم شــد یــک خانــواده ســه 
نفــره در طبقــه ســوم و خانــم جوانــی در طبقــه چهــارم 
ــده اند.  ــار ش ــب گرفت ــار مهی ــن انفج ــوزی ای در آتش س
در تحقیقــات میدانــی اولیــه معلــوم شــد نگهــداری 
ــال درون  ــان س ــنبه پای ــه چهارش ــواد محترق ــار م و انب
زیرزمیــن ایــن ســاختمان مســکونی و جوشــکاری 
ــه روی  ــای گداخت ــن مذاب ه ــاکنان و ریخت ــی از س یک
ــی  ــی در پ ــای پ ــار، انفجاره ــود در انب ــای موج کارتن ه
ــه  ــود ک ــدی ب ــه ح ــدت آن ب ــت و ش ــراه داش ــه هم را ب
مجــاور  ســاختمان های  پنجره هــای  شیشــه های 
ــن  ــود. ای ــاب شــده ب ــراف پرت ــه اط شکســته شــده و ب
حادثــه بــا مــرگ دلخــراش ســه زن و یــک مــرد پایــان 

ــدند. ــدید ش ــوختگی ش ــار س ــر دچ ــت و دو نف یاف

ترقه، انفجار و مرگ
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 برگزاری جلسه توجیهی مشترکین 
با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در منطقه چهار

ــه  ــای منطق ــرف آبف ــترکین پرمص ــی مش ــه توجیه جلس
چهــار بــا موضــوع مدیریــت مصــرف بهینــه آب بــا حضــور 

ــر مصــرف برگــزار شــد. 120 نفــر از مشــترکین پ
در ایــن نشســت مهنــدس باقــری مدیــر آبفــای منطقــه 
چهــار بــا اشــاره بــه وضعیــت آب و هوایــی کشــور و 
ــح آب  ــرف صحی ــه مص ــترکین را ب ــتان، مش ــپس اس س
دعــوت و عنــوان کــرد: در چنــد ســال اخیــر میــزان و نــوع 
ــور  ــالی در کش ــده خشکس ــوع پدی ــر وق ــا، بیانگ بارش ه
ــاری  ــی ج ــال آب ــه در س ــوری ک ــه ط ــت، ب ــتان اس و اس
میــزان بارندگــی حــدود 30 میلــی متــر بــوده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 57 درصــد کاهــش داشــته 
اســت. پــس بــا رونــد کاهشــی نــزوالت جــوی، همــه مــا 

ــت دقــت را در مصــرف آب داشــته باشــیم. ــد نهای بای
وی بــا اشــاره بــه کاهــش ذخیــره حجــم ســد زاینــده رود 
ــک  ــدود ی ــده رود ح ــد زاین ــم س ــت حج ــزود: ظرفی اف
ــا  ــب اســت ام ــر مکع ــون مت ــار صــد میلی ــارد و چه میلی
از آنجــا کــه بــه گفتــه اداره کل هواشناســی، در ســال آبــی 
ــزان در 50 ســال  ــن می ــا کمتری ــزان بارندگی ه جــاری می
گذشــته بــوده، موجــب شــده کــه در حــال حاضــر حجــم 
ــر کاهــش  ــون مت ــه 130 میلی ــده رود ب ــره ســد زاین ذخی
یابــد؛ یعنــی هــم اکنــون تنهــا در 10 درصــد ظرفیــت ســد 

ــود دارد. ــده رود آب وج زاین
مدیــر آبفــای منطقــه چهــار افــزود: مشــترکین بایــد 
بداننــد دیگــر آب بــه انــدازه کافــی نیســت کــه بــی محابــا 
ــه  ــت ک ــی نیس ــد، آب کاالی ــرف کنن ــد آن را مص بخواهن
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــن بای ــد؛ بنابرای ــته باش ــن داش جایگزی
ــی، نهایــت دقــت را در مصــرف آب  ــع آب محدودیــت مناب
داشــته باشــیم و از مصــرف بــی رویــه آن پرهیــز کنیــم.
باقــری اعــام کــرد: می تــوان از طریــق اصــاح رفتــاری و 
ابــزاری، مصــرف را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داد؛ 

ــدون اینکــه توجهــی  چراکــه بعضــًا مشــرکینی هســتند ب
بــه رونــد نزولــی بارش هــا داشــته باشــند، الگــوی 
ــر مکعــب  ــد و بیــش از 20 مت مصــرف را رعایــت نمی کنن

ــانند. ــرف می رس ــه مص ــاه آب را ب در م
در ادامــه ایــن جلســه آقابابایــی مدیــر دفتــر مشــترکین 
و درآمــد شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: بــا 
توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا و محدودیــت منایــع آبــی، 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان تأمیــن پایــدار آب شــرب 
ــت را  ــح داده و مصلح ــی ترجی ــد زای ــه درآم ــردم را ب م
ــاز مــردم همیشــه در  ــد کــه آب مــورد نی ــن امــر دی در ای
دســترس باشــد و نمــی خواهــد شــما آب را بیــش از الگو 

ــد. مصــرف کنیــد و بهــای بیشــتری بپردازی
وی افــزود: ازمشــترکین انتظــار مــی رود بــه منظــور تأمیــن 
پایــدار آب شــرب، از هرگونــه مصــرف بــی رویــه آب 
خــودداری کننــد؛ بــه حــدی کــه مصــرف خــود را بــه زیــر 

ــر مکعــب در مــاه برســانند. 20 مت
ــه برخــی  ــگ آب، ب ــه فرهن ــر خان ــه تشــیعی، مدی درادام
از اصاحــات رفتــاری و ابــزاری پرداخــت و تصریــح کــرد: 
اگــر مشــترکین از تجهیــزات کاهنــده مصــرف در واحدهای 
ــد در  ــدود 50 درص ــد، ح ــتفاده کنن ــود اس ــکونی خ مس
مصــرف آب صرفــه جویــی می شــود. در واقــع ابزارکاهنــده 
آب بــا مختلــط کــردن آب و هــوا باعــث مصــرف بهینــه آب 
می شــود؛ همچنیــن اگــر تغییراتــی در رفتــار خــود دهیــم 
شــاهد مصــرف صحیــح آب هســتیم؛ بــه عنــوان مثــال از 
کارواش بــرای شستشــوی وســایل نقلیــه اســتفاده شــود  
و از تمــام ظرفیــت ماشــین ظرفشــویی ولبــاس شــویی در 

مواقــع نیــاز اســتفاده کنیــم.
ــی  ــدس آقابابای ــیعی و مهن ــم تش ــه خان ــان جلس در پای
پاســخگوی ســواالت مشــترکین در راســتای مصــرف 

ــد. ــه آب بودن بهین

»آگهی تجدید مناقصه«  
نوبت دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک 
کارگاهی نیک اندیش )پینارت( به مساحت تقریبی 1900 مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه، نرسیده به سه راهی پینارت، جنب کانال آب، شهرک 
نیک اندیش )مجموعه کارگاهی پینارت( به مبلغ تقریبی 27.740.291.819 ریال بر اساس فهارس بهای سال 1396، با شرایط 50% نقدی و 
50% ملکی )مطابق با لیست اماک سازمان که در شرایط مناقصه درج گردیده است و از طریق مزایده به پیمانکار واگذار می گردد( را از طریق 
مناقصه به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1396/12/12 تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 
1396/12/21 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، 
حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پاک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی اقدام به واریز 
مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و 

اسناد مناقصه را از دبیرخانه سازمان دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 4- 32683601

1-شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی چهار ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 90.000.000 ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است. 

3- مدت اجراء : 12 ماه شمسی می باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1396/12/22 می باشد. 

5- پیشنهادات در تاریخ 1396/12/23 بازگشایی می شوند. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

           سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

حضرت فاطمه  سالم اهلل عليها می فرمایند: َفَجَعَل اللَُّه . . . إطاَعَتنا ِنظامًا لِلِملَِّة و إماَمَتنا أمانًا لِلُفرَقِة
خدا اطاعت از ما را رشته سامان مّلت  و امامت ما را مايه امينی از تفرقه قرار داده است.

حدیث روز

اإلحتجاج ، ج ۱ ، ص ۱۳۴

اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان  امضاهــای 
ــه 182  ــوال نامشــروع مســئوالن ب ــاده ام ــر طــرح اع ب

ــت. ــش یاف افزای
ــه و  ــردم طرقب ــده م ــان، نماین ــد دهق ــه محم ــه گفت ب
شــاندیز، قــرار اســت ایــن طــرح بــا درخواســت 2 
فوریــت در نشســت روز یکشــنبه مجلــس شــورای 
اســامی مــورد بحــث و بررســی نماینــدگان قــرار گیــرد.
بــه موجــب ایــن طــرح، هیئتــی متشــکل از نهادهــای 
ــوال  ــی ام ــه بررس ــی وظیف ــی و قضای ــی، امنیت نظارت
مســئوالن را دارد کــه پــس از بررســی ها درصــورت 
حصــول اطمینــان از نامشــروع بــودن ایــن امــوال، آن ها 

ــد. ــاز می گردان ــال ب ــت الم ــه بی را ب
متــن کامــل ایــن طــرح کــه ماده هــای آن از 12 بــه 

18 افزایــش یافتــه اســت، بــه شــرح ذیــل اســت:
بسمه تعالی

طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن کشور
مقدمه:

امــام علــی )ع(: ان هللا تعالــی فــرض علــی ائمــه الحــق 
أن یقــدروا انفســهم بضعفــه النــاس کیــا یتبیــغ بالفقیر 

ه فقر

خداونــد بــر پیشــوایان جامعــه اســامی واجــب کــرده 
اســت کــه خــود را بــا ضعفــای مــردم بســنجند تــا فقــرا 

بــه دلیــل فقرشــان طغیــان نکننــد.
»نهج الباغه«

ــه  ــه: اســام آن اســت ک ــی رحمــه هللا علی ــام خمین ام
ــرف  ــم در آن ط ــن می ترس ــه م ــد ک ــرش می فرمای امی
ــا  ــاید آنجاه ــد، ش ــنه باش ــی گرس ــک کس ــت ی مملک
ــن  ــی ام ای ــن زندگ ــورد، م ــد بخ ــته باش ــزی نداش چی
باشــد ... البتــه خــودش می فرمایــد شــما قــدرت 
نداریــد و صحیــح می فرمایــد، مــا قــدرت نداریــم 
مثــل او باشــیم، امــا این قــدر قــدرت داریــم کــه 
جیب هایمــان را دیگــر پــر نکنیــم ... ایــن را کــه قــدرت 
ــا  ــن ضعف ــال ای ــرا، از م ــن فق ــال ای ــه از م ــم ک داری
ــد 7 ص  ــور – جل ــه ن ــم. »صحیف ــر نکنی ــان را پ جیبم
ــری: لحظــه تاریخــی کــه مــا  ــام معظــم رهب 146« مق
ــاس تر از آن  ــر و حس ــی مهم ت ــم، بس ــرار داری در آن ق
اســت کــه از مــا خدمتگــزاران کســی حــق داشــته باشــد 
آن را بــا ســرگرم شــدن بــه جمــع ثــروت بــرای خــود یــا 

ــدان و کســان خــود، ضایــع کنــد و لعنــت خــدا و  فرزن
ــازد.» 1377/11/21« ــود س ــه خ ــق را متوج خل

مقــام معظــم رهبــری: مهم تریــن مطلــب امیرالمؤمنین 
ــد  ــم نبای ــه حاک ــن اســت ک ــت، ای ــاب حکوم )ع( در ب
ــی و  ــه و زندگ ــیله اعاش ــود وس ــرای خ ــت را ب حکوم

ــرار دهــد. ــروت ق کســب درآمــد و اندوختــن ث
پذیرفتــه نیســت کــه مأمــور عالــی رتبــه در نظــام 
ــئولیت  ــب ها مس ــه کاس ــل بقی ــامی مث ــوری اس جمه

ــد. ــاب کن ــبی حس ــک کاس ــود را ی خ
اصل 142 قانون اساسی:

دارایــی رهبــر، رئیــس جمهــور، معاونان رئیــس جمهور، 
وزیــران و همســر و فرزنــدان آنــان قبل و بعــد از خدمت 
توســط رئیــس قــوه قضائیــه رســیدگی می شــود کــه بــر 

خــاف حــق افزایــش نیافته باشــد.
اصل 49 قانون اساسی:

دولــت موظــف اســت ثروت هــای ناشــی از ربــا، غصــب، 
رشــوه، اختــاس، ســرقت، قمــار، ســوء اســتفاده 
و  مقاطعه کاری هــا  از  اســتفاده  موقوفــات، ســوء  از 
و  مــوات  زمین هــای  فــروش  دولتــی،  معامــات 
ــن فســاد و ســایر  ــردن اماک ــر ک ــی، دائ مباحــات اصل
ــق رد  ــب ح ــه صاح ــه و ب ــروع را گرفت ــر مش ــوارد غی م
ــال  ــت الم ــه بی ــودن او، ب ــوم نب ــد و در صــورت معل کن
بدهــد. ایــن حکــم بایــد بــا رســیدگی و تحقیــق و ثبــوت 

ــود. ــرا ش ــت اج ــیله دول ــه وس ــرعی ب ش
ــال  ــا س ــی ت ــون اساس ــل 142 قان ــرای اص ــرای اج ب
ــت. در  ــیده اس ــب نرس ــه تصوی ــی ب ــچ قانون 1394 هی
ــاب  ــس از انق ــار پ ــن ب ــرای اولی ــخ 1394/8/9 ب تاری
ــه  ــه دارایــی مقامــات و مســئوالن ب ــون رســیدگی ب قان
تصویــب رســید کــه بــر اســاس آن رئیــس قــوه قضائیه 
ــه  ــن نام ــاغ آئی ــب و اب ــا تصوی ــوده اســت ب موظــف ب

ــه اجــرا بگــذارد. ــور را ب ــون مذک ــط، قان ذیرب
تاکنــون آییــن نامــه قانــون مذکــور ابــاغ نشــده و البتــه 
پــس از ابــاغ، احــکام آن صرفــًا نســبت بــه آینــده اجــرا 

می شــود.
ــه می توانســت  ــون اساســی ک ــن اصــل 142 قان بنابرای
زمینــه شــفافیت دارایــی مســئوالن کشــور را در 40 ســال 
گذشــته فراهــم کنــد و بــر اعتمــاد مــردم بــه مســئوالن 
کشــور بیفزایــد، متأســفانه بــه دلیــل غفلــت 30 ســاله 

مجلــس شــورای اســامی و به دلیــل مقاومت 10 ســاله 
ــا  ــم ت ــل مه ــن اص ــی، ای ــتگاه های حکومت ــایر دس س
کنــون بــی خاصیــت و بــدون اجــرا باقــی مانــده اســت.
اکنــون بــرای جبــران کوتاهــی و غفلــت 40 ســاله، 
ــی  ــی، اموال ــون اساس ــل 49 قان ــق اص ــوان مطاب می ت
را کــه برخــی از مقامــات و مســئوالن کشــور بــه صــورت 
نامتعــارف و بــا اســتفاده از موقعیــت و مقــام خــود بــه 
ــی کشــور  ــان اصل ــه صاحب ــد، ب ــل کرده ان ناحــق تحصی
ــن  ــه ای ــد. ب ــتضعفان برگردان ــان و مس ــی محروم یعن
واقعیــت تلــخ هــم بایــد اذعــان کــرد کــه قانــون نحــوه 
ــاه  ــوب مردادم ــی مص ــون اساس ــل 49 قان ــرای اص اج
1363 معطــوف بــه اعــاده امــوال نامشــروع مســئوالن و 
دســت انــدرکاران زمــان شــاه بــوده اســت و در خصوص 
اعــاده امــوال نامشــروع بعــد از انقــاب قابلیــت اجرایــی 

نــدارد.
ــئوالن  ــیاری از مس ــد بس ــرح معتقدن ــن ط ــان ای طراح
ــروزی انقــاب  ــدای پی ــران از ابت ــوری اســامی ای جمه
ــدون  ــا ب ــد ام ــی کرده ان ــاک و ســالم زندگ ــون پ ــا کن ت
ــوء  ــود س ــت خ ــئوالن از موقعی ــی از مس ــد برخ تردی
اســتفاده کــرده و بــه جــای خدمــت بــه مــردم، تــاش 
ثروت هــای کان  تحصیــل  بــه  معطــوف  را  خــود 

کرده انــد.
ــت  ــامی عدال ــوری اس ــام جمه ــکیل نظ ــفه تش فلس
ــت.  ــوده اس ــی ب ــاد و تباه ــه فس ــا هرگون ــارزه ب و مب
ــوان  ــه عن ــادی ب ــاد اقتص ــاب از فس ــم انق ــر معظ رهب
ــا  ــارزه ب ــه مب ــد ک ــر کرده ان ــر تعبی ــت س ــای هف اژده
ــود.  ــا پاکدســتی حاکمــان میســر نخواهــد ب آن جــز ب
احــراز پاکدســتی جــز بــا طــی طریــق شــفافیت میســور 
نخواهــد شــد. بــا تصویــب و اجــرای طــرح اعــاده امــوال 
ــژه  ــه وی ــارف ب ــای نامتع نامشــروع مســئوالن، ثروت ه
ــش  ــا پاالی ــته و ب ــال بازگش ــت الم ــه بی ــوال کان ب ام
ــوده  غارتگــران از درون نظــام، اعتمــاد مســتضعفان و ت
ــارزه واقعــی  ــه و مب ــه حاکمــان افزایــش یافت مــردم ب
ــام  ــد و نظ ــد ش ــر خواه ــم میس ــی ه ــاد مال ــا فس ب
جمهــوری اســامی کــه متأســفانه از آرمــان امــام 
خمینــی )ره( و شــهدای خونیــن کفــن عقــب مانــده و 
بعضــًا از مســیر عدالــت منحرف شــده اســت، در مســیر 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــداف خــود ق اه
ــا تصویــب ایــن قانــون مســئوالن پاکدســت و ســاده  ب
زیســت کــه در برابــر وسوســه ها مقاومــت کرده انــد 
مــورد تحســین و تشــویق قــرار خواهنــد گرفــت و 
ــن دســته از  ــاروا درخصــوص ای شــایعات و اتهامــات ن
ــتان از  ــت و پاکدس ــد رف ــن خواه ــز از بی ــئوالن نی مس
ــدوزی و غــارت امــوال مــردم  ــا ثــروت ان آنهایــی کــه ب

ــد. ــد ش ــز خواهن ــده اند، متمای ــی ش ــب بدنام موج

باتوجــه بــه مــوارد فــوق طــرح دو فوریتــی اعــاده امــوال 
نامشــروع مســئوالن کشــور تقدیــم نماینــدگان مجلــس 

شــورای اســامی می شــود.
ــا رأی قاطــع نماینــدگان بــه ایــن طــرح  امیــد اســت ب
همــه دوســتداران انقــاب بــه ویــژه عدالــت خواهــان و 
ــامی و  ــاب اس ــمنان انق ــنود و دش ــتضعفان خش مس

ــا امیــد شــوند. بدخواهــان و فاســدان غارتگــر ن
 طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن کشور

ــدرج  ــداف من ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ مــاده 1: ب
ــول  ــر اص ــی و دیگ ــون اساس ــول 49 و 142 قان در اص
ــاغ از  ــا اب ــی ب ــک قاض ــب از ی ــی مرک ــط هیئت ذیرب
ســوی رئیــس قــوه قضاییــه، یــک نماینــده از معاونــت 
بازرســی دفتــر مقــام رهبــری، یــک نماینــده از ســازمان 
ــات،  ــده از وزارت اطاع ــک نماین بازرســی کل کشــور، ی
ــداران،  ــپاه پاس ــات س ــازمان اطاع ــده از س ــک نماین ی
ــل  ــی و اص ــی و حقوق ــیون های قضای ــای کمیس رؤس
نــودم قانــون اساســی مجلــس شــورای اســامی )بــه 
عنــوان ناظــر( تشــکیل می شــود. ایــن هیئــت موظــف 
اســت رأســًا نســبت بــه بررســی امــوال رؤســای 
قــوای ســه گانه و معاونــان و مشــاوران آنهــا، وزرا و 
معاونــان آنهــا و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی 
ــهرهای  ــهرداران ش ــا و ش ــان آنه ــتانداران و معاون و اس
ــروزی  ــدای پی ــا از ابت ــان آنه ــتان ها و معاون ــز اس مراک
ــه  ــرده و چنانچ ــدام ک ــون اق ــا کن ــامی ت ــاب اس انق
امــوال هــر یــک از آنهــا، همســر و فرزنــدان آنهــا بیــش 
از حــد متعــارف باشــد، مطابــق احــکام منــدرج در ایــن 
ــا  ــا اقــدام و ب ــه ضبــط و اســترداد آنه ــون نســبت ب قان
رعایــت اصــل 49 قانــون اساســی، درآمــد حاصلــه 
ــه، وقــف بودجه هــای ســنواتی  ــه خزان ــز ب پــس از واری
بــا اولویــت ایجــاد اشــتغال جوانــان و فقرزدایــی شــود. 
عــاوه بــر مــوارد فــوق هــرگاه براســاس اطاعــات 
موثــق از جملــه اعــام مدیــران کل اطاعــات اســتان ها 
و مســئوالن اطاعــات ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
ــی کل  ــازمان بازرس ــر س ــای دفات ــتان ها و رؤس در اس
کشــور در اســتان ها و دادســتان های شهرســتان های 
مراکــز اســتان ها، ظــن قــوی بــر تحصیــل امــوال 
نامتعــارف توســط قضــات و ســایر مدیــران و مســئوالن 
مدیریــت  قانــون   5 مــاده  موضــوع  دســتگاه های 
خدمــات کشــوری و مــاده 29 قانــون برنامــه ششــم و 
ــه دارایــی  ــون رســیدگی ب کلیــه مســئوالن موضــوع قان
ــامی  ــوری اس ــزاران جمه ــئوالن و کارگ ــات، مس مقام
ایــران مصــوب 1394/8/9 مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام از ابتــدای انقــاب تاکنــون وجــود داشــته باشــد، 
ــه  ــه رســیدگی ب ــت موظــف اســت نســبت ب ــن هیئ ای
امــوال آنهــا اقــدام کــرده  و امــوال مــازاد از حــد متعــارف 

ــا رعایــت اصــل 49 قانــون اساســی بــرای مصــرف  را ب
ــه  ــرده و ب ــذ ک ــتغال اخ ــی و اش ــر زدای ــیر فق در مس

ــد. ــل ده ــال تحوی بیت الم
مــاده 2: امــوال نامتعــارف اعــم از اموالــی اســت کــه به 
نحــو نامشــروع تحصیــل شــده یــا اموالــی کــه بــه دلیل 
ــات ناشــی از تصــدی  ــا اطاع ــدرت ی ــه ق دسترســی ب
ــت موظــف اســت  ــل شــده اســت. هیئ ســمت تحصی
ــتر،  ــای بیش ــه ثروت ه ــبت ب ــت نس ــت اولوی ــا رعای ب
ابتــدا دارایی هــای افــراد موضــوع ایــن قانــون، همســر 
و فرزنــدان آنهــا را کــه بــر اســاس اطاعــات و مــدارک 
واصلــه از مراجــع نظارتــی منــدرج در مــاده یــک، 
ــال  ــارد ری ــاه میلی ــش از پنج ــا بی ــی آنه ــوع دارای مجم
ــد. در صــورت وجــود  ــرار ده ــورد رســیدگی ق اســت، م
اطاعــات و مــدارک مبنــی بــر نامشــروع بــودن امــوال 
ــه آن مــوارد نیــز  ــر از مبلــغ مذکــور، رســیدگی ب پایین ت

ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــت بع در اولوی
ــران  ــات، رؤســا و مدی ــه مقام ــه ب ــی ک مــاده 3: اموال
ــن  ــمول ای ــیده، مش ــه ارث رس ــون ب ــن قان ــوع ای موض
قانــون نیســت. در خصــوص افــراد موضــوع ایــن قانــون 
ــه  ــت ک ــی اس ــت وّراث در صورت ــودن مالکی ــروع ب مش
نامشــروع بــودن مالکیــت موّرثــان احــراز نشــده باشــد.

ــوال  ــون ام ــن قان ــراد موضــوع ای مــاده 4: چنانچــه اف
ــن  ــور در ای ــت مذک ــا هیئ ــا ب ــرده ی ــان ک ــود را پنه خ
ــون  ــا رعایــت اصــل 166 قان ــد، ب ــون همــکاری نکنن قان
ــوم می شــوند.  ــج محک ــس درجــه پن ــه حب اساســی ب
ایــن مجــازات قابــل تخفیــف، تعلیــق و ســایر نهادهــای 

ــل و بعــد از صــدور حکــم نیســت. ارفاقــی قب
ــًا نســبت  ــون صرف ــن قان ــت موضــوع ای مــاده 5: هیئ
ــه  ــوال ب ــودن ام ــارف ب ــودن و غیرمتع ــروع ب ــه نامش ب
دارایــی افــراد مشــمول رســیدگی می کنــد و چنانچــه در 
زمــان رســیدگی بــه امــوال افــراد مشــمول ایــن قانــون، 
هرگونــه اتهامــی متوجــه افــراد باشــد، موضــوع توســط 
ــرای رســیدگی  ــح ب ــه دادســتان صال ــت ب قاضــی هیئ
ارجــاع می شــود. جرائــم مذکــور چنانچــه در ارتبــاط بــا 
ــون باشــد،  ــن قان ــی موضــوع ای سوءاســتفاده های مال

ــود. ــان نمی ش ــرور زم ــمول م مش
ــک  ــن خــود ی ــت از بی مــاده 6: اعضــای موظــف هیئ
رئیــس و یــک نایــب رئیــس و یــک ســخنگو بــا 
جلســات  می کننــد.  انتخــاب  آرا  مطلــق  اکثریــت 
ــد  ــمیت می یاب ــا رس ــوم اعض ــور دو س ــا حض ــت ب هیئ
و تصمیمــات هیئــت بــا حداقــل ســه رأی نافــذ خواهــد 
ــا  ــر اینکــه قاضــی هیئــت در بیــن آنه ــود، مشــروط ب ب
ــت  باشــد و رأی اکثریــت توســط یکــی از قضــات هیئ
ــا  ــس ی ــی و رئی ــای قاض ــه امض ــود و ب ــا می ش انش

نایــب رئیــس می رســد.

در صورتــی کــه قاضــی هیئــت نظــر بــر نامتعــارف بــودن 
امــوال فــرد مشــمول داشــته باشــد و ســایر اعضــا بــر 
خــاف نظــر قاضــی رأی دهنــد، رأی قاضــی همــراه بــا 
نظــرات ســایر اعضــای هیئــت بــه رئیــس دیــوان عالــی 
کشــور جهــت رســیدگی و صــدور رأی مقتضــی ارجــاع 

می شــود.
مــاده 7: اجــرای احــکام ایــن قانــون منــوط بــه 
ــت  ــن نامــه و دســتورالعمل از ســوی دول ــب آیی تصوی
ــه  ــت بافاصل ــه نیســت و هیئ ــوه قضایی ــا رئیــس ق ی
پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، تشــکیل شــده 
ــون را در دســتور کار قــرار می دهــد. و اجــرای ایــن قان

مــاده 8: هیئــت موظــف اســت قبــل از اتخــاذ تصمیم، 
در صــورت درخواســت دفاعیــات فــرد مظنــون یــا وکیل 

وی را مــورد ماحظــه قــرار دهــد.
مــاده 9: رأی هیئــت پنــج نفــره موضــوع ایــن قانــون 
قطعــی و غیرقابــل تجدیــد نظــر اســت و ضمــن ارســال 
ــه  ــاع ب ــا ارج ــور، ب ــی کش ــوان عال ــس دی ــرای رئی ب
دادســتان کل کشــور بــه مــورد اجــرا گذاشــته می شــود. 
هــرگاه رئیــس دیــوان عالــی کشــور ظــن قــوی پیــدا 
کنــد کــه رأی قطعــی هیئــت خــاف بّیــن شــرع 
اســت، موظــف اســت فــورًا از هیئــت تقاضــای برگــزاری 
جلســه کــرده و نظــر اعضــای هیئــت را اســتماع کنــد. 
ــس از  ــی کشــور پ ــوان عال ــس دی ــه رئی ــی ک در صورت
ــی  ــورت قطع ــه ص ــت ب ــای هیئ ــر اعض ــتماع نظ اس
حکــم هیئــت را خــاف بّیــن شــرع تشــخیص دهــد، 
می توانــد مطابــق قانــون رأســًا نســبت بــه اصــاح رأی 
ــد. در صــورت  ــد اقــدام کن ــا صــدور رأی جدی هیئــت ی
نقــض رأی هیئــت توســط رئیــس دیــوان عالی کشــور، 
هــر دو رأی در رســانه های عمومــی منتشــر می شــود.

مــاده 10: انتقــال امــوال افــراد مشــمول ایــن قانــون به 
خــارج از کشــور مطلقــًا ممنــوع اســت. چنانچــه هیئــت 
تشــخیص دهــد هــر یــک از افــراد مشــمول ایــن قانون 
قصــد انتقــال امــوال بــه خــارج کشــور را دارد، قاضــی 
ــا  ــع انتقــال امــوال و ی هیئــت تصمیــم الزم جهــت من

منــع خــروج فــرد را اتخــاذ می کنــد.
ــوع  ــئوالن موض ــط مس ــوال توس ــال ام ــه انتق ــر گون ه
ایــن قانــون بایــد بــه نحــو مقتضــی بــه اطــاع هیئــت 
یــا مســئوالن دســتگاه های چهارگانــه منــدرج در مــاده 

یــک رســانده شــود.
ــوع  ــراد موض ــه اف ــی ک ــر متعارف ــوال غی مــاده 11: ام
ایــن قانــون بــه خانــواده و بســتگان خــود هبــه کــرده 
یــا بــه نحــوی دیگــر بــه صــورت صــوری منتقــل کــرده 

نیــز مشــمول احــکام ایــن قانــون اســت.
مــاده 12: هیئــت موظــف اســت حداقــل هــر شــش 
ــه صــورت  ــار مشــروح اقدامــات خــود را ب مــاه یــک ب

ــدگان مجلــس شــورای اســامی و  ــه نماین ــی ب تفصیل
گــزارش کار خــود را از طریــق صــدا و ســیما بــه عمــوم 

مــردم اعــام کنــد.
تمــام  کارکنــان  و  مســئوالن  کلیــه   :13 مــاده 
دســتگاه های حکومتــی موظفنــد بــا ایــن هیئــت 
همــکاری کننــد. تخلــف از مقــررات ایــن مــاده موجــب 

محکومیــت بــه حبــس درجــه شــش اســت.
ــک از  ــوال هری ــه ام ــیدگی ب ــرگاه در رس مــاده 14: ه
مشــموالن ایــن قانــون ظــن قــوی در تحصیــل امــوال 
نامشــروع توســط شــرکای تجــاری یــا افــراد مرتبــط بــا 
مقامــات و مدیــران و ســایر افــراد موضــوع ایــن قانــون 
بــه واســطه ســوء اســتفاده از موقعیــت افــراد مشــمول 
ــت  ــف اس ــت موظ ــود، هیئ ــل ش ــون حاص ــن قان ای

احــکام ایــن قانــون را نســبت بــه آنهــا اعمــال کنــد.
تأییــد  بــا پیشــنهاد رئیــس هیئــت و  مــاده 15: 
اکثریــت اعضــا، یــک دبیــر انتخــاب خواهــد شــد. دبیر 
ــکیل  ــه تش ــت، دبیرخان ــر هیئ ــر نظ ــت زی ــف اس موظ
دهــد. ســازمان بازرســی کل کشــور، وزارت اطاعــات و 
ســازمان اطاعــات ســپاه پاســداران موظفنــد نیروهــای 
ــن در  ــد. همچنی ــن کنن ــه را تأمی ــاز دبیرخان ــورد نی م
ــوع  ــتگاه های موض ــون دس ــن قان ــرای ای ــتای اج راس
ایــن مــاده موظفنــد کلیــه گزارش هــا و اطاعــات 
ــارف  ــر متع ــوال غی ــوص ام ــود در خص ــدارک خ و م
ــت و  ــه هیئ ــون را ب ــن قان ــموالن ای ــروع مش و نامش
ــه  ــد. دبیرخان ــل دهن ــی تحوی ــت بررس ــه جه دبیرخان
ــد  ــاده موظفن ــن م ــوع ای ــتگاه های موض ــت و دس هیئ
تمهیــدات الزم را بــرای دریافــت مــدارک و گزارش هــای 
ــا  ــروع ی ــوال نامش ــل ام ــوص تحصی ــی درخص مردم

ــد. ــم کنن ــون فراه ــن قان ــوع ای ــارف موض غیرمتع
مــاده 16: کلیــه احکامــی کــه در ایــن قانــون در 
خصــوص دســتگاه های زیــر نظــر مقــام رهبــری 
ــا اذن ایشــان بــه مــورد اجــرا گذاشــته  آمــده اســت، ب

می شــود.
ــه  ــر گون ــون از ه ــن قان ــمول ای ــراد مش مــاده 17: اف
ــت  ــت در هیئ ــی، عضوی ــادی و مال ــگاه داری اقتص بن
از  اعــم  انتفاعــی  مؤسســات  و  مدیــره شــرکت ها 
دولتــی و غیردولتــی در زمــان مســئولیت ممنــوع 
هســتند. تخلــف از اجــرای ایــن مــاده مســتوجب 
ــه  ــج اســت. مســئوالنی ک ــس درجــه پن مجــازات حب
ــه عضویــت در شــرکت های  ــون مأمــور ب ــه حکــم قان ب
دولتــی و عمومی انــد، از شــمول ایــن حکــم مســتثنی 

ــتند. هس
ــن  ــرای ای ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــارات م مــاده 18: اعتب
قانــون از محــل ردیف هــای .............. قوانیــن بودجــه 

ــود. ــن می ش ــنواتی تأمی س

۱۸۲ نماینده امضا کردند:

 متن نهایی طرح ۱۸ ماده ای 
»اعاده اموال نامشروع مسئوالن«


