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چالش های زندگی مشترک

 سرباالیی ازدواج 
سرازیری طالق
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 میانگین دمای هوا حدود 1.5 درجه 
افزایش می یابد

 خطر خشکسالی 
جدی است
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 افزایش ۱۲درصدی 
و ثبت رکورد جدید تولید 

در فوالد مبارکه
|صفحه 3

راهبردهای حمایت از کاالی ایرانی
سال هاست دشمن غدار با ایجاد موانع مختلف 
به صورت آشکار و پنهان و از دور و نزدیک، جنگ 
است.  کرده  ایران شروع  علیه ملت  را  اقتصادی 
هرچه دامنه موفقیت های ملت ایران وسیع تر شده، 
متفاوت   حوزه های  و  عرصه ها  در  دشمن  تهاجم 
به  است؛  شده  بیشتر  اقتصاد  حوزه  در  ازجمله 
طوری که سخت ترین تحریم های اقتصادی را اعمال 
کرده اند؛ اما ملت ایران با مقاومت وصف ناپذیر با 

آنها مقابله کرده اند. 
از برنامه های دفاعی که در چند سال گذشته در 
مقابل تحریم ها تا حدی با موفقیت انجام شده، 
اقتصاد مقاومتی است که البته روزنه هایی همچنان 
فشار اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده است که 
باید این روزنه های مهم مسدود شود و مهم ترین 

آنها، واردات بی رویه ای است که...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

آگهی مناقصه 97/0052
شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن 
شهرستان شاهین شهر با برآورد 9.030.000.000 ریال )نه میلیارد و سی میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه 350.000.000 ریال را از طریق مناقصه 

یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید
از تاریخ 97/1/26 لغایت 97/2/4 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتی اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه 

نمایند
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 36662777 و یا 36660141 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان واقع 
در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه: 
1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 

2-سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد. 
3-ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکت های ایرانی - خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزش کار برای طرف ایرانی میسر 

خواهد بود.
4-پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی میشود که در کمیته فنی بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند.

5-در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهی )جهت رفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان(،  زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید خواهد 
کیوان فروتن نائینی - مدیر پشتیبانی و تدارکات منطقه اصفهانشد.

ذوب آهن در دو قدمی 
نایب قهرمانی 

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان تأکید کرد:  

کیفیت و سالمت آب شرب 
اصفهان، تغییر نکرده است 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن خبر داد: 

اختصاص ۱8 میلیون تومان 
بالعوض برای مسکن خانواده های 

روستایی دارای دو معلول
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واکنش ها به حمله یک ساعته به سوریه با چند موشک و پشتوانه پول سعودی

ترقه بازی ابرقدرت ها در دمشق
ترامپ: حمله تمام عیاری انجام دادیم! مأموریت تمام شد

بامــداد روز گذشــته صــدای انفجــار از  کیمیای وطن

چنــد نقطــه دمشــق ، پایتخــت ســوریه، و نقــاط دیگــر 
از ایــن کشــور بــه گــوش رســید. آمریــکا، انگلیــس و 
فرانســه در حمالتــی 50 دقیقــه ای مناطقــی از دمشــق 

و دیگر بخش های سوریه را هدف قرار دادند.
ســاعاتی پــس از آغــاز ایــن حملــه، وزارت دفــاع 
آمریــکا اعــالم کــرد حمــالت بــه ســوریه پایــان یافتــه 
اســت و فعــال برنامــه ای بــرای حمــالت بیشــتر نــدارد. 
ــز هــدف از  ــکا، نی ــاع آمری ــر دف جیمــز ماتیــس، وزی
ــوریه  ــش س ــوان ارت ــه ت ــه زدن ب ــه را ضرب ــن حمل ای
ــتورکار  ــتر در دس ــالت بیش ــت حم ــا گف ــت؛ ام دانس

ــت. نیس
بــا ایــن حــال رســانه های غربــی از جملــه ســی ان ان 
بــه نقــل از مســئوالن غربــی حمــالت دیــروز را 
بخــش اول اقــدام نظامــی آمریــکا و متحدانــش 
ــالم کرده انــد و می گوینــد حمــالت بیشــتر نیــز  اع

برنامه ریــزی شــده اســت.
در ادامــه، واکنش هــا بــه ایــن حملــه کوچــک را 

می کنیــم. مــرور 
ــکارا  ــکا، آش ــدود آمری ــات مح ــز: عملی نیویورک تایم
بــه نحــوی برنامه ریــزی شــده بــود کــه باعــث 
ــه  ــران ب ــیه و ای ــوریه در روس ــان س ــک حامی تحری

انجــام اقــدام تالفی جویانــه نشــود.
وزارت امــور خارجــه ایــران: ایــن تجــاوز نقــض آشــکار 
ــی و نادیده گرفتــن حــق  ــن بین الملل قوانیــن و موازی
ــت.  ــوریه اس ــی س ــت ارض ــی و تمامی ــت مل حاکمی
ــود  ــدون وج ــه ب ــش ک ــکا و متحدان ــک آمری بی ش
هیچ گونــه ســند و مــدرک اثبات شــده ای و قبــل 
از اعــالم نظــر نهایــی ســازمان منــع و گســترش 
ــی  ــدام نظام ــه ســوریه اق ســالح های شــیمیایی علی
و خــود را در جایــگاه قاضــی و پلیــس جهانــی فــرض 
منطقــه ای  عواقــب  و  تبعــات  مســئول  کرده انــد، 
و فرامنطقــه ای ایــن ماجراجویــی هســتند و بایــد 

ــند. ــای آن باش ــخگوی پیامده پاس
وزارت دفــاع روســیه: ســوریه 71 موشــک از 103 
ــا  ــت و ب ــرده اس ــدم ک ــده را منه ــک شلیک ش موش
ــش  ــز ارت ــال تجهی ــی، احتم ــرایط فعل ــه ش ــه ب توج
ــود دارد. ــی وج ــد اس-300 روس ــه پدافن ــوریه ب س
والدیمیــر پوتیــن: تشــدید مناقشــه در ســوریه بــر کل 
ــی و مخــرب  ــر منف ــی تأثی ــت بین الملل ســاختار امنی
می گــذارد و روســیه در ایــن شــرایط درخواســت 
امنیــت  شــورای  اضطــراری  نشســت  برگــزاری 
ــه  ــات تجاوزگران ــی اقدام ــرای بررس ــل ب ــازمان مل س

آمریــکا و متحدانــش را داده اســت.

ــاب  ــوت خط ــوت آحاران ــتی یدیع ــه صهیونیس روزنام
بــه ترامــپ: تأثیــر موشــک های زیبــا، هوشــمند 
ــا  ــر ب ــا براب ــوریه تقریب ــه س ــده ب ــد شلیک ش و جدی

ــت. ــر اس صف
ــه صهیونیســتی  حــزب هللا: ایــن اقــدام، تکمیــل حمل
ــکار و  ــت آش ــد حمای ــز تأیی ــوریه و نی ــه س ــر ب اخی
ــکاری  مســتقیم از گروهک هــای تروریســتی و جنایت
اســت کــه هــر زمانــی در برابــر قهرمانــان ارتــش 
ــان  ــد، )حامی ــت می خورن ــدان شکس ــوریه در می س

آنهــا( بــه یاری شــان می شــتابند.
معــاون سیاســی ســپاه: آمریــکا منتظــر عواقــب 
ــا  ــه رونده ــن حمل ــا ای ــد. ب ــوریه باش ــه س ــاوز ب تج
تغییــر نمی کنــد، امــا اوضــاع منطقــه پیچیده تــر 
ــرای پاســخ  خواهــد شــد. دســت محــور مقاومــت ب

ــت. ــده اس ــر ش ــکا بازت ــه آمری ب
 العربیــه: پایگاه هایــی کــه مــورد حملــه قــرار گرفتنــد، 

از چنــد روز پیــش تخلیــه شــده بــود.
ویکــی لیکــس: ســران هــر ســه کشــور آمریــکا، 
ــد،  ــه کردن ــوریه حمل ــه س ــه ب ــه ک ــس و فرانس انگلی
به تازگــی بــا دیکتاتــور عربســتان محمدبن ســلمان 

داشــته اند. دیــدار 
وزارت خارجــه چیــن: پکــن همــواره بــا اعمــال زور در 
ــر ایــن  عرصــه روابــط بین الملــل مخالفــت کــرده و ب
ــدون  ــه ب ــی ک ــدام نظام ــه اق ــه هرگون ــت ک ــاور اس ب
مجــوز شــورای امنیــت انجــام شــود، بــه منزلــه نقــض 

ــت. ــل اس ــوق بین المل ــه حق ــول و آداب اولی اص
ــوریه  ــه س ــی ب ــه نظام ــه: از حمل ــه ترکی وزارت خارج

اســتقبال می کنیــم.
وزیــر خارجــه ترکیــه: ایــن اقــدام بایــد زودتــر انجــام 

می شــد.
جنبــش  حمــاس:  اســامی  مقاومــت  جنبــش 
و  آمریــکا  تجــاوز  حمــاس  اســالمی  مقاومــت 
هم پیمانــان آن بــه ســرزمین ســوریه را محکــوم 
ــه امــت )اســالم(  می کنــد و آن را تجــاوزی آشــکار ب
ــه ســرزمین های  ــد کــه هــدف از آن تعــرض ب می دان
ــم  ــت رژی ــظ موجودی ــش و حف ــودی مقدرات آن، ناب
ــای آن  ــا و طرح ه ــبرد برنامه ه ــتی و پیش صهیونیس

ــت. اس
ســفیر آمریــکا در روســیه: قبــل از اقــدام مــا )در حمله 
بــه ســوریه(، ایــاالت متحــده بــا فدراســیون روســیه 
ــات از  ــدن تلف ــر برجامان ــا خط ــرد ت ــرار ک ــاط برق ارتب

هرگونــه تبعــه روس یــا غیرنظامیــان کاهــش یابــد.
رئیــس کمیتــه عالــی انقــاب یمــن: عــدم پایبنــدی 
بــه  احترام نگذاشــتن  و  بین المللــی  قوانیــن  بــه 

ــارز آمریــکا تبدیــل  ــه ویژگــی ب حاکمیــت کشــورها، ب
شــده اســت کــه ملــت یمــن نیــز از آن رنــج می  بــرد.

صــدر اعظــم آلمــان: ایــن اقــدام »الزم و متناســب« 
بــوده اســت.

نــری زیلبــر، خبرنــگار صهیونیســت و عضــو اندیشــکده 
ــک  ــروز، ی ــنگتن: ام ــک« واش ــاور نزدی ــت خ »سیاس
احســاس کلــی ناامیــدی در اســرائیل وجــود داشــت. 
بــه عقیــده مقامــات و تحلیلگــران، حمــالت آمریــکا، 
ــق،  ــه اهــداف در ســوریه بی رم انگلیــس و فرانســه ب
ایــن حمــالت  بــود.  تاکتیکــی  نمادیــن و کامــال 

ــت. ــرده اس ــی نک ــو را راض تل آوی
مهــدی محمــدی، تحلیلگــر: حملــه موشــکی آمریــکا 
بــه ســوریه نشــان داد وضــع بــه قــدری خــراب اســت 
ــه کار  ــی ب ــر حت ــکا دیگ ــی آمری ــروی نظام ــه نی ک
ــردی  ــا نتیجــه راهب ــد! ... تنه ــی هــم نمی آی خودنمای
ــود کــه مقاومــت  ــه ســوریه ایــن ب حملــه موشــکی ب
دانســت آمریــکا فاقــد گزینــه نظامــی مؤثــر در ســوریه 
اســت. بایــد از حماقــت ترامــپ بــه دلیــل برمالکــردن 

ایــن راز تشــکر کــرد.
حســام الدین آشــنا، مشــاور فرهنگــی رئیس جمهــور: 
ایــن حملــه قطعــا موازنــه قــدرت در ســوریه را 
جابه جــا نمی کنــد؛ امــا احتمــاال قواعــد بــازی در 

خاورمیانــه را تغییــر می دهــد.
فیصــل قاســم، تحلیلگــر عــرب: در حملــه بــه ســوریه، 
توییتــری  هذیان گویی هــای  بــرای  کــه  کســانی 
ــان  ــد هم ــد، دریافتن ــف می زدن ــوت و ک ــپ س ترام
ــون  ــد؛ چ ــه ده ــش ادام ــه توییت های ــه او ب ــر ک بهت
هــم  توییت هایــش  انــدازه  بــه  موشــک هایش 

ــتند. ــدرت نداش ق
گارديــن: پرچم هــای ایــران، ســوریه و روســیه پــس 
از حملــه آمریــکا بــه ســوریه در خیابان هــای دمشــق 

بــه اهتــزاز درآمــد. 
ســخنگوی پنتاگون: اطمینــان داریم همه موشــک هایمان 

بــه هــدف خورده انــد!
ــه تمام عیــاری صــورت گرفــت.  ــد ترامــپ: حمل دونال
از فرانســه و انگلیــس بــرای خــردورزی و قــدرت 
ارتــش خوبشــان متشــکرم. نمی شــد نتیجــه ای بهتــر 

از ایــن تصــور کــرد. مأموریــت انجــام شــد!
ارتــش  بــه  نوشــت:  دیگــری  پیــام  در  ترامــپ 
بزرگمــان کــه بــه زودی بعــد از میلیاردهــا دالر بودجــه 
ــه  ــود ک ــد ب ــی خواه ــن ارتش ــه، بهتری اختصاص یافت
ــم.  ــده اســت، افتخــار می کن ــه خــود دی کشــورمان ب
ــدف  ــن ه ــه ای ــد ب ــن ح ــا ای ــس ت ــون هیچ ک تاکن

ــت. ــده اس ــک نش نزدی
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بامــدادروزشــنبه،آمریــکاهمــراهبــابریتانیــاوفرانســه
بــهاهدافــیدرســوریهحملــهکردنــد.حملــهموشــکی
آمریــکاوانگلیــسوفرانســهبــهچهــارمنطقــهســویدا،
ــن ــدکمتری ــاه،حمــصودمشــقدرســوریه،فاق حم
ــن ــود.ای ــیمیش ــیارزیاب ــتاوردسیاس ارزشودس
روزهــای در درســت هــم آن جنایتکارانــه، اقــدام
بقایــای آخریــن از دمشــق اطــراف پاکســازی
گروههــایتروریســتی،اعتــرافبــهســهیمبودندر
ــهدرشــرایطیرخ ــنحمل ــزرگاســت.ای شکســتیب
دادکــهآمریــکاچنــدیپیــشاعــامکــردهبــوددیگــر

ــدارد. ــیدرســوریهران قصــدحضــورنظام
ازســویدیگــراقــدامنظامــیعلیــهســوریهبــهبهانــه
حملــهشــیمیاییادعایــیدرمنطقــه»دومــا«درحالــی
ــشنتوانســتهاند ــهمتحدان ــکاون ــهآمری ــهن اســتک
مــدارکموثقــیرادربــارهنقــشدمشــقدرایــنحملــه

ادعایــیارائــهکننــد.
نکتــهســومجالــبتوجــهنیــزکمــکمخفیانــهبــرای
ــت ــهتروریســتهایمــوردحمای ایجــادراهتنفســیب

آمریکادرسوریهبود.
عــزمجــدیملــتســوریهبــرمقاومــتاســت.ایــران
ــه ــددررســیدنب ــهبتوانن ــیک ــاجای ــزت وروســیهنی
هــدف،ســوریهراحمایــتخواهنــدکــرد.آمریــکا
ــم ــته ــاندادحماق ــانش ــهایتنه ــنحمل ــاچنی ب
بــا آمریــکا حمــات باشــد. بینهایــت میتوانــد
همراهــیانگلیــسوفرانســهوحمایــتتلویحــی
ــی ــایجهان ــایجنگه ــادآورقطببندیه ــه،ی ترکی
ــی ــدفنهای ــوریهه ــطس ــارفق ــنب ــاای ــت؛ام اس
نیســت،بلکــهآمریــکامیخواهــدبــاایــناقــدام
ایــرانوروســیهراتنبیــهکنــد؛امــادســتکمتــا
ائتــاف شلیکشــده موشــکهای اینجــا بــه
ــتان ــتوعربس ــودهاس ــهب ــیبینتیج آمریکاییغرب
ــنحماقــتهســتند؛ ــیای ــدگاناصل واســرائیل،بازن
زیــراثــروتبــادآوردهعربســتانبــهبــادرفــتوآرزوی
ــش ــیبی ــزرؤیای ــرائیلنی ــتاس ــروعیتوامنی مش

ــت. نیس
بــهقــولکاوزویتــسجنــگ،پایــانسیاســتاســت.
و مذاکــره دیپلماســی، از ســخن امــروزه گرچــه
چانهزنــیاســت،امــابــازهــمتصمیــماحمقانــهبرخــی
ماننــدترامــپســببمیشــودایــنجملــهتکــرار

ــود. ش
ترامــپذوقزدهاســتکــهقلــدرجهــاناســت؛امــابــا
ــی ــنجد.درصورت ــدرترامیس ــهق ــشتجارتگون من

کــهسیاســتمبانــیخــاصخــودرادارد.

کوتاه از سیاست
معاون سپاه: 

آمریکا، منتظر عواقب حمله اش 
به سوریه باشد

ــا ــپاه،ب ــیس ــاونسیاس ــی،مع ــدهللاجوان ــرداری س
ــه ــهب ــسوفرانس ــکا،انگلی ــهآمری ــهحمل ــارهب اش
ــورهای ــکاوکش ــدامآمری ــت:اق ــارداش ــوریهاظه س
انگلیــسوفرانســهدرحملــهبــهســوریه،یــک
ــدارد؛بهویــژهدر تجــاوزآشــکاراســتومشــروعیتن
ــای ــابادع ــهحقیقتی ــودکمیت ــرارب ــهق شــرایطیک
ــشســوریهازســاح ــراســتفادهارت ــیب ــکامبن آمری
شــیمیاییرابررســیکنــدودمشــقنیــززمینــهرا

ــود. ــردهب ــمک فراه
ــکا، ــهآمری ــهحمل ــارهب ــااش ــیب ــدهللاجوان ــرداری س
انگلیــسوفرانســهبــهســوریهگفــت:قطعــابــا
ــودو ــفنمیش ــتتضعی ــهمقاوم ــاجبه ــنرفتاره ای
ــش ــهبرای ــاتمداخلهجویان ــااقدام ــهب ــکانمقابل ام
ــدمنتظــرعواقــب بیشــترمیشــودوآمریکاییهــابای

ــند. ــانباش اقداماتش

 تماس تلفنی 
بشار اسد و روحانی

بشــاراســد،رئیسجمهــورســوریه،درتمــاستلفنــی
بــارئیسجمهــورکشــورماناظهــارداشــت:حملــهبــه
ســوریهدرنتیجــهایــناســتکــهغربیهــاکــهحامــی
تروریســمهســتند،بهخوبــیدریافتهانــدتســلطو

اعتبــارخــودراازدســتدادهانــد.
ــدازشکســت ــهبع ــدامخصمان ــناق ــت:ای ــدگف اس
تروریســتهادرتحقــقاهــدافکشــورهاییاســتکــه

ــد. خودشــانراواردجنــگســوریهکردن
ــااراده ــاوزتنه ــنتج ــزود:ای ــورســوریهاف رئیسجمه
ملــتوکشــورســوریهرادرجنــگعلیــهتروریســمدر
ــد.حســن ــروجــبازخــاککشــوربیشــترمیکن ه
روحانــی،رئیسجمهــورکشــورمان،نیــزبــهاســد
ــزاراده ــاوزهرگ ــنتج ــمای ــانداری ــااطمین ــت:م گف
ملــتســوریهرادرجنگــشعلیــهتروریســمتضعیــف

نخواهــدکــرد.

بطحایی:
8 درصد دانش آموزان در معرض 

خطر اعتیاد هستند
ــرورش، ــوزشوپ ــرآم ــی،وزی ــدبطحای ــیدمحم س
ــه ــنارائ ــیرازیضم ــکارمش ــتهللام ــاآی ــدارب دردی
ــار ــاتاظه ــیازمعض ــهبعض ــارهب ــااش ــیب گزارش
داشــت:»اســتفادهازمــوادتوهــمزا«،»مــوادمخــدر«
و»خودکشــی«،هرچنــدبــادرصدهــایبســیارانــدک
اســت،امــاازمســائلجــدیاســتکــهدردســتورکار

ــراردارد. ــهق وزارتخان
ویدرپاســخبــهســوالآیــتهللامــکارمشــیرازیکــه
»ایــنمعضــاتبــهچــهمیــزاناســت؟«،افــزود:۸
ــاد ــوزاندرمعــرضخطــراعتی دهــمدرصــددانشآم
ــواد ــتفادهازم ــاراس ــکب ــاملی ــنش ــتندوای هس
ــاداســتو ــهازدی مخــدراســت؛مســئلهســیگارروب
ــامل ــطهراش ــوزاندورهمتوس ــددانشآم ــکدرص ی

میشــود.
آسیبشناســی طــی داد: ادامــه بطحایــی
ــیبها ــنآس ــروزای ــادیازب ــشزی ــده،بخ انجامش
ــرو ــاق،فق ــرط ــراث ــهب ــوادهاســتک درداخــلخان
خشــونتخانوادههــا،فراوانــیزیــادیدارد.همچنیــن
ــت. ــدیاس ــیارج ــازیبس ــایمج ــیبهایفض آس

خبرکوتاه
محکومیت خاوری قطعی شد

ــتان ــتریاس ــسکلدادگس ــماعیلیرئی ــیناس غامحس
تهــرانبــااعــامایــنخبــرگفــتکــهحکــمدادگاهانقــاب
درخصــوصپرونــدهخــاوری،ازطریــقآگهــیدرروزنامــه
ابــاغشــدامــاچــونمهلــتواخواهــیبــهپایــانرســید
ــم ــت،حک ــورتنگرف ــیص ــرایواخواه ــتیب ودرخواس

قطعــیشــد.
ایــنمقــاممســؤلدردادگســتریاســتانتهــراناضافــه
ــال ــراارس ــهدادس ــمب ــرایحک ــرایاج ــدهب ــرد:پرون ک
ــوالویدر ــفام ــاییوتوقی ــقشناس ــاازطری ــدهت ش
داخــلایــران،بخشــیازحکــمکــهمربــوطبــهردمــالو

جزاینقدیاست،اجراشود.
خــاوریکــهپاییــزســال90بعــدازمطــرحشــدننامــش
درپرونــدهمهآفریــدامیرخســرویبــهکانــادافــرارکــرد،از
ســویدادگاهانقــاببــهاتهــاماخــالدرنظــاماقتصــادی
ــه10ســال ــه20ســالحبــس،بابــتدریافــترشــوهب ب
حبــس،جــزاینقــدیمعــادلمبلــغرشــوهدریافتــی،رد
مــالوانفصــالدائــمازخدمــاتدولتــیمحکــومشــده

است.
اســماعیلیپیشــترگفتــهبــوددرصــورتقطعیــتیافتــن
ــترداد ــتری،اس ــتبیش ــاجدی ــراب ــادره،دادس ــمص حک
ــدی ــد.چن ــریمیکن ــلپیگی ــقاینترپ ــاوریراازطری خ
ــادامطــرحشــد پیــشنیــزشــایعهقتــلخــاوریدرکان

کــهصحــتآنمــوردتاییــدقــرارنگرفــت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

راهبردهای حمایت از کاالی ایرانی
کــهمانــعتولیــدداخلــیاســتوتوانســتهتــاحــد
زیــادیاقبــالمــردمرابــهکاالهــایوارداتــیزیــاد
ــد ــیازســبدخری ــایداخل ــدوازســوییکااله کن

ــگشــود. ــابســیارکمرن ــردمحــذفی م
اکنــونوبــانامگــذاریامســالبــهنــام»حمایــتاز
کاالیایرانــی«بــهطــورقطــعایــنروزنــهنامیمــون
ــگان ــوذاقتصــادیبیگان ــدمســدودوراهنف میتوان
بســتهشــودواســتقالاقتصــادیبــهمعنــای
ــام ــزمنظ ــونع ــد.اکن ــقیاب ــهتحق ــیکلم واقع
ــاع ــاماندهیاوض ــابدرس ــمانق ــریمعظ ورهب
ــا ــرداقتصــادیب اقتصــادیکشــوروفرماندهــینب

ــدیاســت. دشــمن،ج
حمایــتازکاالیایرانــی،یــکراهبــردحیاتــی
ــن ــدارادهپوالدی ــئوالنبای ــردمومس ــهم اســتک
خــودرادرتحقــقایــنشــعاربــهکاربندنــدوقــدرت
واقتــدارملــیرادرایــنجنــگبــهجهانیــاننشــان
ــککاال، ــتازی ــهحمای ــدینیســتک ــد.تردی دهن
فرآینــد آنکاال، بــه مربــوط زیرســاختهای از
ــاخریــدومصــرفآنکاال تولیــد،توزیــع،عرضــهت
ــازوکارو ــهس ــرمرحل ــهدره ــودک ــاملمیش راش
مکانیــزمخــاصخــودشرامیطلبــدوممکــن
ــا ــد؛ام ــاوتباش ــولمتف ــرمحص ــرایه ــتب اس
ــی«، ــتاز»کاالیایران ــنحمای ــنباالتری ــهیقی ب
اصــاحفضــایکســبوکاراســت.متأســفانه
سالهاســتکــهازانجمــادفضــایکســبوکار
ــورد ــفم ــایمختل ــتمیشــودودردولته صحب
بحــثبــودهاســت؛امــاتاکنــونگاممؤثــرومثبتــی
ــانغلظــتبیــشازحــد برداشــتهنشــدهوهمچن
ــرظرفیتهــایانســانیوداراییهــای ایــنفضــاب
ــت. ــلزدهاس ــورقف ــهودکش ــهودوغیرمش مش

کــه دارد شــاخصهایی کار، و فضــایکســب
ایــن از یــک هــر در ایــران رتبــه متأســفانه
شــاخصهاغیــرقابــلقبــولاســتوظاهــرا
تنهــاراهبرونرفــت،اجــرایفرمــانآتــشبــه
اختیــاراســتتــاچنیــنفضــایمنجمــدیتوســط
ــانشکســته ــیوکارآفرین ــانبااســتعدادایران جوان
شــود.اصــاحوفعالســازیفضــایکســبوکار،
راهبــردیاساســیدرتحقــقشــعارســالاســتکــه

ــود. ــهش ــهآنتوج ــدب بای
ــت ــهنف ــورب ــتگیکش ــعوابس ــر،قط ــرددیگ راهب
اســت؛موضوعــیکــهسالهاســتحرفــشزده
میشــود،امــافکــراساســیوعملــیدربــاره
آنصــورتنگرفتــهاســت.بایــدبــاقاطعیــت
ــه ــیب ــاینفت ــادرآمده ــودت ــهش ــمگرفت تصمی
بــرای صرفــا و واریــز ملــی توســعه صنــدوق
ــا ــود.ب ــرفش ــورمص ــاختهایکش ــادزیرس ایج
مهیاشــدنچنیــنشــرایطیرقابــتدرداخــلشــکل
اتفــاقمیافتــد. ارتقــایکیفیــت و میگیــرد
کاالی از حمایــت در مهــم راهبــردی ضــرورت
ــتو ــی،ممنوعیــتوحداقــلایجــادمحدودی ایران
ــرایواردات ــختگیرانهب ــایس ــریروشه بهکارگی
کاالهــایمشــابهســاختداخــلاســت.مهمتریــن
عامــلوانگیــزهبــرایواردات،ارزحاصــلازفــروش
نفــتخــاماســتکــهتوســطدولــتبــهبــازارخرید
ــت، وفــروشارزســرازیرمیشــود.متأســفانهدول
وفــققانــونبودجــهبــرایتأمیــنهزینههــای
جــاریوســرمایهایخــودچــارهایجــزایــن
ــن ــدام،بزرگتری ــناق ــهای ــیک ــد؛درحال نمیبین
زیــانملــیونســلیاســتکــهازپیــشازپیــروزی
انقــاباســامیبــهارثبــردهشــدهاســتو
همچنــانایــنمســیراشــتباهطــیمیشــود.
ــم ــنحج ــرای ــهدراث ــاقکاالووارداتبیروی قاچ
ــرایآن ــیب ــریاساس ــدفک ــهبای ــتک ارزیاس
ــرد. ــذفک ــارراح ــهزیانب ــنعارض ــتوای داش
جهــشدرتولیــدملــیوصــادراتمحصــوالت
بــه بهویــژه دیگــر، کشــورهای بــه ایرانــی
کشــورهایاســامینیــزراهبــردیارزشــیودارای
ــئوالن ــردمومس ــتم ــاحمای ــتوب ــتاس منفع
ــی ــایایران ــیکااله ــیوکیفیتبخش ــدمل ازتولی
ــاتــواننیروهــاوامکانــاتداخلــیودقــتنظــر ب

بــود. امکانپذیــرخواهــد تولیدکننــدگان
امیــداســتبــاتحقــقشــعارامســال،شــاهد
بیاثرکــردن اقتصــادی، شــکوفایی و رونــق
بــر فائقآمــدن و دشــمن اقتصــادی تحریــم
ــوب ــگاهمطل ــکاریوقرارگرفتــندرجای معضــلبی
اقتصــادیدرجهــانباشــیم؛جایگاهــیکــهدرشــأن

ــت. ــراناس ــزرگای ــتب مل

ــم ــرمعظ ــهای،رهب ــتهللاخامن ــرتآی حض
ــدار انقــاباســامی،صبــحروزشــنبهدردی
ازمســئوالننظــام،ســفرای بــاجمعــی
کشــورهایاســامیوقشــرهایمختلــف
ــکاودو ــروزآمری ــهســحرگاهدی ــردم،حمل م
کشــورغربــیرابــهســوریهجنایــتدانســتند
ــر ــیب ــامبن ــایآنه ــدنادع ــادروغخوان وب
ــیمیایی، ــتفادهازســاحش ــااس ــتب مخالف
ــوریاســامیهمچــون ــد:جمه ــدکردن تأکی
گذشــتهدرکنــارگروههــایمقاومــتحاضــر
ــودوآمریــکانیــزقطعــادراهــداف خواهــدب

خوددرمنطقه،شکستخواهدخورد.
ــته ــبتخجس ــهمناس ــهب ــدارک ــندی درای
عیــدمبعــثبرگــزارشــد،رهبــرمعظــم
انقــاباســامیضمــنتبریــکســالروز
بعثــتپیامبــراســام)ص(،بازگشــتبــه
و قــدرت و علــم حاکمشــدن و توحیــد
ــرزندگــیانســانو فیــضوهدایــتالهــیب
مقابلــهبــامنّیــتودیکتاتــوریواســتبدادرا
ــد: ــتدانســتندوگفتن ــامبعث ــنپی اصلیتری
توحیــددربردارنــدهکلیــاتواصــولمبــارزهبــا
ظلــموزورگویــیاســتوبــرهمیــناســاس،
جبهــهحــقبایــدهمــوارهبــاباطــلمبــارزهکند

ودرایــنمبــارزه،سرنوشــتمحتــومباطــل،
اســت. عقبنشــینی

مهمتریــن خامنــهای آیــتهللا حضــرت
ــهپیــام وظیفــهامــتاســامیرابازگشــتب
بعثــتیعنــیتوحیدبرشــمردندوخاطرنشــان
کردنــد:اگــربــهتوحیــداعتقــادداشــته
باشــیم،زیــربــارظلــمنمیرویــموازمظلــوم
حمایــتمیکنیــموبــههمیــندلیــلاســت
ــد، ــاریباش ــدی ــینیازمن ــامظلوم ــههرج ک
ــد ــرخواه ــاحاض ــوریاســامیدرآنج جمه

ــود. ب
ــامی ــوریاس ــرارجمه ــفهاص ــانفلس ایش
ایــراندرحمایــتازموضــوعفلســطینرادر
همیــنچهارچــوبارزیابــیکردنــدوافزودنــد:
ایســتادگیدرمقابــلظالــم،قطعــامنجــربــه
ــارزآن، ــهب ــهنمون ــدک ــدش پیشــرفتخواه
ــی ــداملت ــهدرابت ــتفلســطیناســتک مل
ضعیــفبودنــد،امــابــراثــرایســتادگی،اکنون
آنملــتضعیــفبــهیــکفلســطینقدرتمند
تبدیــلشــدهاســتکــهرژیــمصهیونیســتی
راتهدیــدمیکنــدوایــنرژیــمدرمقابــل
ــز ــفوعج ــاسضع ــطیناحس ــتفلس مل

میکند.

رهبــرمعظــمانقــاباســامیتأکیــدکردنــد:
درایــنرویارویــی،بــدونتردیــدفلســطینیها
بــرصهیونیســتهاغالــبخواهنــدشــدو
ــد ــتآنبازخواه ــهمل ســرزمینفلســطینب

گشت.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایحضــورجمهــوری
ــیاودر ــربآس ــهغ ــراندرمنطق ــامیای اس
ــوریهرادر ــتودرس ــایمقاوم ــارگروهه کن
چهارچــوبحمایــتازمظلــومدانســتندو
گفتنــد:اینکــهگفتــهمیشــودجمهــوری
ــرانتوســعهطلباســت،ســخنی اســامیای
ــزرگ ــراِنب ــتوای ــعاس ــافواق دروغوخ
وآبــادویکپارچــه،قصــدتوســعهطلبیدر

منطقهوهیچنقطهایازدنیاراندارد.
ایشــانافزودنــد:علتحضــورایراندرســوریه
ــه ــاندنب ــیا،یاریرس ــربآس ــهغ ودرمنطق
ــود ــموج ــلظل ــهدرمقاب ــودک ــیب مقاومت
داشــتوجبهــهمقاومــتبــهبرکــتیــاریو
کمکهایــیکــهشــدوبــاشــجاعتنیروهــای
ســوریتوانســتبــرتروریســتهاییکــهبــه
ــا ــزدورانآنه ــاوم ــکاوغربیه ــیلهآمری وس
همچــونســعودیبــهوجــودآمــدهبــود،غلبــه

کندوآنهاراشکستدهد.

ــاره ــااش ــامیب ــاباس ــمانق ــرمعظ رهب
ــور ــنبهرئیسجمه ــدادش ــخنانبام ــهس ب
آمریــکاکــهمدعــیمقابلــهبــاداعــش
بــود، شــده ســوریه در آن شکســت و
ــکار ــکدروغآش ــخنان،ی ــنس ــد:ای گفتن
وفضاحتبــاراســت؛زیــراآمریکاییهــا
ایــن آن، امثــال و ســعودی پــول بــا
موجــوداتخبیــثرادرعــراقوســوریه
ــوداز ــدوهرجــاکــهالزمب ــهوجــودآوردن ب
ــی ــدوهنگام ــتکردن ــتهاحمای تروریس
هــمکــهعناصــراصلــیداعــشدرمحاصــره

بودند،آنهارانجاتدادند.
ــد: ــهایتأکیــدکردن حضــرتآیــتهللاخامن
ــل ــکاوعوام ــایآمری ــمحمایته ــهرغ ب
ــوریهو ــتس ــتتوانس ــهمقاوم ــا،جبه آنه

عراقرانجاتدهد.
ــوریه ــهس ــنبهب ــدادش ــهبام ــانحمل ایش
ــده ــد:بن ــدوافزودن رایــکجنایــتخواندن
رئیسجمهــور میکنــم اعــام صریحــا
و فرانســه رئیسجمهــور آمریــکا،
جنایتــکار انگلیــس، نخســتوزیر

هستند.
رهبــرمعظــمانقــاباســامیبــاتأکیــدبــر
اینکــهآمریکاییهــاهمچــونسرنوشــت
ــات ــهجنای ــتان،ازاینگون ــراقوافغانس ع
ــد: ــرد،گفتن ــدب ــودینخواهن ــوریهس درس
رئیسجمهــورآمریــکاچنــدیپیــشاعــام
کــرددرمنطقــهغــربآســیا،هفــتتریلیون
ــا ــدآنه ــزیعای ــدوچی ــهکردهان دالرهزین
نشــدهاســت.ایــنســخن،صحیــحاســت
وازایــنپــسهــمآمریــکاهرقــدرتــاش
وهزینــهکنــد،چیــزیعایــدآندرمنطقــه

نخواهدشد.
حضرتآیــتهللاخامنــهایلزومهوشــیاری
ــای ــورهاودولته ــا،کش ــداریملته وبی
اســامیرادرمقابــلایــنحــوادثگوشــزد
کردنــدوافزودنــد:هــدفآمریکاییهــا،
فقــطســوریهوعــراقوافغانســتاننیســت؛
ــهامــت ــهزدنب ــالضرب ــهدنب ــاب بلکــهآنه
بنابرایــن هســتند؛ اســام و اســامی
در را خــود نبایــد اســامی دولتهــای
خدمــتاهــدافآمریــکاوبرخیکشــورهای

ــد. ــراردهن ــیق متجــاوزغرب
ایشــانخاطرنشــانکردنــد:بــراییــک

کشــوراســامیهمچــونســعودیافتخــار
نیســتکــهرئیسجمهــورکنونیآمریــکادر
تبلیغــاتانتخاباتــیاشعلنــادرمــوردآنهــا
ــر بگویــد»گاوشــیرده«.ذلــتازایــنباالت
نمیشــودکــهپــولیــککشــوررابگیرنــدو

باچنینتعبیریآنراخطابکنند.
ــه ــارهب ــااش ــهایب ــتهللاخامن حضــرتآی
ــی ــکامبن ــورآمری ــیرئیسجمه دروغگوی
ــرایمقابلــه ــهســوریهب ــراینکــهحملــهب ب
شــیمیایی ســاحهای بهکارگیــری بــا
بــودهاســت،افزودنــد:آنهــابــابهکارگیــری
ســاحشــیمیایییــاهــرســاحدیگــر
ملتهــای و اســامی ملتهــای ضــد
ــهاز ــد؛همچنانک ــیندارن ــوممخالفت مظل
بمبــارانروزانــهعلیــهمــردمیمــنحمایــت
میکننــدودردورانجنــگتحمیلــینیــزاز
صــدامجنایتــکارکــهبــااســتفادهازســاح
ــرانو ــردمای ــرازم ــزاراننف ــیمیاییه ش
ــدوم ــامص ــاندی ــهادترس ــهش ــراقراب ع

کرد،حمایتکردند.
ــای ــامیرفتاره ــاباس ــمانق ــرمعظ رهب
را غربــی بعضــیکشــورهای و آمریــکا
ناشــیازاهــدافاســتعماریو»دیکتاتــورِی
ــادانســتندوخاطرنشــان ــی«آنه بینالملل
ــچکجــای ــهدیکتاتورهــادرهی ــد:البت کردن
دنیــاکامیــابنخواهنــدشــدوآمریــکانیــز
قطعــادراهــدافخــوددرمنطقــه،شکســت

خواهدخورد.
ــه ــارهب ــااش ــهایب ــتهللاخامن حضــرتآی
ایســتادگیملــتایــرانوپایدارترشــدن
ــت ــالهمقاوم ــه۴0س ــلتجرب ــهدلی آنب
ــا ــهم ــهب ــنتجرب ــد:ای وایســتادگی،گفتن
ــوق ــینی،مش ــهعقبنش ــهاســتک آموخت
موجــب ایســتادگی، و اســت دشــمن

عقبرفــتآنخواهــدشــد.
ایشــاندرپایــانبــاتأکیــدبــراینکــه
عقبنشــینِیاســتکباروزورگویــانعالــمبــه
دلیــلایســتادگیومقاومــتدرمقابــلآنها،
یــک»ســنتالهی«اســت،ابــرازامیــدواری
افغانســتان، عــراق، ملتهــای کردنــد
و میانمــار مظلــوم، فلســطیِن ســوریه،
ــداندور ــدهاینهچن ــمیردرآین ــردمکش م
ــب ــهعق ــود،دشــمنانراب ــتخ ــامقاوم ب

برانند.
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عاءالدیــنبروجــردی،رئیــسکمیســیونامنیــتملــیو
ــی ــامی،درگفتوگوی ــورایاس ــسش ــیمجل ــتخارج سیاس
درواکنــشبــهحملــههوایــیآمریــکاومتحدانــشبــهســوریه
ــهســوریه گفــت:تجــاوزایــاالتمتحــده،انگلیــسوفرانســهب
ــهعنــوانکشــورعضــوســازمانملــل،امــریمحکــوماســت؛ ب
حملــهموشــکیبــهســوریهبــرایدفــاعازحیثیــتازدســترفته

آمریــکابــود.
ویاظهــارداشــت:بــاتوجــهبــهاینکــهتجــاوزآشــکاریرخداده
اســت،شــورایامنیــتبــرایبررســیابعــادمختلــفایــنتجاوز
ــز ــدجلســهفوقالعــادهتشــکیلدهــدوروســیهوچیــننی بای

ــند. ــمباش ــنمه ــتکنندهای ــددرخواس میتوانن
رئیــسکمیســیونامنیــتملــیمجلــسادامــهداد:البتــهنبایــد
ــاوز ــنتج ــتای ــورایامنی ــمش ــردســهعضــودائ ــوشک فرام
آشــکارراانجــامدادهانــدوجــایتأســفداردکــهمدعیــانایجــاد
ــده ــودهوایجادکنن ــتب ــضامنی ــودناق ــان،خ ــتدرجه امنی

بحــرانهســتند.
ــی ــتانفعال ــدامحرک ــناق ــهای ــهاینک ــارهب ــااش ــردیب بروج
آمریــکادربرابــرشکســتسیاســتهایایــنکشــوردرســوریه
بــاســرمایهگذاری ایــاالتمتحــده اســت،تصریــحکــرد:
گســتردهوبــههمــراهمتحــداناروپایــیومنطقــهایخودشــان

ــمدرســوریهرا ــهســاختارسیاســیحاک ــدک ــزیکردن برنامهری
ــد. ــردهن تغیی

ــاوجــوداینکــه ویدرهمیــنزمینــهافــزود:بایــداذعــانکــردب
هــزارانتروریســتازسراســردنیــابهســوریهروانهشــدندوســبب
آوارگــیمیلیونهــانفــروجــاندادنهــزاراننفــرشــدند،درآخــر
سیاســتهایآمریــکاوهمپیمانانــشبــاشکســتمواجــهشــد.
ــزاری ــاخبرگ ــهب ــسک ــیمجل ــتمل ــیونامنی ــسکمیس رئی
خانــهملــتگفتوگــوکــردهاســت،بــااشــارهبــهاینکــهحملــه
بــهســوریهبــابهانــهمســئلهشــیمیاییکــهدروغــیآشــکاربــود،
درواقــعنوعــیدفــاعازحیثیــتازدســترفتهآمریــکادرارتبــاط
بــاشکســتدرســوریهاســت،گفــت:بعــدازاینکــهتروریســتها
ازغوطــهواطــرافدمشــقخــارجشــدند،عمــاحلقــهدیگــری
ــی ــهنوع ــورب ــنکش ــوردوای ــمخ ــکارق ــتهایآمری ازشکس
ــد. ــهبده ــدهروحی ــهتروریســتهایباقیمان ــردب ــاشک ت

ــت ــدموفقی ــدبدان ــدهبای ــاالتمتح ــهداد:ای ــردیادام بروج
ــت،راهبازگشــتناپذیریاســت ــهدادنراهمقاوم ــوریهوادام س
وقطعــابــاتوجــهبــهاینکــهجبهــهمقاومــتامــروزهبــهنســبت
ســالهایگذشــتهقویتــراســت،آمریــکاورژیــمصهیونیســتی
قــادرنخواهنــدبــودبــاچنیــناقدامــاتکودکانــهایمقاومــترا
تضعیــفکننــدوایــنسیاســتراهبــردیادامــهخواهــدیافــت.

معــاوننیروگاهــیرئیــسســازمانانــرژیاتمــیگفــت:ایــن
ســازمانبــهعنــوانبــازویفنــیواجرایــیایــرانبــرایاجــرای
هرگونــهتصمیــممقامــاتارشــدکشــورآمادگــیکامــلدارد.

محمــداحمدیــانافــزود:درصــورتخــروجآمریــکاازبرجــام،
ســازمانانــرژیاتمــیایــران،هرگونــهتصمیمــیراکــهمقامــات
ارشــدکشــوربراســاسســناریوهایمتعــددتنظیمشــدهبگیرند،

باقدرتوسرعتبهمرحلهاجرادرمیآورد.
ــی2واحــدنیروگاهــی ــاتاجرای ــازعملی ــهآغ ــااشــارهب ویب
10۵۷مگاواتــیبــرقهســتهایدراســتانبوشــهراظهــارکــرد:
ــن ــکارســاختای ــراردادپیمان ــاهازق ــاگذشــتحــدود1۵م ب
ــایت ــازیس ــتایآمادهس ــیدرراس ــایخوب ــا،گامه نیروگاهه
آنهــابرداشــتهشــدهاســت.براســاسقــراردادموجــود،
پیمانــکارموظــفبــهبهرهگیــریازتــواننیــرویانســانی
ــه ــنزمین ــتاســت.درای ــااولوی ــیداخــلکشــورب وتجهیزات
ــی ــعداخل ــهصنای ــهب ــرایمراجع ــیب ــاتشــکیلکارگروههای ب
وشناســاییایــنظرفیتهــا،تــاشمیشــودبیشــترین
اســتفادهازتوانمندیهــایداخلــیدرســاختایــننیروگاههــا

انجامشود.
مدیــرعامــلشــرکتمــادرتخصصــیتولیــدوتوســعهانــرژی
اتمــیایــراناضافــهکــرد:بــاتصویــبآییننامــهاجرایــی

ــی ــئولیتهایاجتماع ــممس ــتامیدواری ــوندردول ــنقان ای
ــده ــهصــورتپراکن ــهامــروزب ــاب نیــروگاهاتمــیبوشــهرکــهت
ــود. ــراش ــتریاج ــدرتبیش ــجاموق ــاانس ــدب ــاممیش انج
ــی ــئولیتهایاجتماع ــرایمس ــهردراج ــیبوش ــروگاهاتم نی
ــتهای ــسهس ــز،اورژان ــیمجه ــزآموزش ــداثمرک ــوداح خ
ــهانتظــارمــیرود ــردهاســتک ــازک وعمومــیرادربوشــهرآغ
ــا ــنحرکــتب ــون،ای ــنقان ــیای ــهاجرای ــبآییننام ــاتصوی ب

شتاببیشتریانجامشود.
ــووات ــونکیل ــاردو۴۵0میلی ــد۷میلی ــهتولی ــارهب ــااش ویب
ســاعتبــرقدرنیــروگاهاتمــیبوشــهروتحویــلآنبــهشــبکه
سراســریدرســالگذشــتهگفــت:ایــننیــروگاهدرســال1۳9۶،
یکــیازبهتریــنرکوردهــایتولیــدبــرقرابــرجــاگذاشــت.در
ــرایتعویــضســوخت ــروگاهاتمــیبوشــهرب ــانحاضــرنی زم
اســتکــه خــارج مــدار از برنامهریزیشــده تعمیــرات و

ــدشــود. ــدهواردمــدارتولی ــهآین ــادوهفت ــمت امیدواری
ویبــااشــارهبــهســالتولیــدوحمایــتازکاالیایرانــیافــزود:
ــابدر ــرمعظــمانق ــاترهب ــاشمیشــوددراجــرایمنوی ت
ــد ــاح ــیت ــداریوپشــتیبانیفن ــرات،نگه ــرداری،تعمی بهرهب
ــتفاده ــیاس ــانداخل ــعومتخصص ــدیصنای ــوانازتوانمن ت

شــود.

 آمادگی سازمان انرژی اتمی 
برای خروج آمریکا از برجام

 حمله موشکی به سوریه برای دفاع از 
حیثیت ازدست رفته آمریکا بود

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

حجتاالســاموالمســلمیندکتــرحســن
ــئوالن ــامس ــدارب ــمدی ــیدرمراس روحان
اســامی کشــورهای ســفرای و نظــام
بــارهبــرمعظــمانقــاببــهمناســبت
تبریــک ضمــن مبعــث، ســعید عیــد
ایــنعیــدبــهحضــار،ملــتشــریف
انقــاب،گفــت: ایــرانورهبــرمعظــم
ــام)ص( ــأناس ــرعظیمالش ــتپیامب بعث
درخشــشنــورایمــانوهدایــت،جوشــش
ــمو ــی،عل ــلاخاق ــمههایفضای سرچش

ــت. ــتاس حکم
روحانــیبــابیــاناینکــهقــرآنهمــوارهبــر

وحــدتدنیــایاســاموقــدرتحکومــت
براســاس دارد،گفــت: تأکیــد اســامی
اخــاق و نــرم ســخن قــرآن، آیــات
پیامبــر)ص(باعــثجــذبمــردمبــه

ــد. ــامش اس
ــتدادن ــهاهمی ــارهب ــااش ــورب رئیسجمه
مــردم، بــا مشــورت بــه پیامبــر)ص(
اســام)ص( پیامبــر خاطرنشــانکــرد:
اینکــهمــردمبتواننــدنظــرخــودرابگوینــد
او رابشــنوندودرمحضــر آن پاســخ و
ــردممیدانســتو ــقم ــدراح ــوالکنن س
هنگامــیکــهحتــیگاهــیســخنهابلنــد
ــل ــاراتحم ــر)ص(آنه ــود،پیامب ــارواب ون

میکــرد.

ــروز ــانام ــهجه ــاناینک ــابی ــیب روحان
ــت، ــجاس ــاقدررن ــوداخ ــهازنب ومنطق
و سیاســی بحرانهــای همــه گفــت:
مســئله در ریشــه جهــان در نظامــی
ــول ــهاص ــههم ــهچگون ــاقدارد،وگرن اخ
بینالمللــیزیــرپــاگذاشــتهمیشــود؟
ــت ــاتنادرس ــهاقدام ــانب ــهایش درادام

کشــورهاپرداخــت.
رئیسجمهــوربــاطــرحایــنپرســش
کــهآیــاآمریــکا،رژیــمصهیونیســتیو
ــژهانگلیــسوفرانســه ــابهوی ــانآنه حامی
ازحــوادث1۷ســالگذشــتهدرمنطقــه
درسنگرفتنــد،گفــت:تجاوزهــایآمریــکا
درمنطقــهثمــریجــزنابــودیوویرانــیبــه
دنبــالنخواهــدداشــتوآنهــامیخواهنــد
ــاایــنتجاوزهــاحضورشــاندرمنطقــهرا ب

ــد. ــهکنن توجی
روحانــیتأکیــدکــرد:آنهــاامــروزازاینکــه

در حمایتشــان تحــت تروریســتهای
خوردهانــد، شکســت شــرقی غوطــه
بــا رئیسجمهــور هســتند. عصبانــی
ســالها ســوریه مــردم اینکــه بیــان
ایســتادهاند بیگانــگان تجــاوز برابــر در
کــرد، خواهنــد مقاومــت هــم بــاز و
ــواره ــرانهم ــوریاســامیای ــت:جمه گف
و منطقــه مظلــوم ملتهــای حامــی
ــه ــودوب ــدب ــتوخواه ــودهاس ــانب جه
منطقــه دولتهــای درخواســتکمــک
بــرایمبــارزهبــاتروریســم،پاســخمثبــت
دنبــال را خــود حمایــت و اســت داده

میکند.
ــاردشــمنانقصــد روحانــیافــزود:ایــنب
ــور ــادیدرکش ــهاقتص ــاتوطئ ــتندب داش
نتوانســتند امــا کننــد؛ ایجــاد اخــال
بــهاهــدافخــودبرســندوبنــدهازوحــدت
ــانهها ــاورس ــوا،نهاده ــهق ــیهم ویگانگ

درمقابلــهبــاتوطئــهاخیــروتــاشدر
راســتایســاماندهیاقتصــادکشــورتشــکر

میکنــم.
بیشــک داشــت: اظهــار رئیسجمهــور
و انقــاب معظــم رهبــر حمایتهــای
هدایتهــاوارشــاداتایشــانمــددکار

ــتوخواهــدبــود. ــودهاس ــتب دول
ــمنان ــهدش ــهاینک ــارهب ــااش ــیب روحان
اوضــاع برهــمزدن بــه طمــع چشــم
در مــا و داشــتند درکشــور اقتصــادی
اقدامــی بــه دســت شــرایط بهتریــن
مأیــوسکنیــم، را تــادشــمنان زدیــم
ــوری ــتجمه ــامودول ــروزنظ ــت:ام گف
ــرانبیــشازهــرزمــاندیگــر اســامیای
درزمینــهاقتصــادی،سیاســی،دیپلماســی
ــت ــراس ــتهایآمادهت ــایهس وفعالیته
وهــرتوطئــهدشــمنرادرنطفــهخفــه

خواهــدکــرد.

رئیس جمهور:
حامی مظلومان خواهیم ماند

حضور دیرهنگام بازرسان 
سازمان ملل در سوریه

بازرســانســازمانملــل،روزگذشــتهوپــسازحملــه
آمریــکابــهســوریه،بــرایبررســیکاربــردتســلیحات
شــیمیاییدرشــهردومــا،وارددمشــقپایتخــتایــن
کشــورشــوند.بازرســانآژانــستســلیحاتشــیمیایی
قصــددارنــددرتحقیقــاتخــودصحــتوســقم
اســتفادهازســاحشــیمیاییدرشــهردومــارابررســی
ــه ــلمتحــدارائ ــهســازمانمل کــردهوگــزارشآنراب
دهنــد.ایــنامــربــادرخواســتســوریهوروســیهبــرای
ــتفادهاز ــهاس ــوطب ــایمرب ــوردادعاه ــقدرم تحقی
ســاحهــایشــیمیاییدردومــاهمزمانشــدهاســت.

 شهادت 4 فلسطینی 
در نوار غزه

درپــیشــلیکتوپخانــهرژیمصهیونیســتی۴نفر
درجنــوبنــوارغــزهبهشــهادترســیدند.

شــبکه»العربیــه«درخبــریفــوریازشــهادت۴
فلســطینیدرنــوارغــزهخبــرداد.

بــراســاسگــزارشرســانههایفلســطینی،واحــد
ــهســمتاردوگاه ــمصهیونیســتیب ــهرژی توپخان
ــرده ــلیکک ــزهش ــوارغ ــوبن ــوده«درجن »الع

اســت.
ــهشــهادترســیدن وزارتبهداشــتفلســطینب
۴نفــردرایــنتجــاوزصهیونیســتیراتاییــدکــرد.

 سعد حریری: 
در مقابل اسرائیل، یکپارچه ایم
ســعدحریــری،نخســتوزیرلبنــان،درحالــیکــه
بیــشازچنــدهفتــهتــاانتخابــاتپارلمانــیایــن
ــه ــنســفرب ــدهاســت،دراولی ــینمان کشــورباق

جنــوبایــنکشــورواردشــد.
ــوب ویطــیســخنرانیدرشــهرکشــبعادرجن
لبنــانبــابیــاناینکــهتمــاملبنانیهــادررویارویــی
بــاچشــمطمــعاســرائیلبــهخــاکایــنکشــور
ومنابــعوثــروتنفتــیآنیکپارچــهومتحــد
هســتند،گفــت:بازپســگیریمــزارعشــبعاو
ــامســئولیتدولــتاســت. بلندیهــایکفرشــوب

حمایت کامل عربستان از 
تجاوز به سوریه

ــاضاز ــهری ــردک ــامک وزارتخارجــهســعودیاع
ــد. ــتمیکن ــاحمای ــوریهکام ــهس ــاتعلی حم
وزارتخارجــهســعودیهمچنیــنمدعــیشــدکــه
ــنحمــاتاســت. نظــامســوریه،مســئولای

آمریــکاوفرانســهوانگلیــسبــانقــضحاکمیــت
ســوریهوقوانیــنبینالمللــی،اهدافــیرادرخــاک
ســوریههــدفقــراردادنــد.ایــنحمــاتپــسازآن
صــورتگرفــتکــهغــرببــهدروغنظــامســوریهرا
بــهاســتفادهازســاحهایشــیمیاییدردومــاواقــع

درغوطــهشــرقیمتهــمکــرد.

موشک یمن در عربستان 
فرود آمد

ــگان ــزارشداد:ی ــیره«گ ــری»المس ــبکهخب ش
موشــکیارتــشوکمیتههــایمردمــییمــن،
ــی ــهرجنوب ــل«رادرش ــی»الفیص ــهرکنظام ش
ــرد ــامک ــیرهاع ــرارداد.المس ــدفق ــازان،ه ج
الفیصــل، شــهرک بــه شلیکشــده موشــک
ازنــوع»بــدر«بــودهاســت.درهمیــنحــال
رســانههایســعودیمدعــیشــدندســامانه
ضددفاعــی»پاتریــوت«پدافنــدهوایــیســلطنتی
ــن ــاکیم ــدهازخ ــکشلیکش ــعودیموش س

ــرد. ــدمک ــازانرامنه ــهج ــهمنطق ب

بین الملل

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی با اشاره به حمله سحرگاه آمریکا و متحدانش به سوریه: 

رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند



گزارش

قیمت ها به قبل از افزایش دالر 
برمی گردد؟

قیمــت  افزایــش  دالر،  نــرخ  افزایــش  اگرچــه 
کاالهــای دیجیتالــی را هــم ســبب شــده بــود، ولــی 
ــه  ــدن آن ب ــام تک نرخی ش ــد اع ــر نمی رس ــه نظ ب
ــر  ــا تأثی ــر کاهــش قیمــت کااله ــان ســرعت ب  هم

بگذارد. 
و  مخابــرات  حــوزه  دادخواه-کارشــناس  میثــم 
فنــاوری اطاعــات-در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان 
ــا دالر وارد کشــور می شــوند،  ــه ب ــه اجناســی ک اینک
متأثــر از افزایــش قیمــت دالر هســتند، اظهــار کــرد: 
ــواًل  ــازار معم ــد، ب ــات برس ــه ثب ــت دالر ب ــر قیم اگ
ــد  ــی رون ــا وقت ــردد؛ ام ــادی برمی گ ــت ع ــه حال ب
صعــودی باشــد، شــاید قســمتی از فروشــندگان از 
ــد  ــه کاالی خــود را بفروشــند و دیگــر نتوانن ــن ک ای
وارداتــی بــه آن تعــداد داشــته باشــد، نگــران شــوند 
و بنابرایــن از فــروش کاال امتنــاع کننــد. فروشــنده 
ــد  ــی نمی توان ــد و کس ــش را نفروش ــد کاالی می توان
او را مجبــور بــه فــروش کنــد. بــازار بایــد بــا 

ــوری.  ــا دیکتات ــه ب ــود ن ــرل ش ــی کنت دموکراس
وی دربــاره امتنــاع برخــی از فروشــندگان از فــروش 
ــن  ــازار ای ــت ب ــت: واقعی ــی گف ــای دیجیتال کااله
اســت کــه نمی تــوان از واردکننــده و ســرمایه گذاری 
کــه پولــش را خوابانــده و تجــارت دارد، توقــع 
ــًا  ــاعت تقریب ــی ۲۴ س ــی دالر ط ــه وقت ــت ک داش
ــرده را  ــه وارد ک ــد، جنســی ک ۱۰درصــد رشــد می کن
ــاره  ــدارد. درب ــی ن ــه کس ــدی ب ــرا تعه ــد، زی بفروش
دولــت  هــم  دیجیتالــی  و  کاالهــای مخابــرات 
ــه  ــده ای ک ــد واردکنن ــته باش ــع داش ــد توق نمی توان
هیــچ حمایتــی از او نمی شــود، اگــر کاالیــش را 
ــا قیمــت فعلــی  ــا قیمــت قبــل از گرانــی آورده، ب ب

ــد.  بفروش
ــا  ــس ب ــک جن ــی ی ــه وقت ــان اینک ــا بی ــواه ب دادخ
ــگام  ــد هن ــداری می شــود، بای ــت روز دالر خری قیم
فــروش هــم بــا قیمــت روز فروختــه شــود، تأکیــد 
کــرد: قانــون فروشــندگان اپــل ایــن اســت کــه در 
بــازار تــا قبــل از ســاعت ۱۲، بــار از انبارشــان خــارج 
ــخص  ــت دالر مش ــه قیم ــاعت ۱۲ ک ــود. س نمی ش
ــن  ــی و گرفت ــا صراف ــن ب ــا تماس گرفت می شــود، ب
قیمــت دالر، گوشــی تلفــن همــراه را در دالر ضــرب 
و قیمــت آن را مشــخص می کننــد و گوشــی را 
ــی  ــس چــه زمان ــه جن ــن اینک می فروشــند. بنابرای
خریــداری شــده، قبــل یــا بعــد از افزایــش قیمــت 

ــدارد.  دالر، ارتباطــی ن
ــان  ــن بی ــرات همچنی ــن کارشــناس حــوزه مخاب ای
ــی و  ــرخ ارز غیرمنطق ــرل ن ــه کنت ــی ک ــرد: زمان ک
ــندگان در  ــم از فروش ــت، نمی توانی ــول اس غیرمعق
ــازار توقــع داشــته باشــیم کــه آن هــا معقــول  کل ب
کار کننــد. در کل منطقــی اســت کــه اگــر دالر 
۱۰درصــد گــران شــود، فروشــندگان کاالهــا را درصــد 
بیشــتری گــران کننــد کــه اگــر روز بعــد دالر دوبــاره 
 گــران شــد، بتواننــد خــود را دوبــاره بــه بــازار واردات 

برساند. 
و  مخابــرات  حــوزه  دادخواه-کارشــناس  میثــم 
فنــاوری اطاعــات در پایــان بــا اشــاره بــه کاهــش 
نــرخ دالر کــه در روزهــای اخیــر اتفــاق افتــاده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم نــرخ ۴۲۰۰ بــه 
ــرد و  ــرار بگی ــدگان ق ســهولت در دســترس واردکنن
مســتدام باشــد، در ایــن صــورت می توانیــم شــاهد 

ــز باشــیم. ــازار نی ــرخ در ب کاهــش ن

اخبار اقتصادی
ابالغ مصوبه کاهش تعرفه 

خودروهای هیبریدی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از ابــاغ مصوبــه کاهــش 
ــتگاه های  ــه دس ــدی ب ــای هیبری ــه واردات خودروه تعرف

ــر داد.  اجرایــی خب
محمــد شــریعتمداری، بــا اشــاره بــه مصوبــه جدیــد دولــت 
بــرای تعرفــه خودروهــای هیبریــدی، اظهــار داشــت: 
ــای  ــه خودروه ــه تعرف ــه فاصل ــت ک ــی دول ــه قبل مصوب
هیبریــدی مختلــف را کــم کــرده و شــرایطی را فراهــم کرده 
بــود کــه شــاید اشــتیاق بــرای ورود خودروهــای هیبریــدی 

کــم شــود، تغییــر یافــت. 
ــه  ــت فاصل ــد دول ــه جدی ــا مصوب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــن مصوب ــزود: ای ــف بیشــتر شــد، اف ــواع مختل ــن ان بی
بــه ایــن منظــور تصویــب شــد کــه خودروهــای هیبریــدی 
تولید شــده بــه صــورت ســه نــوع مــوازی، ســری و ســری 

ــم.  ــرار دهی ــت ق ــورد حمای ــوازی را م م
ــن  ــح کــرد: بهتری ــر صنعــت، معــدن و تجــارت، تصری وزی
نــوع آن عینــًا شــبیه خودروهــای برقــی شــده و مابقــی بــا 
نــرخ ســود تعرفــه ترجیحــی نســبت بــه خودروهایــی کــه 
ــدا  ــکان ورود پی ــد ام ــرف می کنن ــیلی مص ــوخت فس س
می کننــد کــه ایــن مصوبــه بــه دســتگاه های اجرایــی 
ــد  ــه بای ــن بخش نام ــرای ای ــا اج ــت. ب ــده اس ــاغ ش اب
منتظــر کاهــش قیمــت شــدید در خودروهــای هیبریــدی 

باشــیم.

 تنش ها در خاورمیانه 
نفت را ۱۰۰ دالری می کند

کارشــناس بــازار انــرژی گفــت: تشــدید تنش هــا در 
ــر  ــه ۱۰۰ دالر در ه ــت را ب ــت نف ــد قیم ــه می توان خاورمیان

ــد.  ــش ده ــکه افزای بش
بــه گــزارش راشــاتودی، آنیــش کاپادیــا، بنیان گــذار و مدیــر 
مؤسســه آکاپ انــرژی معتقــد اســت:  تشــدید تنش هــا در 
ــه افزایــش شــدید قیمــت نفــت و  ــد ب ــه می توان خاورمیان
رســیدن آن بــه ۱۰۰ دالر در هــر بشــکه منجــر شــود. اوایــل 
هفتــه جــاری و در پــی اعــام تصمیــم آمریــکا بــرای حمله 
ــن  ــه باالتری ــی ب ــازار جهان ــت در ب ــت نف ــه ســوریه، قیم ب

میــزان طــی ســه ســال گذشــته رســید. 
وی گفــت: مــن فکــر نمی کنــم کــه در صورتی کــه بــه 
نظامــی  باالگرفتــن درگیــری  صــورت عملــی شــاهد 
نفــت  قیمــت  سه رقمی شــدن  باشــیم،  خاورمیانــه  در 

غیرمنطقــی باشــد. 
ــا ادامــه داد: وقتــی 6 مــاه پیــش از قیمــت نفــت  کاپادی
6۰ تــا 7۰ دالر ســخن گفتــه شــد، تمــام ســرمایه داران بــه 
ــدید  ــد تش ــه بع ــان ب ــا از آن زم ــد، ام ــده خندیدن ــن ای ای
تنش هــای سیاســی در خاورمیانــه باعــث شــد، تــا قیمــت 
نفــت صعــودی شــده و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه طــی 
ــت در  ــت نف ــدن قیم ــاهد ۱۰۰ دالری ش ــاری ش ــال ج س

جهــان باشــیم.

 روند صعودی طال
ادامه خواهد یافت

کارشناســان و ســرمایه گذاران شــرکت کننده در نظرســنجی 
طــای هفتگــی کیتکونیــوز پیش بینــی کردنــد طــا تــا حــد 
ــه  ــی در هفت ــای ژئوپلیتیک ــر تنش ه ــت تأثی ــادی تح زی

جــاری بــه رونــد افزایشــی هفتــه گذشــته ادامــه دهــد. 
بــه گــزارش ایســنا، طــا اواســط هفتــه گذشــته کــه احتمال 
ــر  ــا تأثی ــوریه در قیمت ه ــه س ــکا ب ــی آمری ــه نظام حمل
ــان  ــا پای ــا ت ــرد؛ ام ــود ک ــی صع ــورد باالی ــه رک گذاشــت، ب

ــب نشســت.  ــی عق ــه اندک هفت
در نظرســنجی کیتکونیــوز از کارشناســان وال اســتریت، ۱6 
نفــر شــرکت کردنــد کــه از میــان آنهــا ۱۱ نفــر یــا 6۹درصــد 
افزایــش قیمــت طــا در هفتــه جــاری را پیش بینــی 

ــد. کردن

ســازمان  خشکســالی  ویــژه  هشــدار   طبــق 
هواشناســی، بارش هــای امســال تاکنــون از رکــورد 
خشــک ترین ســال کشــور کــه ســال آبــی ۸6-۸7 
بــود نیــز کمتــر اســت؛ بــا توجــه بــه خشکســالی 
ــا  انباشــته از پاییــز و زمســتان گذشــته، کمــاکان ت
پایــان ســال زراعــی جــاری خشکســالی بــا همیــن 

ــد. ــداوم می یاب ــدت ت ش
پیــرو  هواشناســی،   ســازمان  گــزارش  بــه 
اطاع رســانی های  و  فصلــی  پیش بینی هــای 
قبلــی ایــن ســازمان در خصــوص کم بارشــی ســال 
ثبت شــده  داده هــای  براســاس   ،۹6-۹7 آبــی 
ــاری )۱/7/۹6  ــی ج ــال زراع ــدای س ــارش از ابت ب
ــور ۹/۹6  ــارش کل کش ــن ب ــا ۲۰/۱/۹7(، میانگی ت
ــا  ــدار در مقایســه ب ــن مق ــه ای ــر اســت ک میلی مت
میانگیــن بلندمــدت در همین بــازه زمانــی ) 5/۱۸5 
میلیمتــر( ۸/۴7درصــد و در مقایســه بــا مقــدار آن 
ــر(  ــته )۴/۱۸۰ میلیمت ــال گذش ــابه س در دوره مش

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه 3/۴6درص
ایــن میــزان بــارش تاکنــون از رکــورد خشــک ترین 
ــر  ــز کمت ــی ۸7-۸6( نی ــال آب ــور )س ــال کش س

اســت. 
ــا  ــددی ت ــای ع ــی مدل ه ــی فصل ــج پیش بین نتای
پایــان بهــار ۱3۹7، بــارش کشــور را در مقایســه 
تــا  نرمــال  حــد  در  بلندمــدت،  میانگیــن  بــا 
زیرنرمــال و میانگیــن دمــای هــوا را حــدود یــک 
ــد، ــان می ده ــال نش ــر از نرم ــه گرم ت ــا ۱.5 درج  ت

ــته از  ــالی انباش ــه خشکس ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
پاییــز و زمســتان گذشــته، کمــاکان تــا پایــان ســال 
ــدت  ــن ش ــا همی ــالی ب ــاری خشکس ــی ج زراع

تــداوم می یابــد. 
ــه های  ــا و نقش ــامل تحلیل ه ــتر ش ــات بیش جزئی
خشکســالی،  شــاخص های  و  دمــا  و  بــارش 
بــر اســاس برش هــای حوضــه ای، اســتانی و 
شهرســتانی در پایــگاه اطــاع رســانی مرکــز ملــی 
در   )http://ndwmc.irimo.ir/far ( خشکســالی 

ــت. ــترس اس دس

 ذخیره آبی ۷۳ سد مهم کشور 
کمتر از ۴۰ درصد شد

 از مجمــوع ۱77 ســد مهــم کشــور، 73 ســد، ۲۸درصــد 
ــد  ــم کشــور را تشــکیل می دهن ــت ســدهای مه ظرفی

کــه ســدهای شــهید رجایــی، زاینــده رود، ســاوه و 
ماصــدرا از آن جملــه اســت. 

همچنیــن ۱7 ســد مهــم دیگــر کشــور کــه ۲۸درصد 
ــن  ــرد، بی ــر می گی ــم را در ب ــدهای مه ــت س ظرفی
۴۰ تــا 5۰درصــد پــر اســت کــه ســدهای دز، کوثــر، 
ــر  ــل ذک ــا قاب ــان، کارون 3 و گتوندعلی ــم، دامغ ته

اســت. 
33 ســد کشــور کــه ۲5درصــد ظرفیــت ســدهای 
ــن  ــز بی ــد نی ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــم را ب مه
ــدهای  ــامل س ــه ش ــت ک ــر اس ــد پ ــا 7۰درص 5۰ ت
ــرز،  ــت، الب ــان، جیرف ــرج، طالق ــه، ک ــرج، بان دوی

ســهند و کرخــه می شــود.
ــدهای  ــت س ــد ظرفی ــه ۱6درص ــر ک ــد دیگ ۲6 س
مهــم کشــور را دارا هســتند، بیــن 7۰ تــا ۹۰درصــد پر 
اســت کــه ســدهای شــیرین دره، مسجدســلیمان، 
قشــاق، کارون ۴ و ســفیدرود از آن جملــه اســت. 
همچنیــن ۲۸ ســد دیگــر کشــور کــه حــدود 
ــن  ــد، بی ــم را دارن ــدهای مه ــت س ــد ظرفی ۴درص
ــدهای  ــامل س ــه ش ــت ک ــر اس ــد پ ــا ۱۰۰درص ۹۰ ت
میجــران، ســورال، گاوشــان، رودبــال، داراب، بافــت، 

می شــود. تنگ حمــام  و  داریــان 
 راهکارها

همــه  در  جــدی  نگرانی هــای  وضعیــت  ایــن 
بخش هــا را بــه دنبــال دارد و بــرای گــذر از بحــران 
ــای  ــد راهکاره ــالی بای ــرات خشکس ــش اث و کاه
ــرد.  کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت اتخــاذ ک

ــر ایــن اســاس، راهکارهــای کوتاه مــدت عمومــی  ب
بــرای گــذر از بحــران در چنــد راهــکار توصیــه 

می شــود.
- انتقــال کشــت محصــوالت آب بر ماننــد چغندرقند 
ــژه  ــز، کاهــش ســطح کشــت، به وی ــه پایی ــار ب از به
محصــوالت جالیــزی در اغلــب مناطــق، کشــت 
اقــام بهــاره و پاییــزه محصــوالت کــم آب بــر ماننــد 
کینــوا و زیــره و اســتفاده از تــوری در پوشــش باغات 

ضــروری اســت.
- تصفیــه آب هــای نامتعــارف و به کارگیــری آن در 
بخــش کشــاورزی و فضــای ســبز، پوشــش انهــار 
بــرای کاهــش تبخیــر، اســتفاده از کودهــای پتــاس 
در باغــات و کاهــش مصــرف کودهــای ازتــه و 
فســفاته، کاهــش جمعیــت دام هایــی کــه در مراتــع 
بحرانــی چــرا می کننــد و اجــرای برنامــه کشــاورزی 
حفاظتــی خصوصــًا »کشــت مســتقیم« در کشــت 

ــود. ــه می ش ــاره توصی به
- فرهنگ ســازی و اطاع رســانی مــداوم توســط 

آبیــاری  قطــع  رســانه ها،  ســایر  و  صداوســیما 
از  اســتفاده  و  موجــود  تزئینــی  چمن هــای 
روش هــای جایگزیــن بــرای زیباســازی، ایجــاد 
ســایبان بــر روی کولرهــای آبــی و رفــع ریــزش آب، 
ــا  ــروگاه بخــار ب ــرق از نی ــد ب به حداقل رســاندن تولی
ــرای  ــازی ب ــی و ذخیره س ــرق آب ــر و ب ــرج تبخی ب
فصــل اوج مصــرف و صرفه جویــی حداکثــری و 
ــی،  ــارف خانگ ــرل مص ــار آب و کنت ــردن فش کم ک

اداری و عمومــی ضــرورت دارد.
- بررســی کنتورهــای مصــرف آب و نشــتی های 
سیســتم آبرسانی، اســتفاده از سرشــیر و دوش های 
کم مصــرف کــه نقــش مؤثــری در کاهــش مصــرف 
آب دارنــد، عــدم آب پاشــی آســفالت و شستشــوی 
حیــاط و پارکینگ هــا، کاهــش شستشــوی خــودرو 
و اســتفاده حداکثــری از کارواش های دارای ســیکل 
ــی  ــن الزامات برگشــتی آب و فرهنگ ســازی و تدوی
بــرای تصفیــه و بازیابــی آب هــای مصرفــی صنعتی، 

خانگــی، اداری و شــهری از ضروریــات اســت.

ــا توجــه بــه اجــرای سیاســت یکسان ســازی نــرخ ارز و  ب
تغییــر روش تأمیــن نیازهــای ارزی، فعــًا بانــک مرکــزی 
ــازار و صرافی هــا تزریــق نخواهــد کــرد.  هیــچ ارزی بــه ب

بــه گــزارش ایســنا، از ۲۱ فروردین مــاه ســال جــاری، 
ــرا در  ــه اج ــه مرحل ــرخ ارز ب ــازی ن ــت یکسان س سیاس
ــازار ارزی ایــران  ــر ب آمــد و ضوابــط و مقــررات جدیــدی ب
حاکــم شــد و بــه گونــه ای روال قبلــی تغییــر کــرد. بــر این 
اســاس دالر کــه تــا بیــش از 6۰۰۰ تومــان هــم در جریــان 
ــن  ــوان پرکاربردتری ــود، به عن ــه ب ــش رفت ــازار پی نوســان ب
بــا  بــازار و مــورد اســتفاده کاربــران  ارز  و رایج تریــن 
نــرخ ۴۲۰۰ تومــان و بــه منظــور تأمیــن نیازهــای اصلــی، 
تک نرخــی شــد. امــا بــا تک نرخی شــدن دالر و الــزام 
ــد مربوطــه یکــی  ــررات جدی ــط و مق ــرای اجــرای ضواب ب
ــن  ــر ای ــت تأثی ــاص تح ــور خ ــه ط ــه ب ــی ک از بخش های

ــتند.  ــا هس ــرد، صرافی ه ــرار می گی ــم ق تصمی
از روز ابــاغ و اجــرای سیاست ســازی نــرخ ارز کــه از هفتــه 
گذشــته در دســتور کار قــرار گرفــت، دیگــر صرافی هــا 
روال معمــول گذشــته را نداشــته و حتــی خریدوفــروش 
اســکناس ارزی توســط آن هــا ممنــوع شــده اســت و 
ــا  ــه بانک ه ــد، چراک ــدام کنن ــورد اق ــن م ــد در ای نمی توانن

ــده اند.  ــکناس ش ــروش اس ــه خریدوف ــزم ب مل
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــن اســاس، یکــی از مســائلی ک ــر ای ب
ــزی  ــک مرک ــئوالن بان ــام مس ــق اع ــه طب ــت ک ــن اس ای
ــا ارز  ــه صرافی ه ــته ب ــه روال گذش ــک ب ــن بان ــر ای دیگ
ــًا منتفــی اســت؛  ــد فع ــن رون ــق نخواهــد کــرد و ای تزری
ــه  ــی هم ــای اصل ــت، نیازه ــن اس ــر ای ــرار ب ــه ق ــرا ک چ
گروه هــای نیازمنــد ارز بــه طــور غیرمســتقیم و یــا از 

طریــق ســامانه های تعیین شــده، تأمیــن شــود.

ــه  ــا اشــاره ب ــه مشــاوران امــاک ب ــس اول اتحادی ــب رئی نای
امســال  تابســتان  در  مســکن  اجاره بهــای  نگــران  اینکــه 
هســتیم، گفــت: عــدم تــوازن میــان عرضــه و تقاضــا و کاهــش 
فایل هــای اجــاره از دالیــل نگرانــی رشــد بــاالی نــرخ اجاره بهــا 

اســت. 
ــن  ــه ای ــارس، در پاســخ ب ــا ف ــو ب ــی در گفت وگ حســام عقبای
ــه رشــد قیمــت مســکن در اواخــر ســال گذشــته و  ســؤال ک
ــر  ــد ب ــدی می توان ــه ح ــا چ ــای دالر ت ــن روزه ــانات ای نوس
رشــد نــرخ اجاره بهــا در فصــل تابســتان تأثیــر بگــذارد، گفــت: 
چندیــن عامــل بــر تعییــن نــرخ اجاره بهــا تأثیرگــذار اســت کــه 
اولیــن عامــل همانــا قیمــت مســکن اســت، چــرا کــه اجاره بهــا 
ــی قیمــت  ــد و وقت ــت می کن ــواره از قیمــت مســکن تبعی هم
مســکن رشــد می کنــد، افزایــش اجاره بهــا یــک مقــدار بیشــتر 

ــد.  ــت می کن ــد حرک از آن رش

ــر  ــه در اواخ ــکن ک ــت مس ــر قیم ــه داد: عاوه ب ــی ادام عقبای
ــت  ــه تبعی ــز ب ــا نی ــت و اجاره به ــش یاف ــته افزای ــال گذش س
ــه  ــد عامــل دیگــر ک ــرد. چن ــن افزایــش رشــد خواهــد ک از ای
ــذار  ــا تأثیرگ ــد اجاره به ــر رش ــد، ب ــم ندارن ــی ه ــال وروز خوب ح

ــود.  ــد ب خواه
ــژه  ــن عرضــه و تقاضــا به وی ــوازن بی ــرد: عــدم ت ــه ک وی اضاف
در شــهرهای بــزرگ باعــث شــده تــا فایل هــای اجــاره بســیار 
کاهــش یابــد، قطعــًا زمانــی کــه تقاضــا بــرای هــر کاالیــی از 
عرضــه پیشــی بگیــرد، آن کاال بیش ازحــد گــران خواهــد شــد. 
وی تأکیــد کــرد: کاهــش نــرخ ســود بانکــی در اواســط ســال 
۹6 باعــث شــد، تــا نــرخ اجاره بهــا افزایــش قابــل ماحظــه ای 
ــن روزهــا هــوای  ــز ای ــرخ ارز نی ــی ن ــن وقت ــد، بنابرای ــدا کن پی
ــر  ــی ب ــود بانک ــرخ س ــش ن ــد کاه ــه، همانن ــدن گرفت گران ش

ــت. ــد گذاش ــر خواه ــکن تأثی ــای مس ــازار اجاره به ب

3 قتصـــاد ا

،،
پایــان  تــا  عــددی  مدل هــای 
در  را  کشــور  بــارش   ،1397 بهــار 
مقایســه بــا میانگیــن بلندمــدت، 
و  نرمــال  زیــر  تــا  نرمــال  حــد  در 
میانگیــن دمــای هــوا را حــدود یــک 
نرمــال  از  گرم تــر  درجــه   1.5 تــا 

می دهــد نشــان 

میانگین دمای هوا حدود ۱.5 درجه افزایش می یابد

خطر خشکسالی جدی است
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 ۳۹ ۶۲.۲ درصد؛ رشد صادرات فوالد۲۵۰   دالر؛ متوسط قیمت 
نفت ایران

 هزار تومان؛ 
کاهش قیمت سکه

 صــادرات فوالدســازان بــزرگ کشــور در ســال گذشــته 
39 درصد افزایش یافت.

مــارس  مــاه  در  ایــران  نفــت  قیمــت  متوســط 
)اســفند-فروردین( 62 دالر و 23 ســنت بــرای هــر 

شــد. اعــام  بشــکه 

دالر،  بــرای  تومانــی   ۴2۰۰ نــرخ  اعــام  از   پــس 
هــر قطعــه ســکه بهــار آزادی کاهــش قیمــت 25۰ هــزار 

تومانــی را تجربــه کــرد.

ــه و  ــوالد مبارک ــی ف ــروش و بازاریاب ــاون ف مع کیمیای وطن

مدیــر یــک مجموعــه از افزایــش ۱۲درصــدی تحویل محصــوالت و 
دســتیابی بــه رکــورد جدیــد تولیــد فــوالد خــام در ســال گذشــته 

خبر دادند. 
ــورس  ــری ب ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــوالد  ــته ف ــال گذش ــرد س ــاره عملک ــری درب ــود اکب ــرس، محم پ
ــا  ــوالت ب ــد محص ــل تولی ــال قب ــی س ــت: ط ــار داش ــه اظه مبارک
افزایــش ۱۲درصــدی همــراه و 7 میلیــون و 3۲ هــزار و 7۰5 تــن از 
محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه بــازار داخلــی و جهانــی تحویل شــد. 
وی بــا اعــام اینکــه ســال گذشــته بــا توجــه بــه نیــاز بــازار داخلی، 
صــادرات محصــوالت شــرکت ۱7درصــد کاهــش یافتــه، ادامــه داد: 
از ایــن میــزان محصــول ۸۲درصــد بــه بــازار داخلــی و ۱۸درصــد به 
بازارهــای جهانــی عرضــه شــده اســت. ایــن مقــام مســئول افزود: 
»فــوالد« در ســال گذشــته بالــغ بــر 5 میلیــون و 7۴۰ هــزار و 55۴ 
تــن انــواع محصــوالت بــه بــازار داخلــی عرضــه کــرد کــه نســبت 
بــه ســال ۹5 بــا رشــد ۲۲درصــدی نســبت همــراه بــود. همچنیــن 
تنــاژ ثبــت سفارش شــده بــا ۱۲درصــد رشــد بــه 7 میلیــون و ۲۰7 

هــزار تــن و حمــل ریلــی محصــوالت بــا رشــد 6درصــدی بــه یــک 
میلیــون و ۱۲۹ هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت.

ــه  ــوالد مبارک ــی محصــوالت ف ــه رشــد کیف ــا اشــاره ب ــری ب  اکب
میــزان  مشــتریان،  از  نظرســنجی  طبــق  خاطرنشــان کــرد: 
ــد  ــل ۲درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس رضایتمن

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر  مفــرد  بنائیــان  محمدرضــا 
ــن  ــم ســال ۹6 را پربارتری ــه ه ــوالد مبارک ــداوم ف ــری م ریخته گ
ســال در طــول عمــر بهره بــرداری از ایــن شــرکت دانســت و گفــت: 
برنامــه تولیــد ســال گذشــته 6 میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن بــود کــه 
ــون و  ــد 6 میلی ــابقه تولی ــورد بی س ــتیبانی، رک ــاش و پش ــا ت ب
۴5۰ هــزار و ۸۰7 تــن محقــق شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل )5میلیــون و 65۰ هــزار تــن( ۱۴درصــد رشــد نشــان 

می دهــد.
نیــز ظرفیــت اســمی 7.۲  بــه گفتــه وی در ســال جدیــد 
ــوالد مبارکــه محقــق خواهــد  ــال در شــرکت ف ــن تخت ــون ت  میلی

شد.

بــا توجــه بــه افزایــش جهشــی قیمت 
دالر در هفتــه گذشــته شــرکت های 
لــوازم خانگــی از عرضــه کاال بــه بــازار 
خــودداری کردنــد و بــه همیــن دلیــل 
ایــن بــازار قــادر بــه تأمیــن نیــاز 

مشــتریان نیســت. 
ــش  ــوروز و افزای ــات ن ــس از تعطی پ
لــوازم  بــازار  دالر  قیمــت  جهشــی 
ــدم عرضــه کاال توســط  ــا ع ــی ب خانگ
و  وارداتــی  تولیــدی،  شــرکت های 

ــرد  ــه ک ــودن کاال را تجرب ــی نب ــدی یعن ــت جدی ــا وضعی نمایندگی ه
کــه بــه گفتــه فعــاالن ایــن صنــف هیــچ گاه چنیــن وضعیتــی تجربــه 

ــت.  ــده اس نش
ــوازم  ــه ل ــدی و عرض ــرکت های تولی ــت دالر ش ــدن قیم ــا گران ش ب
ــن  ــر ای ــن اکث ــتند، بنابرای ــت هس ــش قیم ــدد افزای ــی درص خانگ
ــا  ــازار را ت ــه ب ــه کاال ب ــکان عرض ــه ام ــد ک ــام کرده ان ــرکت ها اع ش

ــد.  ــت ۹7 ندارن ــدای اردیبهش ابت
ــاق  ــن اتف ــر از ای ــدت متأث ــه ش ــه ب ــم ک ــی ه ــوازم خانگ ــازار ل ب
ــازار خلــوت و ســوت وکور تبدیــل شــده کــه اکثــر  ــه یــک ب اســت، ب
فروشــندگان و مغــازه داران یــا در ُچرتنــد و یــا در حــال گپ وگفــت بــا 

ــت.  ــری نیس ــازار خب ــن ب ــتری در ای ــد و از مش یکدیگرن
حمیــد عامــری یکــی از فروشــندگان لــوازم خانگــی در مــورد 
ــودن  ــل نامعلوم ب ــه دلی ــرکت ها ب ــد: ش ــازار می گوی ــن ب ــت ای وضعی
وضعیــت ارز و التهابــات اخیــر آن هیچ گونــه کاالیــی را بــه واحدهــای 

ــد.  ــه نمی کنن ــی عرض صنف
وی بــا بیــان اینکــه بــازار لــوازم خانگــی از بعــد از تعطیــات نــوروزی 

دچــار رکــود شــده و مشــتری وجــود 
ــک  ــه ی ــی ک ــت: در صورت ــدارد، گف ن
مراجعــه  خریــد  بــرای  مشــتری 
ــرش را در  ــورد نظ ــر کاالی م ــد، اگ کن
ــه  ــیم، کاال را ب ــته باش ــگاه داش فروش
ــورت  ــن ص ــر ای ــم، در غی وی می دهی
ــچ نمایندگــی و  ــی را از هی ــچ کاالی هی
ــرا  ــرد، زی ــه ک ــوان تهی ــرکتی نمی ت ش
هیــچ شــرکتی حاضــر بــه عرضــه 

ــت.  ــازار نیس ــه ب ــی ب ــوازم خانگ ل
ایــن فروشــنده بیــان داشــت: نــه تنهــا شــرکت های واردکننــده لــوازم 
ــرکت های  ــه ش ــد، بلک ــه نمی کنن ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــی کاالی خانگ
ــه دلیــل اینکــه اغلــب قطعــات  ــوازم خانگــی تولیــد داخــل هــم ب ل
آن هــا وارداتــی اســت و قیمــت ارز بــر روی قیمــت نهایــی کاال 
ــد.  ــه نمی کنن ــازار عرض ــه ب ــی ب ــه کاالی ــت، هیچ گون ــذار اس تأثیرگ

وی کــه ســابقه ۱5ســاله در بــازار لــوازم خانگــی دارد، گفــت: در دولــت 
دهــم کــه هــر روز قیمــت ارز تغییــر می کــرد، چنیــن رکــودی تجربــه 
ــی شــده  ــازار دســت خوش تاطمات ــه ب ــس از آن اگرچ ــا پ شــد، ام

اســت، امــا چنیــن وضعیتــی را شــاهد نبــوده اســت. 
عامــری در مــورد واکنــش بــازار بــه دالر ۴۲۰۰ تومانــی، گفــت: 
ــرا  ــرده، زی ــر ک ــد را کمت ــرای خری ــردم ب ــای م ــوع تقاض ــن موض ای
مشــتریان در انتظــار ارزان شــدن قیمــت لــوازم خانگــی هســتند. ایــن 
ــت ۴۲۰۰  ــورد قیم ــت در م ــام دول ــم اع ــزود: علی رغ ــنده اف فروش
ــازار  ــت دالر در ب ــات قیم ــد از ثب ــرکت ها می خواهن ــی دالر، ش تومان
 مطمئــن شــوند، بــه همیــن دلیــل تاکنــون کاالیــی بــه بــازار عرضــه 

نکرده اند.

 آگهی مناقصه عمومیبازار سوت وکور لوازم خانگی در انتظار معجزهافزایش ۱۲درصدی و ثبت رکورد جدید تولید در فوالد مبارکه
  )مرحله اول( 

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد 
 نسبت به فروش یک دستگاه خودروی پژو ۴۰5 

از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط اقدام 

نماید. متقاضیان جهت اطاعات بیشتر به دفتر 

بسیج-  میدان   - نشانی گلپایگان  به  شرکت 

مجتمع تجاری و اداری پارسیان - طبقه سوم- 

تلفن ۰3۱57۴۲۰6۲۱  با  یا  و  مراجعه  واحد 7 

تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۹7/۲/۱۰

تقاضا با عرضه مسکن هم خوانی نداردتزریق ارز به صرافی ها متوقف شد

بخشــنامه دســتمزد ۹7 امــروز )یکشــنبه( با 
ــام  ــود و تم ــاغ می ش ــر کار اب ــای وزی امض
کارفرمایــان ملــزم بــه اعمــال مصوبــه جدیــد 
شــورای عالــی کار در مــزد فروردیــن کارگــران 

 . هستند
ــنبه  ــر، روز چهارش ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــتمزد ۹7  ــن دس ــرات تعیی ــان مذاک ــا پای ب
در شــورای عالــی کار و امضــای اعضــای 
کارگــری، کارفرمایــی و دولــت در ایــن شــورا 

ــد. ــته ش ــتمزد ۹7 بس ــده دس پرون
ــاون،  ــر تع ــی وزی ــی ربیع ــت عل ــرار اس  ق

ــتمزد  ــنامه دس ــی، بخش ــاه اجتماع کار و رف
ــاغ  ــرا اب ــرای اج ــنبه( ب ــروز )یکش ۹7 را ام
کنــد. تمامــی کارفرمایــان موظفنــد دســتمزد 
فروردیــن مــاه را بــه اســتناد مصوبــه جدیــد 
شــورای عالــی کار محاســبه و پرداخــت کنند. 
ــه  ــق مصوب ــزارش، طب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
هفتــه گذشــته شــورای عالــی کار، دســتمزد 
یعنــی  کارگــران  از  دو گــروه  بــرای   ۹7
ســطوح  »ســایر  و  »حداقلی بگیــران« 

ــت  ــن ترتی ــه ای ــاوت اســت، ب ــزدی« متف م
کارگرانــی کــه دســتمزد پایــه آن هــا در ســال 
۹6 معــادل ۹۲۹ هــزار و ۹3۱ هــزار تومــان بود 
ــوند  ــی می ش ــر« تلق ــران حداقلی بگی »کارگ
کــه دســتمزد ایــن گــروه از کارگــران در ســال 
۹7 بــه میــزان ۱۹.5درصــد افزایــش یافــت. 
بنابرایــن دســتمزد حداقلی بگیــران در ســال 
ــی  ــزار و 336 تومان ــش ۱۸۱ ه ــا افزای ۹6 ب
ــه یــک میلیــون و ۱۱۱ هــزار و ۲67 تومــان  ب

ــه  ــران ک ــایر کارگ ــتمزد س ــا دس ــید. ام رس
ــتر  ــال ۹6 »بیش ــا در س ــه آن ه ــوق پای حق
از« ۹۲۹ هــزار و ۹3۱ تومــان اســت، در گــروه 
ــد. ــرار می گیرن ــزدی« ق ــطوح م ــایر س »س

بنابرایــن گــزارش، دســتمزد »ســایر ســطوح 
ــه صــورت ترکیبــی از »درصــد« و  مــزدی« ب
»رقــم ثابــت« تعییــن شــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــر افزایــش ۱۰.۴درصــد نســبت  کــه عــاوه ب
ــزار  ــت ۸۴ ه ــم ثاب ــوق ۹6، رق ــه حق ــه پای ب

ــروه از  ــن گ ــه ای ــزد پای ــه م ــان ب و 6۲۴ توم
کارگــران اضافــه خواهــد شــد. 

بــا ایــن محاســبه به عنــوان مثــال، اگــر پایــه 
حقــوق کارگــری کــه در ســال ۹6 بــه میــزان 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان باشــد، 
۱۰.۴درصــد از حقــوق پایــه وی معــادل ۱۲۴ 
ــر  ــود، عاوه ب ــد ب ــان خواه ــزار و ۸۰۰ توم ه
ــدد  ــان )ع ــزار و 6۲۴ توم ــم ۸۴ ه ــن رق ای
ثابــت بــدون در نظرگرفتــن پایــه حقــوق ۹6( 
بــه مــزد پایــه ســال گذشــته اضافــه خواهــد 

شــد.

اعمال مزد جدید در حقوق فروردین

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ١٠٩٠ تومان

رینگیت مالزی

٤٩٠ تومان

ین ژاپن

٦٩٥ تومان

کرون دانمارک

٥١٠ تومان

کرون سوئد

٥٩٦٥ تومان

پوند

 ١١٤٩ تومان

درهم امارات

٥١٩٩ تومان

یورو

٤٢٢١ تومان

دالر



کوتاه از اصفهان
 قطار گردشگران خارجی 

وارد اصفهان می شود
مدیــر کل راه آهــن اســتان اصفهــان گفــت: لــگ دوم قطــار 
ــان وارد  ــه اصفه ــران« ب ــب ای ــام »قل ــه ن ــگری ب گردش

می شــود.
لــگ  داشــت:  اظهــار  ســید رضــا ســادات حســینی 
دوم قطــار گردشــگری حامــل گردشــگران خارجــی از 
کشــورهای آمریــکا، ایرلنــد و آفریقــای جنوبــی امــروز وارد 

می شــود. اصفهــان 
وی بیــان داشــت: در ایــن قطــار گردشــگری ۲۷ مســافر و 

۳۳ خدمــه روســی بــه اصفهــان ســفر می کننــد.
ــگران  ــن گردش ــه داد: ای ــان ادام ــن اصفه ــر کل راه آه مدی
ــز  ــی و مراک ــه تاریخ ــن و ابنی ــد از اماک ــور بازدی ــه منظ ب
گردشــگری شــهرهای تهــران، مشــهد، کرمــان، رایــن، 
یــزد، اصفهــان، سعادت شــهر، شــیراز، کاشــان، قــم، اراک،  
شوشــتر، گرمســار، ورســک و پــل ســفید بــه ایــران ســفر 

کرده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گردشــگران روز یکشــنبه وارد 
اصفهــان می شــوند، گفــت: گردشــگران در اصفهــان از آثــار 

ــرد. ــد ک ــد خواهن ــان بازدی باســتانی اســتان اصفه

 اصفهان نیازمند ایجاد 
مدیریت یکپارچه پسماند

در ســازمان  محاســباتی کــه  و  براســاس جمع بنــدی 
ــه اســت، حــدود  شــهرداری ها و دهیاری هــا صــورت گرفت
۴۸ هــزار میلیــارد تومــان خســارت ســالیانه دفــع غیرقابــل 
بهداشــتی و توزیــع پســماند در طبیعــت اســت. دفــع 
ــرد و محیــط  نامناســب پســماند، طبیعــت را از بیــن می ب
ــد. ــادی وارد می کن ــود و خســارت بســیار زی زیســت را ناب

ــازمان  ــس س ــانی، رئی ــی افش ــید محمدعل ــه س ــه گفت ب
شــهرداری ها  و دهیاری هــای کشــور، بــا پیگیری هــای 
ــاماندهی  ــرای س ــه ب ــان بودج ــارد توم ــزار میلی ــراوان ه ف
پســماند در تمــام شــهرها و روســتاهای ایــران پیش بینــی 
ــای  ــاد کارخانه ه ــرای ایج ــه ب ــن بودج ــت. از ای ــده اس ش
ــاورزی و  ــرای کش ــت ب ــد کمپوس ــی، تولی ــوز بخش زباله س

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــتی و صنعت ــن بهداش دف
ایــن ســه محــور، جــزو برنامه هــای اصلــی امســال 
ــف  ــهرهای مختل ــماند در ش ــت پس ــازمان های مدیری س
ــتاز در  ــهرهای پیش ــه کالن ش ــز ازجمل ــان نی ــت؛ اصفه اس

ــت. ــماند اس ــت پس ــوزه مدیری ح
در شــبانه روز حــدود هــزار تــن پســماند خانگــی و ۱۰۰تــن 
پســماند خشــک بــه طــور جداگانــه از ســطح شــهر 
ــت  ــی اس ــواد آل ــن آن م ــه ۶۰۰ ت ــود ک ــع آوری می ش جم
و از طریــق روش هــوازی بــه کــود آلــی تبدیــل می شــود.

بــه گفتــه مدیــر عامــل جدیــد ســازمان مدیریــت پســماند 
ــت  ــت پذیر و رعای ــهر زیس ــاد ش ــان، ایج ــهرداری اصفه ش
حقــوق شــهروندی ازجملــه برنامه هــای شــهردار اصفهــان 
در حــوزه مدیریــت پســماند اســت کــه وظیفــه داریــم بــه 

ــه آن داشــته باشــیم. عنــوان معیــار توجــه ویــژه ای ب
ــته  ــه گذش ــی ب ــا نگاه ــه ب ــان اینک ــا بی ــوی ب ــی دهن عل
اصفهــان و مدیریــت پســماند مشــاهده می کنیــم کــه 
اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت، تصریــح کــرد: اگــر 
تنهــا بــه ایــن موضــوع بســنده کنیــم کــه در حــوزه پســماند 
کشــور رتبــه نخســت را داریــم، راه بــه جایــی نخواهیــم برد؛ 
زیــرا در مقایســه اصفهــان بــا ســایر شــهرهای خواهرخوانده 
ــه  ــال ک ــن ح ــم. در عی ــه داری ــن زمین ــی در ای راه طوالن
کارهــای ارزنــده ای شــده اســت، بایــد نگاهــی رو بــه آینــده 

ــم. ــام دهی ــری انج ــای ویژه ت ــیم و کاره ــته باش داش
پســماند،  یکپارچــه  مدیریــت  ایجــاد  داد:  ادامــه  وی 
بهینه ســازی وضعیــت موجــود، آمــوزش و فرهنگ ســازی 
ــک  ــماند و تفکی ــد پس ــش تولی ــدف کاه ــا ه ــد ب هدفمن
اصولــی، ورود جــدی بــه پســماندهای خطرناک، اســتقبال 
ــه  از نقدهــای ســازنده و دوری از حواشــی، اســتفاده بهین
ــه اهــداف  ــروی ســازمانی و مشــورت دیگــران ازجمل از نی
و اقداماتــی اســت کــه بایــد در حــوزه پســماند در مســیر 

ــم. ــه کار بگیری پیــش رو ب

ارائه بیش از دو هزار مشاوره به 
شهروندان اصفهانی از طریق 

سامانه ۱۳۷
مردمــی  ارتباطــات  اداره  کارشناســان  کیمیای وطن

۱۳۷ طــی هفتــه گذشــته حــدود دو هــزار و ۴۴۷ مشــاوره 
در زمینــه برنامه هــا و مســائل شــهری و ســاعت کار اماکــن 

تفریحی و تاریخی در اختیار شهروندان قرار دادند.
ــی ۱۳۷ شــهرداری  ــالم اداره ارتباطــات مردم براســاس اع
ــی در هفتــه ای کــه گذشــت،  اصفهــان، شــهروندان اصفهان
ــرار  ــاس برق ــز ۱۳۷ تم ــا مرک ــه ب ــزار و ۶۲ مرتب ــج ه پن
کردنــد کــه از ایــن تعــداد، چهــار هــزار و ۷۳۳ پیــام جهــت 

ــه ثبــت رســید. پیگیــری ب
ایــن گــزارش حاکــی اســت از مجمــوع تماس هــای 
واصل شــده، یــک  هــزار و ۸۷۹ مــورد مربــوط بــه معاونــت 
مجمــوع کل  از  درصــد   ۴۰ معــادل  خدمــات شــهری 
پیام هاســت؛ همچنیــن ۲۴۶ تمــاس معاونــت عمــران 
ــک  ــامل ی ــی ش ــورد ترافیک ــد و ۵۰ م ــج درص ــادل پن مع

درصــد از مجمــوع کل پیام هاســت.
ــای  ــری پیام ه ــور پیگی ــه منظ ــز ب ــورد نی ــش بازخ در بخ
ــار  ــه، چه ــات صورت گرفت ــق و اقدام ــه مناط ــده ب ارجاع ش

ــرار شــده اســت. ــا شــهروندان برق هــزار و ۶۵۰ تمــاس ب
کارشناســان اداره ارتباطــات مردمــی ۱۳۷ طــی هفتــه 
زمینــه  در  و ۴۴۷ مشــاوره  هــزار  دو  گذشــته حــدود 
اماکــن  کار  ســاعت  و  شــهری  مســائل  و  برنامه هــا 
ــد. ــرار دادن ــهروندان ق ــار ش ــی در اختی ــی و تاریخ تفریح
مــورد   ۳۸۱ تعــداد  مردمــی،  تماس هــای  مجمــوع  از 
ــبز،  ــای س ــو آب فض ــدن وال ــی و بازمان ــل ترکیدگ از قبی
حــوادث ناشــی از درختــان در حــال ســقوط و آبگرفتگــی 
بــه صــورت فــوری توســط کارشناســان ایــن اداره بــه 
نتیجــه  و  داده  ارجــاع  مناطــق،  اجرایــی  مســئوالن 
ــری ــا شــهروندان پیگی ــاس ب ــق تم ــا از طری ــرد آنه  عملک

شد.

گروه اصفهانپروانه شریفی
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در  اصفهــان  اســتان  شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
ــبختانه  ــت: خوش ــن گف ــای وط ــا کیمی ــو ب گفت وگ
۲۰ میلیــارد و ۷۳۵ میلیــون و ۱۱۲ هــزار و ۳۱۲ متــر 
مکعــب گازرســانی کردیــم و از حدود ۱ میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار مشــترک، هیــچ مشــترکی قطعــی گاز را تجربــه 
نکــرد، مگــر بــه دلیــل محدودیت هایــی کــه در کشــور 
اعمــال می شــد؛ زیــرا بخشــی از گاز اســتان های 

ــود. ــن می ش ــان تأمی ــر از اصفه دیگ
وی ادامــه داد: گاز همیشــه در خانه هــای اســتان 
جریــان داشــت و از طرفــی هــم گاز نیــروگاه شــهید 
محمــد منتظــری یــک ثانیــه هــم قطــع نشــد و ایــن 

تحــول بزرگــی در زمینــه محیــط زیســت بــود.
ســید مصطفــی علــوی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: 
در زمســتان ســال ۹۶ نســبت به زمســتان ســال ۹۵، 
مصــرف نیروگاهــی مــا ۴۵۹ میلیــون متــر مکعــب 
افزایــش پیــدا کــرد کــه قــدم بســیار بزرگــی اســت 
ــر  ــا ۸۸۹/۴ مت ــال ب ــرف را در کل س ــن مص و همی

مکعــب افزایــش داشــتیم کــه بــه معنــای اهمیــت 
ســالمت جامعــه و تولیــد اســت.

ــبختانه در  ــت خوش ــش صنع ــه داد: در بخ وی ادام
ــر  ــون مت ــه ســال ۹۵، ۴۶۰ میلی ســال ۹۶ نســبت ب
ــتان  ــتیم و در زمس ــرف داش ــش مص ــب افزای مکع
ــل  ــش؛ دلی ــب افزای ــر مکع ــون مت ــم ۱۷۴ میلی ه
اینکــه زمســتان را جــدا محاســبه می کنیــم بــه دلیــل 

ــی اســت. ــش مصــرف گاز خانگ افزای
علــوی افــزود: اصفهــان، اســتانی صنعتــی اســت. در 
ــت  ــش صنع ــد در بخ ــا ۷۰ درص ــتان تقریب ــن اس ای
گاز مصــرف می شــود و نســبت بــه بســیاری از 
ــش  ــادی در بخ ــرف زی ــه مص ــر ک ــتان های دیگ اس

ــل مقایســه نیســت. ــد، قاب خانگــی دارن
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان در بخــش 
دیگــری از گفت وگــوی خــود دربــاره زیرســاخت های 
مصــرف درســت گاز بیــان داشــت: وزارت صنایــع هــم 
ــد و  ــد کن ــد محصــوالت اســتاندارد و خــوب تولی بای
بایــد بدانیــم کــه بخاری هــا راندمــان خوبــی نــدارد و 

بایــد صنایــع بیشــتر تــالش کننــد.

ــی را  ــد روش هــای ســنتی قبل وی ادامــه داد: مــا بای
ــم؛ امــروزه دیگــر کســی المــپ ۲۰۰ وات  ــار بگذاری کن
ــاس  ــن اس ــر همی ــد و ب ــتفاده نمی کن ــه اس در خان
ــای  ــه بخاری ه ــود ب ــگاه خ ــد ن ــم بای ــوزه گاز ه در ح
تازه تــر  را  قدیمــی  مشــعل های  و   ســنتی 

کنیم.
علــوی اظهــار کــرد: ُنــرم مصــرف بــه ازای هــر خانــوار 
ــک  ــت؛ ی ــتر اس ــهر بیش ــه ش ــبت ب ــتاها نس در روس
ــر  ــزار مت ــا ۳ ه ــن ۲ ت ــا در اســتان بی ــواده تقریب خان
ــش  ــد کاه ــه می توان ــد ک ــرف می کن ــب گاز مص مکع
پیــدا کنــد. نســبت بــه اســتاندارد جهانــی بــه ازای هــر 
صــد متــر مربــع فضــا، هشــت دهــم متــر مکعــب گاز 
بایــد مصــرف شــود کــه در ایــران تقریبــا عــدد خوبــی 

اســت.
ــه  ــزی شــده اســت ک ــت: برنامه ری ــن مســئول گف ای
بــه ۲ هــزار و ۴۰۰ صنعــت در اســتان گازرســانی شــود 
ــد  ــام خواه ــن کار انج ــال های ۹۷ و ۹۸ ای ــه در س ک

شــد.
ــزود:  ــان اف ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
زیــادی  موفقیت هــای   ۹۶ ســال  در  شــرکت گاز 
داشــت؛ لــوح بلوریــن را از شــرکت ملــی گاز و بــا 
ــتان  ــن اس ــم، همچنی ــت کردی ــر دریاف ــای وزی امض
اصفهــان در ســطح شــرکت های گاز کشــور رتبــه 
اول را در بیــن ۵۷ شــرکت کســب کــرد.وی ادامــه 
 داد: در کل اســتان اصفهــان ۱۰۳ شــهر گاز دارنــد

ــامل  ــتان ش ــرق اس ــهر در ش ــار ش ــط چه ــه فق ک
بــه  انــارک  و  فرخــی  جنــدق،  خوروبیابانــک، 
ملــک  چــاه  و  چوپانــان  روســتاهای  همــراه 
قــرار  مناطــق  ایــن  نشــده اند؛  گازرســانی 
ــه  ــوند ک ــانی ش ــق CNG گازرس ــه طری ــت ب اس
بزرگ تریــن پــروژه CNG کشــور خواهــد بــود. 
در ایــن پــروژه، گاز در ناییــن ۱۲ هــزار برابــر فشــار 
 گاز منــازل فشــرده می شــود و منتقــل خواهــد 

شد.
علــوی اظهــار کرد: این شــش نقطه شــبکه شــهری 
دارنــد و از ایــن شــبکه های شــهری اســتفاده 
خواهــد شــد. در آینــده ســرمایه گذاری هایی بــرای 

خــط لولــه انتقــال گاز انجــام خواهــد شــد.
افــزود: مــا در اســتان ۱۰۳ شــهر و یــک  وی 
تمامــی  داریــم؛  روســتای گازدار  و ۳۳۹  هــزار 
روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار گازدار شــدند و فقــط 
تعــداد معــدودی از ایــن روســتاها در غــرب باقــی 
مانده انــد کــه چــون در ارتفاعــات قــرار دارنــد، 
هــم از لحــاظ تمرکــز جمعیتــی و هــم ایمنــی کار، 
گازرســانی دشــوار اســت و زمینه هــای کار در دســت 

اســت. فراهم شــدن 
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان افــزود: 
شــیوه گازرســانی مــا مســتمر اســت؛ گاز بایــد قطع 
نشــود و دائــم در جریــان باشــد و همچنیــن ایمنــی 

الزم را داشــته باشــد.

وی همچنیــن دربــاره ارائــه خدمــت بــه مشــتریان 
ــرکت گاز دارد،  ــه  ش ــی ک ــاس ضوابط ــت: براس گف

ــر می شــود. ــر ســاله بهت ــت ه ــه خدم ارائ
علــوی در تشــریح ایــن خدمــات خاطرنشــان کــرد: 
ــتریان  ــا مش ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــای مختلف درگاه ه
ــت  ایجــاد شــده اســت و نظرســنجی ها هــم رضای
مــردم را تأییــد می کنــد؛ همچنیــن دفتــر رســیدگی 
بــه شــکایات تــا مرتفع شــدن کامــل موضــوع 

ــی دارد. ــالش برنم ــت از ت دس
ایــن مدیــر عامــل همچنیــن توضیــح داد: در ســطح 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــش اداره وج ــان ش ــهر اصفه ش
ــه  ــردم ب ــات م ــردم، مراجع ــتر م ــی بیش دسترس
ــر پیشــخوان ســوق داده شــده اســت  ســمت دفات
کــه خدمــات ایــن دفاتــر در دســت توســعه اســت.

وی ادامــه داد: مبلغــی بــه نــام آبونمــان و همچنین 
خدمــات مســتمر از مشــترکان دریافــت نمی شــود 
و تأمیــن منابــع مالــی ایــن مــوارد بــر عهده شــرکت 

ــد. خواهد ش
علــوی افــزود: صــرف نصــب علمــک گاز بــه معنای 
رســیدن گاز بــه منــازل نیســت. شــیرها بایــد 
گریــس کاری شــود، تعمیــرات نیــاز دارد؛ مأمــوران 
مــا بیــش از ۳۶ هــزار کیلومتــر بــا دســتگاه حرکت 
می کننــد و نشــتی را رصــد می کننــد و جلــوی 
ــای  ــر حفاری ه ــه در اث ــتی را ک ــن نش کوچک تری

ــد. ــری اســت، می گیرن ــل دیگ ــا عوام ــران ی دیگ
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مدیــر گــروه بهداشــت محیــط دانشــگاه 
ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانی  عل
ــای  ــا کیمی ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس
از  متعــددی  وطــن گفــت: گزارش هــای 
ــی بعضــی  ــداری غیراصول ــاره نگه مــردم درب
در  یــا  یخچــال  از  غذایــی خــارج  مــواد 
ــور آفتــاب در مراکــز تهیــه، توزیــع  معــرض ن
و فــروش دریافــت کردیــم و در ایــن زمینــه 

ــرد. ــم ک ــورد خواهی ــدام و برخ اق
حســین صفــاری ادامــه داد: حساســیت این 
ــت  ــز بهداش ــا مرک ــد ت ــث ش ــوع، باع موض

اســتان وارد عمــل شــود و بــا متخلفــان 
ــا  ــد ت ــام ده ــورد جــدی و مناســب انج برخ

ــد. ــر نیفت ــردم در خط ــالمت م س
ــر  ــتی در سراس ــان بهداش ــزود: بازرس وی اف
ــتی  ــاون بهداش ــتور مع ــر دس ــا ب ــتان بن اس
و رئیــس مرکــز بهداشــت از تاریــخ یکــم 
ــور  ــه مان ــک هفت ــدت ی ــه م ــت ب اردیبهش
اجرایی عملیاتــی را آغــاز کــرده و بــا ایــن 
مــردم  ســالمت  حفــظ  بــرای  تخلفــات 

می کننــد. برخــورد 
ایــن مســئول در تشــریح تخلفــات بهداشــتی 
ــداری  ــرد: نگه ــان ک ــور خاطرنش ــن مان در ای
آب معدنــی و انــواع نوشــابه در معــرض 

ــازه و  ــارج از مغ ــاب و خ ــتقیم آفت ــور مس ن
همچنیــن نگهــداری تخم مــرغ در شــرایط 
نامناســب و بیــرون از مغــازه از مــوارد تخلــف 

ــور هســتند. ــن مان در ای
ذرت هــای  کــرد:  تصریــح  صفــاری 
فرآوری شــده، پفــک، چیپــس و محصــوالت 
مســتقیم  نــور  معــرض  در  اگــر  مشــابه 
آفتــاب نگهــداری شــوند، از ســوی بازرســان 
ــد  بهداشــتی سراســر اســتان توقیــف خواهن

ــد. ش
ــتان  ــط اس ــت محی ــر بهداش ــه مدی ــه گفت ب
بطری هــای  پاکتــی،  شــیرهای  اصفهــان 
لبنــی  فرآورده هــای  دیگــر  و  پاســتوریزه 

دیگــر  و  مایونــز  ســس های  همــراه  بــه 
ــه هیچ وجــه  ــاک ب ــوه خطرن ــای بالق فرآورده ه
نبایــد بیــرون از یخچــال نگهــداری شــوند؛ زیــرا 
شــیرهای پاســتوریزه باکتــری مزوفیــل دارنــد 
کــه اگــر شــیر در زنجیــره ســرد از مرحلــه تولیــد 
تــا عرضــه نگهــداری نشــود، ایــن باکتــری 
فعــال خواهــد شــد و بــدون اینکــه عالئــم 
ــود را در  ــر خ ــار مض ــد، آث ــکار کن ــاد را آش فس

انســان برجــا می گــذارد.
ــای  ــف آب ه ــت توقی ــریح عل ــاری در تش صف
گفــت:  هــم  آفتــاب  معــرض  در  معدنــی 
آب هــای  از  اعــالم کرده ایــم کــه  همیشــه 
 معدنــی بــرای اطمینــان بیشــتر اســتفاده شــود؛ 

مجــاورت  در  بطری هــا  ایــن  اگــر  ولــی 
ــداری شــوند و باعــث آزادشــدن  ــاب نگه آفت
ــد  مونومــر و مــواد شــیمیایی شــوند، می توان
خطراتــی بــرای ســالمتی بــه همــراه داشــته 

باشــد.
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: افــراد خاطی 
بــه مراجــع قضایــی معرفــی می شــوند و 
همــه مــواد غذایــی فاسدشــدنی و حســاس 
کــه شــرایط نگهــداری الزم را ندارنــد، توقیــف 
ــد  ــا نظــر مرجــع قضایــی معــدوم خواهن و ب

شــد.
ــان از  ــر بهداشــت محیــط اســتان در پای مدی
ــه محــض اینکــه تخلفــی  مــردم خواســت ب
در زمینه هــای مختلــف بهداشــتی دیدنــد، 
ــور  ــه ط ــا ســامانه ۱۹۰ ب در سراســر کشــور ب
رایــگان تمــاس بگیرنــد و گزارش هــای خــود 

ــه ایــن ســامانه اعــالم کننــد. را ب

رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان گفــت: پســر ۱۴ 
ســاله ای کــه خــود قربانــی ســارق دیگــری شــده و از حســاب 
ــود  ــرده ب ــت ک ــی برداش ــورت اینترنت ــهروندان به ص ــی از ش یک
توســط مامــوران پلیــس فتــای اســتان شناســایی و دســتگیر 
ــری  ــگاه خب ــل ازپای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ شــد. ب
ــت:  ــار داش ــوی اظه ــی مرتض ــید مصطف ــرهنگ س ــس، س پلی
ــغ  ــه مبل ــر اینک ــی ب ــهروندان مبن ــی از ش ــکایت یک ــی ش در پ
۴ میلیــون ریــال به صــورت اینترنتــی از حســاب وی برداشــت 
شــده بررســی موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا انجــام اقدامــات تخصصــی در فضــای مجــازی 
متهــم کــه پســری ۱۴ ســاله و خــارج از اســتان اصفهــان 

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــت شناس ــکونت داش س
تصریــح کــرد: اصفهــان  اســتان  فتــای  پلیــس   رئیــس 

ــات  ــت نداشــت در اعتراف ــان حقیق ــز بی ــاره ای ج ــه چ ــم ک مته
ــودم  خــود گفــت در فضــای مجــازی مشــغول گشــت و گــذار ب
کــه بــا جوانــی کــه خــود را ســهیل معرفــی می کــرد آشــنا شــدم.

وی ادامــه داد: تــا اینکــه یــک روز ســهیل اطالعــات کارت بانکــی 
فــردی را بــه نوجــوان ۱۴ ســاله می دهــد و از او می خواهــد 

ــا یکدیگــر تقســیم کننــد. حســاب او را تخلیــه و ب
ــات  ــرای اقدام ــم ب ــه مته ــان اینک ــا بی ــوی ب ــرهنگ مرتض س
ــه شــهروندان  ــل داده شــد ب ــی تحوی ــه مراجــع قضائ ــی ب قانون
توصیــه کــرد: زمانــی کــه قصــد خریــد و پرداخــت آنالیــن داریــد 
ــارقان  ــه در دام س ــید ک ــی باش ــب درگاه بانک ــیار مراق ــد بس بای
اینترنتــی گرفتــار نشــوید و تنهــا راه تشــخیص درگاه اصلــی دقــت 
ــد  ــودن آدرس بای ــت ب ــر درس ــالوه ب ــه ع ــت ک در آدرس آن اس
ابتــدای آدرس درگاه بانکــی بــا عبــارت https آغــاز شــده باشــد.

کارگــروه  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار  کیمیای وطن

ــری  ــش تصمیم گی ــن بخ ــی محوری تری ــا کم آب ــازگاری ب س
در  آب  از  بهینــه  اســتفاده  بــرای  اجرایــی  و  عملیاتــی 
بخش هــای مختلــف کشــاورزی، صنعــت، آب شــرب و 

محیط زیست است.
ــتانی  ــروه اس ــه کارگ ــن جلس ــزاده در دومی ــن مهرعلی محس
ســازگاری بــا کم آبــی کــه دربــاره بررســی راهکارهــای اجرایــی 
و عملیاتــی ســازگاری بــا وضعیــت کمبــود منابــع آبــی برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: بــا ابتــکار عمــل وزارت نیــرو بــرای تشــکیل 
کارگــروه ملــی، در ۱۲ اســفندماه مصوبــه هیئــت وزیــران برای 
ــالغ و در ۱۳  ــی اب ــا کم آب تشــکیل کارگــروه ملــی ســازگاری ب
ــرای بررســی  اســفندماه نخســتین نشســت ایــن کارگــروه ب

پیشــنهاد اســتانداری اصفهــان برگــزار شــد.

وی بــا بیــان اینکــه پیشــنهادهای اســتان پــس از بررســی در 
ایــن جلســه در هیئــت وزیــران بــه تصویــب رســید، تصریــح 
ــه  ــان در زمین ــتان اصفه ــای اس ــبختانه طرح ه ــرد: خوش ک
چگونگــی اســتفاده مطلــوب از آب بــه عنــوان یــک الگــو در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــم م ــر ه ــتان های دیگ ــرای اس ــور ب کش

گرفتــه اســت.
و  ایده هــا  برنامه هــا،  تبدیل نشــدن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه پروژه هــای اجرایــی افــزود: در کارگــروه اســتانی  فکرهــا ب
ــود،  ــی ســازوکارهایی کــه نوشــته شــده ب ــا کم آب ســازگاری ب
بررســی و اصــالح شــد و برنامه هــای تمامــی دســتگاه هایی 
ــی و  ــورد بررس ــتند، م ــر هس ــئله آب درگی ــا مس ــال ب ــه فع ک
تأییــد قــرار گرفــت کــه بایــد بــه طــور مشــترک آنهــا را بــرای 

ــد. ــه از آب اجــرا کنن اســتفاده بهین
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گروه اصفهان

ــان گفــت: در ســال ۱۳۹۶  ــر کل گمــرک اصفه مدی
ــا  ــی، ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــتای برنامه ه و در راس
راه انــدازی و اســتفاده از ســامانه های امــور گمرکــی 
و  پنجــره تجــارت فرامــرزی، شــاهد افزایــش 
 ۲۰ درصــدی درآمــد گمــرکات اســتان اصفهــان 

بودیم.
اســداله احمــدی ونهــری بــا اعــالم ایــن خبــر اظهار 
کــرد: در ســال  ۱۳۹۶ از اســتان اصفهــان، ۱۰۵۰ قلــم 
ــه  ــار میلیــون و ۹۶۰ هــزار تــن و ب ــه وزن چه کاال ب
ارزش یــک میلیــارد و ۷۴۹ میلیــون و ۶۵۸  هــزار 

دالر بــه مقصــد ۱۰۷ کشــور جهــان صــادر شــد کــه در 
مقایســه بــا ســال ۹۵، از لحــاظ وزن ۷۱ درصــد و از 

حیــث ارزش ۴۵  درصــد افزایــش داشــته اســت. 
اســتان  از  صادراتــی  کاالهــای  عمده تریــن  وی 
 ۵۳۰ ارزش  بــه  فــوالد  و  آهــن آالت  را  اصفهــان 
میلیــون دالر، محصــوالت پتروشــیمی بــه ارزش 
۳۹۵ میلیــون دالر و  فــرش بــه ارزش ۱۵۸ میلیــون 
دالر برشــمرد و افــزود: مهم تریــن کشــورهای مقصــد 
کاالهــای صادراتــی اســتان اصفهــان عــراق بــا ۴۳۴ 
ــا  میلیــون دالر ۲۵ درصــد، امــارات متحــده عربــی ب
ــا ۲۴۸  ــتان  ب ــد، افغانس ــون دالر ۱۶ درص ۲۷۵ میلی
میلیــون دالر ۱۴ درصــد، پاکســتان بــا ۱۳۸ میلیــون 
دالر ۸ درصــد و تایلنــد بــا ۱۲۳ میلیــون دالر ۷ درصــد 
ســهم را از کل صــادرات اســتان بــه خــود اختصــاص 

ــد. دادن
ــه کــرد:  ــان همچنیــن اضاف ــر کل گمــرک اصفه مدی
ــه ارزش  ــن کاال ب ســال گذشــته ۸۸ هــزار و ۳۸۸ ت
۳۹۳ میلیــون و ۹۷۶ هــزار دالر بــه گمــرک اصفهــان 

ــا مــدت مشــابه ســال  وارد شــد کــه در مقایســه ب
قبــل از نظــر وزن ۱ درصــد و از حیــث ارزش ۱۶ 

ــود. ــه ب درصــد افزایــش یافت
برنامه هــای  راســتای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اقتصــاد مقاومتــی و بــا راه انــدازی و اســتفاده 
ــارت  ــره تج ــی و  پنج ــور گمرک ــامانه های ام از  س
فرامــرزی شــاهد افزایــش ۲۰ درصــدی درآمــد 
گمــرکات اســتان اصفهــان  بودیــم، اظهــار کــرد: این 
اداره کل بــا داشــتن ۱۳۸ کارمنــد در ســال۱۳۹۶ 
بیــش از یــک هــزار و ۹۲۵ میلیــارد و ۷۸۸ میلیــون 

ــرد. ــز ک ــه واری ــه خزان ــد کســب و ب ــال درآم ری
مهم تریــن کاالهــای  دربــاره  ونهــری  احمــدی 
ــت:  ــال ۱۳۹۶ گف ــان در س ــرک اصفه ــی گم واردات
ماشــین آالت مکانیکــی بــا ۳۳ درصد، ماشــین آالت 
برقــی بــا ۱۶ درصــد، اجــزا و قطعــات ماشــین آالت 
۸ درصــد، کاغــذ و مقــوا  بــا ۲ درصــد از مهم تریــن 

ــوده اســت. ــه اســتان ب کاالهــای وارداتــی ب
کشــورهای  عمده تریــن  شــد:  یــادآور  وی 

ــن  ــان چی ــرک اصفه ــد گم ــه مقص ــده ب صادرکنن
بــا ۲۰ درصــد، آلمــان بــا ۱۵ درصــد، ایتالیــا بــا ۱۴ 
ــد از کل واردات  ــا ۱۱ درص ــی ب ــره جنوب ــد و ک درص
بــه مقصــد گمــرک اصفهــان را بــه خــود اختصــاص 

ــد. دادن
مدیــر کل گمــرک اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
گمــرک فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان بــا 
ــدت،  ــن م ــه صــورت شــبانه روزی در ای ــت ب فعالی
ــزار  ــش از ۴۴۵ ه ــافری بی ــور مس ــریفات ام تش
ــه  ــام داد ک ــی را انج ــافر ورودی و خروج ــر مس نف
در مقایســه بــا ســال ۹۵،  هشــت درصــد کاهــش 

ــت. ــته اس داش
ــی  ــد قضای ــته واح ــال گذش ــرد: س ــار ک  وی اظه
گمــرک اصفهــان بــه ۱۲۹۷ فقــره پرونــده مظنــون 
ــارد و ۴۹۱  ــه ارزش ۵۸۴ میلی ــاق کاال و ب ــه قاچ ب
ــا  ــه در مقایســه ب ــرد ک ــال رســیدگی ک ــون ری میلی
ســال۹۵، از نظــر تعــداد ۸ درصــد و از حیــث ارزش 

۳۳ درصــد کاهــش داشــته اســت.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: آمریــکا بــه رژیــم صهیونیســتی 
دســتور می دهــد بعضــی از نقــاط ســوریه را مــورد 
ــه راه،  ــه در ادام ــی ک ــد؛ در حال ــرار ده ــدف ق ه

ــد. ســوریه ســاکت نخواهــد مان
بــا  ســالک کاشــانی  احمــد  حجت االســالم 
اشــاره بــه تجــاوز موشــکی آمریــکا و متحدانــش 
ــم  ــکا، رژی ــرد: آمری ــار ک ــوریه اظه ــاک س ــه خ ب
صهیونیســتی و طرفدارانشــان بــه ایــن نکتــه پــی 
برده انــد کــه جمهــوری اســالمی از خطــوط قرمــز 
ــش  ــای افزای ــه معن ــن ب ــرده و ای ــور ک ــا عب آن ه

ــوری اســالمی اســت. ــدار جمه ــزون اقت روزاف

بین المللــی  و  جهانــی  دشــمنان  افــزود:  وی 
قــدرت  و  اقتــدار  بــه  اســالمی  جمهــوری 
ــد و  ــی برده ان ــالمی پ ــوری اس ــی جمه بازدارندگ
ــخت  ــیار س ــان بس ــرای آن ــه ب ــت ک ــی اس طبیع
و ســنگین خواهــد بــود و برون رفــت از ایــن 
موضــوع ایــن اســت کــه بــه شــیوه های مختلــف 
ــد از قــدرت جمهــوری اســالمی در منطقــه  بتوانن

ــد. ــری کنن جلوگی
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
هــزاران  آمریکایی هــا  گفــت:  اســالمی 
عــراق،  ســوریه،  کشــورهای  در  دالر  میلیــارد 
کرده انــد؛ هزینــه  افغانســتان  و   پاکســتان 

 امــا بــه انــدازه یک چهــارم از ایــن هزینه هــا 
بهــره ای نبرده انــد؛ البتــه آمریکایی هــا بــه غــارت 
ــک  ــن ی ــد و ای ــورها پرداخته ان ــن کش ــع ای مناب

واقعیــت اســت.
در  آمریکایی هــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــروزه  ــادن فی ــارت مع ــه غ ــدام ب ــتان اق افغانس
خــاک ایــن کشــور و در کشــور عــراق نفــت 
و  مــردم  منافــع  آنــان  کرده انــد؛  غــارت  را 
ــه  ــره ای ب ــا به ــد؛ ام ــارت کرده ان ــال را غ بیت الم
ــتر  ــه بس ــد؛ بلک ــش نبرده ان ــلطه پی ــوان س عن
ــالمی را  ــالب اس ــگ انق ــترش فرهن ــد و گس رش

کرده انــد. فراهــم 
ــود  ــا وج ــتان ب ــت: عربس ــان داش ــالک اذع س
اســتفاده از کمک هــای نظامــی و ماهــواره ای 
کشــورهای آلمــان، انگلیــس، فرانســه، آمریــکا و 
ــل موشــک های  ــم صهیونیســتی، امــروز ذلی رژی

بالســتیک نیروهــای مقاومــت کشــور یمــن 
ــت. اس

ــان  ــه دشــمنان در کشــور لبن ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــره ای نبرده ان ــچ به ــم هی ه
ــا قــدرت در مقابــل رژیــم  امــروز فلســطینیان ب
ــن  ــه ای ــأ هم ــتاده اند و منش ــتی ایس صهیونیس
اســت کــه  اســالمی  انقــالب  ایســتادگی ها 
ــان  ــای آزاده جه ــام نیروه ــه تم ــتقامت را ب اس

آمــوزش داد.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــل  ــه دلی ــا ب ــد: آمریکایی ه ــادآور ش ــالمی ی اس
ناکامــی در عملیات هــای مختلــف، در حــال 
ــود  ــای خ ــه ها و توطئه ه ــن نقش ــام آخری انج

ــتند. ــه هس در منطق
وی تأکیــد کــرد: آمریــکا بــه رژیــم صهیونیســتی 
دســتور می دهــد بعضــی از نقــاط ســوریه را 

ــهید  ــدادی ش ــه تع ــد ک ــرار ده ــدف ق ــورد ه م
و عــده ای زخمــی می شــوند؛ ولــی در ادامــه 
ــد. ــاکت بمان ــوریه س ــه س ــت ک ــور نیس این ط

ــه  ــود ک ــل ب ــت: دو روز قب ــان داش ــالک بی س
ــالم  ــود اع ــه ســاکنان خ ــم صهیونیســتی ب رژی
آماده بــاش داد کــه ممکــن اســت ســوریه 
مقابلــه بــه مثــل کنــد و بــه رژیــم صهیونیســتی 
حمالتــی را داشــته باشــد؛ البتــه ســوریه هنــوز 
ــد  ــر بخواه ــت و اگ ــداده اس ــام ن ــی انج اقدام
اقدامــی کنــد، رژیــم صهیونیســتی را درهــم 

می ریــزد.
ــدار  ــا اقت ــکا در منطقــه ب وی اضافــه کــرد: آمری
جمهــوری اســالمی روبه روســت و دو راه بیشــتر 
ــالمی در  ــالب اس ــلیم انق ــد تس ــا بای ــدارد؛ ی ن
ــای  ــر چرخ ه ــا زی ــود ی ــی ش ــطح بین الملل س

ــه شــود. ــوری اســالمی لِ ســنگین جمه

#خبر_گردی
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امسال شهرستان برخوار در صدور 
سند رتبه اول کشوری را کسب کرد

مهناز طغیانی
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 برخوار

ــوار در  ــتان برخ ــت: شهرس ــوار گف ــکن برخ ــاد مس ــر بنی مدی
ســه ســال متوالــی حائــز کســب رتبــه اول در صــدور اســناد 
ــز در ســطح  و امــالک در ســطح اســتان شــده و امســال نی

ــرده اســت. ــه اول را کســب ک کشــور، رتب
بهــروز کیانــی مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان برخــوار 
در ســه ســال متوالــی حائــز کســب رتبــه اول صــدور اســناد 
و امــالک در ســطح اســتان اصفهــان شــده اســت، افــزود: در 
پنــج ســال گذشــته هشــت هــزار و ۶۲۸ پرونــده درخصــوص 
ســنددارکردن امــالک شهرســتان برخــوار تشــکیل شــده کــه 
از ایــن تعــداد، شــش هــزار و ۴۱۶ فقــره ســند صــادر شــده 

اســت.
ــون  ــه قان ــاس آیین نام ــز براس ــته نی ــال گذش ــت: س وی گف
الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و 
عرضــه مســکن دو هــزار و۶۳ پرونــده تشــکیل شــد کــه از این 

تعــداد، یــک هــزار و ۵۴۸ ســند صــادر شــده اســت.
مدیــر بنیــاد مســکن بــا اشــاره بــه تســهیالت مســکن افــزود: 
ســال گذشــته بــا توجــه بــه افزایــش ســه برابــری تســهیالت 
شهرســتان برخوار، ۲۲۹ فقره وام بهســازی مســکن روســتایی 
ــه  ــت ب ــر جمعی ــزار نف ــر ۲۵ ه ــهر های زی ــتاها و ش در روس

ارزش  ۴۲ میلیــارد و ۴۶۰ میلیــون ریــال پرداخــت شــد.
ــه  ــدام ب ــکن اق ــاد مس ــز بنی ــال نی ــرد: امس ــح ک وی تصری
پرداخــت تســهیالت طــرح ویــژه بهســازی مســکن روســتایی 
ــان  ــه متقاضی ــر ب ــزار نف ــر ۲۵ ه در روســتاها و شــهر های زی
ــرده  ــاختمانی ک ــه س ــکونی دارای پروان ــد مس ــاخت واح س

اســت.
مدیــر بنیــاد مســکن برخــوار اظهــار داشــت: تســهیالت 
ســاخت مســکن بــه مبلــغ ۱۸۰ میلیــون ریــال و ۲۰۰ میلیــون 
ریــال بــا نــرخ ۵ درصــد و اقســاط ۱۲ ســاله در قالــب طــرح 

ــود. ــت می ش ــتایی پرداخ ــکن روس ــازی مس ــژه بهس وی
ــون  ــان کــرد: تســهیالت ۲۰۰ میلی ــی مقــدم در ادامــه بی کیان
ریالــی بــه ســاختمان هایی پرداخــت می شــود کــه در احــداث 
ــی در  ــاختمان )صرفه جوی ــی س ــررات مل ــث ۱۹ مق آن، مبح

مصــرف انــرژی( رعایــت شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه قشــرهای کم درآمــد و روســتاییان 
تســهیالت ســریع تر و بــه مبلــغ ۲۰۰ میلیــون ریــال پرداخــت 
ــهیالت  ــتی تس ــان بهزیس ــه مددجوی ــن ب ــود؛ همچنی می ش

ــود. ــت می ش ــژه ای پرداخ وی
وی  عنــوان کــرد: در دو ســال گذشــته یــک هــزار و ۲۰۰ تــن 
قیــر رایــگان بــرای آســفالت معابــر روســتایی در نظــر گرفتــه 
ــه مســاحت شــش  ــه اجــرای آســفالت ب ــه منجــر ب شــد ک

هــزار و ۶۲۴ متــر مربــع شــد.
ــات  ــرد: عملی ــان ک ــوار خاطرنش ــکن برخ ــاد مس ــر بنی مدی
ــب  ــرغ متناس ــتایی م ــر روس ــازی معاب ــنگ فرش و بهس س
ــه متــراژ  ــا اقلیــم روســتا و مصالــح ســنتی و درمجمــوع ب ب
ســه هــزار و ۷۰۰ متــر مربــع از دیگــر اقدامــات بنیــاد مســکن 

اســت.

 رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان آران و بیدگل:
 آغاز عملیات آسفالت 

کنار گذر کاشان
کاشانابراهیم قربانی

E.Ghorbani@eskimia.ir

ــار گــذر شهرســتان های کاشــان و آران  ــات آســفالت کن عملی
ــال ها  ــس از س ــر پ ــش از ۷ کیلومت ــول بی ــه ط ــدگل ب و بی

توقــف آغــاز شــد.
ــدس آراســته، رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان  مهن
آران و بیــدگل، در تمــاس تلفنــی بــا خبرنــگار مــا در کاشــان 
ــا پیگیری هــای دکتــر ســاداتی نژاد نماینــده  اظهــار داشــت: ب
مــردم کاشــان و آران و بیــدگل و امــام جمعــه شهرســتان آران 
ــذر  ــار گ ــفالت کن ــات آس ــئوالن، عملی ــر مس ــدگل و دیگ و بی
ــه طــول بیــش از  ــدگل ب شهرســتان های کاشــان و آران و بی

ــاز شــد.  ــر پــس از ســال ها توقــف آغ ۷ کیلومت
یــادآور می شــود زیرســازی و آســفالت مســیر مدنظــر از تقاطع 
محــور فــوالد )پــل شــهید منصــوری( بــه طــرف سفیدشــهر در 
دســتورکار و حمایــت جــدی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 

اصفهــان قــرار گرفــت.

 تأمین بودجه احداث 
شبکه تصفیه فاضالب

ــس  ــه در مجل ــهر و میم ــوار، شاهین ش ــردم برخ ــده م نماین
ــم  شــورای اســالمی گفــت: ردیفــی در بودجــه کشــور آورده ای
ــه  ــی شــهرهای دو شهرســتان شاهین شــهر و میم ــه تمام ک
ــه و وزوان دارای  ــهرهای میم ــه ش ــده، ازجمل ــوار در آین و برخ

تصفیه خانه هــای فاضــالب خواهنــد شــد.
ــار کــرد: بخشــی از بودجــه  ــی  اظه حســینعلی حاجی دلیگان
احــداث شــبکه تصفیــه فاضــالب شــهرهای میمــه و وزوان که 
نقــش بســزایی در تأمیــن آب بخش هــای خدمــات شــهری 

خواهــد داشــت، در بودجــه امســال دیــده  شــده اســت.
کــه  آورده ایــم  کشــور  بودجــه  در  ردیفــی  افــزود:  وی 
تمامــی شــهرهای دو شهرســتان شاهین شــهر و میمــه و 
ــه و وزوان دارای  ــهرهای میم ــه ش ــده، ازجمل ــوار در آین برخ

شــد. خواهنــد  فاضــالب  تصفیه خانه هــای 
ــس  ــه و برخــوار در مجل ــردم شاهین شــهر و میم ــده م نماین
شــورای اســالمی خاطرنشــان کــرد: شــهرداری های میمــه و 
ــرای  ــرمایه گذارانی ب ــا س ــرمایه گذار ی ــد س ــالش کنن وزوان ت
احــداث بخشــی از ایــن تصفیه خانــه را پــس از ردوبدل شــدن 
ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــا ش ــه ب موافقت نام

جــذب و عملیــات اجرایــی را شــروع کننــد.
ــرح  ــن ط ــه ای ــی از هزین ــه داد: بخش ــی ادام حاجی دلیگان
کــه مشــکل کمبــود آب آبیــاری فضــای ســبز ایــن دو شــهر 
ــه برداشــت بــرای  ــا دریافــت حق آب را تأمیــن خواهــد کــرد، ب

ــد. ــد ش ــن خواه ــرمایه گذار تأمی س
ــس  ــبات مجل ــه و محاس ــه  و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
شــورای اســالمی اظهــار داشــت: پیــش  از ایــن شــهرداری های 
گــرگاب، خــورزوق، دســتگرد و دولت آبــاد، موافقت نامــه 
احــداث مشــترک تصفیه خانه هــای فاضــالب شــهرهای 
ــه  ــا شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان مبادل خــود را ب

ــد. کردن

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

آمریکا بداند سوریه ساکت نخواهد ماند

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان پشت تریبون کیمیای وطن خبر داد:

 تأمین ۱00درصدی گاز خانگی
 و نیروگاه منتظری در سال 96
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کوتاه اخبار 

 حمایت از آثار هنرمندان 
کنگره شهدای کرمان

کرمان
esfahan.kimia@gmail.com

ــتان  ــری اس ــوزه هن ــس ح ــی رئی ــین ملک محمدحس
اســتان  کرمــان در چهارمیــن همایــش هنرمنــدان 
ــان اینکــه  ــا بی ــه داران روشــنی ب ــوان آیین ــا عن کرمــان ب
کنگــره ســرداران شــهید اســتان کرمــان پایــان امســال 
برگــزار می شــود، گفــت: حــوزه هنــری اســتان کرمــان از 

ــد.  ــت می کن ــره حمای ــن کنگ ــدات ای تولی
در ایــن مراســم محمــد علیــزاده، مدیــرکل اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز بــا ارائــه 
تعامــل خــوب دســتگاه های  از  ارشــاد  برنامه هــای 

ــت.  ــخن گف ــان س ــتان کرم ــی در اس فرهنگ
حســین قنادیــان رئیــس اداره هنــر و ادبیــات معاونــت 
فرهنگــی اجتماعــی ســپاه نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان 
ــع اســامی اســت،  ــف جام ــی تعری ــه شــهید آوین اینک
گفــت: شــهید آوینــی نمــادی از هنرمند مســلمان اســت 
کــه آثــارش انســان را بــه اســارت خویــش رهنمــود و بــه 

ــد. ــر می گردان ــاب وجــودش ب حقیقــت ن

کاهش ۴۵درصدی میزان بارش ها 
در سال آبی جاری لرستان

لرستان
esfahan.kimia@gmail.com

ــه ای لرســتان از کاهــش  مدیرعامــل شــرکت آب منطق
۴۵درصــدی میــزان بارش هــا در ســال آبــی جــاری 

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
ــتان  ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش ــی مدیرعام میرزای
گفــت: ایــن کاهــش بارندگی هــا ســبب شــده کــه 
تأثیــرات منفــی زیــادی بــر روی منابــع آبــی مــا داشــته 
باشــه به طــوری کــه االن از ۳۰ رودخانــه دائمــی اســتان 

ــد. ــا ۹۲ درصــد کاهــش آبدهــی دارن ــن ۵۶ ت بی
وی افــزود: همیــن باعــث شــده کــه آب پشــت مخــازن 
ســد های مــا ورودی هــا بــه شــدت کاهــش پیــدا 
ــد و درحال حاضــر، حــدود ۶۰درصــد حجــم مخــازن  کن

ــت. ــی اس ــا خال ــد های م س
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان ادامــه داد: با 
توجــه بــه ایــن موضــوع منابــع آبــی مــا ظرفیــت کشــت 

گونه هــای آب دوســت و کشــت دوم را ندارنــد.

 کنترل هوشمند خودروها 
در جاده های مازندران

مازندران
esfahan.kimia@gmail.com

و  راهــداری  مدیــرکل  محمــدزاده  آفریــن  احمــد 
حمل و نقــل جاده ایــی مازنــدران بــه توســعه کنتــرل 
هوشــمند جاده ایــی بــا اســتفاده از ۴۵ دوربیــن نظــارت 
تصویــری در راه هــای اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــا  ــا پلیــس راه کشــور  ســرعت خودروهــا ب ــا توافــق ب ب
 ایــن دوربین هــای نظارتــی کنتــرل و رصــد خواهــد 

شد.
وی افــزود: ۵۳ نقطــه حادثه خیــز اســتان، نــوروز امســال 
ــا خط کشــی جاده ایــی، شانه ســازی جــاده و  اصــاح  ب

پیچ هــای خطرنــاک ایمن ســازی شــد.
ــز  ــاط حادثه خی ــداد نق ــه تع ــان اینک ــا بی ــدزاده ب محم
اســتان از ۸۳۵ نقطــه در ۱۰ ســال گذشــته هــم اکنــون 
بــه ۲۱۹ نقطــه رســیده اســت، افــزود: بــا تشــکیل تیــم 
ــه  ــازی ۲۱۹ نقط ــور و راه وشهرس ــس راه ــترک پلی مش
حادثه خیــز در اســتان شناســایی و بــا نصــب تابلــو 

ــت. ــده اس ــازی ش ــدار آشکارس ــم هش عائ
وی ایمن ســازی راه هــا بعــد از ســاخت جــاده را یکــی از 
وظایــف  اداره کل راهــداری اعــام کــرد و گفــت: نصــب 
ــداردهنده،  ــم هش ــب عائ ــی، نص ــط کش ــنایی، خ روش
لکه گیــری و روکــش آســفالت بخشــی از فعالیت هــای 

ــت. ــدران اس ــای مازن ــازی جاده ه ایمن س
و  راهــداری  مدیــرکل  محمــدزاده  آفریــن  احمــد 
ــن اداره کل  ــزود: ای ــدران اف ــی مازن ــل جاده ای حمل و نق
ــین آالت  ــتگاه ماش ــداری و ۲۵۰ دس ــروه راه ــا  ۳۳ گ ب
ــی را در  ــات ارزنده ای ــه خدم ــداری در ۲۲ راهدارخان راه
ــه  ــافران ارائ ــتان و مس ــردم اس ــه م ــف ب ــول مختل فص

می کنــد.

ساماندهی پسماندهای عفونی 
در همدان

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

علیرضــا میرمحمــدی مســئول بهداشــت محیــط و 
حرفــه ای دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان  از ســاماندهی 
آزمایشــگاه های  و  مطب هــا  عفونــی  پســماندهای  
خصوصــی در همــدان و مایــر خبــر داد و گفــت: در 
و  مطب هــا  عفونــی  پســماند  گذشــته  ســال های 
ــهرداری  ــط ش ــدان توس ــی هم ــگاه های خصوص آزمایش
حمــل و در محلــی دفــن می شــد  کــه در ســال ۹7 
 دو شــرکت بــرای ســاماندهی ایــن مراکــز برگزیــده 

شده اند.
 وی بــا بیــان اینکــه  شــرکت های ســرمایه گذار  از 
بخــش خصوصــی ورود پیــدا کردنــد بیــان کــرد:   ۲ 
ــرای انجــام فــاز اول ایــن ســاماندهی   ــارد تومــان ب میلی

پیش بینــی شــده اســت.
میرمحمــدی بــا بیــان اینکه تمام بیمارســتان های اســتان 
مجهــز بــه دســتگاه بی خطرســازی پســماندهای عفونــی 
هســتند. گفــت:  زباله هــای عفونــی بیمارســتان ها پــس 
ــی  ــای غیرعفون ــا زباله۲ه ــراه ب ــازی هم از بی خطری س

توســط شــهرداری دفــن می شــود.
علیرضــا میرمحمــدی مســئول بهداشــت محیــط و 
ــاره  ــا اش ــدان ب ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــه ای دانش حرف
بی خطرســازی  دســتگاه  خراب شــدن  احتمــال  بــه 
کــرد:  اظهــار  بیمارســتان  عفونــی  پســماندهای 
ــی را  ــای خصوص ــای مطب ه ــه زباله ه ــرکت هایی ک ش
ــاز بیمارســتان ها  ــن نی ــرای تأمی ــد ب ســاماندهی می کنن

وارد عمــل خواهنــد شــد.

بوشهر
esfahan.kimia@gmail.com

اســتان بوشــهر در منطقــه گــرم و خشــک 
در  خشکســالی ها  کــه  دارد  قــرار  کشــور 
ــی  ــران کم آب ــدید بح ــر تش ــر ب ــال های اخی س
ــت و  ــاورزی، صنع ــامیدنی، کش ــش آش در بخ

ــت. ــزوده اس ــت اف ــط زیس محی
کاهــش بارندگی هــا در ســال های اخیــر ســبب 
ــتان  ــای اس ــزان آورد رودخانه ه ــا می ــده ت ش
بوشــهر بــه شــدت کاهــش یابــد و ایــن موضوع 
مشــکاتی در زمینــه تأمیــن آب در اســتان 

ایجــاد کــرده اســت.
میانگیــن بــارش بــاران در ایــن اســتان در 
حــدود ۲۵۰ میلی متــر اســت کــه کاهــش 
ــی جــاری بحــران  ــاران در ســال زارع ــارش ب ب
ــش  ــف را افزای ــای مختل ــی در بخش ه کم آب

داده اســت.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
بوشــهر بــا اشــاره بــه کاهــش ۴۰درصــد بــارش 
بــاران در فصــل زراعــی جــاری اظهــار داشــت: 
کاهــش ۴۰درصــدی بــارش بــاران نســبت بــه 
ســال قبــل مشــکات تأمیــن آب آشــامیدنی و 

ــش داده اســت. کشــاورزی را افزای
شــاهپور رجایــی بــا اشــاره بــه بحــران کم آبــی 
رودخانــه  ایــن  افــزود:  حلــه  رودخانــه  در 
کشــاورزی  و  آشــامیدنی  آب  تأمین کننــده 
۴۰درصــدی  کاهــش  کــه  اســت  منطقــه 
زراعــی  ســال  بــه  نســبت  بــاران  بــارش 
ــرده  ــاد ک ــف ایج ــل وص ــران غیرقاب ــل، بح  قب

است.

ــارش  ــه کاهــش ۶۰درصــدی ب ــا اشــاره ب وی ب
بــاران در رودخانــه زهــره خاطرنشــان کــرد: 
ایــن رودخانــه یکــی از منابــع تأمین کننــده آب 
آشــامیدنی اســتان بوشــهر اســت کــه بخــش 
عمــده ای از ایــن رودخانــه خشــک شــده 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــه  ــر ب ــد کوث ــزن س ــودن مخ ــهر از خالی ب بوش
عنــوان تأمین کننــده عمــده آب آشــامیدنی 
اســتان بوشــهر خبــر داد و تصریــح کــرد: 
ــای انجام شــده ۴۴درصــد  براســاس ارزیابی ه
ایــن ســد دارای ذخیــره آب اســت کــه بخــش 
ــدار  ــم پای ــوان حج ــی از آن به عن ــل توجه قاب

ــاس  ــه براس ــود ک ــوب می ش ــی محس و تعادل
ــت. ــت اس ــل برداش ــات غیرقاب الزام

ــره آب  ــت ذخی ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــی ب رجای
آب  تأمین کننــده  دلــواری  رئیســعلی  ســد 
کشــاورزی منطقــه دشتســتان بیــان کــرد: 
ــی  ــی در فصــل زراع کاهــش ۴۰درصــد بارندگ
جــاری در ذخیــره آب در پشــت ســد رئیســعلی 
گذاشــت  تأثیــر  دشتســتان  در  دلــواری 
ــون دارای ۱۹درصــد ذخیــره  ــه ای کــه اکن به گون

آب اســت.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان ذخیــره آب در 
ــال  ــه س ــبت ب ــواری نس ــعلی دل ــد رئیس س
 قبــل ۹۰ میلیــون مترمکعــب کمتــر اســت 

ــواری در  ــعلی دل ــد رئیس ــرد: س ــان ک خاطرنش
فروردیــن مــاه ســال گذشــته دارای ۲۲۰ میلیون 
مترمکعــب آب بــود کــه ایــن میــزان اکنــون ۱۲۸ 
ــه ۹۰  ــک ب ــه نزدی ــون مترمکعــب اســت ک میلی
میلیــون مترمکعــب کمتــر از ســال قبــل اســت.

اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــب آب  ــون مترمکع ــزود: از ۱۲۸ میلی بوشــهر اف
ــواری 7۲  ــره در پســت ســد رئیســعلی دل ذخی
میلیــون مترمکعــب آن به عنــوان آب پایــدار 

ــت. ــت نیس ــل برداش ــت و قاب ــد اس س
رجایــی بــا بیــان اینکــه ۵۶ میلیــون مترمکعــب 
ــت  ــل برداش ــواری قاب ــعلی دل ــد رئیس آب س
اســت تصریــح کــرد: بخشــی از آب قابــل 
ــی  ــت محیطی و بخش ــوان  زیس ــت، به عن برداش
هــم تبخیــر می شــود کــه بــا بررســی های 
انجام شــده می توانــد تأمین کننــده یــک دوره 

ــد. ــال باش ــک س ــه در ی ــات منطق آب نخی

تبریزفاح
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اســتاندار آذربایجــان شــرقی حــل مشــکات 
و  کلی گویــی  از  پرهیــز  نیازمنــد  را  اقتصــادی 
اولویت گــذاری مســائل دانســت و گفــت: حمایــت 
ــد  ــت تولی ــای کیفی ــد ارتق ــی نیازمن از کاالی ایران

ــت.  ــی اس داخل
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، مجیــد 
خدابخــش در نشســت هم اندیشــی فعــاالن 
اقتصــادی و صاحبــان صنایع و واحدهــای تولیدی 
ــی و  ــا کلی گوی ــکات ب ــرد: مش ــار ک ــتان، اظه اس
بیــان الفــاظ و مفاهیــم عمومــی حــل نمی شــود، 
بایــد مســائل را بــا دیــد عملیاتــی مدیریــت کــرد 

ــی  ــه و کلی گوی ــت و موعظ ــای نصحی و از فض
خــارج شــد. 

وی، تشــکیل شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی را در ایــن راســتا عنــوان کــرد و 
گفــت: ایــن شــورا محــل تصمیم گیــری نیســت 
ــی مشــکات  ــان عملیات ــرای بی ــزاری ب بلکــه اب
ــد  و شناســایی قوانیــن و مقــررات مزاحــم تولی
ــه،  ــرقی در ادام ــان ش ــتاندار آذربایج ــت. اس اس
اولویت گــذاری مســائل و طبقه بنــدی مشــکات 
را نیــز ضــروری دانســت و گفــت: امــروز جــذب 
ســرمایه گذاری یکــی از اولویت هــای اصلــی 
ماســت و بنــده حاضــرم هــر روز چهــار ســاعت 
ــن موضــوع اختصــاص دهــم ــه ای ــم را ب  از وقت

 و همه مدیران را هم پای کار بیاورم. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــای  ــد ارتق ــی را نیازمن ــت از کاالی ایران حمای
کیفیــت تولیــد داخلــی عنــوان کــرد و گفــت: 
تکنولــوژی در دنیــا روزبــه روز در حال پیشــرفت 
قبــل  ســال  تکنولــوژی ۳۰  بــا  و  اســت 
ــت کــرد.  ــی رقاب ــدات جهان ــا تولی ــوان ب نمی ت
خدابخــش با اشــاره بــه صــادرات ۲.۴ میلیارد 
دالری از اســتان در ســال گذشــته، گفــت: 
ــه  ــر واحــدی ک ــت و ه ــی کیفی صــادرات یعن
ــای  ــه بازاره ــود را ب ــدی خ ــد کاالی تولی بتوان
جهانــی صــادر کنــد قطعــًا در داخــل کشــور نیز 

ــد.  ــق باش ــد موف می توان

را  تجــارت  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
پیشــران تولیــد خوانــد و گفــت: تولیــدی 
باشــد نداشــته  فــروش  بــازار   کــه 

ــه  ــد ب ــارت بای ــروز تج ــورد، ام ــه درد نمی خ ب
یــک ارزش تبدیــل شــود و نبایــد بــرای تاجر از 

لفــظ واســطه گر اســتفاده کنیــم.
ــرد اســتان آذربایجــان  ــدواری ک ــراز امی وی اب
شــرقی بــا ســابقه درخشــان خــود در عرصــه 
تولیــد و تجــارت و بــا همــت همــه صاحبــان 
صنایــع و تولیدکننــدگان و حمایــت مــردم، در 
تحقــق شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی موفــق 

باشــد. 
مدیــران  از  تعــدادی  نشســت  ایــن  در 
ــه  ــدی اســتان ب ــی و تولی تشــکل های صنعت
ــد و  ــوزه تولی ــکات ح ــائل و مش ــان مس بی

فضــای کســب وکار پرداختنــد.

استانها

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر:

ذخیره آب سد رئیسعلی دلواری۹۰ میلیون متر کاهش یافته است

استاندار آذربایجان شرقی:

حل مشکالت اقتصادی نیازمند پرهیز از کلی گویی و اولویت گذاری موضوعات است

فرماندار يزد: 
 افزايش اشتغال 

و كاهش بيكاری در گرو 
حمايت از توليد ملی است

یزد
esfahan.kimia@gmail.com

ــد  ــئوالن از تولی ــت مس ــت: حمای ــزد گف ــدار ي  فرمان
داخلــی و خریــد کاالهــای داخلــی توســط مــردم منجر 
بــه بهبــود و رونــق تولیــد و در نهایــت افزایــش اشــتغال 
اســت و تحقــق شــعار ســال نیازمنــد همــت مضاعــف 
ــی  ــی و همراه ــد داخل ــت از تولی ــئوالن در حمای مس

مــردم بــا خریــد کاالی ایرانــی اســت. 
 مصطفــی ســاالری در اوليــن جلســه كارگروه اشــتغال 
ــار داشــت: خوشــبختانه درســال  ــزد اظه شهرســتان ي
گذشــته بــا همدلــی و همراهــی مديــران دســتگاه های 
اجرايــی شهرســتان اقدامــات بســيار خوبــی در ســطح 
شهرســتان صــورت گرفــت كــه اميدواريــم ايــن رونــد 

در ســال جــاری نيــز بــا همــت بيشــتری ادامــه يابــد. 
ــوان  ــد به عن ــال جدي ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش وی ب
»ســال حمايــت از كاالی ايرانــی« ازســوی مقام معظم 
برنامه هايــی  مهم تريــن  از  يكــی  افــزود:  رهبــری 
ــران  ــر مدي ــد مدنظ ــاری باي ــال ج ــًا در س ــه قطع ك
ــه وضعيــت  ــود شــرايط اشــتغال و توجــه ب باشــد بهب

ــت.  ــدی اس ــای تولي واحده
ســاالری در بخشــی ديگــر از ســخنان خــود بــا اعــام 
ــا پيگيری هــای صورت گرفتــه رســته اشــتغال  اينكــه ب
ــه  ــهيات اضاف ــت تس ــته های پرداخ ــه رس ــی ب ورزش
شــده و از ايــن بــه بعــد طرح هــای مختلــف در 
ــه قابليــت بررســی و دريافــت تســهيات را  ايــن زمين
ــتان در  ــهم شهرس ــش س ــرد: افزاي ــح ك ــد تصري دارن
ــوزه  ــده در دو ح ــه ش ــر گرفت ــهيات در نظ ــزان تس مي
فراگيــر و روســتايی الزمــه اطاع رســانی و همــت 
ــه  ــا ب ــد ت ــی را می طلب ــتگاه های اجراي ــف دس مضاع
درخواســت های متقاضيــان در اســرع وقت پاســخ 

ــود.  داده ش

 وی بــا بيــان اينكــه دســتگاه های اجرايــی بايــد 
مــدارك الزم بــرای بارگــذاری بــر روی ســامانه كار 
ــم اداره  ــار داري ــت: انتظ ــند گف ــته باش ــر داش را مدنظ
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان به عنــوان 
دبيــر جلســات كارگــروه اشــتغال شهرســتان توجيهــات 
الزم را بــرای ادارات و نهادهــای مرتبــط داشــته باشــد.
در  مــردم  بــه  اطاع رســانی  خواســتار  فرمانــدار 
خصــوص ارائــه تســهيات ارزان قيمــت بــه متقاضيــان 
شــد و افــزود: فرمانــداری و بخشــداری در ايــن رابطــه 
مكاتباتــی را بــه منظــور اطاع رســانی شــرايط و ضوابــط 
بــا شــوراهای اســامی شــهر و روســتا انجــام خواهنــد 
ــرار  ــهروندان ق ــوم ش ــاع عم ــرض اط ــا در مع داد ت

گيــرد. 
ــزد در  ــتان ي ــون در شهرس ــت، تاكن ــر اس ــه ذك الزم ب
ــا اشــتغال زايی  حــوزه اشــتغال روســتايی ۱۰۱ طــرح ب
ــرای اجراشــدن آن هــا  ۴۵۸ نفــر مصــوب شــده كــه ب
ــر  ــهيات در نظ ــون لاير تس ــزار ميلي ــر ۲7۰ه ــغ ب بال

ــه شــده اســت.  گرفت

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
مدیرعامل این شرکت خبر داد:

پیشنهادات کارکنان شرکت گاز 
 آذربایجان شرقی در سال 96 

از مرز 13000 پیشنهاد گذشت
تبریزپاشائی

L.Pashaie@gmail.com

در ســال گذشــته کارکنــان شــرکت گاز اســتان ۱۳۱۱۴ پیشــنهاد 
بــه دبیرخانــه نظــام مشــارکت ارائــه نموده انــد. 

ــرکت گاز  ــل ش ــز، مدیرعام ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــام  ــوب نظ ــرد مطل ــه عملک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــه  ــنهاد ب ــته، ۱۳۱۱۴ پیش ــال گذش ــت: در س ــنهادات گف پیش
ــه نظــام مشــارکت ارســال گردیــده کــه ایــن رقــم در  دبیرخان
ــته  ــد داش ــد رش ــال ۹۵، ۶۱درص ــنهادات س ــا پیش ــه ب مقایس

ــت. اس
ســیدرضا رهنمــای توحیــدی تصریــح کــرد: مشــارکت، افزایش 
توانمنــدی  و احســاس تعلــق و تعهــد ســازمانی کارکنــان 
ــداف و  ــه اه ــل ب ــتای نی ــان را در راس ــی آورد و آن ــم م را فراه

ــد.  ــاری می کن ــرکت ی ــالت ش رس
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی یادآور شــد: 
ــازمان های  ــتاوردهای س ــا و دس ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
ــان کاری،  ــش راندم ــور افزای ــه منظ ــزش ب ــاد انگی ــروز ایج ام
بهبــود بهــره وری و ایجــاد حــس مســئولیت پذیری در کارکنــان 
ــن  ــارکت مطمئن تری ــام مش ــیر نظ ــن مس ــه در ای ــت ک اس

ــد. ــی می باش ــکار اجرای راه

جنگل پیمایی گروه کوهنوردی 
سرخدار منابع طبیعی گلستان

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

گــروه کوهنــوردی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
گلســتان بــا هماهنگــی و همــکاری پایــگاه بســیج المهــدی، 
ــی فقیــه و امــور فرهنگــی ایــن ادراه کل،  دفتــر نمایندگــی ول
در روز پنجشــنبه مــورخ ۱۶فروردیــن ســال جــاری اقــدام بــه 

ــد.  جنگل پیمایــی در منطقــه شــصت کاتــه گــرگان نمودن
مســئول امــور فرهنگــی اداره کل در تماســی بــا پایــگاه 
اطاع رســانی ایــن اداره کل هــدف از برگــزاری برنامــه مذکــور 
را افزایــش تــوان جســمی اعضــاء و البتــه پاکســازی مســیر 

ــرد.  ــوان ک ــوه عن ــار باران ک آبش
ــدید در  ــاران ش ــاز ب ــم آغ ــبختانه علی رغ ــت وی خوش ــه گف ب
ــد  ــه ســامت مســیر چن ــی اعضــاء ب ــگام عزیمــت، تمام هن
ســاعته را طــی نمــوده و بازگشــتند. احمدکردجــزی در پایــان 
ــن  ــر ضم ــای اخی ــه در روزه ــت ک ــتداران طبیع ــه دوس از هم
بهره منــدی از طبیعــت زیبــای خداونــدی، در پاکســازی محیط 
و مســیر راه و آبشــار، همــت به خــرج داده، تاش شایســته ای 
از خــود نشــان دادنــد بــه نمایندگــی از طــرف گــروه کوهنــوردی 
ســرخدار و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان تشــکر 

و قدردانــی نمودنــد.
ــی  ــع طبیع ــرخدار اداره کل مناب ــوردی س ــروه کوهن ــاء گ اعض
ــا  ــان: حــاج آق ــد از آقای ــزداری اســتان گلســتان عبارتن وآبخی
یــوری، امیــد کاظمــی، احمــد کردجــزی، محمــد پرتــوی، جال 
امیرخانــی، انوشــیروان عبداللهــی، ســیدحمزه میرقربــان زاده، 

ــی. ــد نوچمن سیدرســول حســینی، جوادعلیشــاهی و احم

 صدور کارت ملی هوشمند 
در دورترین نقطه از سمنان

سمنان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان ســمنان گفــت: دورتریــن منطقه 
ــمند  ــی هوش ــدور کارت مل ــتم ص ــه سیس ــمنان ب ــتان س اس

مجهــز شــد.
قندالــی مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان ســمنان بــا اشــاره بــه 
تجهیــز اداره ثبــت احــوال بیارجمنــد بــه سیســتم ســیار کارت 
ــوران  ــتان خارت ــردم دهس ــرای م ــت: ب ــی، گف ــمند مل هوش
ــی هوشــمند  ــن نقطــه از اســتان ســمنان، کارت مل در دورتری
صــادر شــد.قندالی اضافــه کــرد: طــرح سیســتم ســیار کارت 
هوشــمند، بــرای کاهــش هزینه هــا و رفــاه حــال مــردم 
مناطــق دوردســت انجــام شــده و مــردم روســتاهای دهســتان 
ــنامه و  ــض شناس ــر تعوی ــی نظی ــد خدمات ــوران می توانن خارت
ــت  ــور در اداره ثب ــدون حض ــی را ب ــمند مل ــدور کارت هوش ص

ــد. ــت کنن احــوال، در روســتای خــود دریاف

 تک رقمی شدن نرخ بیکاری 
استان قزوین در چند سال آینده

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قزویــن گفــت: 
در چشــم انداز ترسیم شــده در برنامه ریــزی اســتان بــرای 
ســال های آینــده تــاش می شــود تــا نــرخ بیــکاری بــه 
ــاون، کار  ــرکل تع ــی مدی ــعود بابای ــد برسد.مس ــت درص هش
ــند  ــاس س ــزود: براس ــن اف ــتان قزوی ــی اس ــاه اجتماع و رف
اشــتغال و چشــم انداز ترسیم شــده بایــد ســاالنه ۸دهــم 
درصــد از نــرخ بیــکاری کــم شــود تــا بتــوان در برنامه ریزی هــا 

ــه هشــت درصــد برســد. ــکاری ب ــت بی وضعی
ــم  ــتان از ۱۲و۴ده ــکاری در اس ــرخ بی ــرد: ن ــه ک ــی اضاف بابای

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــت دهم درص ــه ۱۰وهش ــد ب درص
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان افــزود: ۱۱ 
ــه کار شــده اند،  ــه مشــغول ب ــرادی ک ــورد از اف ــزار و ۸۵۲ م ه

بیمه شــده جدیــد هســتند.
ــامانه کار  ــرح در س ــزار و ۵۶7 ط ــرد: ۱۰ ه ــه ک ــی اضاف بابای
ــه میــراث  ــوط ب ــد کــه 7 هــزار و ۱۹۶ مــورد مرب ــام کردن ثبت ن

ــت. ــت اس ــاورزی و صنع ــاد کش ــی، جه فرهنگ
وی افــزود: تاکنــون ۱۹۶ طــرح بــا ۱۸ میلیــارد و ۴۵۰ میلیــون 
ــا اجــرای  ــه ب ــان در بانک هــا در دســت بررســی اســت ک توم

ــرای 7۰۸ نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود. آن هــا ب
ــتان،  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع ــه مدی ــه گفت ب
مشــارکت اقتصــادی در روســتا های اســتان ۳۹ویک دهــم 
ــت. ــد اس ــم درص ــوری ۳۲وهفت ده ــن کش ــد و میانگی درص

بابایــی اضافــه کــرد: هرچنــد اگــر نــرخ مشــارکت بــاال باشــد 
ــر  ــکاری بیانگ ــرخ بی ــش ن ــا کاه ــت، ام ــق نیس ــل رون دلی

برنامه ریــزی مناســب و هدف گــذاری درســت اســت.

 
گرگاننادر کرمی
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 بــا رؤیــت و شناســایی کانــون و کلونی هــای 
ــزرگ از حــوزه  ــع قره قرب ــخ مهاجــر در مرت مل
ــا ایــن  ــارزه ب ــات مب شهرســتان آق قــا عملی
ــوزه اداره  ــرعت در ح ــه س ــاک ب ــت خطرن آف
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 

ــا آغــاز شــد.  آق ق
بــه گــزارش روابــط عمومــی شهرســتان آق قا 
در تاریــخ ۹7/۱/۸ بــا شناســایی اولیــه و تأیید 
امــکان طغیــان، ایــن اداره مراتــب را ســریعًا 
بــه اطــاع اداره کل منابــع طبیعــی، فرمانداری 
و مدیریــت جهــاد کشــاورزی رســانده،  جهــت 
جلوگیــری از خســارت و گســترش ملــخ 

ــت  ــکاری مدیری ــا هم ــع، ب مراکشــی در مرات
ــوم  ــات انبارال ــز خدم ــاورزی، مرک ــاد کش جه
ــوده  ــه آل ــرداران منطق ــارکت بهره ب ــا مش و ب
ــع داری  ــی مرت ــه ایــن آفــت، شــرکت تعاون ب
چمنــزار آالگل و شــرکت انصــار، عملیــات 
مبــارزه شــیمیایی را در مــورخ ۹7/۱/۱۵ آغــاز 

نمودنــد. 
ــا  ــه ای ب ــتر جلس ــوص پیش ــن خص در همی
حضــور فرمانــدار آق قــا در محــل فرمانــداری 
ایــن شهرســتان برگــزار شــده بــود کــه طــی 
ــت واحــد و  ــر مدیری ــرم  ب ــدار محت آن فرمان
آسیب شناســی عملیاتــی در مبــارزه بــا ملــخ 

ــد.  ــوده بودن ــد نم مراکشــی تأکی
اولیــن  عنــوان  بــا  ایــن جلســه کــه  در 

ــخ  ــا مل ــارزه ب ــی مب ــتاد هماهنگ ــه س جلس
 مراکشــی در ســال جــاری برگــزار شــده بــود
ــران  ــمگیر، مدی ــزی و وش ــداران مرک و بخش
ادارات، نهادهــا و مســئولین دســتگاه های 
و  خدمــات  مراکــز  رؤســای  اجرایــی، 
کارشناســان مدیریــت جهــاد کشــاورزی و 
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
ــتان  ــدار شهرس ــتند، فرمان ــور داش ــز حض نی
آق قــا  از مبــارزه مســتمر و قدرتمنــد بــا 
ایــن افــت طــی ســال های گذشــته گفتنــد و 
ــه در ســابق  ــت ک ــن آف از کاهــش ســطح ای
ســطح ۸هــزار هکتــار از مراتــع را در بــر 
میگرفتــه و خوشــبختانه اینــک ایــن میــزان 
ــع و اراضــی  ــار از مرات ــه ســطح ۲هــزار هکت ب

منابــع طبیعــی رســیده اطــاع داده و گفتنــد: 
ــزان کاهــِش قــدرِت تخریــب آفــت  ایــن می
ملــخ مراکشــی، نشــان از همــت واال و تــاش 
ــی و  ــه مســئولین دســتگاه های اجرای مجموع
مــردم ایــن شهرســتان در جهــت حفــظ مراتــع 
و جلوگیــری از طغیــان ایــن پدیــده و آســیب 
کمتــر بــه مــزارع کشــاورزی را نشــان می دهــد. 
در ادامــه ۲۰ فروردیــن مــاه ســال جــاری 
ــخ  ــا مل ــارزه ب ــی مب ــات اجرای ــاز عملی را آغ
مراکشــی در شهرســتان آق قــا اعــام نمودند. 
امانگلــدی ضمیــر ، مدیریــت واحــد در جهــت 
هماهنگــی و ســاماندهی تیــم مبــارزه بــا 
ملــخ مراکشــی و آسیب شناســی عملیاتــی و 
مدیریتــی را مــورد تأکیــد قــرار داد و از آمادگی 
شــهرداران، دهیــاران و همچنیــن شــرکت های 
تعاونــی ایــن شهرســتان در کمــک بــه اجرای 

هرچــه بهتــر ایــن طــرح خبــر داد. 
ایشــان بــر زمان بنــدی عملیــات اجرایــی 
طــرح مبــارزه بــا ملخ مراکشــی در شهرســتان 
آق قــا تأکیــد کــرد و از هماهنگــی بــا رئیــس 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان در خصوص 
تخصیــص اعتبــارات ویــژه و امکانــات بیشــتر 
بــه شهرســتان آق قــا در اجــرای هرچــه بهتــر 

ایــن طــرح خبــر داد. 
همچنیــن گفتنــی اســت بــا توجــه بــه 
تجربیــات ســال های قبــل بــه نظــر می رســد 
ایــن عملیــات ۲۵ الــی ۳۰ روز بــه طــول 
ــکاری  ــتلزم هم ــر مس ــن ام ــه ای ــد ک انجام
ــوص  ــط علی الخص ــای ذیرب ــی ارگان ه تمام
مســتقیمًا  کــه  مرتــع داران  و  کشــاورزان 
ــرار می دهــد،  ــر ق ــا را تحــت تأثی ــع آن ه مناب

می باشــد.

آغاز مبارزه با آفت ملخ مهاجر در حوزه شهرستان آق قال
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شهردار منطقه دو تبریز خبر داد:
روند مثبت و قابل مالحظه تبدیل باغ توت 

گلگشت به پارک محله ای

 شــهردار منطقــه دو تبریــز در بازدیــد از بــاغ توت گلگشــت از روند 
تبریزفاح
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قابــل ماحظــه اجرایــی و پیشــرفت فیزیکــی تبدیــل ایــن بــاغ بــه پــارک محلــه ای خبــر 
داد.  بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، باقــر خوشــنواز شــهردار در بازدیــد از رونــد اجرایــی 
ایــن طــرح گفــت: بــاغ تــوت گلگشــت بــا حفــظ وضعیــت موجــود و حفــظ درختــان توت 
کهنســال در ۱۰هــزار مترمربــع مســاحت، بــه منظــور ســاماندهی و بهســازی وضعیــت آن 
بــا تغییــر کاربــری بــرای احیــای فضاهــای ســبز شــهری و افزایــش ســرانه ایــن فضاهــا 
در حــال تبدیل شــدن بــه پــارک محلــه ای اســت. خوشــنواز افــزود: در عملیــات اجرایــی 
بــاغ تــوت گلگشــت، عاوه بــر به اجــرا درآمــدن ۲ بــاب ســرویس بهداشــتی کــه در حــال 
نصــب تأسیســات اســت، در محوطــه بــاغ عملیــات احــداث بوفــه و غذاخــوری نیــز بــه 
ــارک را  ــن پ ــات محوطه ســازی ای ــز عملی ــه ۲ تبری ــده اســت. شــهردار منطق اجــرا درآم
شــامل جدول گــذاری و کف ســازی عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: احــداث فضــای ســبز 
بــاغ تــوت گلگشــت نیــز از ســایر فعالیت هایــی بــه شــمار می آیــد کــه در محوطــه ایــن 
ــوت  ــاغ ت ــرای تکمیــل ب ــه گفتــه خوشــنواز ب ــا ب ــه ای در حــال اجراســت. بن ــارک محل پ
گلگشــت و ســهولت اســتفاده از فضــای آن کــه بــا وجــود درختــان کهنســال تــوت دارای 
ــری از  ــت بهره گی ــردد توریســت ها جه ــرای تســهیل ت ــی اســت؛ ب فضــا و منظــره زیبای
مراکــز درمانــی متعــددی کــه در اطــراف گلگشــت وجــود دارد، خیابــان ۲۵ متــری موجــود 
گلگشــت بــه ۳۵ متــری تعریــض و جیــب پارکــی در حــدود ۱۱۰ مترمربــع بــرای توقــف 

ــز احــداث می شــود. خودروهــا نی

استاندار اردبیل:
 انعقاد اولین تفاهم نامه 1600شغل 

در استان اردبیل

اســتاندار اردبیــل از انعقــاد اولیــن تفاهم نامــه بــرای 
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ایجــاد یــک هــزار و ۶۰۰ شــغل در اســتان اردبیــل خبــر داد.
ــت  ــه شــعار حمای ــه منظــور عمــل ب ــل گفــت: ب ــر بهنام جــو، اســتاندار اردبی اکب
ــه  ــن تفاهم نام ــل اولی ــداف اشــتغال اســتان اردبی ــق اه ــی و تحق از کاالی ایران
ــام  ــداد ام ــه ام ــا کمیت ــور ب ــرش کش ــده تابلوف ــن تولیدکنن ــن بزرگ تری فی مابی
)ره( و اداره کل زندان هــای اســتان اردبیــل جهــت ایجــاد ۱۶۰۰شــغل منعقــد شــد.

وی در جریــان انعقــاد ایــن تفاهم نامــه اظهــار داشــت: ســرمایه گذار ایــن پــروژه 
شــرکت تعاونــی تابلوفــرش و ســردرود اســتان آذربایجــان شــرقی کــه متعهــد 
شــده ۱۰۰۰ شــغل بــرای افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و 

۶۰۰ شــغل در زندان هــای اســتان اردبیــل ایجــاد کنــد.
ــراد  ــرای اف ــغلی ب ــازی ش ــه توانمندس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــل ب ــتاندار اردبی اس
کم درآمــد از اهــداف ایــن طــرح اســت افــزود: در ایــن قــرارداد حتــی افــرادی 
ــه  ــد ب ــد و عاقه من ــرش ندارن ــرش و تابلوف ــت ف ــا باف ــنایی ب ــچ آش ــه هی ک
ــود. ــوزش داده می ش ــن آم ــان ممک ــن زم ــتند در کمتری ــت هس ــری باف یادگی

بهنام جــو افــزود: ســرمایه گذاری و تأمیــن تجهیــزات ماشــین آالت و ملزومــات 
ــرد.وی  ــرار می گی ــان ق ــار مددجوی ــرش در اختی ــای تابلوف ــاز کارگاه ه ــورد نی م
ــب  ــد و موج ــان هنرمن ــتغال مددجوی ــداوم اش ــبب ت ــا س ــزود: تفاهم نامه ه اف

ــود. ــده می ش ــه آین ــردم ب ــد م امی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس:
سه هزار چاه در فارس پُر و مسلوب المنفعه 

می شود

ــارس  ــه ای ف ــل آب منطق ــی مدیرعام ــا دهقان  حمیدرض
فارس

esfahan.kimia@gmail.com

ــدن دو  ــر و مسلوب المنفعه ش ــع آب و پ ــی مناب ــرح تعادل بخش ــرای ط ــا اج ــت: ب گف
هــزار و ۳۰۰ حلقــه چــاه غیرمجــاز در ایــن اســتان، فارس پارســال توانســت مقام نخســت 
کشــور را در بســتن چاه هــای غیرمجــاز کســب کنــد.وی بــا اشــاره بــه کنتــرل چاه هــای 
برقــی اســتان به عنــوان یکــی از تصمیمــات مهــم شــورای حفاظــت آب فــارس، افــزود: 
ــد  ــه برداشــت آب می کنن متأســفانه بعضــی از کشــاورزان از عمق هــای پاییــن اقــدام ب
کــه بــا توجــه بــه پروانــه بهره بــرداری، تصمیــم گرفتــه شــده کــه در ایــن مقطــع زمانــی 
تنهــا ۱۵ ســاعت از شــبانه روز بــرق چــاه آن هــا روشــن باشــد. دهقانــی ادامــه داد: اخیــرًا 
در شــهر های شــرقی اســتان اســتخر های بزرگــی از آب چاه هــا اســتفاده می کننــد کــه 
ــد  ــه اســتخر می ریزن ــرق چاه هایــی کــه آب را ب ــاره هــم تصمیــم گرفتــه شــد ب در این ب
قطــع یــا کنتور هــای آن هــا هوشــمند شــود.مدیرعامل آب منطقــه ای فــارس بــا تأکیــد 
ــم داشــت،  ــرای کشــاورزی در ســال ۹7، نخواهی ــه رهاســازی آب ب ــه هیچ گون ــر اینک ب
بــه حجــم ذخیــره فعلــی آب ســد های اســتان اشــاره کــرد و گفــت: ســد درودزن تنهــا 
۳۳۲ میلیــون مترمکعــب آب دارد و کل آب ســد ماصــدرا هــم رهــا شــده اســت.دهقانی 
بــا بیــان اینکــه ســد ســلمان فارســی بــا ۶۵۰ میلیــون مترمکعــب آب بــه دلیــل ســیاب 
ــم آب  ــرد: حج ــح ک ــارس را دارد، تصری ــد های ف ــم آب س ــترین حج ــل بیش ــال قب س
ــه ترتیــب ۶7، ۳۸ و ۳۲  ــگاب را ب ــال، چشمه عاشــق و تن ذخیره شــده در ســد های رودب

میلیــون مترمکعــب اســت.



ــازمان  ــنل س ــران و پرس ــا مدی ــدار ب ــمی در دی ــن هاش سیدحس
ــار داشــت: »بیمــه«، موضــوع بســیار  ــران اظه بیمــه ســامت ای
ــن حــوزه چــه  ــه در ای ــم ک ــاد بگیری ــد ی ــا بای مهمــی اســت و م
ــا  ــز ب ــگاها را نی ــرکای کاری و دانش ــم و ش ــام دهی ــی انج اقدام
ــت   ــت، در اولوی ــه و کیفی ــت در هزین ــم. مدیری ــراه کنی ــود هم خ
ــرار  ــورد توجــه ق ــد در بیمــه ســامت م ــه بای ــی اســت ک اقدامات

ــرد. گی
وی افــزود: الزم اســت بــرای جلوگیــری از انجــام خدمــات 
غیرضــروری، بازنگــری و بحــث الکترونیکی شــدن فعالیت هــا را 

ــرد. ــال ک ــی دنب ــت کاف ــا ســرعت و دق ب
ــلیقه ای  ــات س ــری از اقدام ــرای جلوگی ــرد: ب ــار ک ــمی اظه هاش
ــن  ــرد و ای ــز ک ــن حــوزه را از نظــر علمــی مجه ــد ای ــا، بای بیمه ه
ــای  ــایر بیمه ه ــه س ــاز و ب ــامت آغ ــه س ــد از بیم ــوع بای موض

درمانــی کشــور تســری یابــد، بنابرایــن الزم اســت تــا ایــن 
ــد کاســتی های  ــات بتوان ــت خدم ــه کیفی ــود ارائ ــا بهب ســازمان ب
خــود را جبــران کــرده و از تجربــه دیگــر کشــورها بهره منــد شــود 
تــا بتوانیــم بــه ســمت تشــکیل ســازمانی قدرتمنــد حرکــت کنیــم.

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه بودجــه ای کــه بــه ســازمان بیمــه 
ــت،  ــی نیس ــت واقع ــده اس ــاص داده ش ــران اختص ــامت ای س
افــزود: یکــی از گرفتاری هــای مهــم بیمــه ایــن اســت کــه 
مأموریت هایــی برایــش تعریــف می شــود کــه هزینــه آن بیــش از 
ــدوارم  ــن، امی ــود ای ــا وج ــه شــده اســت. ب ــر گرفت ــار در نظ اعتب
کــه دولــت و مجلــس حمایــت کننــد کــه بتــوان طــی چنــد ســال 
آینــده بــه اهدافمــان دســت یابیــم و همچنیــن امیدواریــم ســال 
97 ســازمان بیمــه ســامت نســبت بــه بودجــه ای کــه بــرای آن در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، تــا حــد امــکان بدهــی نداشــته باشــد.

فوق تخصــص بیماری هــای گــوارش و کبــد بــا اشــاره بــه 
راهکار هــای درمانــی ریفاکــس، گفــت: ایــن بیمــاری در 
صــورت درمان نشــدن ممکــن اســت بــه ســرطان مــری تبدیــل 

شــود.
حســن طاهــری در ارتبــاط بــا بیمــاری ریفاکــس اظهــار 
ــس زدن اســید و ترشــحات  ــع پ ــن مشــکل در واق داشــت:  ای
ــدت و  ــات کوتاه م ــن مســئله تبع ــری اســت و ای ــه م ــده ب مع

ــراه دارد. ــه هم ــی را ب بلندمدت
به ویــژه  دل  ســرِ  ســوزش  و  ترش کــردن  افــزود:  وی 
شــب هنگام و موقــع افقــی خوابیــدن از مشــکات کوتاه مــدت 
و آســیب بــه مجــاری مــری، تغییــر بافتــی و ســرانجام ســرطان 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــس ب ــدت ریفاک ــکات درازم ــری از مش م
فوق تخصــص بیماری هــای گــوارش و کبــد بــا اشــاره بــه اینکــه 

چاقــی افــراد شــایع ترین علــت ریفاکــس بــه شــمار مــی رود، 
ــوده و ایــن مشــکل  گفــت:  افــراد چــاق مســتعد ریفاکــس ب
ــود،  ــاد می ش ــه وزن ایج ــل اضاف ــه دلی ــز ب ــاردار نی ــان ب در زن
بنابرایــن بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری بایــد ابتــدا کاهــش وزن 

را مدنظــر قــرار داد. 
ــی و خوراکی هــا شــامل  ــواد غذای ــزود:  برخــی از م طاهــری اف
ــرب  ــی چ ــواد غذای ــاد، م ــه زی ــت فود، ادوی ــی، فس ــوه، چای قه
ــد  ــاع می توان ــرق نعن ــد ع ــی مانن ــواد گیاه ــی م ــی برخ و حت
شــانس ابتــا بــه ریفاکــس را افزایــش دهــد کــه در همــه ایــن 

مــوارد فــرد بایــد اقدامــات پیشــگیرانه الزم را انجــام دهــد.
طاهــری بــه مــردم توصیــه کــرد کمتــر مــواد چــرب و فســت فود 
اســتفاده کــرده و از اســتعمال دخانیــات بپرهیزنــد و بــا کاهــش 

وزن خــود در جهــت مقابلــه بــا ریفاکــس گام بردارند. 

وزیر بهداشت:

فرهنگ بیمه کشور باید ارتقاء یابد
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد:

درمان ریفالکس را جدی بگیرید

 خواص تغذیه ای و درمانی
انجیر

ــه آن  ــرآن ب ــه در ق ــت ک ــیرین اس ــوی و ش ــوه ای مق ــر می انجی
ــام  ــن«  و ن ــی آن »تی ــام عرب ــت. ن ــده اس ــورده ش ــم خ قس

می باشــد.  »FIG« آن  انگلیســی 
درخــت انجیــر بومــِی آســیای غربــی و كشــورهای مدیترانه اســت 
و از آنجــا بــه عربســتان ، ســوریه و فلســطین اشــغالی برده شــده 

است.
ــه رنــگ  ــا برگ هــای زرد و پنجــه ای و ب انجیــر درختــی اســت ب
ســبز خاكســتری كــه بلنــدی آن تــا شــش متــر می رســد و بــه 
ــق  ــدید، در مناط ــرمای ش ــل س ــت در مقاب ــدم مقاوم ــل ع دلی

ــود. ــت می ش ــیر كش ــه و گرمس معتدل
ــوه دادن  ــه می ــروع ب ــارم ش ــال چه ــوالً از س ــر معم ــت انجی درخ

می كنــد و تــا بیست ســالگی میــوه می دهــد.
 ارزش غذایی انجیر

انجیــر، قنــد زیــادی دارد. 50درصــد انجیــر خشــک را قند تشــکیل 
می دهــد. همچنیــن منبــع خوبــی از پتاســیم، منیزیــم، کلســیم، 

فســفر  و ویتامین هــای C  , B , A  اســت.
ــوع  انجیــر منبــع غنــی فیبــر غذایــی می باشــد. لیگنیــن یــک ن
ــر  ــاد در انجی ــه مقــدار زی ــول اســت کــه ب ــی غیرمحل ــر غذای فیب
وجــود دارد و نقــش عمــده ای در جلوگیــری و رفــع یبوســت دارد.

انجیــر منبــع غنــی فیبــر غذایــی و نیــز منبــع خوبــی از منیزیــم، 
ــت. ــای C , B , A اس ــفر و ویتامین ه ــیم، فس کلس

 سایر خواص غذایی انجیر عبارتند از:
ــم  ــوان در رژیم هــای غذایــی خــاص مثــل رژی 1- از انجیــر می ت
ــی  ــی و حت ــش وزن، دیابت ــر، کاه ــدیم، پرفیب ــی، کم س کم چرب

رژیــم غذایــی مدیترانــه ای اســتفاده کــرد.
2- انجیــر ســدیم و چربــی نــدارد و ماننــد ســایر میوه هــا بــدون 

کلســترول اســت.
3- 40 گــرم انجیــر تــازه یــا یــک چهــارم لیــوان از خردشــدۀ آن، 

معــادل یــک واحــد میــوه اســت.
ــا 15  ــوه ی 4- 1/5 عــدد انجیــر خشــک معــادل یــک واحــد می
گــرم کربوهیــدرات اســت کــه کربوهیــدرات آن از گلوکــز و فروکتوز 

تشــکیل شــده اســت.
ــر غذایــی باالیــی دارد و هــر واحــد آن 20درصــد  5- انجیــر، فیب

نیــاز روزانــه را تأمیــن می کنــد کــه بیــش از هــر نــوع میــوه تــازه 
ــد. ــک می باش ــا خش ی

ــر  ــر بیــش از ســایر میوه هــا امــاح دارد. 40 گــرم انجی 6- انجی
ــه (،  ــاز روزان ــد نی ــیم )7درص ــرم پتاس ــازه دارای 244 میلی گ ت
53 میلی گــرم کلســیم )6درصــد نیــاز روزانــه ( و 1/2 میلی گــرم 

ــه( می باشــد. ــاز روزان آهــن )6درصــد نی
 خواص درمانی انجیر:

انجیر از نظر طب قدیم ایران، گرم و تر است.
- انجیر تعرق بدن را زیاد می كند.
- حرارت بدن را كاهش می دهد.

- چاق كننــده اســت و بــرای آن هایــی كــه می خواهنــد وزن 
اضافــه كننــد بســیار مفیــد اســت. بدیــن منظــور می تــوان آن را 

ــوط كــرد و در بیــن غذاهــا خــورد. ــا شــیر مخل ب
- انجیــر )تــازه یــا خشــک( یبوســت را برطــرف می كنــد و یكــی 
از بهتریــن میوه هــا بــرای تمیزكــردن روده بــزرگ و رفــع یبوســت 
ــر  ــربت انجی ــت از ش ــردن یبوس ــرای ازبین ب ــم ب ــت. در قدی اس

ــد. ــتفاده می كردن اس
- انجیر برای درمان سوء هاضمه مفید است.

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

ــن  ــن و مقدس تری ــا ارزش تری ــی از ب ازدواج یک
ــا مــورد  ــه تنه ــراد اســت کــه ن ــع زندگــی اف وقای
و  مختلــف  ملــل  و  اقــوام  تمــام  پذیــرش 
فرهنگ هــا در جهــان، بلکــه مــورد تأکیــد تمامــی 
ــن  ــت. در دی ــده اس ــع ش ــز واق ــی نی ــان اله ادی
ــی از  ــوان یک ــز ازدواج به عن ــام نی ــدس اس مق
ارکان دیــن و حافــظ نیمــی از آن معرفـــی شـــده 

ــت. اس
ازدواج و تشـــکیل خانــواده بــرای همــه انســان ها 
از فطــرت و  نیــاز طبیعــی اســت کــه  یــک 

آفرینــش ویــژه آنــان سرچشــمه می گیــرد.

یــک کارشناس ارشــد روان شناســی بالینــی در 
گفتگــو بــا کیمیــای وطــن، گفــت: مشــاوره قبل از 
ازدواج یــک فراینــد کمک کننــده اســت کــه در آن 
مشــاور، نهایــِت ســعی خــود را خواهــد کــرد تــا بــا 
ایجــاد توانایــی در فــرد متقاضــی وی را بــه گرفتن 

بهتریــن تصمیــم قــادر ســازد.
احمــد امیــری ادامــه داد: در مشــاوره قبــل از 
ازدواج اطاعــات صحیــح و کاملــی به منظــور 
ارتقــای آگاهــی زوج هــای جــوان در اختیــار آنــان 
قــرار گرفتــه و بــه آنــان کمــک می کننــد تــا 
دربــاره بــاروری و راه هــای جلوگیــری از حاملگــی 

ــد. ــه بگیرن ــه و آزادان ــم آگاهان تصمی
وی بــا اشــاره بــه انــواع مشــاوره ازدواج، تصریــح 

ــد ــان می ده ــد ازدواج نش ــه رون ــه ب ــرد: توج  ک
مشــاوره  بــه  آن  مراحــل  از  یــک  هــر   کــه 
مخصــوص آن مرحلــه نیــاز دارد. مراحل مشــاوره 
ازدواج شــامل مشــاوره قبــل از ازدواج اســت کــه 
هــدف اصلــی مشــاوره در ایــن مرحلــه، کمــک بــه 
افــراد جهــت انتخــاب زوج مناســب خواهــد بــود.

داد:  ادامــه  بالینــی  روان شــناس  ایــن 
مشــاوره حیــن ازدواج کــه هــدف از مشــاوره 
زندگــی  پایه هــای  ایــن مرحلــه، تحکیــم  در 
ــر،  ــا از یکدیگ ــناخت زوج ه ــت. ش ــترک اس مش
به دســت آوردن اطاعــات دربــاره روان شناســی 
ــا  ــا ب ــح آن ه ــار صحی ــی رفت ــرد، چگونگ زن و م
ــا از  ــروز اختاف نظره ــری از ب ــر و جلوگی یکدیگ
مــوارد مهمــی اســت کــه بــه آن توجــه می شــود.

 امیــری افــزود: مشــاوره بعــد از ازدواج هــم کــه 
در زوج هــا در ایــن مرحلــه، یعنــی شــروع زندگــی 

مشــترک؛ مســائل فرهنگــی، عقیدتــی، اجتماعی 
ــه  ــًا تجرب ــر را عم ــول یکدیگ ــورد قب ــن م و س
می کننــد و ممکــن اســت قــادر بــه حــل پــاره ای 
بنابرایــن  از تعارض هــا و اختافــات نباشــند، 
مشــاوره پیــش  از بــروز اختافــات مفیــد خواهــد 

بــود.
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــواده ب ــاور خان ــن مش ای
مشــاوره قبــل از ازدواج، خاطرنشــان کــرد: در 
ــد  ــددی بای ــل متع ــل از ازدواج عوام ــاوره قب مش
مــورد شناســایی قــرار گیرنــد کــه برخــی از 
ــدی  ــه، همانن ــزان جاذب ــد می ــل مانن ــن عوام ای
فرهنگــی، هماهنگــی در منــش و شــخصیت، 
ــر  ــه ه ــات و... ک ــوش و تحصی ــدی در ه همانن
انــدازه ایــن هماننــدی و هماهنگی بیشــتر باشــد، 

ــود. ــد ب ــتر خواه ــامت آن ازدواج بیش س
وی افــزود: مشــاوره قبــل از ازواج ابتــدا در زمینــه 

ــی و  ــای خون ــئله گروه ه ــکی، مس ــائل پزش مس
ــه  ــم در زمین ــروزه کم ک ــد و ام ــاز ش ــی آغ ژنتیک
مســائل شــخصیتی و روانــی و روابــط نیــز در حال 

ــت. ــرد اس ــکل گیری و کارب ش
امیــری بیــان داشــت: مشــاوره قبــل از ازدواج در 
بــه روشن ســاختن ماک هایــی  اول  اولویــت 
می پــردازد کــه بــرای داشــتن یــک انتخــاب 
مناســب در ازدواج ضــروری هســتند. توجه نکــردن 
ــذاری  ــی و ارزش گ ــن ماک های ــن چنی ــه تعیی ب
ــب موجــب  ــا اغل ــدی نامناســب آن ه و اولویت بن

ناکامی هــای بعــدی می شــوند.
ایــن مشــاور و روان شــناس بالینــی از مــردم 
ــی  ــای زندگ ــه نگرانی ه ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت خواس
زناشــویی و افزایــش طــاق در جامعــه بــه موضوع 
مشــاوره پیــش از ازدواج به عنــوان یــک امــر 

ــد. ــگاه کنن ــروری ن ض
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یک روان شناس بالینی مطرح کرد:
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کدام شکالت مضرتر است؟
ــکات ها  ــی ش ــه بررس ــدام ب ــان اق ــی محقق به تازگ
شــکات های  میــان  در  آن  براســاس  و  کــرده 
ــوارد را  ــن م ــالم ترین و مضرتری ــان، س ــوب جه محب

کرده انــد. شناســایی 
خوردنی هــای  محبوب تریــن  از  یکــی  شــکات 
ــن،  ــراد مس ــا اف ــه ت ــودکان گرفت ــت. از ک ــان اس جه
ــی  ــن خوردن ــد و ای ــه دارن ــه شــکات عاق همگــی ب
ــا  ــگاه خــود را دارد. ب ــا جای ــه خانه ه همیشــه در هم
ایــن وجــود نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن مــاده 
غذایــی از نظــر قنــد و کالــری به شــدت غنــی اســت 
ــب  ــد موج ــری می توان ــد و کال ــزان از قن ــن می و ای
ــدن  ــراغ ب ــه س ــی ب ــای مختلف ــه بیماری ه ــود ک ش

ــد. انســان بیای
بــا ایــن وجــود دلیلــی بــرای نخــوردن شــکات وجود 
نــدارد و تنهــا بایــد بدانیــم کــه خــوردن کام شــکات 

خطــر کمتــری بــرای مــا خواهــد داشــت.
ــه  ــکات ها ب ــات ش ــت اطاع ــرای دریاف ــان ب محقق
ســراغ پایــگاه داده شــکاتی در بریتانیــا رفته انــد کــه 
Ocado نــام دارد. در ایــن پایــگاه اطاعــات 699 نوع 

شــکات قــرار گرفتــه اســت.
شــد کــه  انجــام  به نحــوی  یادشــده  تحقیقــات 
عدالــت بیــن محصــوالت برقــرار شــود و بــرای همین 
معیــار انــدازه برابــر بــا 100 گــرم در نظــر گرفتــه شــد.
ــد  ــر بودن ــه کوچک ت ــی ک ــب، محصوالت ــن ترتی ــه ای ب
بــه ابعــاد بزرگ تــر و محصــوالت ســنگین تر از 100 

ــد. ــه اســتاندارد 100 گــرم انتقــال پیــدا کردن گــرم ب
ــن شــکات های  ــاال تعــدادی از محبوب تری جــدول ب
جهــان را نشــان می دهــد کــه برخــی از آن هــا در 

ــود. ــرف می ش ــز مص ــا نی ــور م کش
ایــن اســاس، مشــخص شــده اســت کــه  بــر 
ــری را در  ــن کال ــی کمتری ــای صنعت راحت الحلقوم ه
ــکات هایی  ــر ش ــوی دیگ ــد. ازس ــرم دارن ــر 100 گ ه
ماننــد مــارس بــا نزدیــک بــه 450 کیلوکالــری 
ــرار  ــدول ق ــی ج ــه باالی ــرم، در میان ــر 100 گ ــرای ه ب
شــکات های  نابــاوری،  کمــال  در  و  می گیرنــد 
تخم مــرغ شانســی های شــرکت کینــدر، ازجملــه 

هســتند. جهــان  محصــوالت  پرکالری تریــن 
ــرد  ــدول درک ک ــن ج ــوان از ای ــی می ت ــورت کل به ص
ــه خــود شــکات موجــود در بســته  ــدر ک ــه هرچق ک
بیشــتر باشــد، کالــری آن نیــز بیشــتر اســت و مــوارد 
ترکیبــی بــا بیســکوئیت و ســایر شــیرینی ها، کالــری 

کمتــری دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب می توانیــد درک کنیــد کــه چــرا 
دانشــمندان شــکات را یکــی از عوامــل اصلــی چاقــی 

در جهــان می داننــد.
ــات  ــن تحقیق ــه در ای ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت
اشــاره ای بــه میــزان قنــد موجــود در ایــن محصــوالت 
ــد  ــه قن ــی در زمین ــلمًا تحقیقات ــت و مس ــده اس نش
ــان  ــما نش ــه ش ــد ب ــکات ها می توان ــود در ش موج
ــد یــک  بدهــد کــه چــرا اســتفاده از شــکات می توان
عامــل اصلــی بــرای مبتاشــدن بــه بیمــاری دیابــت 

باشــد.

تغذیه
 نوشیدنی هایی برای کاهش 

سرعت پیری
نوشــیدن آب میوه هــا و ســبزیجات یکــی از ســالم ترین 
ــرای تأمیــن ویتامین هــا، آنتی اکســیدان ها و مــواد  گام هــا ب
معدنــی مــورد نیــاز بــدن اســت، ضمــن ایــن کــه آثــار قابــل 

توجــه ضــد پیــری نیــز دارد.
ــود  ــی وج ــچ گام قطع ــری هی ــد پی ــری از رون ــرای جلوگی ب
نــدارد؛ ولــی نوشــیدن 6 نــوع آب میــوه یــا ســبزی بــه شــما 
ــابی  ــامت حس ــظ س ــری و حف ــرعت پی ــش س ــرای کاه ب

پیشــنهاد شــده اســت.
 آب هندوانه: 

نوشــیدن آب هندوانــه یــک راه عالــی بــرای تأمیــن آب بــدن 
و حفــظ ســامت پوســت اســت. 

هندوانــه غنــی از ویتامیــن آ بــرای بازســازی پوســت، مرطوب 
ــا خشــکی و چین وچــروک  ــارزه ب نگه داشــتن پوســت و مب

پوســت اســت.
 آب کیوی: 

آنتی اکســیدان های موجــود در کیــوی از قبیــل ویتامیــن ث 
و ویتامیــن ای، بــرای کاهــش آســیب های پوســتی ناشــی از 

رادیکال هــای آزاد بســیار مفیــد اســت. 
ویتامیــن ث موجــود در کیــوی بــه تولیــد کاژن کمــک 
ــه  ــت ک ــد اس ــت همبن ــن باف ــی پروتئی ــد؛ کاژن نوع می کن
ــش  ــا افزای ــود. ب ــان می ش ــت انس ــتحکام پوس ــبب اس س
ســن تولیــد کاژن کاهــش یافتــه و خاصیــت ارتجاعــی 
پوســت از دســت مــی رود. مــواد تحریک کننــده کاژن ماننــد 
ــه  ــت اضاف ــت از پوس ــوالت مراقب ــه محص ــوی ب ــاره کی عص
ــت،  ــت پوس ــه باف ــیدن ب ــا استحکام بخش ــا ب ــوند ت می ش
ظواهــر و نشــانه های پیــری پوســت را بــه تعویــق بیندازنــد.

 آب کلم: 
ــاده  ــک م ــتند؛ ی ــن کا هس ــی از ویتامی ــم غن ــای کل برگ ه
مغــذی مفیــد بــرای جلوگیــری از بیماری هــای قلبــی و 

ــتخوان.  ــی اس پوک
آب کلــم همچنیــن حــاوی مــواد معدنــی از جملــه منگنــز، 
ــراه ویتامین هــای  ــه هم ــم ب مــس، کلســیم، آهــن و منیزی
ب 6، ب 1، ب 2، ویتامیــن ای، فیبــر و اســیدهای چــرب 

غیراشــباع اســت.
 آب انگور: 

پوســت و دانه هــای انگــور بــرای ســال ها در محصــوالت 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــری اس ــی ضدپی زیبای

ــه  ــه ب ــیدانی ک ــت؛ آنتی اکس ــوراترول اس ــاوی رس ــور ح انگ
ــی رود. ــری م ــانه های پی ــا نش ــارزه ب مب

 آب انار:
ایــن نوشــیدنی بــه کاهــش کلســترول بد یــا همــان ال دی ال 
کمــک می کنــد ضمــن ایــن کــه راه مفیــدی بــرای مبــارزه بــا 

ــای صــورت اســت.  چین وچروک ه
نوشــیدن آب انــار یــک راه ســالم بــرای حفــظ ســامت مثانه 

و کلیه هــا نیــز هســت.
 آب گوجه فرنگی: 

حــاوی بیشــترین میــزان آنتی اکســیدانی بــه نــام لیکوپــن 
اســت. رنگدانــه کاروتنوئیــد و مــواد شــیمیایی گیاهــی موجود 
ــار رادیکال هــای  ــا آث ــارزه ب ــه مب ــن نوشــیدنی منجــر ب در ای
آزاد می شــود. رادیکال هــای آزاد از عوامــل اصلــی آســیب بــه 

ســلول ها و افزایــش ســرعت پیــری هســتند.

زیبایی
 روش های مؤثر برای رفع آکنه 

در بزرگسالی
ــت ســدیم  ــه دریاف ــد ک ــان می کنن بعضــی از پزشــکان گم
دارای پیامدهــای مخربــی بــرای پوســت اســت، چــون ُیــد 
ــی  ــی و بعضــی از غذاهــای دریای موجــود در نمــک معمول

ــد.  ــدید کنن ــه ای را تش ــای آکن ــد جوش ه می توانن
ــد کــه از غذاهــای  ــان توصیــه می کنن ــه همیــن دلیــل، آن ب
ــه  کم ســدیم اســتفاده کنیــد و میــزان نمــک دریافتــی را ب

ــر روز برســانید. ــرم در طــی ه ــر 1500 میلی گ زی
۱. از کربوهیدرات های تصفیه شده کمتر استفاده 

کنید 
ــا اســتفاده بیش ازحــد از هله هوله هــا و  خــوردن شــکات ی
ــکل گیری  ــث ش ــود باع ــف به خودی خ ــای مختل خوراکی ه
ــم  ــادل الزم در رژی ــود تع ــدم وج ــا ع ــود، ام ــه نمی ش آکن
کربوهیدرات هــای  مصــرف  در  زیــاده روی  و  غذایــی 

می توانــد مشکل ســاز شــود.  تصفیه شــده 
ــن  ــه ای ــادی ب ــال 2007 می ــترالیایی در س ــان اس محقق
ــی  ــم غذای ــاس رژی ــراد براس ــر اف ــه اگ ــیدند ک ــه رس نتیج
ــد،  ــه کنن ــن تغذی ــمیک )IG( پایی ــاخص گایس دارای ش
میــزان مواجهــه بــا آکنه هــا را 22درصــد کاهــش می دهنــد. 
ویژگــی ایــن رژیــم غذایــی، دقیقــًا کم بــودن میــزان 

اســت. آن  در  تصفیه شــده  کربوهیدرات هــای 
۲. کمتر لبنیات بخورید 

محققــان دانشــگاه هــاروارد در ســال 2006 متوجــه شــدند 
ــتر  ــا بیش ــیر ی ــوان ش ــه 2 لی ــران روزان ــی دخت ــه وقت ک
اســتفاده می کننــد، خطــر ابتــا بــه آکنــه را 20درصــد 

می دهنــد.  افزایــش 
ــی از آن  ــز حاک ــال 200۸ نی ــده در س ــات منتشرش مطالع
هســتند کــه مصــرف شــیرهای بــدون چربــی ای کــه قنــد 
ــل  ــد، از عوام ــل دارن ــیرهای کام ــه ش ــبت ب ــتری نس بیش

مقصــر در شــکل گیری آکنه هــا شــمرده می شــود.
ــای  ــه هورمون ه ــت ک ــن اس ــان، ای ــر محقق ــه دیگ فرضی
درون محصــوالت لبنــی در ایــن مشکل ســازی نقــش 
دارنــد. اگــر شــما به طــور منظــم از شــیرهای بــدون چربــی 
ــر اســت کــه شــیرهای یک درصــد  ــد، بهت اســتفاده می کنی

ــازید.  ــن س ــی را جایگزی ــای غیرلبن ــا گزینه ه ــی ی چرب
۳. مصرف نمک را کنترل کنید

ــت ســدیم  ــه دریاف ــد ک ــان می کنن بعضــی از پزشــکان گم
دارای پیامدهــای مخربــی بــرای پوســت اســت، چــون ُیــد 
ــی  ــی و بعضــی از غذاهــای دریای موجــود در نمــک معمول

ــد.  ــدید کنن ــه ای را تش ــای آکن ــد جوش ه می توانن
ــد کــه از غذاهــای  ــان توصیــه می کنن ــه همیــن دلیــل، آن ب
ــه  کم ســدیم اســتفاده کنیــد و میــزان نمــک دریافتــی را ب

ــر روز برســانید.  ــرم در طــی ه ــر 1500 میلی گ زی
 ۴. استرس را مدیریت کنید

ــکل گیری  ــث ش ــی باع ــود و به تنهای ــترس به خودی خ اس
مشــکات پوســتی نمی شــود، امــا می توانــد هــر نــوع 

ــد.  مشــکل پوســتی ای را تشــدید کن
محققــان هنــوز نتوانســته اند بــه اطاعــات شــفافی در ایــن 
ــد  ــه را فهمیده ان ــن نکت ــا ای ــد، ام ــدا کنن ــت پی ــه دس زمین
کــه هورمون هــای اســترس ماننــد کورتیــزول بــه افزایــش 
التهــاب در بــدن منجــر می شــوند و حتــی غــدد چربــی را 

ــد . ــک می کنن ــد تحری ــت بیش ازح ــه فعالی ــز ب نی

خانواده
تأثیر کتاب خوانی بر سالمت خانواده

چنــد هفتــه پیــش بــود کــه مجلــه Pediatrics نتایــج 
ــودکان و  ــاب روی ک ــرات کت ــورد تأثی ــی در م ــق جهان 19 تحقی
والدیــن را منتشــر کــرد. در همــه ایــن تحقیقــات که دســت کم 
3 هــزار خانــواده را شــامل می شــد، شــاهد تأثیــرات مثبــت و 
ــودکان  ــه ک ــرایت آن ب ــا و س ــی در خانواده ه ــار کتاب خوان پرب
افزایــش  باعــث  ،کتاب خوانــدن  حقیقــت  در  هســتیم. 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــی برق ــش توانای ــی، افزای ــای زندگ مهارت ه
دیگــران و همچنیــن مســئولیت پذیری کــودکان می شــود.

یکــی دیگــر از اصلی تریــن نکاتــی کــه در مــورد کتاب خوانــدن 
بــرای خانواده هــا و کــودکان وجــود دارد، تأثیــر آن روی شــادی 
اســت. در حقیقــت، خوانــدن کتــاب یکــی از نشــانه های بــارز 

یــک خانواده ســالم اســت.
یکــی از مؤلفه هــای اصلــی در کتاب خوانــدن خانواده هــا، 
خوانــدن و آمــوزش کتاب خوانــی بــه کــودکان اســت. در 
ــی در  ــای مختلف ــت حس ه ــث تقوی ــن کار باع ــت، ای حقیق
ــازی،  ــکات، تصمیم س ــل مش ــر، ح ــود. تفک ــودکان می ش ک
ســاماندهی مشــکات رفتــاری در کــودکان، افزایــش تمرکــز 
ــان  ــترالیا نش ــق در اس ــک تحقی ــًا ی ــره. مث ــت و غی و دق
ــال در  ــا 11 س ــودکان 6 ت ــوم ک ــک س ــش از ی ــد بی می ده
ــود  ــن خ ــی، از والدی ــف کتابخوان ــس از توق ــور پ ــن کش ای

ــد.  ــه دهن ــاب ادام ــت کت ــه قرائ ــته اند ب خواس

وقتی تجربه های تلخ کودکی 
خطرناک می شوند

نشــان  آمریکایــی  روان شناســان  از  تحقیقــات گروهــی 
می دهــد اســترس ها و تجربه هــای تلــخ دوران کودکــی 
می تواننــد باعــث بــروز بســیاری از اختــاالت جســمی 
ــت  ــی و درنهای ــی و بیماری هــای التهاب ــوارض قلب ــه ع ازجمل

ــوند. ــر ش ــول عم ــش ط کاه
ــرای انجــام ایــن مطالعــه، محققــان دانشــگاه پیتســبورگ  ب
ــای  ــه بیماری ه ــم اولی ــر و عائ ــی در فق ــان زندگ ــاط می ارتب
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــالم م ــوان س ــی را در 200 نوج قلب
ــر  ــای فقی ــه در خانواده ه ــی ک ــان داد در نوجوانان ــج نش نتای
زندگــی مــی کننــد، عائمــی از تصلــب شــرایین و پرفشــاری 
خــون مشــاهده می شــود. آثــار منفــی اســترس و فشــارهای 
ــات رســیده  ــه اثب ــی ب ــر روی سیســتم قلبی-عروق ــی ب روان
ــر ایــن باورنــد کــه اســترس یــک  اســت. اغلــب محققــان ب
عامــل خطــر جــدی بــرای بیماری هــای عــروق کرونــر و 
ــوژی و  ــه شــمار مــی رود. پیشــرفت تکنول ــی ب حمــات قلب
ــر  ــرای بش ــیاری ب ــای بس ــه مزای ــز گرچ ــدرن نی ــی م زندگ
داشــته اســت، امــا بــه دلیــل افزایــش اســترس و فشــارهای 
را  قلبی-عروقــی  بیماری هــای  بــه  ابتــا  روانــی، خطــر 

ــت. ــش داده اس افزای
ــاح  ــد. اص ــوزش دهی ــودکان آم ــه ک ــترس را ب ــت اس مدیری
شــیوه زندگــی ازجملــه تغذیــه ســالم، ورزش منظــم و مــداوم 
و یادگیــری تکنیک هــای روان شناســی بــه کاهــش اســترس 

و حفــظ ســامت جســمی کمــک می کننــد.
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عمــده ای  ســهم  پزشــکی  آزمایشــگاه های   
در ارتقــاء ســامت جامعــه دارنــد و در چهــار 
ــان و پایــش  بخــش پیشــگیری، تشــخیص، درم
نمی تــوان  را  آزمایشــگاه ها  وجــود  بیماری هــا، 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  نادیــده گرفــت. 
ــر  ــال اخی ــار س ــگاهی در چه ــای آزمایش تعرفه ه
تنهــا 17درصــد افزایــش داشــته و همیــن مســئله 
باعــث شــده تــا ایــن مراکــز تشــخیصی در تأمیــن 
ــرا، بررســی ها  هزینه هــا، دچــار مشــکل شــوند. زی
نشــان می دهــد کــه نــرخ تــورم در حــوزه ســامت 
در طــول چهــار ســال گذشــته ۸0درصــد رشــد 

ــت. ــته اس داش
ــو  ــدی عض ــا محم ــر رض ــر، دکت ــزارش مه ــه گ ب
انجمــن دکتــرای علــوم آزمایشــگاهی بــا اشــاره بــه 
مشــکات اقتصــادی بیــش از 5 هــزار آزمایشــگاه 
ــگاه های  ــده آزمایش ــکل عم ــت، مش ــور اس در کش
کیت هــای  و  مــواد  بــه  مربــوط  را  کشــور 
آزمایشــگاهی دانســت و افــزود: نوســانات ارز 
ســبب افزایــش سرســام آور قیمــت کیت هــای 

آزمایشــگاهی شــده و همــکاران مــا در ایــن زمینــه 
بــا مشــکات زیــادی مواجــه شــده اند.

ــه در حــال  ــن چالشــی ک ــه وی، بزرگ تری ــه گفت ب
مواجــه  آن  بــا  آزمایشــگاه های کشــور  حاضــر 
اســت  تعرفه هــا  و  هزینــه  مســئله  هســتند 
به رغــم  اخیــر  ســال  چنــد  در  به طــوری کــه 
ــا  ــه تنه ــا ن ــواد، تعرفه ه ــیاری از م ــدن بس گران ش
ــش  ــز کاه ــواردی نی ــه در م ــه بلک ــش نیافت افزای

ــت. ــته اس داش
ــا  ــدن تعرفه ه ــه واقعی ش ــان اینک ــا بی ــدی ب محم
کاری  انگیــزه  پرســنل  حقــوق  افزایــش  و 
آن هــا را افزایــش می دهــد، گفــت: متأســفانه 
ــگاه های  ــی از آزمایش ــش مهم ــر، بخ درحال حاض
ــت  ــوده و فعالی ــتگی ب ــتانه ورشکس ــور در آس کش
مقرون به صرفــه اقتصــادی  لحــاظ  از   آن هــا 

نیست.
دکتــر نرگس ســاجقه دکترای علوم آزمایشــگاهی، 
از تبعیــض در پرداخــت  معوقــات توســط بیمه هــا 
 انتقــاد کــرد و گفــت: یکــی دو ســالی اســت 

پزشــکی  تشــخیص  آزمایشــگاه های  کــه 
دســتخوش موضوعــی عجیب وغریــب شــده اند 
ــری  ــکات ام ــع مش ــرای رف ــه آن ب ــه ب ــه توج ک
ــق  ــه شــمار مــی رود. آزمایشــگاه ها طب ضــروری ب
متعهــد  بیمه گــر  ســازمان های  بــا  قــراردادی 
ــه  ــت ٣٠درصــد از تعرف ــه در ازای دریاف شــده اند ک
ــه بیمه شــدگان ایــن ســازمان ها  بخــش دولتــی ب
ــده را از  ــد باقیمان ــد و ٧٠درص ــه کنن ــات ارائ خدم

ــد. ــت کنن ــازمان دریاف س
ــر  ــی دیگ ــرارداد، بندهای ــد ق ــه داد: هرچن وی ادام
ــگاه  ــهم آزمایش ــدی از س ــه درص ــه چ ــز دارد ک نی
ــن  ــا ای ــود، ام ــت ش ــی پرداخ ــدت زمان ــه م در چ
ــکاری  ــغ بده ــم نیســت چــون اصــل مبل هــم مه
ســازمان های بیمه گــر مدت هــای زیــادی کــه 
ــا ٩ مــاه اســت، پرداخــت نشــده  حــدود ٧ مــاه ت

اســت.
دکتــر محســن بارونــی دکتــرای اقتصــاد ســامت 
تعرفه هــای  کاهــش  عواقــب  بــه  اشــاره  بــا 
اصاح نشــدن  صــورت  در  گفــت:  تشــخیصی، 
ایــن تعرفه هــا، بــه مــرور آزمایشــگاه ها رو بــه 
کیت هــای ارزان قیمــت رفتــه و بــه دنبــال آن 

درمــان بیمــاران دچــار خطــا می شــود.
ــه اینکــه کاالهــای بخــش  ــا توجــه ب وی افــزود: ب
ســامت وابســتگی شــدیدتری بــه نــرخ ارز دارنــد 
ــا نوســانات نــرخ ارز شــدت بیشــتری در جهــت  ب

افزایــش دارنــد.

بــر اســاس مطالعــات متعــدد، تــورم بخــش 
ــی  ــش عموم ــر بخ ــا دو براب ــن 1.۸ ت ــامت بی س
ــد  ــال 1393 درص ــال، در س ــوان مث ــت. به عن اس
تــورم بخــش عمومــی حــدود 15درصــد بوده اســت 
و تــورم بخــش ســامت بالــغ بــر 32درصــد اعــام 

شــده اســت.
ــال های  ــفانه در س ــه متأس ــان اینک ــا بی ــی ب بارون
ــدد  ــگاه های متع ــی آزمایش ــاهد تعطیل ــر ش اخی
ــی کاهــش  ــم، گفــت: یکــی از عواقــب اصل بوده ای
تعرفه هــا در بخــش تشــخیصی ایــن اســت کــه بــه 
ــه کیت هــای ارزان قیمــت  مــرور آزمایشــگاه ها رو ب
و مــواد بی کیفیــت کــرده و تشــخیص ها زیــر 
ســؤال رفتــه و بــه دنبــال آن درمــان بیمــاران نیــز 

دچــار خطــا خواهــد شــد.
دکتــر ســعید مهــدوی عضــو هیئت مدیــره انجمــن 
دکتــرای علــوم آزمایشــگاهی ایــران، در ارتبــاط 
بــا نقــش آزمایشــگاه های کشــور در شناســایی 
بارداری هــای پرخطــر، اظهــار داشــت: بــارداری 
ــارداری گفتــه می شــود کــه ســامت  ــه ب پرخطــر ب
جنیــن یــا مــادر در خطــر باشــد و درواقــع عاملــی 
ــه  ــده ب ــارداری تهدیدکنن ــرای ب ــه ب ــود دارد ک وج
شــمار مــی رود. انجــام تســت های غربالگــری 
ــه دوم(  ــه ماه ــا س ــه اول و ی ــه ماه ــن )س جنی
ــارداری مــادر در  ــت ب ــا تســت غربالگــری دیاب و ی
ــوده  ــه آزمایش هایــی ب  هفتــه بیست وســوم ازجمل
می شــود انجــام  بــاردار  مــادران  بــرای   کــه 

و آزمایشــگاه ها نقــش مهمــی در شناســایی ایــن 
مشــکات دارنــد.

حــدود  درحال حاضــر،  کــرد:   خاطرنشــان  وی 
ــت انجــام  35درصــد آزمایشــگاه های کشــور قابلی
ــر را  ــای پرخط ــل تســت های الزم در بارداری ه کام
دارنــد و بــا فعالیــت  آن هــا می تــوان از بســیاری از 
مشــکات  جنیــن و مــادر پیشــگیری و یــا درمــان 

بــه موقــع انجــام داد.
هیئت مدیــره  عضــو  صادقی تبــار  علــی  دکتــر 
بــه  آزمایشــگاهی،  علــوم  دکتــرای  انجمــن 
وضعیــت آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی در 
ــات  ــه خدم ــاد از اینک ــا انتق ــت و ب ــور پرداخ کش
آزمایشــگاهیان در طــرح تحــول ســامت مغفــول 
مانــده اســت، افــزود: بــرای ورود تکنیک هــای 
می بایســت  آزمایشــگاه ها،  بــه  جدیــد 
ــزات  ــت تجهی ــا، قیم ــد. ام ــی باش ــا واقع تعرفه ه
حــوزه  ایــن  در  نیــاز  مــورد  تکنولوژی هــای  و 
ــه  ــا ب ــکان ورود آن ه ــه ام ــت ک ــران اس ــدر گ آن ق
کشــور دچــار مشــکل اســت. درنتیجــه ســراغ 
دســتگاه هایی می رویــم کــه مربــوط بــه چنــد 

ــتند. ــل هس ــال قب س
نوســانات نــرخ ارز، عــدم افزایــش تعرفه هــا، 
داده  هــم  و...، دست به دســت  هزینه هــا  رشــد 
ــا آزمایشــگاه های پزشــکی کشــور دچــار بحــران  ت
مالــی شــوند و همیــن مســئله ســبب شــد، تنها در 

ــل شــوند. ــران 40 آزمایشــگاه تعطی شــهر ته

محمــد آذرفــر متخصــص تغذیــه در خصــوص مصــرف میوه هــا و 
ــوز و  ــای چربی س ــی از میوه ه ــری یک ــح داد: بلوب ــری، توضی الغ
الغرکننــده اســت کــه عاوه بــر مبــارزه بــا چربی هــای بــدن منجــر 
ــز  ــه بیماری هــای قلبی وعروقــی نی ــا ب ــه کاهــش احتمــال ابت ب

می شــود.
ــج حاصــل از یــک تحقیــق در صــورت  وی گفــت: براســاس نتای
مصــرف روزانــه بلوبــری، 2درصــد از چربــی بــدن از بیــن مــی رود. 
ــن  ــیدان در ای ــطح آنتی اکس ــودن س ــز باالب ــر نی ــن ام ــت ای عل
ــدن شــده و از چاقــی و  ــع ســموم ب ــه باعــث دف ــوه اســت ک می
ــری را  ــد بلوب ــد؛ می توانی ــگیری می کن ــامتی پیش ــکات س مش

ــا ماســت مصــرف نماییــد. همــراه ب
ایــن متخصــص تغذیــه تصریــح کــرد: نارگیــل یکــی دیگــر 
نــام  بــه  چربــی  اســید  اســت.  چربی ســوز  میوه هــای  از 

تری گلیســیرید در نارگیــل موجــود اســت کــه منجــر بــه افزایــش 
ــه جــای  ــد ب ــی شــود؛ می توانی ــدن م 30درصــدی متابولیســم ب
تنقــات ایــن میــوه را اســتفاده کنیــد. می توانیــد از روغــن، شــیر، 
ــر ایــن می توانیــد  پــودر و آب نارگیــل نیــز مصــرف کنیــد. عاوه ب

ــد. ــتفاده کنی ــل اس ــنی از نارگی ــوان چاش به عن
ــد نقــش  ــو نیــز می توانن ــان کــه ســیب و هل ــا بی ــان ب وی در پای
مؤثــری در الغــری افــراد داشــته باشــند، گفــت: ایــن دو میــوه بــا 
ــو  ــث کاهــش وزن می شــوند؛ ســیب و هل ــاوت باع روشــی متف
دارای مقــدار زیــادی فیبــر هســتند و باعــث سرعت بخشــیدن بــه 
ــوان  ــو به عن ــیب و هل ــرف س ــوند. مص ــدن می ش ــم ب متابولیس
ــو  ــیب و هل ــد؛ س ــد ش ــما خواه ــیری ش ــث س ــده باع میان وع
ــط  ــی توس ــذب چرب ــع ج ــه مان ــتند ک ــن هس ــار از پکتی سرش
ــد. ــذب آب می گردن ــب ج ــوض موج ــود و در ع ــلول ها می ش س

صدیــف درویش مقــدم در ارتبــاط بــا ســرطان کولــون، اظهــار 
ــایع ترین  ــون ش ــا کول ــزرگ ی ــده و روده ب ــرطان مع ــت: س داش
ســرطان دســتگاه گــوارش در ایــران به شــمار مــی رود کــه ســرطان 
کولــون بــه راحتــی قابــل تشــخیص اســت؛ البتــه عائــم اولیــه آن 

ممکــن اســت بســیار خامــوش باشــد.
ــهال  ــا »اس ــهال ی ــن، اس ــت مزم ــکمی،  یبوس ــزود: درد ش وی اف
ــه  ــال ازجمل ــزی از رکت ــاوب«،  خون ری ــه صــورت متن و یبوســت ب
ــوده کــه در اکثــر مــوارد بیمــاران  ــون ب ــم شــایع ســرطان کول عائ
ــا  ــیر ی ــاری بواس ــا بیم ــون را ب ــی از کول ــال ناش ــزی رکت خون ری
ــر در  ــبب تأخی ــئله س ــن مس ــد و ای ــتباه می گیرن ــد اش هموروئی

تشــخیص می شــود.
فوق تخصــص گــوارش و کبــد بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر نــوع تغییــر 
در اجابــت مــزاج در افــراد بایــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه تــا اقــدام 

مناســب درمانــی جهــت پیشــگیری از ســرطان انجــام شــود، گفت: 
حتــی باریک شــدن قطــر مدفــوع نیــز نشــانه ای از ســرطان بــوده 
ــان  ــرطان را نش ــگیری از س ــت پیش ــائل اهمی ــن مس ــه ای و هم

می دهــد.
راه  کولونســکوپی  طریــق  از  معاینــه  گفــت:  درویش مقــدم 
تشــخیص ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه بــوده و حتــی در 
ــپ در  ــون پولی ــرطان همچ ــازهای س ــوارد پیش س ــیاری از م بس
کولونســکوپی شناســایی و بــر همیــن اســاس درمان و پیشــگیری 

از ســرطان انجــام می گیــرد.
ــت:  ــرد و گف ــری ســرطان روده اشــاره ک ــه ضــرورت غربالگ وی ب
در ایــران دســتورالعملی در ایــن زمینــه بــه صــورت خــاص نداریــم 
ــد  ــود بای ــد خ ــی دارن ــژه و حساس ــرایط وی ــه ش ــرادی ک ــی اف ول
ــه ایــن بیمــاری پیگیری هــای بیشــتری انجــام دهنــد.  نســبت ب

متخصص تغذیه:

میوه هایی که الغر می کنند
فوق تخصص گوارش و کبد مطرح کرد:

عالئم ابتال به سرطان کولون

آزمایشگاه های پزشکی در بن بست مالی
خرید تجهیزات دسته دوم



7 محیط زیست
آلودگی هوا حتی در سطوح پایین 

برای کودکان مضر است
در  قرارگرفتــن  می دهــد  نشــان  جدیــد  مطالعــات 
ــه میــزان کــم نیــز باعــث  معــرض آلودگــی هــوا، حتــی ب

می شــود. کــودکان  در  حــاد  تنفســی  عفونت  هــای 
ــی  ــام ذرات آلودگ ــا و بریگه ــگاه های یوت ــان دانش محقق
ــار  ــک ت ــر آن در حــدود ســه درصــد ی ــه قط PM2.5 را ک
مــوی انســان اســت، بررســی کردنــد. ایــن مطالعــه شــامل 
146 هــزار و 397 بیمــار بیــن ســال های 1999 و 2016 
میــادی بــود کــه بــه عفونــت حــاد تنفســی مبتــا بودنــد. 
ایــن مطالعــه بزرگ تریــن مــورد در زمینــه بررســی آلودگــی 
ــت  ــایع ترین عفون ــیت، ش ــت. برونش ــودکان اس ــوا و ک ه
حــاد تنفســی در کــودکان اســت. در برونشــیت لوله هــای 
ــام دارنــد،  تنفســی کوچــک واقــع در ریه هــا کــه نایــژک ن

ــی و توســط مخــاط مســدود می شــوند.  عفون
نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد قرارگرفتــن حتــی در 
ــت  ــا افزایــش عفون ــن ذرات ب ــن ای معــرض ســطوح پایی
سیســتم  اســت.  همــراه  کــودکان  در  تنفســی  حــاد 
ــه  ایمنــی کــودکان بســیار ضعیــف اســت و توانایــی مقابل
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــا بعضــی عوامــل خارجــی را ندارن ب
ــه در  ــت هســتند ک ــواع عفون ــه ان ــا ب بیشــتر مســتعد ابت
ایــن میــان عفونت هــای تنفســی آمــار باالیــی را بــه خــود 

ــد.  ــی دهن ــاص م اختص
ــی  ــان داد آلودگ ــته نش ــال گذش ــری در س ــزارش دیگ گ
ــون  ــش از 9 میلی ــل بی ــادی، عام ــوا در ســال 2015 می ه
ــورد،  ــورد از 6 م ــک م ــی ی ــنین(، یعن ــه س ــرگ )در هم م
بــود. مــرگ و میــر ناشــی از آلودگــی هــوا بــه بیماری هــای 
ــن  ــاری مزم ــه و بیم ــرطان ری ــزی، س ــکته مغ ــی، س قلب
ــوا  ــی ه ــوط اســت. متخصصــان، آلودگ ــه مرب انســداد ری
ــه  ــد ک ــت محیطی می دانن ــش زیس ــک چال ــش از ی را بی
ــر  ــر ب ــق و فراگی ــد عمی ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــد ب می توان
تمــام جنبه هــای ســامت و رفــاه افــراد تأثیرگــذار باشــد.

سازمان میراث فرهنگی به خریداران 
کاالی ایرانی جایزه می دهد

دربــاره  رئیس جمهــور،  معــاون  مونســان،  علی اصغــر 
برنامه هــای ســازمان صنایــع دســتی، میــراث فرهنگــی و 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــت از کاالی ایران ــرای حمای ــگری ب گردش
مــا اولیــن دســتگاهی بودیــم کــه اعــام آمادگــی کردیــم 
ــوان  ــه عن ــرد، ب ــی بخ ــی کاالی ایران ــه هرکس ــم ک و گفتی

ــم. ــه می دهی ــفر هدی ــه او س ــزه ب جای
ــره  ــال مذاک ــت در ح ــا وزارت صنع ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــم  ــا بتوانی ــتیم ت ــی هس ــد کاالی ایران ــاره روش خری درب
بــه  و  احصــا کنیــم  را  ایرانــی  خریــد کاالی  صحــت 

خریــداران کاالی ایرانــی جایــزه بدهیــم.
معــاون رئیس جمهــوری دربــاره حضــور رئیس جمهــور 
ــه  ــرد: ب ــز خاطرنشــان ک در مراســم 5 اردیبهشــت در تبری
ــگری  ــت گردش ــوان پایتخ ــه عن ــز ب ــاب تبری ــل انتخ دلی
جهــان اســام در ســال 2018، فرصتــی بــرای معرفــی 
ــت و  ــده اس ــاد ش ــان ایج ــتان آذربایج ــز و اس ــهر تبری ش
ــا حضــور رئیس جمهــور  ــه همیــن دلیــل ب ایــن مراســم ب
در روز 5 اردیبهشــت بــه صــورت رســمی آغــاز خواهــد شــد.

محلــه دروازه ری، انتهایی تریــن محلــه شــهر 
قــم در روزگار صفویــه اســت کــه کاروانیــان 
از آن راه رفتــن بــه  ســوی تهــران را در پیــش 
می گرفتنــد. ایــن محلــه کــه امــروز دســتخوش 
اجــرای  منظــور  بــه  بســیاری  تغییــرات 
ــد  ــان چن طرح هــای ترافیکــی هــم شــده، میزب
ــه آن دوره  ــوط ب ــی مرب ــمند تاریخ ــای ارزش بن

ــت اس
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از قــم، اگــر 
ــا و  ــام زیبایی ه ــا تم ــم ب ــهر ق ــه ش ــازار کهن از ب
چشــم نوازی هایش کــه یــادگار دوران صفــوی 
ری  دروازه  محلــه  وارد  کنیــد،  عبــور  اســت، 
شــده اید. چنــد قــدم بیشــتر راه نیســت تــا 
ــی  ــه زیبای ــم ک ــع ق ــجد جام ــه مس ــیدن ب رس
و ســادگی اش آوازه ای دارد. دقیقــا روبــه روی 
ــی  ــی زیبای ــای چوب ــع، دره ــجد جام درب مس
بــه بنایــی بــاز می شــوند کــه شــاید کمتــر 
دیــده  شــده باشــد، امــا ارزش هــای معمــاری و 

تاریخــی بســیاری دارد.
مدرســه جهانگیرخــان، آن طــور کــه پرونــده 
ثبتــی اش می گویــد، در دوران صفویــه بنــا شــده 
اســت؛ البتــه در ایــن موضــوع در تواریــخ مختلف 
موضــوع  ایــن  دربــاره  متفاوتــی  حرف هــای 
شــنیده می شــود. فیــض قمــی در گنجینــه آثــار 
ــجد  ــای مس ــم دوره بن ــه را ه ــای مدرس ــم، بن ق
جامــع و در اواســط قــرن هشــتم دانســته اســت. 
همچنیــن محمدحســین ناصرالشــریعه در تاریخ 
قــم، بنــای مدرســه را پیــش از دوره صفــوی 
می دانــد و حســین مدرســی طباطبایــی، معتقــد 
ــازده  ــرن ی ــه ق ــق ب ــه متعل ــای مدرس ــت بن اس
و دوره صفــوی اســت. میــرزا عبــاس فیــض 
ــار در  قمــی معتقــد اســت ایــن مدرســه یــک ب
زمــان صفــوی از ســوی عالــم ایــن عصــر میــرزا 
ــان،  ــدرس مدرســه شــاه اصفه جهانگیرخــان، م
تعمیــر شــد و کتابــدار و کتابخانــه داشــته اســت.
هرچــه هســت ایــن مدرســه در روزگاران صفــوی 
و قاجــار آبــاد و در کنــار مــدارس بــزرگ دنیــای 

تشــیع اثرگــذار بــوده اســت.
ــری  ــه دروازه ری س ــه محل ــر ب ــا اگ ــن روزه ای
ــر جنب وجــوش  ــوز ایــن مدرســه را پ ــد، هن بزنی
خواهیــد دیــد. طــاب جــوان هرچنــد تعدادشــان 
زیــاد نیســت، امــا هنــوز بــه ایــن مدرســه 
رفت وآمــد دارنــد و طنیــن صــدای اســتادان 
ــان در و  ــان در می ــرآن همچن ــه و اخــاق و ق فق

دیــوار زیبایــش می پیچــد.

داالنــی  از  بایــد  می شــوی،  وارد  کــه  در  از 
کوچــک عبــور کنــی. پاگذاشــتن بــه حیــاط 
ــگ.  ــور و رن ــی از ن ــه دنیای ــتن ب ــی پاگذاش یعن
بــاد شــاخ درختــان را بــه رقــص درآورده اســت و 
خورشــید روی ســطح شــفاف آب حــوض جلــوه 
ــه  ــن عنصــری اســت ک ــت، اولی ــد. طبیع می کن
ــد. پــس  از  ــو می آی ــه خوشــامد ت ــا ب ــن بن در ای
ــو را  ــی ها ت ــا و کاش ــگ آجره ــینی رن آن همنش

ــرد. ــی می ب ــتی از زیبای ــه بهش ب
محوطــه مدرســه جهانگیرخــان 20 حجــره دارد. 
وارد هرکــدام کــه بشــوی، فضــای ســاده زندگــی 
ــه ســنگی  ــد. یــک پل ــه را خواهــی دی یــک طلب
ــه  ــوان هریــک از حجره هــا فاصل ــا ای ــاط ت از حی
ــا  ــر حجــره ب ــوی ه ــز کوچــک جل اســت. دهلی
مقرنس هــای گچــی و تزئینــات آجــری در حــال 
ــه میهمــان اســت. کتیبه هایــی  خوشــامدگویی ب
ــه را  ــه و ائم ــا اســامی جال ــا خطــوط زیب ــه ب ک
بــا خــود دارنــد، از دیگــر زیبایی هــای ایــن 

ایوان هــای کوچــک محســوب می شــوند.

ــر  ــودش کم نظی ــوع خ ــا در ن ــی ام ــردر اصل س
رنگ هــای  بــا  مقرنس هــای گچــی  اســت. 
میزبــان  ارغوانــی،  و  طایــی  الجــوردی، 

شــده اند. اســلیمی  نقش هــای 
اشــکال هندســی ماننــد معمــاری تمــام اماکــن 
مذهبــی در ایــران یــادآور وحــدت وجــود در 
دنیــای کثــرت  هســتند و زیبایــی گره هــا و 
لچکی هــا هــر کــدام دنیایــی از راز و رمــز را 

ــد. دارن
ــگاه  ــاط ن ــه حی ــه ب ــه ک ــردر مدرس ــل س از داخ
کنــی٬ زیبایــی درختــان همیشــه ســبز و حــوض 
فیــروزه ای وســط، دلــت را بــه روزگار دور می بــرد؛ 
روزگاری کــه بزرگانــی از مــردم قــم در ایــن 
ــوزی  ــرای علم آم ــد و ب ــل  کرده ان مدرســه تحصی

ایوان هــا  و  ســنگ فرش ها  همیــن  روی  پــا 
گذاشــته اند.

ــم و  ــة العل ــا مدین ــه »ان ــا کتیب ســردر مدرســه ب
ــدای  ــا را در همــان ابت ــت بن ــی باب هــا« هوی عل
و  داالن هــا  تمــام  و  می کنــد  روشــن  ورود 
ــی های  ــا نقاش ــک ب ــزرگ و کوچ ــای ب راهروه
تزئیــن  اســلیمی  نقــوش  و  ناصــری  روزگار 

شــده اند.
درب هــا هــم بــرای خــود داســتانی دارنــد. 
ــای  ــا پنجره ه ــوب ب ــس چ ــه جن ــک و ب کوچ
ــه داخــل منتقــل می کنــد.  ــور را ب شــفافی کــه ن
هرکــدام کوتاه تــر از یــک انســان بــا قــد متوســط 
در همیــن خم کــردن  رمــزش  و  راز  و  اســت 
ــر  ــی زیبات ــتاد و هم کاس ــرام اس ــه احت ــر ب س

می شــود.
داخــل مدرســه امــا اثــری از روزگار گذشــته 
نیســت. همــه جــا ســاده، امــا تقریبــا امــروزی 
اســت و اثــری از کیفیــت بی نظیــر معمــاری 
مــدارس علمیــه در روزگار دور باقــی نمانــده 

ــت. اس
ایــن مدرســه 20 حجــره یــک طبقــه بــه صــورت 
20 ضلعــی دارد کــه در هــر ضلــع یــک فرورفتگــی 
ــت.  ــع اس ــود دارای دو ضل ــود و خ ــده می ش دی
آن  هــم  زوایــای چهارگانــه  از  زاویــه  در هــر 
ــرار  ــه ق ــورت قرین ــه ص ــورب ب ــای م ایوانچه ه

ــد. دارن
آرایــش  و  ســقف  در  لطیــف  مقرنس هــای 
کاشــی  گرهــی از ویژگی هــای معمارانــه مدرســه 
ــه  ــی مدرس ــه اصل ــت.  عرص ــان اس جهانگیرخ

ــا دارد. ــر بن ــه 830 مت ــت ک ــر اس 1300 مت
ــن  ــد ای ــان می ده ــی نش ــده ثبت ــر پرون تصاوی
ــده،  ــب  ش ــدی تخری ــا ح ــه در روزگاری ت مدرس
امــا در زمــان آیــت هللا بروجــردی بازســازی  شــده 
اســت. البتــه ایــن بازســازی تنهــا در یــک نوبــت 
اتفــاق نیفتــاده اســت. نخســتین تعمیــر توســط 
ــان  ــام اصفه ــه ام ــتاد مدرس ــان، اس جهانگیرخ
بــوده اســت و بــار دیگــر در دوره فتحعلــی شــاه 
و بعــد در دوره ناصرالدین شــاه در ســال 1278 
ه.ق بــه وســیله »میــرزا نصــرهللا خــان مســتوفی 
گرگانــی«؛ بــه همیــن دلیــل پــس  از آن گاهــی 
ــده  ــاد ش ــری« از آن ی ــه ناص ــام »مدرس ــه ن ب

اســت.
دل کنــدن از ایــن فضــا و بنــا، کار آســانی نیســت؛ 
ــمان  ــه آس ــی ب ــی و نگاه ــه بیای ــرون ک ــا بی ام
دیــد خواهــی  را  زیبــا  ســردر  دو   بینــدازی، 

 کــه هرکــدام ســر بــه آســمان می ســایند. ســردر 
مدرســه جهانگیرخــان و مســجد جامــع قــم کــه 
ــند و  ــم می درخش ــار ه ــی در کن ــد دو نگین مانن

ــد. ــوه می کنن جل
ســید محســن محســنی، پژوهشــگر تاریــخ 
ــان  ــان آن چن ــه جهانگیرخ ــد مدرس ــم، می گوی ق
ــم  ــهر ق ــی ش ــب تاریخ ــوری در کت ــده قط پرون
نــدارد؛ بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد در 
روزهــای گذشــته در میــان مــدارس علمیــه، 
ســرآمد و مهــم محســوب می شــده اســت.

»از ایــن مدرســه بــه عنــوان مدرســه جانی خــان، 
مدرســه ناصــری و مدرســه جهانگیرخــان در 
ــد دوره  ــن چن ــاد شــده اســت. همچنی ــون ی مت
مرمــت بــرای ایــن مدرســه در تاریــخ ذکــر شــده 
اســت. یکــی از ایــن مرمت هــا در عصــر صفویــه 
و بــه دســت جهانگیرخــان، مــدرس مدرســه 
ــن  ــه وجــه تســمیه ای ــان رخ  داده ک شــاه اصفه
مدرســه شــده اســت. یــک مرمــت هــم در عصــر 
ــت   ــده اس ــبب ش ــه س ــاده ک ــاق افت ــار اتف قاج
ایــن مدرســه را بــه عنــوان مدرســه شــاهی 

ــند.«  بشناس
آن طــور کــه محســنی می گویــد، یــک نظــر دیگــر 
ــوی  ــه از س ــن مدرس ــمیه ای ــه تس ــاره وج درب
برخــی مورخــان ایــن اســت کــه بازســازی آن در 
زمــان آیــت هللا بروجــردی اتفــاق افتاده و ایشــان 
ــر  ــام اســتاد خــود جهانگیرخــان قشــقایی را ب ن

وی گذاشــته اســت.

ــم  ــون ه ــی مت ــه بعض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه دوره قاجــار نســبت  قدمــت ایــن مدرســه را ب
داده انــد، اظهــار داشــت: کتــاب خطــی 1231 
هجــری قمــری در ایــن مدرســه کتابــت شــده، 
ایــن  قدمــت  و  اهمیــت  نشــان دهنده  کــه 

ــت.  ــه اس مدرس
ــن  ــه ای ــزود: در زمــان صفوی ــژوه اف ــن تاریخ پ ای
ــه  ــا بازســازی دارای کتابخان ــان ب مدرســه همزم
هــم شــده کــه ایــن اتفــاق اهمیــت و اعتبــار ایــن 
ــی  ــون تاریخ ــد. در مت ــان می ده ــه را نش مدرس
بیــان  شــده اســت کــه بســیاری از علمــای 
ــم شــاگرد مدرســه  ــم در قدی ــر ق ــزرگ و معتب ب

جهانگیرخــان بوده انــد.
ــاد  ــی نم ــه  نوع ــم ب ــه در شــهر ق ــدارس علمی م
ســاختمان های  مهم تریــن  و  شــهر  ایــن 
ــر  ــخ ذک ــوند. در تاری ــوب می ش ــی محس تاریخ
شــده پــس از ســقوط آل بویــه و دورانــی کــه در 
تمــام کشــور ترویــج و تولیــد علــم دچــار رکــود 

ــت.  ــه داش ــه علمی ــم 9 مدرس ــهر ق ــود، ش ب
بیندازیــم  اصیــل  متــون  بــه  نگاهــی  اگــر 
متوجــه می شــویم ســاخت و فعالیــت مدرســه 
ــه دوره ای مربــوط  جهانگیرخــان در قــم دقیقــا ب
ــداث  ــی و اح ــوم دین ــس عل ــه تدری ــود ک می ش
مــدارس علمیــه در شــهر قــم قــوت گرفتــه بــود 
تــا مــردم دنیــا فرهنــگ تشــیع را از زیــر همیــن 
ــار همیــن حوض هــای  ــدی و کن ســقف های گنب

ــد. ــت کنن ــروزه ای دریاف فی

الماس های آسمان تاریخ قم

 مدرسه ای از روزگار صفوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
ــد ســند رســمی  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و 
اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محرز 
ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس گردی
اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
ــی  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت فاصل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند  
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص
ــه دادگاه نیســت. مانــع از مراجعــه متضــرر ب

ــماره 139660302018001155  ــر رای ش 1-براب
 1396114402018000068 پرونــده  کاســه 
ــد  ــای محمــد حســین پوســتین دوز فرزن آق
حبیــب الــه بشــماره شناســنامه 1650 صــادره 
ــه شــش دانــگ  یــک  از اصفهــان  نســبت ب
بــاب کارگاه  بــه مســاحت  186.26 متــر 
مربــع بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 320  
اصلــی واقــع در شــهرک صنعتــی دولــت آبــاد 
ــت  ــان در ازای مالکی ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــه ــاعی اولی مش
ــماره 139660302018001154  ــر رای ش 2-براب
 1396114402018000067 پرونــده  کاســه 
فرزنــد  دوز  پوســتین  حمیدرضــا  آقــای 
ــادره  ــنامه 1238 ص ــماره شناس ــین بش حس
ــه شــش دانــگ  یــک  از اصفهــان  نســبت ب
بــاب کارگاه  بــه مســاحت  186.26 متــر 
مربــع بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 320  
اصلــی واقــع در شــهرک صنعتــی دولــت 

ازای  در  اصفهــان  ثبــت   16 بخــش  آبــاد 
مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/02/10

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 
28 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 97/01/21

 اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
ــتناد  ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ برخ
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس اس
و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز 
ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس گردی
اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه فاصل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م مــدت ی
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص
ــه دادگاه نیســت. ــع از مراجعــه متضــرر ب مان

1-برابــر رای شــماره 139660302018001204 
 1393114402018000088 پرونــده  کاســه 
ــد  آقــای عباســعلی صادقیــان لودریچــه فرزن
ــت  رضــا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از دول
ــاب  ــک ب ــگ  ی ــه شــش دان ــاد  نســبت ب آب
مغــازه  بــه مســاحت  19.69 متــر مربــع 
پــاک 105   از  بــر روی قســمتی  احداثــی 
اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری اصفه

ــان ــا صادقی رض
ــماره 139660302018001205  ــر رای ش 2-براب
 1393114402018000087 پرونــده  کاســه 
ــد  آقــای عباســعلی صادقیــان لودریچــه فرزن

ــت  رضــا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از دول
ــاب  ــک ب ــگ  ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــاد نس آب
مغــازه  بــه مســاحت  20.11 متــر مربــع 
پــاک 105   از  بــر روی قســمتی  احداثــی 
اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری اصفه

ــان ــا صادقی رض
ــماره 139660302018001203  ــر رای ش 3-براب
  1393114402018000089 پرونــده  کاســه 
ــد  آقــای عباســعلی صادقیــان لودریچــه فرزن
ــت  رضــا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از دول
ــاب  ــک ب ــگ  ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــاد نس آب
خانــه  بــه مســاحت  214.81 متــر مربــع 
پــاک 105   از  بــر روی قســمتی  احداثــی 
اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری اصفه

ــان ــا صادقی رض
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/02/10

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 
25 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 97/01/20

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه   ــور مجــرد  ب ــن حســین پ ــای محمدامی آق
شناســنامه شــماره 1250562414  بــه شــرح 
ــه کاســه 60/97 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــن  ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــه شــماره شناســنامه  ــور مجــرد  ب حســین پ
ــی  ــگاه دائم ــخ 97/1/5 اقامت 2987  در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت 
ــرف  ــه  1( اش ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
چینــی فرزنــد تقــی بــه ش ش 515 همســر  
2( ملیحــه حســین پــور مجــرد فرزنــد حســن 
بــه ش ش 15586  3( حمیــده حســین پــور 
مجــرد فرزنــد حســن بــه ش ش 3370 
ــد  ــرد فرزن ــور مج ــین پ ــن حس 4(محمدامی
حســن بــه ش ش 1250562414 5(علــی 
ــن  ــد حس ــرد فرزن ــور مج ــین پ ــد حس محم
ــام  ــا انج ــک ب ــدان این ــه ش ش 140 فرزن ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ماشااله هاشــمی نســب بــه  شناســنامه 
شــماره 546  بــه شــرح دادخواســت بــه 
ایــن شــورا درخواســت  از  کاســه 59/97 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــمی  ــادروان عباس هاش ــه ش ــح داده ک توضی

نســب  بــه شــماره شناســنامه 5545 در 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   97/1/3 تاریــخ 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( زهره هاشــمی 
ــه ش ش 784  2(  ــاس ب ــد عب نســب فرزن
بــه  عبــاس  فرزنــد  نســب  زهرا هاشــمی 
نســب  فاطمه هاشــمی   )3   393 ش  ش 
)4  38672 ش  ش  بــه  عبــاس  فرزنــد 

ــه  ــاس ب ــد عب ــب فرزن ــمی نس حسین هاش
نســب  5(ماشااله هاشــمی   133 ش  ش 
فرزنــد عبــاس بــه ش ش 546 6( علــی 
محمد هاشــمی نســب فرزنــد عبــاس بــه 
ش ش 808 7( محمدحسن هاشــمی نســب 
ــا  ــک ب ــه ش ش 626 این ــاس ب ــد عب فرزن
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــزد او باشــد  وصیتنامــه از متوفــی /متوفیــه ن
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
 شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
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آگهی حصر وراثت
آقــای احمــد منصــوری حبیــب آبــادی   دارای 
شناســنامه شــماره 67 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 32/97 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  دادگاه 
ــح داده کــه شــادروان  ــن توضی نمــوده و چنی
عــزت خیــری حبیــب آبــادی بــه شــماره 
  1388/01/05 تاریــخ  در   114 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه)1( احمــد منصــوری حبیــب آبــادی 
فرزنــد حســن ش.ش 67 )همســر متوفــی(  
ــد  ــادی فرزن ــب آب ــری حبی ــه خی )2( فاطم
ــی( )3(  ــادر متوف ــن  ش.ش 2142 )م حس
آمنــه ش.ش 412703899813 )4( علیرضــا 
ش.ش 5708 )5( محمــد حســن ش.ش 
323 )6( محمــد ش.ش 347 )7( ام لیــا 
ش.ش 5851 )8( زهــرا ش.ش 6104 )9( 
الهــه ش.ش   )10(  7580 مرضیــه ش.ش 
6410 همگــی منصــوری حبیــب آبــادی فرزنــد 
ــا انجــام  ــدان متوفــی( اینــک ب احمــد )فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک  از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
5/37/54/م الــف بــه تاریــخ  1397/01/23

آگهی حصر وراثت
آقــای حســین رحمتــی   دارای شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 1 ب ش
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   31/97
درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان محمــد رحمتــی 
آدرمنابــادی بــه شــماره شناســنامه 1877 در 
تاریــخ 1396/11/26  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه)1( معصومــه حــق  مرحــوم منحصــر اســت ب
شــناس فرزنــد محمــد حســین ش.ش 26 
)همســر متوفــی(  )2( محمــد جــواد  ش.ش 
محســن   )4(  1 ش.ش  حســین   )3(  85
 )6(  722 الــه ش.ش  روح   )5(  54 ش.ش 
ــه ش.ش 2447  ــدی ش.ش 3 )7( فاطم مه
ش.ش  لیــا   )9(  358 ش.ش  بتــول   )8(
5100007478 )10( زهــرا ش.ش 2302 همگــی 
رحمتــی آدرمنابــادی فرزنــد محمــد  )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
اختــاف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/55/م الــف بــه تاریــخ  1397/01/23

آگهی حصر وراثت
آقــای حســین محمدیــان دارای شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 78 ب ش
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   22/97
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حمیــده 
محمدیــان خرزوقــی بــه شــماره شناســنامه 
3346 در تاریــخ 1395/01/15  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن 
ــه)1( رزاق ش.ش 8  ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
)2( محســن  ش.ش 4212 )3( قدیــر ش.ش 
غامرضــا   )5(  78 ش.ش  حســین   )4(  62
 )7(  179 ش.ش  فــردوس   )6(  25 ش.ش 
شــهناز   )8( معصومــه ش.ش 5110448175 
صغــری  فاطمــه   )9(  5110548528 ش.ش 
ش.ش 32 همگــی محمدیــان خرزوقــی همگی 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــم )فرزن ــد رحی فرزن
ــور  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــزد او باشــد از  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن دارد و ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/56/م الــف بــه تاریــخ  1397/01/23

آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی عمیــدی مظاهــری دارای 
شــرح  بــه   21384 شــماره  شناســنامه 
ــه 1057/96 ش ح 1  ــه کاس ــت ب دادخواس
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حســن صــدری نیــا 
تاریــخ  در   196 شناســنامه  شــماره  بــه 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه    1363/01/14
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه  ــه)1( فاطم آن مرحــوم منحصــر اســت ب
آبــادی فرزنــد ماباقــر  رفیعــی دولــت 
ــا  ش.ش 176  ش.ش 4222 )2( غامرض
)3( زهــرا ش.ش 70116 )4( اکبــر ش.ش 
 )6(  181 )5( حســینعلی ش.ش   7439
جمیلــه   )7(  7195 ش.ش  عباســعلی 
ــد  ــا فرزن ــدری نی ــی ص ش.ش 175  همگ
حســن )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجام 
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
ــاف  رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اخت

برخــوار 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســامی 5/37/57/م الــف بــه تاریــخ  

1397 /01 /23

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  داوری  فاطمــه  خانــم 
شــماره 179 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 26/97 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
حســنعلی داوری دولــت آبــادی بــه شــماره 
  1396/12/16 تاریــخ  در   9 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
ــادی  ــه)1( اشــرف داوری دولــت آب اســت ب
ــر  ــد ش.ش 1919 )همس ــد گل محم فرزن
ــن  ش.ش 876 )3(  ــی( )2( محس متوف
ســلطنت   )4( اکبــر ش.ش 796  علــی 
فرشــته ش.ش 1956   )5( ش.ش 1062 
فاطمــه   )7( مریــم ش.ش 50305   )6(
دولــت  داوری  همگــی    179 ش.ش 
آبــادی فرزنــد حســنعلی)فرزندان متوفــی( 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا  ــور را آگهــی مــی نمایــد ت درخواســت مزب
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
واال گواهــی صــادر خواهــد  دارد   تقدیــم 

شد.

رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 
برخــوار 

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــخ  1397/01/23 ــه تاری ــف ب 5/37/58/م ال

آگهی حصر وراثت
ــادی دارای  ــب آب ــری حبی ــی خی ــای مجتب آق
شناســنامه شــماره 311 بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه 33/97 ش ح 1 )وراث ــه کاس ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب ــب آب ــری حبی خی
اقامتــگاه    1396/03/19 تاریــخ  در   2142
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه)1( 
ــادی  ش.ش 311  ــب آب ــری حبی ــی خی مجتب
)2( راضیــه  ش.ش 37 )3( زهــره ش.ش 
5554 )4( عصمــت ش.ش 4880 همگــی 
خیــری حبیــب آبــادی فرزنــد حســن )فرزندان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/59/م الــف بــه تاریــخ  1397/01/23

آگهی حصر وراثت
آقــای حســن دهقانــی دارای شناســنامه شــماره 
5421 بــه شــرح دادخواســت به کاســه 24/97 
ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
حبیــب  دهقانــی  رضــا  شــادروان  داده کــه 
ــخ  ــه شــماره شناســنامه 1304 در تاری ــادی ب آب
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم 1396/12/17  اقامت
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه)1( زهــرا بیگــم مومنــی 
ــد ش.ش  ــید محم ــد س ــادی فرزن ــب آب حبی
ــی( )2( حســن  ش.ش  4224 )همســر متوف
5421 )3( عــزرا ش.ش 5807 )4( فاطمــه 
صغــرا ش.ش 166   )5( بتــول ش.ش 175 
)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه  دادگاه تقدی

شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
تاریــخ  بــه   الــف  5/37/49/م   اســامی 

1397/01/23 

،،
آن چنــان  جهانگیرخــان  مدرســه 
پرونــده قطــوری در کتــب تاریخــی 
شــهر قــم نــدارد؛ بــا ایــن حــال بــه 
نظــر می رســد در روزهــای گذشــته در 
میان مدارس علمیه، سرآمد و مهم 

اســت می شــده  محســوب 

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری
 معبد »هندوها« نم کشید

ــم کشــیده  ــه حــدی ن ــاس ب ــد هندوهــای شــهر بندرعب معب
اســت کــه در ورودی آن را بســته اند و گردشــگران ایــن شــهر 

ــه داخــل آن را ندارنــد. اجــازه ورود ب
ــی  ــه یک ــا اگرچ ــد هندوه ــر، معب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اســتان  در  بندرعبــاس  شــهر  جاذبه هــای گردشــگری  از 
هرمــزگان اســت، امــا تابلــوی کوچــک آن نظــر گردشــگران را 
بــه خــود جلــب نمی کنــد؛ مگــر اینکــه از قبــل دربــاره وجــود 

ــی آگاهــی داشــته باشــند. ــن بنای چنی
ایــن معبــد محوطــه ای دارد کــه در آن بــه روی مــردم در 
ســاعت هایی از روز بــاز اســت تــا در آن بنشــینند یــا از 
ســرویس های بهداشــتی آن اســتفاده کننــد؛ امــا بنــای اصلــی 
ــای شیشــه ای و مــوزه ای آن روی هــر  ــد و بن ســفیدرنگ معب
ــدن  ــم مرمت نش ــت آن ه ــت؛ عل ــته اس ــده ای بس بازدیدکنن
ــای تاریخــی و ثبــت ملــی شــده اســت؛ چــون تمــام  ایــن بن
دیواره هــای آن نــم کشــیده اســت، امــا اعتبــاری بــرای مرمتش 
ــته اند. ــت درش را بس ــن عل ــه همی ــد و ب ــاص نداده ان اختص

در بخــش مــوزه ای ایــن بنــا، آثــاری از تزئینــات و گردنبندهای 
ــه  ــن ب ــا مزی ــل ی ــاج فی ــا ع ــدی ســاخته شــده اســت ب هن
ســنگ های نیمه قیمتــی کــه در ویترین هــای شیشــه ای 
نقاشــی های  نگهــداری می شــوند. همچنیــن  نامناســبی 
دیــواری ایــن معبــد کــه آثــار زیــادی از آن هــا باقــی نمانــده 

ــد. ــرار دارن ــت ســاختمان ق ــر رطوب ــز، تحــت تأثی اســت نی
ایــن در حالــی اســت کــه بنــای معبــد هندوهــا جــزو بناهــای 
شــاخصی اســت کــه نمونــه آن در ایــران کم نظیــر اســت؛ بــا 
وجــود ایــن بی اعتنایــی بــه ایــن بنــا موجــب شــده اســت تــا 

هــر گردشــگر بــا در بســته روبــه رو شــود.
ــای  ــد زیب ــه گنب ــا ب ــد هندوه ــای معب ــودن بن منحصربه فردب
ــا  ــه ب ــد ک ــن گنب ــر اســت. ای ــران بی نظی ــه در ای آن اســت ک
ــازی  ــورت پی ــه ص ــده، ب ــاخته ش ــدی س ــا هن ــبک کام س
اســت کــه همــراه بــا نقــوش گل نیلوفــر از نشــانه های معابــد 
ــد 72  ــار طــرف گنب شــیوای »ویشنو«پرســتان اســت. در چه
ــد،  ــط گنب ــود دارد. در وس ــی وج ــوص هندوی ــک مخص برج
ــه بزرگــی قــرار گرفتــه اســت کــه درواقــع محــور زمیــن  میل
ــه ای از ســبک  ــا، نمون ــن بن ــد. ای و آســمان را نشــان می ده

ــت.  ــامی اس ــدی و ایرانی اس ــاری هن معم
ــی  ــری شمس ــال 1267 هج ــلطنه در س ــه سدیدالس ــه گفت ب
محمدحســن خــان ســعدالملک کــه در بنــادر حکومت داشــت، 
ــز  ــا نی ــازند. هندی ه ــا را بس ــن بن ــازه داد ای ــا اج ــه هندی ه ب
بــه وســیله اســتادان ماهــر ایــن بنــا را ایجــاد کردنــد. ایــن بنــا 
مربــوط بــه دوره قاجــار و عصــر مظفرالدیــن شــاه اســت کــه بــه 
شــماره 1999 در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

مــردم قدیــم بندرعبــاس، هندی هــای قدیــم بندرعبــاس را به 
نــام »گــور« می شــناختند. معبــد نیــز در زبــان بومــی بــه بــت 
گــوران شــهرت یافتــه کــه هنــوز هــم کــم و بیــش بــه همیــن 
ــار و  ــا اواخــر دوره قاج ــا ت ــده اســت. هندوه ــی مان ــام باق ن
آغــاز دوره پهلــوی اول بیشــتر در بندرعبــاس مانــدگار نشــدند 
ــایل  ــا و وس ــود، بت ه ــور خ ــه کش ــت ب ــا بازگش ــراه ب و هم

عبــادی خــود را بــه وطنشــان برگرداندنــد.
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اطالعرسانی8
آگهی حصر وراثت

آقــای اســماعیل داوری دارای شناســنامه شــماره 
317 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 28/97 
ایــن دادگاه درخواســت  از  ش ح 1 )وراثــت( 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــماره  ــه ش ــان داوری ب ــادروان احس ــه ش داده ک
شناســنامه 6600194812 در تاریــخ 1396/12/22  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه)1( اســماعیل داوری فرزنــد رجبعلــی ش.ش 
317 )پــدر متوفــی( )2( طاهــره کمالــی دولــت 
ــادر  ــعلی  ش.ش 319 )م ــد عباس ــادی فرزن آب
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا هــر  ــور را آگهــی مــی نمایــد ت درخواســت مزب
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه  رئیــس 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/50/م الــف بــه تاریــخ  1397/01/23

آگهی حصر وراثت
خانــم منیــژه عرفانــی حبیــب آبــادی دارای 
شناســنامه شــماره 895 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 21/97 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی 
ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب ــب آب ــی حبی عرفان
اقامتــگاه    1396/09/10 تاریــخ  در   3943
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه)1(  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
منیــژه عرفانــی حبیــب آبــادی فرزنــد علــی 
ش.ش 895 )فرزنــد متوفــی( اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 
ــا  ــس اعتراضــی دارد و ی ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه  رئیــس 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/51/م الــف بــه تاریــخ  1397/01/23
تاریخ ارسال:97/01/23

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960909 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
محمــد حیــدری –مــژده کیــوان پوردادخواســتی 
ــرح  ــت ف ــه طرفی ــارت  ب ــه خس ــی برمطالب مبن
ــم نمــوده و وقــت  ــی احمــدی تقدی حیدری-عل
ــاعت  ــورخ 97/3/1س ــرای روز -  م ــیدگی ب رس
باعنایــت   . اســت  گردیــده  عصرتعییــن   5
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
روبــه روی  اربــاب –  اول خیابــان   ســجاد- 
ــا –  ــور – جنــب ســاختمان صب ــی پ مدرســه نیل
ــد پســتی 8165756441 شــورای  ــالک 57 ک پ
ــه  ــعبه 28 مراجع ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ح
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان و نس
وقــت  در  حضــور  عــدم  صــورت  در  نمایــد. 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شــماره: 94م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 28 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

 ابالغ نظریه کارشناسی 
 به خوانده آقای حسن یوسفی 

فرزند محمد 
تقــی  فرزنــد  رجبــی  باقــر  آقــای  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت  خوانــده آقــای حســن 
ــند  ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــفی ب یوس
رســمی ملــک ومطالبــه خســارات دادرســی 
تقدیــم دادگاههــای عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق 11دادگاه عموم
ــاال –خ شــهید  ــاغ ب واقــع در اصفهــان –خ چهارب
نیکبخــت –ســاختمان دادگســتری کل اصفهــان 
–طبقــه 3 اتــاق شــماره 356ارجــاع وبــه کالســه 
ــت  ــه عل ــت ب ــده اس ــت گردی 950493ح 11 ثب
ــت  ــده ودرخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــن  ــو ن آیی ــاده 73قان ــز م ــه تجوی ــان وب خواه
وانقــالب  عمومــی  هــای  دادگاه  دادرســی 
درامــور مدنــی ودســتور دادگاه مراتــب یــک 
کثیراالنتشــارآگهی  جرایــد  دریکــی  نوبــت 
ــی  ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــه وضمــن  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب واطــالع ازمف
ــه کارشناســی  ــود نظری ــل خ ــالم نشــانی کام اع
رامطالعــه وچنانچــه اعتراضــی دارنــد ظــرف 
ارائــه  مهلــت یــک هفتــه کتبــًا بــه شــعبه 

 نمایند.
39779/م الــف دادگاه شــعبه 11 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهان 

آگهی ابالغ
درخواســت:9610460359500286  شــماره 
شــماره پرونــده:9609980359500270 شــماره 
ــم :1396/12/19  ــخ تنظی ــی :960808 تاری بایگان
ریاســت اداره ارشــاد اســالمی اصفهــان  بــادرود 
وســپاس  موضــوع آگهــی :ابــالغ بــه لیــال 
یامــی فرزندعبدالــه 2- علــی تورانــی فرزنــد 
ــد  ــلیمی فرزن ــی س ــی 3- داود اقلیم ــدار قل دی
حمیــد دایــر بــرر مشــارکت در کالهبــرداری  
تعــداد دفعــات انتشــار:هزینه چــاپ برعهــده 

دادگســتری 
م الــف /39689 مدیــر دفترشــعبه 16 بازپرســی 

اصفهــان 

 آگهی ابالغ 
تجدید نظر خواهی

در خصــوص پرونــده کالســه 960811 شــعبه 7 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان  تجدیــد نظــر 
ــی  ــت مرتض ــه طرفی ــه  ب ــن رجائی خواه:رامی
ممجــدی باقیومیــت احمــد ممجــدی  تجدیــد 
ــه  ــه ب ــت.لذا باتوج ــوده اس ــده نم ــر خوان نظ
مجهــول المــکان بــودن تجدیــد نظــر خوانــده 
برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
نظــر  تاتجدیــد  منتشــر  درجرایــد  مراتــب 
خوانــده 10  روز پــس از نشــر آگهــی بــه ایــن 
ــدوق  ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه ــعبه واق ش
شــمالی –چهــاراه وکال شــهدای مدافــع حــرم 
مراجعــه ونســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم 
حضــور  عــدم  صــورت  نماییــد.در  اخــذ  را 
ــه  ــده ب ــالغ شــده تلقــی وپرون دادخواســت اب

ــد شــد. ــر ارســال خواه ــد نظ مراجــع تجدی
 39710/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 7 مجتمــع 

شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهان

آگهی حصر وراثت 
آقــای حســین ریاحــی بــه شــماره شناســنامه 
بــه  تقدیمــی  دادخواســت  مطابــق   2314
کالســه پرونــده 96/1356/359 از ایــن شــعبه 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معصومــه 
نکورویــان تــک بــه شــماره شناســنامه 1119 در 
تاریــخ 94/3/1 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم 
ــی ش  ــا ریاح ــه: 1 غالمرض ــت ب ــر اس منحص
ش 542  ت ت 1339/3/30  صــادره از تهران 
پســر متوفــی 2 حســین ریاحــی ش ش 
2314  ت ت 1345/12/12 صــادره از تهــران 
ــی ش ش  ــی ریاح ــی 3 محمدتق ــر متوف پس
0044503784  ت ت 1342/5/10  صــادره 
ــی  ــن ریاح ــی 4 محس ــر متوف ــران پس از ته
ش ش 6972 ت ت 1350/9/22  صــادره از 
تهــران پســر متوفــی 5 احمــد ریاحــی ش ش 
ــر  ــور همس ــادره از ن 91 ت ت 1309/11/8  ص
متوفــی 6 مرضیــه ریاحــی ش ش 742 ت ت 
1336/5/2 صــادره از تهــران دختــر متوفــی و 
مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــون امــور حســبی در  باســتناد مــاده 361  قان
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد و ی
ــرف  ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد 

ــوط صــادر خواهــد شــد.  واال گواهــی مرب
110/176455ت رئیــس شــعبه 359 شــورای 

حــل اختــالف مجتمــع شــماره 8 تهــران 

آگهی حصر وراثت 
خانــم نیــره قوامــی راد بــه شــماره شناســنامه 
0050132431 مطابــق دادخواســت تقدیمــی 
ــن  ــده 9601345/356 از ای ــه پرون ــه کالس ب
وراثــت  شــعبه درخواســت گواهــی حصــر 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه  ــی ب ــک الهیجان ــد کت ــره دیوبن ــیده طاه س
ــخ  ــنامه 2595185993 در تاری ــماره شناس ش
96/11/27  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
آن  الفــوت  حیــن  ورثــه  و  زندگــی گفتــه 
ــی  ــره قوام ــه: 1 نی ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
راد ش ش 0050132431  ت ت 47/10/25  
ــترن  ــی 2 نس ــر متوف ــران دخت ــادره از ته ص
ت  ت    0059444266 ش  ش  راد  قوامــی 
60/12/16  صــادره از تهــران دختــر متوفــی 3 
ــی راد ش ش 0055121314  ت  ــرداد قوام مه
ــران پســر متوفــی  ت 49/3/17  صــادره از ته
4 اکبــر قوامــی راد ش ش 0064094111 ت ت 
ــی و  ــر متوف ــران پس ــادره از ته 54/3/24 ص
مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــون امــور حســبی در  باســتناد مــاده 361  قان
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد و ی
ــرف  ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــوط ص ــی مرب واال گواه
110/176458ت رئیــس شــعبه 356 شــورای 

حــل اختــالف مجتمــع شــماره 8 تهــران 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  و دادخواست و ضمائم 

به آقای جواد فهیمی فرزند
ــا  ــم ره ــت خان ــا وکال ــه آســیا ب ــان بیم خواه
پــور فالحتــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانده 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــواد فهیم ــای ج آق
اجــرت المثــل امــوال- رفــع مزاحمــت – 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و به شــماره 
ــده کالســه 9609982164100360  شــعبه  پرون
216 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 
شــهید مفتــح تهــران ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ 1397/4/9  ســاعت 9:00  تعییــن کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
73  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گردد. 
دادگاه   216 شــعبه  رئیــس  110/176461ت 
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 

ــران  ــح ته مفت

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  و دادخواست و ضمائم

  به آقای مرتضی توسلی نیا 
 فرزند محسن و جعفر توسلی نیا 

و رحیمی 
خواهــان شــرکت لیزینــگ خودرو دادخواســتی 
ــر توســلی  ــای 1 جعف ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
نیــا و رحیمــی 2 مرتضــی توســلی نیــا بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــه وجــه مطــرح ک خواســته مطالب
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
مجتمــع   1004 شــعبه   9609981100400428
ــالف  ــک شــورای حــل اخت شــماره بســت و ی
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــران ثب ــهر ته ش
1397/3/28  ســاعت 17:45  تعییــن کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــه علــت  ــی ب ــون آئیــن دادرســی مدن 73  قان
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف دادخواســت و ضمائ
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گردد.
ــورای  ــعبه 1004 ش ــس ش  110/176466ت رئی

حــل اختــالف مجتمــع شــماره 21 تهــران 

آگهی اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: بیــژن غضنفــری نــام 
پــدر شــاهرخ نشــانی جنــت آبــاد خ مخبــری 
35 متــری گلســتان پــالک 324 ط 5 واحــد 
ــر  ــی جعف ــه: عل ــوم علی ــخصات محک 15 مش
پــور کــرگان نشــانی مجهــول المــکان محکــوم 
حکــم  اجــرای  درخواســت  بموجــب  بــه: 
مربوطــه بــه شــماره 9610091082700050  و 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9609971082700402  
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری ــج میلی پن
ــواد 198و 519 و 520 ق. آ. د.  ــه م ــتندا ب مس
م محکــوم بــه پرداخــت دو میلیــون و پانصــد 
ــغ  ــه کارشناســی و مبل ــال بابــت هزین هــزار ری
هزینــه  بابــت  ریــال  هــزار  ده  و  هشــتصد 
و  باشــد  مــی  در حــق خواهــان  دادرســی 

ــی.  ــر دولت ــم عش ــن نی همچنی
110/176453ت رئیــس شــعبه 827  شــورای 

حــل اختــالف مجتمــع شــماره 17 تهــران 

دادنامه
کالســه    263 شــعبه   96/9/20 بتاریــخ 
950745 خواهــان: آقــای یونــس عزیــزی  
ــته:  ــمعیلی خواس ــان اس ــای رحم ــده: آق خوان
بــه مبلــغ هفتــاد و  مطالبــه وجــه چــک 
ــارات  ــاب خس ــا احتس ــال ب ــون ری ــج میلی پن
ــه گردشــکار: خواهــان  ــر تادی دادرســی و تاخی
ــوق  ــه خواســته ف دادخواســتی/ درخواســتی ب
بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس 
ــه کالســه  ــت ب ــن شــعبه و ثب ــه ای از ارجــاع ب
ــت  ــی در وق ــریفات قانون ــری تش ــوق و ج ف
ــده  ــدی امضاکنن ــه تص ــعبه ب ــاده ش ــوق الع ف
ــده  ــات پرون ــر محتوی ــر تشــکیل اســت براب زی
مالحظــه میگــردد اقدامــات اعضــاء شــعبه 
منجــر بــه صلــح و ســازش بیــن طرفیــن 
ــاده  ــده در اجــرای م ــذا پرون ــده ل ــوا نگردی دع
اختــالف مصــوب  قانــون شــورای حــل   9
اینجانــب  بــه  رای  94/8/10 جهــت صــدور 
ارجــاع گردیــده کــه بــا عینابــت بــه محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رای 
تقدیمــی  دادخواســت  در خصــوص  شــورا: 
خواهــان یونــس عزیــزی بــه طرفیــت خوانــده 
رحمــان اســمعیلی بــه خواســته صــدور حکــم 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب
75/000/000 ریــال بابــت چــک بــه شــماره 
بانــک  عهــده   95/4/29 مــورخ    802971
عــدم  فاطمــی گواهینامــه  تجــارت شــعبه 
تادیــه  تاخیــر  پرداخــت مطالبــه خســارت 
و هزینــه هــای دادرســی شــورا بــا جــری 
ــت  ــالغ وق ــن و اب ــی و تعیی ــریفات قانون تش
رســیدگی بــه طرفیــن و نظــر بــه اینکــه خوانــده 
علیرغــم ابــالغ قانونــی در جلســه حضــور 
نداشــته و دفاعــی در مقابــل دعــوای مطروحــه 
معمــول نداشــته و نظــر بــه بقــای اصــول 
مســتندات در یــد مدعــی کــه همگــی داللــت 
بــر اســتقرار دیــن برعهــده خوانــده بــوده فلــذا 
ــه اســتناد مــواد 313 و 314 قانــون تجــارت  ب
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 198  قان و م
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
مبلــغ 75/000/000  ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــد.  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
همچنیــن بــه اســتناد مــاده 519 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 
1/950/000 ریــال بابــت هزینــه هــای دادرســی 
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. دایــره 
اجــرا خســارت تاخیــر تادیــه را از تاریــخ صــدور 
ــاده  ــق م ــرا مطاب ــان اج ــت زم 95/4/29 لغای
بانــک  اخیــر طبــق شــاخص  قانــون   522
ــان  ــق خواه ــذ و در ح ــده اخ ــزی از خوان مرک
ــی و ظــرف  ــد. رای صــادره غیاب پرداخــت نمای
مــدت 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و ظــرف مهلــت 20 روز از تاریــخ 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــی ب ــت واخواه ــا مهل انقض
27 قانــون شــورای حــل اختــالف مصــوب 
94/8/10 قابــل تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی 

ــد.  ــی باش ــران م ته
مجتمــع  شــعبه  رئیــس  110/176452ت 
تهــران  اختــالف  حــل  شــورای   6 شــماره 

دادنامه
    9709973657500012  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 1397/01/05  شــماره پرونــده 
: 9309983657500518    شــماره بایگانــی 
ــس  ــم نرگ ــان :  خان ــعبه : 930522 خواه ش
شــهریاری اســبق فرزنــد فرضعلــی بــه نشــانی 
ــتر ــک اش ــه مال ــان-خیابان کارگر-کوچ کاش

ــد  ــد محم ــر فرزن ــد نیکف ــای اح ــده: آق خوان
ــگاور روســتای  ــه نشــانی کرمانشــاه کن مــراد ب
نحــر دولــه منــزل مرحــوم محمــد مــراد 
ــه  ــت زوج ــه درخواس ــته:طالق ب ــر خواس نیکف
جمیــع  بــه  عنایــت  بــا  دادگاه  گردشــکار: 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
ــوی  ــوص دع ــد. رای دادگاه در خص ــی نمای م
ــی  ــد فرضعل ــبق فرزن ــهریاری اس ــس ش نرگ
علیــه احمــد نیکفــر فرزنــد محمــد مــراد دایــر 
ــه  ــر تقاضــای صــدور حکــم طــالق )حکــم ب ب
اعمــال شــرایط وکالــت ضمــن نــکاح( مســتندا 
بــه بندهــای یــک و دو شــرایط عقدنامــه و 
ســایر بندهــا در صــورت تحقــق، خالصــه اینکــه 
ــاق  ــرک انف ــده ت خواهــان مدعــی اســت خوان
نمــوده ان هــم بیشــتر از شــش مــاه و امــکان 
الــزام وی بــه تادیــه نیســت و ســوء معاشــرت 
و رفتــار وی بــه حــدی بــوده اســت کــه ادامــه 
ــوده  ــل نم ــل تحم ــرای وی غیرقاب ــی را ب زندگ
اســت و زندگــی خانوادگــی را بــدون عــذر موجه 
دائــم  زوجیــت  اســت.رابطه  نمــوده  تــرک 
ــه رســمی  طرفیــن حســب مفــاد ســند نکاحی
ــه  ــه شــماره 8923 مــورخ 75/9/10 دفترخان ب
شــماره ســه حــوزه ثبــت کاشــان محــرز اســت 
ــم اســت  ــد دائ و اینکــه طــالق مخصــوص عق
ــای  ــه و داوران و اعض ــالش محکم ــعی و ت س
محتــرم شــورای حــل اختــالف شــعبه هفتــم 
ــح  ــاد صل ــتای ایج ــه ای در راس ــان نتیج کاش
و ســازش و انصــراف زوجــه از خواســته ی 
خویــش نداشــته اســت و زوجــه شــدیدا 
ــاد  ــب مف ــدن است.حس ــه ش ــتار مطلق خواس
ــان  ــی کاش ــوزه قضای ــن در ح ــزارش ضابطی گ
و محــل ســکونت احتمالــی وی در اســتان 
کرمانشــاه، نامبــرده بــه نظــر مــی رســد چندین 
ــواری اســت و سرکشــی  ــه مت ســال اســت ک
ــر  ــزد همس ــش و ن ــدری خوی ــواده پ ــه خان ب
دائمــی خویــش نــدارد. مفــاد گواهــی گواهــان 
تعرفــه شــده از ناحیــه زوجــه نیــز حکایــت از 
ــت )از  ــار سالیس ــدود چه ــرده ح آن دارد نامب
ســال 1392( تــرک منــزل و زندگــی مشــترک 
و زوجــه نمــوده اســت و خرجــی زوجــه و 
ــاله(  ــدود 9 س ــه ح ــترک )فاطم ــد مش فرزن
ــش و  ــادر خوی ــدر و م ــتگان و پ ــه بس از ناحی
ــه نحــو حداقلــی تامیــن  نهادهــای حمایتــی ب
مــی شــود.مفاد بــرگ جلــب صــادره از ســوی 
شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی کاشــان بــه 
علیــه   96/11/25 مــورخ   960-392 شــماره 
خوانــده حکایــت از آن دارد کــه خوانــده بابــت 
 222/757/910 مبلــغ  زوجــه  انفــاق  تــرک 
ــزام وی  ــون ال ــا کن ــت و ت ــکار اس ــال بده ری
و  اســت  نپرداختــه  و  نداشــته  ســرانجامی 
منتهــی صــدور بــرگ جلــب وی شــده اســت. 
در خصــوص حقوقــات زوجــه بایــد اظهــار 
داشــت )تعییــن تکلیــف از ناحیــه محکمــه( در 
خصــوص مهریــه و نفقــه زوجــه مجــزا اقــدام 
شــده اســت و زوجــه در راســتایی تعییــن نــوع 
طــالق دو عــدد از ســکه هــای مهریــه را بــذل 
نمــوده اســت و محکمــه از بــاب الحاکــم ولــی 
ــه  ــوده اســت )از ناحی ــذل نم ــول ب ــع قب ممتن
ایــام  المثــل  اجــرت  در خصــوص  و  زوج( 
زندگــی مشــترک و نحلــه ادعایــی نــدارد و 
حضانــت طفــل بــه زوجــه ســپرده مــی شــود 
تــا بــا رعایــت مقــررات شــرعی وقانونــی انجــام 
وظیفــه نمایــد و زوج صرفــا حــق دارد ماهیانــه 
5 ســاعت در محــل ســکونت زوجــه و در 
صــورت عــدم امــکان در نزدیــک تریــن مرجــع 
انتظامــی بــه محــل ســکونت زوجــه وی را 
مالقــات نمایــد کــه زوجــه مکلــف بــه نهایــت 
همــکاری اســت.در خصــوص نفقــه فرزنــد 
ــده  ــی نش ــون اقدام ــا کن ــه ت ــترک چنانچ مش
ــو  ــه نح ــا و ب ــق دارد ضرورت ــه ح ــد زوج باش
ــت  ــا عنای ــذا ب ــق نماید.علیه ــاق ح ــزا احق مج
ــا  ــده ب ــه مراتــب پیــش گفــت و اینکــه خوان ب
ــه  ــی اخطاری ــالغ قانون ــار اب ــن ب ــف چندی وص
ــر  ــیدگی دادگاه حاض ــات رس ــه وی در جلس ب
نشــده اســت و دلیــل یــا مدرکــی کــه حاکــی 
از بطــالن ادعــای زوجــه و یــا بیحقــی وی 
باشــد ارائــه نــداده و تحصیــل نگردیــده اســت 
ــروط  ــه از ش ــف زوج ــه تخل ــر محکم و از نظ
ــک  ــای ی ــه شــرح بنده ــکاح ب ــد ن ــن عق ضم
ــه  ــزام زوج ب ــکان ال ــدم ام ــاق و ع ــرک انف )ت
پرداخــت( و هشــت )تــرک زندگــی مشــترک 
بــدون عــذر موجــه بیشــتر از چهارســال( محــرز 
و مســلم اســت و بــه اســتناد بنــد ب از بخــش 
))شــرایط ضمــن عقــد یــا عقــد خــارج الزم(( 
ــاع و  ــه اوض ــن و اینک ــه طرفی ــند نکاحی از س
احــوال و اســناد و مــدارک و ادلــه موجــود 
ــت در راســتای  ــال وکال ــن اعم زوجــه حــق ای
ــن  ــذا ضم ــش را دارد ل ــودن خوی ــه نم مطلق
وارد و ثابــت تشــخیص دادن ادعــای خواهــان 
ــخیص دادن ان و  ــت تش ــر صح ــول ب و محم
بــه اســتناد مــاده 27 و 29 و31 )ارائــه گواهــی 
پزشــک ذی صــالح یــا قانونــی در مــورد وجــود 
جنیــن یــا عــدم آن بــرای  ثبــت طــالق( و 32 
و ذیــل 26 و 33و 39  و تبصــره33 از قانــون 
حمایــت خانــواده مصــوب 91 ) نمایندگــی 
ــرم در اجــرای صیغــه طــالق در  ســردفتر محت
ــره  ــواد 133 )تبص ــاع زوج( و م ــورت امتن ص
حکــم  مدنــی  قانــون  از  1145و1146  و  آن( 
ــالق  ــت در ط ــال  وکال ــرایط اعم ــراز ش ــر اح ب
در حــق زوجــه )بــا توجــه بــه اعطــای وکالــت 

بالعــزل یــا حــق توکیــل بــه غیــر از ناحیــه زوج 
ــکاح(  ــارج الزم-ن ــد خ ــن عق ــه ضم ــه زوج ب
ــه  ــو ک ــن نج ــد بدی ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
خواهــان )زوجــه( حــق دارد پــس از انتخــاب 
ــد و  ــه نمای ــع( خــود را مطلق ــوع طــالق )خل ن
نیــز در صــورت بــذل از طــرف زوج قبــول نمایــد 
و رعایــت مقــررات شــرعی و قانونــی در اجــرای 
صیغــه طــالق بــر عهــده ســردفتر محتــرم طالق 
اســت و مــدت اعتبــار ایــن حکــم طــالق ظــرف 
شــش مــاه از تاریــخ ابــالغ رای فرجامخواهــی 
یــا انقضــای مهلــت فرجامخواهــی اســت. ایــن 
رای غیابــی و بــدوا ظــرف بیســت روز از تاریــخ 
ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظــر در 
محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان و النهایــه 
ظــرف بیســت روز قابــل فرجــام در دیــوان 

ــی کشــور اســت. عال
ــوم دادگاه  ــعبه س ــس ش ــدی طارمی-رئی مه

ــماره:19 ــان  ش ــتان کاش ــواده شهرس خان

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و مفاد دادخواست و ضمائم به 

ــه  ــدی      ب ــدی محم ــده :مه ــت کنن درخواس
نشــانی خواســته :اثبــات طــالق بدیــن وســیله 
بــه خانــم پریســا آفتــاب فرزنــد حســین 
ابــالغ مــی گــردد آقــای مهــدی محمــدی 
ــته  ــماره بخواس ــت ش ــه طرفی ــتی ب دادخواس
بــاال تقدیــم داشــته کــه تحــت کالســه 970020 
ــاعت  ــرای روز 97/3/19 س ــت و ب ــی ثب حقوق
8:00 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن شــده بــه 
علــت مجهــول المــکان بــودن شــما و دســتور 
دادگاه بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت متوالی در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد 
تــا خوانــده جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم و اعــالم نشــانی کامــل 
ــه و در  ــر مراجع ــن دفت ــه ای ــود ب ــق خ و دقی
وقــت مقــرر بــاال در شــعبه دوم دادگاه خانــواده 
ــم مقتضــی  ــت رســیدگی و تصمی کاشــان جه
ــه  ــاز ب ــا چنانچــه نی ــد نمود.ضمن ــاذ خواه اتخ
آگهــی مجــددی باشــد فقــط یــک مرتبــه درج 

ــود. ــد ب ــت آن ده روز خواه و مهل
خانــواده  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر  مدیــر 

97 م/الــف  کاشــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آبــادی    نــوش  بهــروزی  حســین  آقــای 
بــه  شناســنامه شــماره 1512  بــه شــرح 
ــه کالســه 61/97  از ایــن شــورا  دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــه  ــادروان عزیزال ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
بهــروزی نــوش آبــادی  بــه شــماره شناســنامه 
32 در تاریــخ 97/1/10  اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــدس  ــه  1( اق ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــه  ــه ب ــد عبدال ــادی فرزن ــوش آب ــلمانیان ن س
ش ش 6180 همســر 2(مریــم بهــروزی نــوش 
آبــادی فرزنــد عزیزالــه بــه ش ش 10 3(
فاطمــه بهــروزی نــوش آبــادی فرزنــد عزیزالــه 
بــه ش ش 6 4(منصــوره بهــروزی نــوش 
آبــادی فرزنــد عزیزالــه بــه ش ش 9 5(زینــب 
بهــروزی نــوش آبــادی فرزنــد عزیزالــه بــه ش 
ــد  ــروزی فرزن ــد به ش 1250147182 6(محم
عزیزالــه بــه ش ش 21           7( حســین 
ــه  ــه ب ــد عزیزال ــادی فرزن ــوش آب ــروزی ن به
ش ش 1512  8( خدیجــه بهــروزی فرزنــد 
ــا  ــک ب ــدان این ــه ش ش 15 فرزن ــه ب عزیزال
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب را در ی
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .   تقدی
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف 98 ــی م/ال ــی زراعت کاشــان ، مجتب

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه شــماره  ــده فخــار  ب ــم فری خان
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 45077  ب
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   19/97
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه شــماره  ــره صالحــون  ب ــه شــادروان طاه ک
شناســنامه 677  در تاریــخ 95/6/11 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( 
محمــد فخــار فرزنــد حســن بــه ش ش 347 
ــه  ــد ب ــد محم ــار فرزن ــد فخ ــر  2( حمی همس
ش ش 776  3( فرزانــه فخــار فرزنــد محمــد 
بــه ش ش 45078 4(ســعیدرضا فخــار فرزند 
ــار  ــا فخ ــه ش ش 14835 5(فریب ــد ب محم
فرزنــد محمــد بــه ش ش 45077 6( فهیمــه 

ــه ش ش 42230 ــد ب ــد محم ــار فرزن فخ
ــه ش ش  ــد ب ــد محم ــار فرزن ــه فخ 7(فاطم
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــدان این 51651 فرزن
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی /
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد .  
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف 96 ــی م/ال ــی زراعت کاشــان ، مجتب

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه خانــم فاطمــه اســمعیلی 
ــرگ  ــک ب ــه ی ــا ارائ ــا  ب ــد رض ــزی فرزن بمبی
استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــا ء شــهود 
رســما گواهــی شــده مدعــی فقــدان ســند 

مالکیــت دفترچــه  ای ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک درب  خانــه بــه پــالک ثبتــی 
19779 اصلــی واقــع در بخــش 2 حــوزه ثبــت 
ــد  ــه درصفحــه 235 دفترجل ــن  ک ــک نایی مل
57 ذیــل شــماره ثبــت 4145 بــه نامــش 
ــری انجــام  ــه دیگ ــت دارد و معامل ســابقه ثب
نشــده مــی  باشــد  و در خواســت صــدور 
ــق  ــذا طب ــوده  ل ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
مــاده 120 اصالحــی  آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
مراتــب  یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تاهــر 
ــه  ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــی مدع کس
ــزد  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــور ی ــک مزب مل
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار ای خــود میباشــد از تاری
ــًا  ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روزاعت ــرف م ظ
ــا مــدارک مثبــت تســلیم نمایــد در صــورت  ب
انقضــا مــدت مذکــور و عــدم وصــول واخواهی 
ــند  ــه  س ــدون ارائ ــی ب ــول واخواه ــا وص و ی
مالکیــت  یــا ســند معاملــه  در صدورالمثنــی 
ســند مالکیــت  یــا ســند معاملــه  در صــدور 
المثنــی ســند مالکیــت  طبــق مقــررات اقــدام 

خواهــد شــد . 
م الــف 25 ابــاذر مهیمــن رئیــس اداره ثبــت 

اســناد و امــالک ناییــن 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای  شــماره 
  96/10/4 مــورخ   139660302031000419
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت 
فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی   ثبتــی 
سندرســمی  مســتقر در اداره ثبــت ناییــن 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه پــالک ثبتــی 
ــن  ــش 2 نائی ــع در بخ ــی  واق 5584-  اصل
ــه  ــی مزرع ــن طالب ــای حس ــت  آق در مالکی
ــده  و   ــتقر گردی ــا مس ــاهی فرزندغالمرض ش
پرونــده ثبتــی   فاقــد تحدیــد حــدود میباشــد  
لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  مــاده 13 قانون 
فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک تحدیــد 
حــدود  ملــک مرقــوم  در روز یکشــنبه مورخــه 
97/2/16  ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع  
و بــه عمــل خواهــد آمــد  و بــه موجــب ایــن 
آگهــی  بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  اعــالم 
مــی گــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر  در 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور  یابن ــل حض مح
ــت   ــون ثب ــاده 20  قان ــق  م ــن مطاب و مجاوری
ــد   ــس  تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی از تاری
ــد  ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــط  ت ــدود و فق ح
شــد  و معتــرض طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض 
بــه ایــن اداره  ظــرف یــک مــاه  دادخواســت  
خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم  
و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و 
بــه ایــن واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر 
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  
و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  و اداره ثبــت  
بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 
ــا رعایــت  مقــررات ادامــه میدهــد . تاریــخ  ب

انتشــار 97/1/26 
م الــف  24  ابــاذر مهیمــن- رئیــس اداره 

ــن   ــالک نائی ــناد و ام ــت اس ثب

اخطاریه
نــام ونــام خانوادگــی :عبــاس جنیــدی محــل 
اقامــت :مجهــول المــکان  محــل حضــور 
شــعبه 6 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
واقــع در خیابــان اربــاب  وقــت حضــور 10 
روز پــس از از رویــت ابــالغ ســاعت اداری 
ــد  ــی محم ــر خواه ــد نظ ــت حضور:تجدی عل
دادنامــه  بــه  نســبت  شــیرخانی  علــی 
9609976793601489 چنــان چــه الیحــه ای 

ــد. ــه نمائی ــعبه ارائ ــه ش ــد ب داری
م الــف 107 دفترشــعبه ششــم شــورای حــل 

اختــالف

آگهی احضار
25ایــن  960869ب  کالســه  درپرونــده 
بابرشــمس  محمدعلــی  ،آقــای  بازپرســی 
عنــوان  غصــب  اتهــام  بــه  تقــی  فرزنــد 
موضــوع شــکایت محســن کیانــی تحــت 
تعقیــب میباشــد.نظربه ایــن کــه متهــم فــوق 
ــیدگی  ــدووقت رس ــی باش ــان م ــول الم مجه
ــن  ــی تعیی ــاه پــس از نشــر آگه ــده یکم پرون
گردیــده اســت بدیــن وســیله بــه تجویــز 
مــاده 174قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
بــه نامبــرده ابــالغ میگرددتــا دروقــت مذکــور 
(جهــت  نشــرآگهی  از  پــس  مــاه  )یــک 
رســیدگی ودفــاع ازاتهــام انتســابی درایــن 
ــورت  ــن ص ــوند درغیرای ــر ش ــی حاض بازپرس
تصمیــم  اتخــاذ  قانونــی  مقــررات  طبــق 

ــد. ــد ش خواه
ــی  ــعبه 25بازپرس ــر ش ــف مدیردفت 116/ م ال
شهرســتان  وانقــالب  عمومــی  دادســرای 

ــاد ــب آب ــوری حبی ــال مه ــان –لی اصفه

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106794200028  : ابالغنامــه  شــماره 
 9709986794200009  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   970009  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم : 1397/01/07 آگهــی ابــالغ وقــت 
ــای  ــه آق ــم ب ــت وضمائ ــیدگی ودادخواس رس
آقــای غالمرضــا  علــی شــفیعی خواهــان 
ــده  ــه طرفیــت خوان جعفــرزاده دادخواســتی ب
آقــای علــی شــفیعی بــه خواســته الــزام 
ــه  ــرح ک ــل مط ــط مبای ــند خ ــال س ــه انتق ب
ــده  ــه شــماره پرون ــاع وب ــن شــعبه ارج ــه ای ب
حقوقــی   12 9709986794200009شــعبه 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 

شــهدای مدافــع حرم(ثبــت ووقــت رســیدگی 
ــه  ــن ک ــاعت 8:30تعیی ــورخ 1397/03/10س م
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73قان
ــده ودرخواســت  ــودن خوان ــول المــکان ب مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت دریکــی از جرایــد 
ــرف  ــا خواندهظ ــارآگهی میگرددتات کثیراالنتش
ــردادگاه  ــه دفت ــارآگهی ب ــس از انتش ــاه پ یکم
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
م الــف 111 منشــی شــعبه 12 حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــمارع 

ــی ــیروی خوزان ــر ش دو(-هاج

احضاریه 
 9710460362600001: درخواســت  شــماره 
ــماره  ــده:9709980362600009 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   970010: شــعبه  بایگانــی 
ــای مرتضــی  ــه آق ــه اینک :1397/01/08 نظــر ب
ــاق   ــرک انف ــام :ت ــه اته ــدهللا ب ــی فرزند:ی مالی
ــد  ــار فرزن ــی ی ــه تق ــکایت نفیس ــب ش حس
ایــن دادســرا در  از طــرف  محمــد علــی  
تعقیــب  تحــت  پرونــده کالســه 970010د7 
ــوم  ــطه معل ــه واس ــه ب ــالغ احضاری ــت واب اس
نبــودن محــل اقامــت اوممکــن نگردیــده 
ــاده 174  ــرای م ــیله در اج ــن وس ــت بدی اس
ــه  ــب ب ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
نامبــرده از ایــن طریــق اطــالع داده مــی شــود 
ــار  ــخ انتش ــاه ازتاری ــک م ــدت ی ــرف م ــا ظ ت
ــرای  ــری دادس ــعبه 7 دادیل ــی درش ــن آگه ای
عمومــی وانقــالب اصفهــان )مجتمع شــماره 4 
کهندژ(جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود.درصورت عــدم حضــور پــس 
ــتری  ــده دادگس ــرآگهی بهعه ــه نش  ضمنًاهزین

می باشد.
ــاری  ــاری شــعبه هفتــم دادی م الــف 119 دادی

دادســرای عمومــی وانقــالب اصفهــان 

اجرائیه
 9610426805200134 اجرائیــه:  شــماره 
  9609986805200683 پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960683 تاریــخ  
تنظیــم: 1396/12/17  مشــخصات محکــوم 
لــه ردیــف 1 نــام نرگــس پاکــروان  نــام 
پدر:مرتضــی      نشــانی: اســتان اصفهــان 
–شــهر اصفهــان –میــدان قــدس –خ اللــه 
ــالک  ــدرام پ ــهیدبرجوئیان-کوچه پ ــه ش کوچ
27   مشــخصات محکــوم علیــه حمیدکشــانی 
ــکان    ــول الم ــانی: مجه ــر    نش ــام پدر:اکب –ن
ــی  ــم مقــام قانون ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــوالدی  ــه  جوادپ ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
ــانی:اصفهان  ــام پدر:منوچهر-نش ــادری –ن چق
میــدان انقــالب مجتمــع تجــاری انقــالب طبقه 
ســوم اتــاق 307 وکیــل نرگــس پاکــروان   
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای 
ــه  ــه شــماره وشــماره دادنام حکــم مربوطــه ب
9609976805201569محکــوم  مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب 37/400/000هزارری
ومبلــغ 617/500ریــال بابــت هزینــه هــای  
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی وح دادرس
ــق  ــی طب ــای نشــر آگه ــه ه ــی وهزین ی قانون
تاخیردرتادیــه  وخســارت  قانونــی  تعرفــه 
ازتاریــخ 1396/5/16لغایــت اجــرای حکــم 
ونیــم عشــر اجرایــی.  .   محکــوم علیــه مکلف 
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 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 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 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 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  مــی شــود) مــواد 8و3 قان
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 ــر نحــو ب ــه ه ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــون کافــی نباشــد موجــب  ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
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 

ــی 1394( ــت مال محکومی
ــعبه  ــل اختالفش ــورای ح ــف/699 عضوش م ال
ــان )مجتمــع  52شــورای حــل اختــالف اصفه

ــی  ــماره 3(-جعفرزمان ش
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9 توپ و تور
 سپاهان در منطقه سکوت 

بهت روی نیمکت
بازیکنــان ســپاهان نتایــج ایــن تیــم و وضعیــت جــدول 

ــد.  ــاور نمی کنن ــدی را ب رده بن
ــی در  ــان اصفهان ــه«، زردپوش ــزارش »ورزش س ــه گ ب
ــه  ــروزی هم ــب پی ــرای کس ــادان ب ــت آب ــا نف ــدار ب دی
ــد  ــق بودن ــر دقی ــات آخ ــر در زدن ضرب ــد و اگ کار کردن
ــده  ــازی باقی مان ــی آســوده دو ب ــا خیال می توانســتند ب
ــا  ــداد ت ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــال کنن ــگ را دنب در لی

ــود.  ــف ش ــه متوق ــپاهان در خان ــت س درنهای
ــه خطــر  ــان در منطق ــن تســاوی ســپاهان همچن ــا ای ب
قــرار دارد و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در پایــان 
فصــل راهــی لیــگ یــک شــود و همیــن موضــوع باعــث 
ــان  ــژه بازیکن ــا نیمکت نشــینان ایــن تیــم و به وی شــد ت
جــوان بــا وجــود پایــان مســابقه بــا بهــت و حیــرت تــا 
ــان کــه پــس  ــره شــوند. بازیکن ــه زمیــن خی دقایقــی ب
ــواداران  ــوی ه ــدی از س ــعارهای تن ــازی ش ــان ب از پای
بازی هــای  در  ســنگینی  وظیفــه  شــدند،  متحمــل 
ــن  ــد اولی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد و البت ــده دارن باقی مان
مأموریــت ابراهیــم زاده بــرای بازی هــای باقی مانــده 
ــردن اســترس از ســپاهانی ها  ــکاوری روحــی و دورک ری

باشــد. 
خوبــی  بســیار  روز  آبــادان  نفــت  برابــر  ســپاهان 
ــود،  ــات آخــر دقــت کــرده ب داشــت و اگــر در زدن ضرب
ــن مســابقه  ــرگل زمی ــروزی پ ــک پی ــا ی می توانســت ب
ــگاه  ــد؛ امــا اســترس و فشــار ناشــی از جای ــرک کن را ت
ایــن تیــم در جــدول باعــث شــد تــا زردپوشــان در خانــه 

ــوند. ــف ش متوق

استیلی، مدیر تیم ملی امید شد
حمیــد اســتیلی بــه عنــوان مدیــر فنــی تیــم ملــی امیــد 

منصــوب شــد. 
ــال،  ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، رئی ــدی ت ــام مه ــا اع ب
حمیــد اســتیلی بــه عنــوان مدیــر فنــی تیــم ملــی امیــد 
ــری در  ــابقه مربیگ ــتیلی س ــد اس ــد. حمی ــاب ش انتخ
ــن  ــتیل آذین، راه آه ــوان، اس ــپولیس، مل ــای پرس تیم ه

ــهر را دارد.  ــاهین بوش و ش
انتصــاب اســتیلی بــه ســمت مدیریــت فنــی در حالــی 
ــی  ــم مل ــوز ســرمربی تی ــه هن ــه اســت ک صــورت گرفت
امیــد انتخــاب نشــده و قــرار اســت بــه زودی ســرمربی 

اعــام شــود.

یوفا، اتهام تبانی را رد کرد
در  تبانــی  هرگونــه  صراحــت  بــه  یوفــا  مســئوالن 
قرعه کشــی نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا را رد 

کردنــد. 
ــش از  ــول – رم پی ــازی لیورپ ــت ب انتشــار طراحــی بلی
قرعه کشــی باعــث جنجــال و اتهــام تبانــی در یوفــا شــد؛ 
امــا مســئوالن یوفــا اعــام کردنــد باشــگاه رم بــرای هــر 
ــار  ــرده و انتش ــی ک ــت طراح ــی بلی ــازی احتمال ــه ب س

ایــن بلیــت، یکــی از ایــن ســه نمونــه بــوده اســت. 
یوفــا انتشــار ایــن بلیــت را مشــکل ســایت باشــگاه رم 

اعــام کــرد.

کوتاه اخبار 

 حدادی، قهرمان 
مسابقات ussd آمریکا شد

 ussd ــابقات ــیا در مس ــک آس ــاب دیس ــان پرت قهرم
آمریــکا بــا رکــوردی فوق العــاده در نخســتین رقابتــش 
ــی دســت یافــت.  ــوان قهرمان ــه عن در ســال جــاری ب

ــتین  ــدادی در نخس ــان ح ــارس، احس ــزارش ف ــه گ ب
ــتای  ــهر چلویس ــاری در ش ــال ج ــود در س ــابقه خ مس
ــان  ــا قهرمان ــت ب ــه رقاب ــابقات ussd ب ــکا در مس آمری
ــا  ــد ب ــق ش ــه موف ــت ک ــان پرداخ ــه جه ــاب وزن پرت
پرتابــی فوق العــاده دوبــاره بــه ســطح اول جهــان 
ــاز  ــا 59.40 آغ ــود را ب ــای خ ــدادی پرتاب ه ــد. ح برس
ــورد 67.99، 66.27 و  ــت رک ــا ثب ــه ب ــا در ادام ــرد؛ ام ک
68.85 توانســت عنــوان نخســت مســابقه را از آن خــود 
کنــد. ایــن بهتریــن پرتــاب حــدادی پــس از المپیــک 
2012 لنــدن بــود. او بــا ایــن رکــورد خــط و نشــان 
ــد در  ــاره می توان ــش کشــید و دوب ــرای رقیبان ــی ب خوب

ــد. ــابقه ده ــگ مس ــد لی ــای دایمون رقابت ه

 اقدام مشکوک برای 
افزایش رقم قرارداد شفر

برخــی نزدیــکان بــه باشــگاه اســتقال در تاش انــد تــا 
بــا روش هــای خــاص خودشــان بــرای شــفر و پســرش 
بازارگرمــی کننــد و رقــم قــرارداد ایــن دو را بــرای فصــل 

آینــده چنــد برابــر کننــد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در حالــی کــه چنــد هفتــه 
ــر  ــگ برت ــای لی ــن دوره رقابت ه ــان هفدهمی ــه پای ب
ــتقال در  ــگاه اس ــئوالن باش ــت، مس ــده اس ــی مان باق
ــم  ــفر را فراه ــرارداد ش ــد ق ــه تمدی ــا زمین ــد ت تاش ان
کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه دنبــال نتایــج قابــل 
ــا  ــه اســت، طبیعت ــا اســتقال گرفت ــی کــه شــفر ب قبول
ــد  ــتر خواه ــته بیش ــه گذش ــبت ب ــرارداد او نس ــم ق رق
شــد. هرچنــد براســاس مصاحبه هایــی کــه مدیــر 
اســتقال  هیئت مدیــره  اعضــای  برخــی  و  عامــل 
ــا 500  ــد ب ــفر بای ــرارداد ش ــد، ق ــام داده بودن ــا انج قب
ــراد  ــی اف ــرا برخ ــا ظاه ــد؛ ام ــد می ش ــزار دالر تمدی ه
نزدیــک بــه باشــگاه در تاش انــد بــرای نفع بــردن 
بیشــتر از قــرارداد شــفر ایــن مبلــغ را چنــد برابــر کننــد. 
هرچنــد افتخــاری تأکیــد دارد کــه طــی روزهای گذشــته 
ــفر  ــن او و ش ــطه ای بی ــتقیم و بی واس ــرات مس مذاک
ــت  ــد او تح ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــده اس ــزار ش برگ
ــرده و  ــری ک ــار نظ ــن اظه ــارها چنی ــی فش ــر بعض تأثی
ــرارداد شــفر در  ــد ق ــم در تمدی ــری ه ــراد دیگ ــای اف پ
میــان اســت تــا رقــم فصــل گذشــته چنــد برابــر شــود. 
شــاید هــم افتخــاری از حضور ساشــا شــفر در جلســات 
ــا ایــن  اخیــر باشــگاه اســتقال خوشــحال نیســت و ب
ــا  ــروژه مذاکــره ب حرف هــا می خواهــد نقــش او را در پ

ــد. ــگ کن ــرارداد کم رن ــد ق ــر تمدی ــر س ــفر ب ش

اصغر قلندریگروه ورزش
A.Galandari@eskimia.ir

فوتبــال ذوب آهــن بــا قدمــت بیــش از نیم قــرن 
و ســوابق درخشــانی کــه در رقابت هــای کشــوری 
ــی و مســابقات  ــر، جــام حذف ــگ برت ــژه لی به وی
قهرمانــی باشــگاه های آســیایی در کارنامــه خــود 
ــیر  ــران، مس ــد بح ــی از کمن ــس از رهای دارد، پ
بازگشــت بــه روزهــای طایــی را بــا ســرمربیگری 
فکورانــه امیــر قلعه نویــی همــوار کــرد و بــا وجــود 
ــای  ــه بازی ه ــا ارائ ــی ب ــکات مال ــاره ای مش پ
منطقــی و قابــل قبــول در مقابــل حریفــان موفــق 
ــپولیس در  ــی پرس ــس از قهرمان ــت پ ــده اس ش
ســه هفتــه باقی مانــده بــه پایــان رقابت هــا 
ــه  ــبت ب ــر نس ــازی کمت ــک ب ــاز و ی ــا 48 امتی ب
تیــم اســتقال تهــران و احتســاب تفاضــل گل در 

جایــگاه ســوم جــدول قــرار گیــرد. 
شــاگردان قلعه نویــی بــا بضاعــت و ظرفیــت 
ــی  ــی مثال زدن ــب و غیرت ــا تعص ــا ب ــود، ام موج
ــیری ناپذیر  ــزون و س ــان روزاف ــور و هیج ــا ش ب
بــرای رســیدن بــه روزهــای طایــی و قرارگیــری 
ــا  ــا ب ــن فصــل از بازی ه ــر ای ــای برت جــزو تیم ه
ــان،  ــای درخش ــت پیروزی ه ــای مثب فرکانس ه
تــاش زیــاد تیمــی و هدایــت اندیشــمندانه 
چهــره  خوشــفکر،  مربــی  قلعه نویــی،  امیــر 
ــا قــدم  ــد ت ــه نمایــش درآوردن واقعــی خــود را ب
خــوش گذشــته  دوران  بــه  بازگشــت  راه   در 

بگذارند.

 تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه
ــیم  ــرا باش ــد پذی ــم بای ــت را ه ــن حقیق ــه ای البت
ــوان و  ــان ج ــی از بازیکن ــا تلفیق ــن ب ــه ذوب آه ک
دینامیــک و باتجربــه  نظیــر مهــدی رجــب زاده 
ــان دوم،  ــر کاپیت ــم حدادی ف ــان اول و قاس کاپیت
بســتری را فراهــم کــرد تــا در موقعیت هــای پرفراز 
و نشــیب بــه اهــداف  خــود جامــه عمل بپوشــاند و 
در جایــگاه درخــور نــام پــرآوازه خــود قــرار بگیرد.با 
ایــن حــال ذوب آهــن بــرای بازگشــت بــه رده دوم 
و تثبیــت نایب قهرمانــی کار ســختی در ســه بــازی 

دارد.  باقی مانــده 

ــمند  ــوان ارزش ــه عن ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــن تی ای
نایب قهرمانــی عصــر روز پنجشــنبه )23 فروردیــن( 
ــرایطی  ــاز در ش ــخت و سرنوشت س ــی س در جدال
ــه مصــاف تیــم فــوالد  در ورزشــگاه قدیــر اهــواز ب

ــب  ــه کس ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــه ب ــتان رفت خوزس
پیــروزی پــرگل برابــر ســپیدرود رشــت در هفتــه 
گذشــته از روحیــه بســیار خوبــی برخــوردار بــود.

 ذوب آهن - فوالد
سفیدپوشــان ذوب آهــن ســوای برتری محســوس 
بــر حریــف قرمزپــوش فــوالد و جریــان بــازی در 
هــوای بارانــی و وزش بــاد موافــق در کمــال ناباوری 
و در یــک شــرایط اســتثنایی بــه برتــری رســیدند.  

ــه  ــرایطی ک ــه 31 در ش ــوی در دقیق ــم ذهی رحی
مدافــع میانــی ذوب آهــن نیــز تعادلــش را از 
دســت داده بــود، گل برتــری فــوالد خوزســتان را 
بــه ثمــر رســاند؛ امــا در ثانیه هــای پایانــی نیمــه 
اول ســید محمــد حســینی بــا اســتفاده از ارســال 
فخرالدینــی روی دروازه موفق شــد گل تســاوی را 
بــه ثبــت برســاند و نیمــه نخســت بــا نتیجــه یک 

ـ یــک بــه پایــان رســید. 
در نیمــه دوم ذوب آهنی هــا ماننــد نیمــه اول 
ــوپ  بیــش از شــاگردان میرموســوی مالکیــت ت
و میــدان را در اختیــار گرفتنــد و بارهــا خطرنــاک 
ظاهــر شــدند و در موقعیــت گلزنــی قــرار داشــتند 
و در بیشــتر دقایــق بــازی نمایــش برتری نســبت 
ــا را  ــا فرصت ه ــتند؛ ام ــود داش ــان خ ــه میزب ب
ــا  ــد و ب ــت دادن ــری از دس ــس از دیگ ــی پ یک
ــن  ــاز از ای ــک امتی ــاوی و ی ــه تس ــب نتیج کس
ــر  ــر باالت ــار دیگ ــاز ب ــوع 49 امتی ــا مجم ــازی ب ب
از تیــم اســتقال تهــران در جــای دوم رده بنــدی 

ــد.  ــرار گرفتن جــدول مســابقات ق

ذوب آهــن بایــد دو بــازی بعــدی خــود را بــا 
ــی  ــا نایب قهرمان ــذارد ت ــر بگ ــت س ــروزی پش پی

ــد. ــی کن ــود را قطع خ
 نایب قهرمانی

ــه ایــن  ــا اعتقــاد ب امیــر قلعه نویــی درحقیقــت ب
ــخصی  ــب مش ــود را در قال ــز خ ــه هرگ ــل ک اص
ــعی در  ــت و س ــرده اس ــور نک ــدود و محص مح
جهــت دادن و بهترکــردن کارهــای تاکتیکــی و 
تکنیکــی بــا چاشــنی برنامه ریــزی دقیــق و 
ــا  ــه باره ــه ک ــت، همان گون ــته اس ــد داش هدفمن
ــوی  ــه س ــن را ب ــود، ذوب آه ــرده ب ــا ک ــز ادع نی
ــعی  ــت و س ــوق داده اس ــی س ــرفت و تعال پیش
دارد وضعیــت تیــم خــود را بهبــود بخشــد و عاوه 
بــر کســب مقــام نایب قهرمانــی در لیــگ برتــر بــا 
ــو  ــم لوکوموتی ــر تی ــدرت در تاشــکند براب ــام ق تم
ــه بعــد  ــه مرحل ــد ب ــا بتوان ــروزی برســد ت ــه پی ب

ــد. ــود کن صع

فوتبــال هــواداران میلیونــی و خــاص خــودش 
ــر  ــد« معتب ــک »برن ــوان ی ــه عن ــع ب را دارد و درواق
ــتن  ــرت داش ــورها در حس ــی از کش ــه خیل ــت ک اس
فوتبــال صاحــب اعتبــار جهانــی هســتند؛ زیــرا 
ــاوی  ــی مس ــای جهان ــال در عرصه ه ــت فوتب موفقی
ــی،  ــای سیاس ــی و بهره برداری ه ــا درآمدزای ــت ب اس
اقتصــادی، اجتماعــی و بســیاری دســتاوردهای 

ــر.  ــت دیگ مثب
بــه  نگاهــی  بــا  نیــز  امیــد اســت دولــت مــا 
ــه و  ــه توج ــتان ک ــر و ازبکس ــر قط ــورهایی نظی کش
ــی  ــون ورزش ــته های گوناگ ــه رش ــژه ای ب ــت وی عنای
ــن  ــل ذوب آه ــی مث ــد، تیم های ــال دارن ــژه فوتب به وی
را کــه بــه نوعــی وابســته دولــت هســتند و بــا کمبــود 
بودجــه مواجهنــد، مــورد حمایــت مالــی قــرار دهــد تا 
ــه  ــده و تکنیکــی ب ــان زب ــا به خدمت گرفتــن بازیکن ب
ــل  ــد در مقاب ــران بتوانن ــده شایســته ای ــوان نماین عن
تیم هــای قدرتمنــد آســیایی بــا اقتــدار ظاهــر شــوند.

هفته بیست وهشتم لیگ فوتبال »جام خلیج فارس«

ذوبآهندردوقدمینایبقهرمانی

رئیــس فدراســیون وزنه بــرداری گفــت: مــا از سیاســت مبــارزه 
ــاره  ــه درب ــی ک ــا تصمیم ــم؛ ام ــت می کنی ــگ حمای ــا دوپین ب
کاهــش ســهمیه المپیــک کشــورهایی نظیــر ایــران گرفته شــد، 

ناعادالنــه بــوده اســت و بــه آن اعتــراض خواهیــم کــرد. 
تصمیــم  دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  مــرادی  علــی 
ــهمیه  ــه س ــر اینک ــی ب ــرداری مبن ــی وزنه ب ــیون جهان فدراس
ــال  ــه از س ــی ک ــداد دوپینگ ــاس تع ــورها براس ــک کش المپی
ــا 10  ــم ب ــران ه ــد و ای ــش می یاب ــد، کاه ــا 2020 دارن 2008 ت
ــدام  ــان )هرک ــردان و زن ــار ســهمیه م ــا چه ــت تنه ــه مثب نمون
دو ســهمیه( در المپیــک توکیــو خواهــد گرفــت، تصریــح کــرد: 
ــه  ــی گرفت ــه هیئت رئیســه فدراســیون جهان ــن تصمیمــی ک ای
ــت  ــز آن را دریاف ــا نی ــت و م ــده اس ــاغ ش ــورها اب ــه کش ب
کرده ایــم. مــا بــه شــدت از سیاســت های مبــارزه بــا دوپینــگ 
فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری حمایــت می کنیــم؛ امــا 

ایــران مــدت ســه ســال اســت کــه مــورد خاصــی نداشــته و 
حتــی توانســته اســت بــه صــورت پــاک قهرمــان جهــان شــود؛ 

ــم.  ــه نمی دانی ــم را عادالن ــن تصمی ــن رو ای از ای
ــم  ــام می کنی ــان را اع ــراض خودم ــا اعت ــه داد: مطمئن او ادام
تــا هیئت رئیســه فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری دوبــاره 
بررســی های بهتــری را انجــام دهــد. احســاس می کنــم 
ــت  ــد، رعای ــارزه می کنن ــگ مب ــا دوپین ــه ب حــق کشــورهایی ک
نشــده اســت. مــا از تمــام سیاســت های مبــارزه بــا دوپینــگ 
)رئیــس  آیــان  تامــاش  شــخص  و  جهانــی  فدراســیون 
ــان در  ــی خودم ــم؛ حت ــت می کنی ــی( حمای ــیون جهان فدراس
حاشــیه مســابقات جــام فجــر کاس هــای مبــارزه بــا دوپینگ 
ــال ها 500  ــن س ــم و در ای ــزار کردی ــطح برگ ــن س را در باالتری
ــم؛ از ایــن رو  ــرداران خــود گرفته ای آزمایــش دوپینــگ از وزنه ب

ــت. ــن اس ــه تصمیم گرفت ــا عادالن ــرف اول م ح

قهرمانــی تیــم ملــی تکوانــدوی نوجوانــان پســر، اهالــی ایــن 
رشــته را بــه آینــده ای درخشــان امیــدوار کــرد. 

بــه گــزارش »ورزش ســه«، تکوانــدوی ایــران پــس از المپیــک 
ــی در  ــرات پیاپ ــه تغیی ــی محســوس شــده ک 2016 دچــار افت
کادر فنــی را هــم بــه همــراه داشــته اســت. بــه نظــر می رســد 
ــل  ــر عم ــته، ویرانگ ــل گذش ــر مث ــوش دیگ ــتاره های هوگوپ س
نمی کننــد و ایــن موضــوع در ســال های اخیــر انتقــادات 
زیــادی را از ســوی اهالــی ایــن رشــته بــه همراه داشــته اســت. 
ــده ای  ــات امیدوارکنن ــر، اتفاق ــای اخی ــال در روزه ــن ح ــا ای ب
ــس و  ــاک تون ــان در خ ــنی نوجوان ــدو در رده س ــرای تکوان ب
در چهارچــوب مســابقات جهانــی رخ داد. پســران نوجــوان 
ایرانــی در ســالن »ســاله کــوارت« شــهر الحمامــات، غوغایــی 
ــه پــا کردنــد و پــس از 8 ســال، ایــران را در ایــن رده ســنی  ب
ــط  ــا توس ــدال ط ــاندند. 7 م ــان رس ــی جه ــام قهرمان ــه ج ب

ــد  ــاری، حام ــور، امیرســینا بختی ــر ولی پ ــی، امی حســین لطف
اصغــری، محمدمهــدی عمــادی، علــی اشــکوریان و محمدعلی 
ــز توســط عرفــان مــرادی و نیمــا مهرعلــی  خســروی و دو برن
ــی  ــه قهرمان ــود ک ــی ب ــدوکار ایران ــان تکوان ــل کار نوجوان حاص

ــد.  ــم زدن ــس رق ــه ای را در خــاک تون مقتدران
وحیــد عبداللهــی، ســرمربی تیــم کشــورمان، بــه عنــوان بهترین 
مربــی جهــان انتخــاب شــد. همچنیــن حســین لطفــی نماینده 
ــود را  ــان خ ــی حریف ــه تمام ــی ک ــورمان در حال وزن اول کش
ــوان  ــود، عن ــت داده ب ــاز شکس ــش از 20 امتی ــاف بی ــا اخت ب
ــد  ــی نوی ــن قهرمان ــت آورد. ای ــه دس ــن را ب ــن بازیک فنی تری
ــد امیــدوار  ــران اســت و بای ــدوی ای ــده تکوان ــرای آین ــی ب خوب
بــود تــا نســل طایــی جدیــدی از دل ایــن تیــم پدیــدار شــود 
تــا هوگوپوشــان ایرانــی بــاز هــم بتواننــد در مســابقات جهانــی 

و المپیــک بزرگســاالن بدرخشــند.

ورزش

آگهیتحدیدحدودعمومی
ثبتاسنادوامالکقمصر

ــاده  ــه موجــب م ــی و ب ــرو آگهی هــای نوبت پی
ــمتی از  ــدود قس ــت ، تحدیدح ــون ثب 14 قان
امــاک حــوزه ثبتــی قمصــر در تاریخهــای 
تعییــن شــده ذیــل بعمــل خواهــد آمــد . 
ــر روز  ــح ه ــاعت 8 صب ــدود راس س تحدیدح
ــادف  ــورت مص ــد و در ص ــد ش ــام خواه انج
ــات تحدیدحــدود  ــا روز تعطیــل عملی شــدن ب

ــردد : ــی گ ــول م ــد موک ــه روز بع ب
امالک و ابنیه بخش یک حوزه ثبتی قمصر

در  واقــع  اصلــی   2 از  فرعــی  شــماره های 
مســلم آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

56 - اقــای عیــن الــه روشــنی فرزنــد عیســی 
بــه  زمیــن محصــور  قطعــه  - ششــدانگ 

مســاحت 16845.57 مترمربــع .
57- اقــای عیــن الــه روشــنی فرزنــد عیســی 
- ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
اســتخر بــه مســاحت 10101.19  مترمربــع .

58- اقــای عیــن الــه روشــنی فرزنــد عیســی 
- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و قطعــه 
 9125.05 مســاحت  بــه  محصــور  زمیــن  

مترمربــع .
1397/02/17

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

فرزنــد  پــروار  علــی محمــد  آقــای   -  56
غامعلــی و خانــم فاطمــه میرزائــی گبرآبــادی 
فرزنــد رمضانعلــی - بالمناصفــه - ششــدانگ 
ــه بــه مســاحت 408.37 مترمربــع . یکبابخان

کاشــی  حضرتــی  ســمیرا  خانــم   -  68
ــه  ــه ب ــد ماشــاا... - ششــدانگ یکبابخان فرزن

 . مترمربــع   58.20 مســاحت 
ــر مومــن  ــی اکب ــای عل 85 فرعــی از 66 - آق
فرزنــد محمــد علــی - ششــدانگ یکبــاب 

ــع . ــر مرب ــاحت 271 مت ــه مس ــه ب خان
86 فرعــی از 66 - آقــای محمــود مومــن 
فرزنــد محمدعلــی - ششــدانگ قطعــه زمیــن 

ــع . ــاحت 300 مترمرب ــه مس ب
1397/02/18

از 16 اصلــی واقــع در  شــماره های فرعــی 
ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــان بخ فرفه

275 - آقــای امیرحســین رمــوزی فرزنــد 
فرزنــد  بخــردی  پرویــن  خانــم  و  حســن 
مصطفــی - بالمناصفــه - ششــدانگ قســمتی 
ــع  ــه مســاحت 151.55 مترمرب ــه ب از یکبابخان

ــی . ــاک 254 فرع ــه پ ــاق ب ــت الح جه
شــماره های فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی بخ
ــد  ــی  فرزن ــی یزدل ــی تقوای ــای عل 63 - آق
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ   - جــال 

. مربــع  متــر   109.40 مســاحت 
81 و 79 - آقــای داود شــاکری مفــرد فرزنــد 
ماشــاا... - ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه 
بــه مســاحت 42.39 مترمربــع بانضمــام 

ــه  ــاعات خان ــدانگ مش ــاع از شش دو دانگمش
بــه شــماره  66 فرعــی .

1397/02/19
ــی  ــد عل ــان فرزن ــن ارکی ــای حس 1582 - آق
اکبــر - ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بــه 

ــع . ــر مرب ــاحت 335.63  مت مس
ــد  ــان فرزن ــین لقم ــر حس ــای امی 1583- آق
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر - شش ــی اصغ عل

ــع . ــر مرب ــاحت 506.40 مت مس
ــد  ــدم فرزن ــک ق ــان نی ــم مرج 1584 - خان
ولــی الــه - ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

مســاحت 578.96 متــر مربــع .
ــرزاده  ــدی پی ــای مه 1603 فرعــی از 302 - آق
فرزنــد محمدحســین - ششــدانگ یکبابخانــه 

بــه مســاحت 187.23 مترمربــع .
1397/02/20

شــماره های فرعــی از 36 اصلــی واقــع در 
ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی بخ

14 - آقــای ســیدجال حســینی قمصــری 
ــه  ــدانگ قطع ــی - شش ــید مصطف ــد س فرزن

باغچــه بــه مســاحت 538.97 مترمربــع .
قمصــری  حســین کیوانــی  آقــای   -  550
ــه  ــه خان ــدانگ باغچ ــااله - شش ــد ماش فرزن

بــه مســاحت 240.64 مترمربــع .
ــری  ــی قمص ــین جال ــای سیدحس 967 - آق
فرزنــد ســیدمهدی - ششــدانگ قطعــه زمیــن 

بــه مســاحت 579.62 مترمربــع .
2186 فرعــی از 518 - آقــای عبــاس ســروی 
قمصــری فرزنــد رحیــم -  ششــدانگ یکبــاب 

خانــه بــه مســاحت 361.68 متــر مربــع 
معصومــه  خانــم   -  159 از  فرعــی   2187
رضــا-   ســید  فرزنــد  قمصــری  ناصــری 
بــه مســاحت  ششــدانگ  قطعــه زمیــن  

مربــع  متــر   233.95
ــین  ــید حس ــای س ــی از 1013- اق 2188  فرع
نخلــی فرزنــد ســید محمــد -  ششــدانگ 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 405.36 متــر 

ــع  مرب
ــی  ــد مومن ــم ناهی ــی از 518 - خان 2189 فرع
ششــدانگ    - حســین  فرزنــد  رمضانــی 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 512 متــر مربــع .
2190 فرعــی از 1013 - آقــای غامرضــا باقرزاده 
صبــا فرزنــد حســین و آقــای ابوالفضــل خــان 
ــه  ــه-  بالمناصف ــد عبدال ــی قمصــری فرزن دائ
- ششــدانگ  قطعــه زمیــن بــه مســاحت 

ــع . ــر مرب 405.36 مت
1397/02/22

ســیدجال  آقــای   -  14 از  فرعــی   2191
حســینی قمصــری فرزنــد ســید مصطفــی 
-ششــدانگ یکبابخانــه قدیمــی بــه مســاحت 

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

 . مترمربــع   211.66 مســاحت 

2211 فرعــی از 300 - آقــای ســیدعلی جالــی 
خانــم  و  ســیدمرتضی  فرزنــد  قمصــری 
فاطمــه مجــروح قمصــری فرزنــد عبــاس 
بــه  یکبابخانــه  -ششــدانگ  بالمناصفــه   -

 . مترمربــع   197.62 مســاحت 
2212 فرعــی از 141 - آقــای ســیدرضا رضــوی 
ــه  ــدانگ قطع ــا - شش ــین آق ــد حس زاد فرزن

ــع .  ــه مســاحت 311.27 مترمرب ــن ب زمی
2214 فرعــی از 967 - آقــای ســیدعلی جالی 
قمصــری فرزنــد ســیدمهدی - ششــدانگ 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 571.42 مترمربــع 

 .
احســان  آقــای   -  989 از  فرعــی   2215
ــد اکبــر و خانــم مرفوعــه  درخشــان فــرد فرزن
غفــارزاده قمصــری فرزنــد احمــد - بالمناصفه 
- ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 

. مترمربــع   401.68
1397/02/23

شــماره های فرعــی از 49 اصلــی واقــع در 
ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی بخ

609 و 610 - آقــای میثــم گل کار قمصــری 
از  قســمتی  ششــدانگ  محمــود-  فرزنــد 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 51.99 متــر مربــع.
 768 الــی 771 - آقــای ماشــااله کریــم زاده 
قمصــری فرزنــد محمــود - ششــدانگ قطعــه 

زمیــن بــه مســاحت 163.94 مترمربــع .
1397/02/24

و  حیــدری  محمدمهــدی  آقــای   -  856
ششــدانگ   - غیــره  و  حیــدری  مصطفــی 
ــه  قطعــه زمیــن مزروعــی و مشــجر مشــهور ب

یــک جریــب و نیمــی .
1397/02/25

1165 و 1166 - خانــم انیس ســادات موســوی 
ششــدانگ   - ســیدمصطفی  فرزنــد  صــدر 
یکبابخانــه بــه مســاحت 106.30 مترمربــع 

ــن رود .  ــع در ب واق
ــد  ــینی فرزن ــد حس ــید نوی ــای س 1304 - آق
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - بهــزاد  ســید 
مغــرس یــک اصلــه درخــت گــردو  در کاردیــن 

.
فاطمــه  خانــم   -  1013 از  فرعــی   1958
رســتگاری قمصــری فرزنــد غامرضــا - دو 
ــه  ــع در کلپ ــاغ واق ــه ب ــروز از قطع ــب مف جری

کــوی بــاالی قمصــر .
1397/02/26

2809 - آقــای محمــد رزاقــی فرزند اســماعیل 
و خانــم رویــا ســلیمانیه فینــی فرزنــد عبــاس 
- بالمناصفــه - ششــدانگ قطعــه زمیــن  بــه 

مســاحت 357.76  متــر مربــع 
ســعید  اقــای   -  1740 از  فرعــی   2823
ــم  ــه و خان ــد رحمــت ال ــی فرزن خیرخــواه فین
ســعیده شــاه فضلــی قمصــری فرزند ماشــااله 
فرزنــد  قمصــری  ســعادتی  آقای هــادی  و 
محمــد - بالســویه - ششــدانگ قطعــه زمیــن  

ــع. ــر مرب ــاحت 900.25 مت ــه مس ب

 2841 فرعــی از 1584 - آقــای ابوالفضــل 
صابــری قمصــری فرزنــد عبــاس - ششــدانگ 
ــع  ــاحت 375.49 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

ــد  . ــع در جزاون واق
قمصــری  باخــدا  حســن  آقــای   -  2842
فرزنــد امرالــه - ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

. مترمربــع   610.12 مســاحت 
1397/02/29

2843 - آقــای ابوالفضــل بهامیــن فرزنــد 
بــه  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - احمــد 
مســاحت 109.31 مترمربــع جهــت الحــاق بــه 

پــاک 1732 فرعــی واقــع در جزاونــد . 
ــد حســین  ــی فرزن ــه ادیب ــم اله 2845 - خان
- ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 

584.12 مترمربــع واقــع در کاردیــن . 
2846 - آقــای روح هللا شــمس قمصــری 
فرزنــد محمدعلــی - ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 788.83 مترمربــع واقــع در 

ــن  .  کاردی
اجرائــی  ســتاد   -  1487 از  فرعــی   2847
شــماره  بــه  )ره(  امــام  حضــرت  فرمــان 
ثبــت 99 و شناســه ملــی 14003127610 - 
ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 3581 

مترمربــع .
2848 -  ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت 
امــام )ره( بــه شــماره ثبــت 99 و شناســه 
ــتان  ــدانگ سنگس ــی14003127610 - شش مل

بــه مســاحت 498.70 مترمربــع .
1397/02/30

شــماره های فرعــی از 103 اصلــی واقــع در 
ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــرود بخ قه

قهــرودی  صادقــی  حســن  آقــای   -  936
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــم - شش ــد ابراهی فرزن

ســه قفیــزی پشــت ربــاط شــهره .
1397/02/31

ــع در  ــی واق ــی از 203  اصل ــماره های فرع ش
ــی قمصــر ــک حــوزه ثبت ــق بخــش ی جه

ــد  ــه غامرضــا نظــری فرزن 48 - آقــای عبدال
بــه  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - حســین 

. مترمربــع   1621.11 مســاحت 
شــماره های فرعــی از 222 اصلــی واقــع در 

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــاج بخ تتم
ــد حســن -  ــی رزاقــی فرزن ــای عل 339 - آق
ــاحت 451.82  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش

ــع . مترمرب
463 - اقــای محمــد آقــا رزاقــی تتمــاج 
فرزنــد حســن  و خانــم زهــرا غفــوری فرزنــد 
رمضانعلــی - بالمناصفــه - ششــدانگ یکبــاب 

ــع .      ــر مرب ــاحت 492.61  مت ــه مس ــه ب خان
1397/03/01

ــت  ــون ثب ــاده 14 قان ــب م ــه موج ــذا ب       ل
بــه صاحبــان امــاک و مجاوریــن اعــام مــی 
شــود کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور بهــم رســانند چنانچــه هــر یــک از 
صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در 

موقــع تعییــن حــدود حاضــر نباشــند مطابــق 
ــد  ــا ح ــا ب ــک آنه ــت مل ــون ثب ــاده 15 قان م
اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیدحــدود 
و  مجاوریــن  اعتراضــات   . شــد  خواهــد 
ــان امــاک کــه در موعــد مقــرر حاضــر  صاحب
ــون  ــاده 20 قان ــررات م ــق مق ــد مطاب ــوده ان نب
ــن  ــس تعیی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ثب
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــط ت ــدود فق ح
ــون  ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ش
ــت  ــای معترضــی ثب ــف پرونده ه ــن تکلی تعیی
، معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
بایســتی  اداره  ایــن  بــه  اعتــراض  تســلیم 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح 
قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و 

ــد . ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ب
تاریخ انتشار: 1397/01/26

م/الف: 94

اجرائیه
 9610426805100100 اجرائیــه:  شــماره 
  9609986805100464 پرونــده:  شــماره 
تاریــخ    960464 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
محکــوم  مشــخصات    96/12/21 تنظیــم: 
ــد  ــروان   فرزن ــس پاک ــام نرگ ــف 1 ن ــه ردی ل
مرتضــی    نشــانی: شــهراصفهان –میــدان 
ــه  ــان –کوچ ــه برجوئی ــه کوچ ــدس –خ الل ق
پــدارم –پــاک 27   مشــخصات محکــوم 
علیــه 1-نصــرت منســوجی قزوینــی –نــام 
ــام  ــبار ن ــدی آتش ــر زن ــا  2-اکب ــی رض پدر:عل
المــکان   مجهــول  نشــانی:  پدر:مهــدی    
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــه / محکــوم علیــه  جــواد پــوالدی  محکــوم ل
میــدان  –اصفهــان  –منوچهــر  چقــادری 
طبقــه  انقــاب  تجــاری  مجتمــع  انقــاب 
ــروان   ــس پاک ــل نرگ ــاق 307 –وکی ــوم ات س
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای 
ــه  ــه شــماره وشــماره دادنام ــه ب ــم مربوط حک
ــه  ــوم علی ــه 9609976805101895محک مربوط
خوانــدگان  تضامنــی  پرداخــت  بــه  اســت 
بــه مبلــغ 114/000/000ریــال وجــه چکهــای 
و428229و428228 428231و428230 
خواســته  اصــل  و428227و428226بابــت 
ــارت  ــی وخس ــه دادرس ــال هزین و1/605/000ری
ــای 1395/10/29و9/29/ ــه ازتاریخه تاخیرتادی
1395و1395/8/29و1395/7/29و139/6/29

5و1395/5/29وهزینه هــای نشــر آگهــی حــق 
ــق  ــر درح ــم عش ــت نی ــل وپرداخ ــه وکی الوکال
ــف  ــه مکل ــوم علی ــکام   .   محک ــرای اح اج
ــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده  اســت از تاریــخ اب
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 

ــوال خــود را شــامل  ــه ام ظــرف ســی روز کلی
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 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 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  مــی شــود) مــواد 8و3 قان
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام 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 ــر نحــو ب 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
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
ــی 1394(. 6-  ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
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
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم 
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(
م الــف 697عضوشــورای حــل اختــاف شــعبه 
ــع  ــان )مجتم ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح 51ش

ــی شــماره 3(-ش توســلی کجان

اجرائیه
ــده: 9609986805200682 شــماره  شــماره پرون
اجرائیــه   شــماره   960682: شــعبه  بایگانــی 
تنظیــم:  تاریــخ     9610426805200135  :
ــف 1  ــه ردی ــوم ل ــخصات محک 96/12/17  مش
ــانی:  ــی  نش ــروان پدر:مرتض ــس پاک ــام نرگ ن
اللــه  –خ  قــدس  –میــدان  شــهراصفهان   :
ــاک 27    ــدارم –پ ــه پ ــان –کوچ ــه برجوئی کوچ
مشــخصات محکــوم علیــه الهــام احمــدی 
بنــی     نشــانی: شــهرکرد –گــودال چشــمه 
20 متــری کــوی 13پ 13  مشــخصات نماینــده 
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم 
علیــه  جوادپــوالدی چقــادری –منوچهر-اصفهان 
انقــاب  تجــاری  مجتمــع  انقــاب  میــدان 
طبقهســوم اتــاق 307 –وکیــل نرگــس پاکــروان  
اجــرای  درخواســت  بموجــب  بــه:  محکــوم 

احــکام حکــم مربوطــه بــه شــماره دادنامــه 
9609976805201570محکــوم  مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
15/000/000میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
هزینه هــای  بابــت  287/500ریــال  ومبلــغ 
دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ی 
ــه  ــق تعرف ــرآگهی طب ــای نش ــی وهزینه ه قانون
ی قانونــی طبــق تعرفــه قانونــی وخســارت 
194/9/24لغایــت  ازتاریــخ  درتادیــه  تاخیــر 
اجــرای حکــم ونیــم عشــر اجرایــی.   .   محکوم 
ــه :  ــاغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- 
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم به بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــد  ــد بای ــه ندان ــه اجــرای مفــاد اجرایی را قــادر ب
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 ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس 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
ــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت  مطالب
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 مــی شــود) 
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس 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 محکومیــت مالــی 1394( 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
ــه  ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 
ــه  ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع ــا جــزای نق ی
یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 
مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه  قانــون 
ــس از  ــوال پ ــورت ام ــه ص 1394(. 6- چنانچ
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم 
ــوم  ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
ــاده  ــره 1 م ــود.) تبص ــد ب ــه خواه ــوم علی محک
 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

)1394
الــف 696 عضــو شــورای حــل اختــاف  م 

 شــعبه 52 شــورای حــل اختــاف )مجتمــع 3(
-جعفرزمانی 

،،
ذوب آهــن بایــد دو بــازی بعــدی خــود 
را بــا پیــروزی پشــت ســر بگــذارد تــا 
نایب قهرمانــی خــود را قطعــی کنــد

امروز یکشنبه 26 فروردین ماه 1397 - سال چهارم - شماره 684 روزنامه

کوالکپسرانهوگوپوشدرالحماماتتصمیمکاهشسهمیهالمپیکایران،ناعادالنهاست



پیشهناد فیلم

شکاف

کارگردان:کیارشاسدیزاده
نویسنده:کیارشاسدیزاده

بازیگــران:هانیــهتوســلی،بابــکحمیدیــان،ســحر
ــان ــر،علیرضــاعلوی دولتشــاهی،پارســاپیروزف

فیلــمســینمایی»شــکاف«،دومیــنســاختهکیارش
اســدیزادهاســت.صاحــبفرزندشــدنواهمیتــی
ــدایــنموضــوعداشــتهباشــد،مســئله کــهمیتوان
ــم ــت.فیل ــکاف«اس ــی»ش ــماجتماع ــیفیل اصل
ــانو ــایمخاطب ــهبازخورده ــهب ــاتوج »شــکاف«ب
منتقــدان،نســبتبــهنســخهجشــنوارهفیلــمفجــر
ــده ــرشــد.ســحردولتشــاهی،برن ــهکوتاهت 11دقیق
ــلزن ــشمکم ــرنق ــنبازیگ ــاربهتری ــمافتخ دیپل

ــازیدرایــنفیلــمشــد. ــرایب ب
ــنحــال ــعوجــورودرعی ــیجم »شــکاف«،فیلم
بزرگتریــن میشــود. محســوب خوشســاخت
ــی ــتانط ــت.داس ــهاشاس ــم،فیلمنام ــازفیل امتی
چنــدروزتحــوالتزندگــیدوزوجرابــهتصویــر
ــارا ــهس ــاریزنان ــئلهبیم ــامس ــمب ــد.فیل میکش
)هانیــهتوســلی(آغــازمیشــود.پزشــکبــهاو
توصیــهمیکنــدبــرایدرمــانمشــکلرحمــش،باید
هرچــهزودتــربــاردارشــود.ایــنتصمیــمتاچنــدروز
فکــرســاراوهمســرشپیمــان)بابــکحمیدیــان(
رابــهخــودمشــغولمیکنــد؛امــابــهمــوازاتایــن
داســتان،مســئلهجدایینســیم)ســحردولتشاهی(
و میافتــد اتفــاق پیروزفــر( )پارســا فرهــاد و
سرنوشــتفرزنــدخردســالآنهــا،ایلیــا)امیرکیــان
ــود.اســدیزاده ــرمیش ــارتغیی ــهدچ نجــفزاده(ک
ــی ــندوزندگ ــل«،ای ــریازعنصــر»تقاب ــابهرهگی ب
رادرمقابــلهــمقــرارمیدهــدتــاتحــوالتدرونــی
ســاراوپیمــانرابراســاساتفاقاتــیکــهدرزندگــی

ــد. ــمبزن ــد،رق ــانرخمیده دوستانش

حرف و نقل

ــروز ــیبه ــندگیوکارگردان ــهنویس ــان«ب ــم»دای  فیل
بــازار و زخمــی« »زیتونهــای بخــش در نورانیپــور
سیوششــمینجشــنوارهجهانــیفیلــمفجــربــهنمایــش

درمیآیــد.
 انجمــنپیشکســوتانمطبوعــاتایــراندراطالعیــهای،
درگذشــتخبرنــگاروعــکاسپیشکســوت،منوچهــر
یگانهدوســترابــهجامعــهمطبوعــاتوخانــوادهوی

ــت. تســلیتگف
ــوت ــهنمایــش»تاب ــدیکوشــکیب ــاپیوســتنمه  ب
عهــد«،گــروهبازیگــرانایــننمایــشتکمیــلوتمرینــات

ــازشــد. آنآغ
ــرعلمــیجشــنوارهموســیقی»ســورناوا«گفــت:  دبی
جشــنوارهملی»ســورناوا«دردوبخشمقالهوُســرنانوازی
بــاهــدفروحیــه،گســترشفرهنــگشــادیوامیــدوبــا
رویکــردهمدلــیوهمبســتگیدرمیــاناقــوامایرانــی۲۶تا
۲۸فروردینمــاهدر»درهشــهر«،شــهرتاریخــیســیمرهاز

ــالمبرگــزارمیشــود. بخشهــایاســتانای
 محمدحســینســلطانیاعــالمکــردکــهمســتند
»خرگــوشســفیدرادنبــالکــن«بــرایحضــوردر
ــه ــرپذیرفت ــمفج ــیفیل ــنوارهجهان ــمینجش سیوشش

ــد. نش
ــوریچــکو ــوشفورمــن،کارگــرداناهــلجمه  میل
برنــدهدوجایــزهاســکاربــرایفیلمهــای»پــروازبــرفــراز
آشــیانهفاختــه«و»آمادئوس«،دیروزدرســن۸۶ســالگی
درگذشــت.ازجملــهجوایــزدیگــرایــنکارگــردانمیتــوان
بــهســهجایــزهگلــدنگلــوب،یــکجایــزهازجشــنوارهکــن،
دوجایــزهبرلینالــه،یــکجایــزهبفتــاویــکجایــزهســزار

اشــارهکــرد.
 ارتبــاطکاریمارتیناسکورســیزیباشــبکهنتفلیکس
گســترشیافتــهاســتوایــنفیلمســازقصــدداردیــک
ــن ــد.ای ــیکن ــبکهکارگردان ــنش ــرایای ــژهب ــدیوی کم
ســریالکمــدیکــههنــوزعنوانــیبــرایآنتعییــننشــده
اســت،نگاهــیبــه»SecondCityTelevision«داردکــه
ــهاز ــیاســتک ــیکانادای ــدیبهیادماندن ــکشــویکم ی

ــت. ــنمیرف ــا1۹۸۴رویآنت ــال1۹۷۶ت س
 علیرضـاسـبطاحمدی،تهیهکننـدهسریال»ساموبندری«
ــال ــروزشدرح ــمف ــیابراهی ــهکارگردان ــاب ــنروزه ــهای ک
تصویربــرداریاســت،گفــت:بنــدرهلیلــه،بنــدرگاه،شــهراهرم
ونقاطــیازاطــرافبوشــهروخــودبوشــهر،لوکیشــنهایاین
ســریالاســت.ایــنســریالدرپنــجفصــلهفــتقســمتی
ــود؛شــخصیتهادر ــاختهمیش ــیدر۳۵قســمتس یعن
تمــامفصلهــاثابــتهســتندودرهــرفصــل،اتفاقاتــیرخ

میدهــد.
ــان ــارهزم ــینما،درب ــردانس ــهابی،کارگ ــینش  حس
ــانکــرد:بهتازگــی ــمســینمایی»ســرطان«بی اکــرانفیل
پروانــهنمایــشایــنفیلــمرادریافــتوبراســاستوافقــی
کــهبــادســتاندرکارانگــروهســینمایی»هنــروتجربــه«
کردهایــم،قــراراســتبــهزودیدرایــنگــروهســینماییبــه

نمایــشدربیایــد.
ــام»رخــداد«کــه ــان  نمایشــگاهنقاشــینویــدفــردب
ــا ــردهاســت،ت ــازک ــنکارخــودراآغ ــه۲۴فروردی ازجمع
۳اردیبهشــتدرگالــریتابســتانخانــههنرمنــدانایــران

برپاســت.

کوتاه اخبار 

مریمسعادتبهاصفهانمیآید
اولیــنمرکــزتخصصــینمایــشعروســکیوخانــه
افتتــاح اصفهــان اســتان هنــری حــوزه عروســک

. د میشــو
ایــنمرکــزامــروزیکشــنبه۲۶فروردینمــاهدرخانــه
هنرمنــدانواقــعدرپــارکآبشــارراهانــدازیخواهــدشــد.
درایــنآییــنافتتاحیــه،مریــمســعادت،بازیگــروفعــال

ــدداشــت. ــرعروســکی،حضــورخواه تئات

 بازیگرانتئاتری
به»لیرشاه«پیوستند

بــهکارگردانــی نمایــش»لیرشــاه« بازیگــری گــروه
ــر ــلاســتوســهبازیگ ــالتکمی ــواهدرح مســعوددلخ

ــتند. ــشپیوس ــننمای ــهای ــر،ب ــریدیگ تئات
بــهگــزارشخبرنــگارمهــر،نمایــش»لیرشــاه«اثــرویلیــام
ــی ــورژیوکارگردان ــادرامات ــتب ــراراس ــهق ــپیرک شکس
ــالن ــاریدرس ــالج ــردادس ــروم ــواه،تی ــعوددلخ مس
اصلــیمجموعــهتئاتــرشــهررویصحنــهبــرود،درحــال

ــروهبازیگــریخــوداســت. ــلگ تکمی
مرتضــی زنجانپــور، اکبــر حضــور ایــن از پیــش
اسماعیلکاشــیورحیــمنــوروزیدرنمایــش»لیرشــاه«
قطعــیشــدهبــود.خســروشــهراز،فربــدفرهنــگو
ــهگــروهبازیگــرینمایــش محمدرضــاعلیاکبــرینیــزب
»لیرشــاه«پیوســتند.شــیمامیرحمیــدینیــزبــهعنــوان
ــرنمایشــیحضــوردارد. ــناث ــاسای ــهولب ــراحصحن ط

 فیلمبرداری»دخترشیطان«
بهروزهایپایانیرسید

بــاادامــهفیلمبــرداریفیلــمســینمایی»دختــرشــیطان«
ــم ــدوفیل ــامش ــمانج ــنفیل ــرداریای ــدفیلمب ۹۰درص
ــههفتــهآخــرفیلمبــرداریرســید. ــانمحمدپــورب قرب

»دختــرشــیطان«بــاپایــانفیلمبــرداریدرکشــور
ــدداشــت. ــرانخواه ــرداریدرای ــد،دوجلســهفیلمب هن
ــادی ــریزی ــژهبص ــایوی ــمجلوهه ــنفیل ــنای همچنی
داردکــهقــراراســتســاختآنپــسازفیلمبــرداریآغــاز

شــود.
فیلمبــرداری»دختــرشــیطان«پنجشــنبهآینــدهبــهپایــان
ــران ــهای ــنب ــیویکمفروردی ــیس ــمایران ــدوتی میرس

برمیگردنــد.

 حضوردوبارهامیرآقایی
رویصحنهتئاتر

ــر،در ــهتئات امیــرآقایــیپــساز1۵ســالدوریازصحن
ــهمــیرود. ــیســویینی«رویصحن نمایــش»مال

بــهگــزارشمشــاوررســانهاینمایــش»مالــیســویینی«،
ــاردرســال1۳۸۲ودر ــنب ــرایآخری ــهب ــیک ــرآقای امی
نمایــش»رویزمیــن«بــرصحنــهتئاتــربــهایفــاینقــش

ــردد. ــربازمیگ ــهتئات ــهصحن ــود،ب ــهب پرداخت
ویبــههمــراهصابــرابــروالهــامکــردادرنمایــش»مالــی

ســویینی«بــهایفــاینقــشمیپــردازد.

ناصــرکریمــان،مدیــرگــروهاجتماعیشــبکهســهســیما،
بــااشــارهبــهبرنامــهجدیــدفــرزادحســنیبیــانکــردکــه
قــراراســتبــهزودی»پــدرمــن«رابــهتولیــدبرســاند.

ــاره ــردرب ــگارمه ــاخبرن ــوب ــاندرگفتوگ ــرکریم ناص
برنامههــایایــنشــبکهبیــانکــرد:برنامــه»حــاال
ــاز ــنپخــشآنآغ ــهازشــنبه۲۵فروردی خورشــید«ک
میشــود،تــاابتــدایمــاهرمضــانادامــهخواهــدداشــت.
ــز ــنینی ــرزادحس ــرایف ــااج ــهایب ــارهبرنام ویدرب
گفــت:ایــنبرنامــهبــانــام»پــدرمــن«وبــامحوریــت
پدرهــادردســتورکارقــرارداردودکــورآندرحــالســاخت

ونصبشــدناســت.
ــهچــرا ــارهاینک ــیشــبکهســهدرب ــروهاجتماع ــرگ مدی
ایــنبرنامــهکــهســالگذشــتههــمزمزمههایــیاز
ــحداد: ــت،توضی ــننرف ــود،رویآنت ــرحشــدهب آنمط

عوامــل،ســالگذشــتهبــامشــکلاســتودیومواجــهبودند
وایــنروزهــافــرزادحســنیپیگیریهــایایــنبرنامــهرا

ــهنتیجــهبرســد. ــاب ــدت انجــاممیده
ــین ــنواره»س ــارهجش ــریدرب ــشدیگ ــاندربخ کریم
ســیما«وبعضــیاعتراضــاتبــهنامزدهــایبخشهــای
مختلــفدرهــرشــبکهبیــانکــرد:نامزدهــایهــرشــبکه
ــدند. ــابمیش ــبکههاانتخ ــرانش ــورایمدی ــطش توس
مــاهیئــتانتخابــینداشــتیموهــرانتخابــیکــهصــورت
گرفتــهاســتتوســطخــودشــبکههاانجــامشــدهوبعــد

واردرأیگیــریشــدهاســت.
گفتنــیاســتیکــیازآخریــنبرنامههــایفــرزاد
حســنیدرتلویزیــونبرنامــه»اکســیر«بــودکــهتحقیــر
افــرادشــرکتکنندهدرایــنبرنامــهازســویفــرزاد

ــد. ــهروش ــیروب ــاداتفراوان ــاانتق ــنیب حس

مهشــیدمیرمعــزی،مترجــم،بــهمخاطبــانادبیــاتپیشــنهادکرد
بــرایجلوگیــریازترجمههــایتکــراری،آنهــارانخرنــد.

ــوداز ــیخ ــارهارزیاب ــنادرب ــاایس ــوب ــمدرگفتوگ ــنمترج ای
ادبیــاتدرســالیکــهگذشــت،اظهــارکــرد:دوراناتفاقــات
چشــمگیردرادبیــاتگذشــتهاســت؛کمــااینکــهدورانغولهــادر
ادبیــاتگذشــتهاســت؛االنفقــطمیتوانیــمبگوییــممثــالکتــاب
ــیدرآمــدهاســت.خبرهــادرایــنســطحاســت. ــیخوب خیل
اوســپسبیــانکــرد:بــاایــننظــرموافــقنیســتمکــهایــران
ــتبســیار ــدارد.مســئلهکپیرای ــانن ــهجه ــهب ــرایارائ کاریب
جــدیمطــرحاســتورعایتنکــردنآنبــهنویســندهها
ــا ــیم،حتم ــتباش ــونکپیرای ــرعضــوقان ــد.اگ آســیبمیزن
مترجمــانخارجــیســراغنویســندههایایرانــیمیآینــد.مگــر
کتابهــایامیرحســنچهلتــنومحمــوددولتآبــادیمنتشــر
را دولتآبــادی و چهلتــن آلمانیهــا بیشــتر نمیشــود؟

ــوع ــنموض ــراای ــد؛چ ــانراخواندهان ــندوکارهایش میشناس
ــد؟ ــداکن ــرتســریپی ــهنویســندههایدیگ ــدب نبای

میرمعــزیبــااشــارهبــهایــنقانــوننانوشــتهبیــنمترجمــان
ــم«،گفــت: ــد»مــنکارهمــکارمراترجمــهنمیکن کــهمیگوی
ــنکارراانجــام ــدمــاای ــاممیگوین برخــیمترجمــانصاحبن
ــل ــهدلی ــماســت؛ب ــیمه ــنموضــوعخیل ــهای ــمک نمیدهی
اینکــهمترجمــیکــهمیخواهــدایــنکارراانجــامدهــد،بایــد
ــه ــهترجم ــیک ــدادمترجمان ــدرتع ــد.هرچق ــتکن ــیاردق بس
در بیشــترشــود،خواهناخــواه نمیدهنــد انجــام تکــراری
ــودونویســندههادر ــدب ــذارخواه ــزتأثیرگ ــینی ــاتتألیف ادبی

ــدداشــت. ــتبیشــتریخواهن نوشــتندق
اوخاطرنشــانکــرد:درســالگذشــتهرمانهــایخوبــیمنتشــر
شــدکــهایــنمســئلهباعــثامیــدواریمــنبــهادبیاتفارســی

ونویســندگانمانشــدهاست.
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رمــان»انــگارخودمنیســتم«نوشــتهیاســمن
خلیلیفــردچنــدماهــیاســتتوســطنشــر
ــده ــرش ــازارنش ــیب ــروراه ــوسمنتش ققن
صدوســیوهفتمین کتــاب ایــن اســت.
عنــوان»داســتانایرانــی«اســتکــهتوســط

ــود. ــاپمیش ــرچ ــنناش ای
ــان ــنرم ــشازای ــردپی ــمنخلیلیف ازیاس
ــه...«توســطنشــرچشــمه ــرودک ــادتن »ی
منتشــرشــدهاســت.کارنــگارشایــنرمــان
کــه۲۲دیمــاهســالگذشــتهرونمایــی
شــد،اســفندماهســال۹۴بــهپایــانرســیده
ــن ــان،ای ــنرم ــروعمت ــشازش ــت.پی اس
ــت: ــدهاس ــاباتودرجش ــتوس ــهازارنس جمل
»ازهمــهغمانگیزتــرزمانــیاســتکــهکســی
کــهدوســتشداری،هیــچتالشــیبــرای

نمیکنــد.« نگهداشــتنت
بخشهــایمختلــفرمــانبــااســامیافــراد
ــعود، ــروز،مس ــت:کام ــدهاس ــذاریش نامگ
ومســعود، لعیــا نازنیــن،شــانار، کتــی،
کتــاب مختلــف بخشهــای عناویــن
ــام ــوانن ــهعن ــاب ــدامباره ــههرک هســتندک
ــرار ــابتک ــولکت ــفدرط ــایمختل بخشه

میشوند.

نامگــذاری اســامیو ایــن از هرکــدام
ــی ــهمعن ــامآنهــا،ب ــان ــانب بخشهــایرم
ــن ــهوســیلهای ــابب ــتآنبخــشازکت روای
شخصیتهاســت.بــهایــنترتیــبرمــان
»انــگارخــودمنیســتم«هفــتراویدارد.
ــتهو ــایگذش ــان،رویداده ــنراوی ــتای روای
ــره ــدودرپیک ــدمیزن ــمپیون ــهه ــالراب ح
ــای ــدتکهه ــقمانن ــاب،حقای ــنکت ــدای واح

ــرد. ــرارمیگی ــمق ــاره ــازلکن ــکپ ی
ــته ــهرش ــتیب ــبکرئالیس ــاندرس ــنرم ای
ــاو ــع،رخداده ــتووقای ــدهاس ــردرآم تحری
دیالوگهــایآنکامــالبــارویدادهــایزندگــی
عــادیوروزمــرهمنطبقانــد.کتــابقصــد
نــداردوقایــعدورازذهــنوناملموسراشــرح
دهــد؛بلکــهآنچــهنویســندهدرصــددآنبــوده،
ــرور ــهم ــهب ــیاســتک ترســیمروزمرگیهای
ــود؛ ــانهامیش ــولانس ــهتح ــرب ــانمنج زم
ــای ــاِمآدمه ــستم ــهازجن ــانهاییک انس
ــد. ــدرنامروزیان ــهم ــطجامع ــهمتوس طبق

 انوشه
نوشــته نیســتم« خــودم »انــگار رمــان
یاســمنخلیلیفــرد،راویزندگــیافــرادی
اســتکــههرکــدامبــهتنهایــیمیتواننــد
ــاباشــند. ــیم ــهکنون ــودبخشــیازجامع نم
ــیاســت ــادنســلســوموچهارم انوشــه،نم

کــهدرعنفــوانجوانــیبــارنــجفــراواندســت
ــادر ــدروم ــدوپ ــودمیکش ــایخ ازآرزوه
ــذارد؛ ــایمیگ ــرج ــتهب ــوموسرگش رامغم
ــان ــهاتصالش ــانقط ــهتنه ــادریک ــدروم پ
نســلهای ماننــد و اســت فرزندشــان
امیــد بــه را مصلحتــی ازدواج پیشــین،
عشــقیکــهدرآینــدهپدیــدمیآیــد،انتخــاب

کردهانــد.
ــور ــهمح ــتک ــیاس ــادفرزندان ــه،نم انوش
ــدو ــرارگرفتهان ــنق ــیوالدی ــدفزندگ وه
ــیانه ــندرومآش ــویس ــرنح ــهه ــانب نبودش
ــا ــهت ــیک ــیآورد؛فرزندان ــدم ــیراپدی خال
واپســینلحظــاتزندگــیســنگصبــور
والدیــنهســتندوبارهــابــاداســتانهای

گریســتهاند. نافرجامشــان عاشــقانه
 ارغوان

ــهنظــر ــدهنســلیاســتکــهب ارغــوان،نماین
میرســدوالدیــنبــرایپیشــرفتشفــداکاری
ــرر ــتمتض ــهدرنهای ــیاوســتک ــد،ول کردهان
ازهمگســیختگیوناهمگونــیشــرایطخانــواده

شــدهاســت.
فرزنــدان از دســته آن نماینــده ارغــوان،
ــاوجــودتالشهایشــان ــهب ــهاســتک جامع
بــرایکســبخوشــبختیوموفقیــتبــه
ــرگرداناند. ــبس ــویمناس ــودالگ ــلنب دلی

ــه ــوادهمرف ــردهخان ــدتحصیلک ــوان،فرزن ارغ
تــاب و تــب در اســتکــه روشــنفکری و
ازدواجناگهــانازآنســربــازمیزنــد؛زیــرا
الگــویمناســبزندگــیمشــترکرادرمحیــط

ــت. ــدهاس ــشندی پیرامون
کامروزولعیا

لعیــا،مهمتریــنشــخصیتهای و کامــروز
ایــنرمــانهســتند؛امــادرکنــارایــندو
ــانار ــاوش ــعود،علیرض ــن،مس ــون،نازنی کتای
وحتــیشــخصیتهایفرعــیدیگــرهــم
آدمهــایقصــه ازقصــههســتند. جزئــی
بــهیــکنحــویازآنهــامیگوینــد؛مثــل
فرهــود،کــوروش،منیــژه،قریشــی،فرحجــان،
دیگــر؛ خیلیهــای و انتظــام دکتــر لیــدا،
خلیلیفــرِد یاســمن میــان ایــن در امــا
جــوانبــاچفتوبســتهایکامــالمنطقــی
وهوشــمندانهتوانســتهاســتایــنتعــداد
شــخصیترادرقالــبداســتانیاشجــابدهــد
وتوانســتهاســتبــههرکــدامجداگانــهبرســد؛
ــی ــاهازقریش ــیکوت ــالدرجای ــورمث ــهط ب
میگویــدوشــخصیتاخالقــیقریشــیبــرای
خواننــدهملمــوسمیشــود.نویســندههرچنــد
ــای ــیآدمه ــهتمام ــتب ــتهاس ــاه،توانس کوت
ــا ــاب ــهلعی ــالاینک ــد؛مث ــتبده ــشهوی رمان
ــهمجســمهخپــل ــدنآرمــانگرامــیاوراب دی
بــوداتشــبیهمیکنــدیــافرحجــانبــرای
ــم ــیددرفیل ــادرمهش ــکلم ــهش ــدهب خوانن
ــنتصویرســازیها ــونتصــورمیشــود،ای هام
خلیلیفــرد داستاننویســی شــگردهای از

ــت. اس
و دارد ســینمایی تحصیــالت خلیلیفــرد
خــوبمیتوانــدبــاواژهتصویرســازیکنــد؛
قــرار رمــان موقعیــت در خواننــده گویــی
میشــود بهدرســتی طــوریکــه بــه دارد؛
کــرد؛ درک را رمــان آدمهــای احساســات
ــگار ــان»ان ــشرم ــنبخ ــاس؟مهمتری احس
ــیدر ــت.گوی ــاساس ــتم«،احس ــودمنیس خ
ــی ــاتموقعیت ــردازجزئی ــانخلیلیف ــنرم ای
ــه ــیپرداخت ــهموقعیتهــایدرون ــهوب گریخت
اســت؛ایــنهمــانوجــهتفــاوتبــارمــاناول
ــی نویســندهاســت.احســاسوعواطــفدرون
درمیــانشــخصیتهاحــرفاولرامیزنــد؛
امــاایــناحساســاتبهشــدتفروخوردهشــده
اســت؛دقیقــاماننــدزندگــیامــروزمــادر
ــه ــیک ــطآدمهای ــدرواب ــامانن ــه،دقیق جامع
ســالهادرکنــاریکدیگــرزندگــیمیکننــد،

امــافرســنگهاازهــمدورهســتند.
درایــنرمــان،یــکفروپاشــیرابطــهایرا
ــتند ــاهس ــروزولعی ــم؛دررأسکام میخوانی

اســت؛ بغرنــج زناشوییشــان رابطــه کــه
همیــن دچــار هــم مســعود و کتایــون
باعــث دخترشــان مــرگ امــا معضلانــد؛
شــدهاســتآنهــابــهاجبــاریــاازســرترحــمو
دلســوزیکنــارهــمبماننــدوچــههوشــمندانه
ــات ــاژبندیوروای ــشراپاس ــردرمان خلیلیف
ــی ــالدربخش ــورمث ــهط ــد؛ب ــدامیکن راج
ــاپــس ــد:»لعی ــروزدرفکــرخــودمیگوی کام
ــته ــرانبرگش ــهای ــدمب ــبتول ــالهاش ازس
اســت؛ولــییــادشنیســتکــهتبریــک

بگویــد.«
دربخــشبعــدیلعیــاروایــتمیکنــد:»حــاال
ــتنم، ــالازبرگش ــیزدهس ــِدس ــروزبع ــهکام ک
ــدش ــدتول ــرابای خوشــحالنشــدهاســت،چ
ــی ــاتنگرش ــنتناقض ــم؟«ای ــکبگوی راتبری
ــا ــد؛ام ــرمیرس ــهنظ ــهب ــهاولبچگان دروهل
باعــثتأســفاســتکــهدرکشــوریــاجهانــی
زندگــیمیکنیــمکــهازبیــاناحساســات
عاجــزهســتیم؛یکدیگــررادوســتداریــم،
ــن ــههمی ــم؛ب ــرهمیروی ــانآنطف ــاازبی ام
دلیــلگفتوگــوشــکلنمیگیــردوگاهــی
ــه ــردک ــکلمیگی ــتش ــادیوخیان بیاعتم
آنهــمبــهدلیــلناآگاهــیازتفکــراتیکدیگــر

اســت.

ــد ــهراازدی ــیجامع ــندهمعضــالتکنون نویس
تغییــرات مجــری و خواهــان نســلیکــه
عمــل ایــن و میکنــد بررســی بودهانــد،
ــر ــادیاث ــارانتق ــمندانهایازب ــورهوش ــهط ب
انتخــاب میکاهــد.والدینــیکــهخــوددر
نســلی ناچــار بــه مــرددهســتند، مســیر
ــد ــد.هرچن ــتکردهان ــدهتربی ســردرگمودرمان
درظاهــرازافــرادموفــقوموجــهجامعــه
هســتند،ولــیدرتربیــتنســلآینــده،ناکارآمد

کردهانــد. عمــل
رمــان»انــگارخــودمنیســتم«بــا۴۴۰صفحــه،
شــمارگانهــزارو1۰۰نســخهوقیمــت۳1هــزار

تومــانمنتشــرشــدهاســت.

،،
رمــان »انــگار خودم نیســتم« نوشــته 
زندگــی  راوی  خلیلی فــرد،  یاســمن 
افــرادی اســت کــه هرکــدام بــه تنهایــی 
می تواننــد نمــود بخشــی از جامعــه 

کنونــی مــا باشــند

نگاهیبهرمان»انگارخودمنیستم«نوشتهیاسمنخلیلیفرد

مادههشصتیها

تلویزیون

سریالتاریخی»سلمانفارسی«
بهزودیکلیدمیخورد

بازدیدهــای رســولهللا)ص(گفــت: محمــد فیلــمســینمایی تهیهکننــده
متعــددیازســویمســئوالنســازمانصــداوســیماوهمچنیــنعوامــلپــروژه
ســلمانفارســیازشــهرکانجــامشــدهاســتوبراســاستوافقــاتابتدایــی
ــناســتکــه ــرای ــرارب ــیوداوودمیرباقــری،ق ــهبیــنرســانهمل صورتگرفت
ــام ــسازانج ــهزودیپ ــی«ب ــلمانفارس ــی»س ــریالتاریخ ــرداریس فیلمب

ــازشــود. ــنشــهرکســینماییآغ ــیدرای ــاتنهای توافق
ــینمایی ــمس ــدهفیل ــانوتهیهکنن ــرکتنورتاب ــرش ــری،مدی ــاصاب محمدرض
ــزاری ــگارگــروهفرهنگــیخبرگ ــاخبرن ــوب محمــدرســولهللا)ص(،درگفتوگ
ــن ــهمناســبتمبعــثرســولاکــرم)ص(گفــت:ای ــزان،ضمــنتبریــکب می
جشــنبــزرگجهــاناســالمیرابــهتمامــیمســلمانانایــرانوجهــانتبریــک
وتهنیــتمیگویــم.مــنایــنتوفیــقراداشــتمکــهنوکــریپیامبــربزرگــواررا
انجــامدهــمودرکنــاربزرگــیهمچــونمجیــدمجیــدیســاختایــنپــروژه

راعهــدهدارشــوم.
ویبــااشــارهبــهموفقیتهــایبســیارفیلــممجیــدیتأکیــدکــرد:فیلــممحمد
رســولهللا)ص(،افتخــاراســالموجمهــوریاســالمیایــراناســت.خوشــبختانه
ایــنفیلــمبــاوجــودکارشــکنیهایفــراوانعربســتانســعودیدراکرانهــای

بینالمللــی،موفقیتهــایبســیاریرادرایــرانوجهــانبــهدســتآورد.
ــمتدومآن ــاختقس ــارهس ــولهللا)ص(درب ــدرس ــممحم ــدهفیل تهیهکنن
افــزود:درحــالحاضــرمجیــدمجیــدیمشــغولپــروژهجدیــدخــوداســت.
بــهامیــدخــداایــنفیلــمدرجشــنوارهجهانــیفیلــمفجــررونمایــیمیشــود
وامیدواریــمپــسازآنوبــامذاکــرهبــامجیــدیبتوانیــمپیشتولیــدنســخه
ــد ــونمحم ــاریهمچ ــدآث ــم.تولی ــازکنی ــولهللاراآغ ــدرس ــممحم دومفیل
ــیو ــادراتفرهنگ ــنص ــدبهتری ــی،میتوان ــلمانفارس ــولهللا)ص(وس رس

ــاناســالمباشــد. ــرایجه ــریب ــغبینظی ــنمبّل همچنی

ادبیات

رمانبرگزیدهجایزهکاستابهایرانآمد
ــا ــهب ــلهانیمــناســتک ــالخــوباســت«نوشــتهگی ــتکام ــورآلیفن »الین
ــازارکتــابشــده ترجمــهآرتمیــسمســعودیازســوینشــرآمــوتراهــیب

اســت.
آرتمیــسمســعودی،مترجــمرمــان»الینــورآلیفنــتکامــالخــوباســت«،در
گفتوگــوبــاخبرگــزاریکتــابایــران)ایبنــا(دربــارهایــنکتــابکــهبهتازگــی
ازســوینشــرآمــوتمنتشــرشــدهاســت،گفــت:ایــنکتــاب،اولیــنرمانــی
ــی ــیتوصیف ــان،رمان ــنرم ــننویســندهمنتشــرمیشــود.ای ــهازای اســتک
ــاب ــنکت ــهدرای ــود.آنچ ــانمیش ــانراویاولشــخصبی ــهاززب اســتک
توجهــمراجلــبکــرد،ایــناســتکــهبســیاردقیــقبــهحــاالتروحیروانــی
کاراکتــراصلــیپرداختــهشــدهاســتوخواننــدهراحــتمیتوانــدخــودرابــه
جــایقهرمــانبپنــدارد.نویســندهبــهمــواردوجزئیاتــیپرداختــهاســتکــه

شــایدکمتــرکســیبــهآنتوجــهکنــد.
مترجــم»پــروژهشــادی«دربــارهدرونمایــهایــنرمــانوآثــاریکــهترجمه
میکنــد،توضیــحداد:رمــان»الینــورآلیفنــتکامــالخــوباســت«دربــاره
فــردیاســتکــهکودکــیســختوحــاالتروحیروانــیغیرعــادیداشــته
ــاچنیــنافــرادیبرخــوردکردهایــمومعمــوال اســت.معمــوالدرجامعــهب
آنهــارادردلســرزنشمیکنیــم؛درحالــیکــهازواقعیــتدرونــیآنهــا
ــاری ــدموبیشــترآث ــهروانشناســیعالقهمن ــهزمین ــم.مــنب ــرنداری خب
کــهترجمــهکــردهام،درایــنزمینــههســتند.کتــاب»پــروژهشــادی«،یکــی
ــما ــاش ــام»آی ــهن ــریب ــابدیگ ــنکت ــتوهمچنی ــنکتابهاس ازهمی
هــمبــهاســترساعتیــادداریــد؟«؛ناشــرتمــامایــنکتابهــاهــمآمــوت

اســت.
گفتنــیاســترمــان»حــالالینــورآلیفنــتکامــالخــوباســت«نوشــته
ــاناول ــنرم ــدهبهتری ــلهانیمــنتوانســتهاســتدرســال۲۰1۷،برن گی

جایــزهکاســتاشــود.

بازیگری

محمدعلیکشاورزازیادهانخواهدرفت
ــت: ــاورزگف ــیکش ــالگیمحمدعل ــد۸۸س ــمتول ــاندرمراس ــینصیری عل
محمدعلــیکشــاورزخاطــرات،یادگاریهــاویادهــایبســیارخوبــیدرزمینــه
کاریازخــودبــهجــایگذاشــتهاســتوایــنخاطــراتازیــادجوانــانهــم

نخواهــدرفــت.
مراســمهشتادوهشــتمینســالروزتولــدمحمدعلــیکشــاورز،بازیگــرســینما،
تئاتــروتلویزیــون،بــاعنــوان»هشتادوهشــتســالبــاکشــاورز«بــااجــرای
منصــورضابطیــانروزجمعــه۲۴فروردینمــاهدرپردیــسســینماییشــهرکبا
حضــورمحمدعلــیکشــاورز،علــینصیریــان،امیــنتــارخ،محمــودپاکنیــت،
داریــوشاســدزاده،بهــزادفراهانــی،احتــرامبرومنــد،کتایــونریاحــی،اصغــر
همــت،شــهرهســلطانی،همایــونارشــادیوخانــوادهکشــاورزبرگــزارشــد.

ــی ــاممحمدعل ــان ــهب ــیراک ــدانتابلوی ــکازهنرمن ــدایمراســم،هری درابت
ــان ــینصیری ــپسعل ــد.س ــاکردن ــود،امض ــدهب ــدهش ــدارکدی ــاورزت کش
بیــانکــرد:اودوســتبســیارصمیمــی،یکرنــگویکدلــیاســتوهمــکاری
بســیاریخوبــیبــااوداشــتموکارهــایزیــادیرابــاایشــانبــررویصحنــه

داشــتیم.
ــن ــت:ای ــیکشــاورزگف ــایمحمدعل ــهویژگیه ــااشــارهب ــانب ــینصیری عل
ــم؛از ــهمیخواســتمبیشــترازاوبگوی ــرشــروعشــد؛وگرن ــاتأخی مراســمب
ویژگیهــایاو،ازهنرمندیهایــش،نقشهایــیکــهبــازیکــردوازعناصــری
کــهتجســموتصویــرمیکــردکــهبســیارارزنــدهوبــرایمــنمتمایــزبودنــد.
خاطــرات،یادگارهــاویادهــایبســیارخوبــیدرزمینــهخوبــیازخــودبــهجــا
ــادجوانهــاهــمنخواهــدرفــت.آرزوی گذاشــتهاســتوایــنخاطــراتازی
ــازهــمجلــویدوربیــن ــدب ســالمتیبــرایاودارموامیــدوارمیــکروزبتوان
ــادی ــالهایزی ــدوارمس ــنامی ــرود.همچنی ــهب ــردورویصحن ــراربگی ق
بتوانیــمتولــداوراجشــنبگیریــموازبانیــانایــنمجلــسسپاســگزارمکــه

ایــنمراســمرابــرایمحمدعلــیکشــاورزبرگــزارکردنــد.
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11 و حوادث اجتماعی  یادداشت
چگونه مفهوم مرگ را برای 

کودک توضیح دهیم
پرستو عجمی

 کارشناس ارشد روانشناس بالینی
P.Ajami@eskimia.ir

یکــی از ســخت ترین کارهــا بــرای والدیــن توضیــح پدیــده 
ــرای کــودکان اســت. مــرگ موضوعــی اســت کــه  مــرگ ب

ــود.  ــه می ش ــا آن مواج ــی ب ــی در زندگ ــر خانوا ده ای ه
ــه  ــد ک ــی نمی بینن ــن لزوم ــی از والدی ــن وجــود خیل ــا ای ب
ایــن مفهــوم را بــه کودکشــان آمــوزش دهنــد و حتــی زمانی 
کــه متوجــه می شــوند کــودک افــکاری در مــورد مــرگ دارد 
یــا ســؤال هایی در ایــن مــورد می پرســد نگــران می شــوند. 
دو اشــتباه رایجــی کــه والدیــن در ایــن زمینــه انجــام 

می دهنــد ایــن اســت کــه:
1( زمانــی کــه کــودک ســؤاالتی در مــورد مــرگ می پرســد، 
یــا بــه او دروغ می گوینــد یــا جــواب ســرباال می دهنــد. در 
صورتــی کــه دروغ گفتــن در ایــن زمینه او را بیشــتر ســردرگم 
ــرای  ــکان دارد ب ــود ام ــع نش ــودک قان ــر ک ــد و اگ می کن

ــه دیگــران متوســل بشــود.  جــواب پرســش هایش ب
ــه  ــت ب ــط و نادرس ــی غل ــت اطالعات ــن اس ــن ممک بنابرای
کــودک داده شــود کــه بیشــتر ذهــن کــودک را به هــم 
می ریــزد. پــس بهتریــن کار ایــن اســت کــه فراینــد مــرگ 
را بــا توجــه بــه ســن و درک و فهــم کــودک بــرای او توضیــح 
ــات و...  ــرگ حیوان ــد م ــی مانن ــا زدن مثال های ــد و ب دهی
ــل درک  ــودک قاب ــرای ک ــرگ ب ــوم م ــه مفه ــد ک کاری کنی
شــود و بــه ایــن نتیجــه برســد کــه مــرگ مفهومــی طبیعــی 

ــه یــک پدیــدۀ ترســناک. اســت ن
2( دومیــن اشــتباه والدیــن کــه خیلــی هــم رایــج اســت 
ــوت  ــواده ف ــای خان ــی از اعض ــی یک ــه وقت ــت ک ــن اس ای
ــفاف  ــح و ش ــودک واض ــه ک ــه ب ــای اینک ــه ج ــد، ب می کن
بگوینــد کــه مثــالً مادربــزرگ مــرده اســت یــا بــه او اطالعــی 
ــت،  ــواب اس ــزرگ خ ــه مادرب ــد ک ــا می گوین ــد ی نمی دهن
ــا و  ــن دروغ ه ــه همی ــی ک ــت و... در صورت ــافرت اس مس
ــزد و باعــث  مثال هــا بیشــتر ذهــن کــودک را به هــم می ری
می شــود ذهــن کــودک در حالــت انتظــار بمانــد و یــا 

ــد. ــه شــما از دســت بده ــادش را ب اعتم

خبرکوتاه
 بازنشستگی حداقل

۴۰هزار فرهنگی در سال ۹۷
وزارت  تشــکیالت  و  اداری  امــور  کل  اداره  سرپرســت 
آموزش وپــرورش در پاســخ بــه اینکــه امســال چــه تعــداد 
نیــرو بــه ســن بازنشســتگی رســیده و از آموزش وپــرورش 
خداحافظــی می کننــد؟ گفــت: حداقــل ۴۰هــزار نفــر 
ــا  ــیم ت ــوند و در تالش ــته می ش ــاری بازنشس ــال ج در س
کمبــود نیــرو در ســال تحصیلــی پیش رو نداشــته باشــیم. 
ناصــر ســلیمان زاده ادامــه داد: قصــد داریــم به ویــژه 
ــتگی را  ــتانه بازنشس ــان در آس ــوزش، معلم ــش آم در بخ
بیــش از ســنوات مجــاز نگــه داریــم و بازنشستگی شــان را 
بــه تعویــق بیاندازیــم. ســال گذشــته هــم شــاهد اســتمرار 
ــد  ــن رون ــم و ای ــر بودی ــزار نف ــا ۵ ه ــدود ۴ ت ــت ح خدم
ادامــه خواهــد داشــت تــا بخــش کوچکــی از کمبــود نیــرو 

ــران شــود. جب

کوتاه اخبار 
شلیک پلیس به سارق پسرنما

ســارق پســرنما بــا شــلیک پلیــس پایتخــت زمین گیــر 
 . شد

ــروی،  ــرگرد خس ــا، س ــوادث رکن ــروه ح ــزارش گ ــه گ ب
گفــت:  خانی آبــاد   1۵2 کالنتــری  سرپرســت 
جمعه شــب گشــت کالنتــری در خیابــان عبدل آبــاد 
ــن  ــور پایی ــرک موت ــر از ت ــک نف ــد ی ــاهده می کن مش
آمــده و درِ خــودروی پرایــدی را بــاز و در حــال ســرقت 

لــوازم آن اســت. 
ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه گفــت: راکــب بــا 
ــوار  ــر دو س ــه ه ــرد ک ــع ک ــس او را مطل ــاهده پلی مش
بــر موتــور و متــواری شــدند. علی رغــم اخطــار پلیــس، 
بــه حرکــت خــود ادامــه کــه مأمــوران بــا رعایــت قانــون 

ــد.  ــدازی کردن ــه تیران ــدام ب ــالح اق ــری س به کارگی
وی بیــان کــرد: یکــی از تیرهــا بــه پــای نفــر ترک نشــین 
اصابــت کــرد کــه بــه پاییــن افتــاد. بــا حضــور مأمــوران 
مشــخص شــد ســارق کــه تیــر خــورده اســت دختــری 
ــه شــکل پســر درآورده  ــه خــود را ب 1۹ ســاله اســت ک

بــود. 
ــا  ــه کالنتــری منتقــل شــدند ت ــه همــراه راکــب ب وی ب

ــی انجــام شــود. ــات تکمیل تحقیق

 آزارواذیت های یک مرد 
ازسوی خواستگار دخترش!

مــرد جــوان کــه در پــی جــواب رد خواســتگاری، از 
طریــق شــبکه های اجتماعــی مزاحــم پــدر دختــر مــورد 
ــان  ــا خراس ــس فت ــط پلی ــود توس ــده ب ــه اش ش عالق

ــد.  ــتگیر ش ــایی و دس ــوی شناس رض
در پــی شــکایت مــردی میانســال مبنــی بــر درج 
ــبکه های  ــی در ش ــی جعل ــز و آگه ــب توهین آمی مطال
اجتماعــی بــا مشــخصات وی ازســوی فــردی ناشــناس 
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مأمــوران 

ــت.  ــرار گرف ــتان ق ــای شهرس ــس فت پلی
ــات  ــری تحقیق ــک س ــا ی ــا ب ــس فت ــان پلی کارشناس
فنــی عامــل انتشــار مطالــب توهین آمیــز و آگهی هــای 
جعلــی را شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی دســتگیر 

کردنــد. 
ــه جرمــی  متهــم 21 ســاله کــه در ابتــدا منکــر هــر گون
ــا مســتندات دیجیتالــی کشف شــده  ــود در مواجهــه ب ب
بــه بــزه انتســابی اعتــراف و اظهــار داشــت حــدود یــک 
ســال قبــل بــرای ازدواج بــه خواســتگاری دختر شــاکی 
ــق  ــتگاری؛ از طری ــواب رد در خواس ــی ج ــم و در  پ رفت
ــه  ــز علی ــب توهین آمی ــی و مطال ــای جعل درج آگهی ه
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ام در ش ــورد عالق ــر م ــدر دخت پ

درصــدد انتقــام برآمــدم. 
ــه  ــم ب ــی مته ــه معرف ــاره ب ــا اش ــی ب ــرهنگ آقابیگ س
ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــر کس ــرد: ه ــان ک ــرا خاطرنش دادس
نحــو اقــدام بــه مزاحمــت و هتــک حیثیــت در محیــط 
مجــازی کنــد براســاس قانــون جرائــم رایانــه ای افــزون 
بــر اعــاده حیثیــت بــه حبــس و جــزای نقــدی محکــوم 

می شــود.

ــوع  ــات متن ــه خدم ــی از ارائ ــس اجتماع ــس اورژان رئی
ــه  ــی ب ــتی و رفاه ــی، بهداش ــی، حقوق ــی، روان اجتماع
دختــران در معــرض آســیب و آســیب دیده اجتماعــی بــه 

ــر داد. ــتان خب ــز اس ــبانه روزی در ۳1 مرک ــکل ش ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــری در گفت وگ ــا جعف رض
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــر« ب ــدای مه ــز »ن ــت 11 مرک فعالی
روانــی و اجتماعــی بــه دختــران و خانواده هــا از ســال ۹۴ 
تاکنــون گفــت: ازجملــه برنامه هــای ســازمان بهزیســتی 
ــام  ــز در تم ــن مراک ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای ــال جدی در س

ــوند.  ــدازی ش ــور راه ان ــتان های کش اس
رئیــس اورژانــس اجتماعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســالمت 
بــه ســالمت روانــی و اجتماعــی  خانــواده وابســته 
ــا ایــن حــال عواملــی  دختــران و زنــان اســت، افــزود: ب
چــون اعتیــاد سرپرســتان، فقــر اقتصــادی و معشــیتی، 

ــروز  ــی، ب ــالق و جدای ــواده، ط ــونت در خان ــال خش اعم
اختــالالت و بیماری هــای روانــی، مانــع از ایفــای کارکــرد 

مؤثــر خانــواده و آســیب پذیری آن می شــود.
ــه اینکــه در ایــن شــرایط ســازمان  ــا اشــاره ب جعفــری ب
ــی  ــون اساس ــول 21 و 2۹ قان ــا اص ــق ب ــتی مطاب بهزیس
ــه  ــده الیح ــه ماده واح ــتی ازجمل ــناد باالدس ــایر اس و س
قانونــی مربــوط بــه تشــکیل ایــن ســازمان و برنامه هــای 
ــی  ــوان متول ــی و... به عن ــادی و اجتماع ــعه، اقتص توس
اصلــی کنتــرل و کاهــش آســیب های اجتماعــی اســت، 
ــادرت  ــازمان مب ــن س ــل ای ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــار ک اظه
ــازی  ــت از توانمندس ــژه حمای ــز وی ــدازی مراک ــه راه ان ب
گروه هــای هــدف کــرده اســت کــه از ایــن جملــه 
ویــژه  ســالمت«  »خانــه  تأســیس  بــه  می تــوان 

ــرد. ــاره ک ــراری اش ــران ف ــاماندهی دخت س

رئیــس اداره آمــوزش و مشــارکت های مردمــی حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: براســاس بخش نامــه 
ــت  ــوز فعالی ــدور مج ــت ص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــروش اســت و از  ــده وزارت آموزش وپ ــر عه ــدارس ب ــرای م ب
ــرای  ــدی ب ــوز جدی ــچ مج ــه هی ــن بخش نام ــالغ ای ــان اب زم
ــتان  ــت اس ــط زیس ــوی محی ــدارس ازس ــن م ــیس ای تأس

ــران صــادر نشــده اســت.  ته
فریبــا رضایــی اظهــار کــرد: بخش نامــه ای در 2۴ بهمــن 
ــارکت های  ــوزش و مش ــر آم ــرای دفت ــته ب ــال گذش ــاه س م
مردمــی اداره حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ازســوی 
ریاســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت فرســتاده شــد کــه 
ــدور  ــدند از ص ــف ش ــتان ها موظ ــاس آن ادارات کل اس براس
ــت  ــدارس طبیع ــیس م ــرای تأس ــد ب ــوز جدی ــه مج هرگون

ــد.  ــز کنن پرهی

رئیــس اداره آمــوزش و مشــارکت های مردمــی حفاظــت 
ــه اینکــه محیــط  ــا اشــاره ب ــران ب محیــط زیســت اســتان ته
زیســت اســتان تهــران از زمــان ابــالغ ایــن بخش نامــه 
هیــچ مجــوز جدیــدی بــرای مــدارس طبیعــت صــادر نکــرده 
اســت، تصریــح کــرد: قــرار اســت کــه دفتــر مشــارکت مردمــی 
ــا هماهنگــی شــورای هماهنگــی  ــط زیســت ب ســازمان محی
ــه  ــی ک ــدارس طبیعت ــرای م ــدی ب ــازوکار واح ــدارس، س م
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــوز س ــه مج ــن بخش نام پیش ازای
زیســت را گرفته انــد مشــخص کنــد و بــه مــا ابــالغ کنــد؛ ولــی 
ــیده  ــا نرس ــت م ــه دس ــه ب ــن زمین ــه ای در ای ــون ابالغی تاکن
ــن مــدارس طبیعــت از ســال ۹2 توســط اســتاد  اســت. اولی
وهــاب زاده-از صاحب نظــران محیــط زیست-شــروع بــه 
ــور  ــت در کش ــه طبیع ــش از ۴۰ مدرس ــون بی ــرد و تاکن کار ک

تأســیس شــده اســت.

واگذاری صدور مجوز مدارس طبیعت به آموزش وپرورشارائه خدمات شبانه روزی به دختران آسیب دیده اجتماعی

گروه اجتماعیهامون رشیدیان
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ــم  ــال ۹6 ازدواج بازه ــا در س ــاس آماره براس
ــالق  ــرد و ط ــه ک ــدی را تجرب ــی 8درص کاهش

ــه داد.  ــود را ادام ــودی خ ــیر صع س
و  ازدواج  بــرای  تعبیــر  بهتریــن  شــاید 
طــالق در ایــران ایــن باشــد کــه ازدواج در 
ــا  ــال ب ــرار دارد و هرس ــرباالیی ق ــیری س مس
افزوده شــدن شــیب ایــن مســیر ســرعت 
خــود را از دســت می دهــد؛ امــا در مقابــل 
و  افتــاده  ســرازیری  مســیری  در  طــالق 
در حالتــی افسارگســیخته هــر لحظــه بــه 

می شــود. افــزوده  ســرعتش 
بــه گفتــه ســیف هللا ابوترابــی، ســخنگوی 
ســازمان ثبــت احــوال کشــور، ســال گذشــته 
حــدود 6۰۹ هــزار مــورد )دقیقــًا 6۰8۹۷۷ 
مــورد( ازدواج ثبــت شــده کــه به نســبت ســال 
ــه  ــش یافت ــزار کاه ــدود ۵1 ه ــل از آن، ح قب

ــت.  اس
ــای  ــمار طالق ه ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ثبــت شــده در ســال گذشــته حــدود 1۷۵ هزار 

مــورد )دقیقــًا 1۷۴۵۹۷ مــورد( بــوده اســت.
بــه  طالق هــا  نســبت  ترتیــب،  ایــن  بــه 
ازدواج هــای ثبت شــده در یــک ســال بــه 
2۹درصــد رســیده کــه باالتریــن آمــار در تاریــخ 
 ثبــت احــوال ایــران از ســال 1۳۴۴ اســت

 و رکود محسوب می شود. 

ــه نشــان  ــوب ک ــوع نامطل ــه از ن ــوردی البت رک
ــر،  ــه طــور دقیق ت می دهــد، در هــر دقیقــه )ب
هــر ۵1 ثانیــه( یــک ازدواج در کشــورمان 
ــه  ــر س ــه ازای آن، ه ــد و ب ــت می رس ــه ثب ب
دقیقــه یــک زندگــی مشــترک بــا طــالق 
پایــان می یابــد. تعــداد طالق هــا از آغــاز 
ــا  ــته، ام ــودی داش ــدی صع ــه 1۳۷۰، رون ده
ــش  ــا افزای ــان ب ــه 1۳8۰ همزم ــل ده از اوای
ــه  ــوط ب ــتر مرب ــه بیش ــا ـ ک ــداد ازدواج ه تع
ــم  ــا ه ــداد طالق ه دهــه شصتی هاســت ـ تع
افزایــش یافتــه تــا جایی کــه در ســال 1۳8۵، 
ــر ســال  ــه بیــش از دو براب ــا ب ــداد طالق ه تع

ــت. ــیده اس 1۳۷۵ رس

 مشکالت اقتصادی
ــون  ــالق را همچ ــور ط ــئوالن کش ــد مس هرچن

همیشــه بــه مســئله ای چــون ماهــواره و 
فضــای مجــازی و مســائلی ازاین دســت، 
ربــط می دهنــد، امــا کارشناســان عمده تریــن 
دلیــل رواج طــالق را مســائل اقتصــادی ذکــر 
ــد؛ از معضــل مســکن و اجاره نشــینی  می کنن
آن  از  و  ناکافــی  درآمدهــای  تــا  گرفتــه 
و  ناپایــدار  و  فصلــی  شــغل های  مهم تــر، 

طوالنی مــدت.  بیکاری هــای 
مشــکالتی کــه در کنــار زیادشــدن هزینــه 
ــده  ــب ش ــر، موج ــال های اخی ــی در س زندگ
ــاز  ــر ب ــرد از ازدواج س ــراد مج ــیاری از اف بس
بزننــد و زوج هــای فراوانــی نیــز بــه پایــان راه 

ــوند.  ــک ش ــان نزدی ــی مشترک ش زندگ
وضــوح  بــه  مدت هاســت  وضعیتــی کــه 
در آماروارقــام مربــوط بــه ازدواج و طــالق 
توجــه  مــورد  امــا  می کنــد،  خودنمایــی 

نمی گیــرد. قــرار  مســئوالن 
 وام ازدواج

در مقابــل کســانی هــم کــه قصــد ازدواج 
ــمگیری  ــت چش ــچ حمای ــاًل از هی ــد عم دارن
برخــوردار نیســتند و وام ازدواج کــه حــاال 
یافتــه  افزایــش  تومــان  میلیــون   1۵ بــه 
به هیچ عنــوان جواب گــوی هزینــه زندگــی 
ــن وام  ــن همی ــازه گرفت ــت. ت ــترک نیس مش
ــدری  ــم به ق ــی ه ــون تومان ــد 1۵ میلی نیم بن
بانک هــا  انــدازه ای  بــه  و  اســت  مشــکل 
می کننــد بهانه تراشــی  وام  ایــن  دادن   در 

کــه جوانــان بــرای گرفتــن آن بایــد کفــش 
ــوب منتظــر  ــر ای ــا صب ــد و ب ــا کنن ــه پ ــی ب آهن

دریافــت وام باشــند.
ــن وام را  ــکل ای ــزار مش ــا ه ــه ب ــم ک ــا ه آن ه
ــت وام  ــد از دریاف ــازه بع ــد ت ــت می کنن دریاف
بایــد بــه جنــگ مشــکالت ریزودرشــت زندگــی 

ــد.  ــترک برون مش
چنــدان بــی راه نیســت اگــر بگوییــم افــرادی کــه 
بــا ایــن حجــم از مشــکالت زندگی مشترکشــان 
ــه  ــال های اول ب ــان س ــد در هم ــاز می کنن را آغ
ــی را  ــم مشــکالت زندگ ــه طع ــد ده ــدازه چن ان
چشــیده اند و بــه همیــن دلیــل بــا بــروز اولیــن 
اختالف ســلیقه ها جدایــی را بهتریــن گزینــه 

ــد. ــرای ادامــه راه خــود می بینن ب

ــودی  ــد صع ــالق رون ــرایطی، ط ــن ش در چنی
جایــی  بــه  کار  و  می پیمایــد  را  خــود 
ــالق  ــک ط ــه ی ــه دقیق ــر س ــه ه ــیده ک رس
در کشــورمان رقــم می خــورد. رونــدی کــه 
ــت  ــد اس ــد، بعی ــدا کن ــه پی ــدر ادام ــر چق ه
تغییــری در آن رخ دهــد، چــون می بینیــم 
ســازوکارهای فــراوان اندیشــیده شــده بــرای 
ــئولیتی  ــار مس ــهیل در آن در کن ازدواج و تس
ــد،  ــاره دارن ــان دراین ب ــال وزارت جوان ــه امث ک
ــد  ــه برس ــرد، چ ــی بب ــه جای ــته راه ب نتوانس
ــرای  ــی ب ــهیالت بانک ــه تس ــه ن ــالق ک ــه ط ب
جلوگیــری از وقــوع آن اندیشــیده شــده و نــه 
ــش آن ــی کاه ــادی متول ــا نه ــه ی  وزارت خان

 است.

چالش های زندگی مشترک

سرباالیی ازدواج، سرازیری طالق

،،
ازدواج هــای  بــه  طالق هــا  نســبت 
ثبت شــده در یــک ســال بــه ۲۹درصــد 
رســیده کــه باالتریــن آمــار در تاریــخ 
 ثبــت احــوال ایــران از ســال ۱۳۴۴ اســت

 و  رکود محسوب می شود. 

در یکــی از روزهــای آغازیــن گــرم تابســتانی، بــرای مصاحبه 
بــا مجیــد کــه دیگــر گــرد پیــری روی موهایــش نشســته 
بــود و بــه بهانــه خیانــت در یــک اقــدام جنون آمیــز، ناباورانــه 
بــا شــلیک چنــد گلولــه همســر و بــرادرزاده خــود را بــه قتــل 
رســانده بــود، راهــی زنــدان شــدم تــا بــا انجــام گفتگویــی 
ــون  ــیب های گوناگ ــا او، فرازونش ــخ ب ــیار تل ــد بس ــر چن ه

زندگیــش را مــورد واکاوی دقیــق قــرار دهــم. 
آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.

 با سارا چگونه آشنا شدی؟
ــا  ــرد و م ــی ک ــن معرف ــه م ــارا او را ب ــتگان س ــی از بس یک
در ابتــدا بــه عقــد موّقــت یکدیگــر درآمدیــم. اّمــا چــون در 
خانــواده مــا اینگونــه ازدواج هــا چنــدان مرســوم نبــود، خــود 
مــن پــس از یــک مــاه بــه ســارا پیشــنهاد دادم کــه عقــد 
دائــم کنیــم کــه همین گونــه هــم شــد و مــا بــه عقــد دائــم 

یکدیگــر درآمدیــم.
 سارا یک دختر داشت و خودش نیز چند سالی 
از تو بزرگتر بود، نظرخانواده ات درباره این ازدواج 

چه بود؟
پــدرم کــه در قیــد حیــات نبــود، مــادرم نیــز وقتــی فهمیــد 
ســخت بــا ازدواج مــن مخالفــت کــرد، ولــی چــون مــن در 
توّهمــات شیشــه ای خــود بــودم، بــه حــرف مــادر و ســایر 
ــا ســارا غــالم  ــا ازدواج ب افــراد خانــواده ام گــوش نــداده و ب

حلقه به گــوش او شــدم.
 اختالف شما چطور شروع شد؟

ــا  ــود تنه ــاص خ ــای خ ــا ترفنده ــارا ب ــه س ــن ک ــد از ای بع
ــر  ــه دیگ ــدم ک ــه ش ــت، متوّج ــن گرف ــز از م ــه ام را نی خان
همــه دارایــی ام را از دســت داده ام. او مرتــب بــه بهانه هــای 
مختلــف از مــن پــول می خواســت، اّمــا مــن دیگــر 
چنــدان پولــی برایــم باقــی نمانــده بــود و تمامــی امــالک 
ــا در راه  ــه او بخشــیده و ی ــا ب ــز ی ــود را نی ــای خ و دارایی ه
ــورات  ــختی ام ــودم و به س ــرده ب ــه ک ــواد هزین ــرف م مص
ــز کارگاه  ــد ناچی ــق درآم ــا از طری ــده و تنه ــی را گذران زندگ
اجــاره ای کوچــک تراشــکاری خــود، هزینه هــای زندگــی ام 

را تأمیــن می کــردم.
 چه شد که معتاد شدی؟

داســتانش طوالنــی اســت ولــی یکــی از عوامــل اصلیــش 
ــا او در یــک میهمانــی شــبانه آشــنا شــده  ســارا بــود کــه ب
و ســرانجام رفته رفتــه بــا مصــرف تفریحــی و تشــویق های 

ــاد شــدم. ــی ســارا و دیگــر دوســتانش معت پی درپ
 فکر می کنی سارا تو رو دوست داشت؟

مــن  بــه  بارهــا  خانــواده ام  کــه  همان گونــه  هرگــز! 
ــود و  ــی مــن ب ــول و دارای ــد، او همیشــه عاشــق پ می گفتن
تنهــا تــا دســتم بــه دهنــم می رســید، آدم حســابم می کــرد 

ــت. ــرون انداخ ــه بی ــرا ب ــه ای م ــون زبال ــس از آن چ و پ
 یعنی از او جدا شدی؟

نــه بــه دلیــل وجــود دختــرم ســپیده و تأثیــرات بــدی کــه 
طــالق مــا می توانســت بــر روحیــه او وارد کنــد از ســارا جــدا 

نشــدم ولــی دیگــر بــا او زندگــی نمی کــردم.
 سپیده چی؟! او با کدامیک از شما زندگی 

می کرد؟
 او بــا هــر دوی مــا بــود، گاهــی نــزد مــن می آمــد

و گاهــی هــم بــا مــادر و خواهــر ناتنــی اش روزهــا را ســپری 
می کــرد.

 هیچگاه او به این روند زندگی شما اعتراضی 
نداشت؟

اوایــل چــرا، ولــی بــا افزایــش روزبــه روز مجادلــه و دعواهای 
پیاپــی مــن بــا مــادرش، ســرانجام بــه ایــن نتیجــه رســید 

کــه ایــن نــوع از زندگــی بــرای همــه مــا بهتــر اســت.
 چه شد که تصمیم به قتل سارا و برادرزاده ات 

گرفتی؟
ــه  ــود ک ــه ب ــن گفت ــه م ــته ب ــرم سربس ــاری دخت ــد ب چن
بــرادر زاده ام بــه خانــه مــادرش رفت وآمــد دارد و مــن در ابتدا 
چــون می دانســتم کــه او هــم در زمینــه کار فیلمبــرداری از 
مجالــس عروســی فعالّیــت دارد، فکــر می کــردم کــه زمینــه 
ــه  ــا شــده و ب ــن آن ه ــاط بی ــرای ارتب ــث برق کاریشــان باع

همیــن دلیــل چنــدان بــه موضــوع اهمّیتــی نــدادم.
 چه شد که به حقیقت ماجرا رسیدی؟

ــا حالتــی بســیار  ــا مــن تمــاس گرفــت و ب ــرادرم ب روزی ب
ــه  ــرد و ســپس ب ــارم ک ــا فحــش نث ــد ت ــدا چن آشــفته ابت
مــن گفــت کــه تــو چقــدر بی غیــرت هســتی، چــون همســر 
بی حیــا و بی آبرویــت بــا کوله بــاری از ســن، بــاز هــم 
دســت بــردار نیســت و بــه فکــر بــه دام انداختــن پســر مــن 
افتــاده اســت و درســت می خواهــد همــان بالیــی را کــه بــر 
ــاز بــر ســر پســر مــن در بیــاورد! اون هنــوز  ســر تــو آورد، ب
ناســالمتی نامــوس و مــادر فرزنــد توســت! رگ غیرتــت کجا 
رفتــه؟ البّتــه ایــن جمــالت را گفــت و گوشــی را بــا عصبانیت 

تمــام قطــع کــرد.
 پس از تماس برادرت چه حسی به تو دست 

داد؟
ــود مصــرف شیشــه را تــرک  بسیارآشــفته شــدم، مّدتــی ب
ــا آن روز  کــرده بــودم و تنهــا تریــاک مصــرف می کــردم اّم
ــه  ــرف شیش ــه مص ــروع ب ــر ش ــار دیگ ــگان ب ــان دیوان چون

کــردم.
 به همین دلیل برای کشتن سارا روانه خانه او 

شدی؟
بلــه! از یکــی از دوســتان خالفــکار پیشــینم اســلحه ای را بــه 
بهانــه شــکار در قبــال پرداخــت مقــداری پــول بــه صــورت 
امانــت گرفتــم و در یکــی از روزهــا کــه دختــرم در دانشــگاه 
بــود، روانــه محــل کار همســرم شــده و بــا هدیــه چنــد گلوله 
ــه ســراغ  ــز ب ــس از آن نی ــای درآوردم و پ آتشــین او را از پ
ــا  ــه ب ــز غافلگیران ــه و او را نی ــکار خــود رفت ــرادرزاده خیانت ب
ضربــات بی رحــم گلوله هــای اســلحه بــه درک واصــل 

کــردم.
 پشیمان نیستی؟!

از ایــن کــه پــاداش خیانــت بــرادرزاده و همســرم کــه زندگیم 
را نابــود کــرد، بــه آن هــا دادم، هرگــز پشــیمان نیســتم؛ ولــی 
ــه  ــرم را ب ــن کار، احساســات دخت ــا انجــام ای ــه ب ــن ک از ای
بازیچــه گرفتــه و رونــد زندگــی او را دگرگــون کــردم، بســیار 
ــرم  ــا دلخوشــی مــن در زندگــی دخت پشــیمانم، چــون تنه
ــرای خوشــبختی  ــودم کــه ب ــام حاضــر ب ــود و همیشــه اّی ب
ــه  ــه این گون ــم. افســوس ک ــار کن ــز نث ــم را نی ــی جان  او حّت

نشد!

قتل جنون آمیز
ناگفته های تلخ ازدواج مرد 47 ساله با دختری ۲۱ ساله!
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   #هموطن_سالم
سالم خدمت مسئولین بانک مرکزی در مورد افزایش 
نرخ دالر اگر می خواهید خیلی سریع قیمت دالر پایین 
بیاید نرخ سود بانکی را به دو سه سال قبل برگردانند 
بیست و پنج درصد پنج ساله اون وقت خواهید دید چه 

اتفاق خوبی خواهد افتاد.

دالر به 6۰۰۰ هزار تومن رسید چرا دولت کاری نمی کنه مگر 
این همه فشار اقتصادی روی مردم را نمی بینند

دولت اگر واقعًا جلوی واردات رو به طور کامل از، تمامی 
گمرکات بگیره کشورمون تبدیل به متکی به اقتصاد داخلی 
میشه، گمرکات کشور اگر تعطیل بشن و درش تخته بشه 

واردات نشه ولی بجاش، صادراتمون رو بیشتر کنیم. 
توی هیچ مغازه ای جنس خارجی نفروشن فقط اجناس 

داخلی با دالر جنس، خریدوفروش نشه چه دولتی، چه تو 
صرافی ها. و متکی به داخل بشیم پول امریکا هم بی ارزش 

میشه، این مردم ما پول امریکا رو هر روز دارن میخرن 
اونها هم روی همین موضوع قدرتمندتر میشن.

از مسئوالن مربوطه انتظار داریم حاال که نمی توانند جلو 
گرانی افسارگسیخته دالر رو بگیرند استعفا بدهند!

هر چی باشه داریم تو قرن پیشرفت علم زندگی می کنیم 
باید باور کنیم تا ده سال دیگه فروش نفت خیلی خیلی 
پایین میاد چرا چون االن تو اروپا از ماشین های بنزینی 

استفاده نمیشه یعنی، بنزین خداحافظ، و به زودی صنعت 
برق و هیبریدی جایگزین نفت و بنزین خواهد شد!! یک 
سونامی بزرگ در راهه به نام پیشرفت علم و استفاده از 

ربات ها در جنگ ها باید ما هم عقب نمونیم از این موضوع 
 و اقتصاد کشورمون رو از فروش نفت کاماًل خارج 

کنیم.

سالم. چند وقتیه سامانه ای به نام ستاد برای معامالت 
دولتی راه اندازی شده که کلیه مناقصات و مزایده ها 
بایستی در آن انجام بشود.  گذشته از پیچیدگی ها و 

سختی های استفاده از سامانه و قطعی های مکرر آن، 
مشکل اصلی جایی دیگر است. همواره استفاده از توان 
بومی و استانی مورد نظر دولت و استانداران شهرهای 

کشور بوده؛ ولی سامانه ستاد متأسفانه باعث ناعدالتی و 
نابرابری شده. مثاًل در استان ما کرمانشاه شاهد هستیم 

شرکت هایی از تبریز و ارومیه و تهران و... با اختالف قیمتی 
ناچیز در پروژه ها برنده شده و مشغول به کار هستند. حال 

آنکه بسیاری از کارخانه ها و شرکت های استان در حال 
ورشکستگی هستند و این امر به افزایش بیکاری جوانان، 
اعتیاد، طالق و معضالت اجتماعی دامن خواهد زد. بنده 
توجه مسئولین استان ها را به این موضوع جلب می کنم 

که معامالت بایستی بصورت بومی و داخل استانی انجام 
شود. یعنی فقط شرکت های داخل هر استان حق شرکت 

در مناقصات و مزایده های استان خودشان را داشته باشند. 
مثاًل اینطور نباشد که از تهران یا شهرهای دیگر به کرمانشاه 

بیایند و پروژه انجام دهند. طبیعی است که شرکت های 
استانی توانایی رقابت با شرکت های تولیدکننده و بزرگ را 

ندارند و شکست خواهند خورد.

سالم. هر کاری که می خواهید انجام بدهید اول در 
موردش تحقیق کنید دوم با اهلش مشورت کنید سوم 
تفکر کنید چهارم بعد از اینکه تمام ابعادش رو بررسی 
کردید بهش عمل کنید پنجم به نتیجه اش فکر نکنید 

ششم به خداوند ایمان داشته باشید و توکل کنید؛ هفتم 
شما سعی و تالش خود را کرده اید؛ نتیجه هر چه باشد 

خیر شما در آن است خداوند را شاکر باشید؛ به یاری خدا 
سر بلند و موفق خواهید شد؛

یکی از مشکالت روزهای آخر سال صداهای مهیب 
ترقه بازی است. عده ای نوجوان که تربیت نشده اند آزادانه با 
انداختن ترقه درکوچه و خیابان آرامش شهر و همشهری ها 

را به هم می ریزند و نفرین مردم را به جان می خرند.

وزیر اقتصاد جناب کرباسیان ادعا دارد دولت در کنترل 
ارز موفق بوده؟ و قیمت ارز کاهش یافته و علت 

خریدوفروش نشدن ارز را شرایط روانی بازار دانسته و 
کسانی که فکر می کنند قیمت ارز افزایش می یابد اشتباه 
می کنند. خیلی جالبه این صحبت ها و با واقعیت بازار ارز 

زمین تا آسمان متفاوت است! مگر اقتصاد با حرف زدن 
درست می شود؟ خیلی عجیبه که دالر هفت تا قیمت 

داشته باشه که پایین ترین آن قیمت صرافی هاست که 
فروش محدود شده و بقیه قیمت ها در ردیف های باالتر 

قرار دارند. آیا واقعًا این نوع تفاوت قیمت ها در اقتصاد 
جایگاهی دارد؟

در شرایطی که افزایش حقوق کارکنان دولت و غیره درسال 
۹۷، ده درصد تعیین شده است، افزایش 2۰درصدی 

انشعاب آب توسط شهرداری تهران قابل توجیه نیست، 
امیدواریم مسئولین و دست اندرکاران رسیدگی نمایند.

ما کارگران پروژه قطار شهری اهواز پیمانکار پروژه شرکت 
کیسون باور می کنید هنوز حقوق برج یک سال ۹6 که داره 

تموم میشه را نگرفتیم، خداییش داریم دیونه می شیم 
شرمنده زن و بچه شدیم اینقدر هم که قرض کردیم دیگه 

تو لیست سیاه رفتیم.

اداره پست برای یک ورق کاغذ که می خواهد به پست 
ارسال کند 8 هزار تومان دریافت می کند. سرسام آوره!

این همه تبلیغ در تلویزیون آن هم نشان دادن خانه های 
شیک با وسایل مدرن دل محرومان را به درد می آورد و 

بچه هایشان غصه دار می شوند! چرا اجازه تبلیغات بی خود و 
پرخرج را می دهند؟

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

ــه  ــروز ک ــد، ام ــتن ۳ فرزن ــی و داش ــال زندگ ــد از ۴۷ س بع
ــاله ای دادم،  ــر 21 س ــا دخت ــته ب ــی ناخواس ــه ازدواج ــن ب ت

مشــکالت دیگــر رهایــم نمی کننــد و کــم آورده ام.
مــرد بــرای پیگیــری پرونــده اش و یافتــن چــاره ای بــرای حل 
مشــکالت زندگــی اش بــه کالنتــری آمــده بــود. وقتی شــنیدم 
موضــوع پرونــده اش ازدواجــی اجبــاری اســت، گمــان کــردم 
مشــکلی بــرای یکــی از فرزندانــش ایجــاد شــده؛ امــا وقتــی 
دیــدم کــه ســوژه، خــود ایــن مــرد ۴۷ ســاله اســت، دیگــر 
ــا  ــاعته ب ــوی یک س ــل گفتگ ــداد و حاص ــم ن ــکاوی امان کنج

ــد. ــه می خوانی مرتضــی ۴۷ ســاله را در ادام
ــم خــود را  ــرادر همســر اول ــه ب ــد روزی اســت کــه در خان چن
ــت  ــه راح ــت هم ــه از دس ــم ک ــرده ام و می خواه ــی ک مخف
ــا خیلی هــا حــرف زدم؛ البتــه  شــوم. خیلــی فکــر کــردم و ب
پیــش یــک مشــاور هــم رفتــم. مانــده بــودم کــه بایــد چــه کار 
ــه بهشــت رضا رفتــم  ــم. هیــچ کــس دردم را نمی فهمــد. ب کن
و پــس از خداحافظــی بــا همســر اولــم کــه چندســالی اســت 
ــی  ــدم. دلتنگ ــتان ش ــی شهرس ــه، راه ــدا رفت ــت خ ــه رحم ب

عجیبــی داشــتم.
ــه  ــا او ب ــی ب ــد از هماهنگ ــگ زدم. بع ــرم زن ــرادر همس ــه ب ب
خانــه اش رفتــم. برادرزنــم و همســر خدابیامــرزم دوقلــو 
بودنــد. بــرای همیــن هــم نســبت بــه حمیــد احســاس تعلــق 
خاصــی دارم. چنــد روزی خــودم را در خانــه او از دیــد همــه 
مخفــی کــردم. همســر اولــم زن خــوب و فهمیــده ای بــود. مــا 
ــی شــیرینی  ــم و زندگ ــد بودی ــر قدونیم ق صاحــب ســه دخت
ــکان  ــت. پزش ــختی گرف ــاری س ــه او بیم ــا اینک ــتیم ت داش
گفتنــد کبــدش ازبین رفتــه و بایــد پیونــد عضــو داشــته باشــد؛ 
ــاه  ــر از چندم ــرم در کمت ــداد و همس ــش ن ــل مهلت ــا اج ام

ــت. ــه بس ــرای همیش ــم هایش را ب چش
بــه اینجــا کــه رســید، قطــرات اشــک بــر گونه هایــش جــاری 
ــد،  ــاق پیچی ــته ات ــای بس ــش در فض ــدای هق هق ــد و ص ش
روی صندلــی  از  را کنتــرل کنــد.  نمی توانســت خــودش 
ــان  ــن دســتانش پنه ــش را بی ــه صورت برخاســت و درحالی ک
کــرده بــود، اشــک می ریخــت. مرتضــی پــس از چنــد دقیقــه 
ــی نشســت و ادامــه داد:  ــر شــد، روی صندل کــه کمــی آرام ت
بــا مــرگ همســرم کمــرم شکســت و تمــام آرزوهایــم بــر بــاد 
رفــت. تنهــا دلخوشــی ام ســه دختــرم بودنــد. خیلــی جــدی 
تصمیــم گرفتــم دیگــر ازدواج نکنــم و از طرفــی نمی توانســتم 
زن دیگــری را جــای حمیــده بپذیــرم. خانــواده مــن و خانواده 

ــد. ــم می کردن ــار بچه های ــان را نث ــت خودش ــرم محب همس

ــود  ــده ب ــار آم ــر ب ــی و لوس ونن ــی عصب ــم خیل ــر بزرگ  دخت
ــه  ــاب ب ــرف حس ــه ح ــد کلم ــتم چن ــع می خواس ــر موق و ه
او بزنــم و نصیحتــش کنــم، دیگــران اجــازه نمی دادنــد. هــر 
ــد. ــتر می ش ــی ام بیش ــکالت زندگ ــت، مش ــه می گذش روز ک

ــادر و  ــت و م ــکل گذش ــن ش ــه ای ــی ام ب ــال زندگ ــار س چه
ــادرم  ــای م ــا اصراره ــرم. ب ــرم اصــرار داشــتند زن بگی خواه
باالخــره راضــی شــدم کــه ازدواج کنــم. مــادرم بعــد از موافقت 
مــن بــه ازدواج، بــه خواســتگاری دخترخالــه ام کــه آن موقــع 
21 ســاله بــود، رفــت. هرچــه می گفتــم مــا 22 ســال تفــاوت 
ســنی داریــم و بــه درد هــم نمی خوریــم، کســی گــوش 
نمی کــرد. مــادرم معتقــد بــود کــه دخترخالــه ام از رگ وخــون 
ــد؛  ــادری کن ــم م ــرای بچه های ــد ب ــان اســت و می توان خودم
ــت،  ــبی نداش ــی مناس ــع مال ــه وض ــوهرخاله ام ک ــه ش البت

ــرد. ــت ک ــن پیشــنهاد موافق ــا ای ــگ ب بی درن
چنــد مــاه در برابــر ایــن مســئله مقاومــت کــردم؛ امــا تــالش 
ــی دادم  ــن ازدواج م ــه ای ــن ب ــد ت ــود و بای ــده ب ــن بی فای م
ــاه اول  ــان م ــت. از هم ــکل گرف ــت ش ــن وصل ــه ای ــا اینک ت
ــرم  ــه دخت ــا س ــم ب ــر دوم ــه همس ــری کودکان ــی درگی زندگ
شــروع شــد. آن هــا خــون مــرا در شیشــه کرده انــد. دیگــر از 
زندگــی بیــزار شــده ام. جرئــت نمی کنــم بــرای بچــه ام یــک 
جفــت کفــش یــا حتــی روپــوش مدرســه بخــرم؛ البتــه ایــن 
موضــوع بــرای همســرم هــم صــدق می کنــد. ســه دختــرم 
چشــم دیدنــش را ندارنــد و دســت به یکی کــرده و در مقابــل 

ایســتاده اند. او 
ســه مــاه قبــل دخترخالــه ام فــرار کــرد و بــه خانــه پــدرش 
رفــت. همــه فامیــل مــرا متهــم می کردنــد کــه او را آزارواذیــت 
روحــی می کنــم. حتــی شــنیدم یکــی از اقــوام گفتــه اســت 
ایــن مــرد ســرخور اســت و همســر قبلــی اش را هــم دق مرگ 
کــرده اســت. همیــن نیش وکنایه هــا و حرف هایــی کــه 
اقــوام پشــت  ســرم می زدنــد، باعــث شــد اوضــاع زندگــی ام 
ــه برگشــت،  ــه خان متشــنج شــود. بعــد از اینکــه همســرم ب
دختــرم فــراری شــد. او هــم خانــه یکــی از دوســتانش رفتــه 
بــود. آخرین بــار هــم کارمــان بــا دخترخالــه ام بــه کتــک کاری 
ــهد  ــه مش ــه ب ــض آنک ــرون زدم. به مح ــه بی ــید و از خان کش
ــم  ــا ه ــدند و ب ــه ور ش ــویم حمل ــش به س ــتم، برادران برگش
ــی  ــو زخم ــه چاق ــا ضرب ــم را ب ــا بازوی ــدیم. آن ه ــر ش درگی
کردنــد و دســتم دچــار مشــکل حرکتــی شــده اســت. دیگــر 
ــه  ــا ب ــم؛ چــون م ــه بده ــی ادام ــن زندگ ــه ای ــم ب نمی خواه

درد هــم نمی خوریــم.
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حدیث روز

احقاف، آیه ۱۵ 

کلینتون، بوش  که جای دستان خونین ریگان،  کاریکاتور - در حالی 
پدر و پسر و اوباما در منطقه وجود دارد، ترامپ هم دستان خود را به 

سمت منطقه می آورد و می گوید نوبت من است.
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   ترفندهای خانه داری
 نمک اضافه در غذا

ــا انداختــن  ــدازه ریخته ایــد، ب اگــر در غــذا نمــک بیــش از ان
ــد.  ــذا، مشــکل خــود را حــل کنی ــک ســیب زمینی درون غ ی
ســیب زمینی نمک هــای اضافــی را بــه خــود جــذب خواهــد 

کــرد.
 رفع بوی بد سیر و پیاز

بــرای رفــع بــوی بــد ســیر و پیــاز از دســتتان،  آن هــا را بــه یک 
ظــرف اســتیل بمالیــد. ظــرف اســتیل بــوی بــد ســیر و پیــاز 
ــز  ــوه نی ــازه قه ــه خــود جــذب خواهــد کــرد. دانه هــای ت را ب

ــد. ــد را از دســتان شــما دور کن ــوی ب ــد ب می توان
 شکسته شدن تخم مرغ

هنــگام  تخم مــرغ  شکسته شــدن  از  پیشــگیری  بــرای 
ــید. ــرغ بپاش ــته تخم م ــک روی پوس ــی نم ــیدن، کم جوش

 ظروف چدنی
ظــروف چدنــی را بــا مــواد شــوینده نشــویید؛ بلکــه آن هــا را با 

نمــک ســاییده بشــویید و بــا یــک دســتمال خشــک کنید.
 رفع جرم کتری

بــرای رفــع جــرم از کتــری، درون آن مخلــوط نیمــی از آب و 
ــی  ــد و بجوشــانید؛ ســپس آن را خال ــی از ســرکه بریزی نیم

کنیــد.
 بدبوشدن ظروف پالستیکی

بــرای پیشــگیری از بدبوشــدن ظــروف پالســتیکی درب 
ــک  ــداری نم ــود، مق ــا نمی ش ــوا وارد آن ه ــه ه ــته ای ک بس

درون آن هــا بریزیــد.

   سالم باشیم
 غذایی که شما را از 

مصرف گوشت بی نیاز می کند
ــه  ــود تغذی ــر بهب ــر کل دفت ــوز، مدی ــزارش بهداشــت نی ــه گ ب
جامعــه وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه گــروه غذایــی 
ــه  ــا ب ــن و ریزمغذی ه ــن پروتئی ــع ارزان تأمی ــات منب حبوب
شــمار می رونــد، عنــوان کــرد: مقادیــر زیــادی کلســیم، روی و 

ــوند. ــن می ش ــات تأمی ــی حبوب ــروه غذای ــن از گ آه
زهــرا عبداللهــی ادامــه داد: بهتــر اســت حبوبــات بــه صــورت 
ترکیبــی بــه همــراه غــالت مصــرف شــوند؛ غذاهایــی ماننــد 
عــدس پلــو، مــاش پلــو، لوبیاپلــو، عدســی و نــان و خــوراک 
لوبیــا و نــان ازجملــه ترکیباتــی اســت کــه منبع غنــی پروتئین 
اســت و درواقــع پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن را تأمیــن می کنــد؛ 
ــان مصــرف  ــه همــراه ن بنابرایــن مثــال زمانــی کــه عدســی ب
ــه مصــرف گوشــت نیســت و ترکیــب آن  می شــود، نیــازی ب

دو پروتئینــی بــا کیفیــت بــاال را بــه بــدن می رســاند.
ــه  ــه روزان ــان اینک ــا بی ــی ب ــزارش وزارت بهداشــت، عبدالله ــه گ ب
مصــرف یــک واحــد حبوبــات توصیــه می شــود، تصریــح کــرد: 
منظــور از یــک واحد حبوبــات، نصف لیــوان حبوبات پخته اســت.

ــالت و  ــفید غ ــج س ــت برن ــت در پخ ــر اس ــت: بهت وی گف
ســبزی ها نیــز افــزوده شــود؛ زیــرا برنــج ســفید بــه تنهایــی 
بــه افزایــش وزن دامــن می زنــد و از آنجــا کــه حبوبــات منبــع 
غنــی فیبــر غذایــی هســتند، بــه کنتــرل چاقــی و اضافــه وزن 

ــد. ــک می کنن کم

   سبک زندگی
 احساس نظارت مستقیم 
امام عصر)عج( بر زندگی

خانواده هــای مهدوی بــاور و مهدی یــاور بــه یــک 
ــارت  ــاس نظ ــند و آن، احس ــا می رس ــاس زیب احس
ــال و  ــی و اعم ــر زندگ ــج( ب ــام عصر)ع ــتقیم ام مس
رفتــار و گفتــار آنهاســت. براســاس عقایــد دینــی، مــا 
ــک  ــم. در ی ــود می دانی ــال خ ــر اعم ــر ب ــام را ناظ ام
ــی، میــان اعضــا احســاس ایــن  ــواده امــام زمان خان
ــن در  ــت حضــرت وجــود دارد؛ بنابرای ــارت و عنای نظ
ــتاب  ــرعت و ش ــا س ــر ب ــک و خی ــال نی ــام اعم انج
ــد و  ــدام می کنن ــران اق ــه دیگ ــبت ب ــری نس افزون ت
هنــگام انجــام معصیــت و گنــاه خــود را تحــت نظــر 
و کنتــرل محســوس حضرتــش می بیننــد و از آن 

فاصلــه می گیرنــد.
آنجــا  تــا  روان  و  روح  تربیــت  در  فضــا  تأثیــر 
ــن  ــالم، اماک ــادت در اس ــرای عب ــه ب ــت دارد ک اهمی
و  اســت  تعریــف شــده  ویــژه ای  و جایگاه هــای 
ــت  ــراد تح ــیاری از اف ــد بس ــی می ده ــه گواه تجرب
ــرزمین های  ــا و س ــوی عبادتگاه ه ــای معن ــر فض تأثی
یافته انــد؛  درونــی دســت  انقــالب  بــه  مقــدس 
همچنیــن بــرای تســهیل ارتبــاط بــا امــام زمان)عــج( 
توصیــه شــده اســت در مکان هــای منســوب بــه 
حضــرت همچــون ســرداب حضــرت، مســجد کوفــه، 
ــران حاضــر شــویم. مســجد ســهله و مســجد جمک

چگونه می توان فهمید که دختری 
به شما عالقه دارد؟ )3(

ــردان،  ــان و م ــان زن ــارز می ــای ب ــی از تفاوت ه یک
نحــوه عملکــرد آن هاســت. عملکــرد مــردان بــه طــور 
مســتقیم اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه زنــان بــه 
طــور غیرمســتقیم عمــل می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــد.  ــان درنمی آورن ــر از کار زن ــردان س ــیاری از م بس
حــاال ســوال ایــن اســت کــه از کجــا بفهمیــم 

ــتمان دارد؟  ــری دوس دخت
5- صحبت کردن درباره آینده

ــت،  ــده اس ــد ش ــری عالقه من ــه پس ــه ب ــری ک دخت
آینــده خــود را بــا آن پســر تصــور مــی کنــد؛ بنابرایــن 
ــده  ــاره آین ــردن درب ــه صحبت ک اشــتیاق بیشــتری ب
بــا پســر نشــان می دهــد. در صــورت مشــاهده 
ــما  ــه ش ــر ب ــه دخت ــد ک ــال دهی ــم، احتم ــن عالی ای

عالقه منــد اســت.
6- بی قرارشدن

یکــی دیگــر از نشــانه های عالقه مندشــدن دختــران، 
می کنیــد  مشــاهده  اگــر  آن هاســت.  بی قــراری 
دختــری در مواجهــه بــا شــما تنها ایــن حالــت را پیدا 
می کنــد، احتمــاال بــه شــما عالقــه شــدیدی داشــته 
و قصــد ازدواج بــا شــما را دارد. در ایــن صــورت 
پیشــنهاد می کنیــم تســت روان شناســی ازدواج را 

امتحــان کنیــد.

   خانواده

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تأکید کرد:  

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان تغییر نکرده است
 آب آشامیدنی عاری از هرگونه آلودگی میکروبی و مطابق با 
شاخص های استاندارد آب شرب در اختیار مردم قرار می گیرد

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه منابــع جایگزیــن بــرای تأمیــن آب 
شــرب مــردم  در اصفهــان گفــت: درســت اســت بــه دلیــل کاهــش 
بی ســابقه حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود بــرای تأمیــن آب شــرب 
ــن امــر  ــا ای ــن هســتیم، ام ــع جایگزی ــدار مــردم درصــدد مناب پای
دلیــل بــر کاهــش کیفیــت و ســالمت آب شــرب در اصفهــان 
ــرب را  ــع آب ش ــالح، مناب ــز ذی ص ــه روزه مراک ــرا هم ــت؛ زی نیس
مــورد بازرســی و آزمایش هــای میکروبــی و شــیمیایی قــرار 

می دهنــد.
مهنــدس هاشــم امینــی اعــالم کــرد: همــه روزه نظــارت مســتمر از 
ســوی مســئوالن امــر در شــرکت آب و فاضــالب و مراکــز بهداشــت 
اســتان بــر کیفیــت آب شــرب اســتان انجــام می گیــرد و بــا وجــود 
کاهــش حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود و شناســایی و ایجــاد منابع 
ــال  ــر دنب ــع آب شــرب جدی ت ــر مناب ــی ب ــارت کیف ــن، نظ جایگزی
ــرکت  ــع آن ش ــه تب ــرو و ب ــز وزارت نی ــط قرم ــرا خ ــود؛ زی می ش

آبفــای اســتان اصفهــان، کیفیــت آب شــرب اســت.
ــت  ــتاهای تح ــهرها و روس ــرب ش ــت آب ش ــد کیفی ــا تأیی وی ب
پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ افــزود: در حــال حاضــر  
56 شــهر و 300 روســتا در اســتان اصفهــان تحــت پوشــش طــرح 

آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار دارنــد کــه بــا کاهــش حجــم ذخیره 
ســد زاینــده رود بــرای تأمیــن آب شــرب جمعیتــی بیــش از چهــار 
ــد  ــن مانن ــع جایگزی ــر، چــاره ای جــز اســتفاده از مناب ــون نف میلی
چاه هــا نیســت؛ امــا  ایــن اطمینــان بــه مــردم اســتان داده 
می شــود کــه آب شــربی کــه در اختیــار آنهــا قــرار می گیــرد عــاری 
از هرگونــه آلودگــی میکروبــی و مطابــق بــا شــاخص های اســتاندارد 

ــت.  ــالح اس ــز ذی ص ــوی مراک ــده از س ــرب تعریف ش آب ش
ــر  ــق ب ــال نظــارت دقی ــان از اعم ــراز اطمین ــا اب ــی ب ــدس امین مهن
کیفیــت آب شــرب و بهره گیــری از آزمایشــگاه های معتبــر و 
مجهــز شــرکت آبفــا و شــبکه بهداشــت اســتان، از مــردم اصفهــان 
ــرب  ــت آب ش ــالمتی و کیفی ــران س ــه نگ ــه هیچ وج ــت ب خواس

نباشــند.
ــر مــزه آب را  ــر عامــل  شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان تغیی مدی
طبیعــی خوانــد و تصریــح کــرد: مســلم اســت کــه طعــم  و مــزه 
ــم  ــا طع ــزی ب ــاوت ناچی ــن می شــود، تف ــا تأمی ــه از چاه ه ــی ک آب
آب طــرح داشــته باشــد و ایــن امــر ناشــی از ذائقــه افــراد اســت 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــرا ش ــت؛ زی ــت آب نیس ــه کیفی ــوط ب و مرب
ــوب را در  ــت مطل ــا کیفی ــرب ب ــرایطی آب ش ــر ش ــان در ه اصفه

ــد. ــرار می ده ــردم ق ــار م اختی

کیمیای وطنطاهره جعفری
T.Jafari@eskimia.ir

مهنــدس غالمحســین خانــی، مدیــر کل بنیــاد مســکن 
ــش  ــت: در بخ ــان، گف ــتان اصفه ــالمی اس ــالب اس انق
مســکن روســتایی بــه کمــک بهزیســتی و بنیــاد 
ــق حســاب صــد  ــاد مســکن از طری مســتضعفان و بنی
بــه روســتاییانی کــه دارای دو معلــول یــا بیشــتر باشــند، 
بعضــی اعتبــارات بالعــوض 18 میلیونــی اختصــاص داده 
ــا وام پنــج درصــدی کــه بنیــاد مســکن  می شــود کــه ب
می پــردازد، 36 میلیــون تومــان بــرای ســاخت مســکن 

ــود. ــت می ش ــان پرداخ ــه آن ــتایی ب روس
 21 تاریــخ  در  اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد 
ــط  ــه توس ــود ک ــادی ب ــن نه ــاه 1358، اولی فروردین م
بحــث  آن،  هــدف  و  شــد  تأســیس  راحــل  امــام 
ــد  ــت و قشــرهای کم درآم ــراد بی بضاع ــردن اف خانه دارک
ــابی را در  ــام حس ــرت ام ــه، حض ــن زمین ــود. در همی ب
بانــک ملــی افتتــاح کردنــد بــه نــام »حســاب صــد« کــه 
خیــران و مــردم بتواننــد بــا کمــک بــه ایــن حســاب در 
خانه دارشــدن افــراد کم درآمــد و آســیب پذیر ســهیم 

ــند. باش
بــه مناســبت ســالروز تأســیس بنیاد مســکن و حســاب 
صــد امــام، خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا مهنــدس 
ــاد مســکن انقــالب  ــر کل بنی ــی، مدی غالمحســین خان
اســالمی اســتان اصفهــان، مصاحبــه ای اختصاصــی 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک داش
 جناب آقای مهندس، ضمن تشکر از فرصتی 

که برای مصاحبه به مناسبت تأسیس بنیاد 
مسکن در اختیار کیمیای وطن گذاشتید، 

بفرمایید بنیاد مسکن انقالب اسالمی در چه 
زمانی تأسیس شد و کار خود را به طور رسمی 

آغاز کرد؟ 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی در 21 فروردیــن 1358، 
ــام راحــل تأســیس  ــه توســط ام ــود ک ــادی ب ــن نه اولی
شــد و هــدف از تأســیس آن، خانه دارکــردن افــراد 
ــود. از  ــه ب ــیب پذیر جامع ــرهای آس ــت و قش بی بضاع
ــا خانه ســازی در روســتاها و  ســال 1358، کار خــود را ب
شــهرها شــروع کــرد و در ســال های بعــد بنیــاد مســکن، 
بازســازی مناطــق جنگــی در خوزســتان و  متولــی 
ــار  ــوز در اختی کردســتان شــد و تولیگــری بازســازی هن
بنیــاد مســکن اســت. عــالوه بــر کارهایــی کــه ایــن بنیاد 
ــا مســکن انجــام مــی داد، از ســال 1367 از  در رابطــه ب
طــرف دولــت و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســالمی، 
ــذار  ــاد واگ ــن نه ــه ای ــز ب ــتایی نی ــادی روس ــرح  ه ط
ــکن  ــاد مس ــن، بنی ــذاری زمی ــث واگ ــاره بح ــد. درب ش
ــذاری  ــی واگ ــتاها متول ــال 1358 در روس ــان س از هم
ــه روســتاییان عزیــز شــد کــه ایــن زمین هــا را  زمیــن ب
بنیــاد مســکن از طــرف دولــت و منابــع طبیعــی تملــک 
می کنــد و بــا تفکیــک و آماده ســازی آن بــه متقاضیــان 

ــد. ــل می ده ــتایی تحوی روس

 امام خمینی)ره( از همان زمان تأسیس بنیاد 
مسکن حسابی را به نام »حساب صد« افتتاح 
کردند. این چه حسابی است؟ آیا در گذشته و 

حال کارایی داشته است؟
امــام بــه همــه مــردم اعــالم کردنــد کــه مــن حســابی را 
در بانــک ملــی تأســیس می کنــم کــه خیــران و مــردم 
خیــر بتواننــد بــا کمــک بــه این حســاب بــرای قشــرهای 
کم درآمــد و آســیب پذیر خانــه تهیــه کننــد و کســی 

ــد.  ــه نباش بی خان
ــر  ــران ه ــد در ته ــاب ص ــکن حس ــای مس ــت امن هیئ
واریــزی را کــه از هــر اســتان و شهرســتانی باشــد، 
ــد و بنیادهــای مســکن اســتان ها وظیفــه  اعــالم می کن
دارنــد افــرادی را کــه شناســایی کردنــد در بخــش 
ــه  ــد و در زمین ــک بگیرن ــد کم ــاب ص ــکن از حس مس

خانه دارشدنشــان بــه آنهــا کمــک کننــد.
ــی دارد کــه  ــز کارخانه های ــاد مســکن نی ــه خــود بنی البت
در تولیــد مصالــح ســاختمانی کار می کننــد و قــرار شــده 
ــه حســاب صــد  اســت تمــام درآمــد ایــن کارخانه هــا ب
ــه مســکن قشــرهای کم درآمــد  ــرای کمــک ب ــز و ب واری

هزینــه شــود.
در بحــث کمــک بــه مســکن محرومــان و بی بضاعت هــا 
از ســال 1358 براســاس واریزهــا بــه حســاب صــد و بــه 
تناســب واریــز بــه ایــن افــراد در زمینــه مســکن کمــک 
ــن  ــز ای ــاه نی ــازی کرمانش ــث بازس ــت. در بح ــده اس ش
ــه  ــد ب ــی می خواه ــد؛ هرکس ــالم ش ــد اع ــاب ص حس
ــان  ــه اســتان اصفه ــل ذهــاب ک بازســازی شــهر ســر پ
ــه  ــد، ب ــک کن ــت، کم ــده داش ــر عه ــئولیت آن را ب مس
ــی  ــک مل ــه بان ــردم ب ــه م ــد ک ــز کن حســاب صــد واری
ــه ایــن حســاب واریــز  مراجعــه و کمک هــای خــود را ب

ــد. کردن

 در حال حاضر وضعیت مسکن روستایی 
چگونه است؟

از ســال 1374 بــرای بهســازی مســکن روســتایی 
اســتارتی خــورد؛ ولــی از ســال 1384 بــه همــت 
ــش  ــا افزای ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــردان و مجل دولتم
ــزار  ــالیانه 200 ه ــد س ــرر ش ــه مق ــن زمین ــه در ای بودج
واحــد مســکونی در روســتاها بــا مشــارکت مــردم و بــا 
ــا در  ــق بانک ه ــزد از طری ــد کارم ــج درص ــهیالت پن تس
اختیــار روســتاییان عزیــز قــرار بگیــرد و از ســال 1384 
ــون و 700 هــزار واحــد مســکونی در  ــک میلی ــون ی تاکن
کل روســتاهای کشــور پایــان یافتــه کــه از ایــن ســهمیه، 

ــت. ــال اس ــکن در س ــزار مس 200ه
اســتان اصفهــان نیــز براســاس جمعیــت روســتایی خود 
هــر ســال اعتباراتــی داشــته اســت کــه ایــن تســهیالت 
ــال  ــه در ح ــی ک ــار مردم ــا در اختی ــق بانک ه را از طری
ســاخت بودنــد، گذاشــته اســت. تاکنــون حــدود 55 هزار 
واحــد مســکونی تحــت پوشــش مســکن روســتایی قرار 

گرفتــه و ســاخته شــده اســت. 
ایــن فعالیــت در ســال 1396 حــدود 9850 فقــره اعتبــار 
بــوده و از طــرف بنیــاد مســکن 82 درصــد بــه بانک هــا 
ــی  ــا معرف ــه بانک ه ــان ب ــالغ شــده اســت و متقاضی اب
ــان جــذب  ــق متقاضی ــار را از طری شــده اند و 6226 اعتب
ــه هســتند و  ــه مشــغول ســاخت و ســاز خان ــم ک کردی
بقیــه را نیــز در شــش مــاه اول 1397 معرفــی می کنیــم.

ســقف اعتبــار بــرای هــر واحــد مســکونی در روســتا هــر 
ســال اضافــه می شــود. بــرای ســال 1396، 18 میلیــون 
ــتا و  ــد روس ــت جدی ــل باف ــش داخ ــرای بخ ــان ب توم
20 میلیــون تومــان بــرای بافــت فرســوده روســتا بــوده 
اســت. در نیمــه دوم 1397 نیــز این تســهیالت بیســت و 

پنــج میلیــون پیش بینــی شــده اســت. 
 مأموریت بنیاد مسکن در زمینه 

زیرساخت های روستایی چگونه است؟
بحــث نظــام فنــی روســتایی اســت کــه از ســال 1384 
بنیــاد مســکن و وزارت راه و شهرســازی و ســازمان نظــام 
مهندســی برنامه ریــزی کردنــد کاری کــه نظــام مهندســی 
در شــهرها انجــام می دهــد، بنیــاد مســکن در روســتاها 
ــام  ــش نظ ــت پوش ــه تح ــرادی ک ــا اف ــد؛ ب ــام ده انج
ــد کــه همــان مهندســان  ــرار می گیرن ــی روســتایی ق فن
ــام مهندســی اند؛  ــه عضــو نظ ــی هســتند ک و کاردان های
ــد   ــالم کرده ان ــان اع ــده اند و خودش ــایی ش ــا شناس اینه
کــه می خواهنــد در بخش هــای روســتایی کمــک کننــد 
و در بخــش نظــارت و تهیــه طــرح، مشــترک از مدیــر راه 
و شهرســازی و بنیــاد مســکن پروانه اشــتغال روســتایی 
ــش  ــتایی، بخ ــی روس ــام فن ــر نظ ــر نظ ــد و زی گرفته ان

ــد. نظــارت واحدهــای روســتایی را انجــام می دهن

ــد  ــه تمدی ــن مصوب ــه ای خوشــبختانه ســال 95 دو مرتب
ــد  ــه می خواهن ــتایی ک ــای روس ــه واحده ــه هم ــد ک ش
ــی  ــام فن ــر نظ ــر نظ ــد زی ــد، بای ــاخت بگیرن ــه س پروان

ــند.  ــتایی باش روس
 چند درصد خانه هایی که در روستاها ساخته 

می شوند، زیرساخت محکمی دارند که با یک 
سیل و زلزله از بین نروند؟

ــزار  ــتایی، 205 ه ــکن روس ــع مس ــرح جام ــار ط در آم
واحــد مســکونی روســتایی داریــم کــه در ســال 1404 بــه 
236 هــزار واحــد مســکونی می رســد. اگــر مــا ســالیانه 
بــه 5800 واحــد مســکونی، تســهیالت بهســازی مســکن 
روســتایی دهیــم و مقــاوم بســازند، در ســال 1404 
می توانیــم بگوییــم حــدود 85 درصــد از واحدهــای 

ــده اند. ــاوم ش ــتایی مق روس
 بنیاد مسکن به روستاییان برای ساخت وساز 

مسکن چگونه زمین واگذار می کند؟
همان طــور کــه قبــال گفتــه شــد بنیــاد مســکن، متولــی 
ــه  ــی در برنام ــت. به تازگ ــن در روستاهاس ــذاری زمی واگ
پنجــم و ششــم زمین هــای داخــل روســتا تحــت طــرح  
ــاز  ــورد نی ــه م ــی ک ــود. زمین های ــذار می ش ــادی واگ ه
باشــد، براســاس شــاخص جمعیتــی زمیــن در محــدوده 

ــد.  ــرار می گیرن بافــت روســتا ق
ــم  ــه می خواهی ــی را ک ــن زمین های ــم ای ــعی می کنی س
واگــذار کنیــم، دولتــی باشــند کــه تحــت تملــک باشــد؛ 
چــون زمین هــای دولتــی اطــراف روســتا را بنیــاد 
مســکن قانونــا تملــک می کنــد. ایــن زمین هــا را پــس 
از تملک کــردن تفکیــک و آماده ســازی کــرده و درنهایــت 
بــه روســتاییان واگــذار می کنیــم. قیمت هــای واگــذاری 
معمــوال متعــادل هســتند؛ ولــی اگــر کســی باشــد کــه 
ــه  ــت هزین ــه پرداخ ــادر ب ــن ق ــازی زمی ــرای آماده س ب
نباشــد، از حســاب صــد امــام بــه آنهــا کمــک می شــود.

 بنیاد مسکن برای آماده سازی زمین ها 
در روستاها چقدر هزینه می کند و چقدر از 

روستاییان اخذ می شود؟
تقریبــا بــا قیمــت تمام شــده بــا مــردم حســاب 
ــی کــه بابــت آماده ســازی  می کنیــم و 75 درصــد از پول
ــا  ــود زمین ه ــرف خ ــم، ص ــردم می گیری ــا از م زمین ه
می شــود و 25 درصــد بقیــه را خــرج نقشــه برداری 
و طراحــی ای کــه زمین هــا نیــاز دارنــد، می کنیــم. 
ــه  ــا هزین ــود و تنه ــه می ش ــگان ارائ ــن رای ــع زمی درواق

آماده ســازی آن از مــردم گرفتــه می شــود.
 بنیاد مسکن به افراد کم درآمد و قشرهای 

آسیب پذیر برای واگذاری زمین کمکی می کند؟
یــک تفاهم نامــه ای بــا کمیتــه امــداد داریــم کــه 
باشــند امــداد  نظــر کمیتــه  زیــر   اگــر قشــرهایی 

یــا ایثارگــر یــا از خانــواده شــهدا بــه آنهــا تخفیفاتــی در 
ــن داده شــود. ــذاری زمی بحــث واگ

در بخــش مســکن روســتایی نیــز بــه کمــک بهزیســتی 
و بنیــاد مســتضعفان و بنیــاد مســکن از طریــق حســاب 
ــا بیشــتر  ــول ی ــه روســتاییانی کــه دارای دو معل صــد ب
باشــند، اعتبــارات بالعــوض 18 میلیونــی داده می شــود و 
بــا وام پنــج درصــدی کــه خــود بنیــاد مســکن می دهــد، 
حــدود 36 میلیــون می شــود کــه بــرای ســاخت مســکن 

ــا داده می شــود. ــه آنه ب
 در ابتدای صحبت هایتان اشاره کردید بنیاد 
مسکن عالوه بر خانه سازی در روستاها، اجرای 
طرح  هادی را نیز بر عهده دارد؛ این طرح  هادی 

چیست؟
طــرح  هــادی، ســندی اســت کــه بــرای روســتاهای بــا 
جمعیــت بــاالی بیســت خانــوار تهیــه می شــود؛ از لحــاظ 
نیازمندی هــای  و  پالک هــا  موقعیــت  جاده ســازی، 
روســتاها، ازجملــه طرح هــای بهداشــتی، آموزشــی، 
ورزشــی، فرهنگــی و...؛ در طــرح  هــادی زیــر نظر مشــاور 
ــه در برنامــه پنجــم و  ــه می شــود ک طــرح جامعــی تهی
ششــم ایــن طــرح بــه بنیــاد مســکن واگــذار شــد. بــه 
عنــوان کمیســیون طــرح  هــادی جلســات طــرح  هــادی 
ــادی روســتایی در  ــرح  ه ــزار و ط ــاد مســکن برگ در بنی
ایــن کمیســیون تصویــب می شــود. عمــر طــرح  هــادی 
ده ســال اســت و پــس از ده ســال بازنگــری می شــود. 
از ایــن طــرح در روســتاها اســتفاده زیــادی می شــود و 
هرکــس بخواهــد از مرجــع صــدور پروانه هــا کــه دهیاری 
یــا بخشــداری اســت، پروانــه بگیــرد، بایــد صــدور مجــوز 
ــد  ــر بخواه ــد و اگ ــادی باش ــرح  ه ــاس ط ــا براس حتم
کاربــری ای غیــر از چیــزی کــه پیش بینــی شــده، 
 انجــام دهــد، بایــد حتمــا بــه کمیســیون مراجعــه کنــد
 و کاربــری آن تعییــن شــود. براســاس ضوابــط در بخش  
شهرســازی و طرحــی کــه تهیــه شــده اســت، متقاضــی 
ــرد و ســاختمان بســازد. در طــرح   ــد مجــوز بگی می توان
جدول گذاری هــا  و  جدارســازی ها  معابــر،  هــادی 
نیــز در روســتاها مشــخص می شــود و دهیاری هــا 
ــا  ــه در روســتاها هســتند، ب چــون مرجــع صــدور پروان
اســتعالم از بنیــاد مســکن و بررســی موقعیــت پالک هــا 
ــی  ــه متقاض ــاخت ب ــازه س ــا اج ــت کاربری ه و مطابق

می دهنــد. 
در کنــار اجــرای طــرح  هــادی، طرح هــای اجــرای 
بهســازی بافــت بــا ارزش روســتایی را داریــم کــه در ســال 
1396، در دو روســتای ابیانــه و نطنــز انجــام گرفــت. عالوه 
بــر ایــن بهســازی روســتاهای هــدف گردشــگری را داریم 
ــزو  ــمیرم، ج ــای س ــش پادن ــر از بخ ــتای خف ــه روس ک
ــر روی آن کار شــد.  ــود کــه ســال 1396 ب روســتاهایی ب

پــس بــا ایــن حســاب بهســازی بافــت بــاارزش 
روســتایی، بهســازی روســتای هــدف گردشــگری و 
ــکن  ــاد مس ــده بنی ــر عه ــز ب ــتا نی ــود روس ــازی خ بهس

ــت. اس
 مأموریت بنیاد مسکن در زمینه زلزله 

کرمانشاه چه بوده و میزان پیشرفت کار تا چه 
حدی بوده است؟

در تاریــخ 21 آبان مــاه کــه زلزلــه کرمانشــاه روی داد، 
بنیــاد مســکن اســتان اصفهــان و دوازده اســتان دیگــر 
ــن اســتان کرمانشــاه انتخــاب شــدند.  ــوان معی ــه عن ب
بنیــاد مســکن اســتان اصفهــان در شــهر ســر پــل ذهــاب 
ــان را  ــده متقاضی ــزار پرون ــدود 18 ه ــد و ح ــتقر ش مس
ــه  ــی را ک ــم و پرونده های ــی کردی ــم، ارزیاب تشــکیل دادی
ــری  ــد تعمی ــزار واح ــازده ه ــدود ی ــم، ح ــکیل دادی تش
تجــاری و مســکونی داشــتیم. تعمیری هــا بــه ســه 
ــک،  ــوع ی ــه ن ــد ک ــیم ش ــه تقس ــک، دو و س ــته ی دس
ــده  ــارت دی ــر خس ــه کمت ــب دو و س ــه ترتی ــتر و ب بیش
بودنــد؛ بــر همیــن اســاس آنهــا را بــه زیرســازی معرفــی 
ــم و  ــز کردی ــه حسابشــان واری ــا را ب و بالعوض هــای آنه
بــه ناظرانــی کــه در آنجــا مســتقر بودنــد، دســتور کار بــه 
ــوع یــک و دو دادیــم و مــردم عزیــز در  تعمیری هــای ن
ســر پــل ذهــاب، تعمیــرات واحدهــای مســکونی خــود را 

ــد.  ــام می دهن انج
ــد  ــدود 7200 واح ــا ح ــی م ــای احداث ــث واحده در بح
مســکونی و تجــاری را تشــخیص دادیــم کــه ایــن 
واحدهــا احداثــی هســتند. ایــن واحدهــا را کارشناســی 
ــث  ــم و بح ــکیل دادی ــده تش ــم و پرون ــی کردی و ارزیاب
ــروع  ــکونی را ش ــای مس ــب واحده ــرداری و تخری آوارب
ــه بنیــاد داده  ــر ایــن یــک دســتوری ب کردیــم. عــالوه ب
شــد کــه مســئولیت کانکس هــا و کمک هــای بالعــوض 
ــرای اســکان  ــور شــدیم ب ــا مجب ــرد. م ــده بگی ــر عه را ب
ــن  ــا کمــک بالعــوض تعیی ــه کانکــس ی ــز ک موقــت نی
شــده بــود، آن را ارائــه کنیــم و اینجــا متقاضــی بــود کــه 
ــود  ــت خ ــکان موق ــرای اس ــه ب ــت ک ــم می گرف تصمی
ــتر  ــون بیش ــوض و چ ــک بالع ــا کم ــرد ی ــس بگی کانک
واحدهــا مســتأجر داشــتند، تصمیــم گرفتــه شــد پرونده 
مســتأجران واحدهــای احداثــی تشــکیل شــود کــه 
ــم و  ــده مســتأجر تشــکیل دادی ــه 3400 پرون ــک ب نزدی
اســکان موقــت یــا کانکــس آنهــا را تحویلشــان دادیــم. 
ــج  ــد و پن ــت ش ــا پرداخ ــد بالعوض ه ــدود 95درص ح

ــد. ــه نکردن ــر مراجع درصــد دیگ
بحــث شــروع واحدهــای احداثــی را در دســتورکار 
ــه ســاخت  ــد از شــهرداری پروان ــا بای ــه اینه داشــتیم ک
بگیرنــد و از طــرف نظــام مهندســی اســتان کرمانشــاه و 
ــد ــه می ش ــان تهی ــاب نقشه هایش ــل ذه ــر پ ــهر س  ش

 کــه ایــن فرصــت زیــادی از مــا گرفــت. از اول اســفندماه 
کار واحــد احداثــی شــروع شــد؛ چــون واحدهــای 
ــر  ــی زیادت ــد، خیل ــی شــده بودن ــه پیش بین ــی ک احداث
از آن شــدند. بنیــاد مســکن تصمیــم گرفــت شــهر ســر 
پــل ذهــاب را به ســه قســمت تقســیم کنــد و دو اســتان 
ــه  ــز ب ــوی نی ــان رض ــدران و خراس ــه مازن ــر ازجمل دیگ
ــالوه  ــرار شــد ع ــن اســاس ق ــر ای ــد. ب ــا آمدن کمــک م
ــتان  ــود اس ــرات را خ ــاب تعمی ــل ذه ــر پ ــهر س ــر ش ب
اصفهــان انجــام دهــد و احداثی هــا را )حــدود 3100( 
اســتان اصفهــان انجــام  دهــد و دو هــزار مــورد دیگــر را 
دو اســتان دیگــر انجــام  دهنــد. خوشــبختانه کار احــداث 
شــروع شــده اســت و پی کنی هــا را هــم بنیــاد مســکن 
مرکــزی اعــالم کــرده کــه بــه صــورت رایــگان بــرای مردم 
ــرداری  ــد آوارب ــزار واح ــار ه ــون چه ــم. تاکن ــام دهی انج
ــان اردیبهشــت تمــام می شــوند و  ــا پای ــه ت شــده و بقی
ــزی  ــی شــده و 51 واحــد بتون ری ــز پی کن 221 واحــد نی
ــکلت  ــام اس ــرای انج ــازی ب ــال آماده س ــده و در ح ش

ــزی براســاس طــرح مهندســی اســت. فل
 بنیاد مسکن عالوه بر روستاها در شهرها 

نیز کاری انجام می دهد؛ در این زمینه چه 
تسهیالتی را به شهرها ارائه می دهد؟ 

مــا یــک واحــد معاونــت شــهری داریــم کــه در شــهرها 
کار مســکن شــهری انجــام می دهیــم. بیشــتر فعالیــت 
مــا در شــهرهای زیــر  25 هــزار نفــر جمعیــت و 
کوچــک اســت و روســتای بــاالی بیســت خانــوار بــرای 
ــتایی  ــکن روس ــرای مس ــت و ب ــادی  اس ــای  ه طرح ه
بــه هرچنــد خانــوار کــه در روســتاها باشــند، تســهیالت 

مســکن می دهیــم.
در قســمت شــهری مان در ســال 96 حــدود 3 هــزار 
واحــد در دســت اقــدام داشــتیم کــه بایــد 800 واحــد آن 
را شــروع می کردیــم کــه انجــام شــد. در بودجــه 97 هــم 
ــم و  ــام می کنی ــل را تم ــال قب ــام س ــای نیمه تم واحده
ــه  ــی بودج ــال 97 پیش بین ــرای س ــم ب ــد ه ــزار واح ه
داریــم کــه شــروع و زمیــن را هــم از طریــق مســکن راه و 
شهرســازی تملــک می کنیــم. مشــارکتی کار می کنیــم و 

ــم.  ــان می خری ــز خودم ــی را نی زمین های
کار دیگــری کــه مــا از ســال 75 در شــهرها و روســتاها 
ــه  ــه ب ــت ک ــت اس ــناد مالکی ــث اس ــم، بح ــام دادی انج
کمــک دفتــر اســناد رســمی شــروع بــه ایــن کار کردیم و 
حــدود دویســت و ده هــزار واحــد مســکونی در روســتاها 

را ســند برایشــان صــادر کردیــم.
ــز روســتایی اســتان  ــردم عزی ــه م ــن از هم ــان م در پای
اصفهــان می خواهــم اگــر خانه هایشــان فرســوده اســت 
ــام  ــته اند تم ــه نتوانس ــد ک ــاخته دارن ــد نیمه س ــا واح ی
ــد  ــه کنن ــاد مســکن شهرســتان ها مراجع ــه بنی ــد، ب کنن
و از تســهیالت ارزان قیمــت بهســازی مســکن روســتایی 
بهــره برنــد کــه خانه هایشــان مقــاوم شــود تــا خدایــی 
نکــرده در حوادثــی کــه ممکــن اســت رخ دهــد، آســیبی 

. نبیند
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