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وزیر ارتباطات به واکنش خود
 به آمار رئیس جمهور از اشتغال 

در فضای مجازی واکنش نشان داد

بیش از یک تعجب!
 اشتباه  رئیس جمهور 

لفظی بوده است 
آمار درست 200 هزار شغل است

|صفحه 2

 عصبانیت نماینده سازمان ملل 
 از جنایات رژیم صهیونیستی 

کودکان و  تیراندازی به 
نوجوانان شرم آور است
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حراجی های اینترنتی

 کالهبرداری یا 
فروش شگفت انگیز؟!
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 آسیب های تجرد 
در یک قاب
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در گفت وگو با کیمیای وطن بررسی شد:

 حافظه، یادگیری 
و فراموشی

|صفحه 6

مبارزات امام سجاد)ع( 
پنجم شعبان سال 38 هجری قمری، روزی مبارک 
روز  این  در  است؛  بشر  تاریخ  در  روشنی بخش  و 
جهان  به  دیده  علیه السالم  سجاد  امام  حضرت 
گشودند. این میالد مسعود را به پیروان امامت و 
بار  خداوند  تقدیر  آری،  می گوییم.  تبریک  والیت 
دل انگیزترین  و  زد  رقم  را  آفرینشی شگفت  دیگر 
جلوه های صفات الهی را در جمال دل آرای شخصیتی 

بزرگ از تبار علی)ع( آفرید. 
معراج عرفان و شور و عشق او آن چنان شکوهمند 
پرستنده،  روح  زیباترین  که  بود  راز  و  پررمز  و 
»زین العابدین« لقب یافت و دلدادگی اش به جمال 
ربوبی در حال سجده موجب شد که او را »سجاد 
با  حضرت  آن  زندگی  نهند.  نام  محمد)ص(«  آل  

حوادث بسیار حساس و مهمی همراه بود...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

مجلس زمینهحذف 
تبعیض را در پرداخت ها 

فراهم کند

 پای نظام و رهبری
 تا پای جان 
ایستاده ایم

|صفحه 9

|صفحه 10

 درباره فیلم »خرگیوش« 
ساخته  مانی باغبانی

کـج بار 

 پیش بازی 
ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

طلسم ژنرال

صفحه 2

فرارسیدن والدت باسعادت حضرت زین العابدین؟ع؟ را شادباش می گوییم

روحانی در نشست هم اندیشی مدیران دولت با اشاره به اقدامات اخیر ارزی دولت:

پیشاپیش یک تودهنی به آمریکایی ها برای کاری که می خواستند در  22 اردیبهشت انجام دهند، الزم بود
اگر مدیری به مردم احترام کافی نکرد و ادب الزم را به خرج نداد، صاحب صندلی و میزش نیست؛ او غاصب است

برنامه ریزی الزم را انجام داده ایم، برجام باشد یا نباشد زندگی مردم دچار مشکل نخواهد شد
به آینده کشور و بقای این انقالب و نظام صد درصد مطمئن باشید

به آمریکا تودهنی زدیم

تلفن تماس
031-32298058

پذیرش آگهی 
95013704

 پست الکترونیکی
info@Raby.ir
Raby.News@gmail.com

 آدرس سایت
Raby.ir

آدرس کانال تلگرام :
@Raby_ir
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یادداشت
فرهنگ پاسداری و جانبازی

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

فرهنــگایثارگــری،جانبــازیوپاســداریبــرای
ــه ــیب ــرتایران ــبدارد.غی ــایتعص ــانمعن ایرانی
ــا ــنواژهه ــنوســرزمیندرای خــاک،نامــوس،دی
متجلــیاســت.اگــرایــنحــسمســئولیتدر
میــانمــردمنبــود،درزمــان8ســالدفــاعمقــدس
ــم.گذشــتن ــهروبودی ــیروب ــاسرنوشــتنامعلوم ب
ــدا، ــهخ ــیدنب ــیدرراهرس ــالودارای ــان،م ازج
زیباتریــنایثــاراســت.پاســداریازمرزهــاومیهــن
اســامینیــزعملــیبســیارشایســتهاســتو
پاســداراندرمقابلــهبــادشــمنبــاجــانخــودبــازی

میکننــد.
ازوحشــیانهترینحلقههــایتوطئــهدشــمنکــه
بــرای براســاسنقشــههایشــیطانیوشــوم،
ــود،هجــوم ــدماســاساســامطراحــیشــدهب ه
وســیعنظامــیوشــروعجنگــیبــودکــهدشــمنبــا
اســتفادهازجاهطلبــیوغــرورحــکامعــراقطراحــی
کــردوبــهراهانداخــت.ایــنجنــگکــهبــاشــعارهای
ــهامیــدفتــح ــاهــدفتجزیــهایــرانوب قومــیوب
ســهروزهتهــرانوســقوطنظــاماســامیآغــازشــد،
ــارآورد ــهب ــهب ــورودرمنطق ــیدردوکش خرابیهای
کــهکمنظیــربــودوجنایتهایــیدردفتــرتاریــخبــه
ثبــترســاندکــهتاکنــوننظیــرآنمشــاهدهنشــده
بــود.ملــترشــیدایــرانبــهدفــعتجــاوزبرخاســتو
بــادفــاعمقــدسازکیــاناســامومیهــناســامی،
ــی ــردشــمننواخــتوازآنجای ــیب ســیلیمحکم
کــهملــتایــراندرتغییــرسرنوشــتخــودبــا
ــود،اراده ــرانقــابکوشــاب رهنمودهــایمعمــارکبی

خداونــدنیــزبــرآنتأکیــدکــرد.
رشــادتهایپاســدارانوجانبــازانشــریفجمهــوری
ــاع ــالدف ــان8س ــهزم ــدودب ــرانمح ــامیای اس
مقــدسنبــودهاســت؛بلکــهاکنــونبــاشــکل
پیچیدهتــریازدشــمنیهاروبــهروهســتندودر
مقابــلآنقــدبرافراشــتند؛دفــاعازکیــانوطــندر
مرزهــا،بهویــژهمــرزپاکســتانکــهمتأســفانههــراز
ــرد؛ ــرارمیگی ــومتروریســتهاق ــوردهج ــیم گاه
پاســداریازشــرافتمیهــناســامیدربرابــرجنــگ
ــای ــافتنهه ــارزهب ــایبری؛درمب ــاتس ــرموحم ن
88ونیــزآشــوبهاهمــوارهپیشقــدمبودهانــد
ــود. ــردمواردش ــهم ــهایب ــدضرب ــازهندادهان واج

پاســدارانوجانبــازان،تفکرتــانپــررهــرو!

کوتاه از سیاست
اعزام نمایندگان رهبر معظم انقالب 

برای تجلیل از جانبازان
بــهنقــلازپایــگاهاطاعرســانیدفتــرمقــاممعظــمرهبــری،
درســالروزوالدتباســعادتقمــربنیهاشــمحضــرت
اباالفضــلالعبــاسعلیهالســاموروزجانبــاز،صبــحدیــروز
چهــارهیئــتازطــرفحضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاحضــور
درمنــازلتعــدادیازجانبــازانازرشــادت،صبــرواســتقامت

ایثارگــرانتجلیــلکردنــد.
حجــجاســامآقایــانشــهیدیمحاتــی،ابوترابیفــرد،
قمــیوحاجعلیاکبــریبــهنمایندگــیازرهبــرمعظــم
ــازان ــاحضــوردرمنــازلتعــدادیازجانب انقــاباســامی،ب
ضمــنگفتوگــوبــاآنــانوکســباطــاعازشــرایطزندگــی
ــاع ــازانســرافرازدف ــداکاریجانب ــریوف ــان،ازایثارگ ودرم
مقــدسقدردانــیکردنــد.همچنیــننماینــدگانولــیفقیهدر
مراکــزاســتانهاوائمــهجمعــهسراســرکشــوربــهنمایندگــی
ازرهبــرمعظــمانقــاباســامیبــاحضــوردرمنــازلتعدادی
ازجانبــازانسراســرکشــور،ازایــنیــادگارانگرانقــدردفــاع

مقــدستجلیــلکردنــد.

 ایجاد ۲ میلیون شغل 
اشتباه لفظی رئیس جمهور بود

وزیــرارتباطــاتدرواکنــشبــهاظهــاراترئیسجمهــور
دربــارهایجــاد۲میلیــونشــغلدرســال۹۶درحــوزهفناوری
اطاعــاتوارتباطــاتگفــت:تصویــریکــهازمــنمنتشــر
ــر ــنتصاوی ــارای ــود.انتش ــبب ــکتعج ــشازی ــد،بی ش
ــارت ــاندهندهنظ ــتونش ــازیاس ــایمج ــتفض خصل
مــردمبــرمســئوالنواشــرافآنهــابــهموضوعــاتاســت.
محمدجــوادآذریجهرمــیدرصفحــهتوئیتــرخــودنوشــت:
دســتوراترئیسجمهــوردربــارهصیانــتازاشــتغالدرفضای
مجــازیوتوســعهآنرابــاجدیــتپیگیــریخواهــمکــرد.

ویگفــت:آمــاراشــتغالدوســالگذشــته۲۰۰هــزارشــغل،
درســتبــودهاســتکــهتصحیــحآمــار،امــریضــروریو

اخاقــیاســتکــهصــورتگرفــت.
ــهایــن ــدگانب ــرارتباطــاتخاطرنشــانکــرد:ایرادگیرن وزی
ــد؟ ــابعضــیاشــتباهاتخــودچــهمیکنن ســهولســانب
نشســت در رئیسجمهــور اظهــارات اســت گفتنــی
هماندیشــیمدیــراندولــتدربــارهایجــاد۲میلیــون
ــم ــال۹۶وفیل ــاتدرس ــاوریاطاع ــوزهفن ــغلدرح ش
پخششــدهازتعجــبوزیــرارتباطــاتازایــنســخنان،بــا
واکنــشگســتردهایدرفضــایمجــازیهمــراهشــد.

ارسال نامه به رئیس جمهور 
برای دریافت ترجمه صحیح 
پالرمو و برخورد با متخلفان

ــا ــارملکشــاهی،رئیــسکمیســیونحقوقــیقضایــیب الهی
ــهایــرادترجمــهایالیحــهکنوانســیونپالرمــو،گفــت: اشــارهب
شــوراینگهبــانایــنایــرادرابــههمــراهدیگــراشــکاالتازایــن
مصوبــهبــهمجلــسارســالکــردهاســت.ویادامــهداد:بنــده
ــانامــهای هفتــهگذشــتهایــراداتشــوراینگهبــانراهمــراهب
بــرایرئیسجمهــورارســالکــردمودرخواســتترجمهصحیح،

رســمیوقانونــیایــنالیحــهراازســویدولــتداشــتم.
از نامــه ایــن در تأکیــدکــرد:همچنیــن ملکشــاهی
ــان ــهویدرجری ــرزیرمجموع ــورخواســتهاماگ رئیسجمه
ــا ــت،ب ــامدادهاس ــیانج ــیونکوتاه ــنکنوانس ــهای ترجم

ــد. ــوردکن ــودبرخ ــدخ صاحدی
رئیــسکمیســیونحقوقــیقضایــیدرپاســخبــهپرسشــی
مبنــیبــراینکــهچــرامجلــسپیــشازایــنمتوجــهترجمه
اشــتباهالیحــهپالرمــونشــدهبــود،اظهــارکــرد:هیــچگاهایــن
شــبههایجــادنشــدهاســتوبــهمتونــیکــهدولــتدرلوایــح
خــودبــرایمجلــسارســالمیکنــد،اعتمــادداشــتهایم.

ــح ــهصحی ــدترجم ــونبای ــتاکن ــرد:دول ــحک ویتصری
ــراایــنمســئلهبســیارمهمــی ــد؛زی ــرایمــاارســالکن راب

ــت. اس

کوتاه خبر 
 پای نظام و رهبری 

تا پای جان ایستاده ایم
معــاوناولرئیسجمهــوریگفــت:مــابــرایحفــظنظــام
ــازه ــتادهایمواج ــانایس ــایج ــاپ ــاداتت ــهانتق ــاهم ب
نمیدهیــمحریــمآنآســیبببینــد؛رهبــریمتعلــقبههمه

ــتادهایم. ــانایس ــایایش اســتوپ
ــرانارشــد ــریدرنشســتهماندیشــیمدی اســحاقجهانگی
دولــتتدبیــروامیــدافــزود:مدتــیاســتالقائاتــیمیشــود
کــهجمهــوریاســامیایــراندرحالفروپاشــیاســتوبرخی
ــی ــناســت؛ول ــهاینچنی ــدک ــدمیآورن ــودک ــلخ درمحاف
شــکلگیریایــننظــامبــررویدوشملــتایــرانبودهاســت.
ــتادهودر ــامایس ــاینظ ــرانپ ــتای ــارداشــت:مل ویاظه
بحرانهــایمختلــفهمــوارهدرصحنــهحضورداشــتهاســت
ــدوموضوعــاتراحــل ــازباشــد،مــردمآمدهان وهرکجــانی
ــود. ــیب ــگتحمیل ــوع،جن ــنموض ــهمهمتری ــدک کردهان
ــااشــارهبــهرفتارهــایاخیــر معــاوناولرئیسجمهــوریب
ــودهاســت«، ــروزمســئولادارهکشــورب ــادی ــهت ــیک »آقای
افــزود:اگــربخواهیــدبرخــافنظــامحرکــتکنیــد،باســیل
ــهرومیشــویدومــردمتحمــلنمیکننــدفــردی مــردمروب
کــهدررأسمســئولیتدســتگاهاجرایــیکشــوربــودهاســت،

ــود. ــرش مطالبهگ

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مبارزات امام سجاد)ع(                                                                  
خــود امامتــشکــه ســاله ســیوپنج دوره بهویــژه

اســت. مبــارزاتحضــرت از متعالــی نمونــهای
یکــیازمبــارزاتامــام،حضــوردرنهضــتکرباســت؛
همراهــیآنحضــرتدرواقعــهکربــارامیتــواننخســتین
تجلــیچشــمگیردرصحنــهمبــارزاتبــهشــمارآورد.زمانی
کــهقیــامخونیــنابیعبدهللاالحســین)ع(تحقــقیافــت،
ــر ــیدیگ ــن،کس ــایمطمئ ــداودله ــتانخ ــزدوس ج
یــارایهمراهــیحضــرترانداشــت.آنحضــرتبیاعتنــا
ــگفتیاز ــایش ــوت،جلوهه ــرطاغ ــاومظاه ــهقدرته ب
ــی ــرارداد.هنگام ــانهاق ــدانس ــاررافرادی ــهوایث حماس
کــهدرروزعاشــوراامــامحســین)ع(انســانهارابــهیــاری
ــبدار ــیت ــهتن ــااینک ــن)ع(ب ــامزینالعابدی ــد،ام طلبی
ــدر ــاریپ ــهی ــت،ب ــاداش ــختوجانفرس ــرایطیس وش

شــتافت.
ــارزاتامــامزینالعابدیــن)ع(ســخنان دومیــنمحــورمب
آنبزرگــواردربــارهظلمســتیزیاســت.فــردیکــهدر
نیایشهــایآنبزرگــواربیندیشــد،بهخوبــیمیفهمــد
ــاری ــهی ــدوب ــزاریبجوی ــتمگرانبی ــدازس ــهبای چگون
مظلومــانبشــتابدودرایــنراهحرکــتخــودرابراســاس
امامــتامامــانراســتینقــراردهــد؛بــراینمونــهفرازهایــی

ــم: ــرورمیکنی ــرترام ــایآنحض ازدعاه
ــن ــشرویم ــرپی ــماگ ــوزشمیخواه ــوپ ــا،ازت »خدای
بــهکســیســتمشــودومــناورایــارینکنــمیــانعمتــی
ــا ــهجــانیــاورمی ــهمــنارزانــیشــودوســپاسآنراب ب
ــا ــرمی ــذراورانپذی ــدوع ــذربخواه ــنع ــکاریازم گناه
نیازمنــدیچیــزیبطلبــدواورابــرخــودمقــدمنــدارمیــا
حــقمــردباایمانــیبــرگردنــمآیــدوآنرابزرگنشــمارم.«
»خدایــا،بــرمحمــدوآلاودرودفرســتودرمقابــلکســی
ــریاز ــرایجلوگی ــنســتمروادارد،دســتی)ب ــرم ــهب ک
ســتم(ودرمقابــلکســیکــهبــامــنســتیزهجویــد،زبانی
)بــرایروشنســاختنحــق(وبــرآنکــهبــامــندشــمنی
کنــد،پیــروزیعنایــتفرمــاودرمقابــلآنکــهدربــارهمــن
ــرمــنآزار ــرآنکــهب ــد،راهچــارهودربراب ــهپیشــهکن حیل
رســاند،توانایــیعطــاکــنوبــرآنکــهبــهمــنناســزاگویــد
یــاازمــنعیبجویــیکنــد،قــدرتتکذیــبودربرابــرآن

کــسکــهمــراتهدیــدکنــد،امنیــتعنایــتفرمــا.«
ــی ــاریازدیگــرشــیوههایمبارزات ــاعالمــاندرب ــارزهب مب
امــامســجاد)ع(اســت.»محمدبنمســلمزهــری«کــهاز
ــهشــمارمیآمــد،درزمــان ــیآنعصــرب دانشــمنداندین
ــا ــدوت ــارش ــذبدرب ــروان«ج ــکم ــت»عبدالمل حکوم
پایــانعمــربــادربــاربنیامیــههمــکارینزدیــکداشــت.
امــامســجاد)ع(درنامــهایاوراتوبیــخوســرزنشکــرد.
درآغــازنامــهخطــاببــهاومینویســد:تــودرحالتــیقــرار
گرفتــهایکــههرکــسازایــنوضــعتــواطــاعیابد،ســزاوار

اســتبــهحــالتــوترحــمکنــد.
ــان ــهکتم ــزیک ــنچی ــدانکمتری ــد:ب ــنفرمودن همچنی
ــردوشگرفتــی،ایــن کــردیوســبکترینچیــزیکــهب
اســتکــهوحشــتســتمگررابــهآرامــشتبدیــلکــردیو
چــونبــهاونزدیــکشــدیودعــوتاورااجابــتکــردی،

ــرایاوهمــوارســاختی. راهگمراهــیراب
ازمبــارزاتدیگــرایشــان،تربیــتشــاگردانمجاهداســت.
ــید، ــهادترس ــهش ــین)ع(ب ــامحس ــهام ــسازاینک پ
ــهای ــهگون ــد؛ب ــمش ــهحاک ــرجامع ــدیدیب ــانش خفق
»علیبنالحســین)ع(، مینویســد: »مســعودی« کــه
امامــترابــهصــورتمخفــیوبــاتقیــهشــدیدودرزمانــی
دشــوارعهــدهدارشــد.«بــهایــنجهــتامــام)ع(بــهتربیت
انســانهاییهمــتگماشــتکــهبتواننــدبــاروشــنگریو
ــی،مســیراســامراســتینوتشــیع ــارفاله ــحمع توضی
ســرخعلــویرااســتمراربخشــند.یکــیازایــنشــاگردان،
»یحییبــنامطویــل«اســتکــهدرمســجدپیامبــر)ص(،
درمدینــهبــرایمــردمســخنمیگفــتوطرفــداران

ــیداد: ــرارم ــبق ــنمخاط ــتمگرانرااینچنی س
ــتیم. ــماهس ــرراهوروشش ــماومنک ــفش ــامخال »م
ــت. ــگیاس ــکاروهمیش ــمنیآش ــمادش ــاوش ــانم می
هرکــسبــهامــامعلــی)ع(دشــنامدهــد،لعنــتخــدابــر
ــرخــدامیپرســتید، ــادومــاازآلمــروانوآنچــهغی اوب

ــم.« بیزاری
ــههمیــنجهــتحجاجبنیوســفدســتهاوپاهــایاو ب
راقطــعکــردوایــنشــاگردمکتــبعشــقبــاشــهادتکــه

هنــرمــردانخداســت،دنیــاراوداعکــرد.
اصــوالشــخصیتامــامزینالعابدیــن)ع(بــهعنــوان
نمونــهایمتعالــیازمبــارزهعلیــهحکومــتامــویمطــرح
بــودومــردماورابــاهمیــنجهتگیــریمیشــناختند.در
همیــنراســتابهزبــانآوردننــامویــادآنــانازنظــرخلفــای
بنیامیــهجــرممحســوبمیشــدوکســانیراکــهآن
حضــرتازآنــانســتایشیــاتعریــفمیکــرد،بــهزنــدان
میانداختنــدواز»بیتالمــال«محــروممیســاختند؛
چنانکــهفــرزدقشــاعرهمیــنعاقبــتوفرجــامرایافتو
اوکــهفقــطشــعریدرمــدحعلیبنالحســین)ع(خوانــد،
بــهزنــدانافتــادونامــشازدیــوانمالــیحــذفشــد.

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

در روحانــی حســن حجتاالســام
نشســتهماندیشــیمدیــراندولــتدر
ــاد ــکاعی ــاتبری ــران،ب ــالناجــاسس س
ــاه ــنم ــردرای ــارداشــت:اگ ــعبانیهاظه ش
ــز ــردمعزی ــهم ــرب ــایدیگ ــشازماهه بی
ــر ــم،اگ ــازکنی ــیراب ــموگره ــتکنی خدم
رفتــارمــابــامــردمدراداراتاینچنیــن
باشــد،آنچــهمیمانــدخدمــتبــهمــردمو

آنهاســت. خوشــحالکردن
درادامــهروحانــیبــهماجــرایارزپرداخــت
وگفــت:کاریکــهدرارزانجــامدادیــم،

تودهنــیبــهآمریکاییهــابــود.
ــرکاری ــهدره ــاناینک ــابی ــورب رئیسجمه
ــهاینکــهتهدیــدکنیــم ــعن اگــرمــردمراقان
ومــردمراهمــراهکنیــمومــردمازمــا
ــت: ــقمیشــویم،گف ــد،موف پشــتیبانیکنن
ــمنان ــردش ــازارارزدربراب ــتب ــرایمدیری ب

ــردم ــتیبانیم ــاپش ــتغالب ــثاش ودربح
ــکات ــردممش ــرم ــویمواگ ــقمیش موف
ــردمرا ــرانم ــدودیگ ــتدرکنکنن رادرس
ــوند، ــتمیش ــردمناراح ــد،م ــککنن تحری
عصبانــیمیشــوندوممکــناســتبــه

ــد. ــانبیاین خیاب
ــد ــرانارش ــهمدی ــابب ــورخط رئیسجمه
دولــتگفــت:کــمبــامــردمحــرفمیزنیــم.
مدیــراندولتــیمــاروزهســکوتگرفتهانــد؛

نمیدانمازچهکسیمیترسند.
ــنوآن ــمای ــرازاخ ــرد:اگ ــحک ویتصری
میترســند،کنــاربرونــد؛واجــبنیســت
۴ســالبــهصندلــیبچســبند.مدیــران
ــاراتخــود ــدازاختی ــدوبای ــیدارن اختیارات
ــک ــمی ــهازاخ ــیک ــد؛آدم ــتفادهکنن اس
ــی ــنصندل ــداردای ــقن ــد،ح ــرمیترس نف
ــابــرصندلــی رابچســبد؛رهــاکنــدبــرود؛ت
مدیریــت بایــد نشســتهای، مســئولیت

کنید.

ــهمــردم رئیسجمهــورتصریــحکــرد:فاصل
رابــامیــزاداراتکمتــرکنیــد.قــرارنیســت
مــردمپلههــایاداراتراروزانــهطــیکننــد.
یــکنفــردرهمــانطبقــههمکــف،پاســخ

مــردمرابدهــد.
نحــوه از داشــت: اظهــار رئیسجمهــور
ادارهبــازارارزپیــشازایــنناراضــیبــودم.
ازسیســتمفعلــیهــمبســیارخشــنود
ــهسیســتمســومیدر ــدب ــابای نیســتم.م

ــیم. ــازارارزبرس ب
ــمشــرایطی ــهداد:نمیخواهــمبگوی ویادام
دارد، وجــود ارز بــازار در امــروز کــه
مطلوبتریــناســت.مــنخــودمبــهدنبــال
ــرایط ــیدرش ــتم؛ول ــریهس ــیوهدیگ ش
ــت ــهمدیری ــندرزمین ــرم ــهنظ ــیب فعل
بــازارارزتصمیــمدرســتیاتخــاذشــد.
درمدیریــتجدیــدبــازارارزبــهگونــهای
اقــدامکردیــمکــهواردکننــدگانمحصــوالت
ــرایتولیــدراحــتباشــند.۴۲۰۰ اساســیب
ــانقیمــتارز،قیمــتمحاسبهشــدهو توم

ــت. ــتیاس درس
ویبــابیــاناینکــهیــکراهحمایــتاز
کاالیایرانــی،مبــارزهبــاقاچــاقاســت،
ــادربعضــی ــیم ــرد:کاالیایران ــحک تصری
مــواردماننــدخاویــار،فــرشوزعفــران

نیــازیبــهتبلیــغنــدارد.دنیامشــتاقاســت
بــهایــنکاالیایرانــیبرســد.بعضــیدیگــر
ازکاالهــایایرانــیخــوباســت،امــایــک
بســتهبندیبــرایآنطراحــیمیکنیــم
ــم ــننمیدان ــد؛م ــرارکن ــتریف ــهمش ک
ایــنچــهســلیقهایاســت.بســتهبندی
ــوازشمیدهــد. ــاچشــمران بعضــیکااله

ــات ــهمالی ــرکســانیک ــت:اگ ــیگف روحان
نمیدهنــد،عــذرقانونــیدارنــد،اعــام
کنیــد.آقــایوزیــراقتصــاددرســایتاعــام
کــنچــهکســانیمالیــاتنمیدهنــد.شــما
درســایتتانبنویســیدکــهایــنافــرادو

نهادهــامالیــاتنمیدهنــد.

آنکســیکــهمالیــاتنمیدهــد،چــرابایــد
ــم؟وزارتاقتصــاد ــمکاالیــشرابخری بروی
ســنگینی مســئولیت مرکــزی بانــک و
دراجراییشــدنشــعارســالبــهدوش

دارند.
انجــام ارز روحانــیگفــت:کاریکــهدر
ــودکــه ــهآمریکاییهــاب ــیب ــم،تودهن دادی
میخواســتنددر۲۲اردیبهشــتاقدامــی
ــی ــکتودهن ــاپیشی ــد.پیش ــامدهن انج
ــود ــنب ــهای ــاب ــدآنه ــود.تمــامامی الزمب
کــهاگــردر۲۲اردیبهشــتعلیــهملــتایران
قــدمبرداشــتند،بــازارداخلــیبــههــمبریزد
ومــردمبگوینــدبرجــام،وضعیــتودرآمــد

ــود؟ ــهمیش ــاچ م
ــه ــکاچ ــت:آمری ــارداش ــوراظه رئیسجمه
باشــدچــهنباشــد،برجــامچــهباشــدوچــه
ــمو ــازکردی ــاآغ ــهم ــاســبکیک نباشــد،ب
داریــماجــرامیکنیــم،توطئــهایکــهآنهــا
ــرآب ــشب ــدرانق ــیمیکنن ــدطراح دارن
ــکا ــتآمری ــنگف ــهم ــرب ــکنف ــم.ی کردی
ــن ــد؛م ــهکارکن ــدچ ــاممیخواه دربرج
گفتــمخــودکاخســفید،وزارتخارجــه
آمریــکا،شــورایامنیــتملــیوکنگــرههــم
نمیدانــد.ایــنکشــوربــزرگبــهچــهروزی

ــارشــدهاســت. گرفت

روحانی در نشست هم اندیشی مدیران دولت:

 کاری که در ارز انجام دادیم
تودهنی به آمریکایی ها بود

ادامه از صفحه اول

ــدام ــارهاق ــگاراندرب ــعخبرن ــتدرجم ــرنوبخ محمدباق
ــرد: ــارک ــااظه ــریدرپرداخته ــعنابراب ــرایرف ــتب دول
آزمایشــی دوره مدیریــتخدمــاتکشــوری، قانــون
خــودراســپریمیکنــدودولــتاصاحاتــیدرایــن
قانــوناعمــالوآنراتقدیــممجلــسکــردواکنــون
ایــن بررســی حــال در مجلــس کمیســیونهای

هســتند. اصاحیههــا
ــا، ــناصاحیهه ــدافای ــیازاه ــزود:یک ــهاف ویدرادام
ایــناســتکــهنابرابریهــادرپرداخــت-چــهبــه
ــهبازنشســتگان-برطــرفشــود.آرزو شــاغانوچــهب
میکنــممجلــسبــااولویــتدادنبــهاصــاحایــن
قانــون،زمینــهکاهــشایــننابرابریهــاوحــذفهرگونــه

ــد. ــمکن ــارافراه ــضدرپرداخته تبعی

نوبخــتادامــهداد:درحــالحاضــردربــارهشــاغان،
اقدامــیکــهمــاانجــاممیدهیــمایــناســتکــهســالیانه
ــش ــورمافزای ــرخت ــان ــرادرامتناســبب ــناف ــوقای حق
دهیــم.دربــارهبازنشســتگاننیــزعــاوهبــرایــنافزایــش،
ســالگذشــتهوامســالســههــزارو۴۰۰میلیــاردتومــان
ــم. ــتکردی ــتگانپرداخ ــهبازنشس ــموب ــرگرفتی درنظ
برنامهریــزیمــاهــمایــناســتکــهدرســالآینــدهایــن
رقــمســههــزارو۴۰۰میلیــاردتومــانراافزایــشدهیــم.
ــدان ــهحقــوقکارمن ــاردافزایــشمحرمان ــانب ویدرپای
ــان ــدیفرهنگی ــرحرتبهبن ــت:ط ــرورشگف ــوزشوپ آم
رادرمقطعــیاجــراکردیــموشــایدافزایــشحقــوق
مربــوطبــهایــنموضــوعباشــدوهیــچافزایــشحقــوق

ــم. ــهنداری ــنزمین ــهایدرای محرمان

ــران،در ــهای ــورخارج ــرام ــف،وزی ــوادظری محمدج
ــکا ــریســیبیاسآمری ــاشــبکهخب ــهایب مصاحب
ــت:»در ــدشــد،گف ــهروزیکشــنبهپخــشخواه ک
ــرار ــرانرابرق ــایای ــپتحریمه ــهترام ــیک صورت
ــتهای ــههس ــتبرنام ــادهاس ــزآم ــراننی ــد،ای کن

ــرد.« ــربگی ــودراازس خ
ــش ــوپی ــگاهپولیتیک ــهپای ــهک ــنمصاحب ویدرای
ــهاســت، ــدهایازآندســتیافت ــهبری ــارب ازانتش
ــم ــادهکردهای ــیراآم ــاگزینههای ــرد:»م ــحک تصری
فعالیتهــای ازســرگیری آنهــا ازجملــه کــه
ــت.« ــتهاس ــشازگذش ــرعتیبی ــاس ــتهایب هس
ــری ــندربخــشدیگ ــرانهمچنی ــهای ــرخارج وزی
ازایــنمصاحبــهگفــت:مایــکپمپئــو،گزینــه

ــکاو ــهآمری ــرایوزارتخارج ــپب ــنهادیترام پیش
ــتهدر ــهگذش ــههفت ــیادرجلس ــیس ــسکنون رئی
ــران ــتهایای ــههس ــودنبرنام ــهصلحآمیزب ــناب س

ــرد. ــرافک اعت
ویافــزود:اعتــرافپمپئــودرجلســهاســتماعکنگــره
اعترافــیدیرهنــگاماســت؛امــانشــانمیدهــد
بــوده بیدلیــل ایــران علیــه تحریمهــا وجــود

اســت.
ظریــفســپسبــااشــارهبــهایــناعترافــاتو
اینکــهایــرانبــهدنبــالبمــبهســتهاینبــوده
ــا ــدتحریمه ــکامیخواه ــالآمری ــت:ح اســت،گف
ــاخت ــالس ــهدنب ــاب ــهم ــیک ــد؛درحال رابرگردان

نبودهایــم. بمــب

نوبخت:

مجلس زمینه حذف تبعیض در پرداخت ها را فراهم کند
 در صورت اعمال تحریم ها، ایران به سرعت 

برنامه هسته ای خود را ازسرمی گیرد

سیاسـت2

،،
در مدیریــت جدیــد بــازار ارز به گونه ای 
واردکننــدگان  کــه  کردیــم  اقــدام 
محصوالت اساسی برای تولید راحت 
ارز،  قیمــت  تومــان   ۴۲۰۰ باشــند. 
قیمت محاسبه شده و درستی است
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در اتمــی، انــرژی ســازمان رئیــس صالحــی، علیاکبــر
حاشــیهنشســتهماندیشــیمدیــرانارشــددولــتدرجمــع
ــرای ــیالزمب ــیفن ــودآمادگ ــهوج ــارهب ــااش ــگارانب خبرن
خــروجازبرجــامازســویســازمانانــرژیاتمــیاظهــارکــرد:
ــی ــرفن ــدازنظ ــزفرمودهان ــورینی ــهرئیسجمه ــورک همانط

ــم. ــیداری ــناریوهاآمادگ ــهس ــرایهم ب
ویخاطرنشــانکــرد:بارهــاگفتهایــمامیدواریــمهیــچگاهایــن
مســئلهپیــشنیایــدوضرورتــینباشــدکــهبخواهیــمچنیــن
ــاده ــهایآم ــهگون ــاب ــم؛ام ــاذکنی ــیایرااتخ ــاتفن تصمیم
هســتیمکــهطــرفمقابــلحیــرتزدهخواهــدشــد.انشــاءهللا

هیــچوقــتچنیــنموضوعــیپیــشنیایــد.
ــر ــاراتاخی ــهاظه ــااشــارهب ــرژیاتمــیب رئیــسســازمانان
خــودمبنــیبــراینکــهچهــارروزهغنیســازی۲۰درصــدرا
بازمیگردانیــم،گفــت:ایــنســخنمبالغــهویــکشــعار
ــادنداشــته ــهآناعتم ــهب ــیراک ــچگاهحرف ــنهی نیســت.م
باشــم،بــرزبــاننمــیآورم؛زیــرادرایــنموضــوعهــم
اعتبــارنظــاموجمهــوریاســامیوهــماعتبــارســازمان
ــز ــانی ــهقب ــوردراک ــکم ــت.ی ــرحاس ــیمط ــرژیاتم ان
بــود ایــن بــود، مواجــه نیــز بازتابهایــی بــا و گفتــم
بازمیگردانیــم. را درصــد ۲۰ غنیســازی روزه چهــار کــه

علتذکراینموضوعرانیزطرفمقابلمیداند.
صالحــیادامــهداد:مــواردمتعــدددیگــرینیــزمطــرحاســت
ــدارد.هــرگاهنظــام ــروزوجــودن ــاام ــانآنه ــهضــرورتبی ک
ــت ــرایحرک ــشب ــکارت ــلی ــزمث ــانی ــرد،م ــیبگی تصمیم
ــدو ــلبیای ــرعق ــلس ــرفمقاب ــمط ــاامیدواری ــم؛ام آمادهای
ــر ــهدردس ــرانراب ــمدیگ ــودشوه ــمخ ــهه ــدک کارینکن

ــدازد. بین
ویهمچنیــندرپاســخبــهپرسشــیدربــارههمــکاریســازمان
انــرژیاتمــیدرپــروژهایتــراظهــارکــرد:همــکاریبــاایتــردر
دســتورکاراســتوتفاهمنامــهمربوطــهرانیــزامضــاکردهایــم؛
امــاموضوعاتــیکــهدرایــنپــروژهپیــشآمــدهاســت،جزئــی
ازبداخاقیهایــیمیدانیــمکــهطــرفمقابــلدربرجــام

انجــامدادهاســت.
رئیــسســازمانانــرژیاتمــیگفــت:درحــالحاضــردرپــروژه
ــارکت ــت،مش ــتاجراس ــادردس ــویاروپ ــهازس ــابهیک مش
ــری ــالپیگی ــزدرح ــرنی ــروژهایت ــرایمشــارکتپ ــموب داری

هســتیم.
صالحــیدربارهتأســیسبیمارســتانهســتهاینیزخاطرنشــان
ــروژهبیمارســتانهســتهایدرحــالپیشــرفتاســت ــرد:پ ک
عمــدهاقدامــاتمربــوطبــهطراحــیآنانجــامشــدهاســت.

وزارتامــورخارجــهآمریــکادرگــزارشســالیانهحقــوقبشــر
خــود،چهــارکشــورجهــانازجملــهایــرانرابــهنقــضفاحــش
ــانوآزادی ــاختنآزادیبی ــهمحدودس ــرازجمل ــوقبش حق
ــهخشــونتعلیــه ــااجــازهارتــکابب گردهمایــیوارتــکابی

ــرد. ــمک ــیمته ــیوقوم اقلیتهــایمذهب
دولــتآمریــکادرایــنگــزارشمدعــیشــدکشــورهایایــران،
ــاتضعیــفکرامــتانســانی روســیه،چیــنوکــرهشــمالیب
اتبــاعخــود»بــهلحــاظاخاقــیســزاوارســرزنش«اندوبــه

منافعآمریکالطمهمیزنند.
جــانســالیوان،وزیــرخارجــهموقــتآمریــکا،درنشســتیکــه
بــهمنظــورمعرفــیرســمیگــزارشحقــوقبشــر۲۰۱۷برگــزار
ــره ــرانوک ــن،روســیه،ای ــرد:»دولتهــایچی ــاک شــد،ادع
شــمالیهــرروزحقــوقبشــراتبــاعخــودرانقــضمیکننــد؛

ــدههســتند.« ــایبیثباتکنن ــانیروه درنتیجــهآنه
ویدرادامــهمدعــیشــدهــدفآمریــکاآناســتکــه
ــونرا ــتقان ــادوحاکمی ــافس ــارزهب ــوب،مب ــیخ حکمران

ترویجدهد.
ــر ــوقبش ــزارشحق ــکادرگ ــنتیآمری ــمنانس ــعدش درواق
ــهو ــاتبیپای ــهاتهام ــوردهجم ــدتم ــهش ــال۲۰۱۷ب س

ــد. ــرارگرفتن ــنگتنق ــاتواش ــاسمقام اس

درایــنگــزارش،ذیــلبخشهــایمربــوطبــهچیــن،ایــران،
روســیهوکــرهشــمالیفهرســتیازمــواردنقــضحقــوقبشــر
ارائــهشــدهاســتکــهدولتهــاینامبــردهرابــهدلیــلعــدم
ــهناقضــانحقــوقبشــرمــوردانتقــادقــرار ــرعلی اقــداممؤث

دادهاست.
درایــنگــزارشودرذیــلبخــشمربــوطبــهمــواردادعایــی
نقــضحقــوقبشــردرایــرانآمــدهاســت:»حکومــتمذهبــی
وشــیعیایــران،مســئولاعــدامشــمارزیــادیاززندانیانــی
ــرگ ــازاتم ــتحقمج ــامس ــیآنه ــمارتکاب ــهجرائ ــتک اس
ــردن ــنمســئولشــکنجه،زندانیک ــودهوهمچنی ــدام[نب ]اع
روزنامهنــگاران، بــر شــدید نظــارت اعمــال مخالفــان،

همجنسگرایانواقلیتهایمذهبیاست.«
ــی ــتنگامهای ــهبرداش ــرانراب ــنای ــزارشهمچنی ــنگ ای
ــی ــامجــازاتمقامات ــریی ــترســیدگی،پیگی ــدکدرجه ان
کــهمرتکــبنقــضحقــوقبشــرشــدهاند،متهــمکــرده

است.
افــزونبــرایــن،دولــتآمریــکادرایــنگــزارشمدعــیشــده
ــد« ــاراس ــت»بش ــتازدول ــاحمای ــرانب ــتای ــتدول اس
رئیسجمهــورســوریهوشــبهنظامیانشــیعهعــراقدرنقــض
حقــوق]بشــر[ایــنکشــورها»اساســادســتداشــتهاســت.«

 اتهام پراکنی آمریکا علیه ایران 
با بهانه حقوق بشری

صالحی:

امیدوارم طرف مقابل سر عقل بیاید

امیــرسرلشــکرســیدعبدالرحیــمموســوی
ــران ــامیای ــوریاس ــشجمه ــدهکلارت فرمان
طــیســخنانیدرهمایــشتجلیــلازمدافعــان
حــرمکــهبــهمناســبتمیــادامــامحســین)ع(
ــد، ــزارش ــیجبرگ ــازمانبس ــداردرس وروزپاس
اظهــارداشــت:یکیازتوفیقــاتوافتخــاراتاین
ــد ــتخداون ــهسالهاس ــتک ــناس ــربازای س
توفیــقدادهعضویــتبســیجرادارموهــرســال
کــهبــهشهرســتانمــیروم،پایــگاهمحلــه،
وظایــفبنــدهراطلــبمیکنــدوبابــتآن

توضیــحمیدهــم.
ویحضــورخــوددرمراســمگرامیداشــتروز
ــار ــتواظه ــندانس ــورینمادی ــدارراحض پاس
ــرای ــهب ــراینک ــاوهب ــور،ع ــنحض ــت:ای داش
همافزایــیمدنظــرمقــاممعظــمرهبــریاســت

ــهاســت،یــک ــهبیــشازپیــشقــوتگرفت ک
ــنحضــور، ــزداردوآناینکــهای ــتدیگــرنی عل
تودهنــیبــهدشــمنانســپاهوبســیجاســتکــه
گاهــیدرذهنشــانیــکجداییهایــیخلجــان
میکنــدوفکــرمیکننــدمیتواننــدخللــیرا
بیــندژمســتحکمانقــابکــهســپاهوارتــشو

ــد. ســایرنیروهاســت،واردکنن
ویادامــهداد:ایــنحضــور،حضــورینمادیــن
ــتو ــرکاتاس ــنح ــهای ــخگوییب ــرایپاس ب
همچنیــنپاســخبــهکســانیکــهبــاحــرفخود،

ــد. ــیمیگیرن ــمنانراپ ــیردش مس

ــای ــهقضاوته ــاناینک ــابی ــشب ــدهارت فرمان
ــح ــدارد،تصری ــین ــپاهتازگ ــارهس نادرســتدرب
ایجــادســپاه،شــاهد نخســت روز از کــرد:
ســخنانخصمانــهدربــارهآنبودهایــم،هســتیم

ــود. ــمب وخواهی
موســویادامــهداد:دشــمنبایــددشــمنیکندو
ازاوانتظــاردیگــرینمــیرود.ازروزاولانقــاب،
همــوارهخــطمقــدممبــارزهبــادشــمنانانقاب،
ســپاهبــودهومعلــوماســتکــهبایــدعلیــهآن

موضــعبگیرنــد.
ــره ــهکارگ ــاک ــت،هرج ــزود:ازروزنخس ویاف

خــوردهاســت،بســیجقــدعلــمکــردهوآنگــره
رابــازکــردهوطبیعــیاســتکــهدشــمنانعلیــه

آنموضــعبگیرنــد.
فرمانــدهارتــشبــابیــاناینکــهقضــاوتاشــتباه
ــای ــاارتشه ــپاهراب ــهس ــناســتک ــرای دیگ
تصریــح میکننــد، مقایســه دنیــا معمــول
ــکارتــشدیگــرنیســت؛بلکــه ــرد:ســپاه،ی ک
ســپاه برمیآیــد، آن نــام از کــه همانطــور
پاســدارانانقــاباســامیاســتووظیفــه

پاســداریازانقــابرادارد.
ویبــهتأســیسســپاهتوســطامــاماشــارهکــرد

وآنرامصــداقشــجرهطیبــهایدانســتکــههر
روزمیوههــایخــودرانشــانمیدهــد.

موســویتصریــحکــرد:وقتــیســراناســتکبار،
بــرایرژیــمصهیونیســتیحریــمادامــهحیــات
ــکروز ــمی ــداجــازهدهی ــد،نبای ایجــادمیکنن
بــهحیــاتایــنرژیــمنحــسونامشــروع،

ــزودهشــود. اف
موســویبــابیــاناینکــهســقف۲۵ســالبــرای
نابــودیرژیــمصهیونیســتیقطعــیاســت،
تصریــحکــرد:امــاایــنبــهآنمعنــانیســتکــه
ــه ــودوب ــارجنش ــاخ ــدارانازمرزه ــپاهپاس س

ــد. ــهنکن ســویدشــمنحمل
ویتصریــحکــرد:ارتــشدســتازدســت
ســپاهبیــروننخواهــدآوردتــانظــاماســتکباری
ــرود. ــنب ــتیازبی ــمصهیونیس ــزدورژی فروری

فرمانده کل ارتش:
ارتش دست از دست سپاه بیرون نخواهد آورد

کره شمالی:آمریکا باید دست از 
حمایت اسرائیل بردارد

خبرگــزاریرســمیکــرهشــمالیازآمریکاخواســتدســت
ازحمایــترژیــمصهیونیســتیبــرداردودربرابــرانتقــادات
شــورایحقوقبشــرســازمانملــلدرزمینــهاقدامــاتاین

رژیــمصهیونیســتی،ازآندفــاعنکند.
ــداموحشــیانهاســرائیل ــرد:اق ــامک ــزاریاع ــنخبرگ ای
ــه ــتاربیرحمان ــهوکش ــحدرخاورمیان ــردنصل درازبینب
فلســطینیهایــکجنایــتشــنیعاســتکــهبایدازســوی
همــهمحکــومشــود.درهفتههــایاخیــردرپــیتیرانــدازی
ــوارغــزه نظامیــانصهیونیســتبــهمــردمفلســطیندرن

چندیــننفــرکشــتهوصدهــانفــرمجــروحشــدند.

شوک هسته ای »اون«
ــرهشــمالی، ــسک ــگاون،رئی ــمجون کی
ــن ــردای ــامک ــرهاع ــیغیرمنتظ دراقدام
کشــورآزمایشهــایهســتهایوموشــکی
راتعلیــقویــکمرکــزآزمایــشهســتهای
ــد ــلخواه ــورتعطی ــنکش ــمالای رادرش

کــرد.
ــمالیدر ــرهش ــزاریک ــزارشخبرگ ــهگ ب
ــزیحــزب ــهمرک ــالیانهکمیت اجــاسس
همــه شــد گرفتــه تصمیــم کارگــران
آزمایشهــایهســتهایوموشــکهای
بالســتیکاز۲۱آوریــلمتوقــفشــود.

ترامپ در ۲0۲0 نامزد نمی شود
نشــریهآمریکایــیواشــنگتنپســتبــااشــارهبــه
ــپ ــدترام ــوریدونال ــتجمه ــایریاس بحرانه
احتمــال جمهوریخواهــان، حمایتنکــردن و
نامزدشــدناورادرانتخابــات۲۰۲۰زیــرســوالبرد
ــات ــپدرانتخاب ــارکتترام ــدممش ــت:ع ونوش
ــشروشــنمیشــود. ــشازپی ــرروزبی ــیه آت
حتــی »اکنــون گــزارش ایــن براســاس
سرســختترینمتحــدانترامــپهــماذعــان
دارنــدتحقیقــاتمولــریــکتهدیــدوجــودیعلیه
رئیسجمهــوریآمریکاســت؛هــمبــهلحــاظ

حقوقــیوهــمسیاســی.«

 جنایات رژیم صهیونیستی
نماینده سازمان ملل را عصبانی کرد
نیکــوالیمادینــوف،فرســتادهســازمانملــلدر
ــارات ــهاظه ــشب ــه،درواکن ــحخاورمیان ــدصل رون
مقــامنظامــیاســرائیلدرانتقــادازویدرتوئیتــرش
نوشــت:تیرانــدازیبــهکــودکانونوجوانــانشــرمآور
اســت.شــهادتامــروزنوجوانــیدرغــزهچگونــهبــه
رونــدصلــحکمــکخواهــدکــرد؟بیانیــهشــدیداللحن
ــازمان ــهدرس ــحخاورمیان ــدصل ــدهرون هماهنگکنن
ملــلدربــارهشــهادتنوجــوانفلســطینیبــهضــرب
ــش ــهواکن ــرب ــرائیلیمنج ــدازاس ــهتکتیران گلول

ــمصهیونیســتیشــد. ــامنظامــیرژی مق

داعش هنوز نقشه دارد
منابــعامنیتــیعراقــیاعــامکردنــدداعــشبرای
ایجــادگذرگاههــایجدیــدمیــانســوریهوعــراق

ــد. ــاشمیکن ت
حبیــبالشــمریگفــت:داعــشبارهــاخواســته
ــهمناطــقمــرزیعــراقنفــوذکنــد؛امــا اســتب
بازرســی ایســتهای و نظامــی پادگانهــای
درمســیرهاوجــوددارنــدومانــعآنشــدند.
مرزهــایعــراقوســوریهبســیارطوالنــیاســتو
حفــظامنیــتکامــلایــنمرزهــاســختاســت؛
درنتیجــهداعــشهمــوارهبــرایورودوخــروجدر

ــد. ــاشمیکن ــورت ــایدوکش مرزه

بین الملل



کوتاه اخبار 
فضای کسب و کار نامطلوب است

ــران  ــادن ای ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
می گویــد: »اقتصــاد مــا به طــور کل گرفتــار بیمــاری 
ــن کم رشــدی ریشــه  ــن کم رشــدی اســت و ای مزم
کشــور  کســب وکار  فضــای  مطلوب نبــودن   در 

دارد.« 
مســعود خوانســاری بــا بیــان اینکــه ســهم عمــده در 
رشــد اقتصــادی دو ســال اخیــر مربــوط بــه نفــت و 
صنایــع وابســته اســت کــه پــس از برجــام توانســته 
ــام  ــت خ ــادرات نف ــد و ص ــادی تولی ــدود زی ــا ح ت
ــع ســهم  ــار داشــت: »در واق ــش دهــد، اظه را افزای
ــره وری  ــش به ــی از افزای ــد ناش ــن رش ــی از ای اندک
ــای  ــایر حوزه ه ــب وکار در س ــای کس ــود فض ــا بهب ی

اقتصــاد بــوده اســت.« 
ــاری  ــعود خوانس ــن مس ــاد آنالی ــزارش اقتص ــه گ ب
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــوال ب ــه داد: »اص ادام
رشــد اقتصــادی مــا پاییــن و ناپایــدار اســت؛ چــون 
ــرمایه گذاری  ــذب س ــون ج ــی چ ــای مهم مؤلفه ه
ــنگین  ــی س ــش بوروکراس ــی، کاه ــی و خارج داخل
ــی  ــژه قراردادهای ــودن قراردادهــا، به وی اداری، نافذنب
کــه یــک ســر آن دولــت اســت، دسترســی بخــش 
خصوصــی واقعــی بــه اعتبــارات و ابزارهــای تأمیــن 
ــه  ــده گرفت ــت، نادی ــن دس ــواردی از ای ــی و م مال

شــده اســت.« 
ــال  ــه در س ــت ک ــت اس ــت: »درس ــاری گف خوانس
1395 اقتصــاد ایــران نرخ رشــد 12.5 درصــدی را به 
ثبــت رســانده اســت؛ امــا عملکــرد بلندمــدت اقتصاد 
ــا  ــن، پرنوســان، ب ــده رشــد پایی ــران منعکس کنن ای
بــرای  انــدک  بهره منــدی  و  کــم  اشــتغال زایی 

ــوده اســت.«  اقشــار فرودســت ب
ــران  ــادن ای ــع و مع ــی و صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
اضافــه کــرد: »ضمــن ایــن کــه تــداوم مســیر 
ــر  ــر نفــت و عــدم تــالش در تغیی ــکا ب موجــود و ات
ــر از  ــتاوردی بهت ــور، دس ــاد کالن کش ــیر اقتص مس
ــر  ــا در ب ــرای م ــا دو درصــدی ب ــک ت ــرخ رشــد ی ن

ــت.« ــد داش نخواه

 افزایش 6 هزار نفری 
جمعیت بیکاران

ــی  ــروی کار حاک ــاری شــاخص های نی مقایســه آم
از آن اســت کــه در ســال گذشــته بــه جمعیــت 
شــاغل کشــور ۷9۰ هــزار و 5۶1 نفــر و بــه جمعیــت 
بیــکار کشــور نیــز ۶ هــزار و ۸۰۸ نفــر اضافــه شــده 

اســت. 
نتایــج  بررســی  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نشــان   9۶ ســال  در  نیــروی کار  شــاخص های 
می دهــد نــرخ مشــارکت اقتصــادی یعنــی مجمــوع 
در  درصــد   39.۴ از  بیــکار  و  شــاغل  جمعیــت 
ــا  ــه ۴۰.3 درصــد در ســال 9۶ رســید ت ســال 95 ب
 جمعیــت فعــال کشــور معــادل ۰.9 درصــد افزایــش 

یابد.
ــارکت  ــرخ مش ــاخص ن ــا ش ــه ب ــال ک ــت فع جمعی
اقتصــادی شــناخته می شــود، از 25 میلیــون و ۷91 
ــش ۷9۷  ــا افزای ــال 95 ب ــر در س ــزار و ۴5۰ نف ه
ــزار و  ــون و 5۸۸ ه ــه 2۶ میلی ــر، ب ــزار و 3۶9 نف ه

ــت.  ــش یاف ــال 9۶ افزای ــر در س ۸19 نف
ــال در ســال گذشــته،  ــت فع ــوع جمعی ــا از مجم ام
تعــداد  نفــر   ۶13 و  هــزار   3۷۸ و  میلیــون   23
نفــر   2۰۶ و  هــزار   21۰ و  میلیــون  و 3  شــاغالن 

جمعیــت بیــکاران هســتند.

اخبار اقتصادی

ماجرای عجیب ارز مسافرتی
شــعب بانــک ملــی کــه مســئولیت فــروش ارز 
ــط  ــافران فق ــه مس ــد، ب ــده دارن ــافرتی را برعه مس
یــورو می پردازنــد آن هــم بــا قیمتــی نزدیــک 5۴۰۰ 

ــان!  توم
ــه گــزارش تســنیم، بعــد از اعــالم تصمیــم دولــت  ب
ــک  ــرای ارز تک نرخــی در قیمــت ۴2۰۰ تومــان، بان ب
مرکــزی در اطالعیــه ای از سیاســت های جدیــد ایــن 

بانــک بــرای توزیــع ارز مســافرتی رونمایــی کــرد. 
ــافرتی  ــه ارز مس ــد ک ــالم ش ــاس اع ــن اس ــر همی ب
بــرای یــک بــار ســفر در ســال، بــه میــزان 1۰۰۰ یــورو 
ــافران در  ــه مس ــا ب ــایر ارزه ــه س ــادل آن ب ــا مع ی

ــود.  ــت می ش ــی پرداخ ــی هوای ــای خروج مرزه
مســافران  بــه  پرداختــی  مســافرتی  ارز  میــزان 
کشــورهای  و  هم مــرز  کشــورهای  بــه  هوایــی 
مشــترک المنافع بــه غیــر از عــراق 5۰۰ یــورو یــا 

ارزهــا می باشــد.  بــه ســایر  آن  معــادل 
مراجعــه خبرنــگار تســنیم بــه شــعب ارزی کــه 
مســئولیت فــروش ارز مســافرتی را بــر عهــده دارنــد 
حکایــت از آن دارد کــه ایــن شــعب بــه مســافران در 
همــان ابتــدا اعــالم می کننــد کــه فقــط یــورو را بــرای 

ارز مســافرتی می فروشــند. 
شــعب فروشــنده ارز مســافرتی، قیمــت یــورو را 
ــالم  ــان اع ــه 5۴۰۰ توم ــک ب ــاری نزدی ــرای روز ج ب
کــرده و می گوینــد: ایــن نــرخ هــر روز ازســوی بانــک 

ــت.  ــر اس ــود و متغیی ــالم می ش ــزی اع مرک
ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی نــرخ 
ــرای روز  ــادالت ارزی را ب ــز مب ــورو در مرک ــروش ی ف
جــاری 51۶1 تومــان اعــالم کــرده اســت؛ البتــه 
تومــان  یــورو ۶۸۶۰  فــروش  نــرخ  آزاد  بــازار   در 

است. 
ــا  ــافرتی ب ــان ارز مس ــنیم، متقاضی ــزارش تس ــه گ ب
ارائــه مــدارک مــورد نیــاز، گذرنامــه معتبــر جمهــوری 
اســالمی ایــران، بلیــط هواپیمــا، ویــزای کشــور 
ــزا  ــه وی ــاز ب ــه نی ــورهایی ک ــورد کش ــد )در م مقص
دارنــد( و رســید پرداخــت عــوارض خــروج از کشــور، 
در واحدهــای بانــک ملــی ایــران بــرای واریــز ریــال 

ــد.  ــت می کنن ــید دریاف ــال آن رس ــدام و در قب اق
گیت هــای  در  ایــران  ملــی  بانــک  باجه هــای 
ــی  ــام خمین ــی ام ــای بین الملل ــی فرودگاه ه خروج
ــا  ــواز ب ــه و اه ــز، ارومی ــیراز، تبری ــان، ش )ره(، اصفه
ــداری  ــه منظــور پرداخــت ارز خری دریافــت رســید ب

ــد. ــدام می کنن ــافران اق ــه مس ــده ب ش

سیم کارتی ها شناسه دار می شوند
یــک مقــام مســئول گفــت: گــروه کاالیــی تجهیــزات 
اردیبهشــت ماه،  اول  امــروز،  از  ســیم کارت  دارای 

ــتند.  ــه کاال هس ــت شناس ــمول دریاف مش
وی کــه خواســت نامــش ذکــر نشــود، در گفت وگــو 
ــزات  ــی تجهی ــروه کاالی ــزود: گ ــر اف ــگار مه ــا خبرن ب
دارای ســیم کارت بــه  عنــوان یکــی از 11 گــروه کاالیــی 
کــه در فــاز اول بــرای تلفــن همــراه و تبلــت ملــزم بــه 
دریافــت شناســه کاال شــده بــود، در فــاز دوم ســایر 
تجهیــزات دارای ســیم کارت از اول اردیبهشــت ماه 
شناســه کاال  دریافــت  مشــمول  جــاری،  ســال 

ــد شــد.  خواهن
ــه  ــرح شناس ــتایی ط ــت هم راس ــزود: در جه وی اف
ــزات دارای  ــام تجهی ــتری، تم ــرح رجیس ــا ط کاال ب
ســیم کارت خور،  بردهــای  ازجملــه  ســیم کارت 
و  همــراه  تلفــن  بــه  ســیم کارت خور  مبدل هــای 
فکــس و ســاعت های هوشــمند ملــزم بــه دریافــت 
ــن  ــای تلف ــی برنده ــوند و تمام ــه کاال می ش شناس
همــراه زیــر بــار طــرح رجیســتری خواهنــد رفــت تــا 
ــت و  ــا را دریاف ــوان IMEI آن ه ــگام واردات بت در هن

ــت کــرد. ثب

ــات تخفیف هــای  ــا برخــی تبلیغ ــون ب ــا تاکن حتم
غیرقابــل بــاور بــرای کاالهــای لوکــس و گــران 
در فضــای مجــازی مواجــه شــده اید و بــا ورود 
ــی  ــه نوع ــات ب ــود در تبلیغ ــای موج ــه لینک ه ب
ــت؛  ــما زده اس ــوی ذوق ش ــا ت ــودن آن ه توخالی ب
ولــی اکنــون دســته جدیــدی از تبلیغــات روی کار 
ــات  ــه تخفیف ــده ب ــم وع ــاز ه ــه ب ــت ک ــده اس آم
باورنکردنــی بــرای برخــی کاالهــای لوکــس ماننــد 
ــن ۴  ــل، پلی استیش ــای اپ ــدل تلفن ه ــن م آخری
یــا گوشــی های پرطرفــدار و گــران برندهایــی ماننــد 
ســونی و سامســونگ در فضــای مجــازی داده 
می شــود کــه البتــه ایــن بــار ایــن مــژده را بــه شــما 
می دهیــم کــه واقعــا شــما می توانیــد بــا 9۰ درصــد 

تخفیــف صاحــب ایــن کاالهــا شــوید.
ایــن بــازاری کــه وعده هایــی درســت و اغواءکننــده 
می دهــد، حراجی هــای اینترنتــی هســتند کــه بــه 
تازگــی گعده هایــی را در فضــای مجــازی بــرای 

ــد.  ــا کرده ان خــود دســت و پ
ــی  ــه شــکل دوره ای رقابت های ــه ب ــی ک حراجی های
ــی  ــی و رقابت ــنهادهای قیمت ــزم پیش ــا مکانی را ب
ــرای خریــد کاالهــا مطــرح  ــران خــود ب میــان کارب
ــن  ــده ای ــر برن ــک نف ــت ی ــا در نهای ــد؛ ت می کنن
رقابــت نفس گیــر بــرای تصاحــب یــک تلفــن 
ــواردی از  ــا م ــازی ی ــول  ب ــاپ، کنس ــراه، لب ت هم
ایــن دســت بــا تخفیفــی کــه حتــی تــا 9۰ درصــد 

می رســد، شــود.

بــه گــزارش ایســنا، تنــوع محصــوالت در ایــن 
حراجی هــا باالســت و شــانس تصاحــب کاالهایــی 
بــا قیمتــی بســیار پایین تــر از ســطح بــازار بســیار 
ــر در  ــی اگ ــه حت ــی ک ــا جای ــت؛ ت ــده اس اغواءکنن
یــک حراجــی برنــده نشــوید، حداقــل راه و چــاه را 
ــاد گرفته ایــد و حتمــا در حراجــی دیگــر شــرکت  ی

خواهیــد کــرد.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن حراجی هــا ایــن اســت 
کــه هزینــه پایــه بــرای حضــور شــما در هــر یــک از 
ــوده و  ــن ب ــی پایی ــی اینترنت ــای مال ــن رقابت ه ای

ایــن صرفــه وجــود دارد کــه بــرای بــه دســت آوردن 
یــک گوشــی آیفــون کــه قیمــت حقیقــی آن در بازار 
ــا 3۰  بیــش از هفــت میلیــون تومــان اســت، 2۰ ت

هــزار تومــان هزینــه اولیــه انجــام دهــد.
 آیا می دانید که سود حقیقی 

صاحبان این کسب و کارها از هر یک از 
حراجی هایی که رقم می زنند، چقدر است؟

ــروش  ــی ف ــه ســود واقع ــرای رســیدن ب ــد ب بیایی
یــک کاال در مکانیــزم حراجی هــای اینترنتــی یــک 
ــرور  ــم م ــا ه ــی را ب ــرکت در حراج ــد ش ــار فراین ب
کنیــم. فــرض کنیــد شــما بــرای شــرکت در حراجی 
یــک کنســول بــازی کــه قیمــت حقیقــی آن در بازار 
ــک  ــت، وارد ی ــان اس ــزار توم ــون و ۴۰۰ ه 2 میلی

ــده اید. ــی ش ــی اینترنت ــایت حراج س
بــرای شــرکت در ایــن حراجــی ابتــدا بایــد در 
ــد در  ــه بتوانی ــرای اینک ــد و ب ــام کنی ــایت ثبت ن س
ــه  ــداری ک ــه مق ــد ب ــد، بای حراجی هــا شــرکت کنی
ــد از  ــی داری ــر حراج ــرمایه گذاری در ه ــت س دس
ــار و ســهم مشــارکت در  ــی اعتب فروشــگاه اینترنت
ــد  ــدار خری ــه مق ــد ک ــداری کنی ــا را خری حراجی ه
شــما عمــال مســاوی بــا تعــداد حق پیشــنهاد شــما 

ــود؛ ــی خواهــد ب ــت مال ــک رقاب در ی
امــا مکانیــزم شــرکت در حراجی هــا بــه ایــن شــکل 
اســت کــه پــس از ورود در ســایت و خریــد اعتبــار 
در ســاعت مقــرر وارد تاالرهــای حراجــی می شــوید 
و پــس از اینکــه هــر کاربــر یــک پیشــنهاد قیمتــی 
ــا  ــد ت ــه فرصــت داری ــد، 1۰ ثانی ــه می کن ــر ارائ باالت
ــی  ــد و در صورت ــه کنی ــر خــود را ارائ پیشــنهاد باالت
کــه دیگــر کســی پــس از شــما پیشــنهاد جدیــدی 
ــک  ــان برســد، تبری ــه پای ــه ب ــد و 1۰ ثانی ــه نکن ارائ
ــک  ــده حراجــی و صاحــب ی ــم شــما برن می گویی

ــی پاییــن شــده اید. ــا قیمت کاال ب
ــاالر حراجــی قبــل از هــر چیــز  ــه یــک ت در ورود ب
ــر در ایــن رقابــت دقــت  ــه فاکتورهــای مؤث ــد ب بای

کنیــد. 
این فاکتورها شامل:

 1- قیمــت پایــه؛ کــه همــان قیمــت شــروع 
حراجــی بــوده و توســط ســایت مربوطــه مشــخص 

می شــود. 
2- ضریــب افزایــش قیمــت؛ کــه همــان مبلغــی 
ــا هــر پیشــنهاد بــه قیمــت محصــول  اســت کــه ب

اضافــه می شــود. 
ــود  ــه ای خواهــد ب ــه هــر پیشــنهاد؛ هزین 3- هزین
ــایت  ــه س ــد ب ــنهاد بای ــر پیش ــرای ه ــما ب ــه ش ک

ــد. ــت کنی پرداخ
بــرای شــرکت در حراجــی یــک کاال شــما بــه 
تعــدادی کــه هــر ســایت مشــخص می کنــد، حــق 
ــرای  ــد و هــر پیشــنهاد هــم ب ــه پیشــنهاد داری ارائ

شــما هزینــه ای دارد و بایــد بلیــت یــا اعتبــاری کــه 
ــد  ــرج آن کنی ــد را خ ــداری می کنی ــایت خری از س
کــه عمــال بخــش بزرگــی از درآمــد ســایت حراجی 
نیــز از محــل فــروش همیــن بلیت هــا بــه دســت 

می آیــد.
ــن ســایت ها  ــت ای ــت در اصــل، در فعالی ــد گف بای
ابهاماتــی وجــود دارد؛ زیــرا دقیقا مشــخص نیســت 
کــه در قانــون تجــارت الکترونیــک در کــدام دســته 
از مــوارد تعریف شــده قــرار می گیرنــد؛ یعنــی 
ــی  ــایت های خدمات ــگاهی، س ــایت های فروش س
یــا... هیــچ کــدام بــه ایــن معنــا حراجــی را در خــود 

ندارنــد. 
بــه عبارتــی دیگــر بایــد گفــت، اینکــه یــک ســایت 
بتوانــد بــرای فــروش یــک کاال هم از محــل فروش 
کاال و هــم از محــل فــروش اعتبارهایــی کــه بــرای 
ــد  ــد، درآم ــه می کن ــد ارائ ــت خری ــرکت در رقاب ش
ــب  ــه در قال ــت ک ــی نیس ــد موضوع ــته باش داش
ــه آن اشــاره شــده باشــد و  تجــارت الکترونیــک ب
ــل اســتناد را در آن  ــی و قاب ــه، قانون شــرایط عادالن

ذکــر کــرده باشــد.
ــن  ــه ای ــوید چگون ــه ش ــه متوج ــرای اینک ــا ب ام
ســایت ها بــه شــکل غیرمتعــارف از حــراج یــک کاال 
ــایت هایی  ــی از س ــراغ یک ــه س ــد، ب ــود می برن س
ــف  ــد تخفی ــن درص ــا باالتری ــه حقیقت ــم ک می روی
را در ســایت های دیگــر ارائــه می کنــد و شــاید 
چنــدان شــیوه منصفانــه ای در حراجــی خــود 

ــند. ــته باش ــایت ها نداش ــر س ــه دیگ ــبت ب نس
در حراجــی کــه بــرای یــک دســتگاه پلی استیشــن 
ــزار  ــاه 139۷ برگ ــار در روز شــنبه 1۸ فروردین م چه
ــادل  ــی مع ــازار آزاد قیمت ــه در ب ــن کاال ک ــد، ای ش
ــی  ــا قیمت ــان دارد، ب ــزار توم ــون و 5۴9 ه دو میلی

ــر  ــه نف ــان ب ــزار توم ــزار و 1۸۰ ه ــادل 255 ه مع
برنــده رســید؛ یعنــی نفــر برنــده بــرای خریــد ایــن 
دســتگاه 9۰ درصــد تخفیــف گرفــت؛ ولــی بگذاریــد 
ســود ســایت را در ایــن حراجــی بــا هــم محاســبه 

کنیــم. 
قیمــت پایــه ایــن دســتگاه 229 هــزار و 5۰۰ تومــان 
بــوده اســت و قیمــت نهایــی حراجــی 255 هــزار و 
1۸۰ تومــان. یعنــی در طــول ایــن حراجــی ایــن کاال 
فقــط 25 هــزار و ۶۸۰ تومــان افزایــش قیمــت پیــدا 
ــرا ضریــب افزایــش قیمــت هــر  کــرده اســت؛ زی
پیشــنهاد معــادل فقــط پنــج تومــان بــوده اســت. 
بــا تقســیم میــزان رشــد قیمــت کاال در حراجــی در 
ضریــب افزایــش قیمــت هــر پیشــنهاد تعــداد کل 
پیشــنهادهای ارائــه شــده بــرای ایــن حراجــی بــه 
دســت می آیــد کــه ایــن رقــم در ایــن مــورد خــاص 
معــادل 513۶ پیشــنهاد بــوده اســت کــه در هــر 1۰ 

ثانیــه ارائــه شــده اســت. 
ایــن را در نظــر بگیریــد کــه براســاس تعییــن ایــن 
ســایت حراجــی اینترنتــی بــرای هــر پیشــنهاد در 
ــتفاده از 15  ــه اس ــاز ب ــما نی ــن کاال ش ــی ای حراج
اعتبــار خریــداری شــده از ایــن ســایت داریــد که در 
صــورت ضــرب عــدد 15 در تعــداد کل پیشــنهادهای 
ارائه شــده می توانیــد بــه تعــداد کل اعتبارهــای 
مصرف شــده توســط کاربــران بــرای شــرکت در ایــن 
حراجــی پــی ببریــد کــه رقــم آن در ایــن مــورد ۷۷ 

هــزار و ۴۰ عــدد بــوده اســت. 
بــرای محاســبه ادامــه ســود ایــن ســایت بایــد بــه 
ــن ســایت حراجــی  ــارات ای ســراغ فروشــگاه اعتب

برویــم. 
در فروشــگاه ایــن ســایت مشــاهده می کنیــد 
ــا در  ــرکت در حراجی ه ــت ش ــته های بلی ــه بس ک

ــه شــامل  ــروش می رســد ک ــه ف ــف ب ــاد مختل ابع
بســته های 25 هــزار تومانــی، 5۰ هــزار تومانــی، 1۰۰ 
هــزار تومانــی تــا یــک میلیــون تومانــی می شــوند 
کــه بــا میانگین گیــری از ایــن بســته ها بســته 5۰ 
هــزار تومانــی را کــه شــامل 5۰۰ بلیــت بــه اضافه 3۰ 
بلیــت اضافــی شــرکت در حراجی هــا می شــوند را 
ــبه  ــا محاس ــم و ب ــاظ می کنی ــار لح ــوان معی به عن
ــای  ــدد کل بلیت ه ــا ع ــی ب ــزار تومان ــته 5۰ ه بس
چهــار  پلی استیشــن  حراجــی  در  مصرف شــده 
)۷۷۰۴۰( بــه رقــم درآمــد کل ســایت فقــط از محل 
ــاری شــرکت در حراجــی  ــروش بلیت هــای اعتب ف
می رســیم کــه معــادل هفــت میلیــون و 2۶۷ 
هــزار و 92۴ تومــان اســت کــه عالوه بــر ایــن رقــم، 
خریــد خــود کاال نیــز کــه توســط برنــده پرداخــت 
می شــود، بــه ایــن رقــم اضافــه شــده و ایــن 
رقــم تــا هفــت میلیــون و 523 هــزار و 1۰۴ تومــان 
ــی  ــایت حراج ــی س ــن یعن ــد؛ ای ــش می یاب افزای
مذکــور در حــراج یــک دســتگاه پلی استیشــن 
چهــار بــا قیمــت دو میلیــون و 5۴9 هــزار تومــان، 
ــود  ــان س ــزار و 1۰۴ توم ــون و 9۷۴ ه ــار میلی چه

کــرده اســت.
 ایــن کســب و کار بــرای صاحبــان آن بســیار جذاب 
و ســودآور بــوده درحالی کــه کاربــران نیــز بــا 
مشــاهده شانســی کــه می تواننــد بــرای تصاحــب 
کاالی ارزان قیمــت داشــته باشــند، جــذب و اغــواء 
می شــوند و در مجمــوع می تــوان گفــت کــه در 
ایــن کســب و کار مــدل جدیــدی از فــروش کاال و 
تجهیــزات بــه فضــای مجــازی فارســی وارد شــده 
ــی،  ــازه وارد پیچ وخم هــای قانون ــد ت ــه بای اســت ک
متعادل ســازی و رســیدن بــه یــک ســاز و کار 

ــه شــود. منصفان

۲۶  ۱۴.۸ درصد؛ تعرفه واردات برنج۲.۵   درصد؛ رشد تولید 
خودروی سواری

 میلیون بشکه؛ میانگین صادرات 
نفت خام در سال گذشته

درحال حاضــر تعرفــه واردات انــواع برنــج خارجــی بــه کشــور 
26 درصــد اســت.

درصــد   ۱۴.۸ ســواری  انــواع  تولیــد  گذشــته  ســال 
یافــت. افزایــش 

میانگیــن صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی ایــران در 
ســال ۹6، 2 میلیــون و ۵۰۰ هــزار بشــکه در روز بــود.

3 قتصـــاد ا

۱,۷۰۷,۲۵۰ ریال 

  گرم طال 

۷,۳۹۵,۰۰۰ ریال

  مثقال طال

۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
  تمام سکه طرح جدید

۵,۵۰۵,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 

۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی

 $ ۱,۳۳۵.۵

 اتحادیه طال   اونس جهانی طال 
جواهر و سکه 

تهران ۱۷,۷۰۵,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم 

،،
ایــن بــازاری کــه وعده هایــی درســت 
و اغواءکننــده می دهــد، حراجی هــای 
تازگــی  بــه  کــه  هســتند  اینترنتــی 
گعده هایــی را در فضــای مجــازی بــرای 

خــود دســت و پــا کرده انــد

لــوازم  بــازار  از  بررســی ها  آخریــن 
بــا  می دهــد کــه  نشــان  خانگــی 
وجــود ادامــه رکــود در ایــن بــازار، 
ــش  ــا افزای ــا ب ــتر برنده ــت بیش قیم
ــده  ــه ش ــدی مواج ــا 1۰ درص ــج ت پن

اســت. 
براســاس گــزارش میدانــی ایســنا، 
بــازار لــوازم خانگــی ازجملــه بازارهایی 
ــدی از  ــر ج ــواره تأثی ــه هم ــت ک اس
نــرخ دالر می پذیــرد و خیلــی زود آثــار 

ــوازم خانگــی نشــان می دهــد. از آن  ــف ل ــاس مختل خــود را در اجن
جاکــه بخــش عمــده ای از کاالهــای لــوازم خانگــی وارداتــی هســتند 
طبیعــی اســت کــه در ثبــت ســفارش ها و کاالهــای وارداتــی جدیــد 
ایــن تأثیــر مشــهود باشــد و قاعدتــا پذیرفتنــی نیســت کــه اجناســی 
کــه مربــوط بــه قبــل هســتند و بــا ارز قیمــت پایین تــر وارد شــده اند 

افزایــش قیمــت داشــته باشــند. 
ایــن افزایــش قیمــت نمی توانــد منطقــی باشــد و بیشــتر بــه 
ــر می گــردد. ازطــرف دیگــر برخــی از  ــازار ب ســودجویی عــده ای در ب
ــه رو شــده اند. ــا ایــن افزایــش قیمــت روب برندهــای داخلــی هــم ب

لــوازم  فروشــندگان  از  پرس وجوهــا  و  بررســی ها  مجمــوع،  در 
ــت  ــد قیم ــا 1۰ درص ــج ت ــل پن ــه حداق ــد ک ــان می ده ــی نش خانگ
ــه دو مــاه گذشــته و قبــل از نوســانات دالر  ــوازم خانگــی نســبت ب ل
ــا  ــی ب ــای خارج ــی برنده ــا برخ ــه بعض ــت. البت ــده اس ــر ش گران ت
ــتری از  ــر بیش ــده اند و تأثی ــراه ش ــم هم ــدی ه ــش 12 درص افزای

گرفته انــد.  دالر  گران شــدن 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ســال 1391، زمانــی کــه بــه یک بــاره 

نــرخ دالر جهــش قابــل توجهــی پیــدا 
ــی  ــوازم خانگ ــتر ل ــا بیش ــرد، تقریب ک
افزایــش چشــمگیر قیمــت پیــدا کــرد؛ 
ــن  ــدی را در ای ــم ج ــه تالط ــی ک اتفاق
بــازار ایجــاد کــرد؛ امــا شــرایط در ســال 

ــی شــد.  1392 دســتخوش تغییرات
ــاز هــم در مقاطعــی  ــا وجــود آنکــه ب ب
ــوازم  ــازار ل ــا در ب ــال قیمت ه در آن س
ــه ســمت افزایــش حرکــت  خانگــی ب
می کــرد بــا ثباتــی کــه در بــازار ارز 
ایجــاد شــد قیمت هــا تــا حــدودی در بــازار کنتــرل و شــیب صعــودی 
قیمت هــا تقریبــًا متوقــف شــد و حــاال بــار دیگــر بــه دنبــال نوســانات 

ــت. ــرده اس ــر ک ــا تغیی ــرخ ارز قیمت ه ن
البتــه گفتنــی اســت کــه بــازار لــوازم خانگــی از آن جملــه بازارهایــی 
اســت کــه در ســال های اخیــر بــا رکــود جــدی مواجــه بــوده اســت 
و بــه گفتــه دســت اندرکاران ایــن بــازار در چهــار، پنــج ســال گذشــته 

ایــن رکــود مشــهود بــوده اســت. 
ازطــرف دیگــر هــم، بــازار لــوازم خانگــی بــه دلیــل رکــود حاکــم بــا 
کمبــود تقاضــا مواجــه اســت؛ هرچنــد بــه گفتــه فروشــندگان، ایــن 
رکــود تــا حــدودی کمتــر شــده اســت؛ امــا همچنــان پابرجاســت. 

آخریــن بررســی ها از بــازار نشــان می دهــد کــه بــه غیــر از افزایــش 
ــود در  ــان از رک ــندگان همچن ــا، فروش ــدی قیمت ه ــا 1۰ درص ــج ت پن

بــازار گالیــه دارنــد.
ــا را  ــرا قیمت ه ــود، چ ــا وجــود رک ــه ب ــا می پرســیم ک ــی از آن ه وقت
ــوازم  ــود ل ــران می ش ــی دالر گ ــد »وقت ــد، می گوین ــش داده ای افزای

خانگــی هــم طبیعــی اســت کــه گــران شــود«.

در ســال گذشــته جمعــا 153 هــزار 
انژکتــوری  موتورســیکلت  دســتگاه 
تولیــد شــد کــه نســبت بــه تولیــد ۷5۰ 
هــزار دســتگاه موتورســیکلت کاربراتری 
ســال  در  تولیدشــده  انژکتــوری  و 
1395، شــاهد کاهــش ۸۰ درصــدی 

موتورســیکلت در کشــور هســتیم. 
اســفندماه ســال 139۴ هیئــت وزیــران 
در مصوبــه ای اعــالم کــرد از تاریــخ 
ــد  ــال 1395 تولی ــاه س ــدای مهرم ابت

موتورســیکلت های کاربراتــوری ممنــوع اســت. 
مصوبــه ای کــه در دوم تیرمــاه همــان ســال بــا اضافه شــدن تبصــره ای 
دچــار تغییــر و در نهایــت اعــالم شــد کــه اگــر ثبــت سفارشــی قبــل از 
دوم تیرمــاه ســال 1395 صــورت گرفتــه باشــد ایــن فرصــت فراهــم 

اســت کــه تــا پایــان ایــن ســال تولیــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
به طــور  فروردین مــاه ســال 139۶  ابتــدای  تاریــخ  از  نهایــت  در 
ــط  ــا فق ــد ت ــوع ش ــوری ممن ــیکلت های کاربرات ــد موتورس ــی تولی کل
ــن  ــوری مجــاز شــمرده شــود؛ بنابرای ــد موتورســیکلت های انژکت تولی
براســاس ایــن قانــون از ابتــدای ســال 139۶ تولیــد موتورســیکلت های 
کاربراتــوری ممنــوع شــد تا به جــای آن تولیــد موتورســیکلت انژکتوری 
در دســتور کار قــرار گیــرد کــه در ایــن راســتا ســازمان ملــی اســتاندارد 
نیــز بــه موتورســیکلت کاربراتــوری گواهــی تأییدیــه نــوع نخواهــد داد 
ــس  ــط پلی ــیکلت توس ــن موتورس ــماره گذاری ای ــن ش ــر ای و عالوه ب

ــرد.  ــام نمی گی انج
بنابــر اطالعاتــی کــه در اختیــار ایســنا قــرار گرفتــه اســت؛ در طول ســال 
ــد  ــوری تولی ــیکلت کاربرات ــه موتورس ــدون اینک ــون، ب ــق قان 139۶ طب

شــود، جمعــا 153 هــزار و 119 دســتگاه 
موتورســیکلت انژکتــوری تولیــد و روانه 

بــازار شــده اســت. 
یکــی از اصلی تریــن دالیــل ایــن اقــدام 
ــش  ــری از افزای ــت جلوگی توســط دول
آلودگــی هــوای تهــران بــه دلیــل حجم 
بــاالی آالینده هــای تولیدشــده توســط 
ــرا  ــود؛ زی ــوری ب ــیکلت کاربرات موتورس
ایــن موتورســیکلت هرچنــد در ابتــدای 
امــر دارای میــزان آالیندگــی مشــخصی 
هســتند؛ امــا بــه مــرور زمــان و پــس از کارکــرد دچــار تغییــر در میــزان 
ــه  ــد شــد ک ــن اســاس موجــب خواهن ــر ای ــی می شــوند و ب آالیندگ

آلودگــی هــوای تهــران بــه طــرز قابــل مالحظــه ای افزایــش یابــد. 
طبــق قانــون مســئول اصلــی آالیندگــی خــودرو و موتورســیکلت 
ــازمان  ــده س ــر عه ــری ب ــاظ کارب ــه از لح ــی و چ ــاظ صوت ــه از لح چ
ــد آزمایش هــای مربوطــه در  حفاظــت محیــط زیســت اســت؛ هرچن
 خصــوص اســتانداردها توســط ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران صورت 

می گیرد. 
یکــی از اساســی ترین مشــکالت موتورســیکلت کاربراتــوری این اســت 
کــه میــزان آالیندگــی آن هــا پایــدار نیســت و کاربــر می توانــد میــزان 
مصــرف ایــن وســیله نقلیــه را دســتخوش تغییــر کنــد و بــر میــزان 
آالیندگــی هــوا بیفزایــد؛ امــا موتورســیکلت های انژکتــوری دارای ثبــات 
ــه  ــخصات اولی ــان مش ــتند و هم ــانی هس ــداری در سوخت رس و پای
خــود در زمــان تولیــد کارخانــه ای را حفــظ می کننــد و تــا پایــان عمــر 
خــود بــا همیــن ویژگی هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد تــا کاربــر 

نتوانــد آن هــا را دچــار تغییــر کنــد.

موتورسیکلت در سراشیبی تولیدافزایش قیمت در بازار بی مشتری لوازم خانگی

شاهسوند
ــی کشــور  ــازار محصــوالت غذای ــاز ب ــه منظــور تأمیــن بخشــی از نی شــرکت شاهســوند در ســال 13۷2 ب
ــواع چــای فعالیــت خــود را  ــع ان ــا واردات، بســته بندی و توزی ــن شــرکت ب ــدا ای ــد. در ابت تأســیس گردی

آغــاز نمــود. 
ــود را  ــت و ســالم، ســبد محصــوالت خ ــا کیفی ــد محصــوالت ب ــرار دادن تولی ــا ســرلوحه ق شاهســوند ب
گســترش داده و بــا بهره گیــری از دانــش متخصصــان خــود و نیــز ماشــین آالت مــدرن توانســته اســت در 
صنعــت غــذای کشــور جایــگاه ویــژه ای بــرای خــود فراهــم نمایــد. هــم اکنــون ایــن شــرکت بــا تولیــد 1۷ 

گــروه محصــوالت غذایــی یکــی از معتبرتریــن تولیدکننده هــای صنعــت غــذای کشــور می باشــد. 
ــن،  ــوند زری ــای شاهس ــا زیرگروه ه ــوند ب ــگ شاهس ــازمان، هلدین ــعه س ــدف توس ــا ه ــال 139۰ ب در س
ــورت  ــه ص ــود را ب ــت خ ــن، فعالی ــرکت نگی ــدار و ش ــل پای ــرکت بین المل ــراز، ش ــش ف ــوند پخ شاهس
حرفه ای تــر گســترش داد. درحال حاضــر ایــن شــرکت محصــوالت خــود را بــا نام هــای تجــاری 

ــد.  ــه می نمای ــازار عرض ــه ب ــل ب ــد و گالی ــون )Eleven(، فارم ــی، آل ــران، آت ــوند، طاب شاهس
محصــوالت غذایــی شاهســوند بــا تنوعــی بالــغ بــر 2۰۰ قلــم کاال دارای مجموعــه ای کامــل از افتخــارات ملی 
می باشــد. اخــذ تمامــی اســتانداردهای اجبــاری و تشــویقی ملــی، اخــذ چندیــن گواهینامــه بین المللــی در 

زمینــه کیفیــت و بســته بندی و… بخشــی از افتخــارات ایــن مجموعــه می باشــد.

تولید ملی
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حراجی های اینترنتی

کالهبرداری یا فروش شگفت انگیز؟!

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن، فــوالد 
ــدن  ــی ش ــی تک نرخ ــت: در پ ــزات گف و فل
دالر، قیمت هــا اندکــی رونــد نزولــی بــه 
ــد کــه  ــه گفتــه وی هرچن ــد. ب خــود گرفته ان
حجــم زیــاد مــواد اولیــه از طریــق تولیــدات 
داخلــی تأمیــن می شــود امــا تولیدکننــدگان 

عمــده محصــوالت خــود را بــا دالر غیررســمی 
رکــود  ارزش گــذاری می کننــد کــه ســبب 

ــازار شــده اســت.  نســبی در ب
محمــد آزاد در مــورد تأثیــر نوســانات نــرخ ارز 
ــازی  ــر یکسان س ــی ب ــت مبن ــم دول و تصمی
 نــرخ دالر بــا قیمــت ۴2۰۰ تومــان اظهــار کــرد: 

9۰ درصــد مــواد اولیــه و اســاس کار اتحادیــه 
فروشــندگان آهــن، فــوالد و فلــزات از طریق 
تولیــد داخلــی تأمیــن می شــود امــا بــا 
این وجــود در روزهــای ســپری شــده در 
ســال جــاری افزایــش قیمــت در ایــن مــواد 

ــه ثبــت رســید.  ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ جهانــی 
آهــن، فــوالد و فلــزات رونــد ثابتــی را طــی 
ــه  ــا توجــه ب ــح کــرد: ب کــرده اســت، تصری
ــق  ــزات از طری ــن و فل ــازار آه ــاز ب ــع نی رف
تولیــد داخلــی ایــن بــازار آن چنــان وابســته 
ــرخ ارز  ــا ن ــژه دالر نیســت ام ــه وی ــه ارز ب ب
 بــر قیمــت محصــوالت تأثیرگــذار بــوده

 است. 

آزاد گفــت: تولیدکننــدگان عمــده، صادرکننده 
و  فــوالد  آهــن،  همچــون  محصوالتــی 
ــی از  ــم قابل توجه ــتند و حج ــزات هس فل
محصــوالت خــود را در بازارهــای جهانــی 
ــه آن نیســتند  ــد و حاضــر ب عرضــه می کنن
ــی  ــازار داخل ــه محصــول عرضه شــده درب ک
را بــا نــرخ ارزان تــر از بــازار صادراتــی عرضــه 

ــد. کنن

رکود در بازار فوالد و آهن



کوتاه از اصفهان
 بهینه سازی 60 کیلومتر 

شبکه فشار ضعیف
بهینه ســازی و تعویــض ۶۰ کیلومتــر از  کیمیای وطن
شــبکه فرســوده فشــار ضعیــف هوایــی بــا اســتفاده از 
کابل هــای خودنگهــدار بــا هزینــه ای بیــش از ۳۵ 
میلیــارد ریــال در امــور بــرق غــرب در ســال ۹۶ 

عملیاتی شد.
مهنــدس محمدرضــا آریان پــور، مدیــر امــور بــرق 
غــرب، بــا اشــاره بــه مرکــز تنفــس اصفهــان گفــت: بــا 
ــش  ــه و افزای ــن منطق ــدد اشــجار در ای ــه تع ــه ب توج
کابل هــای  از  اســتفاده  شــاخه بری،  هزینه هــای 
خودنگهــدار تأثیرگــذار و ایــن امــر بــا برنامه هــا و 
اســت؛  بــوده  هماهنــگ  شــرکت  اســتراتژی های 
ــد و  ــش می ده ــی ها را کاه ــه خاموش ــوری ک ــه ط ب

هزینه هــا را بــه حداقــل ممکــن می رســاند.
وی در ادامــه گفــت: ۳۰ پــروژه بــزرگ تعویــض شــبکه 
فشــار ضعیــف فرســوده بــه کابل هــای خودنگهــدار در 

ســال گذشــته اجرایــی و عملیاتــی شــد.  
وی بــه دیگــر اهــداف ایــن پــروژه اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: پیشــگیری از ســرقت انــرژی و تأسیســات 
شــبکه، افزایــش ایمنــی و قابلیــت اطمینــان شــبکه بــا 

ــد. ــق ش ــا محق ــن پروژه ه ــدن ای اجرایی ش

انتخابات تشکل  اسالمی  
سیاسی، دانشجویی واحد 

مبارکه برگزار شد
 فوالدشهرکبری قریشوندی

K.Gharishvandi@eskimia.ir

ــی  ــامی سیاس ــکل  اس ــات تش ــن دوره انتخاب دومی
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مبارکــه 
ــورای  ــس ش ــگاه، رئی ــه دانش ــور هیئت رئیس ــا حض ب
و  انتخابــات  نامزدهــای  مبارکــه،  شــهر  اســامی 
حضــور  و  نامــزد   12 شــرکت  بــا  و  دانشــجویان 
دانشــجویان برگــزار شــد و در پایــان پــس از شــمارش 
ــی  ــی شــورا معرف ــوان اعضــای اصل ــه عن ــر ب آرا، ۵ نف

ــدند. ش
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مبارکــه در 
ــت  ــور و فعالی ــت: حض ــات گف ــن انتخاب ــیه ای حاش
دانشــجویان در گروه هــا و تشــکل های دانشــجویی 
تأثیــری دوچنــدان بــر نحــوه نگــرش و دیــدگاه 
جوانــان بــر دانشــگاه خواهــد داشــت و باعــث ایجــاد 
ــری  ــئولیت پذیری و انتقادپذی ــه مس ــت روحی و تقوی
ــرای  ــان می شــود و دانشــجویان فرصــت کافــی را ب آن
انجــام فعالیــت در امــور فرهنگــی، اجتماعــی و ســایر 
برنامه هــا بــه  منظــور نشــان دادن میــزان توانایی شــان 
در بیــن دانشــجویان دارنــد و از ایــن طریــق می تواننــد 
خــود  اعتمادبه نفــس  و  خودبــاوری  تقویــت  بــه 

ــد. بپردازن
تشــکل های  وظایــف  مهم تریــن  عبــدهللا  هــادی 
دانشــجویی را حفــظ ارزش هــا و مبانــی اســام در 
ــارکت  ــور و مش ــزود: حض ــرد و اف ــان ک ــگاه بی دانش
طریــق  از  اجتماعــی  مباحــث  در  دانشــجویان 
تشــکل های سیاسی اســامی شــور و نشــاط بیشــتری 
ایــن تشــکل ها می تواننــد در روشــنگری و  دارد و 
تغییــر باورهــای نادرســت در بیــن دانشــجویان و 

ــند. ــته باش ــری داش ــیار مؤث ــش بس ــاع نق اجتم
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش ــوزاده، رئی ــجاد خال س
مبارکــه، تشــکل های دانشــجویی را بازوهــای محــرک 
ایجــاد فعالیت هــای  دانســت و گفــت:  دانشــگاه 
سیاسی دانشــجویی در چهارچــوب مقــررات و قوانیــن 
مبتنــی بــر ارزش هــای اســامی از مهم تریــن وظایــف 
تشــکل های  در  عضویــت  و  تشکل هاســت  ایــن 
دانشــجویی ســبب افزایــش مشــارکت دانشــجویان در 

مســائل روز کشــور می شــود.

جریمه میلیاردی دو قاچاقچی طال 
در اصفهان

ــان از  ــتان اصفه ــی اس ــرات حکومت ــر کل تعزی مدی
محکومیــت میلیــاردی دو قاچاقچــی طــا در اصفهــان 

ــر داد. خب
ــا  ــگاران ب ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــا صالح غامرض
اشــاره بــه محکومیــت میلیــاردی دو قاچاقچــی طــا 
در تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: 
پــس از گــزارش دریافت شــده مبنــی بــر نگهــداری و 
عرضــه طــای قاچــاق در دو واحــد صنفــی، مأمــوران 

بــرای بررســی بــه محــل اعــزام شــدند.
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان 
ــد،  ــن دو واح ــی از ای ــس از بازرس ــرد: پ ــح ک تصری
مقــدار یــک کیلــو و  8۰۹ گــرم طــای قاچــاق از یکــی 
از واحدهــا و ســه کیلــو و 42 گــرم طــای قاچــاق از 

ــر کشــف شــد. واحــد دیگ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن طاهای مکشــوفه 
ــود،  ــال ب ــون ری ــارد و ۶87 میلی ــار میلی بیــش از چه
خاطرنشــان کــرد: پــس از گذرانــدن مراحــل قانونــی، 
ایــن پرونــده بــه تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال 

شــد.
ــعبه  ــه ش ــده ب ــاع پرون ــه ارج ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
ششــم ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات قاچــاق کاال و ارز 
ــان گفــت: شــعبه  ــرات حکومتــی اســتان اصفه تعزی
ــان را  ــف متهم ــی الزم ، تخل ــام بررس ــا انج ــور ب مزب
ــه دلیــل عــدم ارائــه اســناد ثبت شــده گمرکــی کــه  ب
ــه کشــور باشــد، محــرز  حاکــی از ورود قانونــی کاال ب

ــخیص داد. تش
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان اظهــار 
کــرد: متهمــان عــاوه بــر محکومیــت بــه ضبــط پنــج 
کیلــو و 2۳۶ گــرم طــای قاچــاق بــه نفــع دولــت، بــه 
ــه  ــون جریم ــارد و ۹7۵ میلی ــغ 1۰ میلی پرداخــت مبل
بــه اتهــام نگهــداری و عرضــه طــای قاچــاق در حــق 

صنــدوق دولــت نیــز محکــوم شــدند.

گروه اصفهان فرزانه افسر طه
F.Afsartaha@eskimia.ir  

در نشســت خبــری رئیــس ســازمان فرهنگــی، 
ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری اصفهــان و 
معاونــان بــه مناســبت هفتــه فرهنگــی اصفهان، 
مهم تریــن برنامه هــای ایــن هفتــه بــا محوریــت 
زیســت پذیری،  عامــل  ســه  تحقق یافتــن 
ایجــاد  و  معمول گرایــی  انســان محوری، 
تجانــس بیــن شــهر و شــهروند و فضــای 

ــد. ــریح ش ــهر تش ــدی ش کالب
 شهری که دوستش دارم

محمــد عیــدی، رئیــس ســازمان فرهنگــی، 
ــان، در  ــهرداری اصفه ــی ش ــی و اجتماع ورزش
ــه  ــا گرامیداشــت هفت جمــع اصحــاب رســانه ب
فرهنگــی اصفهــان، شــعار ایــن مناســبت را 
»شــهری کــه دوســتش دارم«، اعــام کــرد 
و افــزود: هفتــه اول اردیبهشــت ماه از ســوم 
ــان،  ــه فرهنگــی اصفه ــوان هفت ــه عن ــم ب ــا نه ت

نقــطه عطفــی بــه لحــاظ اهمیــت گردشــگری و 
طبیعــت زیبــای اصفهــان اســت و زمــان دیگــر 
در آذرمــاه بــه عنــوان هفتــه نکوداشــت اصفهــان 

ــتری دارد.  ــت بیش ــه اهمی ــت ک اس
کــه  نامیــد  جهان شــهری  را  اصفهــان  وی 
شــاخص های حقوقــی دارد و در مــدار ارتباطــات 
ــی  ــاخصه های بوم ــرد و ش ــرار می گی ــی ق جهان
ــد.  ــس می کن ــان منعک ــطح جه ــود را در س خ
شناســاندن  مــا،  وظیفــه  افــزود:  وی 
ــای  ــناخت ظرفیت ه ــی و ش ــای بوم ظرفیت ه

اســت.  جهانــی 
رئیــس ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعــی 
شــهرداری اصفهــان برنامه هــای هفتــه فرهنگــی 
ــرح  ــرض مط ــد پیش ف ــن چن ــا درنظرگرفت را ب
کــرد و گفــت: برنامه هــای هفتــه فرهنگــی بایــد 
ــی  ــه زندگ ــد ب ــاط و امی ــش نش ــب افزای موج
شــود؛ زیــرا افزایــش ســطح نشــاط بــه کاهــش 
می کنــد؛  کمــک  اجتماعــی  آســیب های 

ــه شــهر فرهنگــی،  ــرای رســیدن ب ــن ب همچنی
عــاوه بــر احتــرام بــه حقــوق شــهروندان، 
ــه  ــن فاصل ــان و کمتری ــن زم ــد در کوتاه تری بای
ســهولت دسترســی بــه امکانــات شــهری بــرای 
شــهروندان فراهــم شــود. افزایــش مشــارکت 
و  عامــه  فرهنــگ  بــه  توجــه  و  اجتماعــی 
فرهنــگ فاخــر نیــز در برنامه هــا لحــاظ شــده 

اســت. 
وی افــزود: در ایــن برنامه هــا همــه گروه هــای 
ســازمان های  معلــوالن،  جنســی،  و  ســنی 
مردم نهــاد، خیریه هــا و نهادهــای مدنــی و 
ــد؛  ــی ایفــای نقــش می کنن تشــکل های مذهب
ضمــن آنکــه تعاماتــی در ایــن راســتا بــا 
ســازمان ها و نهادهــای مختلــف شــده اســت. 
وی یــادآور شــد: از حیــث جغرافیایــی، دو 
ســطح شــهر را بــه طــور کلــی و محــات را بــه 
ــی  ــهر بررس ــی ش ــاختارهای مویرگ ــوان س عن
کرده ایــم و برنامه هــا از سی وســه پــل تــا 
میــدان امــام در طــول هفتــه فرهنگــی اصفهــان 

اجــرا می شــود. 
ــی  ــز برنامه های ــرو نی ــرای مت ــت: ب ــدی گف عی
داریــم. وی بــه عرصه محوربــودن برنامه هــا 
مشــارکت  بــرای  تــاش  از  و  اشــاره کــرد 
بخش هــای ورزشــی، تهیــه فیلم هــای مســتند 

بــا همــکاری مشــاغل، اجــرای موســیقی، نقالی، 
رونمایــی از نمایش هــای محلــی و خیابانــی، 
ــام  ــدان ام ــی در می برگــزاری ورزش هــای پهلوان
بــا رویکــرد بــه محیــط زیســت و جشــن هــوای 
پــاک کــه توســط کمیتــه شــهروندی برگــزار 

می شــود، خبــر داد. 
ــود از  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــدی در بخ عی
بزرگداشــت امیرقلــی امینــی، جشــنواره نشــریه 
دیــواری و افتتــاح عصارخانــه شــاهی بــا مــوزه ای 
و  بزرگداشــت  بی بدیــل،  نمونه هــای  شــامل 
تکریــم اســتادان و فاســفه، برگــزاری مســابقات 
مختلــف ورزشــی، شــب شــعر، طنــز و نشســت 
آالچیــق در قالــب نمایشــگاه فیزیــک و ســامت 
هنرمحــور،  و  عرصه محــور  نمایشــگاه های  و 
رونمایــی از چندیــن کتــاب، اجــرای برنامه هــای 
 2۰ در  خیابانــی  تئاتــر  اجــرای   ۶۰ و  کمــدی 

ــر داد.  ــوع خب موض
 تقویت حس تعلق شهروندان

حمیــد دهقانــی، معــاون فرهنگــی، بــا اشــاره بــه 
برگــزاری بیــش از 1۰۰ برنامــه منطقــه ای و محلی 
کــه شــامل 1۰ برنامــه بــا عنــوان درگــذر فرهنگــی 
چهاربــاغ و حضــور قشــرهای مختلــف مثــل 
زنــان سرپرســت خانــوار، زندانیــان، توانخواهــان، 
 هنرمنــدان و مبتایــان بــه اوتیســم اســت، 

بــر مشــارکتی بودن برنامــه و اجــرای بعضــی از 
برنامه هــا در ســطح ملــی تأکیــد کــرد. 

وی تقویــت حــس تعلــق شــهروندان بــه شــهر 
ــا دانســت.  خودشــان را از اهــداف برنامه ه

 اولویت حضور بانوان در برنامه های 
ورزشی

در ادامــه، ناظریــان، معــاون ورزشــی شــهرداری 
ــر  ــی خب ــه ورزش ــرای 2۰ برنام ــان، از اج اصفه
داد کــه در همــه برنامه هــای ورزشــی، اولویــت 

بــرای بانــوان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
در  ورزشــی  ایســتگاه   1۳۳ برپایــی  از  وی 
ــواری  ــابقات دوچرخه س ــات و مس ــام مح تم
خبــر داد. مرتضــی رشــیدی در حــوزه معاونــت 
و  ورزشــی  فرهنگــی،  ســازمان  اجتماعــی 
اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، بیــان کــرد: 
فرهنگــی،  معاونــت  برنامه ریزی هــای  در 
ــه  ــا ب ــا و خرده فرهنگ ه ــه فرهنگ ه ــه ب توج

نمایــش گذاشــته می شــود. 
ــه  ــوط ب وی یکــی از برنامه هــای شــاخص مرب
معاونــت خــود را برگــزاری جشــن زمیــن پــاک 
اعــام کــرد کــه از بــاغ فــدک شــروع می شــود 
و تــا پــارک کوهســتانی صفــه ادامــه دارد. 
ــن پردیــس نمایشــگاهی در روز ســوم  همچنی

ــود. ــاح می ش ــت افتت اردیبهش

ــان، اجــرای  ــی اصفه ــه فرهنگ ــت: در هفت ــان گف شــهردار اصفه
ــطح  ــینمایی در س ــری و س ــی، هن ــوع فرهنگ ــای متن برنامه ه

ــت. ــده اس ــزی ش ــهر برنامه ری ش
قــدرت هللا نــوروزی گفــت: هفتــه فرهنگــی اصفهــان از ســوم تــا 
ــور  ــه منظ ــف ب ــای مختل ــرای برنامه ه ــا اج ــت ب ــم اردیبهش نه
افزایــش شــادی و نشــاط اجتماعــی، معرفــی هرچــه بیشــتر و 
بهتــر شــهر اصفهــان و توســعه گردشــگری برگــزار خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه از 18 تــا 2۵ فروردین مــاه نیــز هفتــه 
فرهنگــی اصفهــان در پاریــس برگــزار شــد، تصریــح کــرد: در این 
ــه در زمینه هــای فرهنگــی و  ــوان برنام ــه فرهنگــی، ۳8 عن هفت
هنــری اجــرا شــد و توانســت زیبایی هــا و هنــر شــهر اصفهــان را 

در پاریــس معرفــی کنــد.
شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: تــداوم ایــن قبیــل برنامه هــا 

ــواز  ــد در معرفــی اصفهــان و مــردم خونگــرم و میهمان ن می توان
آن و همچنیــن جــذب گردشــگران مؤثــر باشــد.

نــوروزی بــا اشــاره بــه تحقــق قــول مدیریــت شــهری اصفهــان 
ــان  ــا پای ــهری ت ــار ش ــک قط ــط ی ــل خ ــدازی کام ــاره راه ان درب
ســال ۹۶ اظهــار کــرد: در حــال حاضــر خــط یــک قطــار شــهری 
ــه  ــرار گرفت ــهروندان ق ــار ش ــل در اختی ــور کام ــه ط ــان ب اصفه
ــای  ــهروندان رفت وآمده ــی رود ش ــار م ــن رو انتظ ــت؛ از ای اس
ــا ایــن وســیله نقلیــه ایمــن، مناســب،  درون شــهری خــود را ب
پــاک و ارزان قیمــت انجــام دهنــد تــا هــم از آلودگی هــای هــوا 

ــد. کاســته شــود و هــم ترافیــک کاهــش یاب
وی خاطرنشــان کــرد: عملیــات اجرایــی خــط دوم قطــار شــهری 
ــد مســیر  ــم بتوان اصفهــان نیــز آغــاز شــده اســت کــه امیدواری

ــد. ــی طــی کن خــود را به خوب

اصفهــان  جمعــه  امــام  کیمیای وطن

ــی  ــات خیابان ــه اعتراض ــده از ادام ــت: بن گف
حمایــت نمی کنــم؛ زیــرا ایــن کار جایــز 
نیســت؛ امــا هیــچ گاه نگفتــه ام از کشــاورزان 

حمایت نمی کنم.
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد در 
ــی  ــام صنف ــازمان نظ ــای س ــا اعض ــدار ب دی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــاورزی اس کش
اعتــراض برخــی از کشــاورزان بــه انتقــال آب 
ــال و  ــان اینکــه آب جــزو انف ــا بی ــزد ب ــه ی ب
بــرای عمــوم اســت، اظهــار کــرد: دولــت بایــد 
موضــوع تقســیم آب را بــه دســت گیــرد و آن 

ــد. ــه تقســیم کن ــه صــورت عادالن را ب

ــتان  ــران آب در اس ــه بح ــان اینک ــا بی وی ب
ــرده  ــر نک ــاورزان را درگی ــط کش ــان فق اصفه
ــر روی مســئله  اســت، افــزود: بحــران آب ب
 ... و  درختــان  آبیــاری  صنایــع،  شــرب، 
تأثیرگــذار اســت و همــه مســئوالن در اســتان 
و کاهــش  برطرف کــردن  بــرای  و کشــور 
ــتان  ــران آب در اس ــی از بح ــکات ناش مش

تاش انــد. در  اصفهــان 
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اقدامات 
ــردن  ــرای برطرف ک انجام شــده در گذشــته ب
بحــران آب گفــت: بــا وجــود آمادگی قــرارگاه 
ــوم  ــل س ــد تون ــاء، س ــازندگی خاتم االنبی س
کوهرنــگ در زمــان مناســب بــه قــرارگاه 

ــن  ــذار نشــد و ســاخت ای ــاء واگ خاتم االنبی
ســد بــه تعویــق افتــاد؛ امــا امــروز ایــن کار 
ــال های  ــت و در س ــده اس ــه ش ــر گرفت از س
آینــده شــاهد آبگیــری ایــن تونــل خواهیــم 

بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بنــده در نمــاز جمعــه 
بــه کشــاورزان معتــرض گفتــم ایــن شــعارها 
ــات  ــه اعتراض ــده از ادام ــت؛ بن ــما نیس از ش
خیابانــی حمایــت نمی کنــم؛ زیــرا ایــن 
ــه ام  ــچ گاه نگفت ــا هی ــت؛ ام ــز نیس کار جای
ــه  ــده ب ــم. بن ــت نمی کن ــاورزان حمای از کش
عنــوان امــام جمعــه در تمامــی دیدارهــا 
برطرف کــردن  دنبــال  بــه  برنامه هــا  و 
مشــکات در موضــوع آب بوده ام. مشــکات 
ــئوالن  ــه مس ــش را ب ــن بخ ــه ای ــوط ب مرب
کشــوری و حتــی رهبــر معظــم انقــاب 

انتقــال داده ام و همچنــان پیگیــرم.

حکــم  باطل شــدن  بــه  طباطبایی نــژاد 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــتان اس دادس
تونــل  ســد  پــروژه  آغــاز  منــع  بــرای 
ســوم خبــر داد و یــادآور شــد: در پــی 
ــق  ــته از طری ــد روز گذش ــای چن پیگیری ه
معــاون اول رئیــس قــوه قضائیــه ایــن 
حکــم باطــل و عملیــات احــداث ســد آغــاز 

ــد. ش
ــاورزان  ــت کش ــر اس ــرد: بهت ــح ک وی تصری
ــا  ــند و ب ــز باش ــود نی ــروی خ ــر آب ــه فک ب
راهپیمایــی، ســابقه والیــی و انقابــی خــود 
را خدشــه دار نکننــد؛ نبایــد بــه گونــه ای رفتــار 
کــرد کــه بــرای دشــمنان ایــن انقــاب بهانــه 
ایجــاد شــود و آنــان سوء اســتفاده کننــد؛ از 
ســوی دیگــر کشــاورزان از راه هــای قانونــی و 
از طریــق نماینــدگان خــود همچــون گذشــته 

مشــکات را پیگیــری کننــد.

ــرای  ــه اســتان اصفهــان گفــت: ب ــر کل اوقــاف و امــور خیری مدی
ــت و  ــات اس ــرمایه گذاری در موقوف ــتعد س ــه مس ــی ک زمینه های
ــکاری الزم را  ــه اقتصــادی دارد، هم ــد در داخــل توجی ــرای تولی ب

خواهیــم داشــت.
ــام  ــای مق ــه دغدغه ه ــا اشــاره ب ــی ب حجت االســام رضــا صادق
ــی«  ــت از کاالی ایران ــعار »حمای ــاب ش ــری و انتخ ــم رهب معظ
ــرد: انتخــاب شــعار ســال نشــان از  ــار ک ــرای ســال 1۳۹7 اظه ب
ــی دارد؛  ــاد مقاومت ــاره اقتص ــری درب ــم رهب ــام معظ ــه مق دغدغ
ــتفاده از کاالی  ــی، اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــی از مصادی ــرا یک زی

ــت. ــی اس داخل
ــزود:  ــه شــعار ســال اف ــدگان در زمین ــه تولیدکنن ــاره وظیف وی درب
توصیــه می کنیــم تولیدکننــدگان در کیفیــت کاالهــا دقــت داشــته 
باشــند و اگــر ایرانیــان والیت پذیــر هســتند، بایــد در تمــام زمینه هــا 

والیت پذیــری داشــته باشــند و بــا توجــه بــه اینکــه مقــام معظــم 
رهبــری ایــن شــعار را بــرای ســال ۹7 انتخــاب کردنــد، نبایــد کاالی 

غیرایرانــی بــه منــزل مــردم کشــور وارد شــود.
ــت: در  ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
امامــزادگان و موقوفــات در بحــث حمایــت از کاالی ایرانــی 
ــی  ــدگان ایران ــا تولیدکنن ــت ت ــده اس ــازی ش ــی آماده س غرفه های
در ایــن غرفه هــا، تولیــدات خــود را در معــرض دیــد قــرار  دهنــد 
و معرفــی  کننــد. در تــاش هســتیم تــا در کنــار امامــزادگان 
ــه  ــدگان را ب ــاده و تولیدکنن ــا را آم ــن غرفه ه سرتاســر اســتان، ای

ــم. ــی کنی ــردم معرف م
در  موقوفــات،  در  ســرمایه گذاری  دربــاره  کــرد:  عنــوان  وی 
زمینه هایــی کــه مســتعد اســت و بــرای تولیــد در داخــل توجیــه 

اقتصــادی دارد، همــکاری الزم را خواهیــم داشــت.

نوروزی خبر داد:

پیش بینی برنامه های متنوع فرهنگی در هفته اصفهان

امام جمعه اصفهان:

دولت باید آب را عادالنه تقسیم کند

مدیر کل اوقاف استان اصفهان خبر داد:

سرمایه گذاری اوقاف برای تولید ملی

در دیدار مدیر هلدینگ  
Poctexkom روسیه با فعاالن 

معدنی استان اصفهان مطرح شد:
همکاری مشترک استان 

سوردلوفسک روسیه و استان 
اصفهان در بخش معادن و 

صنایع فلزی
  Poctexkom مدیر عامل هلدینــگ کیمیای وطن
روســیه طــی نشســتی بــا فعــاالن معدنــی 
خواســتار همــکاری مشــترک در بخــش معــادن، 
صنایــع فلــزی و صنایــع غذایــی بــا اســتان 

اصفهان  شد.
ــن  ــت: ای ــدار گف ــن دی ــوف در ای ــاندر وارس الکس
هلدینــگ در اســتان سوردلوفســک روســیه فعــال 
اســت و ایــن اســتان دارای ذخایــر معدنــی و 

ــت.  ــزی اس ــی و فل ــع معدن ــای صنای کارخانه ه
ــا  وی افــزود: دو ســال اســت گســترش روابــط ب
ایــران بــه صورت اســتان بــه اســتان در دســتورکار 
شــرکت راشــل کــورد قــرار گرفتــه اســت و اســتان 
اصفهــان، اســتان هــدف ایــن هلدینــگ انتخــاب 

شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: ایــن هلدینــگ عــاوه بــر 
ــزی، چــوب و  ــع فل ــی در صنای بخش هــای معدن
مــواد غذایــی فعــال و آمــاده همکاری و مشــارکت 

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــرکت های اس ــا ش ب
وی تولیــد تیتانیــوم و نیــکل را دو محصــول 
ــرد:  ــد ک ــمرد و  تأکی ــگ برش ــن هلدین ــده ای عم
ــه  ــی ازجمل ــواد معدن ــع م ــد و توزی ــرای  تولی ب
ــکاری مشــترکی  ــوان هم ــزی می ت ــای فل کانی ه
ــرد.  ــاز ک ــان آغ ــتان اصفه ــرکت های اس ــا  ش را ب
احمــد دادونــد، عضــو کمیســیون معــادن و مدیــر 
ــدار از  ــن دی ــکادو، در ای شــرکت ســرمایه گذاری ت
ــی اســتان  ــت همــکاری شــرکت های معدن ظرفی

ــا هلدینــگ »روســتک کــم« خبــر داد و گفــت:  ب
اســتان اصفهــان 7۰ درصــد فــوالد ایــران را تولیــد 
می کنــد و جایــگاه ویــژه ای در صنایــع فلــزی 

کشــور دارد. 
ــادن، در  ــیون مع ــر کمیس ــعبانی، دبی ــهریار ش ش
ــتان  ــادن اس ــش مع ــی بخ ــدار از آمادگ ــن دی ای
اصفهــان بــرای همــکاری بــا  هلدینــگ »روســتک 
ــواد  ــادالت تجــاری م ــت: تب ــر داد و گف ــم« خب ک
می توانــد  فرآوری شــده  مــواد  و  معدنــی 
و  اصفهــان  اســتان  همــکاری  نخســت  گام 

سوردلوفســک باشــد.
ــادن،  ــیون مع ــاور کمیس ــادی، مش ــام فره حس
در ایــن دیــدار گفــت: اســتان اصفهــان دارای 
ــزی  ــای فل ــش کانی ه ــال در بخ ــدن فع ۶۰۰ مع
اســتان  بــا  می توانــد  و  اســت  غیرفلــزی  و 
سوردلوفســک روســیه در بخــش ســنگ های 
تزئینــی و مــواد اولیــه واحدهــای تولیدی صنعتــی 

ــد.   ــف کن ــی را تعری ــکاری نزدیک هم

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــا  ــراد مبت ــا و اف ــی م ــت دیابت ــت: جمعی گف
بــه فشــار خــون بــه شــکل وحشــتناکی بیشــتر 
شــده اســت؛ همچنیــن ســرطان و بیماری هــای 

ــت. ــدن اس ــال زیادش ــم در ح ــی ه قلب
طاهــره چنگیــز روز گذشــته در مراســم نواختــن 
زنــگ ســامت اصفهــان اظهــار کــرد: امیــد 
ــدام  ــوان یــک اق ــه عن ــه ســامت ب ــم هفت داری
نمادیــن و حرکتی در راســتای ســامت در نســل 

جــوان و جامعــه باشــد.
را  چیــزی  هــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می خواهیــم عمــل کنیــم، بایــد بشناســیم، 
ــدارد؛  ــمی ن ــد جس ــط بع ــامتی فق ــزود: س اف
ــودن جســم،  ــی خوب ب ــف از ســامت یعن تعری

روان، مناســبات اجتماعــی و روح انســان؛ وقتی 
می گوییــم بایــد ســامت جامعــه را حفــظ 
ــد جســم و روح را در  ــم، بای ــا دهی ــم و ارتق کنی

ــت. ــر داش نظ
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــا  ــا آنچــه عموم ــوم ســواد صرف ــه داد: مفه ادام
گفتــه می شــود، نیســت؛ بلکــه ســواد ســامت 
را هــم شــامل می شــود. هــر کســی کــه ســواد 
ــامت  ــواد س ــا س ــادی دارد، الزام ــی زی آموزش
ــواد  ــای س ــتا ارتق ــن راس ــدارد؛ در همی ــم ن ه
ــرای دخترهــا؛  ــژه ب ســامت اهمیــت دارد؛ به وی
ــده  ــر عه ــواده را ب ــامت خان ــت س ــرا مدیری زی

ــد.  دارن

ــات ســامت داشــته  ــوزان اطاع ــه دانش آم اینک
باشــند، مهــم اســت و ارتقــای دانــش ســامت با 

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت.
افــراد  پیــری  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد  ــدو تول ــری از ب ــد پی ــرد: فرآین ــان ک خاطرنش
شــروع می شــود؛ امــا چــه کنیــم کــه پیــری در 

ــود؟ ــریع نش ــا تس م
ــری  ــد پی ــه در رون ــه تغذی ــان اینک ــا بی ــز ب چنگی
مؤثــر اســت، تصریــح کــرد: بعضــی از مــواد 
ــی  ــواد غذای ــد م ــش از ح ــرف بی ــی و مص غذای
فرآوری شــده مثــل سوســیس و کالبــاس و 
ــترس،  ــکر، اس ــک و ش ــده و نم ــی سرخ ش چرب
آلودگــی محیــط و اســتفاده بیــش از حــد از مــواد 

ــد؛ در  ــریع می کن ــری را تس ــتی پی آرایشی بهداش
مقابــل اســتفاده از ســبزی، میــوه، آب، خشــکبار، 
کاهــش  و  عــادی  ورزش  و  بدنــی  فعالیــت 
ــد. ــه می کن ــری زودرس مقابل ــا پی ــی ب کم تحرک

وی افــزود: جمعیــت دیابتــی مــا و افــراد مبتــا 
ــه شــکل وحشــتناکی بیشــتر  ــه فشــار خــون ب ب
شــده اســت؛ همچنیــن ســرطان و بیماری هــای 
قلبــی هــم در حــال زیادشــدن اســت. مــا از 
ــم، در  ــتفاده می کنی ــر اس ــان کمت ــرژی خودم ان
ازای اینکــه اســتفاده از انــرژی فســیلی افزایــش 

ــه اســت. یافت
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
قلیــان  از  اســتفاده  مضــرات  بــه  اشــاره  بــا 

خاطرنشــان کــرد: زنــگ خطــر و بحــران پوکــی 
اســتخوان را هــم بایــد زد. پوکــی اســتخوان در 
ــران را  ــا و دخت ــش اســت و خانم ه ــال افزای ح

هــم بیشــتر تهدیــد می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســامت و توجــه بــه 
آن در افــراد جامعــه گفــت: مقــدار ازدســت رفتن 
اســتخوان پــس از ۵۰ ســال ارتبــاط معکــوس با 
حجــم اســتخوان هایی دارد کــه در دوران جوانــی 
ســاخته شــده اســت؛ هرچقــدر تحــرک و ورزش 
بیشــتری در جوانــی داشــته باشــید، باعــث 

ســامت بیشــتر جســم در پیــری می شــوید.
چنگیــز تصریــح کــرد: تنهــا چیــزی کــه می تــوان 
ــر  ــه خط ــرای آن ب ــود را ب ــم خ ــامت جس س
انداخــت، امنیــت، عــزت و اســام اســت؛ امیــد 
ــد نعمــت ســامت و امنیــت را از  ــم خداون داری

مــا نگیــرد.

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

اختصاص ۴0 میلیارد ریال اعتبار 
به بهسازی محور فین

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

ــان  ــن کاش ــردم فی ــع م ــان در جم ــهردار کاش ش
ــات  ــعه تعام ــا توس ــهرداری ب ــه ش ــان اینک ــا بی ب
اجتماعــی می توانــد پروژه هــا را بــه انجــام برســاند، 
ــد  ــار در دوره جدی ــن ب ــرای اولی ــا ب ــرد: م ــار ک اظه
مدیریــت شــهری توانســتیم در پنــج منطقــه و 1۶ 
ــر نظــر  ناحیــه یــک بودجــه مشــخص را مبتنــی ب
ــم  ــه کنی ــن و ارائ ــی تدوی ــای نواح ــردم و نیاز ه م
و رســیدگی بــه تعامــات اجتماعــی مهم تــر از 

ــد شــهر اســت. ســاخت کالب
ــه اینکــه تمرکــز  ــا اشــاره ب ســعید ابریشــمی راد ب
مدیریــت شــهری جدیــد در ناحیــه فین، آزادســازی 
ایجــاد  و  ترافیکــی  بــار  بــرای کاهــش  معابــر 
ــت،  ــهروندان اس ــرای ش ــد ب ــهولت در رفت وآم س
ــال  ــارد ری ــش از 4۰ میلی ــت: در بودجــه ۹7 بی گف
ــاص  ــن اختص ــور فی ــازی مح ــرای بهس ــار ب اعتب
ــود  ــرای بهب ــم ب ــازی مه ــت و دو آزادس ــه اس یافت
وضعیــت ترافیکــی در ایــن ناحیــه پیش بینــی 
مشــارکت پذیری،  بــا  جــز  کــه  اســت  شــده 
ــر نخواهــد   تعامــل و توافــق همشــهریان امکان پذی

بود.
بــرای آزادســازی را مســیر  اولیــن محــور  وی 
ــوان کــرد  ــدری عن ــه حی ــای محل ــا انته ــاغ ت چهارب
و افــزود: دومیــن محــور، ادامــه جــاده حســن آباد 
ــن  ــی مزی ــهیدان کشمش ــام ش ــه ن ــه ب ــت ک اس
شــده؛ ایــن مســیر 117۰ متــر طــول دارد و در 
ــه  ــرار گرفت ــی در طراحــی ق ــورد کم لطف گذشــته م
ــدان  ــر معتم ــه نظ ــه ب ــا توج ــاره ب ــه دوب ــود ک ب
محلــی، نقشــه برداری و طراحــی شــده اســت.

ابریشــمی راد خاطرنشــان کــرد: ایــن مســیرها 
بــرای تکمیــل بــه ۵۰ هــزار متــر مربــع آزادســازی 
نیــاز دارنــد کــه بــا توجــه بــه درخواســت معتمــدان 
اگرچــه هزینــه بســیار بــرای شــهرداری دربرخواهــد 
داشــت، امــا در اولویــت کارهــا قــرار گرفتــه اســت.

جریمه ۴ واحد نانوایی متخلف 
در شهرستان اردستان

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان با 
ــده  ــی های انجام ش ــال بازرس ــه دنب ــه ب ــان اینک بی
ــان در  ــف نانوای ــورد تخل ــار م ــه جــاری چه در هفت
ــار شناســایی شــده  ــاد و روســتای موغ شــهر مهاب
ــان اردســتان  اســت، گفــت: عمــده تخلفــات نانوای
رعایت نکــردن  و  گران فروشــی  کم فروشــی، 
ــن  ــه ای ــان و عرض ــخ ن ــتی در طب ــن بهداش موازی

ــت. ــوده اس ــول ب محص
محمدرضــا باقــری اظهــار کــرد: 4۶ مــورد بازرســی 
ــه  ــتان در هفت ــتان اردس ــطح شهرس ــان س از نانوای

جــاری انجــام شــده اســت.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان 
گفــت: بــه دنبــال بازرســی های انجام شــده در 
هفتــه جــاری چهــار مــورد تخلــف نانوایــان در 
شــهر مهابــاد و روســتای موغــار شناســایی شــد و 
متخلفــان 11 میلیــون و ۵۰۰ هــزار ریــال جریمــه و 

ــوم شــدند. ــه کســر ســهمیه آرد محک ب
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان 
ــان اینکــه متخلفــان دســتورکار ها و موازیــن  ــا بی ب
بهداشــتی را رعایــت نکرده انــد، تصریــح کــرد: 
رعایــت بهداشــت مســتقیم در ســامت مــردم 
آنهــا بــه تعزیــرات  دخالــت دارد کــه پرونــده 

ــت. ــده اس ــاع داده ش ــی ارج حکومت

 دبی چاه ها به نصف 
کاهش پیدا کرده است

رئیــس اداره آب و فاضــاب شهرســتان لنجــان 
گفــت: در شهرســتان لنجــان 8۰ درصــد آب شــرب 
مــردم از آب تصفیه خانــه باباشــیخعلی و 2۰ درصــد 
ــا  ــن می شــود و ب ــا تأمی ــی از چاه ه مصــارف داخل
توجــه بــه اینکــه آب رودخانــه افــت پیــدا کــرده و 
در عمــل آبــی در رودخانــه زاینــده رود وجــود نــدارد، 
ــدا کــرده  ــه نصــف کاهــش پی ــز ب ــی چاه هــا نی دب

اســت.
بیکیــان در جمــع مســئوالن شهرســتان  علــی 
اصلــی  معضــل  را  آب  بحــران کمبــود  لنجــان 
کشــور، اســتان اصفهــان و بــه تبــع آن شهرســتان 
لنجــان دانســت و اظهــار کــرد: ایــران، کشــوری بــا 
اقلیــم عمدتــا گــرم و خشــک بــوده و رشــد ســریع 
جمعیــت، یکــی از مهم تریــن عوامــل کاهــش 
ــرن گذشــته  ســرانه آب تجدیدشــونده کشــور در ق
بــه شــمار می آیــد؛ از ســوی دیگــر بــه دلیــل 
ــاص و  ــرایط خ ــروز در ش ــی ام ــالی متوال خشکس

ــم. ــر می بری ــه س ــی ب بحران
وی افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و 
ــد  ــی موجــود در حــوزه آب می طلب وضعیــت بحران
تمــام ادارات، نهادهــا و عمــوم مــردم در زمینــه 
ــا  ــر الزم را اتخــاذ و آنه ــی تدابی ــا بی آب ســازگاری ب

ــد. ــی کنن را اجرای
رئیــس اداره آب و فاضــاب شهرســتان لنجــان 
تصریــح کــرد: در شهرســتان لنجــان 1۵2 هــزار 
نفــر تحــت پوشــش شــبکه آب و فاضــاب شــهری 
ــه در طــول ســال  ــی ک ــد و کل حجــم آب ــرار دارن ق
ــود،  ــل داده می ش ــا تحوی ــه آنه ــور ب ــق کنت از طری

ــب اســت. ــر مکع ــون مت حــدود 1۰ میلی
رئیــس اداره آب و فاضــاب شهرســتان لنجــان 
ــزان مصــرف خانگــی در شهرســتان  ادامــه داد: می
لنجــان بــه ازای هــر نفــر، 184 لیتــر در شــبانه روز 
اســت و بــا توجــه بــه وضعیــت بحرانــی موجــود در 
ــزان  ــن می ــازی، ای ــا فرهنگ س ــد ب ــوزه آب، بای ح
ــش داد.  ــا کاه ــن خانواده ه ــرف آب را در بی مص

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
میزان افزایش جمعیت دیابتی ما وحشتناک است

رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان:

اصفهان، جهان شهری با شاخصه های 
حقوقی و در مدار ارتباطات جهانی است
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کوتاه اخبار 

اجرای بیش از ۲۰۰ طرح 
آبرسانی در روستا های گیالن

گیالن
esfahan.kimia@gmail.com

محب علــی رنــج ور مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــا  روســتایی گیــالن گفــت: امســال ۲۲۰ طــرح آبرســانی ب
بیــش از ۱۳۰ میلیــارد تومــان اعتبــار در روســتا های گیــالن 

اجــرا خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کار حــوزه فــن، اجــرای زیربنــای 
خدمــات شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســت، افــزود: 
در تالشــیم بــا اجــرای طرح هــای آبرســانی ضمــن ارتقــای 
کیفیــت آب، میــزان برخــورداری مشــترکان روســتایی بــه 

آب شــرب بهداشــتی را نیــز افزایــش دهیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی گیــالن 
ــه  ــاد موافقت نام ــر مف ــران ب ــام ناظ ــر اهتم ــد ب ــا تأکی ب
ــرد:  ــا خاطرنشــان ک ــع مغایرت ه ــی و رف طرح هــای اجرای
طرح هــا بایــد بــا کیفیــت مناســب و رعایــت نــکات ایمنــی 

ــی شــوند. اجرای
محب علــی رنــج ور مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــح  ــرای صحی ــه اج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالن ب ــتایی گی روس
ــا را  ــرداری از آن ه ــکالت بهره ب ــانی، مش ــای آبرس طرح ه
ــتمر از  ــد مس ــی و بازدی ــزود: بررس ــد، اف ــش می ده کاه

ــد. ــران باش ــتور کار ناظ ــد در دس ــا بای ــن طرح ه ای

11 بنای تاریخی در اردبیل 
 امکان واگذاری به 

بخش خصوصی را دارد
اردبیل

esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــن اســتان  ــای تاریخــی در ای ــل گفــت: ۱۱ بن اســتان اردبی

ــه بخــش خصوصــی را دارد. امــکان واگــذاری ب
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می ــی زاده، مدی ــم حاج کری
دســتی و گردشــگری اســتان اردبیــل تصریــح کــرد: ایــن 

ــت. ــی اس ــای تاریخ ــه و حمام ه ــامل خان ــا ش بناه
وی بــا تأکیــد بــه اینکــه بناهــای تاریخــی در اســتان 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــداد اس ــن تع ــتر از ای ــب بیش ــه مرات ب
بناهایــی در لیســت واگــذاری اســت کــه مالکیــت قطعــی 
داشــته باشــد و برخــی بناهــا کــه فعــال وضعیــت مالکیــت 

ــد. ــذاری ندارن ــکان واگ ــدارد، ام ــخصی ن مش
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــام اوچ  ــال در حم ــرای مث ــر شــد: ب ــل متذک اســتان اردبی
دکان میــراث فرهنگــی بــه همــراه اداره کل اوقــاف در 
مالکیــت ســهم دارنــد و بــه همیــن دلیــل فعــال واگــذاری 

ــا مقــدور نیســت. ایــن بن
را  تاریخــی  بناهــای  واگــذاری  از  هــدف  حاجــی زاده 
اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در توســعه صنعــت 
گردشــگری برشــمرد و بیــان داشــت: طبــق قانــون تمامــی 
بناهــای تاریخــی بــه غیــر از نفایــس، در مالکیــت صنــدوق 

ــار و بناهــای تاریخــی اســت. ــای آث حفــظ و احی

 فعالیت 11۸مرکز قرآنی 
در سطح استان سمنان

سمنان
esfahan.kimia@gmail.com

محمــد داللــی رئیــس اداره امــور قرآنــی تبلیغات اســالمی 
ــی دارای  ــان اینکــه ۱۱۸ مرکــز قرآن ــا بی اســتان ســمنان ب
ــت  ــمنان فعالی ــتان س ــالح در اس ــز ذی ص ــوز از مراک مج
می کننــد، گفــت: از ایــن تعــداد ۵۴ مؤسســه قرآنــی 
ــه در  ــتند ک ــتایی هس ــهری و روس ــرآن ش ــه ق و ۶۴ خان
دو ســال گذشــته ، اداره کل تبلیغــات اســالمی اســتان 
ســمنان توانســت بــه ۴۲ مرکــز آن حمایــت مالــی برســاند؛  
همچنیــن حمایــت از بقیــه مراکــز قرآنــی نیز در دســتور کار 

ــرار دارد. ــی ق ــور قرآن اداره ام
از  اعتبــاری  و  مالــی  حمایــت  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــه  ــی بنی ــد تعال ــب رش ــی موج ــز قرآن ــات و مراک مؤسس
ــان  ــان و نوجوان اعتقــادی آحــاد جامعــه به خصــوص جوان
در زمینــٔه علــوم قرآنــی می شــود کــه در ســال گذشــته ۲۷ 
ــد  ــار دریافــت کردن ــال اعتب ــون ری ــی ۳۰۰ میلی ــز قرآن مرک
ــال ســهم مؤسســات  ــون ری ــزان ۲۲۰ میلی ــن می ــه از ای ک
قرآنــی و ۸۰ میلیــون ریــال ســهم خانه هــای قــرآن 

ــت. ــوده اس ــتایی ب ــهری و روس ش
داللــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای حمایــت 
از مراکــز قرآنــی اســتان، ۱۵۰ میلیــون ریــال اعتبــار شــامل 
۱۰۰ میلیــون ریــال بــرای مؤسســات قرآنــی و ۵۰ میلیــون 
ــه  ــص یافت ــهری تخصی ــرآن ش ــای ق ــرای خانه ه ــال ب ری
ــتان  ــالمی اس ــات اس ــرد: اداره کل تبلیغ ــوان ک ــت عن اس
ســمنان عالوه بــر حمایــت مالــی از مراکــز قرآنــی، حمایــت 
ــای  ــه برنامه ه ــده دارد ک ــر عه ــز ب ــا را نی ــای آن ه برنامه ه
ــوزش  ــوزه آم ــتان در دو ح ــی اس ــور قرآن ــی اداره ام اجرای
فعالیت هــای  حــوزه  و  تخصصــی  و  عمومــی  از  اعــم 
ــرآن در  ــا ق ــس ب تبلیغــی و ترویجــی، شــامل محافــل ان
ــالوت قــرآن  ــت ت ــی، کرســی های ثاب مناســبت های مذهب

ــره اســت. ــم و غی کری

کاهش ۲۰ متری سطح آب 
زیرزمینی دشت امامزاده جعفر

کهگیلویه و بویراحمد
esfahan.kimia@gmail.com

آب  آب گچســاران گفــت: ســطح  امــور  اداره  رئیــس 
ســفره های زیرزمینــی دشــت امامــزاده جعفــر گچســاران، 
و  کهگیلویــه  کشــاورزی  مهــم  دشــت های  از  یکــی 

بویراحمــد، ۲۰ متــر پایین تــر رفتــه اســت.
عــارف بهــگام افــزود: برداشــت بی رویــه از آب هــای 
زیرزمینــی دشــت ۶ هــزار هکتــاری امامــزاده جعفــر 
گچســاران ســبب افــت ذخیــره ایــن مایــه حیاتــی شــده 

ــت. اس
ــون مترمکعــب آب از  ــرد: ســاالنه ۱۸ میلی ــان ک ــگام بی به
ســفره های زیــر زمینــی دشــت امامــزاده جعفــر برداشــت 
می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســاالنه به طــور 
از  آب  مترمکعــب  میلیــون   ۱۴ می بایســت  متوســط 
چاه هــای مجــاز دشــت امامــزاده جعفــر برداشــت شــود.

تبریزفالح
M.Fallah@gmail.com

ــرد حــذف  ــا رویک ــن جلســه تحــول اداری ب اولی
ــای  ــا فعالیت ه ــد ی ــای زائ ــش فراینده ــا کاه ی
ارائــه خدمــات بــا حضــور معاونــت توســعه 
مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان، مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضــالب آذربایجــان شــرقی و تعــدادی از مدیران 

ــن شــرکت برگــزار شــد.  ای
ــل  ــو مدیرعام ــا ایمانل ــه علیرض ــدای جلس در ابت
آذربایجــان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
شــرقی، رویکــرد ایــن شــرکت را در ارائــه خدمــات 
ــد  ــا کاهــش فرایندهــای زائ ــه مــردم، حــذف ی ب

و فعالیت هــای مربــوط بــه انجــام خدمــات 
ــم  ــالش می کنی ــت: ت ــار داش ــرد و اظه ــوان ک عن
ــده در  ــی ایجادش ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
ــاوری  ــش فن ــعه بخ ــن توس ــان و همچنی کارکن
ــا  ــذف ی ــد در ح ــورت نظام من ــه ص ــات، ب اطالع
کاهــش گام هــای ارائــه خدمــت بــه مــردم 
تمرکــز کنیــم. معــاون برنامه ریــزی و منابــع 
ــز در  انســانی شــرکت آب و فاضــالب اســتان نی
ــه گزارشــی ضمــن اشــاره  ــا ارائ ادامــه نشســت ب
بــه عملکــرد کمیســیون توســعه مدیریــت و 
کمیته هــای زیــر مجموعــه در ســال 9۶ بــه عنــوان 
ــه  ــول اداری، ب ــای تح ــاس برنامه ه ــا و اس مبن
تشــریح الزامــات مــورد تأکیــد کمیســیون توســعه 

مدیریــت و کمیته هــای پنج گانــه و اقدامــات 
هــر حــوزه  بــا  مرتبــط  انجام یافتــه شــرکت 
پرداخــت. مدیــر دفتــر برنامه ریــزی شــرکت 
ــات و  ــه اقدام ــی ب ــزارش تفصیل ــز در گ ــا نی آبف
برنامه هــای انجام یافتــه ایــن شــرکت در بخــش 
ــور مشــترکین در راســتای کاهــش مراجعــات  ام
و انجــام غیــر حضــوری خدمــات پرداخــت و 

ــن  ــه ضم ــات صورت گرفت ــا اقدام ــرد: ب ــالم ک اع
صرفه جویــی در هزینه هــا، از میــزان مراجعــه 
مــردم بــه شــرکت کاســته شــده؛ همچنیــن 
موضــوع مدیریــت ســبز و ارتقــاء ســالمت اداری 

ــت.  ــده اس ــن ش ــز تأمی نی
وی در توضیــح انجــام ارائــه خدمــت به مشــترکان 
به ویــژه در بحــث واگــذاری اشــتراک آب، بــه 

ــتعالم از  ــه اس ــذ جوابی ــدت اخ ــی م ــد طوالن رون
شــهرداری ها اشــاره و اعــالم کــرد: در صــورت حــل 
ایــن مشــکل امــکان واگــذاری کنتــور در حداقــل 

زمــان ممکــن فراهــم خواهــد شــد. 
در پایــان نشســت نیــز معــاون توســعه مدیریــت 
و  مدیریــت  ســازمان  انســانی  ســرمایه  و 
برنامه ریــزی اســتان از فعالیت هــا و اقدامــات 
ــای آذربایجــان شــرقی در حــوزه  ــه آبف انجام یافت
تحــول اداری تقدیــر کــرد و گفــت: باتوجه بــه 
نظــر مقامــات ارشــد اســتانی مصمــم هســتیم بــا 
ــه  ــه تســهیل ارائ ــزی مناســب نســبت ب برنامه ری
ــم. ــی اقــدام کنی خدمــات در دســتگاه های اجرای

 فتــح زاده در ادامــه قــول مســاعد داد تــا بــا 
تشــکیل جلســات بــا دســتگاه های اجرایــی 
ــی شــرکت  ــای عموم ــع در انجــام فراینده ذی نف
ــهرداری ها، در  ــژه ش ــتان به وی ــالب اس آب و فاض
جهــت حــل مشــکل طــرح شــده تــالش شــود.

تبریزفالح
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همایش هــای  مرکــز  وجــود  تبریــز  کالن شــهر  شــهردار 
ــعه  ــرای توس ــمندی ب ــاخت ارزش ــز را زیرس ــی تبری بین الملل

دانســت. تبریــز  شــاخص های فرهنگــی شــهر 
ــت:  ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــر ب ــهین باه ــرج ش ای
و  جدیــت  بــا  تبریــز  بین المللــی  همایش هــای  مرکــز 
تــالش شــبانه روزی همــکاران شــهرداری تبریــز بــرای حضــور 
رئیس جمهــور محتــرم و برگــزاری مراســم رســمی تبریــز ۲۰۱۸ 

ــت.  ــده اس ــاده ش آم
وی بــا اشــاره بــه ســفر رئیس جمهــور کشــورمان بــرای حضــور 
ــی  ــی و همدل ــت: همراه ــز ۲۰۱۸ گف ــمی تبری ــم رس در مراس
تمامــی ارگان هــا و ســازمان ها بــرای برگــزاری مراســم رســمی 

تبریــز  ۲۰۱۸ و ســفر رئیس جمهــور باعــث خواهــد شــد 
ــیم.  ــته باش ــور داش ــته ای از رئیس جمه ــی شایس میزبان

شــهردار کالن شــهر تبریــز افــزود: اجــرای ایــن پــروژه کــه بــه 
ــی شــمال غرب کشــور  ــن زیرســاخت فرهنگ ــوان بزرگ تری عن
مطــرح اســت بــا جدیــت شــهرداری کالن شــهر تبریــز از چنــد 
ســال گذشــته آغــاز شــده اســت و بــا برگــزاری مراســم رســمی 
رویــداد تبریــز ۲۰۱۸ شــاهد ارائــه خدمــات ایــن مرکــز بــزرگ 

خواهیــم بــود. 
مرکــز همایش هــای بین المللــی تبریــز شــامل ســالن اصلــی 
بــا ظرفیــت ۱۵۰۰ نفــر و همچنیــن فضاهــای متعــدد دیگــر از 
قبیــل ســالن کنفرانــس، آمفــی  تئاتــر و گالری هــا بــا جدیــت و 
تــالش شــبانه روزی مجموعــه شــهرداری تبریــز آمــاده برگزاری 

مراســم و رویدادهــای فرهنگــی اســت. 

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

مدیرعامــل شــرکت گاز سیســتان و بلوچســتان گفــت: حــدود 
ــد  ــه ۲۵ درص ــده ک ــبکه گذاری ش ــدان ش ــر از زاه ۳۵۰ کیلومت

مســاحت کل شــهر اســت.
محمدحســن طهرانــی در بازدیــد از مراحــل لوله کشــی گاز شــهر 
زاهــدان افــزود: باقی مانــده کار شــبکه تــا پایــان ســال 9۸ بــه 

ــان می رســد. پای
ــه شــرکت  ــق برنام ــت: طب مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گف
ــه  ــود؛ ب ــب ش ــبکه های گازدار نص ــر ش ــد ب ــا بای گاز، علمک ه
همیــن دلیــل در مناطقــی کــه لوله گــذاری انجــام شــده اســت 
هنــوز علمک گــذاری نکرده ایــم کــه ایــن اقــدام پــس از 

ــود. ــام می ش ــت آن انج ــبکه و تس ــدن ش گازدارش

ــزار و ۸۵۰  ــج ه ــته، پن ــال گذش ــان س ــا پای ــرد: ت ــان ک وی بی
علمــک در مناطــق گاز دار نصــب شــد. برنامــه جانمایــی ۱۰ هزار 

علمــک نیــز بــود کــه ۶۰ درصــد آن محقــق شــد.
طهرانــی گفــت: ســال گذشــته بــرای پذیــرش ۱۲ هــزار 
ــزار و ۶۰۰  ــت ه ــه هش ــم ک ــرده بودی ــزی ک ــترک برنامه ری مش
نفــر متقاضــی دریافــت اشــتراک گاز بــه ایــن شــرکت مراجعــه 
ــذاری  ــی واگ ــترک آمادگ ــزار مش ــت ۱۲ ه ــا ظرفی ــد و ت کردن

ــم. ــتراک داری اش
ــان ســال  ــا پای ــا ت ــق برنامه ریزی ه ــرد: طب ــه ک ــی اضاف طهران
ــا  ــد؛ ام ــی می رس ــه نهای ــه مرحل ــدان ب ــبکه گذاری زاه 9۸ ش
علمک گــذاری ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و امیدواریــم کار 
ــده  ــان مشخص ش ــت در زم ــی اس ــه اصل ــه برنام ــبکه را ک ش

ــان برســانیم. ــه پای ب

استانها

در نشست تحول اداری با رویکرد حذف فرایندهای زائد اعالم شد:

تحقق مدیریت سبز و ارتقای سالمت اداری در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مرکز همایش های بین المللی تبریز به عنوان بزرگ ترین 
زیرساخت فرهنگی شمال غرب کشور مطرح است

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان:

لوله گذاری ۳۵۰کیلومتر از گاز شهری در زاهدان

 156 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
استان یزد در سال گذشته آزاد شدند 

یزدسمیه شرف دینی
S.Sharf@eskimia.ir

ــردم  ــک م ــا کم ــت: ب ــزد گف ــتان ی ــه اس ــتاد دی ــاء س ــت امن ــس هیئ رئی
خّیــر اســتان یــزد و تالش هــای ســتاد دیــه اســتان یــزد، در ســال گذشــته 
۱۵۶نفــر از زندانیــان جرائــم غیرعمــد از زندان هــای اســتان یــزد آزاد شــدند و 

آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد ۳۰ درصــد رشــد داشــته اســت. 
محمدرضــا حبیبــی در جلســه هیئــت امنــاء ســتاد دیــه اســتان یــزد، اظهــار 
ــودبخش  ــش و س ــی اثربخ ــه تالش های ــتاد دی ــای س ــت: فعالیت ه داش
ــم  ــی جرائ ــک زندان ــک طــرف آزادی ی ــه در ی ــوده ک ــرای هــر دو طــرف ب ب
غیرعمــد را شــاهد هســتیم کــه بــه دالیلــی همچــون عجــز از پرداخــت دیــه 
ــک  ــه آزادی ی ــا آزادی او ب ــرد و ب ــر می ب ــه س ــدان ب ــود در زن ــون خ ــا دی ی
سرپرســت خانــواده، یــک نــان آور و یــک نیــروی مولــد بــرای کشــور کمــک 
ــوادث  ــه در ح ــت ک ــیب دیده اس ــرد آس ــم ف ــر ه ــرف دیگ ــود و در ط می ش
ناشــی از کار، تصــادف یــا برخــی شــرایط دیگــر کــه بــا تــالش ســتاد دیــه به 
حــق خــود می رســد و می توانــد بخشــی از مشــکالت خــود را حــل نمایــد.

وی افــزود: مشــارکت و مســاعدت بیشــتر مــردم نوع دوســت و خّیــر 
اســتان یــزد می توانــد در تحقــق اهــداف خیرمندانــه، ایــن ســتاد را تســهیل 

و تســریع نمایــد. 
ــن های  ــل جش ــنوات قب ــد س ــز همانن ــال نی ــرد: امس ــح ک ــی تصری حبیب
گلریــزان در مــاه مبــارک رمضــان برگــزار می شــود و فرصــت بســیار خوبــی 
ــندانه  ــدام خداپس ــن اق ــتان در ای ــردم اس ــن و م ــارکت خیری ــرای مش ب

اســت. 
 آزادی 1۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد درسال جاری

مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان یــزد در ایــن نشســت گفــت: کمیتــه صلــح 
و ســازش ســتاد دیــه اســتان یــزد در ســال جــاری بیــش 9 میلیــارد و ۷۰۰ 

میلیــون تومــان اخــذ رضایــت شــاکی داشــته اســت. 
اســالم افشــون اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون زمینــه آزادی 
ــال در  ــارد ری ــدود ۵ میلی ــت ح ــاکی و پرداخ ــت ش ــذ رضای ــا اخ ــر ب ۷ نف

ــده اســت. ــب کمک هــای بالعــوض و وام فراهــم گردی قال
ــد  ــتار ش ــهر را خواس ــورای ش ــهرداری و ش ــاعدت ش ــکاری و مس وی هم
ــزان،  ــن های گلری ــن جش ــکوه تر ای ــه باش ــزاری هرچ ــرای برگ ــزود: ب و اف
ــر  ــکاری شــهرداری اجتناب ناپذی ــا هم ــذار ب ــد و اثرگ ــات مفی انجــام تبلیغ

اســت. 

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 بازدید سرمایه گذاران چینی 
از توانمندی های بندر بوشهر

سرمایه گذاران چینی به همراه 
هیئتی از بندر بوشهر بازدید کردند

بوشهرصبا کرم پورنیا
S.Karampur@eskimia.ir

محمــد شکیبی نســب معــاون دریایــی و بنــدری  اداره 
ــن  ــدای ای ــهر در ابت ــتان بوش ــوردی اس ــادر و دریان کل بن
بازدیــد ضمــن خیــر مقــدم بــه بازدیدکننــدگان ، بــه تشــریح 
انجام شــده در   اقدامــات  اداره کل  و  ایــن  برنامه هــای 

ــت. ــن پرداخ ــدری نگی ــع بن مجتم
ــادر  ــدر بوشــهر یکــی از بن محمــد شکیبی نســب افــزود: بن
بــا قدمــت در عرصــه تجــارت و دریانــوردی و دومیــن 
ــاد  ــطه ایج ــه واس ــه ب ــت  ک ــور اس ــری کش ــدر کانتین بن
تاکنــون،  آمــاده  از گذشــته  زیرســاخت های مناســب 

اســت. ســرمایه گذاری   هرگونــه 
وی ضمــن اشــاره بــه حضــور ســرمایه گذاران بخــش 
خصوصــی در مجتمــع بنــدری نگیــن ، تأکیــد کــرد: مجتمع 
بنــدری نگیــن یکــی از بخش هــای قابــل توجــه در توســعه 
ــه  ــوان آن را ب ــه می ت ــی رود ک ــمار م ــه ش ــهر ب ــدر بوش بن
عنــوان یــک فرصــت مناســب بــرای ســرمایه گذاری عنــوان 

کــرد. 
ــا حضــور  ــده ب ــت بازدیدکنن ــه، هیئ ــی اســت در ادام  گفتن
ــال  ــک از کان ــهر، از نزدی ــدر بوش ــی بن ــه عملیات در محوط
دسترســی بنــدر بوشــهر و فعالیت هــای دریایــی و بنــدری 

ــد. ــد کردن بازدی

بازدید هیئت کارشناسان کره ای 
از شهر جدید اندیشه

اندیشه میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

یــک هیئــت کارشناســی از کشــور کــره جنوبی از شــهر جدید 
ــد.  ــد نمودن ــرمایه گذاری آن بازدی ــای س ــه و پروژه ه اندیش

ایــن تیــم کــره ای بــا حضــور در بــازار ایرانی اســالمی نقــش 
اندیشــه از نزدیــک بــا ایــن پــروژه بی نظیــر آشــنا شــدند و 

بــه تعریــف و تمجیــد از آن پرداختنــد. 
ــی مدیرعامــل شــرکت عمــران و  ــر آئین ــدار دکت ــن دی در ای
ــه  ــره ضمــن ارائ ــت مدی ــدس مســلم خانی عضــو هیئ مهن
ــد  ــد شــکل گیری شــهر جدی ــی در خصــوص رون توضیحات
ــارت  ــع تج ــبز، مجتم ــاده راه س ــای پی ــه و پروژه ه اندیش
الکترونیــک، مرکــز شــهر و همچنیــن شــهر جدیــد حــوراء 
ــو شــهرهای جدیــد کشــور کــه امــکان  ــوان نســل ن ــه عن ب
ــی  ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــرای س ــرمایه گذاری ب س

ــد. ــی را مطــرح کردن ــده اســت، مطالب فراهــم گردی

اعزام 1۰ قاری ایالمی به 
مسابقات قرآن کریم کشور عراق

ایالم
esfahan.kimia@gmail.com

ــگ و ارشــاد  ــرت اداره کل فرهن ــرآن و عت ــر ق مســئول دفت
اســالمی اســتان ایــالم از اعــزام ۱۰ قــاری نوجــوان اســتان 
ــه کشــور عــراق به منظــور برگــزاری محافــل انــس  ــالم ب ای
ــن  ــری ای ــابقات سراس ــرکت در مس ــم و ش ــرآن کری ــا ق ب

ــر داد. کشــور خب
ــی  ــداد نوجــوان ایالم ــن تع ــرد: ای ــالم ک ــدی اع ــم ای  عظی
بــرای شــرکت در اولیــن مســابقات سراســری حفــظ 
 و تــالوت قــرآن کریــم عــراق بــه ایــن کشــور اعــزام  

شده اند.
ــا بیــان اینکــه ایــن مســابقات در شــهر کــوت مرکــز  وی ب
اســتان واســط کشــور عــراق برگــزار می شــود، اضافــه کــرد: 
اعــزام قاریــان نوجــوان ایالمــی براســاس دعوت نامــه کتبــی 
ــرآن اســتان واســط  ــان دارالق ــوده و مهم ــراق ب از کشــور ع
عــراق هســتند کــه در مــدت حضورشــان در کشــور عــراق در 
بیــش از ۱۰ محفــل انــس بــا قــرآن حضــور خواهنــد یافــت.

 فعالیت 9 انجمن حمایت 
از زندانیان در کردستان

کردستان
esfahan.kimia@gmail.com

از فعالیــت 9  مدیــرکل زندان هــای اســتان کردســتان 
انجمــن حمایــت از زندانیــان جرائــم غیرعمــد در ایــن 

اســتان خبــر داد.
 اســحاق ابراهیمــی مدیــرکل زندان هــای کردســتان امــروز 
گفــت: در راســتای فعالیــت انجمــن حمایــت از زندانیــان در 
اســتان کردســتان در طــول ســال 9۶ حــدود دو هــزار و ۱۵۰ 
نفــر از خانــواده زندانیــان اســتانم تحــت پوشــش خدمــات 

حمایتــی ایــن انجمن هــا قــرار گرفتنــد.
ــت  ــت تح ــداد جمعی ــن تع ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی در ســطح اســتان  ــواده زندان پوشــش شــامل 9۲۵ خان
ــای  ــیاری از خانواده ه ــه بس ــه اینک ــزود: باتوجه ب ــت، اف اس
زندانیــان در معــرض آســیب های اجتماعــی هســتند 
انجمــن حمایــت از زندانیــان بــا تحــت پوشــش قــراردادن 
ایــن خانواده هــا زمینــه کاهــش آســیب های اجتماعــی در 

ــد. ــم می کن ــه را فراه جامع

  طرح ایران مهارت 
در استان مرکزی اجراء می شود

 مرکزی
esfahan.kimia@gmail.com

طــرح ایران مهــارت بــر مبنــای کارآفرینــی در اســتان 
می شــود. اجــراء  مرکــزی 

ــزی در  ــتان مرک ــرورش اس ــرکل آموزش وپ ــد مدی فوالدون
حاشــیه ایــن جلســه گفــت: در ایــن جلســه دربــاره اجــرای 
طــرح ایران مهــارت در مــدارس بــا همــکاری اداره کل 
ــزار و ۵۰۰  ــه ۵ ه ــد ک ــرر ش ــث و مق ــه ای بح ــی و حرف فن
دانش آمــوز اســتان مرکــزی یــک مهــارت را از ابتــدای ســال 

آمــوزش ببیننــد.

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

و  پژوهشــی  علمــی،  همــکاری  هــدف  بــا 
اجرایــی  در جهــت بهره گیــری متقابــل از تــوان و 
تخصص هــای مختلــف اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری گلســتان بــا جهــاد دانشــگاهی واحــد 
گلســتان تفاهم نامــه ای بیــن دو مجموعــه منعقــد 

ــد. و امضــاء گردی
در  منظــور  همیــن  بــه  کــه  جلســه ای  در 
دفتــر مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ابوطالــب  مهنــدس  شــد،  برگــزار  گلســتان 
ــگاهی  ــاد انش ــه جه ــان اینک ــا بی ــفلو ب ــزل س ق
در  قــوی  علمــی  تشــکیالت  عنــوان  بــه 
ــرد:  ــار ک ــت دارد، اظه ــف فعالی ــای مختل  زمینه ه

همــکاری در راســتای توســعه کشــت گیاهــان 
دارویــی و دیگــر گونه هایــی کــه مــورد نیــاز اســتان 
ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ــداف ای ــر اه ــت از دیگ اس

همکاری هــای  وجــود  کــرد:  تصریــح  وی 
مشــترک بــا جهــاد دانشــگاهی بــه دلیــل وســعت 
عرصه هــای منابــع طبیعــی و تنــوع انجــام کارهــا 
بــا نــگاه تخصصــی و پشــتوانه علمــی می توانــد در 

ــد. ــته باش ــی داش ــل توجه ــج قاب ــده نتای آین
ــا بیــان اینکــه گیاهــان   مهنــدس قــزل ســفلو  ب
دارویــی در اســتان گلســتان ظرفیــت زیــادی دارد، 
افــزود: بایــد بــه ســمت رویکردهــا و تکنیک هــای 
جدیــد بــا دانــش روز بــا افزایــش عملکــرد برویــم 
ــی را در اشــتغال و درآمــد  و ســهم گیاهــان داروی

ــم. ــش دهی گلســتانی ها افزای

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان 
اســتان  در  بالقــوه ای  موضوعــات  داد:  ادامــه 
ــه انجــام رســیدن آن هــا  وجــود دارد کــه بــرای ب
و بالفعل شــدن نیــاز بــه کارشناســان جهــاد 
دانشــگاهی اســت تــا از ایــن نســخه های اجرایی 
بســترهای جدیــدی بــرای اشــتغال و درآمــد 
ایجــاد شــود؛ ســپس رئیــس جهــاد دانشــگاهی 
تفاهم نامــه  اجــرای  خصــوص  در  گلســتان 
توضیحاتــی ارائــه و اظهــار کــرد: جهاد دانشــگاهی 
بــه عنــوان یــک بــازوی علمــی می توانــد در کنــار 
ــتان  ــزداری گلس ــی و آبخی ــع طبیع اداره کل مناب

ــردارد.  ــری ب ــر و مؤث ــای بهت گام ه
مهنــدس رضــا ثقفــی در ادامــه افــزود: شــناخت 
نیازهــای منطقــه در زمینه هــای کاری طرفیــن 

و اولویت بنــدی آن هــا و برگــزاری جلســه های 
سیاســت های  تدویــن  هــدف  بــا  مشــترک 
ــن  ــت در ای ــی اس ــر موضوعات ــترک از دیگ مش

تفاهم نامــه آمــده اســت.
تســهیالت  کارشــناس  محســنی،  مهنــدس 
ــاد  ــتایی بنی ــکن روس ــازی و مس ــت بازس معاون
مســکن اســتان نیــز بــا ارائــه پاورپوینــت و 
فیلــم و کلیــپ ضمــن تشــریح وضعیــت شــعب 
اســتان در ایــن بخــش، مســتندات فعالیت هــای 
معاونــت  اقــدام  دســت  در  و  انجام شــده 
بازســازی و مســکن روســتایی را تشــریح کردنــد.

ــرم  ــرکل محت ــهرابی، مدی ــدس س ــه مهن در ادام
انقــالب  مســکن  بنیــاد  روســتایی  مســکن 
اســالمی کــه پــس از حضــور در مراســم افتتــاح 

واحــد  شصت وســومین  از  بهره بــرداری  و 
مســکونی روســتایی دارای ۲ عضــو معلــول تحت 
پوشــش ســازمان بهزیســتی اســتان در روســتای 
ــد  ــن واح ــاح ۴۷۵۰می ــو و افتت ــاد نامتل جعفرآب
ــی  ــوی و کلنگ زن ــتان کردک ــکونی در شهرس مس
احــداث ۵9 هــزار و ۲۲۰میــن واحــد طــرح ویــژه 
ــکن  ــاد مس ــتایی بنی ــکن روس ــازی و مس بهس
اســتان شــرکت کــرده بــود، اقدامــات انجام شــده 
در ســطح روســتاهای اســتان بــه منظــور تأمیــن 
مســکن ۱۲9 خانــوار روســتایی دارای حداقــل 
۲عضــو معلــول را بســیار چشــمگیر و قابــل 
ــتان در  ــتان گلس ــزود: اس ــت و اف ــه دانس توج
از  تفاهم نامــه  ایــن  موضــوع  عملیاتی کــردن 
لحــاظ کمــی و کیفــی موفــق عمــل کــرده اســت و 
جــذب ۱۰۰ درصــدی ســهمیه ســال گذشــته گــواه 

ــت. ــن مدعاس ای
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مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی خبر داد:
اتصال ۲5 شهر و ۲9۲ روستا در خراسان 

جنوبی به شبکه سراسری گاز طبیعی
خراسان جنوبی

esfahan.kimia@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گفــت: ۴ شــهر و 9۰ روســتا در ســطح اســتان 
ــه شــبکه سراســری گاز کشــور متصــل شــده اســت. ســال گذشــته ب

ــرد  ــریح عملک ــا تش ــتان  ب ــرکت گاز اس ــل ش ــمی مدیرعام ــیدمحمود هاش س
ســال گذشــته ایــن شــرکت و بــا اشــاره بــه تالش هــای انجام شــده در راســتای 
ــر  ــت: درحال حاض ــتان گف ــاط اس ــی نق ــانی در اقص ــبکه های گازرس ــعه ش توس
ــر  ــوار شــهری و ۲9۲ روســتا مشــتمل ب ــر 9۵ درصــد خان ۲۵ شــهر مشــتمل ب
۴۶ درصــد خانــوار روســتایی خراســان جنوبــی از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار 

اســت.
وی افــزود: در کنــار توســعه کمــی شــبکه گازرســانی در اســتان، افزایــش کیفیــت 
خدمت رســانی و رضایتمنــدی مشــترکین نیــز از اولویت هــای شــرکت گاز 
اســتان بــوده و در ایــن راســتا، اقدامــات ارزشــمندی اجرایــی شــد يــا در حــال 

ــت. ــرا اس ــزی و اج برنامه ري
ــای شــرکت گاز اســتان  ــه تالش ه ــا اشــاره ب ــل شــرکت گاز اســتان ب مدیرعام
بــرای بهره منــدی و توزیــع متــوازن ایــن نعمــت الهــی در اقصــی نقــاط اســتان 
از اجــرای ۲ هــزار و ۴۴۰کیلومتــر شــبکه تغذیــه و توزیــع گاز در مناطــق شــهری و 

۲ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر در مناطــق روســتایی اســتان خبــر داد.

مدیرکل راهداری استان همدان بیان کرد:
 کاهش 7 درصدی سفر 

در همدان
همدان

esfahan.kimia@gmail.com

ــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان از کاهــش ۷ درصــدی  مدی
ســفر در اســتان خبــر داد.

محمــد رودبــاری، مدیــرکل راهــداری اســتان همــدان در گفت وگویــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه پارســال ۵۴۷ هــزارو ۸۱۸ ســفر در اســتان همــدان ثبــت شــد، گفــت: ایــن 
ــام  ــتان انج ــفر در اس ــزار س ــه ۶۰۰ ه ــک ب ــال 9۵ نزدی ــه در س ــت ک ــی اس در حال

شــده بــود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۵۱ شــرکت مســافربری در اســتان، افــزود: از ایــن میــزان 
ســفر، ۱۰۲ هزار و ۷۰9 ســفر توســط ناوگان اتوبوســی، ۴۳۲ هزار و ۱۷۲ ســفر توســط 
نــاوگان مینی بــوس ســواری و ۱۲ هــزار و 9۳۷ ســفر نیــز توســط نــاوگان دربســتی 

انجــام شــده اســت.
ــاری همچنیــن از جابه جایــی ۵ میلیــون و ۵۱9 هــزار و ۶۵۲ مســافر در ســال  رودب
گذشــته خبــر داد و افــزود: ایــن رقــم نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 

ســال 9۵، ۱۱ درصــد کاهــش داشــته اســت.
مدیــرکل راهــداری اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتان همــدان از شــرایط و 
وضعیــت نــاوگان مســافری خوبــی برخــوردار اســت، تصریــح کــرد: ۸۰ درصد نــاوگان 

اتوبوســی اســتان همــدان vip اســت.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی:
 افزایش مصرف گاز در خراسان شمالی 

به بیش از ۳ میلیون مترمکعب 
خراسان شمالی
esfahan.kimia@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت: طــی روزهــای ســرد هفتــه گذشــته 
مصــرف گاز در اســتان ۳ میلیــون مترمکعــب افزایــش یافــت.

حســن  رضــا میربلوکی مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی اظهــار کــرد: در روزهای 
ــا،  ــه ای دم ــش ۱۶ درج ــوا و کاه ــرودت ه ــه ب ــال، باتوجه ب ــن امس ــا ۲۷ فروردی ۲۳ ت
افزایــش مصــرف گاز بــه میــزان ۳ میلیــون و ۷۴9 هــزار و ۲۶۴ مترمکعــب گاز در بخش 

خانگــی اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.
ــدی نعمــت گاز در روســتاهای خراســان  ــه بهره من ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام میربلوک
ــا  ــته ب ــال گذش ــرد: س ــان ک ــت، بی ــش داده اس ــوذ گاز را افزای ــب نف ــمالی ضری ش
بهره منــدی 9۳ روســتا از نعمــت گاز، ضریــب نفــوذ از ۸۱ درصــد بــه 9۰ درصــد رســید.

ــد و   ــی برخوردارن ــزود: درحال حاضــر ۶۷۰ روســتا در اســتان از نعمــت گاز طبیع وی اف
پــروژه گازرســانی بــه ۷9 روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار و واجــد شــرایط قانونــی در حــال 

اجراســت.
وی تعــداد مشــترکان  گاز طبیعــی را در اســتان ۲۸۵ هــزار نفــر برشــمرد و تصریــح کــرد: 
بــا اجــرای ۷۵۸ کیلومتــر شــبکه تغذیــه و توزیــع در ســال 9۶ کــه ۶۳.۵ کیلومتــر در مرز 
مشــترک ایــران و ترکمنســتان اجــرا شــده اســت؛ میــزان شــبکه گذاری اســتان بــه ۶ 

هــزار و 9۷۰ کیلومتــر رســید.

تبادل تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با جهاد دانشگاهی استان



جمشــید کرمانچــی همزمــان بــا برگــزاری هفته ســامت در کشــور، 
اظهــار داشــت: شــعار ایــن هفتــه، پوشــش همگانی ســامت اســت 
ــاج و  ــای صعب الع ــوزه بیماری ه ــاس در ح ــن اس ــر همی ــه ب ک
ــم  ــرار داده ای ــژه ای در دســتور کار ق ــز مــا برنامه هــای وی خــاص نی
کــه بخشــی از آن هــا خوشــبختانه بــه مرحلــه نهایی رســیده اســت.

وی افــزود: دسترســی آحــاد مــردم، راه انــدازی مراکــز جامــع 
بیمــاران خــاص و محافظــت مالــی بیمــاران ســه محــور اساســی 
اســت کــه در حــوزه بیماری هــای خــاص و صعب العــاج مدنظــر 
ــه ای از  ــا پروان ــن اســاس بیمــاران EB ی ــر همی ــم و ب ــرار داده ای ق
ایــن پــس می تواننــد خدمــات جامعــی از 10 دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کشــور دریافــت کننــد و ایــن خدمــات در حوزه هــای 
پوســت، دنــدان، گــوارش، آزمایشــگاه و... بــوده اســت و در 
شــهرهایی همچــون شــیراز، سیستان وبلوچســتان و کردســتان 

اجــرا می شــود.
ــا  ــت بیماری ه ــت در مدیری ــان وزارت بهداش ــاون درم ــاور مع مش
ادامــه داد: 20 مرکــز جامــع بــرای بیمــاران خــاص در دانشــگاه های 
سراســر کشــور راه انــدازی می شــود و آئین نامــه ایــن مســئله 
ــال  ــت و در س ــده اس ــاغ ش ــگاه ها اب ــه دانش ــته ب ــه گذش هفت
جــاری در ایــن مراکــز بــه بیمــاران مبتــا بــه مشــکات خــاص یــا 
صعب العــاج بــا تعرفــه دولتــی و کیفیــت خــوب خدمــات جامعــی 

ــود. ــه می ش ارائ
ــر  ــت: در ه ــاران گف ــی از بیم ــت مال ــورد محافظ ــی در م کرمانچ
بســته جامــع خدمــت تــاش شــد کــه خدمــات در دانشــگاه های 
ــن مســئله  ــه ای ــی اجــرا شــود ک ــوم پزشــکی و سیســتم دولت عل
ــب  ــی از جی ــا پرداخت ــر اســت ت ــی صورت پذی ــا تعرفه هــای دولت ب

ــه حداقــل برســد. بیمــاران ب

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــکی ته ــگاه علوم پزش ــتاد دانش اس
می توانــد  مــردان  در  آهــن  کمبــود  از  ناشــی  کم خونــی 
نشــانه ای از ابتــا بــه ســرطان باشــد، گفــت: مــردان دچــار ایــن 
ــرص  ــی، ق ــت کم خون ــایی عل ــش از شناس ــد پی ــکل نبای مش

ــد. آهــن مصــرف کنن
شــاهین مــرآت در ارتبــاط با ضــرورت انجــام کولونوســکوپی در 
برخــی از افــراد، اظهــار داشــت: کســانی کــه در خانــواده درجــه 
ــزرگ  ــا روده ب ــون ی ــرطان کل ــه س ــا ب ــار مبت ــود بیم ــک خ ی
ــن بیمــاری در آن هــا بیشــتر  ــه ای ــا ب داشــته اند، احتمــال ابت
ــام  ــد اهتم ــکوپی بای ــام کولونوس ــاره انج ــن درب ــت؛  بنابرای اس

ــد. ورزن
ــال  ــور مث ــراد به ط ــن اف ــواده ای ــردی از خان ــر ف ــزود: اگ وی اف
 در 50 ســالگی مبتــا بــه ســرطان کولــون شــده اســت،

ــبت  ــر نس ــال زودت ــا 10 س ــد 5 ت ــک آن بای ــه ی ــوام درج اق
ــرایط  ــه ش ــته ب ــد و بس ــدام کنن ــکوپی اق ــام کولونوس ــه انج ب
ــا 10 ســاله توســط پزشــک توصیــه  بیمــار بــرای آن تکــرار 5 ت

می شــود.
ــران ادامــه داد:  عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی ته
افــراد مبتــا بــه کولیــت زخمــی و یــا کســانی کــه دچــار پولیــپ 
روده هســتند نیــز مســتعد ابتــا بــه ســرطان کولــون هســتند؛ 

بنابرایــن انجــام کولونوســکوپی بــرای آن هــا ضــرورت دارد. 
ــا  ــراد ب ــت: اف ــان داش ــد بی ــوارش و کب ــص گ ــن فوق تخص ای
ــش  ــا آزمای ــون ب ــرطان کول ــه س ــا ب ــی ابت ــک معمول ریس
مدفــوع نیــز می تواننــد اقــدام پیشــگیرانه را انجــام و تشــخیص 
پیش هنــگام ســرطان را برایشــان انجــام داد، البتــه ایــن 

ــری دارد. ــت کمت ــکوپی دق ــه کولونوس ــبت ب ــش نس آزمای

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد:

خبرهایخوشبرایبیمارانصعبالعالج
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد:

کمبودآهندرمرداننشانهایازابتالبهسرطان

خواص شگفت آور پرتقال
ــن   ــال یکــی از قدیمی تری ــم پرتق ــه می دانی همــان طــوری ک
ــون  ــر از آن تاکن ــه بش ــت ک ــات اس ــن مرکب و پرمصرف تری
اســتفاده کــرده اســت. خــواص پرتقــال به خصــوص در 
تصفیــه خــون و بســیاری از بیماری هــا مفیــد اســت. ویتامین 
C یکــی از عوامــل مهــم مهارکننــده ســرطان اســت کــه پرتقال 
منبــع ایــن ویتامیــن محســوب می شــود. حــدود 500 ســال 
پیــش از میــاد مســیح کنفوســیوس از آن نــام بــرده اســت. 
پرتقــال اولیــه، کوچــک، تلــخ و پر از هســته بــوده اســت که در 
اثــر تربیــت مهندســی ژنتیکــی و همچنیــن انتخاب نــوع بهتر 

ــت.  ــده اس ــیرین تر ش ــت تر و ش ــی درش ــود کاف و ک
پرتقــال سرشــار از ویتامین هــای B ،C، آهــن، کلســیم، 
فســفر، پتاســیم، ســدیم و مــس اســت. تــا پیــش از  پانــزده 
ســالگی، ســرطان خــون بیــش از هــر ســرطان دیگــری در 
ــه  ــی ک ــد کودکان ــگران دریافته ان ــودکان رواج دارد. پژوهش ک
ــا آب آن را  ــال، ی ــار پرتق ــا 6 ب ــه 4 ت ــالگی در هفت ــا دو س ت
می خورنــد میــزان ابتــای آنــان بــه ســرطان خــون در چهــارده 

ســالگی تــا نصــف کاهــش می یابــد. در شــیر یــا غــذای آردی 
آن هــا یــک تــا ســه قاشــق کوچــک قهوه خــوری آب پرتقــال 
اضافــه کنیــم تــا آن هــا را بــا ویتامیــن c در مقابــل ابتــا بــه 

بیمــاری اســکوربیت و راشیتیســم بیمــه کنیــم.
 خواص پرتقال

ــال از  ــوردن پرتق ــد؛ خ ــف کرده ان ــوئدی کش ــمندان س دانش
ــد. ــری می کن ــده جلوگی ــرطان لوزالمع س

پوســت ســفید پرتقــال و ورقه هــای نــازک بیــن قســمت های 
داخــل پرتقــال بهتریــن دارو بــرای کاهــش کلســترول خــون 

ست. ا
اسانس پرتقال ضدعفونت های میکروبی است.

پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است.
پرتقــال ضــد ســم، ادرارآور و نرم کننــده ســینه و ضــد اســتفراغ 

است.
ــرای شست وشــوی ورم هــا و  ــال ب جوشــانده برگ هــای پرتق

کاهــش درد مفیــد اســت.
خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است.

اسانس پرتقال را برای ضدعفونی کردن به کار می برند.

پرتقال خون را تمیز می کند.
ــه  ــی ب ــت قلیای ــی خاصی ــال گرچــه اســیدی اســت؛ ول پرتق
ــرف  ــاد مص ــت زی ــه گوش ــانی ک ــرای کس ــد و ب ــدن می ده ب

ــت. ــد اس ــت مفی ــده اس ــیدی ش ــان اس ــد و بدنش می کنن
بــرای اســتفاده بیشــتر از مــواد مغــذی پرتقــال بهتــر اســت 
پوســت زردرنــگ آن را بگیریــد و بــا پوســت ســفید و پره هــای 
داخــل آن بخوریــد؛ زیــرا در پوســت ســفید آن مــواد معدنــی 
زیــادی وجــود دارد کــه اثــر اســید موجــود در پرتقــال را خنثــی 

می کنــد.
ــد  ــریع در رش ــبب تس ــاله س ــودکان یک س ــال در ک آب پرتق

می شــود. دندان هــا 
پرتقــال کــرم روده را از بیــن می بــرد و پایین آورنــدۀ تــب 

اســت.
ــی  ــم غذای ــه افزایــش جــذب آهــن در رژی ــن C« ب »ویتامی
کمــک می کنــد. خصوصــا در افــراد گیاه خــوار افزایــش 
ــات،  ــل مرکب ــن C« ازقبی ــی از »ویتامی مصــرف غذاهــای غن
ــبب  ــه س ــن ک ــود آه ــه کمب ــا ب ــر ابت ــش خط ــرای کاه ب

اســت. کم خونــی می شــود، ضــروری 

گروه سامت فاطمه احمدی
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علیرضــا رئیســی معاون بهداشــت وزارت بهداشــت 
در خصــوص هفتــه ســامت کــه از اول تــا هفتــم 
اردیبهشــت بــا شــعار ســامتی بــرای همــه برگــزار 
ــه  ــه ب ــی عادالن ــر دسترس ــد ب ــا تأکی ــود، ب می ش
ــاله  ــرد: هرس ــان ک ــامت، خاطرنش ــات س خدم
ــیس  ــا تأس ــادف ب ــل مص ــم آوری ــخ هفت در تاری
ــزار  ــی بهداشــت، گرامیداشــتی برگ ســازمان جهان
ــن  ــه ای ــز مطــرح می شــود ک شــده و شــعاری نی
شــعار یــک تلنگــر، یــادآوری و تأکیــدی در جهــت 
ــی بهداشــت ــای ســازمان جهان  اهــداف و آرمان ه

 است. 

وزارت  بهداشــت  معــاون  ســخنان  از  بخشــی 
بهداشــت در زیــر آمــده اســت:

 تأســیس ســازمان جهانــی بهداشــت قدمتــی 
۷0 ســاله دارد، ایــن ســازمان همــواره بــر پوشــش 
همگانــی ســامت تأکیــد ویــژه ای داشــته اســت. 
شــعار انتخابــی روز جهانــی بهداشــت مبنــی 
ــر  ــز ب ــرای همــه و در همــه جــا نی ــر ســامتی ب ب
ایــن اســاس بــوده اســت؛ بــه ایــن معناســت کــه 
ــه  ــه ای ک ــای اولی ــر آن آرمان ه ــد ب ــدی باش تأکی
ــا  ــی بهداشــت وجــود داشــت، ت در ســازمان جهان
ــد یــک  ــدون دغدغــه مانن ــد ب تمــام مــردم بتوانن
ــی  ــامت دسترس ــات س ــه خدم ــری ب ــق بش ح

داشــته باشــند. 

ــت  ــی از جمعی ــم نیم ــوز ه ــر هن  درحال حاض
جهــان بــه خدمــات باکیفیــت ســامت دسترســی 
فقــر،  بــروز  باعــث  ایــن  و  ندارنــد  مطلوبــی 
ــی از  ــه ناش ــود ک ــیب هایی می ش ــاری و آس بیم
ــات  ــه خدم ــوب ب ــی و مطل ــی کاف ــدم دسترس ع

ــت.  ــی اس ــتی و درمان بهداش
 کشــور مــا یکــی از کشــورهای پیشــرو در حــوزه 
ســامت اســت. بــزرگان مملکت اقدامــات مفیدی 
را در راســتای ارتقای ســطح ســامتی مــردم انجام 
داده انــد؛ ایــن اقدامــات تاریخــی بســیار تأثیرگــذار 
ــوده اســت، به طــوری کــه در دهه هــای گذشــته،  ب
ــی  ــه پوشــش همگان ــا اقدامــات مناســب، زمین ب

ســامت فراهــم شــده اســت. 

ــه نشــان  ــددی وجــود دارد ک  شــاخص های متع
بــا وجــود محدودیــت در  می دهــد کشــور مــا 
موقعیــت جغرافیایــی و وضعیــت اقتصــادی، در 
دهه هــای گذشــته توانســته اســت، اهتمــام ویــژه ای 
بــه بخــش بهداشــت و درمــان داشــته باشــد؛ بــرای 
مثــال در حــوزه واکسیناســیون کشــور مــا 98 درصــد 
پوشــش دارد و ســایر شــاخصه های بهداشــتی نیــز 

ــبی را دارد.  ــرفتی مناس پیش
 درحال حاضــر کشــور مــا در موضوعاتــی همچــون 
مراقب هــای کــودکان، نــوزادان، مــادران بــاردار و 
میانســاالن و همچنیــن بیماری هــای واگیــر ماننــد 
ماالریــا و ایــدز و ســایر بیماری هــای نوپدیــد، 
اســت. داشــته  چشــمگیری   پیشــرفت های 

  یــک نکتــه مهــم و کلیــدی وجــود دارد؛ اینکــه 
امــروزه پوشــش همگانــی و دسترســی تمــام 
ــده  ــر عه ــط ب ــامت، فق ــات س ــه خدم ــردم ب م
وزارت بهداشــت نیســت؛ بنابرایــن وزارت بهداشــت 
تصمیــم گرفــت بــا رویکــرد اجتماعــی بــه مســئله 

ــردازد.  ســامت بپ
 اجتماعی کــردن ســامت یکــی از برنامه هــای 
اصلــی وزارت بهداشــت اســت، وزارت بهداشــت بــا 
ــاد  ــا و آح ــام نهاده ــامت، تم ــردن س اجتماعی ک
جامعــه را بــرای توجــه بــه موضــوع ســامت فــرا 
می خوانــد و بــا ایــن رویکــرد نــه تنهــا وزارت 
بهداشــت، بلکــه تمــام نهادهــا درگیــر حــوزه 
ــازمان  ــعار س ــع، ش ــوند و در واق ــامت می ش س
جهانــی بهداشــت نیــز ترجمانــی بــر ایــن موضــوع 
ــا  ــه ج ــه و در هم ــرای هم ــامت ب ــا س ــت، ت اس

ایجــاد شــود.

#دنیای_میوهها

سالمت6

معاون بهداشت وزارت بهداشت در آستانه هفته سالمت مطرح کرد:
اجتماعیکردنسالمت،یکیازاستراتژیهایمهمبرایتحققپوششهمگانیسالمت

تازههایپزشکی
 برای بهبود سالمت روان سبزی 

و میوه خام مصرف کنید
پزشــکان تأکیــد دارنــد مصــرف میــوه و ســبزیجات خــام 

ــر هســتند. ــرای ســامت روان مفیدت ب
در حالــی کــه مصــرف میــوه و ســبزیجات بــرای ســامت 
جســم از ســال ها قبــل مــورد تأییــد بــوده اســت؛ محققــان 
در بررســی های جدیــد خــود بــر ارتبــاط بیــن مصــرف 
مرتــب میوه هــا و ســبزی ها بــا احســاس شــادی، رضایــت 
ــد  ــامت روان تأکی ــر س ــت بهت ــی و وضعی ــتر از زندگ بیش

کردنــد.
هــر چنــد محققــان دریافتنــد مصــرف میــوه و ســبزی های 
ــا مصــرف ایــن محصــوالت بــه شــکل  خــام در مقایســه ب
ــرای ســامت روان  ــا فرآوری شــده ب ــه، کنسروشــده ی پخت

مفیدتــر هســتند.
در ایــن بررســی گروهــی از محققــان نیوزیلنــدی بــه مطالعه 
بــر روی نــوع مصــرف ایــن محصــوالت پرداخته انــد و 
مشــاهده کردنــد؛ مصــرف میــوه و ســبزی بــه شــکل 
ــاط  ــامت روان ارتب ــت س ــود وضعی ــا بهب ــود ب ــی خ طبیع

بیشــتری دارد.
در ایــن بررســی 422 فــرد جــوان مــورد مطالعه قــرار گرفتند 
کــه پایین تریــن میــزان مصــرف میــوه و ســبزی را داشــتند؛ 
امــا بــا بیشــترین خطــر مشــکات مربوط بــه ســامت روان 
ــا  ــد. از افــراد شــرکت کننده درخواســت شــد ت ــه رو بودن روب
بــه پرســش هایی دربــاره عــادات غذایــی، ســبک زندگــی و 

ســامت روان خــود پاســخ بدهند.
محققــان نیوزیلنــدی بــا در نظــر گرفتــن فاکتورهــای 
ــوه و ســبزی  ــد، بیــن مصــرف می مختلــف مشــاهده کردن
بــه شــکل خــام بــا بهبــود ســامت روان ارتبــاط بیشــتری 
ــه صــورت  وجــود دارد. اگرچــه مصــرف ایــن محصــوالت ب
پختــه باعــث می شــود جویــدن آن راحت تــر شــده و مقــدار 

آنتی اکســیدان های آن افزایــش پیــدا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا، همچنیــن پیــش از ایــن نتایــج 
بررســی ها نشــان داد، طبــخ ســبزی باعــث می شــود 
ســطح ویتامیــن B و C کاهــش پیــدا کــرده و آنزیم هــای 

ــرود. ــن ب ــد آن از بی مفی

 به این دلیل 3 ساعت 
پیش از خواب ورزش نکنید

ــردن  ــه ورزش ک ــت ک ــان داده اس ــد نش ــی های جدی بررس
پیــش از خــواب بــر ضربــان قلــب و ســیکل خــواب تأثیــر 

ــذارد. ــی می گ منف
ــردن  ــه ورزش ک ــت ک ــان داده اس ــد نش ــی های جدی بررس
اگــر بســیار دیروقــت باشــد و کمتــر از ســه ســاعت بــا زمان 
ــامت  ــر س ــی ب ــر منف ــد تأثی ــته باش ــه داش ــواب فاصل خ

می گــذارد.
ورزش کــردن دیــر وقــت ســیکل خــواب را خــراب می کنــد 

و بــر ســبک زندگــی تأثیــر منفــی می گــذارد.
ورزش دیــر وقــت بــر ضربــان قلــب نیــز تأثیــر می گــذارد و 

آثــار منفــی آن بیشــتر از آثــار مثبــت آن اســت.
ــر   ــد و اگ ــدن آزاد می کن ــترس را در ب ــون اس ورزش هورم
ــدن در حالــت خطــر قــرار  نزدیــک زمــان خــواب باشــد؛ ب

می گیــرد و نمی توانــد، بخوابــد.

تغذیه
 با خواص تخم کدو 

بیشتر آشنا شوید
مصــرف مقــدار کمــی از تخــم کــدو می توانــد ســامت شــما 
ــدو  ــی از تخــم ک ــدار کم ــدن مق ــا گنجان ــد. ب ــن کن را تضمی

ــه ســامت خــود بیشــتر اهمیــت بدهیــد.  می توانیــد ب
ــه مــواد مغــذی اســت کــه دارای چربــی  تخــم کــدو ازجمل

ســالم اســت. 
ــه ســامت قلــب، پروســتات و پیشــگیری از  تخــم کــدو ب

ــد. ــک می کن ــرطان ها کم ــی س ــروز برخ ب
در ایــن مقالــه همــراه مــا باشــید تــا خــواص و فوایــد تخــم 

کــدو را بــه شــما بگوییــم.
 کدو سرشار از مواد مغذی

تخــم کــدو پوســته ای زرد دارد و مغــز آن ســبز اســت. هــر 
ــری  ــوی 151 کال ــدون پوســت محت ــدو، ب ــرم تخــم ک 28 گ
انــرژی اســت. بیشــتر ایــن کالــری به خاطــر وجــود چربــی 

ــن در آن اســت.  و پروتئی
از  زیــادی  مقــدار  دارای  کــدو  تخــم  همچنیــن 
آنتی اکســیدان ها، اســیدهای چــرب غیراشــباعی، پتاســیم، 
ویتامیــن B12 )ریبوفاویــن( و فــوالت اســت. وجــود مــواد 
مغــذی مختلــف در تخــم کــدو و روغــن آن بــرای ســامت 

ــت. ــد اس ــیار مفی ــرد بس ف
 منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها

وجــود آنتی اکســیدان هایی ماننــد کاروتنوئیدهــا و ویتامیــن 
E از خــواص تخــم کــدو اســت. آنتی اکســیدان ها بــا 
کاهــش التهاب هــا از ســلول های بــدن در برابــر آســیب های 
ناشــی از رادیکال هــای آزاد محافظــت می کننــد. بــه  همیــن 
دلیــل مصــرف غذاهــای سرشــار از آنتی اکســیدان ها از بــدن 

ــد. ــف محافظــت می کن ــر بیماری هــای مختل در براب
بخــش بزرگــی از خــواص تخــم کــدو به خاطــر وجــود مقادیر 
زیــاد آنتی اکســیدان های موجــود در آن اســت. در یــک 
ــل،  ــاب مفص ــه الته ــا ب ــای مبت ــر روی موش ه ــه ب مطالع
ــا  ــاب در آن ه ــزان الته ــت از می ــدو توانس ــم ک ــن تخ روغ

بکاهــد. 
در ایــن مطالعــه مصــرف داروهــای ضدالتهــاب در موش هــا 
ــر جــای گذاشــت؛ امــا روغــن  عــوارض جانبــی منفــی ای ب
ــت  ــی  توانس ــوارض جانب ــه ع ــدون هیچ گون ــدو ب ــم ک تخ

ــاری شــود. ــن بیم ــم ای موجــب کاهــش عائ
 کاهش قند خون

ــم  ــل، تخ ــدو تنب ــد ک ــان می دهن ــوری نش ــات جان مطالع
کــدو، پــودر تخــم کــدو و آب کــدو تنبــل می توانــد موجــب 

ــد خــون شــود.  کاهــش قن
ایــن امــر در بیمــاران مبتــا بــه دیابــت اهمیــت چشــمگیری 
ــا ســطح  ــد ت ــاش می کنن ــراد ســخت ت ــن اف ــرا ای دارد؛ زی

ــد. ــد خون شــان را کنتــرل کنن قن
براســاس برخــی مطالعــات، افــزودن آب کــدو تنبــل یــا پودر 
تخــم کــدو می توانــد ســطح قنــد خــون را در افــراد مبتــا بــه 

دیابــت نــوع 2 کاهــش دهد. 
ــش از 12۷000  ــه روی بی ــاهده ای ک ــه مش ــاس مطالع براس
ــی سرشــار  ــم غذای ــت، داشــتن رژی ــرد و زن انجــام گرف م
از منیزیــم توانســت احتمــال ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 را در 
ــرای  ــه ب ــد. البت ــش ده ــان ۳4٪ کاه ــردان ۳۳٪ و در زن م
تأییــد آثــار مثبــت تخــم کــدو روی قنــد خــون بــه مطالعــات 

بیشــتری نیــاز اســت.

زیبایی
 چه کنیم تا صورتی چاق 

داشته باشیم؟
داشــتن صــورت پــر شــما را زیباتــر می کنــد و همیــن 
موضــوع یکــی از مهم تریــن خواســته هایی اســت کــه هــر 
خانمــی بــه دنبــال داشــتنش اســت؛ امــا خانم هــا در برخی 
مواقــع دســت بــه کارهــای خطرنــاک می زننــد. بانــوان بایــد 
بداننــد بــرای داشــتن صــورت زیبــا و پــر نیــازی به اســتفاده 
از بوتاکــس و ســایر عمل هــای جراحــی خطرنــاک ندارنــد؛ 
بلکــه بــه کمــک ماســک های طبیعــی و در دســترس ایــن 

ــت. ــدنی اس کار انجام ش
در اینجــا بــه معرفــی ماســک های طبیعــی بــرای داشــتن 

ــم. ــاق می پردازی ــی چ صورت
 برای داشتن صورتی پر آب بنوشید

ــه  ــت بســیاری دارد، آب ب ــی در روز اهمی نوشــیدن آب کاف
ــت  ــه دارد پوس ــددی ک ــای متع ــتن خاصیت ه ــل داش دلی
صــورت را روشــن می کنــد و ســبب پرشــدن صــورت 

می شــود.
 خوردن کربوهیدرات ها را فراموش نکنید

ایــن  زیــرا  فرامــوش کنیــد؛  نبایــد  را  کربوهیدارت هــا 
تأمیــن  را  بــدن شــما  انــرژی روزانــه  کربوهیدرات هــا 
ــد  ــرف کنی ــا مص ــر از کربوهیدارت ه ــه کمت ــد، هرچ می کنن
ــن  ــن رفت ــد. از بی ــت می دهی ــتری را از دس ــی بیش چرب
چربی هــای زیــر پوســت صــورت ســبب می شــود تــا 
صورتــی الغــر داشــته باشــید؛ کربوهیدرات هــا را می توانیــد 

ــد. ــدا کنی ــیب زمینی پی ــتا و س ــج، پاس ــان، برن در ن
 داشتن صورتی پر به کمک آلوئه ورا

کــه  اســت  ایــن  آلوئــه ورا  خاصیت هــای  از  یکــی 
ــد و از  ــض می کن ــفت و منقب ــما را س ــورت ش ــت ص پوس
ــد.  ــری می کن ــان هــم جلوگی کشیده شــدن پوســت صورتت
وجــود کاژن هــای بســیار در آلوئــه ورا بــه چهــره شــما 
طــراوت می بخشــد؛ مقــداری ژل آلوئــه ورا را تهیــه کنیــد و 
بــه مــدت 15 دقیقــه روی پوســت قــرار دهیــد و صورتتــان 

ــد. ــاژ دهی ــا آن ماس را ب
 ماسک گالب و گلیسیرین صورت را پر می کند

همــه مــا از خاصیــت بســیار خــوب گاب بــر روی پوســت 
صــورت خبــر داریــم. گاب پوســت شــما را شــفاف می کنــد 
ــر  ــی پ ــد، صورت ــوط کنی ــیرین مخل ــا گلیس ــر آن را ب و اگ
خواهیــد داشــت. گاب و گلیســیرین را بــا یکدیگــر مخلــوط 
کنیــد و هــر شــب پیــش از خــواب ایــن ماســک را بــر روی 
پوســت صورتتــان قــرار دهیــد و صبــح با آب ســرد بشــویید.

 آب سیب زمینی را به پوست بزنید تا صورتتان 
پر شود

آب ســیب زمینی را خــوب هــم بزنیــد و آن را بــر روی 
ــل  ــه دلی ــیب زمینی ب ــد، س ــرار دهی ــان ق ــت صورتت پوس
داشــتن آنتی اکســیدان های فــراوان پوســت صــورت شــما 

را ســفت و شــفاف می کنــد .
 میوه ها صورت شما را پر می کنند

ــه پوســت صــورت  ــا ســبب آب رســانی ب ســبزی و میوه ه
ــه  ــانی ب ــبب آبرس ــا س ــود در میوه ه ــر موج ــود. فیب می ش
ــی  ــی از میوه های ــود؛ یک ــورت می ش ــدن ص ــت و پرش پوس
کــه در پرشــدن پوســت صــورت تأثیــر به ســزایی دارد خیــار 
اســت؛ ایــن میــوه ســبب پرشــدن صــورت و آب رســانی بــه 

ــود. ــت می ش پوس

خانواده

 علت جیغ زدن کودکان 
در خواب چیست؟

یــک روان شــناس بالینــی دربــاره علــل جیغ زدن هــای 
کــودک در خــواب توضیــح داد و گفــت: انــواع اختــال خواب 

ــد. ــالگی رخ می ده ــا 12 س ــنین ۳ ت ــودکان در س ک
ــا  ــواب ب ــودکان در خ ــغ زدن ک ــاره جی ــت داوری درب آذردخ
ــا  ــل ابت ــه دلی ــت ب ــن حال ــت ای ــن اس ــه ممک ــان اینک بی
ــدن  ــل دی ــه دلی ــا ب ــال وحشــت شــبانه ی ــه اخت کــودک ب
اختــال  کــرد:  اظهــار  دهــد،  رخ  شــبانه  کابوس هــای 
ــت بیش ازحــد سیســتم  ــل فعالی ــه دلی وحشــت شــبانه ب
ــن  ــه ای ــوالً ب ــه  معم ــودک اســت ک ــزی در ک اعصــاب مرک
علــت رخ می دهــد کــه سیســتم عصبــی مرکــزی کــودک در 

ــل اســت. حــال تکام
ــه  ــه ب ــی ک ــرد: کودک ــوان ک ــی عن ــناس بالین ــن روان ش ای
ــد  ــغ می زن ــواب جی ــبانه در خ ــت ش ــال وحش ــت اخت عل
معــوال صــاف و بــا چشــمان بــاز در رختخــواب خــود نشســته 
ــودن  ــه بازب ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــد،  ام ــاد می زن و فری
ــواًل  ــودن او نیســت و معم ــای بیدارب ــه معن چشــمان وی ب

ــد. ــول می کش ــه ای ط ــد دقیق ــت چن ــن حال ای
داوری بــا اشــاره بــه جیــغ زدن کــودکان در خــواب بــه علــت 
دیــدن کابــوس گفــت: دیــدن کابــوس معمــوال از ۳ ســالگی 
شــروع شــده و در 4 تــا 6 ســالگی بــه اوج خــود می رســد.

کابــوس  دیــدن  علــل  مهم تریــن  روان شــناس  ایــن 
ــط  ــودک، محی ــه ک ــن ب ــی والدی ــودک را بی توجه ــط ک توس
اضطــراب آور و نــاآرام،  دیــدن برنامه هــای خشــن و ترســناک 
ــوان  ــا شــنیدن داســتان های ترســناک عن توســط کــودک ی
کــرد و گفــت: مــا نمی توانیــم مانــع از کابوس دیــدن کــودک 
شــویم؛ امــا می توانیــم فضایــی آرام ایجــاد کنیــم کــه او بــا 
ــه  ــبانه ب ــای ش ــرا کابوس ه ــرود؛ زی ــواب ب ــه خ ــش ب آرام
ــد. ــرس و اضطــراب رخ می ده ــی، ت ــت احســاس ناامن عل

ــغ زدن  ــش جی ــث کاه ــه باع ــی ک ــوص اقدامات وی در خص
کــودک در خــواب شــود، اظهــار کــرد: خوابانــدن و بیدار کــردن 
ــم،  ــاعات منظ ــبانه در س ــت ش ــه وحش ــا ب ــودکان مبت ک
ــه آن را  ــه نحــوی ک ــودک ب ــای شــبانه ک شــنیدن کابوس ه
ــزرگ هــم نکنیــم در  ــم؛ امــا ب ــده نگیری ــاور کنیــم و  نادی ب
ــت،  ــم اس ــیار مه ــواب بس ــودک در خ ــغ زدن ک ــش جی کاه
ــد و  ــوس را دی ــک کاب ــه ی ــودک همیش ــر ک ــن اگ همچنی
تعریــف کــرد، حتمــا بایــد بــه روان شــناس مراجعــه شــود.

ــری  ــاق دیگ ــودک در ات ــر ک ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی داوری ب
ــاق او رفتــه و او را آرام  ــه ات ــد والدیــن ب خوابیــده حتمــا بای
کننــد تــا وی بــه اتــاق پــدر و مــادر عــادت نکنــد، عنــوان کرد: 
بایــد والدیــن توجــه داشــته باشــند کــه اگــر کــودک مبتا به 
وحشــت شــبانه اســت نبایــد او را در آغــوش بگیرنــد؛ زیــرا 
ــوز از خــواب  ــاز هن ــا داشــتن چشــمان ب احتمــاال کــودک ب
بیــدار نشــده و در آغــوش گرفتــن او می توانــد احســاس بــد 
وی را تشــدید کنــد، امــا اگــر کــودک کابــوس دیــده اســت و 
از خــواب بیــدار شــده بایــد او را در آغــوش گرفتــه و دلــداری 

دهیــد.
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فراموشــی  دچــار  اوقــات  گاهــی  مــا  همــه 
افزایــش  بــا  به طــور طبیعــی  مــا  می شــویم. 
ــه را  ــت دادن حافظ ــف از دس ــات خفی ــن، درج س
ــی  ــرای نگران ــی ب ــچ دلیل ــم و هی ــه می کنی تجرب
ــدارد؛ امــا درجــات شــدید فراموشــی و از  وجــود ن
دســت دادن حافظــه بــه دلیــل بیماری هایــی ماننــد 
آلزایمــر می توانــد موضوعــی جــدی و قابــل توجــه 
باشــد. اگــر احســاس می کنیــد کم حافظگــی 
ــا  ــه شــما را تحــت تأثیــر قــرار داده ی زندگــی روزان
بــا عائــم و نشــانه های دیگــری همــراه اســت، بــا 
پزشــک خــود مشــورت کنیــد. پزشــک شــما نــوع 
را  علت هــای کاهــش حافظــه  و  کم حافظگــی 
تشــخیص داده و درمــان مناســبی را بــرای شــما در 

ــت. ــد گرف ــش خواه پی
بــا تشــخیص زودهنــگام، بســیاری از مــوارد از 

دســت دادن حافظــه قابــل درمــان هســتند.

ــخیص  ــک و تش ــه پزش ــه ب ــر در مراجع ــا تأخی ام
صحیــح آن، ســبب پیشــرفت بیماری هــای مربــوط 
ــد  ــکل تر خواه ــان را مش ــده و درم ــه ش ــه حافظ ب

کــرد.
 تمامی قشر مغز در ثبت اطالعات 

دخالت دارد
ــه  ــاره ب ــا اش ــاب ب ــز و اعص ــص مغ ــک متخص ی
تعریــف فراموشــی، بــه خبرنــگار مــا، گفــت: اصــوال 
افــراد نیــاز دارنــد تــا اطاعاتــی در مغزشــان ثبــت 
ــه تمامــی  ــد نشــان داده ک ــات جدی شــود، تحقیق

ــت دارد. ــات دخال ــت اطاع ــز در ثب ــر مغ قش
دکتــر ضیایــی ادامــه داد: مغــز انســان در بــدو تولــد 
50 بیلیــون ســلول دارد کــه ایــن ســلول ها بــا رشــد 
ــاد  ــا زی ــداد آن ه ــی تع ــد؛ ول انســان رشــد می کنن
نمی شــود، ایــن تعــداد ســلول بــه صــورت شــبکه 

فعالیــت دارنــد.
و  ثبــت  در  مغــز  همــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــش دارن ــب نق ــری مطال  یادگی

در مغــز 52 ناحیــه وجــود دارد کــه همــه آن هــا بــا هم 
فعالیــت می کننــد کــه هــر کــدام عملکــرد و وظایــف 
جداگانــه بــر عهــده دارد؛ بــرای نمونه قســمتی مربوط 
بــه بینایــی، قســمت دیگــری مربــوط بــه شــنوایی، 
ــه  ــت ک ــاط اس ــایی در ارتب ــا چش ــم ب ــمتی ه و قس
ــت  ــه صــورت یکپارچــه فعالی ــم ب ــد می کن ــاز تأکی ب

می کننــد.
داد:  ادامــه  اعصــاب  و  مغــز  متخصــص  ایــن 
ــول روز  ــه در ط ــه دارد ک ــی در حافظ ــان اطاعات انس
می خواهــد از آن هــا اســتفاده کنــد. حافظــه بــه 
ســه دســته تقســیم می شــود؛ بافاصلــه کــه منظــور 
همیــن لحظــه اســت، حافظــه نزدیــک کــه 24 
ــد  ــه چن ــود و دور ک ــامل می ش ــل را ش ــاعت قب س

ســال پیــش را شــامل می شــود.
 اولین نشانه ایجاد آلزایمر آسیب به 

حافظه نزدیک است
ــه آلزایمــر رخ می دهــد  ــزود: هنگامــی ک ــی اف ضیای
حافظــه نزدیــک از بیــن مــی رود؛ ولــی حافظــه دور 
آســیبی نمی بینــد، بــه بیانــی دیگــر می تــوان گفــت 
ــه  ــه حافظ ــیب ب ــر آس ــاد آلزایم ــانه ایج ــن نش اولی

نزدیــک اســت.
وی گفــت: اطاعاتــی کــه مــا از محیــط کســب 
بویایــی  و  بینایــی، شــنوایی  از مرکــز  می کنیــم 
بــه دســت می آیــد کــه بایــد ایــن اطاعــات از 
حافظــه بافاصلــه بــه حافظــه نزدیــک انتقــال 

 پیــدا کنــد و ذخیــره شــود، اگــر مغــز ســالم باشــد
ــه  ــات ب ــا اطاع ــد ت ــدا می کن ــه پی ــد ادام ــن رون  ای

ــل شــود. حافظــه دور منتق
ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب تصریــح کــرد: 
اطاعــات بایــد بــه گونــه ای در حافظــه دور مــا 
ذخیــره شــود تــا بتوانیــم در مواقعــی کــه الزم اســت 
ــی و از آن هــا اســتفاده  ــه حافظــه نزدیــک بازگردان ب
کنیــم، زمانــی کــه چنیــن اتفاقــی صــورت نگیــرد و 
نتوانیــم اطاعــات را بــه یــاد آوریــم، بیمــاری آلزایمــر 

آغــاز می شــود.

ضیایــی بــا اشــاره بــه طــول عمــر انســان و رابطــه بــا 
یادگیــری و فراموشــی، اظهــار کــرد: انســان دو نــوع 
طــول عمــر دارد، اول طــول عمــری کــه خداونــد برای 

مــا مشــخص کــرده؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر موجــود 
زنــده ای برایــش یــک طــول عمــر هــم تعییــن شــده 
ــیل،  ــد س ــی مانن ــداد بیرون ــچ روی ــر هی ــت، اگ اس
زلزلــه، تصــادف و... اتفــاق نیفتــد هــر انســانی بایــد 
ــد و  ــته باش ــر داش ــال عم ــول 8۷ س ــور معم به ط

ــش اســت. ــول در حــال افزای ــور معم به ط
وی افــزود: تحــرک، ورزش کافــی و تغذیــه مناســب 
ــی ســن  ــذار اســت، وقت ــر انســان اثرگ در طــول عم
بــاال مــی رود احتمــال فراموشــی و دیگــر ضایعــات 
مغــزی نیــز بــه وجــود خواهــد آمــد کــه بایــد توجــه 

داشــته باشــیم.
ــواًل  ــت: معم ــاب، گف ــز و اعص ــص مغ ــن متخص ای
ــد  ــاز خواه ــل ســالگی آغ ــه از چه ــال در حافظ اخت
شــد، بــه عبارتــی رشــد ســلول های مغــز در انســان 
تــا چهــل ســالگی ادامــه دارد و پــس از آن بــه صورت 
معکــوس از بیــن مــی رود و فراموشــی آغــاز خواهــد 

شــد. 
بســیاری از افــراد گاهــی فراموشــی می گیرنــد و 
ــاد  ــه ی ــی ب ــدت کوتاه ــرای م ــی را ب مســائل کوچک
نمی آورنــد. معمــوالً ایــن افــراد در چنیــن شــرایطی 
ــک  ــی های کوچ ــن فراموش ــه ای ــد ک ــان می کنن گم
نشــانه های اولیــه آلزایمــر اســت؛ امــا آلزایمــر تنهــا 
دلیل فراموشــی نیســت. فراموشــی و از دســت دادن 
حافظــه ممکــن اســت در هــر ســنی اتفــاق بیفتــد و 

دالیــل مختلفــی دارد.

ــر  ــه از ه ــن ک ــت: ای ــی گف ــوم روان شناس ــام عل ــتاد تم اس
ــوان  ــی اســت را نمی ت ــال روان ــر دچــار اخت ــر یــک نف چهارنف
پذیرفــت؛ امــا بایــد توجــه داشــت مشــکات اقتصــادی، 

اجتماعــی و روانــی بــا یکدیگــر پیونــد خورده انــد.
حمیــد علیــزاده اســتاد تمــام رشــته علــوم روان شناســی اظهــار 
داشــت: جایــگاه علــم روان شناســی در کشــور مــا نســبت بــه 
ــوده و در حــال رشــد هســتیم کــه  ســایر کشــورها مناســب ب
ــی رود و  ــش م ــدی پی ــه کن ــی ب ــرفت، گاه ــد پیش ــن رون ای
ماننــد تمــام حوزه هــای دیگــر نیازمنــد تــاش بیشــتری اســت 

تــا بتوانیــم پیشــرفت بهتــری داشــته باشــیم.
وی افــزود: خوشــبختانه مــا از بســیاری از کشــورهای در حــال 
توســعه جایــگاه مناســب تری داریــم؛ امــا بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه روان شناســان مــا بــرای رســیدن بــه جایــگاه بهتــر 

بایــد بیشــتر تــاش کننــد.
ــر  ــار نف ــر چه ــه از ه ــوع ک ــن موض ــرد: ای ــح ک ــزاده تصری علی
ــی  ــوع دقیق ــی دارد؛ موض ــاالت روان ــر اخت ــک نف ــی ی ایران
ــد  ــامت دارن ــه س ــه ب ــی ک ــراد نگاه ــی از اف ــت و برخ نیس
ــای  ــی از طبقه بندی ه ــاس برخ ــت. براس ــی نیس ــگاه اختال ن
ــوان گفــت کــه اگــر فــردی دچــار اضطــراب  بین المللــی نمی ت
اســت یــا مشــکل خلقــی دارد الزامــا اختــال روانــی دارد؛ امــا 
بایــد توجــه داشــت مشــکات روانــی بــا مشــکات اقتصــادی 

ــد خــورده اســت. ــی پیون و اجتماع
وی گفــت: امــروزه بزرگ تریــن مشــکل مــردم مــا دلســردی 
ــد را در  ــه امی ــم ک ــد می کنی ــل تأکی ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
جامعــه رواج دهیــم و مســئوالنه رفتــار کنیــم تــا بــاری از دوش 

مــردم برداشــته شــود.

ــد  ــه 20 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــت و م ــص پوس متخص
اگزماهــای تماســی از نــوع آلرژیــک اســت،  گفــت: درمــان ایــن 
بیمــاری عاوه بــر پیشــگیری بســتگی بــه وســعت و انتشــار آن 
ــد. ــز می کن ــی تجوی ــا تزریق ــی ی دارد و پزشــک داروی خوراک

منصــور نصیــری کاشــانی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری اگزمــا 
ــار  ــت، اظه ــره اس ــن کنگ ــث در ای ــورد بح ــوارد م ــی از م یک
داشــت: اگزمــا شــایع ترین بیمــاری پوســتی اســت کــه افــراد 
به خاطــر آن بــه پزشــکان و متخصصــان پوســت مراجعــه 
ــن مشــکل نوعــی حساســیت پوســتی  ــع ای ــد. در واق می کنن
اســت کــه بــه شــکل التهــاب، ضایعــات خــارش دار و قرمــزی 
ــاد  ــت ایج ــی اس ــاده بیرون ــا م ــاس ب ــه در تم ــی ک در نواح

می شــود.
ــای  ــی اگزم ــای تماس ــایع ترین اگزم ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب

شــوینده ها  آب،  بــا  تمــاس  راه  از  اســت کــه  تحریکــی 
تــرک،  خــارش،  قرمــزی،  می شــود، گفــت:  ایجــاد  و... 
و  آبــدار  ریــز  دانه هــای  ایجــاد  و  پوســت  ضخیم شــدن 

نــوع اگزمــا اســت. ایــن  از نشــانه های  خــارش دار 
دبیــر اجرایــی کنگــره قــاره ای درماتولــوژی اضافــه کــرد: اگزمــا 
ــای  ــد اگزماه ــی 80 درص ــور کل ــی دارد. به ط ــای مختلف فرم ه
ــوع تحریکــی و 20 درصــد اگزماهــای تماســی از  تماســی از ن
ــی مشــابه  ــا نماهای ــوع اگزم ــن دو ن ــک اســت؛ ای ــوع آلرژی ن
بــه یکدیگــر دارنــد و افتــراق ایــن دو از یکدیگــر ســخت اســت.

ــاده  ــا م ــه ب ــر ک ــر 10 نف ــرد: از ه ــه ک ــانی اضاف ــری کاش نصی
ــاط  ــت در ارتب ــده اس ــا ش ــاد اگزم ــث ایج ــه باع ــی ک تماس
هســتند؛ یــک نفــر ممکــن اســت دچــار اگزمــای تماســی از 

ــد.  ــان ده ــش نش ــدن آن واکن ــود و ب ــک ش ــوع آلرژی ن

پیوندخوردنمشکالتروانی
بامشکالتاقتصادیواجتماعی

متخصص پوست و مو:

۲۰درصداگزماهایتماسیازنوعآلرژیکهستند

،،
هنگامــی کــه آلزایمــر رخ می دهــد 
حافظــه نزدیــک از بیــن مــی رود؛ ولــی 
حافظــه دور آســیبی نمی بینــد، بــه 
بیانــی دیگــر می تــوان گفــت اولیــن 
بــه  آســیب  آلزایمــر  ایجــاد  نشــانه 

حافظــه نزدیــک اســت

در گفت وگوی کیمیای وطن با یک متخصص مغز و اعصاب بررسی شد

حافظه،یادگیریوفراموشی
اولین نشانه آلزایمر، آسیب به حافظه نزدیک است



7 محیط زیست
امکان ورود حیوانات غیربومی 

 به کشور با تأیید سازمان 
محیط زیست و دامپزشکی 

ــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ســازمان  مدی
ــی  ــای غیربوم ــت: ورود گونه ه ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
ــت و  ــط زیس ــازمان محی ــد س ــا تأیی ــور ب ــه کش ــات ب حیوان

اســت. امکان پذیــر  دامپزشــکی 
ــکار  ــت ش ــت و مدیری ــر حفاظ ــر کل دفت ــوری، مدی ــی تیم عل
و صیــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، در گفت وگــو 
ــی باشــگاه  ــروه اجتماع ــط زیســت گ ــگار حــوزه محی ــا خبرن ب
خبرنــگاران جــوان، دربــاره رعایــت اســتاندارد و حفــظ ســامت 
ــز  ــر مرک ــرد: ه ــار ک ــور اظه ــه کش ــده ب ــی واردش ــیر ایران دو ش
نگهــداری و بــاغ وحشــی در کشــور کــه مجــوز الزم را از ســازمان 
ــک  ــد ی ــد، می توان ــرده باش ــذ ک ــت اخ ــط زیس ــت محی حفاظ
گونــه غیربومــی را از کشــورهای مختلــف دنیــا بــرای نگهــداری 

ــد. ــور کن وارد کش
وی افــزود: حصــول اطمینــان از ســالم بودن گونه هــای واردشــده 
ــه کشــور توســط ســازمان دامپزشــکی، موضوعــی اســت کــه  ب

بــرای ســازمان محیــط زیســت اهمیــت دارد.
ــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ســازمان  مدی
و وضعیــت  اســتاندارد  زیســت گفــت:  حفاظــت محیــط 
جایگاه هــا و محل هــای نگهــداری از گونه هــای غیربومــی 
بایــد توســط کارشناســان ســازمان محیــط زیســت اســتان ها و 

ــود. ــد ش ــا تأیی ــای اروپ ــاغ وحش ه ــه ب اتحادی
وی ادامــه داد: از نظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت افرادی 
کــه بــا تأییدیــه ســازمان محیــط زیســت اســتان و دامپزشــکی، 
ــر  ــرای واردات ه ــد ب ــد، می توانن ــتاندارد دارن ــی اس ــاغ وحش ب

گونــه ای از حیــات وحــش اقــدام کننــد.
ــه کشــور  ــح کــرد: واردات گونه هــای غیربومــی ب تیمــوری تصری
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــط زیس ــان محی ــد کارشناس ــاس تأیی براس
جایــگاه نگهــداری از آن گونــه صــورت می گیــرد و ســازمان محیط 
ــر نحــوه  ــه کشــور ب ــف ب زیســت پــس از ورود گونه هــای مختل
نگهــداری از آن هــا نظــارت می کنــد تــا مشــکلی ایجــاد نشــود.

ــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ســازمان  مدی
ــا  ــران ب ــاغ وحــش ته ــرد: ب ــان ک ــط زیســت بی حفاظــت محی
تأییــد جایــگاه و محــل نگهــداری از حیوانــات از ســوی اتحادیــه 
ــژاد  ــیر ن ــه ش ــه ورود دو گون ــدام ب ــا اق ــای اروپ ــاغ وحش ه ب

ــه کشــور کــرده اســت. ــادر ب ایرانــی ن

فرصت 3 ساله به وزارت نفت 
برای استانداردسازی

مســعود زنــدی، سرپرســت مرکــز ملــی هــوا و اقلیــم ســازمان 
ــارات  ــی اظه ــه بعض ــش ب ــت، در واکن ــط زیس ــت محی حفاظ
نماینــدگان مجلــس دربــاره علــت اصلــی آلودگــی هــوا و نقــش 
بنزیــن در ایــن آلودگــی گفــت: در حــال حاضــر ســوخت توزیعی 

در تهــران و کان شــهرها بــا اســتاندارد یــورو 4 اســت.
ــاک  ــوای پ ــون ه ــه قان ــرد: براســاس مصوب ــح ک ــدی تصری زن
بــرای 8 کان شــهر در حــال حاضــر ســوخت با اســتاندارد یــورو 4 
توزیــع می شــود؛ امــا براســاس اصــل مــاده قانــون هــوای پــاک 
ــی ســه ســاله داده شــده اســت  ــه وزارت نفــت فرصــت زمان ب
کــه تمــام ســوخت های مصرفــی را بــا اســتانداردهای مصــوب 

کشــور تولیــد کنــد.

ــش از ۵۰۰  ــود بی ــا وج ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج اس
امامــزاده و بقعــه متبرکــه از نعمــت ایــن انــوار الهــی 
بهره منــد اســت کــه بایــد بــا تمــام قــوا تــاش شــود 
ایــن اماکــن مقــدس بــه قطــب فرهنگــی آذربایجــان 

شــرقی تبدیــل شــوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از تبریــز، زیــارت 
ــی و  ــای نوران ــن مکان ه ــه، ای ــاع متبرک ــن و بق اماک
قطعه هــای بهشــتی در روی زمیــن کــه پیکرهــای 
ــم)ص( و  ــر اعظ ــن پیامب ــدا، پاره ت ــای خ ــاک اولی پ
ــد،  ــوش گرفته ان ــر)س( را در آغ ــه اطه ــه صدیق ذری
آثــار و بــرکات فــراوان دنیــوی و اخــروی دارد و مــورد 

ــوده  اســت. ــن ب ــزرگان دی ــد ب تأکی
ایــن مراکــز مقــدس کــه کانون هــای توجــه بــه 
ــای الهــی هســتند  ــه اخــاق اولی ــق ب ــد و تخل خداون
ــان،  ــژه ایرانی ــاز مــورد عنایــت مســلمانان به وی از دیرب

خاصــه مــردم آذربایجــان بوده انــد.
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا وجــود بیــش از پانصــد 
امامــزاده و بقعــه متبرکــه از نعمــت ایــن انــوار الهــی 
بهره منــد اســت کــه بایــد بــا تمــام قــوا تــاش شــود 
ایــن اماکــن مقــدس بــه قطــب فرهنگــی آذربایجــان 

شــرقی تبدیــل شــوند.
از مهم تریــن  نمونــه  تنهــا چنــد  ایــن مجــال  در 
معرفــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  امامــزادگان 

. ند می شــو
 امامزاده سید حمزه تبریز

ــز  ــزه در تبری ــید حم ــزاده س ــدس امام ــتان مق آس
جنــب  در  کــه  دارد  قــرار  ثقة االســام  خیابــان 
مقبرة الشــعراء بــا نزدیــک بــه 3۰۰ شــاعر نامــی ایــران 

ــت. ــده اس ــع ش واق
ایــن امامــزاده از ســادات صحیــح النســب آذربایجــان 
ــار ســلطان محمــود غــازان و ســلطان  اســت و در درب
ارزش  و  احتــرام  از  )اولجایتــو(  محمــد خدابنــده 

ــوده اســت. خاصــی برخــوردار ب
بقعــه ســید حمــزه موقوفــات مفصــل و گســترده ای 
داشــته و واقــف آن مرحــوم میــرزا محمدابراهیــم 
ــام  ــه ن ــه ب ــوده ک ــان، ب ــر آذربایج ــن، وزی ظهیرالدی

ــت. ــروف اس ــه مع ــات ظهیری موقوف
 امامزاده خواجه سید محمد کججانی 

تبریز
آســتان مقــدس امامــزاده خواجــه ســید محمــد 
شــرقی  جنــوب  کیلومتــری   1۵ در  کججانــی 
کججــان  روســتای  کهــن  قبرســتان  در  تبریــز 
)کرجــان( قــرار دارد. قبرســتان کججــان متعلــق 
اســت هجــری  هفتــم  و  ششــم  ســده   بــه 

کــه در نــوع خــود بی نظیــر و میراثــی بــوده کــه 
و  علمــی  شــخصیت های  از  بســیاری  مدفــن 

اســت. سیاســی 
نســب شــریف ایــن امامــزاده بــا 14 واســطه بــه امام 
زین العابدیــن)ع( می رســد و هم اکنــون آســتان 
مقــدس امامــزاده خواجــه ســید محمــد کججانــی، 
ــول آذربایجــان  ــاع بســیار مشــهور و مقب ــی از بق یک
اســت و بــه گفتــه مســئوالن مربوطــه، هرســال بیش 

از دو میلیــون نفــر زائــر دارد.
ــید  ــه س ــزاده خواج ــتان امام ــر آس ــال حاض در ح
محمــد کججانــی مســاحتی بیــش از چهــار هــزار متر 
متشــکل از صحــن، حــرم، حســینیه، زینبیــه، مهدیــه 

و... دارد.
 امامزاده حذیفه و ابراهیم تبریز 

)معروف به دال ذال(
بقعــه امامــزاده دال ذال در شهرســتان تبریــز، محلــه 
مهادمهیــن، کوچــه میارمیــار )بیــن خیابان فردوســی 

و شــریعتی شــمالی کنونــی( قــرار دارد.
ــدان  ــوادگان و فرزن ایــن آســتان مقــدس، آســتان ن
جنــاب محمــد حنفیــه، حضــرت حذیفــه و ابراهیــم 
بــه نام هــای عبــدهللا بــن حنفیــه و زیــد بــن حنفیــه 
اســت کــه جــد واالمقامشــان مــوالی متقیــان 

ــب)ع( اســت. ــن ابیطال ــی ب حضــرت عل
بــه ایــن امامــزاده از جهــت تقیــه و خــوف از اعــادی 
بــرای  و ذال گفته انــد؛ دوســتان  و ظالمــان دال 
مخفی بــودن آن هــا از دشــمنان از ایــن اصطــاح 

اســتفاده می کردنــد.
 امامزادگان عون بن علی و زید بن علی

بقعــه امامــزادگان عــون بــن علــی و زیــد بــن علــی 
ــوه  ــه ک ــز و در قل ــتان تبری ــرقی شهرس ــع ش در ضل
ــن  ــه در بی ــن بقع ــت. ای ــده اس ــع ش ــرخاب واق س
ــی«،  ــن عل ــی«، »زی ــن عل ــه »عی ــز ب ــردم تبری م
»عینــال زینــال« و »عینالــی« معــروف اســت. تاریخ 
ســاخت بنــای اولیــه مربــوط بــه دوره ایلخانی اســت 

ــود. ــم و دهــم هجــری ب ــرن نه و در ق
ــطه  ــدان بی واس ــی فرزن ــه روایت ــزادگان ب ــن امام ای
ــت  ــن اس ــهور ای ــتند و مش ــی)ع( هس ــرت عل حض
ــن  ــد ب ــی و زی ــن عل ــون ب ــه اســم شریفشــان ع ک

ــی اســت. عل
هم اکنــون بقعــه امامــزادگان عــون بــن علــی و زیــد 
بــن علــی از اماکــن متبرکــه تبریــز بــوده و محوطه آن 
در ســال های اخیــر تبدیــل بــه تفرجگاه شــده اســت. 
ــام  ــهدای گمن ــود ش ــای یادب ــه بن ــری بقع در ۵۰ مت
 هشــت ســال دفــاع مقــدس ســاخته شــده اســت؛ 

ــم محــل توجــه  ــای متبرکــه از روزگاران قدی ــن بن ای
و عاقــه مــردم تبریــز بــوده و حتــی گروهــی از 
ــهاب الدین  ــید ش ــت هللا س ــر آی ــا نظی ــا و فقه علم
ــوری،  ــم دین ــرزا کاظ ــت هللا می ــی، آی ــی نجف مرعش
آیــت هللا میــرزا محمــود دوزدوزانــی و آیــت هللا ســید 
مهــدی مرعشــی نجفــی بــا پــای پیــاده بــه زیــارت 
ــر  ــر نظی ــی دیگ ــده اند و گروه ــرف ش ــه مش آن بقع
ــر خواجــه ای باغمیشــه ای،  ــرزا علی اصغ ــت هللا می آی
آیــت هللا میــرزا علــی زنــوزی و شــهید آیــت هللا میــرزا 
ــه و  ــظ بقع ــه حف ــی ب ــی طباطبای ــی قاض محمدعل

ــد. ــد کرده ان ــه تأکی ــان بقع ــه صاحب ــرام ب احت
 امامزاده سید ابراهیم تبریز

بقعــه امامــزاده ســید ابراهیــم در شهرســتان تبریــز، 
خیابــان شــمس تبریــزی )محلــه شــتربان( و 
در قبرســتان قدیمــی شــتربان کــه بــه پــارک و 
گردشــگاه ســید ابراهیــم تبدیــل شــده اســت، قــرار 

دارد.
عــده ای ایشــان را از نــوادگان امــام ســجاد)ع( و 
ــم  ــی ه ــن)ع( و برخ ــث معصومی ــان احادی از راوی
صاحــب بقعــه را از امامــزادگان نســل امــام موســی 

بــن جعفــر)ع( دانســته اند.
ــزاده  ــن امام ــارت ای ــه زی ــه ب ــول هفت ــردم در ط م
بزرگــوار مشــرف می شــوند کــه در کنــار آن، تعــدادی 
از مشــاهیر علــم و ادب نظیــر آیــت هللا ســید فاضــل 

ــده اند. ــن ش ــم دف ــی ه ــوی خلخال موس
 امامزاده سید جمال تبریز

بقعــه امامــزاده ابوالحســن موســی بــن جعفرالجمال 
ــز و  ــه »ســید جمــال« در شهرســتان تبری مشــهور ب
در محــل قدیمــی قبرســتان کهنــه در محلــه راســته 
کوچــه )خیابــان شــهید مطهــری فعلــی( قــرار دارد. 
بنــای امامــزاده ســید جمــال در بافــت قدیمــی 
ــون  ــی همچ ــا نام های ــت و ب ــده اس ــع ش ــهر واق ش
»امامــزاده موســی«، »کهنــه امامــزاده« و »امامــزاده 

ــود. ــناخته می ش ــز ش ــه« نی ــته کوچ راس
ــام  ــه ام ــن« ب ــید جمال الدی ــزاده »س ــب امام نس
ــود. ــی می ش ــم)ع( منته ــی کاظ ــام موس ــام ام هم

ــون آســتان مقــدس امامــزاده ســید جمــال  هم اکن
ــوی شهرســتان  یکــی از مراکــز بســیار باصفــا و معن
دینــی  مناســبت های  در  زائــران  و  بــوده  تبریــز 
ــور  ــا حض ــه در آنج ــای هفت ــال و روزه ــول س در ط

می یابنــد و بــه زیــارت می پردازنــد.
 امامزاده علی بن مجاهد تبریز

ــد در  ــن مجاه ــی ب ــزاده عل ــدس امام ــتان مق آس
ــان  ــه )خیاب ــته کوچ ــه راس ــز، محل ــتان تبری شهرس

شــهید مطهــری فعلــی(، انتهــای بــازار مســجد جامــع 
کــه در اصطــاح مــردم تبریــز »چهــار منــار« خوانــده 

می شــود، قــرار دارد.
ــراث  ــازمان می ــرف س ــه از ط ــای بقع ــون بن هم اکن
ــع دســتی و گردشــگری آذربایجــان  فرهنگــی، صنای

ــت. ــت اس ــا و مرم ــت احی ــرقی در دس ش
بقعــه امامــزاده علــی بــن مجاهــد از بقــاع باســابقه 
ــارت و  ــاز محــل زی ــز اســت و از دیرب و قدیمــی تبری

ــوده اســت. توجــه اهالــی تبریــز ب
 امامزاده شاه قاسم کلیبر

آســتان مقــدس امامــزاده شــاه قاســم در شهرســتان 
کلیبــر و در روســتای )پیره لــر( قــرار دارد. ایــن 
امامــزاده از نســل امــام همــام حضــرت امــام موســی 

کاظــم )ع( اســت.
آســتان مقــدس امامــزاده شــاه قاســم از بقــاع مهــم 
آذربایجــان اســت و مــردم شــهرها و روســتاهای 
در  به ویــژه  ســال  مختلــف  فصــول  در  مختلــف 
ــزاده  ــن امام ــتان ای ــه آس ــی ب ــبت های مذهب مناس
ــتردن  ــی، گس ــح قربان ــه ذب ــوند و ب ــرف می ش مش
ســفره نــذری و برگــزاری محافــل روضه خوانــی 

می گمارنــد. همــت 
 امامزاده میر سید حسین اسکو

بقعــه امامــزاده میــر ســید حســین در جنــوب 
شهرســتان اســکو، خیابــان شــهید فهمیــده و در کوچه 
الفــت قــرار دارد. بنــای امامــزاده در جــوار قبرســتان 
ــع  ــه شــهر واق ــه ای مشــرف ب ســبزه میدان و روی تپ
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــم انداز خاص ــه از چش ــده ک ش

امامــزاده ســید حســن بــن اســحاق بــن امــام جعفــر 
صــادق)ع( از ظلــم و کشــتار خلفــای عباســی بــا چند 
نفــر ســادات دیگــر بــه ایــران پنــاه آورده و در نواحــی 
ایــران پراکنــده شــده اند کــه ســید حســن هــم در آن 
ــه اســکو آمــده و در تپــه ایــن کــوه صومعــه  زمــان ب
ســاخته و پــس از وفاتــش در ایــن آرامــگاه آرمیــده و 

مرقــدش زیارتــگاه شــیعیان علــی)ع( اســت.
ــاع  ــین از بق ــید حس ــزاده میرس ــه امام ــه مبارک بقع
مشــهور و آبــاد منطقــه بــوده و از معنویــت برخــوردار 
اســت. ایــن آســتان شــریف مــورد توجــه خــاص و 
عــام بــوده و اهالــی محــل و دیگــر شــهرها روزهــای 
پنجشــنبه هــر هفتــه در جــوار مرقــد منــور ایــن 
ــوگواری  ــه و س ــم روض ــی مراس ــه برپای ــزاده ب امام

می پردازنــد.
 امامزاده سید ابراهیم خلیل ورزقان

 آســتان مقــدس امامــزاده ســید ابراهیــم خلیــل در 
ــا، در  ــه خاروان ــان ب ــاده ورزق ــار ج ــان، کن شــهر ورزق
ــین(  ــون )جوش ــتای جوش ــری روس ــش کیلومت ش
قــرار دارد. ایــن بنــا در 3۰ کیلومتــری ورزقــان در 
ــی  ــع جنوب ــه ای در ضل ــیب تپ ــر ش ــاز، ب ــی ب فضای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــون ق ــی جوش ــه تاریخ قلع
ایشــان  شــریف  اســم  زیارت نامــه،  براســاس 
ــن امــام موســی  ــن ســید جعفــر ب ســید ابراهیــم ب
ــدس  ــتان مق ــن آس ــه ای ــت ک ــوده اس ــم)ع( ب کاظ
ــاع مشــهور آذربایجــان اســت و در طــول ســال  از بق
ــک  ــی از شــهرهای دور و نزدی ــران فراوان ــرای زائ پذی

ــت.  اس

اخطار اجرایی
ــی  ــر بادپ ــه : جاب مشــخصات محکــوم علی
، نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان .

ــد درویشــی   ــه: وحی ــوم ل مشــخصات محک
ــدر غامرضــا، نشــانی محــل اقامــت:  ــام پ ن
ــم  ــد یک ــری 12-توحی ــت کانت مدخل-پش
پــاک 9 محکــوم بــه : بــه موجــب رای 
ــخ 96/8/14   ــماره 672/96  تاری ــی ش غیاب
اختــاف  حــل  شــورای  ســوم  حــوزه 
یافتــه  شهرســتان کاشــان کــه قطعیــت 
ــه  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــت .محک اس
: پرداخــت مبلــغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت 
اصــل خواســته و مبلــغ 37۵/۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت 
چــک  سررســید  تاریــخ  از  تاخیرتادیــه 
ــت اجــرای حکــم  8783۰۰—96/1/2۰  لغای
هزینــه اجــرا بــه میــزان نیــم عشــر از بهــای 
محکــوم بــه از محکــوم علیــه قابــل دریافــت 
اجــرای  قانــون   34 مــاده  باشــد.  مــی 
احــکام: همینکــه اجراییــه بــه محکــوم علیــه 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد محک ــاغ ش اب
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــرف ده روز مف ظ
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد صریح ن
ــورای  ــک ش ــماره ی ــوم ش ــعبه س ــر ش دفت
ــف ۵14/96 ــان    م/ال ــاف کاش ــل اخت ح

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمدعلــی برزگــری  بــه  شناســنامه 
شــماره 6۰8  بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 83/97  از ای کاس
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
فاطمــه  شــادروان  کــه  داده  توضیــح 
ــنامه 392۵3 در  ــماره شناس ــه ش ــرب   ب ع
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/11/24  اقامت تاری
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( زهــرا 
شــهیری فرزنــد رضــا بــه ش ش 63 مــادر  
2( محمدعلــی برزگــری فرزنــد علــی جــان 
ــام  ــا انج ــک ب ــر  این ــه ش ش 6۰8 همس ب
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب در ی
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت نمای
وصیتنامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه از تاری
 شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختاف 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی پیرصنعــان  بــه  شناســنامه 
شــماره 468  بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 78/97  از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده کــه شــادروان عــزت قدســی   بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 96/11/2  اقامت ــنامه ۵9 در تاری شناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

ــه  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
1( رضــا پیرصنعــان فرزنــد علــی اکبــر بــه ش 
ش 6۵2۰  2( نرگــس خواتــون پیرصنعــان 
فرزنــد علــی اکبــر بــه ش ش 114۵  3( 
ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــان فرزن عباســعلی پیرصنع
ش ش 363۵  4( رمضانعلــی پیرصنعــان 
فرزنــد علــی اکبــر بــه ش ش 3636  ۵( 
مهــدی پیرصنعــان فرزنــد علــی اکبــر بــه 
انجــام  بــا  اینــک  فرزنــدان  ش ش 468 
ــور را در  ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــه ن ــی /متوفی از متوف
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
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رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی آقــای محمــد شــاه میری 
فرزنــد عباســعلی بــه طرفیــت آقــای محســن 
رضائــی فرزنــد غامعلــی بــه خواســته مطالبــه 
ــب  ــال موج ــزان ۵1/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه می ــه ب وج
ــماره 3/493977  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ی
بــه  ملــی  بانــک  عهــده   96/3/2۰ مــورخ 
انضمــام خســارات دادرســی و خســارت تاخیر 
ــودن  ــدی ب ــه اصــل تجری ــت ب ــا عنای ــه ب تادی
اســناد تجــاری/ و اینکــه خوانــده دعــوی 
علیرغــم ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی در جلســه 
دادرســی حضــور نیافتــه و الیحــه دفاعیــه 
ارســال ننمــوده و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن یــا 
ابــراء ذمــه خــود بــه نحــوی از انحــاء قانونــی 
ــون از  ــه مص ــوی مطروح ــوده و دع ــه ننم ارائ
هرگونــه تعــرض و ایــراد و مســتندات ابــرازی 
ــده  ــی مان ــد باق ــکار و تردی ــری از ان ــز مب نی
ــه  ــا عنایــت ب ــر مراتــب فــوق و ب ــذا بناب اند.فل
گواهــی عــدم پرداخــت صــادره و احــراز ذینفــع 
بــودن خواهــان در دعــوی مطروحــه و صــدور 
آن از ناحیــه خوانــده و نظــر بــه اصــل صحــت 
ــون  ــول مــاده 13۰1 قان و صــدور اســناد و مدل
ــر امضــای ذیــل ســند  مدنــی و آثــار حاکــم ب
و در عیــن حــال نظــر بــه اینکــه وجــود /اصــل 
ســند/ تجــاری فــوق االشــعاردر یــد خواهــان 
ــتغال  ــن و اش ــاء دی ــر بق ــور ب ــر ظه ــت ب دالل
ذمــه خوانــده تــا میــزان مــورد خواســته 
ــن  ــده اســتصحاب دی ــه قاع ــر ب داشــته و نظ
ــه نظریــه مشــورتی اعضــا محتــرم  و توجهــا ب

شــورای حــل اختــاف و مــواد 9 و 2۵ و 
26 و 27 قانــون شــوراهای حــل اختــاف 
ــواد 12۵7 – 12۵8  ــال 1394 و م ــوب س مص
قانــون   1324  -1321  -1286  –  1284  –
مدنــی و مــواد  31۰ -311- 314  تجــارت 
ــواد 194 -197 -198- ۵19-۵1۵-۵۰3- و م

ــاده  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ۵22 قان
ــی  ــره الحاق ــاریه تبص ــون استفس ــده قان واح
مــاده 2 قانــون اصــاح مــوادی از قانــون 
صــدور چــک مصــوب مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام پیرامــون خســارت قابــل 
ــت ۵1/۰۰۰/۰۰۰  ــه پرداخ ــده را ب ــه خوان مطالب
ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 
ــی  ــارت دادرس ــت خس ــال باب 1/73۵/۰۰۰ ری
)هزینــه هــای دادرســی و ورودی دادخواســت 
منضمــات  تصدیــق  و  دادخواســت  اوراق  و 
ــر  ــه دادخواســت و پرداخــت خســارت تاخی ب
ــوی از  ــه وجــه ســند/تجاری مســتند دع تادی
ــر  ــا زمــان وصــول ب تاریــخ سررســید چــک ت
مبنــای نــرخ تورمــی اعامــی از ســوی بانــک 
مرکــزی کــه حیــن االجــرا محاســبه و تعییــن 
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــود در ح ــی ش م
ــدوا ظــرف 2۰ روز  ــد.رای صــادره غیابی/ب نمای
از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــای مهل ــس از انقض و پ
2۰ روز قابــل /تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم 

ــد. ــی باش ــان م ــتری کاش ــی دادگس عموم
حــل  شــورای  حقوقــی   2 شــعبه  قاضــی 
چــی مهــره  کاشــان-حمیدرضا  اختــاف 

شماره: 148

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه زاده  ــه اینکــه خواهــان مهــدی نصرال نظــر ب
فرزنــد قــدرت دادخواســتی بــه خواســته 
وجــه ســه فقــره چــک بــه شــماره هــای 
—8۵747۵ و   9۵/4/12—8۵7471

ــه  ــا ب 9۵/3/12 و 8۵7474—9۵/1/12 جمع
مبلــغ 1۵/۵۰۰/۰۰۰ ریــال همــراه بــا هزینــه 
ــه  و  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــای دادرس ه
ــه  ــرده ب ــوال نامب ــف ام ــای توقی ــدوا تقاض ب
میــزان قبــل از ابــاغ بــه طرفیــت محمــد 
صابــری مجرد)مجهــول المــکان( بــه مجتمــع 
ــه  ــم ک ــاف کاشــان تقدی شــوراهای حــل اخت
پــس از ارجــاع بــه شــعبه ســیزدهم حقوقــی  
ــه 684/96  ــه کاس ــاف ب ــل اخت ــورای ح ش
ــخ97/3/13 ســاعت 6:3۰  ــرای تاری ــت و ب ثب
ــه  ــده از آنجاک ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس وق
خوانــده فــوق الذکرمجهــول المــکان بــوده لــذا 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
ــه در  ــی گرددک ــاغ م ــرده اب ــه نامب ــب ب مرات
دادرســی حاضــر  در جلســه  وقــت مقــرر 
ــل  ــا قب ــد ت ــرده میتوانن ــا نامب ــوند . ضمن ش
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــیدگی جه ــه رس از جلس
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر 

ــی  ــن آگه ــار ای ــد .انتش ــه نمای ــورا مراجع ش
بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده و در صــورت 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــدم حضورش ع

ــود. ــد نم خواه
مســئول دفتــر شــعبه ســیزدهم  شــورای حــل 

اختــاف کاشــان م/الــف 1۵8

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

ــا-  ــدر :محمدآق ــام پ ــی -ن ــان فین ــواد ابای ج
نشــانی :کاشــان-فین بزرگ-محلــه مــاداب-
ــخصی  ــزل ش ــام رضا-من ــارک ام ــروی پ روب
ــه/ ــوم علی ــخصات محک ــان مش ــواد آبائی ج
ــدر  ــام پ ــدی -ن ــول الون ــم رس ــوم علیه محک
ــوم  ــکان محک ــول الم ــانی مجه ــر- نش :ناص
حکــم  اجــرای  درخواســت  بهبموجــب 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  بــه  مربوطــه 
96۰997366۵۵۰۰68۵ محکــوم علیــه محکوم 
ــال  ــغ 31۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل اســت ب
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 8/97۵/۰۰۰ 
خســارت  پرداخــت  همچنیــن  و  ریــال 
ــخ  ــته از تاری ــه خواس ــبت ب ــه نس ــر تادی تاخی
ــک  ــی بان ــورم اعام ــرخ ت ــای ن ــر مبن چــک ب
مرکــزی در حــق محکــوم لــه ایــن رای غیابــی 
اســت هزینــه اجــرا بــه عهــده محکــوم علیــه 

ــد. میباش
مدیــر دفتــر شــعبع 2 دادگاه عمومــی حقوقــی 
ســلمانیان  کاشــان-ابوالفضل  شهرســتان 

ــر نیاس
ــی  ــی حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــس ش رئی

ــی کاشــان علیرضــا عای
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ:

آنــرا بموقــع اجــرا  1-ظــرف ده روز مفــاد 
گــذارد )مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی(. 2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد. 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرای مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیرمنقــول، به 
طــور مشــروح مشــتمل بر میــزان وجــوه نقدی 
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا  و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 
کلیــه اموالــی کــه او بــه هرنحــو نــزد اشــخاص 
ــخاص  ــات او از اش ــه مطالب ــث دارد و کلی ثال
ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائی 
ــه  ــوم ل ــه درخواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8 و 3 قان ــود )م ــی ش ــت م بازداش
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 

صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
ــت را در  ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــی دارد. )م پ
مدنــی و مــاده 2۰ ق.م.ا و مــاده 16 قانــون 
ــی 1394( ۵-  ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هرنحــو بــا انگیزه 
ــده  ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ــرار از ادای دی ف
ــد  ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام
ــا  ــری درجــه شــش ی موجــب مجــازات تعزی
جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  ــی شــود.)ماده 21 قان ــر دو مجــازات م ه
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ســی روز ارائــه شــود ازادی محکــوم علیــه 
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
ــاده  ــره 1 م ــد بود.)تبص ــه خواه ــوم علی محک
ــی ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح  3 قان

») 1394 
شماره:1۵۰ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای  شناســنامه  جــواد صادقپــور  آقــای 
شــماره 2۵44 بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از  کاســه 97/3  
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــاس  ــوم عب ــادروان مرح ــه ش ــح داده ک توضی
در   72 شناســنامه  شــماره  بــه  صادقپــور  
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 1396/9/26 اقامت تاری
ــه حیــن الفــوت آن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
ــل   ــخاص ذی ــه اش ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
1( دخیلــه قاضــی شــماره شناســنامه 1911 
ــی  ــر متوف ــان همس ــوزه ۵ کاش ــادره از ح ص
2( ابوالفضــل صادقپــور شــماره شناســنامه 
ــواد  ــان 3( ج ــوزه ۵ کاش ــادره از ح 236۵ ص
ــادره  ــنامه 2۵44 ص ــماره شناس ــور ش صادقپ
صادقپــور  نجــات   )4 ۵ کاشــان  حــوزه  از 
شــماره شناســنامه 3۰74 صــادره از حــوزه 
ــک  ــر این ــی وال غی ــدان متوف ــان فرزن ۵ کاش
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی  مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نشرنخس
 شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
دفتــر شــعبه 17 حقوقــی جوشــقان قالــی م/

الــف 1۵9

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
ســاختمان پــاک شــماره 2214 فرعــی از 
36/19۵6 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام حســن عباســی 
ــان  ــدر مفــروز و    در جری ــد حی ــی فرزن ولدان

ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم آن  ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون ثبــت و 
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
مرقــوم در روز یکشــنبه  مــورخ 97/2/23 
بــه  و  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه عم
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده 2۰ قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

ــد. ــد ش ــه خواه 3۰ روز پذیرفت
م الف 1894  

تاریخ انتشار : 97/2/2 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــر واح ــدری مدی ــا حی علیرض
ثبــت  ملــک غــرب اصفهــان  ازطــرف پیمانــه 

ــان   ســادات قادری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــماره 31/9837 واق ــاک ش ــاختمان  پ س
در بخــش 14  ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونده 
ثبتــی بنــام مرتضــی عابدینــی  گورتانــی فرزنــد 
ــه یــک دانــگ  و نیــم مشــاع  رضــا نســبت ب
و شــرکا    در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت 
ــده  ــل نیام ــت بعم ــدم حضــور متقاضــی ثب ع
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از 
ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده 1۵ قان م
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک 
ــورخ 97/2/23 ســاعت  ــوم روز شــنبه  م مرق
9 صبــح  محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
ــن اخطــار میگــردد کــه در  ــن و مجاوری مالکی
ــد  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک 
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده هــای 
ــاه  ــک م ــرف ی ــرض  ظ ــت معت ــی ثب معترض
از تاریــخ تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره 
ــه مراجــع  ــا تقدیــم دادخواســت  ب بایســتی ب
ذیصــاح  قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت 

ــد .  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب را اخ
م الف 1818

تاریخ انتشار : 97/2/2 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــر واح ــدری مدی ــا حی علیرض
ثبــت  ملــک غــرب اصفهــان  ازطــرف پیمانــه 

ــان   ســادات قادری

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه آقــای  ســعید رضائــی فرزنــد 
احمــد  بــا تســلیم2برگ استشــهاد شــهود  
ــه 1۰8  ــماره :42۵4۰-1396/9/3۰ دفترخان ش

اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن ســند 
مالکیــت  یــک ســهم و ســه – پنجــم  ســهم 
مشــاع از 16 ســهم ششــدانگ  باشــتثناء  
بهــای ثمنیــه اعیانــی  آن مربــوط بپــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی  از 24 اصل 299 فرع
14 ثبــت اصفهــان کــه در ذیــل  ثبــت 2۰7۵1۵ 
صفحــه 92 دفتــر جلــد 867   بشــماره چاپــی 
۰۵6۰۵9۰  صــادر و تســلیم گردیــده  و مالــک 
ــوم   ــت  مرق ــند مالکی ــه س ــته ک ــار  داش اظه
ــر جابجایــی مفقــود گردیــده  و نامبــرده  در اث
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  المثنــی 
ــت   ــر چــه  ســند مالکی ــذا دفت ــد  ل نمــوده ان
ــذا مراتــب  ــار ســاقط .ل مذکــور  از درجــه اعتب
بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 12۰ آیی
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا 
ــزد خــود میباشــد از  وجــود ســند مالکیــت ن
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل 
ــن  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
ــه  صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت ب
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی 
ــی  ــرر اعتراض ــدت مق ــرف / م ــر ظ ــت اگ اس
ــراض اصــل ســند  ــا در صــورت اعت نرســید ی
ــه  ــه نشــود اقــدام ب ــه ارائ ــا معامل مالکیــت ی
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

ــد شــد .  خواه
ــر واحــد  ــدری مدی ــف 1893علیرضــا حی م ال
ــان   ــرب اصفه ــک غ ــت  مل ــوزه ثب ــی ح ثبت

ــان   ــادات قادری ــه س ــرف پیمان ازط

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 97۰۰28 خواهان 
ــی  ــران محمــد شــفیعی دادخواســتی مبن مه
ــت  ــه طرفی ــودرو   ب ــال خ ــه  انتق ــزام ب برال
میرزاونــد  2-عبــاس  ســومالی   1-بهنــام 
تقدیــم  هوشــنگی  3-ســعید  بروجنــی  
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز -  مــورخ 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــاعت 1۰تعیی 97/3/19س
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــب ســاختمان  ــور – جن ــی پ روی مدرســه نیل
صبــا – پــاک ۵7 کــد پســتی 816۵7۵6441 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 
32 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 672م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری
برگزاری نشست بررسی 

فرصت های سرمایه گذاری در 
کردستان با معاون سفیر نروژ

جلســه بررســی فرصت هــای ســرمایه گذاری 
کل  مدیــر  بــا حضــور  اســتان کردســتان  در 
میــراث  فرهنگــی ایــن اســتان، شــانلوبو معــاون 
ــش  ــئول بخ ــوس مس ــروژ، کال مگن ــفارت ن س
ســرمایه گذاری ســفارت نــروژ، پنجشــنبه 3۰ 
ــی  ــراث  فرهنگ ــل اداره  کل می ــن در مح فروردی

ــد. ــزار ش ــتان برگ کردس
میــراث   کل  مدیــر  علــوی،  محســن  ســید 
فرهنگــی ایــن اســتان، گفــت: »کردســتان دارای 
ــف  ــای مختل ــادی در زمینه ه ــیل های زی پتانس
ازجملــه طبیعت گــردی، گردشــگری ســامت، 
فرهنــگ  دارای  همچنیــن  و  تاریخــی  آثــار 
ــه  ــی و متفــاوت اســت کــه ایــن مــوارد زمین غن
مناســبی را بــرای ســرمایه گذاران خارجــی در 
حــوزه ســاخت هتــل، مجتمع هــای گردشــگری، 

تفریحــی و... فراهــم آورده اســت.«
ــفارت  ــاون س ــت از مع ــن درخواس ــوی ضم عل
ایــن  ســرمایه گذاران  از  دعــوت  بــرای  نــروژ 
بخش هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای  کشــور 
ــار  ــتان اظه ــتان کردس ــادی اس ــف اقتص مختل
ــرای  ــازی ب ــه آغ ــن جلس ــم ای ــرد: »امیدواری ک
هیئت هــای  بــا  دیگــر  جلســات  برگــزاری 
بخش هــای  ســرمایه گذاران  از  متشــکل 
ــد.« ــتان باش ــورها در کردس ــن کش ــف ای مختل

شــانلو بــو، معــاون ســفارت نــروژ، نیــز بــا ابــراز 
خرســندی از حضــور در اســتان کردســتان گفــت: 
ــه  ــتان ب ــت اس ــی وضعی ــدف بررس ــا ه ــا ب »م
ســرمایه گذاری  پتانســیل های  وجــود   لحــاظ 

ــم.« ــفر کرده ای ــتان س ــن اس ــه ای ب
اظهــار کــرد: »مــا ســعی خواهیــم کــرد  او 
در  ســرمایه گذاری  بــه  مربــوط  فرصت هــای 
ــایر  ــاک، س ــرژی پ ــه ان ــوط ب ــای مرب بخش ه
بخش هــای صنعتــی و همچنیــن گردشــگری 
ــرای  ــروژی ب ــرمایه گذاران ن ــه س ــی و ب را بررس
ــال و  ــازار در اســتان کردســتان، انتق حضــور در ب

ــم.« ــس کنی منعک
یعقــوب گویلیــان، کارشــناس بخــش گردشــگری 
اســتان کردســتان، نیــز در این جلســه بــا معرفی 
کامــل اســتان کردســتان در زمینه هــای مختلــف 
از قبیــل وضعیــت ترکیــب جمعیتــی، موقعیــت 
جغرافیایــی، فرهنگ هــا و آیین هــای اســتان، 
موســیقی، آثــار تاریخــی و باســتانی، صنایــع 
اســتان،  گردشــگری  روســتاهای  و   دســتی 
هیئــت ســوئدی  نــروژی را بــا ایــن اســتان آشــنا 

کــرد.
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از امامزاده ای در شلوغی های شهر تا امامزاده ای در دل کوه و طبیعت

 امامزادگان آذربایجان شرقی



اطالعرسانی8
 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

 و دادخواست و ضمائم 
به آقایان علی محمد نبوی طباطبایی 

 فرزند محمدباقر 
و محمدجعفر صدرزاده نبوی طباطبایی و 
ملوک السادات صدر زاده نبوی طباطبایی

خواهــان آقــای محمدحســین صــدرزاده نبــوی 
طباطبایــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان 
ــی  ــوی طباطبای ــد نب ــی محم ــان عل ــوق آقای ف
فرزنــد محمدباقــر و محمدجعفــر صــدر زاده 
ــدرزاده  ــادات ص ــی و ملوک الس ــوی طباطبای نب
نبــوی طاطبایــی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم 
ســند رســمی ملــک مطــرح کــه بــه ایــن 
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــی  9609980226600786 شــعبه 6 دادگاه عموم
حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی تهران 
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/04/02 
ســاعت 12/30 تعییــن کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
مجهول المــکان  علــت  بــه  مدنــی  دادرســی 
ــب  ــان مرات ــده و در خواســت خواه ــودن خوان ب
یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
ــردادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــل خــود،  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه و ضم مراجع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــردد.  ــر گ دادگاه حاض
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179718ت منش
6 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

ــی ــترن وکیل ــتی تهران-نس ــهید بهش ش

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقای محمد منصوری فرزند جاسم 
خواهــان شــرکت بهمــن لیزینــگ دادخواســتی 
آقایــان 1- محمــد  بــه طرفیــت خوانــدگان 
بــه خواســته  منصــوری  و خالــد  منصــوری 
مطالبــه وجــه چــک مطــرح کــه بــه ایــن 
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــی  ــعبه 6 دادگاه عموم 9609980226600595 ش
حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی تهران 
ــورخ 1397/03/29  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ثب
ســاعت 09/00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات و در خواســت خواه
یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــردادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179712ت منش
6 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

ــی ــترن وکیل ــتی تهران-نس ــهید بهش ش

آگهی ابالغ
ضمائــم  و  دادخواســت  ابــالغ  آگهــی 
خانــم  / آقــای  بــه  تجدیدنظرخواهــی 

ــت  ــی دادخواس ــه رحیم ــواه فاطم تجدیدنظرخ
تجدیدنظــر خواهــی بــه طرفیــت تجدیدنظــر 
ــبت  ــی نس ــماعیل تجریش ــهیال اس ــده س خوان
بــه دادنامــه شــماره 96/1102 در پرونــده کالســه 
ــوع  ــق موض ــه طب ــم ک ــعبه 9 تقدی 960363 ش
مــده 73 و 346 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهول المــکان بــودن تجدیدنظــر 
ــت در  ــک نوب ــح ی ــادل لوای ــب تب ــده مرات خوان
ــردد  ــی می  گ ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
ــس از  ــرف ده روز پ ــده ظ ــر خوان ــا تجدیدنظ ت
ــه  ــردادگاه مراجع ــه دفت ــارآگهی ب ــخ انتش تاری
ــخه  ــود، نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظرخواهــی 
ــه  ــا ب ــخی دارد کتب ــه پاس ــت و چنانچ را دریاف
ــن صــورت  ــر ای ــد. در غی ــه نمای ــن دادگاه ارای ای
ــی نســبت  ــرر قانون ــت مق ــس از انقضــاء مهل پ
بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر اقــدام 

ــد شــد.  خواه
حقوقــی  دادگاه  دفتــر  مدیــر  110/179705ت 
تهــران-  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   9 شــعبه 

علیرضــا جبلــی

متن آگهی 
خواهــان/ شــاکی ســیدعلیرضا انجــوی خوانــده/ 
ــادات  ــر س ــوی نیلوف ــیدمصطفی نج ــم س مته
اخــذ  بــه  الــزام  اتهــام:  انجــوی خواســته/ 
پایــان کار- الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی 
ملــک- مطالبــه خســارت دادرســی- الــزام 
ــه  ــرح ک ــی مط ــس تفکیک ــذ صورتمجل ــه اخ ب
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
 126 شــعبه   9709980242300047 کالســه 
قضایــی  مجتمــع  حقوقــی  عمومــی  دادگاه 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــر ته ــهید باهن ش
تعییــن   11/30 ســاعت   1397/04/05 مــورخ 
موضــوع  طبــق  دادگاه  دســتور  کــه حســب 
مدنــی  دادرســی  آییــن  قانــون   73 مــاده 
بــودن خوانــده و  بــه علــت مجهول المــکان 
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
ــردد  ــی می گ ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ت
و  دادگاه مراجعــه  دفتــر  بــه  آگهــی  انتشــار 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــر ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف  مق

 گردد. 
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179668ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم

ــر تهــران- ســمانه جاللــی شــهید باهن

متن آگهی 
خداویــردی  تجدیدنظرخواهــی  درخصــوص 
ــون  ــه همای ــه طرفیــت پروان ــو ب قاســمی ججه ل
ــیخ  ــهرت صابرش ــر دو ش ــتو ه ــک و پرس و باب
ــادره  ــماره 9601579 ص ــه ش ــه دادنام ــبت ب نس
مجهول المــکان  علــت  بــه  شــعبه  ایــن  از 
درخواســت  و  خوانــده  تجدیدنظــر  بــودن 
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــواه وب تجدیدنظرخ
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــر  ــس از نش ــده پ ــا تجدیدنظرخوان ــود ت می ش
ــه  ــه دادگا مراجع ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط آگه
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــر را دریاف ــم تجدیدنظ ــت و ضمائ دادخواس
و چنانچــه پاســخی دارد ظــرف ده روز پــس از 
ــد  ــه ایــن دادگاه اعــالم نمای ــه، ب رویــت اخطاری
پرونــده  واال  دهــد.  تحویــل  دادگاه  بــه  یــا 
بــا همیــن کیفیــت بــه تجدیدنظــر ارســال 

می گــردد. 
110/180205ت مدیــر دفتــر شــعبه 126 دادگاه 

ــران  ــی ته حقوق

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به  اقای/ خانم خسرو تاجیک فرزند
بــه  دادخواســتی  فرهادی نــژاد  آذر  خواهــان 
ــده سیدمحمدسیدحســینی طــرز  طرفیــت خوان
ــال  ــته ابط ــه خواس ــک ب ــرو تاجی ــو خس جانی
ــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه  ســند مطــرح کــه ب
شــماره پرونــده کالســه 9609982160401053 
شــعبه 39 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 
قضایــی شــهید صــدر تهــران ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 1397/03/21ســاعت 09/30 
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  کــه  تعییــن 
آییــن دادرســی  موضــوع مــاده 73 قانــون 
مدنــی بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 

کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد. 
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179661ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 39 دادگاه عموم

ــران  شــهید صــدر ته

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم

  به  اقای/ خانم رضا فیضی
 فرزند محمد 

خواهــان آقــای شــرکت واســپاری ســپهر پــارس 
دادخواســتی بــه طرفیــت  خوانــده علیرضــا 
ــی  ــی غالمعل ــا فیض ــردی و رض ــی دهک خادم
مهربــان بــه خواســته مطالبــه و تامیــن خواســته 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9609982160400509 شــعبه 39 
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایی شــهید 
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــران ثب ــدر ته ص
1397/03/21ســاعت 09/00 تعییــن کــه حســب 
ــون  دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قان
آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهول المــکان 
ــب  ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ب
یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار آگهی 
می گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه دادخواس
ــردد.  ــی می گ ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179662ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 39 دادگاه عموم

ــران  شــهید صــدر ته

متن آگهی 
دانشــور  رســول  شــاکی  خواهــان/ 
دانشــورقویمی – عصمــت  فریــده  قویمــی- 
ــی فــرد- حســین  ــرزاد موالئ دانشــورقویمی- ف
کیخســرو  متهــم  خوانــده/  دانشــورقویمی 
ــال  ــام ابط ــته/ اته ــری خواس ــیدی کالنت جمش
ــت(  ــک اس ــند مل ــوع س ــمی )موض ــند رس س
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9709980242300042 شــعبه 
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــر ته ــهید باهن ش
ــه  ــن ک ــورخ 1397/04/05 ســاعت 11/00 تعیی م
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73 قان
مجهول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا خوانــده ظــرف 
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ ــک م ی
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه مراجع دفت
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  خــود،  کامــل 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179664ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم

ــر تهــران- ســمانه جاللــی شــهید باهن

متن آگهی 
دانشــورقویمی-  رســول  شــاکی  خواهــان/ 
ــرد-  ــرزاد موالئی ف ــی- ف ــور قویم ــده دانش فری
حســین دانشــور قویمــی- عصمــت دانشــور 
قویمــی خوانــده/ متهــم: غالمحســین جاللیان- 
ــام:  ــته/ اته ــدم خواس ــی زاده مق ــی قل محمدعل
ــک  ــند مل ــوع س ــمی )موض ــند رس ــال س ابط
اســت( مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 

شــماره پرونــده کالســه 9709980242300041 
ــع  ــی مجتم ــی حقوق ــعبه 126 دادگاه عموم ش
قضایــی شــهید باهنــر تهــران ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 1397/04/05 ســاعت 10/30 
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  کــه  تعییــن 
آییــن دادرســی  موضــوع مــاده 73 قانــون 
مدنــی بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179665ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم

ــر تهــران- ســمانه جاللــی شــهید باهن

متن آگهی 
دانشــورقویمی-  حســین  شــاکی  خواهــان/ 
عصمــت دانشــور قویمــی- فریــده دانشــور 
رســول  فــرد-  موالئــی  فــرزاد  قویمــی- 
محســن  متهــم:  خوانــده/  دانشــورقویمی- 
ابراهیــم  مقــدم-  گلیــان  حسینی-شــالون 
گلیــان مقــدم خواســته اتهــام ابطــال ســند 
ــک اســت( مطــرح  رســمی )موضــوع ســند مل
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
کالســه 9709980242300040 شــعبه 126 دادگاه 
قضایــی شــهید  مجتمــع  عمومــی حقوقــی 
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــران ثب ــر ته باهن
1397/04/05 ســاعت 10/00 تعییــن کــه حســب 
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهول المــکان 
ــب  ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ب
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی می گ آگه
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه پــس از تاری
ــل خــود،  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه و ضم مراجع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

دادگاه حاضــر گــردد. 
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179666ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم

ــی ــر تهــران- ســمانه جالل شــهید باهن

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  و دادخواست و ضمائم 

به آقای/ خانم اسد غیق قربط 
بابایانس فرزند 

خواهــان/ شــاکی فــرزاد موالئی فــرد فریــده 
قویمــی-  دانشــور  رســول  دانشــورقویمی- 
حســین دانشــورقویمی- عصمت دانشــورقویمی 
خوانــده/ متهــم: اســد غیــق قربــط بابایانــس- 
ــند  ــال س ــام: ابط ــته/ اته ــج خواس ــالن اون اص
ــک اســت( مطــرح  رســمی )موضــوع ســند مل
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــعبه  ــه 9709980242300035 ش پرونــده کالس
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــر ته ــهید باهن ش
09/30تعییــن  ســاعت   1397/04/05 مــورخ 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73 قان
مجهول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتر 
ــل  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ــم را  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود، نس خ
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد.  ــر گ در دادگاه حاض
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق 110/179667ت منش
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 126 دادگاه عموم

ــر تهــران- ســمانه جاللــی شــهید باهن

 آگهی ابالغ اجراییه 
 به 1- مرضیه ناصری سوئینی 

2- بردیا ژاله 3- نگار ژاله 
شــماره  دادنامــه  موجــب  بــه 
 1396/11/07 مــورخ   9609970227600873
محکــوم  محکوم لــه  حــق  در  محکوم علیهــم 
هســتند بــه 1- ابطــال وکالتنامــه رســمی شــماره 
102127-83/4/18 تنظیمــی در دفتــر اســناد 
ــناد  ــا اس ــران و متعاقب ــماره 411 ته ــمی ش رس
رســمی شــماره 102154-83/4/29 تنظیمــی 
ــران و  ــماره 411 ته ــمی ش ــناد رس ــر اس در دفت
شــماره 169676-91/8/3 تنظیمــی در دفتــر 
ــه  ــع ب ــران راج ــماره 86 ته ــمی ش ــناد رس اس
ــی 3839-3529 بخــش 3  ــالک ثبت ــال پ انتق
ــصت  ــد و ش ــغ هفتص ــت مبل ــران 2- پرداخ ته
ــه  ــوان هزین ــه عن ــال ب ــد ری ــزار و پانص و دو ه
وکیــل  حق الوکالــه  پرداخــت   -3 دادرســی 
بــه ماخــذ قانونــی در زمــان انعقــاد قــرارداد 
یــک  بــه میــزان مســاوی مراتــب  وکالــت 
نوبــت و در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج 
ــس از  ــدت ده روز پ ــرف م ــه ظ ــا محکوم علی ت
انتشــار آگهــی نســبت بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــات  ــن صــورت اقدام ــر ای ــد. در غی ــدام نماین اق

اجرایــی انجــام خواهــد پذیرفــت.
110/179709ت مدیــر دفتــر شــعبه 16 دادگاه 
قضایــی شــهید  مجتمــع  عمومــی حقوقــی 

بهشــتی تهــران- حســن یوســفی مقــدم

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقای / خانم محسن جانجانی 
فرزند محمدرضا

بابائــی  حســین  خانــم  آقــای/  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای/ خانــم 

ــه وجــه  ــه خواســته مطالب ــی ب محســن جانجان
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره 
پرونــده کالســه 9609980227800794 شــعبه 
18 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 
ــت و وقــت رســیدگی  ــران ثب شــهید بهشــتی ته
تعییــن  مــورخ 1397/03/28 ســاعت 09/30 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73 قان
بــودن خوانــده و درخواســت  مجهول المــکان 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتر 
ــل  ــانی کام ــالم نش ــم اع ــه و ضن دادگاه مراجع
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد.  ــر گ در دادگاه حاض
110/179710ت منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 18 
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 

بهشــتی تهــران- فریبــا منشــی

اجراییه
محکوم لهــم:  محکوم لــه/  مشــخصات 
بــه  آقامیــرزا  فرزنــد  هدایت پــور  محمدرضــا 
اللــه  متــری   35 جنت آبــاد  تهــران  نشــانی 
پــالک  2 کوچــه کریمــی  متــری   16 غربــی 
مشــخصات   1 طبقــه  جدیــد   39 قدیــم   14
1-ســیدجواد  محکوم علیهــم:  محکوم علیــه/ 
مجهول المــکان  نشــانی  بــه  حســینی 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
ــر  ــف جعفری ف ــه: یوس ــه/ محکوم علی محکوم ل
فرزنــد هاشــم بــه نشــانی تهــران جنت آبــاد 
ــه  ــری دوم کوچ ــی 16 مت ــه غرب ــری الل 35 مت
ــد طبقــه  ــا 39 جدی ــم ی کریمــی پــالک 14 قدی
ــه:  ــه/ محکوم علی ــل محکوم ل ــه وکی ــوع رابط 4 ن
ــب  ــه موج ــه: ب ــور محکوم ب ــا هدایت پ محمدرض
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و 
ــه 9609970226900805  ــه مربوط ــماره دادنام ش
پرداخــت  بــه  اســت  محکــوم  محکوم علیــه 
مبلــغ 1/100/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــق  ــل مطاب ــه وکی ــه دادرســی و حق  الوکال و هزین
ــارت  ــی و خس ــه کارشناس ــی هزین ــه قانون تعرف
تاخیــر تادیــه از تاریــخ 1379/07/14 لغایــت 
اجــرای حکــم برحســب شــاخص بانــک مرکــزی 
عشــر  نیــم  پرداخــت  و  محکوم لــه  حــق  در 

ــت.  ــق دول ــی در ح دولت
حقوقــی  دادگاه  دفتــر  مدیــر  110/179719ت 

تهــران شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقــی 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقای / خانم ابراهیم اسمعیل زاده 
فرزند حاتم 

آقــای محمدرضــا قدیانــی دادخواســتی بــه 
ــمعیل زاده  ــم اس ــای ابراهی ــده آق ــت خوان طرفی
بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 
ــن  ــه ای ــه ب ــه وجــه چــک ... مطــرح ک و مطالب
شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کالســه 
ــی  ــعبه 9 دادگاه عموم 9609982512900788 ش
حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی تهــران 
ــورخ 1397/03/27  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ثب
ســاعت 09/00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضنــم اعــالم  آگهــی ب
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد.  رســیدگی در دادگاه حاضــر گ
110/179721ت منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 9 
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 

بهشــتی تهــران- آذر ابراهیمــی ســیس

متن آگهی 
بنــدر   دریــا  جنــوب  شــرکت  محکوم لــه: 
پیــرو  روزی طلــب  محمــد  محکوم علیــه: 
ــه  ــیله ب ــد بدینوس ــره در جرای ــای منتش آگهی ه
ــکان  ــه مجهول الم ــب ک ــد روزی طل ــای محم آق
ــت  ــب درخواس ــود موج ــالغ می ش ــد اب می باش
 7399 شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
مــورخ 96/8/23 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
محکــوم  محکوم علیــه   9609970228100461
ــه پرداخــت مبلــغ 4/400/000/000 ریــال  اســت ب
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 152/766/000 
مبلــغ  و  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال 
86/400/000 ریــال بــه عنــوان حق الوکالــه وکیــل 
ــرخ  ــای ن ــر مبن ــه ب ــر تادی ــز خســارت تاخی و نی
ــه  ــان وصــول آن ک ــا زم ــخ چــک ت ــورم از تاری ت
توســط واحــد اجــرای احــکام از بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران اســتعالم می شــود، در 
حــق محکوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی. 
بدیهــی اســت بــا توجــه بــه غیابــی بــودن حکــم، 
اجــرای حکــم غیابــی منــوط بــه معرفــی ضامــن 
ــه  ــن متناســب از محکوم ل ــا اخــذ تامی ــر ی معتب
یــا ابــالغ واقعــی اجراییــه بــه محکوم علیــه 
می باشــد. لــذا مفــاد اجراییــه صــادره یــک 
نوبــت در اجــرای مــاده 73 آ.د.م و مــاده 9 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار درج می گــردد تــا ظــرف ده روز 
پــس از انتشــار آگهــی نســبت بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه اقــدام گــردد. در غیــر ایــن صــورت 
ــبت  ــررات نس ــق مق ــکام طب ــرای اح ــد اج واح
ــه  ــول هزین ــه و وص ــول اجرایی ــرای مدل ــه اج ب

ــود.  ــد نم ــدام خواه ــی اق اجرای
حقوقــی  دادگاه  دفتــر  مدیــر  110/179724ت 
شــعبه 21 دادگاه عمومــی حقوقــی تهــران- لیــال 

ــک آذربی

 آگهی ابالغ معرفی داور
 به آقای کیامرز رستمی 

خوانــده  رســتمی  پرویــن  خواهــان: 
کیامرزرســتمی خواســته طــالق بــه درخواســت 
زوجــه کالســه پرونــده 960835/282 خواهــان 
ــکان  ــدم ام ــر گواهــی ع ــی ب دادخواســتی مبن
ــواده  ــه دادگاه عمومــی خان ســازش )طــالق( ب
تهــران تقدیــم نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه 287 واقــع در فلکــه چهــارم تهرانپــارس 
قضایــی  مجتمــع  شــرقی  وفــادار  اتوبــان 
ــه منجــر  ــده اســت ک شــهیدباهنر ارجــاع گردی
بــه صــدور قــرار ارجــاع بــه امــر داوری شــد کــه 
بــه دســتور ریاســت محتــرم شــعبه بدینوســیله 
بــه آقــای کیامــرز رســتمی ابــالغ می گــردد تــا 
ــرآگهی  ــخ نش ــت روز از تاری ــت هف ــرف مهل ظ
ــه  ــارب خــود ک ــی احــد از اق ــه معرف نســبت ب
ــن و  ــال س ــل س ــل دارای چه ــل و حداق متاه
ــن  ــی و دارای حس ــائل خانوادگ ــه مس ــنا ب آش
ــته  ــاد نیزنداش ــه فس ــتهار ب ــوده و اش ــق ب خل
ــدام  ــن دادگاه اق ــه ای ــوان داور ب ــه عن ــد ب باش
نماییــد در غیــر ایــن صــورت دادگاه خــود راســا 
نســبت بــه انتخــاب داور اقــدام خواهــد نمــود. 
دادگاه   282 شــعبه  مدیــر  110/179754ت 

عمومــی خانــواده تهــران 

متن آگهی 
خوانــده/  دادرس  نجمــا  شــاکی  خواهــان/ 
اتهــام  خواســته  ترکیــان  ســعید  متهــم 
ــه  ــی مطالب ــه دادرس ــت هزین ــار از پرداخ اعس
تاخیــر  خســارت  مطالبــه  ســفته-  وجــه 
ــن  ــی- تامی ــارت دادرس ــه خس ــه- مطالب تادی
عمومــی  دادگاه هــای  تقدیــم  خواســته 
شهرســتان تهــران نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   113 شــعبه  بــه 
مجتمــع قضایــی شــهیدباهنر تهــران واقــع 
ــع  ــارس مجتم ــارم تهرانپ ــه چه ــران فلک در ته
قضایــی شــهید باهنــر ارجــاع و بــه کالســه 
9609980243701015 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
 09/00 ســاعت   1397/03/28 آن  رســیدگی 
تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهول المــکان 
بــودن خوانــده/ متهــم و درخواســت خواهــان/ 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــاکی و ب ش
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــر  ــس از نش ــم پ ــده/ مته ــا خوان ــردد ت می گ
آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

گردد. 
110/179755ت منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

شــهید باهنــر تهــران

متن آگهی 
ــده  ــی خوان ــه رمضان ــاکی عزت ال ــان/ ش خواه
ــزام  ــام ال ــان خواســته اته ــت پیرجه ــم لین مته
ــه فــک خــودرو تقدیــم دادگاه هــای عمومــی  ب
شهرســتان تهــران نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   113 شــعبه  بــه 
ــع  ــران واق ــر ته ــهید باهن ــی ش ــع قضای مجتم
ــع  ــارس مجتم ــارم تهرانپ ــه چه ــران فلک در ته
قضایــی شــهید باهنــر ارجــاع و بــه کالســه 
9609980243701039 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
 09/30 ســاعت   1397/03/28 آن  رســیدگی 
تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهول المــکان 
بــودن خوانــده/ متهــم و درخواســت خواهــان/ 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــاکی و ب ش
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــر  ــس از نش ــم پ ــده/ مته ــا خوان ــردد ت می گ
آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد.  گ
110/179758ت منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

شــهید باهنــر تهــران

متن آگهی 
ــان  ــری اجق ــده صف ــاکی فرخن ــان/ ش خواه
خوانــده متهــم صغــری دالوری خواســته اتهــام 
دســتور موقــت الــزام بــه فــک پــالک خــودرو 
تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان تهــران 
ــعبه 113  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
قضایــی  مجتمــع  حقوقــی  عمومــی  دادگاه 
شــهیدباهنر تهــران واقــع در تهــران فلکــه چهارم 
تهرانپــارس مجتمــع قضایــی شــهید باهنــر 
 9609980243700914 بــه کالســه  و  ارجــاع 
آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت 
شــده  تعییــن   09/00 ســاعت   1397/03/20
بــودن  مجهول المــکان  علــت  بــه  اســت. 
خوانــده/ متهــم و درخواســت خواهــان/ شــاکی 
و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می گــردد تــا 
خوانــده/ متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
110/179759ت منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

شــهید باهنــر تهــران

آگهی ابالغ دادخواست 
 تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن

  به آقای / خانم 1- آرش مهین پور
 2- سعیده کریمی 

 960882/113 پرونــده  کالســه 
تجدیدنظرخــواه: ســیده طاهــره پارســا زاده 
مهین پــور  آرش   -1 خوانــده:  تجدیدنظــر 
 97/1/6 تاریــخ  در  ســعیده کریمــی   -2
ــم ســیده طاهــره پارســازاده از دادنامــه  خان
شــماره 9601554  بــه  شــعبه  از  صــادره 
تجدیدنظرخواهــی نمــوده اســت بدینوســیله 
باســتناد مــاده 346 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون از 
طریــق درج یــک نوبــت آگهــی در یکــی 
ابــالغ  بــه شــما  از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــرف  ــد ظ ــخی داری ــه پاس ــود چنانچ می ش
ــعبه 113  ــر ش ــه دفت ــه ب ــا مراجع ده روز ب
ــع  ــتقر در مجتم ــران مس ــی ته دادگاه عموم
قضایــی شــهید باهنــر کتبــا بــه ایــن دفتــر 
ــول  ــی معم ــدام قانون ــد واال اق ــه نمایی ارائ

ــد.  ــد ش خواه
110/179769ت مدیردفتــر شــعبه 113 دادگاه 

عمومــی حقوقــی تهــران 

اجراییه
محکوم لهــم:  محکوم لــه/  مشــخصات 
بــه  علی اکبــر  فرزنــد  مهندســی  ناصــر 
نشــانی تهــران خیابــان فرجــام خیابــان 
 66 پــالک  عنبرســتانی  خیابــان  ســراج 
محکوم علیــه/  مشــخصات  اول-  طبقــه 
ــد  ــی فرزن ــه حاتم ــم: 1- فرزان محکوم علیه
فرخنــده   -2 مجهول المــکان  موســی 
مجهول المــکان  موســی  فرزنــد  حاتمــی 
موســی  فرزنــد  حاتمــی  پرویــز   -3
حاتمــی  رامیــن   -4 مجهول المــکان 
ــده  ــکان 5- فری ــی مجهول الم ــد موس فرزن
مجهول المــکان  موســی  فرزنــد  حاتمــی 
موســی  فرزنــد  حاتمــی  هوشــنگ   -6
ــد  ــی فرزن ــه حاتم ــکان 7- روزب مجهول الم
موســی مجهول المــکان- محکوم بــه: بــه 
موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
ــه شــماره 9610090243702624 و شــماره  ب
 9609970243701190 مربوطــه  دادنامــه 
حضــور  بــه  محکوم انــد  محکوم علیهــا 
ــم  ــمی و تنظی ــناد رس ــر اس ــی از دفات دریک
درخصــوص  انتقــال  و  رســمی  ســند 
ــماره 3301  ــه ش ــی ب ــالک ثبت ــده پ باقیمان
 20/32 متــراژ  بــه  اصلــی   88 از  فرعــی 
محکومیــت  و  خواهــان  نــام  بــه  متــر 
خســارات  پرداخــت  بــه  خوانــدگان 
طبــق  وکیــل  حق الوکالــه  و  دادرســی 
پرداخــت  و  خواهــان  حــق  در  تعرفــه 
صنــدوق  حــق  در  اجرایــی  عشــر   نیــم 

دولت.
ــر دادگاه حقوقــی  ــر دفت 110/179761ت مدی
شــعبه 113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 
قضایــی شــهید باهنــر تهــران- محســن 

ســبحانی 

اجراییه
محکوم لهــم:  محکوم لــه/  مشــخصات 
فــرزاد رجبــی فرزنــد شــعبانعلی بــه نشــانی 
پردیــس  پردیــس  شهرســتان  تهــران 
ــت  ــرد صنع ــی کم ــه صنعت ــرود منطق جاج
ــی کوچــه فارابــی پ 95 - مشــخصات  غرب
مریــم   -1 محکوم علیهــم:  محکوم علیــه/ 
نشــانی  بــه  ایــوب  فرزنــد  رمضانــی 
پورشــیخ  حســین   -2 مجهول المــکان 
مازنــدران  اســتان  نشــانی  بــه  قربــان 
خیابــان  بابلســر  بابلســر  شهرســتان 
ــروی بهزیســتی بغــل دســت  شــریعتی روب
ــزرگ روشــن- رســتوران مــرغ  نمایندگــی ب
ــب  ــه موج ــه: ب ــران محکوم ب ــوخاری ای س
بــه  درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
شــماره  و   9610090243702622 شــماره 
 9609970243700980 مربوطــه  دادنامــه 
پرداخــت  بــه  محکومنــد  محکوم علیهــا 
ــال درخصــوص چــک  ــغ 610/000/000 ری مبل
اصــل  عنــوان  بــه   509729/52 شــماره 
دادرســی  خســارات  پرداخــت  و  دیــن 
و  تعرفــه  مطابــق  وکیــل  حق الوکالــه  و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ چــک 
لغایــت اجــرای دادنامــه وفــق شــاخص 
ــی  ــه صــورت تضامن ــک مرکــزی ب ــورم بان ت
در حــق خواهــان و همچنیــن حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده ردیــف اول خانــم مریم 
ــغ 250/000/000  ــت مبل ــه پرداخ ــی ب رمضان
ــوص  ــن درخص ــل دی ــوان اص ــه عن ــال ب ری
پرداخــت  و   35775582 شــماره  چــک 
خســارات دادرســی و حق الوکالــه وکیــل 
مطابــق تعرفــه و خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ چــک لغایــت اجــرای دادنامــه 
وفــق شــاخص تــورم بانــک مرکــزی درحــق 
خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی در 

ــت. ــدوق دول ــق صن ح
110/179766ت مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه 113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 
قضایــی شــهید باهنــر تهــران- محســن 

ســبحانی 

اجراییه
محکوم لهــم:  محکوم لــه/  مشــخصات 
بــه  مهــدی  فرزنــد  رضــازاده  ســعید 
ــران  ــتان ته ــران شهرس ــتان ته ــانی اس نش
شــهر تهــران بزرگــراه رســالت مجیدیــه 
شــهید  شــمالی کوچــه  دوم  متــری   16
ــخصات  ــه 4 مش ــالک 18 طبق ــترکی پ اس
ابراهیــم  محکوم علیهــم:  محکوم علیــه/ 

محمدعلــی  فرزنــد  زائــی  لــک  حســنی 
بــه موجــب  مجهول المــکان- محکوم بــه: 
بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  درخواســت 
شــماره  و   9610090243702621 شــماره 
 9609970243700787 مربوطــه  دادنامــه 
فــک  بــه  اســت  محکــوم  محکوم علیــه 
انتظامــی  شــماره  بــه  خــودرو  پــالک 
بــه  آن  تحویــل  و  359ط27ایــران88 
ــی در  ــم عشــر اجرای خواهــان و پرداخــت نی

حــق صنــدوق دولــت.
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت 110/179771ت مدی
شــعبه 113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 
قضایــی شــهید باهنــر تهــران- محســن 

ــبحانی  س

اجراییه
محکوم لهــم:  محکوم لــه/  مشــخصات 
ــه  ــد فــرخ ب ــوش خاکــی ایلخچــی فرزن فرن
نشــانی اســتان تهــران شهرســتان تهــران 
ــاد پاســاژ  ــزرگ عباس آب ــازار ب شــهر تهــران ب
 150 و   143 پــالک  اول  زیرزمیــن  قائــم 
مشــخصات محکوم علیــه/ محکوم علیهــم: 
ســعید محمدعلــی زاده کرفمــی فرزنــد مهدی 
ــه  ــه: ب ــکان محکوم ب ــانی مجهول الم ــه نش ب
ــوط  ــم مرب ــرای حک ــت اج ــب درخواس موج
ــماره  ــماره 9610090243702625 و ش ــه ش ب
 9609970243700345 مربوطــه  دادنامــه 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک محکوم علی
ــل  ــوان اص ــه عن ــال ب ــغ 825/000/000 ری مبل
و  دادرســی  خســارات  پرداخــت  و  دیــن 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ چک هــا 
لغایــت اجــرای دادنامــه وفــق شــاخص تــورم 
بانــک مرکــزی در حــق خواهــان و پرداخــت 
نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت. 
110/179773ت مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــعبه 113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 
قضایــی شــهید باهنــر تهــران- محســن 

ــبحانی  س

اجراییه
محکوم لهــم:  محکوم لــه/  مشــخصات 
ــی  ــد محرمعل ــن فرزن ــی فردوط ــروز بابائ به
ــر  ــح کیلومت ــراه فت ــران بزرگ ــانی ته ــه نش ب
ناجــا  اطالعــات  فــن آوری  روبــروی   6
محکوم علیــه/  مشــخصات   552 پــالک 
بــه  عســکری  حمیدرضــا  محکوم علیهــم: 
بــه  محکوم بــه:  مجهول المــکان  نشــانی 
ــم مربوطــه  موجــب درخواســت اجــرای حک
ــماره  ــماره 9610090243702623 و ش ــه ش ب
 9609970243701142 مربوطــه  دادنامــه 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک محکوم علی
ــوان اصــل  ــه عن ــال ب ــغ 411/730/000 ری مبل
و  دادرســی  خســارات  پرداخــت  و  دیــن 
حق الوکالــه وکیــل مطابــق تعرفــه و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ چــک لغایــت اجــرای 
دادنامــه وفــق شــاخص تــورم بانــک مرکــزی 
در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر 

ــت.  ــدوق دول ــق صن ــی در ح اجرای
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت 110/179776ت مدی
شــعبه 113 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 
قضایــی شــهید باهنــر تهــران- محســن 

ــبحانی  س

دادنامه
ــه :  ــده 961374 شــماره دادنام کالســه پرون

تاریــخ96/12/24  9609976805202324
ــالف  مرجــع رســیدگی 52شــورای حــل اخت
خواهــان : نــادر رجبــی پیــروز –خمینــی 
شــهرخ امیرکبیــر خ 85 جنــب آرایشــگاه 
رضائــی خوانــده : لطفعلــی البرزیــان مجهــول 
ــال  ــغ 10/000/000ری ــه ی :مبل ــکان  مطالب الم
چــک بــه شــماره 123018بــه انضمــام مطلــق 
خســارات    باعنایــت بــه محتویــات پرونــده 
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــر مش ــذ نظ و اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد »رای قاضــی  
شــورا«  در خصــوص دعــوی اقــای نادررجبی 
البرزیــان  لطفعلــی  آقــای  طرفیــت  بــه 
80/000/000ریــال   مبلــغ  خواســته مطالبــه 
وجــه چــک بــه شــماره 123018 عهــده بانــک 
ملــی بانضمــام مطلــق خســارت قانونــی 
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده وبقــای 
ــدور  ــان وص ــد خواه ــتندات دری ــول مس اص
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده  ــه خوان ــتغال  ذم ــور دراش ــه ظه ــه ک علی
آن  وجــه  درمطالبــه  خواهــان  واســتحقق 
ــالغ  ــم  اب ــی رغ ــده عل ــه خوان ــن ک دارد وای
ــدارد  ــور ن ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
مســتند  ودفاعیــات  الیحــه  هیچگونــه  و 
اعتــراض  مقــام  در  پســندی  محکمــه  و 
ــراز  ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ــبت ب نس
ــذا دعــوی خواهــان  ــه ننمــوده اســت ل و ارای
ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه مســتنمدا 
و  تجــارت  قانــون  310و313  مــواد  بــه  
198٫515٫519٫522 قانــون دادرســی مدنــی 
ومــاده 2 قانــون صدورچــک حکــم  بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
10/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 
ومبلــغ 150/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــی  ــه قانون ــق تعرف ــی طب ــه نشــر اگه و هزین
ــید  ــخ سررس ــه از تاری ــارت تاخیردرتادی خس
چــک مــورخ 94/9/2لغایــت اجــرای حکــم 
بانــک  شــاخص  طبــق  آن  محاســه  کــه 
مرکــزی برعهــده اجــرای احــکام مــی باشــد 
ودرحــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد 
ــس از  ــرف 20روز پ ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ــرف  ــن  وظ ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب اب
20 روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی 
اصفهــان حقوقــی  محتــرم   ،درمحاکــم 

 می باشد
ــف  قاضــی شــعبه 52 شــورای  .693 /م ال

حــل اختــالف اصفهــان
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9 توپ و تور
 افتتاح فوالد آره نا 

به فصل بعد موکول شد
اولیــن دیــدار رســمی در ورزشــگاه فــوالد خوزســتان فصــل 

بعــد برگــزار خواهــد شــد. 
ورزشــگاه  آره نــا،  فــوالد  ســه«،  »ورزش  بــه گــزارش 
ــا  ــن قدم ه ــوالد در آخری ــری ف ــزار نف ــی ۲۷ ه اختصاص
ــی  ــن حت ــا پیــش از ای ــرار دارد و ت ــاح خــود ق ــرای افتت ب
شــنیده می شــد ممکــن اســت آخریــن بــازی ایــن 
فصــل قرمزهــای اهــواز برابــر تراکتورســازی تبریــز در ایــن 

ــود.  ــزار ش ــگاه برگ ورزش
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــنیده ها و بن ــن ش ــاس آخری براس
هنــوز ایــن ورزشــگاه بــه طــور کامــل تکمیــل نشــده اســت، 
ــن  ــا در ای ــول می شــود ت ــد موک ــه فصــل بع ــاح آن ب افتت
فاصلــه زمانــی نواقــص اســتادیوم برطــرف و افتتــاح 
ــا  باشــکوهی در فصــل بعــد از ایــن ورزشــگاه نویــن و زیب

انجــام شــود.

 خداحافظی داور سرشناس 
پس از جام جهانی

بهتریــن داور فوتبــال ایــران و یکــی از بهترین هــای آســیا 
ممکــن اســت پــس از رقابت هــای جــام جهانــی ۲018 از 

دنیــای قضــاوت خداحافظــی کنــد. 
ــی داوری  ــام جهان ــای ج ــه در رقابت ه ــی ک ــا فغان علیرض
40 ســاله خواهــد بــود، از ســال 13۷9 کار قضــاوت را آغــاز 
ــه  ــران ب ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــال 1386 در لی ــرد و از س ک
ــل  ــی ۲014 برزی ــام جهان ــی در ج ــت. فغان داوری پرداخ
نیــز حضــور داشــت، امــا هیــچ قضاوتــی بــه او نرســید؛ بــا 
ایــن حــال بــه نظــر می رســد ایــن جــام جهانــی می توانــد 
محــل درخشــش ایــن داور باشــد. او در ســال ۲01۷ و در 
رقابت هــای جــام کنفدراســیون ها، دو بــازی حســاس 
ــرد و  ــاوت ک ــیلی را قض ــال – ش ــیلی و پرتغ ــان - ش آلم
قضاوت هــای خــوب او باعــث شــده  اســت کــه احتمــال 

ــاد باشــد.  قضــاوت او در روســیه زی
ــاره  ــران، درب ــال ای ــی فوتب ــی، داور قدیم ــن قهرمان محس
ــی را  ــا فغان ــر علیرض ــروز اگ ــت: »ام ــی گف ــا فغان علیرض
ــک روز  ــدارد. ی ــزی ن ــچ چی ــا هی ــم، داوری م منفــک کنی
در جلســه ای مــن، ســعید بخشــی زاده و یدالــه جهانبــازی 
را از لیســت الیــت حــذف کردنــد؛ امــا شــما ببینیــد از آن 
زمــان بــه بعــد بــه غیــر از محســن ترکــی و علیرضــا فغانــی 
چــه کســانی از ایــران در عرصه هــای بین المللــی قضــاوت 

کرده انــد؟« 
قهرمانــی همچنیــن گفــت: »آرزو می کنــم علیرضــا فغانــی 
ــم  ــرا فکــر می کن ــد؛ زی ــی را ســوت بزن ــال جــام جهان فین
خداحافظــی  قصــد  جهانــی  جــام  از  پــس   علیرضــا 

دارد.
ــا داوری داریــم کــه در  ــد، آی ــی خداحافظــی کن  اگــر فغان
ســطح او باشــد؟ قطعــا نداریــم و داوران دیگــر 50 درصــد 

ــتند.«  ــر هس از او ضعیف ت
بــا توجــه بــه حرف هــای قهرمانــی می تــوان گفــت فغانــی 
ــای  ــی از دنی ــام جهان ــابقات ج ــس از مس ــد دارد پ قص
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــی کن ــاوت خداحافظ قض
ــز در پیــش اســت. رقابت هــای جــام ملت هــای آســیا نی

کوتاه اخبار 

 برنامه ما با کوالکوویچ 
تا المپیک 2020 است

ــا  ــد ب ــده بای ــر آین ــال گفــت: دبی رئیــس فدراســیون والیب
ــده  ــه بن ــد ب ــد و بتوان ــنا باش ــیون آش ــای فدراس برنامه ه

ــد.  کامــل کمــک کن
ــد  ــه چن ــال ک ــیون والیب ــس فدراس ــی، رئی ــد ضیای احم
ــه،  ــمت گرفت ــن س ــی را در ای ــای داورزن ــت ج ــی اس ماه
ــای  ــلوغی برنامه ه ــه ش ــه ب ــا توج ــختی را ب ــای س روزه
ــت.  ــد داش ــش رو خواه ــد پی ــال جدی ــته در س ــن رش ای
رئیــس فدراســیون والیبــال معیارهــای خــود را بــرای 
ــرح داد: در  ــورت ش ــن ص ــیون بدی ــر فدراس ــاب دبی انتخ
پســت دبیــری بایــد شــخصی قــرار بگیــرد کــه والیبــال را 
بــه معنــای کامــل بشناســد و بــا خانــواده والیبــال بیگانــه 
ــای  ــل برنامه ه ــه تداخ ــر ک ــوارد دیگ ــی از م ــد. یک نباش
والیبــال در آن ابهــام ایجــاد کــرده، حضــور برخــی از 

ــت.  ــاالن اس ــوان در اردوی بزرگس ــم ج ــان تی بازیکن
ضیایــی در این بــاره نیــز گفــت: ایــن عقیــده کــه رده هــای 
ســنی هــر کــدام در جایــگاه خــود قــرار بگیرنــد و پلــه بــه 
ــه تیــم ملــی بزرگســاالن برســانند، عقیــده  ــه خــود را ب پل
درســتی اســت. مــا تمــام ایــن برنامه هــا را بــرای المپیــک 
۲0۲0 چیده ایــم. در المپیــک توکیــو نیــاز داریــم دســتمان 

از حیــث بازیکــن در پســت های مختلــف پــر باشــد. 
رئیــس فدراســیون والیبــال یــادآور شــد: روزی کــه 
کوالکوویــچ بــه ایــران آمــد، داورزنــی مســئولیت والیبــال 
ــرارداد ۲+۲  ــک ق ــم ی ــان ه ــت. آن زم ــده داش ــر عه را ب
بســتیم کــه پــس از دو ســال ابتدایــی، در صــورت عالقــه 
ــه  ــکاری ادام ــر هم ــال دیگ ــن دو س ــدی طرفی و رضایتمن
ــرح  ــث ۲0۲0 را مط ــا وی بح ــدا ب ــان ابت ــا از هم ــد. م یاب
کردیــم تــا بدانــد همــه ایــن همکاری هــا مقدمــه ای بــرای 

ــت. ــک ۲0۲0 اس ــت در المپی موفقی

 »چشمی« و »باقری« 
غایبان آبی ها مقابل پیکان

ــکان  ــا پی ــاف ب ــش از مص ــتقالل پی ــن اس ــن تمری آخری
ــد.  ــزار ش برگ

ــتقاللی ها در  ــنبه اس ــن روز ش ــنا، تمری ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــاع برگ ــع دف ــی صنای ــه ورزش مجموع
ــد  ــب بودن ــری غای ــه چشــمی و فرشــید باق ــن روزب تمری
ــا،  ــز آنه ــه ج ــد. ب ــت بدهن ــکان را از دس ــا پی ــازی ب ــا ب ت
بازیکنانــی مثــل مجیــد حســینی، محســن کریمــی، 
پادوانــی و قائــدی از مدت هــا قبــل مصــدوم بودنــد. 
ــرای  ــی ب ــه فن ــک جلس ــن ی ــن تمری ــاز ای ــش از آغ پی
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــا نق ــا ب ــد و آنه ــزار ش ــان برگ بازیکن
پیــکان آشــنا شــدند. فوتبــال درون تیمــی و در ادامــه مرور 
ــی تمریــن اســتقاللی ها  ــات ایســتگاهی، محــور اصل ضرب
ــاعت 18 در  ــنبه س ــتقالل روز یکش ــال اس ــم فوتب ــود. تی ب

ــود. ــد ب ــکان خواه ــم پی ــان تی ــگاه آزادی میزب ورزش

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــگ  ــت ونهم لی ــه بیس ــب هفت ــروز و در قال ام
ــان در  ــن اصفه ــور، ذوب آه ــال کش ــر فوتب برت
پرســپولیس  میزبــان  فوالدشــهر  ورزشــگاه 

ــت.  ــران اس ته
پرســپولیس، قهرمــان لیــگ برتــر، حــاال فقــط 
بــرای بهترکــردن رکوردهایــش بــه مصــاف رقبــا 
ــا اختــالف  مــی رود؛ امــا ذوب آهــن کــه فعــال ب
ــگاه  ــایپا در جای ــه س ــبت ب ــازی نس ــک امتی ی
ســوم قــرار دارد، می کوشــد تــا هــر طــور شــده 
اســت جایــگاه نایب قهرمانــی لیــگ را از آن 

خــود کنــد. 
ــا شکســت دادن  ــه گذشــته ب پرســپولیس هفت
الســد قطر، صدرنشــینی اش در آســیا را جشــن 
گرفــت. ذوب آهــن هــم موفــق شــد خــود را بــه 
ــتقالل  ــف اس ــاند و حری ــی برس ــه حذف مرحل

شــود.
ــن  ــی ذوب آه ــت نایب قهرمان ــد سرنوش هرچن
امــا  سایپاســت،  نتیجه نگرفتــن  گــرو  در 
ــه  ــی ب ــر قلعه نوی ــا امی ــا و در رأس آنه ذوبی ه
هیــچ عنــوان دوســت ندارنــد بازنــده رقابــت در 
ــن  ــه خــود باشــند و همی ــب دیرین ــل رقی مقاب
موضــوع نیــز اهمیــت بــازی امــروز را دوچنــدان 

می کنــد. 
ــه رده دوم برســد،  ــی اگــر می خواهــد ب قلعه نوی

ــود.  ــروز ش ــی پی ــدار خانگ ــن دی ــد در ای بای
را جــدی  بــازی  ایــن  برانکــو هــم قطعــا 
می گیــرد. او می خواهــد پرســپولیس را تــا 
بــازی بــا الجزیــره در فــرم مطلوبــی نگــه دارد.

 علیپور - تبریزی
ــه  ــوط حمل ــن خط ــل بهتری ــازی تقاب ــن ب ای
ــازی 44  ــپولیس در ۲8 ب ــت. پرس ــگ اس لی
گل زده اســت و ذوب آهــن 43 گل. امــروز 
بهتریــن خــط حملــه  مشــخص می شــود 
لیــگ هفدهــم بــه کــدام تیــم می رســد. 
ــور اســت  ــی علیپ ــا، عل ــزن قرمزه ــن گل بهتری
ــه  ــال ب ــگ امس ــته 18 گل را در لی ــه توانس ک
ــای گل  ــالف، آق ــا اخت ــال ب ــاند و فع ــر برس ثم

ــت.  ــر اس ــگ برت لی

ــا 13 گل نه تنهــا  در آن ســو مرتضــی تبریــزی ب
بهتریــن گلــزن ذوب آهــن اســت، بلکــه جایــگاه 
دوم بهتریــن گلــزن لیــگ را در اختیــار دارد. 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــزی ب ــانس تبری ــد ش هرچن
آقــای گلــی بســیار کمتــر از علیپــور اســت، 
امــا تبریــزی می توانــد بــا گلزنــی در ایــن 
ــور  ــخصی علیپ ــدال ش ــت کم در ج ــدار دس دی

ــد. ــت ده را شکس
 مظاهری - بیرانوند

تقابــل  امــروز  دیــدار  دیگــر  مهــم  نکتــه 
دروازه بانــان ملی پــوش هــر دو تیــم اســت. 
ــک  ــرای پوشــیدن پیراهــن شــماره ی ــت ب رقاب
تیــم ملــی بــه شــدت در جریــان اســت و 
می تــوان گفــت شــانس همــه دروازه بانــان 

ــت.  ــر اس ــا براب ــی تقریب ــم مل ــی تی فعل
رشــید مظاهــری، دروازه بــان ذوبی هــا، نمایــش 
درخشــانی در ایــن فصــل از رقابت هــا داشــته و 
حتــی در مقاطعــی توانســته اســت خــود را بــه 
عنــوان بخــت شــماره یــک تیــم ملــی در جــام 

جهانــی معرفــی کنــد. 
در آن ســو دروازه بــان ثابــت تیــم ملــی در یکــی، 
ــیبی  ــراز و نش ــر ف ــش پ ــر نمای ــال اخی دو س
در فصــل جــاری داشــت. علیرضــا بیرانونــد 
برخــالف فصــل پیشــین در این فصــل در بعضی 
 بازی هــا در حــد و انــدازه خــودش ظاهــر نشــد؛ 
توانســت حســاس  روزهــای  در   امــا 

در  را  مهمــی  نقــش  خــود  درخشــش  بــا 
ــرای  ــد ب ــد. بیرانون ــا کن ــا ایف ــی قرمزه قهرمان
تبدیل شــدن بــه دروازه بــان اول تیــم ملــی 
نه تنهــا چنــد رقیــب سرســخت را پیــش رو 
باقی مانــده  بازی هــای  در  بایــد  بلکــه  دارد، 
ــات  ــه اثب ــی روش ب ــه ک ــود را ب ــتگی خ شایس

برســاند.
 صدرنشین لیگ - صدرنشین دور 

برگشت
همچنیــن بــازی امــروز تقابــل صدرنشــین 
لیــگ بــا صدرنشــین دور برگشــت اســت. 
ذوب آهــن در شــش بــازی اخیــر خانگــی خــود 

ــت.  ــده اس ــده ش برن
دو تیــم بــرای بــازی امــروز محرومــی ندارنــد. 
ــاره محســن مســلمان و  بایــد دیــد برانکــو دوب
ــود  ــیاه خ ــت س ــدزاده را در لیس ــاد احم فرش
ــا  ــه آنه ــانس ب ــار ش ــن ب ــا ای ــد ی ــرار می ده ق

می کنــد. رو 

 قلعه نویی - پرسپولیس
آمــار امیــر قلعه نویــی در تقابل هــای اخیــرش 
مقابــل پرســپولیس چنــدان جالــب نیســت. او تــا 
بــه حــال برانکو را شکســت نداده اســت. ســرمربی 
ذوب آهــن در پنــج تقابــل بــا برانکــو صاحــب ســه 
باخــت و دو تســاوی شــده اســت. او در دو بــازی 
آخــر خــود مقابــل پرســپولیس باختــه و هفــت گل 

هــم دریافــت کــرده اســت. 
قلعه نویــی زمانــی اســتاد بــردن پرســپولیس بــود؛ 
ــت  ــده اس ــب ش ــرش موج ــای اخی ــا باخت ه ام
ــروزی،  ــه ۷ پی ــل پرســپولیس ب ــارش مقاب ــا آم ت
۷ باخــت و 15 تســاوی برســد. ســرمربی پیشــین 
اســتقالل شــش ســال و نیــم اســت مقابــل 

ــروزی نرســیده اســت.  ــه پی پرســپولیس ب
بــه هــر حــال تــا ســاعت 18 امــروز بایــد بــه انتظار 
ــاله  ــش س ــم ش ــا طلس ــم آی ــینیم و ببینی بنش
ــن  ــا ای ــت ی ــد شکس ــرانجام خواه ــی س قلعه نوی

طلســم هفــت ســاله خواهــد شــد.

پیش بازی ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

طلسم ژنرال

ــازی  ــگاه تراکتورس ــت: باش ــورا گف ــپاه عاش ــده س فرمان
ــل  ــی و قاب ــش خصوص ــه بخ ــل ب ــان فص ــز در پای تبری

اعتمــاد واگــذار می شــود. 
ــرم در  ــن خ ــردار عابدی ــود، س ــایت ن ــزارش وب س ــه گ ب
نشســت خبــری، بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تدبیــری کــه از 
فرماندهــی کل ســپاه دریافــت کردیــم، بــه دنبــال پروســه 
واگــذاری تیــم هســتیم، اظهــار داشــت: بــا تمــام وجــود 
ــم  ــک تی ــوان ی ــه عن ــور ب ــواره تراکت ــم هم ــه داری عالق

ــد.  ــته باش ــودی داش ــیر صع ــی در اوج و س مردم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از اتمــام ایــن فصــل، تیــم 
ــذار  ــان واگ ــل اطمین ــی قاب ــای خصوص ــه مجموعه ه را ب
ــا را در  ــاس و صب ــای پ ــه تیم ه ــزود: تجرب ــم، اف می کنی
اختیــار داریــم؛ ولــی بایــد تراکتــور در حــد انتظــارات مردم 

آذربایجــان واگــذار شــود و رشــد کنــد. 

ــد  ــا تأکی ــده ســپاه عاشــورای آذربایجــان شــرقی ب فرمان
ــوند و  ــت دار آورده ش ــان صالحی ــد متقاضی ــه بای ــر اینک ب
برنامــه خــود را ارائــه کننــد تــا مراحــل واگــذاری آن طــی 
شــود، تصریــح کــرد: روال قانونــی واگــذاری آن در حــال 

ــت. ــدن اس طی ش
ــذاری انجــام شــده اســت  ــات واگ ــه داد: مقدم وی ادام
کــه تاکنــون هــم متقاضیانــی بــه صــورت شــفاهی 
ــد  ــد؛ بنابرایــن بای ــی افــراد شایســته ای نبودن داشــته؛ ول
ــا  ــم را احی ــخصیت تی ــت و ش ــه فرص ــند ک ــرادی باش اف

ــد.  کنن
ســردار خــرم دربــاره ادعــای فــردی در زمینــه مالکیت تیم 
هــم گفــت: تاکنــون ســند و مدرکــی ارائــه نشــده اســت و 
ایــن فــرد اگــر ادعایــی دارد، می توانــد از مراجــع قانونــی 
دنبــال کنــد؛ بنابرایــن ایــن ادعــا مــورد تأییــد مــا نیســت.

ســرمربی تیــم تکوانــدوی مــردان گفــت: تکوانــدوی ایــران را 
در  ملی پوشــان  رودرروی  رقابت هــای  و  نمی کنیــم  محــدود 

مســابقات جــام فجــر حکــم انتخابــی دارد. 
فریبــرز عســکری در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره انتقــادات اخیــر از 
ســطح مســابقات جــام فجــر تکوانــدو توضیــح داد: االن نمی تــوان 
دربــاره ســطح مســابقات جــام فجــر نظــر داد و بایــد تــا پایــان ایــن 
رقابت هــا صبــر کنیــم. البتــه بــرای کادر فنــی و خــود تکوانــدوکاران، 
مســابقات رودرروی ملی پوشــان حکــم انتخابــی تیــم ملــی را دارد 
ــاال خواهــد  و بــه همیــن دلیــل فکــر می کنــم ســطح مســابقات ب

 . د بو
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه شــرایط بدنــی ملی پوشــان بــرای 
ــح  ــه، توضی ــا ن ــول اســت ی ــل قب ــی آســیا قاب ــای قهرمان رقابت ه
ــا  ــه شــرایطی کــه در تیــم ملــی وجــود داشــت، ب ــا توجــه ب داد: ب
 آمادگــی 80 درصــدی عــازم مســابقات قهرمانــی آســیا می شــویم؛ 

ــرای  ــا ب ــدارد؛ ام ــود ن ــابقات وج ــن مس ــا ای ــان الزم ت ــرا زم زی
بازی هــای آســیایی ۲018 بــا آمادگــی صددرصــدی عــازم جاکارتــا 
می شــویم و بــا توجــه بــه زمــان کافــی، همــه برنامه هــای 

ــم.  ــری می کنی ــود را پیگی ــای خ ــی و اردوه تمرین
ــدو افــزود: البتــه ایــن صحبــت مــن  ســرمربی تیــم ملــی تکوان
ــی  ــابقات قهرمان ــف در مس ــرد ضعی ــتن عملک ــای داش ــه معن ب
ــم  ــد ه ــعی می کنن ــان س ــی و ملی پوش ــت. کادر فن ــیا نیس آس
در رقابت هــای قهرمانــی آســیا و هــم در بازی هــای آســیایی 
ــدال  ــب م ــد و از کس ــان دهن ــود نش ــرد را از خ ــن عملک بهتری

ــتیم.  ــد نیس ناامی
ــه آخــر انتخابی هــای تیــم ملــی  ــاره زمــان برگــزاری مرحل او درب
تکوانــدو بــرای معرفــی نفــرات اعزامــی بــه مســابقات قهرمانــی 
ــا را  ــر انتخابی ه ــه آخ ــت 139۷، مرحل ــت: 8 اردیبهش ــیا گف آس

ــی شــود.  ــی معرف ــب اعزام ــا ترکی ــم ت ــزار می کنی برگ

ورزش

آگهی فقدان سند 
ــگ    ــه دان ــندمالکیت  س ــه س ــه اینک ــر ب نظ
ــع  ــی واق ــی 800 فرع ــماره44 اصل ــالک ش پ
ــل   ــه در ذی ــان  ک ــت   اصفه ــش 14 ثب در بخ
ثبــت  150043صفحــه ۷8 دفتــر 8۲۲ امــالک  
بــه نــام محدثــه عزیــزی  تحــت شــماره 
تســلیم  و  صــادر    93 چاپــی 9۲1۲34 ب 
گردیــده باارائــه درخواســت کتبــی شــماره 
۲500009۷ مــورخ 9۷/1/۷ بــه انضمــام  دو 
ــهود  ــا ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ب
آن ذیــل شــماره 14۷3۲ مــورخ 96/9/۲۷  
گواهــی دفتــر خانــه 66 ویالشــهر رســیده 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آنبــه علــت 
جابجایــی مفقــود گردیده اســت  و درخواســت   
صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را 
نمــوده انــد    لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــه  ــن نام ــاده 1۲0 آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــود را  ــراض خ ــدت ده روزاعت ــرف م ــی ظ آگه
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم کتب
ــه ایــن اداره تســلیم و رســید  ــه ب ســند معامل
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ ــت ب اصــل ســند مالکی
ــرف /  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ مس
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
ــه  ــا معامل ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص اعت
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد .  ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الــف 1۷63 علیرضــا حیــدری مدیــر واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت  ملــک غــرب اصفهــان  

ــان   ــادات قادری ــه س ــرف پیمان ازط

آگهی مزایده اموال منقول
ــان  ــعبه 1۲ اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
لــه  کالســه96۲465  اجرایــی  پرونــده 
معصومــه کیانــی علیــه مرتضــی اتحــادی 
ــال  ــغ 446680000 ری ــه مبل ــر مطالب ــی ب مبن
ــی و  ــای اجرای ــه و هزینه ه ــوم ب ــت محک باب
ــخ 30/ ۲/ 9۷  ــی در تاری ــرای دولت ــق اإلج ح
ســاعت30/ 8  صبــح در محــل اجــرای احــکام 
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن اتــاق 
15 جهــت فــروش امــوال توقیفــی کــه توســط 
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون 
برگــزار  از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده 
نمایــد طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 
5 روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی 
ــد  ــوال بازدی ــه و از ام ــن مراجع ــگ امی پارکین
و باهمــراه داشــتن 10 درصــد بهــا بــه صــورت 
نقــد یــا چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی در 
وجــه اجــرای احــکام حقوقــی در جلســه 

مزایــده شــرکت نماینــد پیشــنهاد دهنــده 
ــود  ــده خواهــد ب ــده مزای ــن قیمــت برن باالتری
ــای  ــام به ــت تم ــس ازپرداخ ــال پ ــلیم م تس
هزینه هــای  و  خواهــد گرفــت  صــورت  آن 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. 
لیســت امــوال مــورد مزایــده : ســواری ســمند 
شــماره 946 و 18 ایــران 53 مــدل 139۲ متــور 
و گیربکــس خامــوش درب عقــب ســمت 
راســت خودردگــی و الســتیک ها ۲0 درصــد 
ــال  ــی 195000000ری ــت کارشناس ــالم و قیم س

ــی باشــد  م
.م الف 39۷18

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

اگهی مزایده
 اجــرای احــکام شــعبة9 کیفــری دادگســتری 
اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پرونــده 
کالســه 960۲5۲ ش/9 مبنــی برفــروش پالک 
ثبتــی 69/ 99 بخــش ۲0 متعلــق بــه مصطفــی 
رضایــی هرمدانــی فرزنــد مرتضــی جلســه 
مزایــده ای مــورخ 139۷/0۲/۲3 روز  یکشــنبه 
ــان  ــد متقاضی ــزار نمای ــی 11 برگ ــاعت 10 ال س
مــی تواننــد 5 روز قبــل از فــروش ضمــن 
هماهنگــی بــا ایــن اجــرا از پــالک مذکــور 
ــده و  ــرکت در مزای ــت ش ــرده و جه ــدن ک دی
خریــد در تاریــخ ذکــر شــده در دفتــر ایــن اجــرا 
واقــع در دادگســتری کل اصفهــان بــه نشــانی 
ــری ،  ــکام کیف ــرای اح ــت. اج ــان نیکبخ خیاب
طبقــه همکــف اتــاق 030 حاضــر شــوند.فروش 
از مبلــغ ارزیابــی شــروع و برنــده کســی خواهد 
بــود کــه پیشــنهاد کننــده باالتریــن قیمــت بوده 
و حداقــل 10% مبلــغ تصویبــی را فــی المجلــس 
بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد. 
اوصــاف محــل طبــق نظریــه کارشناســی بدیــن 
ــزل  ــاب من ــک ب ــه ی ــل ب ــد مح ــرح میباش ش
بــه ادرس اصفهــان. روســتای هرمــدان خ 
ــتی  ــد پس ــه ک ــالک ۲4۲ ب ــتی پ ــهید بهش ش
بــر  عرصــه  مســاحت  بــا   81681-6۷186
اســاس ســند ۲4/ 331 متــر مربــع در دو 
طبقــه بــا نمــای خارجــی اجــر طبقــه همکــف 
ــا  ــاق خوابه ــال و ات ــه کف ه ــاق ک دارای دو ات
ــچ  ــا گ ــی از اتاقه ــال و یک ــرامیک و بدنه ه س
ــواری و  ــذ دی ــر کاغ ــاق دیگ ــه ات ــگ و بدن و رن
ــف  ــرامیک و ک ــتی س ــرویس بهداش ــف س ک
ــا کــف  وبدنــه حمــام ســرامیک و اشــپزخانه ب
ــزی و پنجــره  ــت فل ــه ســرامیک و کابین و بدن
ــال  ــه اول کف ه ــوم ودر طبق ــی الومینی خارج
ــا  ــپزخانه ب ــگ و اش ــچ ورن ــه گ ــیمان وبدن س
کــف وبدنــه ســرامیک و کابینــت فلــزی و 
ــه  ــج و طبق ــف پکی ــش همک ــتم گرمای سیس
ــرمایش  ــتم س ــاری و سیس ــج و بخ اول پکی
همکــف کولرابــی و طبقــه اول فاقــد سیســتم 
ســرمایش ونمــای حیــاط ســرامیک و کــف ان 
ــال  ــغ 890000000 ری ــه بمبل ــت ک ــک اس موزایی

ــده اســت .  ــی گردی اریاب

ــعبه  ــکام ش ــرای اح ــر اج ــف 1869 مدی م ال
نهــم کیفــری اصفهــان، جمشــید تاجمیــر 

ریاحــی

آگهی احضار متهم 
پارسارادفرزند:حســین    آقــا/ خانــم  کمــال 
در پرونــده شــماره 96091۷ب 16 بــه اتهــام 
ــه  ــرار دارد  ب ــب  ق ــت تعقی ــرداری  تح کالهب
ــون  ــاده 1۷4 قان ــاس م ــر اس ــیله ب ــن وس ای
ــالغ مــی  ــه شــما اب آئیــن دادرســی کیفــری ب
شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در 
ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــا مهلــت مقــرر بــه موضــوع 

ــود  ــی ش ــر م ــار نظ ــیدگی و اظه رس
.4۲/م الف

باز پرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  محمــد طالشــی فرزند:بیــژن   
در پرونــده شــماره 960۷80ب 16 بــه اتهــام 
ــه  ــرار دارد  ب ــب  ق ــت تعقی ــرداری  تح کالهب
ــون  ــاده 1۷4 قان ــاس م ــر اس ــیله ب ــن وس ای
ــالغ مــی  ــه شــما اب آئیــن دادرســی کیفــری ب
شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در 
ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــا مهلــت مقــرر بــه موضــوع 

ــود  ــی ش ــر م ــار نظ ــیدگی و اظه رس
.39/م الف

باز پرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم 
اســالمیان  1-رضــا  خانــم   آقــا/ 
فرزند:ســعید۲- پرســنگ مرتضــا فرزند:احمــد   
در پرونــده شــماره 9۲101۲ب 16  بــه اتهــام 
ــه ای  ــرداری   رایان ــارکت در  کالهب ــردو مش ه
ــیله  ــن وس ــه ای ــرار دارد  ب ــب  ق ــت تعقی تح
بــر اســاس مــاده 1۷4 قانــون آئیــن دادرســی 
ــرف  ــود ظ ــی ش ــالغ م ــما اب ــه ش ــری ب کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه 
حاضــر شــوید  در غیــر اینصــورت پــس از 
ــه موضــوع رســیدگی و  ــرر ب ــت مق انقضــا مهل

ــود  ــی ش ــر م ــار نظ اظه
.38/م الف

باز پرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم 
ــوی  ــن ج ــید زری ــک خورش ــم  مل ــا/ خان آق
ــی  ــی رحیم ــراد ۲-مرتض ــد میرزام ــوار فرزن ال
مهربــان  3-حســین  اوســط  فرزند:علــی 
ــماره  ــده ش ــدر   در پرون ــد حی ــر فرزن ــیا ب آس
96063۷ ب16 بــه اتهــام هرســه مشــارکت 
در کالهبــرداری  تحــت تعقیــب  قــرار دارد  
بــر اســاس مــاده 1۷4  ایــن وســیله  بــه 
قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش ــالغ م اب

نشــر آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  
از انقضــا مهلــت  در غیــر اینصــورت پــس 
ــر  ــار نظ ــیدگی و اظه ــوع رس ــه موض ــرر ب  مق

می شود.
49/م الف

باز پرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

 آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  1-مهیــن رضایــی ف:خــدادار 
۲-محســن جوانمــرد ف:ولــی الــه  در پرونــده 
هــردو  اتهــام  بــه   16 930580ب  شــماره 
تعقیــب   تحــت  درکالهبــرداری   مشــارکت 
ــر اســاس مــاده  ــه ایــن وســیله ب قــرار دارد  ب
1۷4 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش ــالغ م اب
نشــر آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در 
ــرر  ــت مق ــس از انقضــا مهل ــر اینصــورت پ غی
بــه موضــوع رســیدگی و اظهــار نظــر مــی شــود 

.50/م الــف
باز پرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ به آقای علیرضا موذنی
نظــر بــه اینکــه علیرضــا موذنــی فرزند:حســین 
ــکایت  ــب ش ــرا ،حس ــن وافت ــام توهی ــه اته ب
ــد  ــری فرزن ــید محمدجزای ــای وس ــید ضی س
ایــن  ازطــرف  وســیدضیا  حســن  ســید 
دادســرادرپرونده کالســه 9۷001۲د 34تحــت 
ــطه  ــه واس ــه ب ــالغ احضاری ــت واب ــب اس تعقی
اوممکــن  اقامــت  محــل  نبــودن  معلــوم 
مــاده  اجــرای  در  بدینوســیله  نگردیــده 
دادگاههــای  دادرســی  آییــن  قانــون   1۷4
عمومــی انقــالب در امــر کیفــری مصــوب 
139۲مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف 
ــعبه 34  ــی در ش ــار آگه ــخ انتش ــاه ازتاری یکم
ــت  ــان جه ــاری دادســرای عمومــی اصفه دادی
ــام خویــش حاضــر شــود  ــه اته پاســخگویی ب
.در صــورت عــدم حضــور پــس از یکممــاه 
ازتاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

ــد. ــد ش خواه
دادیــار شــعبه 34داد ســرای  الــف  5۷/م 

انقــالب اصفهــان عمومــی 

اخطاریه :
نــام ونــام خانوادگــی :1- علیرضــا شــهنامی ۲- 
مهــدی متیــن  محــل اقامــت :هــردو مجهــول 
المــکان محــل حضور:شــعبه 1۲ شــورای حــل 
اختــالف واقــع در خ نبــش چهــاراه وکال مجتمع 
مدافعیــن حــرم  وقــت حضــور: 10 روز پــس از 
ــراض  ــت حضور:اعت ــح  عل ــالغ  ســاعت صب اب
96099۷6۷94۲00435دعــوی  دادنامــه  بــه 
بطرفیــت  بهــادرزاده  )اعتراض(عبــاس 
 شــما دفاعیــات خودراکتبًابــه شــعبه ارائــه 

نمائید.
ــل  ــورای ح ــعبه 1۲ ش ــر ش ــف  دفت 110/ م ال

ــان  ــع دو اصفه ــالف مجتم اخت

رای اصالحی 
کالســه:95099803593016۷5  پرونــده 
ــان  ــهر اصفه ــری دوش ــعبه 106دادگاه کیف ش
نهائــی  تصمیــم   ) ســابق  )106جزایــی 
شــکات:  شــماره9۷099۷0353۲00003 
1-آقــای محمــود زمانــی فرزند:محمدصــادق 
درچــه  –اصفهــان  اصفهــان  نشــانی  بــه 
۲-آقــای   43 پــالک  اطلــس  امــام  خ 
فرزنــد  بیــدی  دره  عباســی  امیرحســین 
لطفعلــی بــه نشــانی اســتان اصفهــان –

شهرســتان تیــران وکــرون –شــهرتیران – 
روســتای لــره بیــد  متهمیــن : 1- آقــای 
لهراســب  فرزنــد  خســروی  امیرحســین 
ــهرک  ــت ش ــان –مینادش ــانی اصفه ــه نش ب
امــام حســن عســگری ع بهــار۲0 ۲- آقــای 
محمدرضــا مقیمــی فرزنــد اصغربــه نشــانی 
مبارکــه خ ســلمان مســجد پاچشــمه ک ش 
زینلــی روبــروی مهــد کــودک فرشــتگان 3- 
آقــای راه خــدا عشــوری بــه نشــانی اصفهــان 
–اصفهــان  اتهــام : شــرکت درســرقت منــزل 
ــم رســیدگی  وخــودرو  گردشــکار: دادگاه خت
ــه صــدور رای  رااعــالم وبشــرح زیرمبــادرت ب
مینمایــد. رای دادگاه درخصــوص موضــوع 
محکومیــت آقایــان امیــر حســین خســروی 
ومحمدرضــا مقیمــی وراه خــدا عشــوری 
دردادنامــه 9600۷1۷ مــورخ 96/5/10 کــه بــه 
ــزل  ــوال ازمن ــرقت ام ــارکت درس ــام مش اته
متعلــق بــه آقــای محمــود زمانــی وهمچنیــن 
پیــکان  خــودروی  یکدســتگاه  ســرقت 
ــه  ــای امیرحســین عباســی ب ــه آق ــق ب متعل
تحمــل هرکــدام ســه ســال حبــس تعزیــری 
تعزیــری  وچهــار ضربــه شــالق  وهفتــاد 
درصــدور  واینکــه  انــد  محکــوم گردیــده 
دادنــام ه مذکوررعایــت مــاده 134قانــون 
مجــازات اســالمی مصوب9۲بلحــاظ تعددبــزه 
نگردیــده وایــن امــر مــورد تذکــر شــعبه ســوم 
دادگاه محتــرم تجدیدنظــر اســتان واقــع 
بابررســی  دادگاه  لذاایــن  اســت  گردیــده 
مجــدد محتویــات پرونــده ودرجهــت تکمیــل 
دادنامــه صادرواعــالم میــدارد محکومیــت 
متهمیــن امیرحســین خســروی ومحمدرضــا 
اتهــام  بــه  عشــوری  خــدا  وراه  مقیمــی 
ــار  ــزان دوب ــه می ــی ب ــره ســرقت ارتکاب دوفق
ــار  ــاد چه ــری وهفت ســه ســال حبــس تعزی
ــه شــالق تعزیــری باقیــد اجــرای یــک  ضرب
مجــاززات اشــد مــی باشــد رای صــادره 
،بادرنظــر گرفتــن رای اصلــی نســبت بــه 
متهــم راه خــدا عشــوری غیابــی وظــرف 
مهلــت بیســت روز ازتاریــخ ابــالغ قابــل 
ــرف  ــپس ظ ــن دادگاه وس ــی درهمی واخواه
مهلت بیســت روز پــس ازآن قابل تجدیدنظر 
تجدیدنظــر  محتــرم  درمحاکــم  خواهــی 
اســتان اصفهــان ونســبت بــه دو متهــم دیگــر 
حضــوری وظــرف مهلــت بیســت روز ازتاریــخ 
ــم  ــی درمحاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ــالغ قاب اب

اصفهــان اســتان  نظــر  تجدیــد   محتــرم 
 می باشد

دادگاه   106 شــعبه  رئیــس  الــف  643/م 
ــژاد  ــی ن ــن اله ــان –محس ــری ۲ اصفه کیف

دادنامه 
کالســه 960598 مرجــع رســیدگی شــعبه 
اصفهــان   اختــالف  حــل  شــورای   ۲5
خواهــان آقــای مجیداکبــری بــه نشــانی 
:اصفهــا ن ملــک شــهر –فلکــه نگیــن خ 
کوچــه  ۲-نبــش  –کوچهاطلــس  آزادگان 
ــی  ــد عل ــه احم ــده :1- فاطم ــاس 3  خوان ی
ــه  ــتانی  ب ــور طبرس ــفیع پ ــان ش زاده ۲-ایم
نشــانی :مجهــول المــکان بخواســته :مطالبــه 
مبلــغ ۲8/000/000ریــال بابــت یــک فقــره 
چــک بتاریــخ باتوجــه  محتویــات پرونــده و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای محترم شــورا 
ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی  بــا اســتعانت 
از خداونــد متعــال  بشــرح آتــی مبــادرت بــه 
ــورا  ــی ش ــد . رای قاض ــی نمای ــدور رای م ص
»در خصــوص دعــوی مجیداکبــری بطرفیــت 
از  فاطمــه احمــد علــی زاده وایمــان شــفیع 
پــور طبرســتانی  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــک  ــره چ ــک فق ــت ی ــال باب ۲8/000/000ری
بــه شــماره 953۲/354433بــه انضمــام 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس هزین
ــده  ــوان صادرکنن ــه عن ــف اول ب ــده ردی ،خوان
وخوانــده ردیــف دوم بــه عنــوان ضامــن 
بــه  باتوجــه  شــورا  ،فلــذا  /ظهرنویــس 
محتویــات پرونــده ورونوشــت مصــدق چــک 
ووگواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال 
علیــه واینکــه چــک مــورد ادعــا وصــف 
تجویــدی دارد وبنابــه اصــول اســناددرید 
ذمــه  براشــتغال  ودالت  اســت  خواهــان 
واســتقرار دیــن بــه میــزان خواســته بــه 
عهــده خوانــدگان داشــته وخوانــدگان درقبــال 
دعــوی مطروحــه دفاعــی بــه عمــل نیــاورده 
ــه  ــت ذم ــن ویابرائ ــت دی ــی برپرداخ ودلیل
ــاظ  ــه لح ــوده ،دادگاه ب ــه ننم ــه دادگاه ارائ ب
مصــون مانــدن دعــوی ومســتندات خواهــان 
ــوی  ــی دع ــرض قانون ــه وتع ــه خدش ازهرگون
وبــه  داده  تشــخیص  راثابــت  مطروحــه 
198-515-5۲۲-519قانــو  مــواد  اســتناد 
ــه  ــی ورای وحــدت روی نآئیــن دادرســی مدن
عمومــی  1369/۷/10هیــات  5۲6مــورخ 
دیوانعالــی کشــور ،حکــم بــه محکومیــت 
تضامنــی نامبــردگان بــه پرداخــت مبلــغ 
بیســت وهشــت میلیــون ریــال بابــت اصــل 
بابــت  1/535/000ریــال  ومبلــغ  خواســته 
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی ح ــه دارس هزین
تعرفــه وخســارت تاخیــر تادیــه ازتاریــخ 
96/۷/۲0درحــق  مــورخ  چــک  سررســید 
ــدارد.رای صــادره  خواهــان صــادر واعــالم می
غیابــی اســت وظــرف مــدت بیســت روز 
پــس ازابــالغ قابــل واخواهــی درهمیــن 

ــل  شــعبه وپــس ازبیســت روزدیگــر قاب
تجدیدنظــر خواهــی درمحاکــم عمومــی 

ــد ــی باش ــان م اصفه
.95/م الــف قاضــی شــعبه ۲5 شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   960158 کالســه 
رســیدگی  مرجــع   96099۷6۷9480146۲
ــان   ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 18 ش ش
خواهــان خانــم فرشــته رفیعــی دســتجردی 
نشــانی : اصفهــان –ابتــدای هشــت بهشــت 
ــب آســیا تاکســی  شــرقی –مجتمــع بهارجن
پایداررفیعــی   عدالــت  حقوقــی  موسســه 
ــکان  ــول الم ــی   مجه ــال کیان ــده :جم خوان
بخواســته مطالبــه  گردشــکار : بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــالم ختــم 
ــال   ــد متع ــا اســتعانت از خداون رســیدگی  ب
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت بش
ــورا«در خصــوص  ــد . «رای قاضــی ش نمای
رفیعــی  فرشــته  خانــم  دادخواســت 
ــی   ــال کیان ــای جم ــت آق دســتجردی بطرفی
بخواســته مطالبــه مبلــغ 104/300/000 ریــال 
ــای  ــماره  ه ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
بانــک  عهــده   95/10/1 188968مــورخ 
ــه انضمــام خســارات دادرســی  کشــاورزی ب
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــه  ب ــر تادی و تاخی
مســتندات   اصــول  مالحظــه  و  تقدیمــی 
ــت  ــی وق ــالغ قانون ــا اب ــه ب ــوی  و اینک دع
وانتظــار کافــی درجلســه شــوراحاضر جلســه 
ــوی و  ــال دع ــده و در قب ــر نش ــورا حاض ش
مســتندات ابــرازی  خواهــان ایــراد و تکذیبی 
بــه عمــل نیــاورده  و مســتندات ابــرازی 
ــه  ــده  ب ــت از اشــتغال ذمــه خوان ــز حکای نی
ــذا   ــی ه ــد عل ــی کن ــت  م ــان را حکای خواه
ــه اســتناد  ضمــن ثابــت دانســتن  دعــوی ب
مــواد 198و519و5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی  و مــواد 315و310و309و30۷ ۲49 
قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانده 
عنــوان  بــه    104/300/000 پرداخــت  بــه 
ــال  اصــل خواســته و پرداخــت 1/5۲0/000ری
عنــوان خســارات دادرســی بــه پرداخــت 
خســارات تاخیــر و تادیــه  از تاریــخ 95/10/1 
لغایــت  زمــان وصــول ایصــال  آن طبــق 
نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد رای 
از  صــادره غیابــی و ظــرف ۲0 روز پــس 
شــعبه  ایــن  در  واخواهــی  قابــل  ابــالغ 
خواهــد بــود وپــس ازمهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی 
اصفهــان حقوقــی  عمومــی   درمحاکــم 

 میباشد. 
م  الــف/ 686  قاضــی شــعبه هفدهــم  

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

،،
پرســپولیس با شکســت دادن الســد 
آســیا  در  صدرنشــینی اش  قطــر، 
هــم  ذوب آهــن  گرفــت.  جشــن  را 
موفــق شــد خــود را بــه مرحله حذفی 

برســاند و حریــف اســتقالل شــود
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تکواندو را محدود نمی کنیمواگذاری تراکتورسازی به بخش خصوصی



پیشهناد فیلم

بازی گِری

تماشــای آثــار کوتــاه پیکســار همیشــه می توانــد 
لذت بخــش باشــد؛ Geries Game )بــازی ِگــری( 

ــت.  ــتثنی نیس ــده مس ــن قائ ــز از ای نی
ــاخته   ــه ای س ــج دقیق ــنی پن ــری«، انیمیش ــازی ِگ »ب
 جــان پینکاواســت کــه در نوامبــر ۱۹۹۷ بــه همــراه 
ــینماها  ــره( در س ــک حش ــی ی A Buges Life )زندگ
اکــران و بعدهــا در نســخه VHS، ایــن انیمیشــن نیز به 
همراهــش منتشــر شــد. »بــازی گــری« توانســت نظــر 
ــز  ــه کســب جوای ــد و موفــق ب تماشــاگران را جلــب کن
متعــددی ازجملــه جایــزه  بهتریــن انیمیشــن کوتــاه در 

مراســم اســکار شــود. 
»بــازی گــری«، نخســتین انیمیشــن اســتودیو پیکســار 
ــخصیت  ــوان ش ــه عن ــان ب ــک انس ــه در آن ی ــت ک اس
ــه  ــری ب ــتاوردهای بص ــر دس ــور دارد و از نظ اول حض
عنــوان یکــی از مهم تریــن آثــار ایــن اســتودیو بــه 

ــی رود.  ــمار م ش
بــه  پیرمــردی  دربــاره   ِگــری«  »بــازی  داســتان 
نــام »ِگــری« اســت. )بعدهــا در فیلــم داســتان 
بــه شــخصیت  و  یافــت  اســباب بازی ها ۲ حضــور 
وکیــل در گربه هــای اشــرافی نیــز بی شــباهت نیســت(. 
ــطرنج  ــا ش ــت ت ــه اس ــارک رفت ــه پ ــه ب ــری« ک »گ
بــازی کنــد، بــه دلیــل پیدانکــردن یــک هم بــازی 
مجبــور می شــود بــا خــودش بــر ســر دندان هــای 
ــود  ــروع می ش ــازی ش ــد. ب ــت کن ــی اش رقاب  مصنوع
و گــری اولیــن حرکــت را بــه ســختی و بــا تعلــل انجــام 
ــه آن  ــد می شــود و ب ــی بلن ــه آرام می دهــد؛ ســپس ب

ســوی میــز مــی رود. 
گــری بــا برداشــتن عینــک خــود بــه شــخصیت 
ــر  ــر حال ت ــیار س ــه بس ــود ک ــل می ش ــدی تبدی جدی
ــک  ــری باعین ــازی گ ــت. ب ــر اس ــه متکبرت ــد البت و ص
و گــری بی عینــک بــا ایــن تغییــر مکان هــا ادامــه 
می یابــد و بــا سریع ترشــدن رونــد بــازی، دیگــر حتــی 
شــاهد تغییــر جــای ایــن دو نیســتیم؛ گویــی کــه واقعــا 
ایــن دو، یــک نفــر نیســتند. بــازی هــر لحظــه ســریع تر 
و مهیج تــر از لحظــه  پیــش در جریــان اســت و بــه نظــر 
می رســد کفــه  تــرازو بــه ســمت گــری بی عینــک 
ســنگینی می کنــد؛ امــا گــری باعینــک بــه هیــچ عنــوان 
ــد... . ــه حریفــش واگــذار کن ــن مســابقه را ب ــد ای نبای

حرف و نقل

 بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان امور ســینمایی 
و ســمعی بصــری، در جلســات اخیــر شــورای پروانــه 
ــتر  ــور بیش ــا حض ــه ب ــی ک ــش خانگ ــاخت و نمای س
ــم ســینمایی  ــرای عرضــه دو فیل اعضــا برگــزار شــد، ب
جــواد  تهیه کنندگــی  بــه  داغ«  »تابســتان  ایرانــی 
نوروزبیگــی و کارگردانــی ابراهیــم ایــرج زاد و »نیلوفــر« 
بــه تهیه کنندگــی فرشــته طائرپــور و کارگردانــی ســابین 

ــه نمایــش خانگــی صــادر شــد. ــل پروان ژمای
 نمایــش »زیــر صفــر« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
علیرضــا ســید از چهــارم اردیبهشــت ماه در تماشــاخانه 

دیــوار چهــارم روی صحنــه مــی رود.
 ســریال پلیســی »کارآگاه لینلــی« شــنبه تــا 
چهارشــنبه ســاعت ۱۹ از شــبکه چهــار پخش می شــود.

 خاویــر باردم، بازیگر سرشــناس ســینمای اســپانیا، 
از وودی آلــن دفــاع کــرد و گفــت از رفتــاری کــه بــا وی 

می شــود، دچــار شــوک شــده اســت.
 شــش کارگــردان ســینما ازجملــه شــهرام مکــری، 
ســیف اله صمدیــان و جمشــید بایرامــی، فیلمــی 
شــش اپیــزودی را بــا موضــوع »جزیــره هرمــز« تولیــد 

می کننــد.
 ابراهیــم حاتمی کیــا در اکــران مردمــی فیلــم 
ســینمایی »بــه وقــت شــام« در شــهر ری گفــت: اگــر 
فیلــم فــروش خوبــی داشــته باشــد، مبلغــی از آن بــه 
جیــب مــن نمــی رود؛ امــا برایــم مهــم اســت کــه همــه 
مــردم پیــام »بــه وقــت شــام« را دریافــت و آن را 

به خوبــی درک کننــد.
مــوزه کتابخانــه ســلطنتی نیــاوران در ادامــه   
مجموعــه  ایــن  دوره ای  نمایشــگاه های  اجــرای 
فرهنگی تاریخــی، همزمــان بــا روز بزرگداشــت ســعدی 
در اول اردیبهشــت از »بوســتان ســعدی« و »گلســتان 
ســعدی«، دو نســخه خطــی نفیــس ایــن مــوزه، بــرای 

ــرد. ــی ک ــار رونمای نخســتین  ب
 ســعید پورصمیمــی، بازیگــر پیشکســوت ســینما، 
تئاتــر و تلویزیــون، پــس از گذشــت ۱۰ ســال بــا اجــرای 

ــردد. ــر بازمی گ ــه تئات ــو« ب نمایشــنامه خوانی »آواز ق
 لودویکــو اینائــودی، آهنگســاز و پیانیســت معاصــر 
ــه برگــزاری تازه تریــن کنســرت  ــا اشــاره ب ایتالیایــی، ب
خــود در تــاالر وزارت کشــور بیــان کــرد: بــرای حضــور در 
تهــران بســیار هیجــان زده و کنجــکاوم؛ بــه هــر ترتیــب 
پــس از ســال ها مطالعــه دربــاره ایــران درنهایــت ایــن 
اولیــن ســفر مــن بــه ایــن کشــور اســت و منتظــرم تــا 
در ایــن ســفر ویــژه، فرصتــی بــرای آشــنایی بیشــتر بــا 
ســبک زندگــی و فرهنــگ مــردم کشــور ایــران از نزدیک 

داشــته باشــم.
 کیــوان ســاکت، آهنگســاز و نوازنــده، بــا اشــاره بــه 
تازه تریــن کارهــای خــود بیــان کــرد: هفتــه آینــده ابتــدا 
در شــهر همدان و ســپس در شــهر مالیر کنســرت هایی 
را برگــزار می کنــم و هفدهــم اردیبهشــت نیــز کنســرتی 

در دانشــگاه کاشــان دارم.
نمایــش »ســی« بــه تهیه کنندگــی همایــون   
ــروژه  ــِت پ ــری و مدیری ــهراب پورناظ ــجریان و س ش
تهمــورس پورناظــری قصــد دارد بــار دیگــر اجــرای خود 

ــرد. ــش بگی ــران در پی ــعدآباد ته را در کاخ س

کوتاه اخبار 
اجرای موسیقی مقامی در 
افتتاحیه برنامه های هفته 

فرهنگی اصفهان
برنامه هــای  افتتاحیــه  مراســم  کیمیای وطن
هفتــه فرهنگــی اصفهان روز یکشــنبه دوم اردیبهشــت 

ساعت ۲۰ در تاالر کوثر برگزار می شود. 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اردیبهشــت ماه  نهــم  تــا  ســوم  از  اصفهــان 
ویژه برنامه هــای هفتــه فرهنگــی اصفهــان را بــا 
شــعار »شــهری کــه دوســتش دارم« در نقــاط 
مختلــف شــهر ویــژه عمــوم شــهروندان برگــزار 
می کنــد. در همیــن راســتا مراســم افتتاحیــه ویــژه 
ــان روز یکشــنبه  ــه فرهنگــی اصفه برنامه هــای هفت
ــزار  ــر برگ ــاالر کوث ــاعت ۲۰ در ت ــت س دوم اردیبهش

 . د می شــو
ــخنرانی  ــی، س ــرود مل ــش س ــرآن، پخ ــت ق قرائ
اجــرای  اصفهــان،  شــهردار  نــوروزی  قدرت الــه 
اســتاد  حضــور  بــا  تنبــک  و  ویولــن  تکنــوازی 
چناریــان، شــعرخوانی اســتاد نحــوی و اجــرای 
ایــن  بخش هــای  ازجملــه  مقامــی  موســیقی 

مراســم اســت. 
در ایــن برنامــه، اثــر نقاشــی آبرنــگ توســط اســتاد 
مطیــع در یــک مراســم نمادیــن بــه تصویــر کشــیده 
ــه  ــاز هفت ــا امضــای مســئوالن در آغ ــا ب می شــود ت
ــن  ــد. ورود در ای ــادگار بمان ــه ی ــان ب فرهنگــی اصفه
برنامــه بــرای عمــوم شــهروندان آزاد و رایــگان 
ــه  ــم ب ــور در مراس ــرای حض ــدان ب ــت. عالقه من اس
ــر واقــع در ســه راه حکیــم نظامــی  ــاالر کوث محــل ت

ــد. مراجعــه کنن

 بازیگر فرانسوی در ایران 
روی صحنه می رود

ناتالــی َمتــی، بازیگــر فرانســوی، بــا حضــور در نمایــش 
»آنتــی گــون« بــه کارگردانــی علــی راضــی روی صحنــه 

تئاتــر ایــران مــی رود. 
ــی  ــور ناتال ــس از حض ــر، پ ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
متــی در نمایــش »بازگشــت پســر نافرمــان« کــه 
ــه  ــه رفت ــهر روی صحن ــاخانه ایرانش ــر در تماش پیش ت
ــی راضــی  ــن او و عل ــکاری بی ــن هم ــن دومی ــود، ای ب

می شــود.  محســوب 
ناتالــی َمتــی ابتــدا در نیمــه دهــه هشــتاد بــا بــازی در 
نقــش ســارا آســتروک در ســریال »مــدار صفــر درجه« 
ــی َمتــی فــرم  ــی معرفــی شــد. ناتال ــه جامعــه ایران ب
تئاتــر  بین المللــی  آتلیه هــای  در  را  خــود  تئاتــری 
»بالنــش ســالن« و »پــل ویــور« پیــدا کــرد. ســپس 
ــای اســتادانی  ــل در دانشــگاه، کارگاه ه ــار تحصی در کن
ــک  ــه و دومنی ــل بوزون ــو، مارس ــس بنش ــون موری چ
بواســل را طــی کــرد. نــام ناتالــی متــی در ســال ۲۰۰۲ 
ــت  ــی« ثب ــازمان »آدام ــتعدادهای س ــت اس در فهرس

شــد. 
»آنتی گون« از شــانزدهم اردیبهشــت در ســالن ســمندریان 

تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنــه مــی رود.

نویســنده ســریال »ســه جلــد« دربــاره فیلمنامــه ایــن 
مجموعــه کــه بــرای شــبکه نمایــش خانگــی ســاخته 
ــن  ــمت اول ای ــون ۶ قس ــرد تاکن ــان ک ــود، بی می ش

ســریال را نوشــته اســت.
پیمــان عباســی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره 
ســریال »ســه جلــد« کــه نــگارش آن را بــر عهــده دارد 
ــاده  ــرای ســاخت در شــبکه نمایــش خانگــی آم ــا ب ت
شــود، گفــت: فیلمنامــه ایــن ســریال )بــه کارگردانــی 
ــون  ــگارش اســت و تاکن بهرنــگ توفیقــی( در حــال ن
ــه قــرار اســت  ۶ قســمت از آن نوشــته شــده کــه البت
ســریال  اولیــه  قســمت   ۶ روی  بازنویســی هایی 

داشــته باشــم.
وی ادامــه داد: مــا ابتــدا قــرار بــود ایــن ســریال را در 
تلویزیــون بســازیم کــه مهــران مدیــری بــرای بــازی در 

ــت  ــی می خواس ــه تهران ــد و هدی ــم ش ــت گری آن تس
ــه  ــده ب ــد روز مان ــت چن ــا درس ــد؛ ام ــازی کن در آن ب
ــع  ــون مان ــا در تلویزی ــر مدیریت ه ــوردن، تغیی کلیدخ

تولیــد آن شــد.
ــا بهرنــگ توفیقــی  ــاره همــکاری ب ایــن نویســنده درب
ــی  ــاظ تکنیک ــه لح ــی را ب ــگ توفیق ــرد: بهرن ــان ک بی
بســیار قبــول دارم و بــا توجــه بــه شــناختی کــه از خــود 
ــل  ــم عوام ــر می کن ــخصیت ها دارم، فک ــگارش ش در ن

خوبــی را بتوانیــم کنــار هــم بچینیــم.
وی در پایــان عنــوان کــرد: مــا پروانــه ســاخت را 
دریافــت کرده ایــم و فکــر می کنــم اواخــر تیرمــاه 
می توانیــم ایــن ســریال را کلیــد بزنیــم. ســریال 
ــی ســاخته  ــال گل ــی جم ــه تهیه کنندگ ــد« ب »ســه جل

د. می شــو

ــد  ــر« از چن ــر خارجــی ســریال »۸۷ مت ــرداری تصاوی تصویرب
ــود.  ــروع می ش ــده ش روز آین

ــرداری  ــک، کار تصویرب ــبکه ی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه در  ــی خان ــن اصل ــاکان در لوکیش ــر« کم ــریال »۸۷ مت س
حــال انجــام اســت و داســتان اختــالف و درگیــری دو خانــواده 
خلیلــی و پوردورانــی را بــر ســر مالکیــت منــزل نمایــش 
ــه  ــرای ادام ــروه ب ــده گ ــد روز آین ــت از چن ــرار اس ــد. ق می ده

ــد.  ــرو برون ــازار و مت ــن های ب ــه لوکیش ــرداری، ب تصویرب
مجموعــه تلویزیونــی »۸۷ متــر« بــه کارگردانــی کیانــوش 
ــی  ــی و خلیل ــام پوردوران ــه ن ــواده ب ــتان دو خان ــاری، داس عی
ــر و  ــر، دو دخت ــراه همس ــه هم ــی ب ــا پوردوران ــت. علیرض اس
پســرش، خانــه ای را از یــک فروشــنده بــه نــام فــرج ناصــری 
می خرنــد؛ امــا روز اسباب کشــی متوجــه می شــوند خانــه بــه 
فــرد دیگــری بــه نــام محســن خلیلــی فروختــه شــده اســت. 

محســن بــه همــراه پســر، همســر و دو دختــرش صبــح زودتــر 
ــه  ــه رســیده اند و وسایلشــان را در خان ــه خان از پوردورانی هــا ب
ــرای  ــی، ماج ــواده پوردوران ــیدن خان ــا رس ــا ب ــته اند؛ ام گذاش

ــود.  ــخص می ش ــرداری مش کالهب
علــی دهکــردی، مهــران رجبــی، فریبــا کامــران، شــهین 
فریــده  ســلیمانی،  حســین  زاهــدی،  دیبــا  تســلیمی، 
ــلیمه  ــت، س ــعید پیردوس ــی، س ــد بحران ــپاه منصور، محم س
ــجاعی،  ــزل ش ــعودی، غ ــا مس ــری، رض ــکا نصی ــزن، ملی رنگ
الهــه خادمــی، عرفــان آصفــی، علــی طالب لــو، مهــدی 
نــوری زاده و عادلــه  نیمــا  دانایی مقــدم، ســلمان خطــی، 

هســتند.  متــر«   ۸۷« ســریال  بازیگــران  از  دائم پنــاه 
مجموعــه تلویزیونــی »۸۷ متــر«، کاری از گــروه فیلــم و 
ســریال شــبکه یــک سیماســت کــه در ۴۰ قســمت ۴۵ 

دقیقــه ای در دســت تولیــد اســت.
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ــی  ــی باغبان ــاخته  مان ــوش« س ــم »خرگی فیل
یکــی از فیلم هــای اکــران نــوروزی بــود کــه بــا 
اســتقبال نســبتا خوبــی از ســوی تماشــاگران 
روبــه رو شــد؛ بــا ایــن حــال بســیاری از 
ــا  ــدی را ب ــی کم ــار فیلم ــه انتظ تماشــاگران ک
تعریف هــای معمــول ســینمای کمــدی در 
ایــن ســال ها داشــتند، پــس از تماشــای 
فیلــم، ســالن را ناراضــی تــرک کردنــد و شــاید 
بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه فــروش فیلــم 
ــد نزولــی یافــت. پــس از هفته هــای اول، رون

 داستان
ــان( ســرطان دارد و  ــدر آرش )بابــک حمیدی پ
بــرای همیــن بــه خــارج از کشــور رفتــه  اســت. 
ــه  ــرای اینک ــود، ب ــک و بهن ــتان آرش، باب دوس
ــرده  ــد و افس ــوش کن ــدرش را فرام ــم پ او غ
نشــود، قرص هــای شــادی مصــرف می کننــد 

ــز را  ــده دار و طن ــیار خن ــاد و بس ــک روز ش و ی
ســپری می کننــد. در ایــن میــان آرش بــه 

ــرد.  ــی می ب ــی پ رازهای
فیلــم بــا همیــن قصــه نیم خطــی و جرقــه ای 
ــدازه یــک  ــه ان ــد، تــالش می کنــد ب کــه می زن
ــی  ــا طبیع ــرود؛ ام ــش ب ــینمایی پی ــم س فیل
اســت کــه هیــچ گاه موفــق نخواهــد بــود؛ زیــرا 
ــی  ــه و اســاس اشــتباه اســت و وقت کار از پای
فیلمنامــه و قصه منســجمی در دســت نباشــد، 
طبیعتــا محصــول خوبــی نیــز حاصــل نخواهــد 

شــد. 
در تمــام مدت زمــان فیلــم، بیننــدگان صــدای 
شــخصیت اصلــی قصــه را بــه عنــوان نریشــن 
روی تصاویــر می شــنوند؛ صحبت هایــی کــه 
اگــر از فیلــم حــذف شــوند، قطعــا همــان 
ــت  ــد رف ــت خواه ــز از دس ــه نی ــط قص نیم خ
را  آنچــه  نمی توانــد  فیلمــی کــه  بــرای  و 
 الزم اســت در قالــب تصویــر نشــان دهــد، 

چــه راه فــراری بهتــر از قــراردادن نریشــن 
روی تصاویــر. وجــود همیــن موضــوع بــا ایــن 
شــکل در فیلــم کامــال مشــخص خواهــد کــرد 
کــه فیلمنامــه، قصــه و نمایــش، یــک موضــوع 
ــود اســت. خــاص کامــال دچــار ضعــف و کمب

 شوخی ها
شــوخی های فیلــم »خرگیــوش« از جنــس 
طنــز کالمــی اســت؛ امــا نــوع طنــز فیلــم 
متفــاوت بــا طنــز آشــنا بــرای بســیاری از 

اســت.  فیلم هــای کمــدی  مخاطبــان 
فیلــم ســعی دارد تــا نوعــی طنــز روشــنفکرانه 
ــوع  ــن ن ــا ای ــد؛ ام ــه ده ــان ارائ ــه مخاطب را ب
ــه  ــه ب ــز ک ــای طن ــان فیلم ه ــا مخاطب ــز ب طن
کمدی هــای ســطحی و آبکــی بــا شــوخی های 
ــدارد.  ــی ن ــد، همخوان ــادت دارن گل درشــت ع

»خرگیــوش« اگــر از قصــه پرکششــی برخوردار 
بــرای  خوبــی  گزینــه  می توانســت  بــود، 
ــاص  ــان خ ــه و مخاطب ــر و تجرب ــینمای هن س
باشــد؛ امــا فیلــم نــه می توانــد مخاطبــان 
ــام  ــان ع ــه مخاطب ــد و ن ــی کن ــاص را راض خ
را. همیــن فضــای بینابینــی به وجودآمــده نیــز 
ــه شــمار  ــم ب ــل شکســت فیل ــن دلی عمده تری

ــی رود. م
ایــن فیلــم نیــز فقــط بــه مــدد پوســتر 
هماننــد  مطــرح  بازیگــران  و  جــذاب 
اســت  کــرده  ســعی  »مصــادره«   فیلــم 

ــه  ــدی را ب ــینمای کم ــداد س ــان پرتع مخاطب
ــه  ــه گفت ــه ک ــا همان گون ــاند؛ ام ــینما بکش س
شــد، فیلــم بــه هیــچ عنــوان بــرای ایــن 
ــده نیســت و بســیاری از  ــان راضی کنن مخاطب
ــم  ــرای دیــدن فیل ــه ای کــه ب ــا بابــت هزین آنه
پرداخــت کــرده بودنــد، ناراضــی ســالن را تــرک 

می کردنــد.

یکــی از معــدود نــکات مثبــت فیلــم میزانســن 
اســت.  فیلــم  حساب شــده  دکوپــاژ  و 
میزانســن ها، خالقانــه و همســو بــا هــدف 
کارگــردان اســت و دکوپــاژی تمیــز و یکدســت 
باعــث شــده اســت تــا فیلمبــرداری کار بــه دل 

ــیند.  بنش
ــبتا  ــری نس ــی و بص ــر فن ــوش« از نظ »خرگی

قــوی عمــل کــرده و نماهــای چشــم نوازی 
را رقــم زده اســت. بــدون شــک یکــی از 
تصاویــر  شــکل گیری  دالیــل  مهم تریــن 
ــت  ــاس اس ــه و لب ــی صحن ــم نواز، طراح چش
امــا  باشــد؛  رضایت بخــش  توانســته  کــه 
ــی  ــده و دوربین ــن های کارش ــت میزانس درنهای
ــد هــم، هیــچ  کــه گاهــی خــوب عمــل می کن
ــور  ــرا همان ط ــد؛ زی ــم نمی کن ــه فیل ــی ب کمک
کــه گفتــه شــد، کار از پایــه و اســاس مشــکل 
دارد. فیلمــی کــه نــه قصــه اش درســت اســت 
و نــه فیلمنامــه ای منســجم دارد، درنهایــت 
محکــوم بــه شکســت اســت؛ حــال هرچقــدر 
تــالش کنــد حرف هــای عمیــق و مفهومــی 
ــه دور از  ــی ب ــرص، فضای ــک ق ــا ی ــد و ب بزن

ــد. ــاد کن ــول را ایج ــای معم فض
 بازیگران

جــواد عزتــی، بابــک حمیدیــان، ســیامک 
ــیروس،  ــه آ س ــاداتی، پانت ــا س ــاری، مین انص
همایــون ارشــادی، امیــد روحانــی، ملیــکا 
همگــی  علیجانــی،  مانیــا  و  شــریفی نیا 
ارائــه داده انــد  را  بازی هــای قابــل قبولــی 
و بخشــی بزرگــی از بــار فیلــم را بــر دوش 
ــل  ــک ضرب المث ــاس ی ــا براس ــد؛ ام گرفته ان
منــزل  بــه  هیــچ گاه  کــج  بــار  معــروف 
نمی رســد و »خرگیــوش« هــم از ایــن قاعــده 

بیــرون نیســت.

،،
درســت  قصــه اش  نــه  کــه  فیلمــی 
اســت و نــه فیلمنامــه ای منســجم 
دارد، درنهایــت محکــوم به شکســت 
اســت؛ حــال هرچقــدر تــاش کنــد 
حرف های عمیق و مفهومی بزند و با 
یــک قــرص، فضایــی بــه دور از فضای 

معمــول را ایجــاد کنــد

درباره فیلم »خرگیوش« ساخته  مانی باغبانی

بار کـج

 وصیت نامه 
شهید جواد حقایق پور

به نام خدا
مدت هــا در ایــن اندیشــه بــودم کــه توفیقــی حاصــل آیــد تــا بتوانــم 
ــدر و مــادر و همســرم بازگــو کنــم  ــرای شــما پ وصیت نامــه خــود را ب
ــم.  ــل نمای ــادق)ع( عم ــام ص ــده از ام ــث روایت ش ــر حدی ــا ب ــا بن ت
ــد و  ــب بخواب ــلمانی ش ــت مس ــزاوار نیس ــد: »س ــرت می فرماین حض

ــد.« ــرش نباش ــر س ــه اش زی وصیت نام
مــن  بــه  لطفــی  خداونــد  اگــر  کــن  ســعی  جــان،  مــادر 
دهــم،  جــان  راهــش  در  کــه  نمــود  قبولــم  و  کــرد   حقیــر 
ــه زینــب)س( و  ــدا ب ــار باشــی و اقت ــور و بردب چــون زینــب)س( صب

ــی. زهــرا)س( کن
ــین)ع( و  ــت حس ــاد مظلومی ــه ی ــادی، ب ــن افت ــاد م ــت ی ــر وق ه
یارانــش بــاش کــه در صحــرای کربــا چگونــه جــان دادنــد و هرگــز تــن 

ــد. ــت ندادن ــه خــواری و ذل ب
مــادر عزیــز، بــه یــاد آور کــه حســین)ع( علی اصغــرش را داد، بــرادرش 
را داد و پیرمــرد ۹۰ ســاله اش را داد؛ بــا ایــن همــه زینــب)س( 
ایســتادگی و در مجلــس یزیــد ســخنرانی کــرد و دشــمن زبــون را بــا 

ــرزه درآورد. ــه ل ــخنرانی اش ب س
ــان  ــه انس ــت ک ــا سوختن هاس ــازی و ب ــوزی و بس ــد بس ــادر، بای م

آبدیــده و محکــم می شــود.
ــا،  ــردی و م ــداکاری ک ــیار ف ــت بس ــرای فرزندان ــما ب ــان، ش ــدر ج پ
»خــودم را می گویــم«، نتوانســتیم ِدیــن خــود را نســبت بــه شــما ادا 
کنیــم؛ از شــما می خواهــم حالــم کنــی و اگــر از مــن بــدی و سســتی 

دیــدی، عفــوم کنــی.
پــدرم، همــه زندگــی ام را در اختیــار شــما قــرار می دهــم. موقعــی کــه 
از دنیــا رفتــم، شــما وکیــل هســتید تــا از بچه هایــم پرســتاری کنیــد و 

آنــان را خــوب و مؤمــن بــار بیاوریــد.
مــن  نگوییــد  مــردم،  ای  فامیــل؛  و  مــردم  بــا  ســخنی 

و  فقــط  خیــر؛  رفتــه ام؛  جبهــه  بــه  چیزهــا  بعضــی  بــرای 
بــوده  اســامی  انقــاب  گســترش  و  خــدا  بــرای   فقــط 

که وظیفه ای بر گردن همگی ماست.
برخی می گویند بگذار هر وقت واجب عینی شد، خواهیم رفت.

 اگــر بخواهیــم این طــور فکــر کنیــم، تــا بــه حــال همــه چیزمــان رفتــه 
ــه هــر جهــت  ــه نیــرو دارد. ب ــاز ب ــود؛ چــرا؟ چــون اکنــون جبهــه نی ب
ایــن انقــاب بــرای همگــی مــا حجــت اســت و فــردای قیامــت کســی 
نمی توانــد عــذر و بهانــه ای بیــاورد کــه مــن پیــر بــودم یــا بچه داشــتم.

ضمنا قدر بسیج محل را بدانید و یاری شان کنید. 
شــب ها نگهبانــی بدهیــد و این هــا کســانی هســتند کــه مظلوم انــد و 

بــا کمتریــن امکانــات، کارهــای مهمــی انجــام می دهنــد.
ــی آن را درک  ــول کــرده ام؛ یعن ــه و قب ــا، مــن شــهادت را پذیرفت خدای
کــرده و فهمیــده ام کــه شــهادت چیســت و بــرای چــه شــهید می شــوم. 

مــن در ایــن راه قــدم برداشــتم و خــدا مــرا همراهــی کــرد. 
به امید پیروزی کامل در تمام جهان.

سینما

 »آهوی پیشونی سفید ۲« 
مردادماه اکران می شود

ــران  ــفید ۲« از اک ــونی س ــوی پیش ــینمایی »آه ــم س ــده فیل ــردان و تهیه کنن کارگ
ــر داد.  ــم در مردادمــاه خب ــن فیل ای

ــگار  ــا خبرن ــده ســینما، در گفت وگــو ب ســید جــواد  هاشــمی، کارگــردان و تهیه کنن
ــه اینکــه جدیدتریــن اثــر ســینمایی وی آمــاده نمایــش اســت،  ــا اشــاره ب مهــر ب
گفــت: در تــالش هســتیم تــا هرچــه ســریع تر فیلــم ســینمایی »آهــوی پیشــونی 
ســفید ۲« را در ســینماهای کشــور اکــران کنیــم. اگــر شــرایط فراهــم شــود، ایــن 

ــم.  ــرده ســینماها می بری ــاه روی پ ــم را مردادم فیل
ایــن کارگــردان ســینما در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا »آهوی پیشــونی ســفید ۲« 
را در جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان شــرکت می دهــد یــا خیــر، 
توضیــح داد: بایــد دیــد زمــان برگــزاری ایــن جشــنواره دقیقــا چــه وقــت خواهــد بــود؛ 
اگــر زمــان برگــزاری ایــن جشــنواره بــا اکــران فیلــم همخوانــی داشــته باشــد، حتمــا 
ایــن اثــر را در جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان شــرکت می دهــم. 
ــد  ــروژه جدی ــه زودی پ ــا ب ــتم ت ــالش هس ــت: در ت ــان گف ــمی در پای ــواد  هاش ج
ــوزه ســینمای  ــز در ح ــر نی ــن اث ــه ای ــرم ک ــن بب ــوی دوربی ــود را جل ســینمایی خ

ــت.  ــوان اس ــودک و نوج ک
ــالن قاســمی، امیررضــا احمــدی، محمدرضــا شــریفی نیا،  تــرالن پروانــه، ارس
پژمــان بازغــی، لیــال اوتــادی، امیــر غفارمنــش، هومــن حاجی عبداللهــی، حســام 
ــم  ــمی، ابراهی ــواد  هاش ــید ج ــهیلی، س ــر س ــزی، امی ــاغر عزی ــوی، س نواب صف
شــفیعی، داریــوش پیــرو، یوســف طاهریــان، رکســانا وطن خــواه، فرزانــه زهره ونــد 

ــد.  ــش کرده ان ــای نق ــفید ۲« ایف ــونی س ــوی پیش ــادری در »آه ــاناز ن و س
در خالصــه داســتان فیلــم ســینمایی »آهــوی پیشــونی ســفید ۲« آمــده اســت: 
ــرای  ــد. او ب ــی می کن ــه را فرمانروای ــور قلع ــار ام ــک غ ــوس« از درون ی »اختاپ
ــت  ــه خدم ــه« را ب ــا »بل بل ــن آن ه ــاره ت ــیدن عص ــا و نوش ــن آهوه به دام انداخت
گرفتــه اســت. آهوهــا بــا نقشــه »پیشــونی ســفید« از قلعــه فــرار می کننــد؛ امــا... .

عکاسی

پرتره های اجتماعی در گالری گمان
بخــش اول نمایشــگاه عکــس »پرتــره« در گالــری گمــان  کیمیای وطن
ــره  ــه بخــش اول از ســه بخــش نمایشــگاه پرت ــن نمایشــگاه ک ــاح شــد. ای افتت
اســت، روز جمعــه در گالــری گمــان افتتــاح شــد. در ایــن نمایشــگاه، پرتره هایــی 

که عموما با محوریت مستند و اجتماعی بودند، به نمایش درآمدند. 
فراخــوان ایــن نمایشــگاه، ابتــدای بهمن مــاه ســال گذشــته از طــرف تیــم 
Photoway منتشــر شــد و عالقه منــدان بــه شــرکت در آن تــا ۲۵ بهمن مــاه 
ــد.  ــرای شــرکت در نمایشــگاه   ارســال کنن ــره خــود را ب ــار پرت فرصــت داشــتند آث
ــای  ــته پرتره ه ــه دو دس ــب ب ــای منتخ ــار، عکس ه ــاب آث ــس از داوری و انتخ پ
ــی در  ــای اجتماع ــدند. پرتره ه ــیم ش ــور تقس ــای زیبایی مح ــی و پرتره ه اجتماع
ــوم  ــش س ــور در بخ ــای زیبایی مح ــگاه و عکس ه ــش اول نمایش ــب دو بخ قال

ــد.  ــش درمی آین ــه نمای ب
در بخــش اول ایــن نمایشــگاه، عکس هــای منتخــب ۲۹ عــکاس از نقــاط مختلــف 
ــا پاســپارتو  ــا در ســایز ۵۰ در ۷۰ ب ــد. تمامــی عکس ه ــش درآمدن ــه نمای ــران ب ای
ــه  ــه، ارائ ــوع ارائ ــن ن ــد. ای ــرار گرفتن ــا ق ــاب و شیشــه روی دیواره ــا ق ســفید و ب
ــه ای  ــد حرف ــان دهنده رون ــه نش ــت ک ــی اس ــطح بین الملل ــس در س ــمی عک رس

ــت.  ــن نمایشگاه هاس ای
ــن  ــت گذاری ای ــورای سیاس ــو ش ــری و عض ــر هن ــادی، دبی ــی میرعم ــید عل س
ــر  ــا هن ــه ای ب ــورد حرف ــگ برخ ــبرد فرهن ــا، پیش ــدف م ــت: »ه ــگاه، گف نمایش
عکاســی و قدم گذاشــتن در راه هرچــه بیشــتر حرفه ای کــردن ایــن هنــر در 
نمایشــگاه های  »شــروع  ادامــه گفــت:  در  وی  اســت.«  مختلــف  ژانرهــای 
ــی از  ــای مختلف ــه، ژانره ــت و در ادام ــره اس ــگاه های پرت ــا نمایش Photoway ب
ــه در  ــی ک ــام هنرمندان ــه تم ــی اســت ب ــم داد.« گفتن عکاســی را پوشــش خواهی
ایــن بخــش از نمایشــگاه آثارشــان بــه نمایــش درمی آیــد، گواهی نامــه شــرکت در 
نمایشــگاه، روبــان Photoway و کتــاب عکــس نمایشــگاه داده شــد. بخــش اول 

ــه دارد. ــت ماه ادام ــخ ۶ اردیبهش ــا تاری ــره ت ــس پرت ــگاه عک نمایش

تئاتر

»نظام آباد« ذهن مخاطب را به چالش می کشد
ــر  ــن اث ــرای ای ــرد در اج ــوان ک ــاد« عن ــش »نظام آب ــردان نمای کارگ
نمایشــی تــالش کــرده اســت ذهــن مخاطــب را بــه چالــش بکشــد. 
ــاد« کــه ایــن روزهــا  عرفــان پورمحمــدی، کارگــردان نمایــش »نظام آب
ــی  ــاره چگونگ ــت، درب ــه اس ــر روی صحن ــش اداره تئات ــه نمای در خان
شــکل گیری ایــن اثــر نمایشــی بــه خبرنــگار مهــر گفــت: کهبــد 
تــاراج ایــن نمایشــنامه را ســه ســال قبــل بــه نــگارش درآورده اســت 
ــادی دارم و  ــه زی ــتی عالق ــون رئالیس ــه مت ــن ب ــه م ــی ک و از آنجای
معتقــدم ایــن روزهــا مخاطبــان نیــز عالقــه بیشــتری بــه دیــدن آثــار 
ــنامه را روی  ــن نمایش ــم ای ــم گرفت ــد، تصمی ــدا کرده ان ــه پی واقع گرایان

ــرم.  ــه بب صحن
وی دربــاره ویژگی هــای نمایشــی بیــان کــرد: »نظام آبــاد«، اثــری 
ــاد  ــه نظام آب ــار جــوان در محل ــه اســت و زندگــی چه کامــال واقع گرایان
تهــران را بــه تصویــر می کشــد کــه هرکــدام نماینــده قشــری از جامعــه 

ــود می شــود.  ــک ســوءتفاهم زندگی شــان ناب ــر ی ــر اث هســتند و ب
ایــن کارگــردان افــزود: مــا قصــد داشــتیم این نمایــش را برای شــرکت 
ــه نمایش هــای  ــا از آنجــا ک ــم؛ ام ــه دهی ــر شــهر ارائ در جشــنواره تئات
ــور و  ــت و دک ــه اس ــنگین و پرهزین ــای س ــد دکوره ــتی نیازمن رئالیس
فضــای ایــن نمایــش هــم کامــال ناتورالیســتی طراحــی شــده و مــا از 
وســایل و آکسســوار واقعــی در کار اســتفاده می کنیــم، شــرایط بــرای 
حضــور در ایــن جشــنواره فراهــم نشــد؛ امــا در عــوض تمریناتمــان را 

بیشــتر کردیــم تــا کار بــرای اجــرای عمومــی آمــاده شــود. 
ــراد محمــدی، نوشــین  ــر شــیرزاد، محســن علی محمــدی، هی م.اصغ
مینایی فــرد، محمــد نــوروزی و ابوالفضــل وزیــری، بازیگــران نمایــش 
»نظام آبــاد« هســتند کــه تــا ۷ اردیبهشــت ماه ســاعت ۱۹:۳۰ در خانــه 

نمایــش اداره برنامه هــای تئاتــر روی صحنــه اســت.
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خواننده سعید پاشا

آهنگساز امیر یگانه، سعید پاشا
ترانه سرا امیر یگانه، میاد خسروی، 

بهار، اسماعیل کانتری

من که خوشبختم 
خواننده بهزاد الماسی
آهنگساز بهزاد الماسی

ترانه سرا بهزاد الماسی، امیر 
قزوینی

تو آزادی
خواننده معین سجادی

آهنگساز معین سجادی، امین قباد، 
فرزاد فتاحی

ترانه سرا روزبه بمانی، صابر 
قدیمی، معین سجادی، حامد جلیلی

تصویربرداری سریال »۸۷ متر« ادامه دارد»سه جلد« اواخر تیرماه کلید می خورد



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 آغاز ساخت ۱۱۰ زمین 

چمن مصنوعی برای دانش آموزان
معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت آموزش وپــرورش 
بــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای مطلــوب درس تربیــت بدنــی 
گفــت: نتایــج ارزیابی هــای صورت گرفتــه در اســتان های 
کشــور حاکــی از آن اســت کــه در بســیاری از مــدارس 
زیرســاخت های اجــرای قابــل قبــول درس تربیت بدنــی 
وجــود دارد و در مدارســی کــه هنــوز بــه ســطح ایــده آل 

نرســیده اند، بایــد بیشــتر کار کنیــم. 
مهــرزاد حمیــدی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه کیفیــت 
ــوزه  ــرد: ح ــار ک ــی اظه ــیابی درس تربیت بدن ــی و ارزش بخش
 ۱۱ از  یکــی  به عنــوان  ســامت  و  تربیت بدنــی  یادگیــری 
ــراری  ــال برق ــی به دنب ــی مل ــه درس ــری در برنام ــوزه یادگی ح
ســامتی کامــل جســمی، روانــی و ایجــاد زمینه هایــی جهــت 
شناســاندن روش هــای درســت فعالیــت جســمانی، ارتقــای 
ــی و تبییــن روش هــای تفریحــی ســالم در  توانایی هــای بدن

ــت.  ــی اس ــی تربیت بدن ــوزه محتوای ح
ــت  ــک صاحی ــوان ی ــی به عن ــوزش تربیت بدن ــزود: آم وی اف
مشــترک بیــن رشــته ای در برنامه هــای درســی فرصــت تعمیق 
ــی و  ــی زندگ ــای واقع ــا در موقعیت ه ــری آموخته ه و به کارگی
راهکارهــای مقابلــه بــا چالش هــای آن را فراهــم مــی آورد و در 
جهــت نیــل بــه ســامت همه جانبــه، کــه همانــا از دغدغه هــای 

ــه اســت، هم راســتا می شــود.  ــی جامع اصل
حمیــدی در بخــش دیگــری از ســخنانش از ابــاغ اعتبــار بــه 
اســتان های کشــور بــرای احــداث ۱۱۰ زمیــن چمــن مصنوعــی 
بــرای ورزش دانش آمــوزان در داخــل یــا کنــار مــدارس 
دارای فضــای مناســب خبــر داد و گفــت: ایــن اقــدام در 
ــرورش  ــه محوری آموزش وپ ــت مدرس ــق سیاس ــتای تحق راس
و به منظــور ایجــاد شــادی و نشــاط بیشــتر در جمعیــت 
ــورت  ــا ص ــت آن ه ــات فراغ ــازی اوق ــوزی و غنی س دانش آم

ــه اســت. گرفت

 پوشش تدریجی 
پشت نوبتی های کمیته امداد

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( از پوشــش تدریجــی 
ــاه  ــداد از م ــه ام ــات کمیت ــت خدم ــت نوبتی دریاف ــراد پش اف

آینــده خبــر داد. 
پرویــز فتــاح گفــت: پوشــش تدریجــی ایــن افــراد در 
ــور  ــه کش ــازمان برنامه وبودج ــال ۹۷ س ــه در س ــاتی ک جلس
ــاه اجتماعــی انجــام شــده، در حــال  و وزارت تعــاون، کار و رف
ــراد  ــن اســت کــه اف بررســی اســت. آنچــه مســلم اســت، ای
پشــت نوبتی کمیتــه امــداد و ســازمان بهزیســتی بــه مــرور و از 
اردیبهشــت ماه بــه بعــد می تواننــد بــه مــرور وارد چرخــه افــراد 

ــی شــوند.  ــای حمایت ــن نهاده تحــت پوشــش ای
وی در ادامــه اظهــار کــرد: مــا بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن 
ــم و  ــگاه می کنی ــره ۱۴ ن ــه و تبص ــم بودج ــه رق ــراد ب ــن اف ای
نمی توانیــم بیش ازایــن مقــدار افــراد را تحــت پوشــش 
بگیریــم؛ چراکــه افزایــش تعــداد افــراد تحــت پوشــش بیــش 
ــم  ــا نتوانی ــود ت ــث می ش ــداد باع ــه ام ــه کمیت ــم بودج از رق
مستمریشــان را پرداخــت کنیــم. امیدواریــم کــه همــه افــرادی 
کــه پشــت نوبتی هســتند و شناســایی شــده اند بتواننــد تحــت 

پوشــش قــرار بگیرنــد.

کوتاه اخبار 
 جزئیات خودکشی زن جوان 

در تونل توحید
رئیــس کانتــری ۱۰۸ نــواب جزئیــات خودکشــی خانمــی 

در تونــل توحیــد را تشــریح کــرد. 
ــس  ــم آبادی رئی ــرهنگ قاس ــوز، س ــزارش اقتصادنی ــه گ ب
کانتــری ۱۰۸ نــواب گفــت: در ســاعت ۱6 روز جمعــه برابــر 
ــی  ــر خودکش ــی ب ــی مبن ــای پلیس ــز فوریت ه ــام مرک اع
خانمــی در تونــل توحیــد مأمــوران کانتــری در محــل 

حاضــر شــدند. 
ــر ۱۸  ــد، دخت ــخص ش ــده مش ــل آم ــه عم ــی ب ــا بررس ب
ســاله ای از ورودی تونــل خــود را پرتــاب و بــا ســقف یــک 

ــوری برخــورد کــرد.  ــد عب دســتگاه خــودرو پرای
ــا و کمــر مصــدوم و  ــه علــت جراحــات از ناحیــه ســر، پ ب
ــه بیمارســتان منتقــل شــد کــه در حــال حاضــر در کمــا  ب
اســت. عوامــل کانتــری جهــت روشن شــدن علــت و 
انگیــزه حادثــه در بیمارســتان حاضــر شــدند کــه تحقیقــات 
ــواده اش دارد. ــا خان اولیــه حکایــت از اختــاف مصــدوم ب

جزئیات برادرکشی در دلیجان
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی بــا تشــریح 
جزئیــات وقــوع قتــل در اســتان مرکــزی گفــت: قاتــل مرد 

روســتایی در دلیجــان دســتگیر شــد. 
ــع  ــپهوند در جم ــف س ــرهنگ یوس ــا، س ــزارش ایلن ــه گ ب
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه وقــوع یــک فقــره قتــل در اســتان 
ــاه  ــم فروردین م ــب یازده ــت: در ش ــار داش ــزی اظه مرک
در  جــوان  مــردی  جســد  کشــف  دربــاره  گزارشــی 
ــه  ــتان ب ــتاهای شهرس ــی از روس ــراف یک ــای اط بیابان ه
ــی  ــه تیم ــام و بافاصل ــس ۱۱۰ اع ــای پلی ــز فوریت ه مرک
ــی  ــرای بررس ــی ب ــکی قانون ــس و پزش ــان پلی از کارآگاه

ــدند. ــزام ش ــل اع ــه مح ــوع ب موض
ســپهوند تصریــح کــرد: در معاینــه ای کــه از جســد بــه عمل 
ــل و ســاکن  ــه اه ــرد ک ــن ف ــه ای ــد، مشــخص شــد ک آم
ــداری  ــود، در محــل نگه یکــی از روســتاهای شهرســتان ب
ــرار  ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــه م ــد ناحی ــامش از چن احش

ــه اســت.  ــه و جــان باخت گرفت
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی اضافــه کــرد: 
بافاصلــه تحقیقــات کارآگاهــان پلیــس بــرای شناســایی و 
دســتگیری قاتــل آغــاز شــد و در مرحله نخســت، بســتگان 
و آشــنایان ایــن فــرد مــورد بازجویی هــای تخصصــی 

پلیــس قــرار گرفتنــد. 
ســرانجام  تحقیقــات،  رونــد  در  داد:  ادامــه  ســپهوند 
ســرنخ هایی از دســت داشــتن بــرادر مقتــول در ایــن قتــل 
بــه دســت آمــد و بــا هماهنگــی ایــن مرجــع قضایــی ایــن 

فــرد دســتگیر شــد. 
ــود  ــرادر خ ــل ب ــه قت ــل ب ــراف قات ــه اعت ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــود ب ــدارک موج ــناد و م ــه اس ــم   باتوجه ب ــت: مته گف
ــه علــت برخــی اختافــات خانوادگــی  ــرادر خــود ب قتــل ب
بــا شــلیک گلولــه از یــک اســلحه دست ســاز اعتــراف کــرد. 
ــح  ــزی تصری ــتان مرک ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
رونــد رســیدگی  و  کــرد: مراحــل تکمیــل تحقیقــات 
قانونــی بــه پرونــده بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی در حــال 

ــت. ــری اس پیگی
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ــران،  ــا به خصــوص در ای ــی از زوج ه مشــکل خیل
وابســتگی بیش ازحــد همســر خــود بــه مــادر یــا 

ســایر اعضــای خانــواده اش اســت.

 وابســتگی و دلبســتگی دو مقولــه جــدا هســتند 
و خــود وابســتگی هــم اشــکال و جنبه هــای 
گوناگونــی دارد؛ ولــی منظــور مــا از وابســتگی بــه 
خانــواده، وابســتگی افراطــی اســت؛ یعنی فــرد در 
هــر زمــان، هــر مــکان و هــر شــرایطی خانــواده اش 

ــوان  ــق نمی ت ــه به طــور مطل ــت دهــد. البت را دخال
ــتگی  ــواده وابس ــه خان ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت ک گف
دارنــد بــه درد ازدواج نمی خورنــد؛ امــا چیــزی 
ــردی  ــر ف ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــلم اس ــه مس ک
بــه  بایــد  دارد  خانــواده  تشــکیل  قصــد  کــه 
ســطحی از اســتقال رســیده باشــد و در صورتــی 
ــد،  ــواده اش ازدواج کن ــه خان ــتگی ب ــا وابس ــه ب  ک

قطعــا بــا مشــکل روبــه رو می شــود؛ بنابرایــن 
قبــل از ازدواج بــا در نظرگرفتــن اینکــه چقــدر 
می گــذارد،  اثــر  او  روی  همســرتان  خانــواده 
ــب  ــش از جان ــرتان در گفت وگوهای ــدر همس چق
خانــواده اش صحبــت می کنــد یــا بــا گرفتــن 
شــرح حالــی از دوران مجــردی و انتخاب هایــش 
در زمینــه  رشــته تحصیلــی، شــغل و... بــه راحتــی 

می توانیــد متوجــه شــوید کــه او فــردی مســتقل 
ــید  ــته باش ــه داش ــت توج ــه. در نهای ــا ن ــوده ی ب
ــه  ــه وابســته ب ــردی ک ــا ف ــرار اســت ب ــر ق ــه اگ ک
خانــواده اش اســت ازدواج کنیــد بایــد بپذیریــد در 
امــور زندگیتــان امــکان هــر نــوع دخالتــی وجــود 
خواهــد داشــت و معمــوال نظــر شــما بــرای آن فرد 

ــرد. ــرار می گی ــواده اش ق ــر خان ــد از نظ بع

آیا ازدواج با افراد وابسته، کار درستی است؟
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ازدواج و تشــکیل خانــواده ازجملــه رویدادهــای مهم 
و اصلــی در زندگــی انســان ها در طــول تاریــخ بــوده 

ست.  ا
در جامعــه، ازدواج یکــی از عوامــل اصلــی بــرای 
بقــای نســل، رهایــی از انــزوای فــردی و راهــی بــرای 

ــری از آلودگــی اجتماعــی اســت.  جلوگی
ــر  ــل مؤث ــی و عام ــی و اله ــنت دین ــک س ازدواج ی
بــرای بیــان احساســات و رفــع نیازهــای جســمی و 

ــد.  ــالم می باش ــورت س ــه ص ــی ب روان
ــه  ــن گون ــرد را ای ــن رویک ــوان ای ــت می ت در حقیق
تعریــف کــرد: یــک فراینــد عرفــی و قانونــی، کــه دو 
ــک مســیر  ــم و در ی ــور دائ ــف را به ط ــس مخال جن

ــد.  ــد می ده ــم پیون ــه ه ــترک ب مش
ایــن پیونــد میــان دو نفــر اگــر از اســتحکام خوبــی 
برخــوردار باشــد ســامت جامعــه بیشــتر تضمیــن 
می شــود؛ ولــی بایــد ایــن موضــوع را در نظــر 
ــنتی و  ــد س ــک رون ــه ی ــه ازدواج همیش ــت ک داش
مشخص شــده را در جامعه هــا طــی نکــرده و در 
ــده  ــر ش ــی و تغیی ــار دگرگون ــی دچ ــوالت زمان تح

ــت.  اس
ــول  ــخص در ط ــکار و مش ــور آش ــرد به ط ــن رویک ای
ــرا  ــت؛ زی ــازی اس ــازی و بازس ــال نوس ــان در ح زم
ــی،  ــرات اجتماع ــر تغیی ــواره انســان تحــت تأثی هم
سیاســی و اقتصــادی جامعــه خــود قــرار دارد و 
ــا  ــود ب ــی خ ــعی در هماهنگ ــی س ــورت ژنتیک به ص

ــد. ــازه می کن ــرایط ت ش
ازدواج و زمــان درســت انجــام آن را می تــوان یکــی 
ــه از آن  ــت ک ــی دانس ــم و اصل ــاخص های مه از ش
ــامت روان و  ــزان س ــنجش می ــرای س ــوان ب می ت
ــه  ــک جامع ــراد ی ــی اف ــمی و ذهن ــت جس بهداش

اســتفاده کــرد. 
ایــن مــورد عاوه بــر اینکــه ازســوی مذهب هــا 
و  تأییــد  مــورد  همــواره  متفــاوت  دین هــای  و 
علومــی  توجــه  مــورد  اســت،  بــوده  پیگیــری 
هماننــد بهداشــت روانــی و ســامت روان، تعلیــم و 

ــت، روان شناســی و مشــاوره، زیست شناســی،  تربی
دارد. قــرار  و...  مردم شناســی  جامعه شناســی، 

ــوان  ــن می ت ــع و یقی ــور قط ــروزه به ط متأســفانه ام
گفــت مــا دچــار مشــکات و معضل هــای بزرگــی در 
ایــن بــاره هســتیم و عواملــی زیــادی ایــن شــاخص 
را تحــت تأثیــر قــرار داده و بــه انحــراف کشــانده اند. 
یکــی از ایــن مــوارد کــه در جامعــه امــروزی به صورت 
یــک چالــش در آمــده و پدیــده ازدواج را دچار تغییر 
و دگرگونــی کــرده اســت، افزایــش ســن ازدواج 
ــخص  ــی مش ــت آمده به خوب ــار به دس ــد. آم می باش
ــان و  ــان زن ــم در می ــئله ه ــن مس ــه ای ــد ک می کن
ــرات  ــود و تأثی ــده می ش ــردان دی ــان م ــم در می ه
ــعاع  ــه را تحت الش ــًا کل جامع ــوب آن تقریب نامطل

ــد.  ــرار می ده ــود ق خ

نوشــین میرجهانیــان روان شــناس و مشــاور خانواده 
در ایــن بــاره بــه کیمیــای وطــن گفــت: جوانانی کــه 
ــر  ــه به خاط ــی ک ــد، جوانان ــاب کرده ان ــرد را انتخ تج
ــواده  مشــکات اجتماعــی و اقتصــادی خــود و خان
نمی تواننــد ازدواج کننــد و حتــی جوانانــی کــه 
به خاطــر ســنت های غلــط و کلیشــه ای فرصــت 
ازدواج نمی یابنــد را می تــوان جــز ایــن دســته 

ــرار داد.  ق
ــوزش  ــد: آم ــری مانن ــی دیگ ــن مســائل و عوامل ای
ــیب های  ــر، آس ــای دیگ ــرات فرهنگ ه ــط، تأثی غل
شــده همــراه  یکدیگــر  بــا  و...   اجتماعــی 

و دســتور العملی تــازه و جدیــد بــرای ازدواج فراهــم 
ــئله  ــک مس ــورت ی ــه به ص ــه در جامع ــد ک کرده ان

اصلــی قابــل تأمــل و پیگیــری اســت.
البتــه بایــد در نظــر داشــت امــروزه، افزایــش ســطح 
آگاهی هــا، گســترش تحصیــات دانشــگاهی و 
ــان  ــز زم ــی نی ــتقال مال ــغل و اس ــت ش درخواس
ازدواج و تشــکیل خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار داده 

اســت.
ــوان  ــروزی را می ت ــه ام ــده در جامع ــن پدی ــار ای آث
ــر  ــم از نظ ــرد، ه ــی ک ــات بررس ــیاری از جه از بس
ــی.  ــردی و هــم آســیب های اجتماع آســیب های ف
اگــر بخواهیــم یکــی را در نظــر بگیریــم آســیب های 

ــردد. ــران می گ ــان و دخت ــه زن ــدی متوج ج
میرجهانیــان آســیب هایی کــه تجــرد بــرای دختــران 
بــه همــراه دارد را عنــوان کــرد: زنــان بــه علــت 
خصوصیــات اخاقــی منحصربه فــرد، حساســیت ها 
و محدودیت هایــی کــه در زندگــی خــود از نظــر 
شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی در جامعــه دارنــد 
ــتند. ــئله هس ــن مس ــیب پذیرتر در ای ــری آس قش

افزایــش ســن ازدواج در دختــران هماننــد کاهــش 
آن همــواره فــرد را بــا مشــکات و مســائلی درگیــر 
ــیار  ــل آن بس ــع و حل وفص ــی رف ــه گاه ــد ک می کن

مشــکل و یــا در مــواردی غیــر ممکــن اســت.
 مشکالت و آسیب های روانی

افســردگی ها و اضطراب هــای ناشــی از تنهایــی، 
و  ناکامــی، خشــم  احســاس  پوچــی،  و  انــزوا 
پرخاشــگری، انحرافــات جســمی، احســاس شــرم 
و گنــاه و احســاس عــدم امنیــت و حمایــت عاطفــی 

ــی و... ــی، خودکش و اجتماع
ــیب های  ــی آس ــیب های روح ــاوه برآس ــرد، ع  تج
جســمی هــم بــه همــراه دارد، نوشــین میرجهانیــان 
ــی از  ــی ناش ــیب های بدن ــت: آس ــاره گف ــن ب در ای
عــدم رفــع صحیــح نیازهــای جنســی، اســتفاده از 
ــواع بیماری هــای مزمــن ناشــی از  مــواد مخــدر، ان
ــرطان های  ــد ام اس و س ــترس مانن ــراب و اس اضط
پیشــرفته، و یــا حتــی بیمــاری ایــدز ناشــی از روابــط 

ناســالم.

 پیوند فرد باخانواده
خانــواده  مشــاور  و  روان شــناس  میرجهانیــان 
مشــکاتی کــه در ارتبــاط بــا خانــواده ایجــاد 
می شــود را بیــان نمــود: عــدم پذیــرش والدیــن و 
کاهــش حــس مســئولیت پذیری آنــان، افزایــش 
درگیری هــای  و  خانواده هــا  در  روانــی  فشــار 
لفظــی و جســمی، عــدم وجــود امنیــت و نگرانــی 
از آینــده نامعلــوم بــرای فرزنــدان و متوسل شــدن 
ــه راهکارهــای اشــتباه و حتــی افراطــی ازطــرف  ب

خانواده هــا.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه هــر یــک از مــوارد 
ــد دارد  ــری پیون ــا دیگ ــل ب ــور کام ــده به ط ذکرش
و حتــی می تــوان یکــی را علــت مــوارد دیگــر 

ــت. دانس
 توقعات وانتظارات

نوشــین میرجهانیــان از توقعــات و انتظاراتــی کــه 
ســن بــاال بــه همــراه مــی آورد گفــت: هــر چه ســن 
ــات و انتظــارات  ــرود ســطح توقع ــاال ب ــران ب دخت

ــردد. ــل بیشــتر می گ ــز ازطــرف مقاب ــا نی آن ه
 اگــر ازدواج در محــدوه زمانــی ســالم انجــام 
نشــود فــرد را بــرای تشــکیل زندگــی دچــار 

وســواس می کنــد، نگرانی هــا و تشــویش های 
او را بیشــتر کــرده و ســخت تر می توانــد خــود 
را بــا شــرایط نفــر مقابــل تطبیــق دهــد و زمــان و 
شــرایط مناســب را بــرای اینکــه بتوانــد بــا شــرایط 
جدیــد همــراه شــود نــدارد. حتــی گاهــی به خاطــر 
ــر ازدواج  ــکار و وســواس ها از خی ــل اف ــدم تحم ع
ــاب  ــردی را انتخ ــی تج ــبک زندگ ــذرد و س می گ

می کنــد.
میرجهانیــان پایان بخــش ســخنانش تصریــح 
انتخــاب  اینکــه مــا در  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
خانواده هــای خــود هیــچ نقشــی نداشــته ایم 
ولــی بــه جــرأت می تــوان گفــت می توانیــم 
ســازنده خانــواده خــود باشــیم. ازدواج نقطه عطــف 

انسان هاســت.  زندگــی 
داشــتن آگاهــی از ابعــاد مختلف ازدواج و داشــتن 
نگــرش مثبــت بــه پیونــد ســالم در زمــان مناســب 
ــری از  ــرای جلوگی ــر ب ــات مؤث ــد از اقدام می توان
مشــکات فــردی و اجتماعــی شــود. یادمــان 
باشــد اســتحکام یــک جامعــه بــا اســتحکام 
خانــواده پیونــد خــورده اســت و ســامت یکــی در 

ــری اســت. ــرو دیگ گ

،،
افزایش سن ازدواج در دختران همانند 
کاهش آن همواره فرد را با مشــکالت 
و مســائلی درگیــر می کنــد کــه گاهــی 
رفع و حل وفصل آن بســیار مشــکل و 

یــا در مــواردی غیــر ممکــن اســت

ــدار  ــر پول ــتن دخت ــام کش ــه اته ــه ب ــجو ک ــر دانش پس
ــب  ــا اظهارنظــر عجی ــود ب ــه قصــاص محکــوم شــده ب ب
پزشــکی قانونــی، بــار دیگــر پــای میــز محاکمــه ایســتاد.
ــال ۹۱ زن  ــتم دی س ــب بیس ــا، نیمه ش ــزارش رکن ــه گ ب
ــه  ــود ب ــوم ب میانســالی کــه پریشــانی در چهــره اش معل
ــت. وی  ــک خواس ــت و کم ــران رف ــی ته ــس آگاه پلی
ــا  ــام مین ــه ن ــاله ام ب ــر 22 س ــروز دخت ــر ام ــت: ظه گف
کــه دانشجوســت بــا ماشــین شــخصی اش از خانه مــان 
ــه  ــرم ب ــود دخت ــرار ب ــه اســت. ق ــرون رفت ــه بی در فرمانی
ــر  ــا دیگ ــرود؛ ام ــان ب ــل زندگی م ــراف مح ــت اط کافی ن
بــر نگشــته اســت. از ظهــر تــا شــب، هــر جایــی را کــه بــه 
ــری از  ــا گذاشــتم، امــا هیــچ اث ــر پ ــم می رســید زی ذهن

ــاورده ام. ــه دســت نی ــا ب مین
ایــن زن ادامــه داد: ســاعت ۹ امشــب پــس از ســاعت ها 
ــه  ــتم ک ــه ام برگش ــه خان ــهر ب ــطح ش ــت وجو در س جس
یــک پیامــک وحشــتناک بــه دســتم رســید. ایــن پیامک 
ــا ارســال شــده کــه در آن نوشــته  ــا گوشــی تلفــن مین ب
ــی  ــده می خواه ــر او را زن ــت. اگ ــش ماس ــرت پی »دخت
ســه میلیــارد تومــان تــراول چــک 5۰ هــزار تومانــی آمــاده 
کــن. اگــر پــای پلیــس بــه میــان کشــیده شــود دیگــر 

ــی.« ــرت را نمی بین ــت دخت ــچ وق هی
ــس داد  ــه پلی ــه زن میانســال ب ــی ک ــال اطاعات ــه دنب ب
تحقیقــات پلیســی آغــاز شــد. مأمــوران در نخســتین گام، 
مشــخصات خــودروی تویوتــا کــروالی مینــا را در اختیــار 
تمامــی واحدهــای گشــتی قــرار دادنــد و از مــادر دختــر 
دانشــجو خواســتند در صــورت تمــاس تلفنــی آدم رباهــا 
وانمــود کنــد در تــاش بــرای تهیــه تــراول چــک اســت.

ــا رفــت و  ــن ســراغ همکاســی های مین پلیــس همچنی
بــه پرس وجــو پرداخــت. بــه ایــن ترتیــب مشــخص شــد 
دختــر جــوان آخریــن بــار بــا پســر 25 ســاله ای بــه نــام 
ســعید کــه هم دانشــکده ای اوســت، قــرار ماقــات داشــته 
اســت. بــا افشــای ایــن ماجــرا، پســر جــوان در کامرانیــه 
جنوبــی تهــران ردیابــی شــد و نامحســوس تحــت نظــر 
ــت ودوم دی ۹۱  ــب بیس ــت و نیمه ش ــرار گرف ــس ق پلی
ــر،  ــن پس ــه ای ــی خان ــس در بازرس ــد. پلی ــت ش بازداش

مــدارک شناســایی مینــا را کشــف کــرد.
در  پیــش  ســال  یــک  گفــت:  بازجویی هــا  در  وی 
ــه  ــتم دی ب ــدم. روز بیس ــنا ش ــا آش ــا مین ــکده ب دانش
ــرار  ــا او ق ــه ب ــی در فرمانی ــروژه تحقیقات ــام پ ــه انج  بهان

گذاشتم. 
مــن ســوار ماشــین مینــا شــدم و از او خواســتم پیــش 
ــی در  ــک آبمیوه فروش ــل ی ــت، مقاب ــه کافی ن ــن ب از رفت
خیابــان اندرزگــو توقــف کنــد. چــون افســرده بــودم پــس 
از خریــدن آب پرتقــال، در یکــی از لیوان هــا ســم ســیانور 

ریختــم تــا خودکشــی کنــم.
وی ادامــه داد، امــا آبمیــوه آغشــته بــه ســم را اشــتباهی 
بــه مینــا دادم. دختــر جــوان بافاصلــه پــس از نوشــیدن 
ــه  شــدت ترســیده  آب پرتقــال جــان ســپرد. مــن کــه ب
ــردم و دفــن کــردم.  ــه ســوهانک ب ــازه اش را ب ــودم جن ب
چــون می دانســتم وضعیــت مالــی خانــواده مینــا خــوب 

اســت بــه فکــر باجگیــری افتــادم. 

ماشــین مینــا را هــم در مســیر بازگشــت بــه خانــه ام در 
یــک کوچــه خلــوت رهــا کــردم.

دانشــجو  پســر  تکان دهنــده  اعتراف هــای  از  پــس 
پلیــس جســد را در جــاده ســوهانک پیــدا کــرد. بــه ایــن 

ــه ایســتاد. ــز محاکم ــای می ــب ســعید پ ترتی
در آن جلســه پــدر و مــادر مینــا بــرای قاتــل دخترشــان 

حکــم قصــاص خواســتند.
ســعید نیــز منکــر قتــل عمــدی شــد و ادعــا کــرد مینــا 
را دوســت داشــته و مــرگ او یــک اتفــاق بــوده اســت.
در پایــان جلســه، هیئــت قضایــی ســعید را بــه اعــدام، 
شــاق و زنــدان محکــوم کــرد. امــا در آن میــان پزشــکی 
قانونــی در گزارشــی عجیــب اعــام کــرد DNA به دســت 
ــا  ــادر مین ــدر و م ــا DNA پ ــازه ب ــای جن ــده از بقای آم

مطابقــت کامــل نــدارد.
 جزئیات دومین محاکمه

ــکی  ــی پزش ــزارش نهای ــام گ ــا اع ــب و ب ــن ترتی ــه ای ب
قانونــی حکــم قصــاص شکســت؛ تــا در ایــن بــاره 
ــی و  ــا بررس ــود. ب ــام ش ــی انج ــای تخصص آزمایش ه
آزمایش هــای الزم بــرای مشخص شــدن هویــت جســد 
ــر  ــار دیگ ــده ب ــی، پرون ــاره پزشــکی قانون ــزارش دوب و گ
بــرای رســیدگی بــه دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 

ــد. ــتاده ش فرس
ــعبه  ــه در ش ــده ک ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــه رس در جلس
ــا  ــان زاده و ب ــر قرب ــه ریاســت قاضــی محمدباق ــم ب ده
حضــور یــک قاضــی مستشــار تشــکیل شــد مــادر مینــا 
ــود  ــده ب ــر ش ــرش در دادگاه حاض ــه پس ــراه س ــه هم ک
بــرای ســعید حکــم قصــاص خواســت. ســپس متهــم 
در جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت: بــاور کنیــد مــن 
ــرای خودکشــی  ــا را نداشــتم. مــن ب قصــد کشــتن مین
ــوه  ــل آبمی ــودم. آن را داخ ــرده ب ــه ک ــیانور تهی ــم س  س

ریختم. 
ــره  ــوه را از پنج ــینی آبمی ــتم س ــد داش ــی قص ــا وقت ام
ــد  ــا ش ــا جابه ج ــم لیوان ه ــارف کن ــا تع ــه مین ــودرو ب خ
و مــن متوجــه ایــن موضــوع نشــدم. مینــا بــه محــض 
اینکــه آبمیــوه را نوشــید از طعــم تلــخ آن شــکایت کــرد. 
ــوه را  ــی آبمی ــم باق ــه او بگوی ــم ب ــه بتوان ــل از اینک قب

ــد شــد و جــان ســپرد. ــا ب نخــورد، حــال مین
ــرم،  ــه بیمارســتان بب وی ادامــه داد: می خواســتم او را ب
امــا چــون نفــس نمی کشــید ترســیدم و او را بــه انبــاری 
ــری از  ــر باجگی ــه فک ــود ک ــا ب ــردم. آنج ــدرم ب ــه پ خان
خانــواده او بــه ســرم زد. بــا موبایــل مینــا پیامکــی بــرای 
مــادرش فرســتادم و از او پــول خواســتم. همــان موقــع 
در انبــاری از جنــازه عکــس گرفتم تــا آن را بــرای مادرش 
ارســال کنــم، امــا نشــد. بعــد از ایــن ماجــرا جنــازه را بــه 

جــاده ســوهانک بــردم و دفــن کــردم.
وی در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بــود، گفــت: 
می دانــم مقصــر قطعــی مــرگ دختــر جــوان مــن 
هســتم. ولــی بــاور کنیــد مــن انگیــزه ای بــرای کشــتن 

ــتم. او نداش
در پایــان جلســه، هیئــت قضایــی وارد شــور شــد تــا رأی 

صــادر کنــد.

محاکمه پسر دانشجو به اتهام قتل دختر پولدار
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   #هموطن_سالم
مشهد، هر جا در شهر رفتیم ساختمان های بلند دیدیم 

حتی اطراف حرم که جلوی دید مرقد مطهر امام 
هشتم)ع( را گرفته! شهر ما نمی تواند نفس بکشد این 
همه ماشین و اتوبوس های دودزا و موتور، شهر را زشت 

کرده است.

 طبق آمار بانک مرکزی بدهکاری دولت به بانک ها
2۳ درصد افزایش یافته و این یعنی آمارهای پیشرفت 

اقتصادی که دولت بیان می کند اشتباه است و برای 
جبران این بدهی مجبور است مجددا دالر را گران کند.

وزیر محترم کشاورزی این چه اوضاع کشاورزی است؛ 
کود اوره پیدا نمی شود بعد شما دایم می گویید در تأمین 

نهاده های کشاورزی مشکلی نیست؟!

شرکت مدیران خودرو طی یک سال گذشته چهار بار 
تولیداتش را گران کرده آیا نظارتی هم وجود دارد؟

یک بام و دو هوا که نمی شود چرا بازاری باید مالیات 
بدهد؟ پول اجاره، آب، برق، گاز و پارکینگ بدهد؛ اما 

دوره گردها که در روز بازار بیشترین درآمد را دارند از همه 
چیز معاف باشند و حتی کارت بهداشتی هم نداشته 

باشند و بهداشت هیچ کاری به آنان ندارد. لطفا پیگیری 
شود.

از دادستانی محترم تقاضا می کنیم به ظلمی که سازمان 
نظام مهندسی در حق سازندگان مسکن می کند رسیدگی 

کند. وقتی ناظران بر کیفیت ساخت نظارت می کنند 
مجری را چرا سر راه سازنده قرار می دهند و هزینه اضافی 

تحمیل می کنند؟

مجلس محترم تجدیدنظری هم در میزان جرایم ریالی 
کیفری بفرماید که در ده ها سال قبل تصویب شده است؛ 

مثل 2۰۰ هزار تومان برای توهین.

برانکو با اون همه ستاره سال 2۰۰6 چه گلی به سرما زد 
که باز می خواهند مربی تیم ملی بذارنش. پرسپولیسی ها 

می دونن بازی های سخت رو نمی تونه اداره کنه فقط 
تنها چیزی که ازش می بینی ترسه. تیم های شهرستانی 

ضعیف شدن اونم توی لیگ داره آقایی می کنه.

با سام، کان شهر اهواز برخی از بازنشستگان خدمات 
کشوری شهرداری منجمله منطقه 6 تاکنون عیدی و 

حق عائله مندی را دریافت نکردیم؛ علت عدم پرداخت 
چیست؟

مسئوالن شهری به هوش باشند اگر بلیت مترو و اتوبوس 
گران شود هوای شهرها چه در تهران و چه در مشهد 

آلوده تر می شود؛ چون استفاده از خودروی شخصی بیشتر 
می شود. باید مترو ارزان تر باشد تا هوا سالم تر بماند.

جمهوری اسامی ایران باید پاسخ گستاخی های سران 
غربی را بدهد. اینها همواره در حال تهدید ایران هستند و 
می گویند ایران عامل بی ثباتی در منطقه است. چرا کسی 

واکنش نشان نمی دهد.

با سام خدمت مسئولین محترم. لطفا به اطاع وزیر کار 
و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی برسانید جناب آقای 

وزیر محترم خواهشمندیم که پس از مقایسه حقوق 
کارمندان رسمی و کارگران قراردادی و میزان کارکرد واقعی 

کارمند رسمی با کارگر بخش خصوصی درباره افزایش 
دستمزد کارگران زحمت کش تصمیم عادالنه بگیرید. 

با تشکر

خانم سلحشوری نماینده مجلس، اولویت زنان کشور ما 
حضور در ورزشگاه نیست، به فکر معیشت و اشتغال زنان 

سرپرست خانوار باشید! مردم ما از کمبودها و کسری ها 
گله ندارند آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد 
وجود تبعیض های ناروا و سوءاستفاده از بیت المال است 

و بس.

چرا در کشور ما سکه که کاالی کامل ایرانی است باید 
حراج بشه تا حباب پیدا کنه و مردم به بازار ارز هجوم 

بیارن. اگه از اول سکه با قیمت مصوب فروخته می شد نه 
حباب پیش می آمد نه ارز آن قدر جهش داشت.

نماینده های مجلسی که می گویند تعطیلی ها زیاد است 
و باید کم شود؛ خودشان روز ۱۹فروردین اولین روز شروع 

کاری شان در سال ۹۷ بوده!

وضعیت آب خیلی بحرانیه ذخیره سدها خیلی کم شده 
لطفا آب رو هدر ندید.

مدت 2 سال است حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانات 
نهایی دبیرستان و پیش دانشگاهی را آموزش وپرورش 

پرداخت نکرده است. لطفا اقدام کنید.

باسام. از همشهریای عزیز خواهش می کنم در مصرف آب 
بیشتر صرفه جویی کنند هشدارهایی که در رسانه ها بابت 

کم آبی داده میشه و گویا گفته اند با این شرایط سد تا تیرماه 
بیشتر آب نداره نگران کننده است. احمدی از اصفهان

حمایت از کاالی ایرانی فقط شامل مردم نمیشه خود 
مسئولین هم باید در عمل این کار رو بکنن نه اینکه ایران 

رو تبدیل به بازار مصرف کشورایی مثل چین کنن.

از قدرت خرید پول ملی صیانت شده است!! آقای سیف 
به نظر شما از قدرت خرید دالر چه؟ رسولی از یزد

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

ــرای  ــود و می گفــت: اگــر اتفاقــی ب مــرد جــوان نگــران ب
مــادرم بیفتــد یــک عمــر دچــار پشــیمانی و عــذاب 
ــم. او  ــودم را ببخش ــور خ ــم چط ــد و نمی دان ــم ش خواه
ــاز کــرده و ایــن فشــار اصــًا برایــش  ــازه عمــل قلــب ب ت
ــحال  ــن خوش ــد از ازدواج م ــی بع ــت. طفلک ــوب نیس خ
ــرا در  ــه م ــود ک ــن ب ــش ای ــا آرزوی ــت تنه ــود و می گف ب
ــدا  ــدر خ ــرگ پ ــد از م ــادرم بع ــد. م ــادی ببین رخــت دام
ــم  ــود و ه ــدر ب ــم پ ــرم ه ــن و خواه ــرای م ــرزم ب بیام
ــز ســنگ تمــام گذاشــت و  ــرادر بزرگــم نی ــه ب ــادر. البت م
ــن  ــا گفت ــرد جــوان ب ــا دارد. م ــردن م ــه گ ــدری ب حــق پ

ــود. ــده ب ــی آرام ش ــات کم ــن جم ای
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــرای چــه اعــام 
شــکایت کــرده ای گفــت: اجــازه بدهیــد موضــوع را از اول 
ــل به طــور اتفاقــی  ــک ســال قب ــم. ی ــف کن ــان تعری برایت
ــرای  ــدم. او را ب ــنا ش ــیرین آش ــام ش ــه ن ــری ب ــا دخت ب
ازدواج انتخــاب کــرده بــودم. امــا هــر موقــع می خواســتم 
در مــورد خانــواده اش و شــرایط آن هــا بــرای دامــاد 
ــال  ــت. درعین ح ــره می رف ــم طف ــی بزن ــان حرف آینده ش
ــرای  ــیت های او ب ــاب حساس ــه حس ــارش را ب ــن رفت ای
شــناخت بیشــتر از مــن می گذاشــتم. چنــد مــاه گذشــت. 
امــا شــیرین همچنــان دمــق بــود و حاضــر نشــد اطاعاتی 
ــر  ــر ه ــن اواخ ــی ای ــد. حت ــواده اش بده ــورد خان در م
موقــع از ازدواج حــرف مــی زدم جــواب ســرباال مــی داد و 
می گفــت تــا ببینیــم قســمت چــه باشــد. او می خواســت 
ــدم مــرا  ــی داشــته باشــیم و وقتــی فهمی رابطــه ای پنهان
ــرای ازدواج نمی خواهــد خــودم را عقــب کشــیدم. مــن  ب
ــم  ــادرم ســپردم و او ه ــه دســت م ــش و قیچــی را ب ری
دختــر یکــی از اقــوام را برایــم خواســتگاری کــرد. مراســم 
ازدواج مــن و افســانه خیلــی زودتــر از چیــزی کــه فکرش 
ــد از ازدواجــم  ــا شــیرین بع ــت. ام ــردم ســر گرف را می ک
دســت بــردار نبــود و مــدام برایــم ایجــاد مزاحمــت 
ــت  ــت حال ــم می گف ــر کم توجهی های ــرد. او در براب می ک
ــه  ــردم و البت ــی نک ــش توجه ــه حرف های ــرم. ب را می گی

ــت. ــیده اس ــم کش ــه ای برای ــه نقش ــتم چ نمی دانس

ــه  ــاد ک ــی معت ــا زن ــرا ب ــن ماج ــد از ای ــد روز بع او چن
ادعــا می کــرد مــادرش اســت بــه در خانــه مــا آمدنــد 
ســروصدا راه انداختنــد کــه آبــروی دخترشــان را بــه باد 
داده ام و قصــد شــکایت دارنــد. بیچــاره مــادرم مبلغــی 
ــد و شرشــان را کــم  ــا برون کــف دستشــان گذاشــت ت
ــیرین  ــروکله ش ــاره س ــد دوب ــد روز بع ــا چن ــد. ام کنن
ــود.  ــا ب ــه م ــانه خان ــد. آن روز افس ــدا ش و آن زن پی
مــادرم می ترســید همســرم بویــی ببــرد. ازطرفــی 
ــد.  ــا بیاین ــه م ــه خان ــود ب ــرار ب ــادرش هــم ق ــدر و م پ
ــه  ــاره مبلغــی پــول ب مــادرم هراســان و مضطــرب دوب
ــد و  ــرد برون ــاس می ک ــش و التم ــا داد و خواه آن ه
ــود و  ــر ب ــان پ ــا توپش ــد. ام ــرمان بردارن ــت از س دس
ــادرم  ــتند. م ــتری می خواس ــکوت بیش ــگار حق الس ان
ــت  ــن وضعی ــا ای ــی انجــام داده ب ــازه عمــل قلب ــه ت ک
دچــار فشــار عصبــی شــدیدی شــد و حالــش بــه هــم 
خــورد. او را بافاصلــه بــه بیمارســتان رســاندیم و تحــت 
مراقبت هــای ویــژه پزشــکی قــرار گرفتــه اســت. حــاال 
همســرم نیــز از موضــوع ارتبــاط مــن و شــیرین کــه در 
حــد یــک گفتگــوی تلفنــی و ارتبــاط در فضــای مجازی 
بــوده آگاه شــده و بــا ســؤال های پی درپــی خــود 
عذابــم می دهــد. شــیرین هــم دوبــاره بــه محــل کارم 
آمــده بــود و ادعــا می کــرد نگــران حــال مــادرم اســت. 
مــی دانــم او دســت بــردار نیســت و ازطرفــی به خاطــر 
جلــب اعتمــاد همســرم و ایــن کــه ثابــت کنــم هیــچ 
عاقــه ای بــه شــیرین نــدارم و از طرفــی دســت از ســر 

ــردارد اعــام شــکایت کــرده ام. زندگــی ام ب
و  اشــتباه کوچــک  یــک  بگویــم  بایــد  پایــان  در 
دلباختگــی بــه دختــری کــه شــناخت درســت و 
حســابی از او نداشــتم باعــث شــد چنیــن مشــکاتی 
ــن  ــردم و دچــار چنی ــد. مــن اشــتباه ک ــه ســرم بیای ب

دردســری شــدم.
تنهــا چیــزی کــه آرامــم می کنــد ایــن اســت کــه حــال 
مــادرم کمــی بهتــر شــده و امیــدوارم هــر چــه زودتــر به 

خانــه برگــردد و ســایه اش روی ســرم باشــد.

رابطه دردسرساز

گفت وگوی کیمیای وطن با نوشین میرجهانیان روان شناس و مشاور خانواده

آسیب های تجرد دریک قاب
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 حدود هزار شرکت کننده از ۵۰ کشور جهان در رقابت سالیانه 
ماراتن ماسه ها در جنوب مراکش شرکت کردند.

 مادران داغدار فلسطینی در باریکه غزه - عکس: ایرنا

آیین سنتی بیل گردانی در محالت - عکس: فارس 

  نیروهای روسی، البراتواری را در شهر دومای سوریه کشف 
کرده اند که گفته می شود تروریست ها از آن برای تولید تسلیحات 

شیمیایی استفاده کرده اند.  

به دنبال کشف یک بمب منفجرنشده متعلق به دوران جنگ 
دوم جهانی در نزدیکی یک ایستگاه قطار در برلین آلمان، 

پلیس این منطقه را تخلیه کرد. 

وضعیت شهر ماراوی در کشور فیلیپین که ارتش پس از چند 
ماه، کنترل آن را از داعش پس گرفته است. 

جدول سودوکو - شماره 181
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ک 43   امور شهرستان ها: 021-88976881-88991927 گلریز  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-پال  روزنامه سراسری صبح ایران  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر   مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: علی حاجیان  امتیاز: 39.7  چاپ: 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفن دفتر مرکزی: 6-32504254-031  فکس: 95013701-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی 

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

 مسئوالن بدون همکاری مردم 
نمی توانند پاسخگوی مطالبات آنها باشند

ــان  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
در جمــع شــهرداران و اعضــای شــورای شــهر شــهرهای 
خــواف، نشــتیفان، قاســم آباد و ســامیان از اســتان 
خراســان رضــوی، بــه جــذب 992 میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در پروژه هــای آبفــای 
اصفهــان پرداخــت و اعــام کــرد: شــرکت آبفــای اســتان 
اصفهــان در 8 ســال گذشــته بــا تعاملــی کــه بــا بخــش 
خصوصــی در دســتورکار قــرار داد، توانســت بیــش از 992 
میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری ایــن بخــش را در اجــرای 

ــد. ــی کن ــان عملیات ــتان اصفه ــا در اس ــای آبف پروژه ه
مهنــدس  هاشــم امینــی بــا تأکیــد بــر نقــش شــهرداران 
و اعضــای شــورای شــهرها در توســعه و آبادانــی شــهرها 
گفــت: شــهرداران و اعضــای شــوراهای شــهرها می تواننــد 
بــا ارائــه ایده هــای خاقانــه، مــردم را در توســعه و 
آبادانــی شــهرها ســهیم کننــد؛ بــرای نمونــه دربــاره شــهر 

ــتان،  ــهرهای اس ــن ش ــی از پرجمعیت تری ــاد، یک نجف آب
اجــرای شــبکه فاضــاب آن بــدون همــکاری و مســاعدت 
مــردم کــه بــا کمــک شــهرداری و شــورای شــهر حاصــل 
ــود. ــر نب ــوان امکان پذی ــه هیــچ عن شــد در کوتاه مــدت ب

وی افــزود: بــه منظــور برخــورداری مــردم شــهر نجف آبــاد 
ــه اجــرای بیــش از  ــاز ب از خدمــات شــبکه فاضــاب، نی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــبکه اس ــر ش 500 کیلومت
ــن شــهر در  در ســال 79، اجــرای شــبکه فاضــاب در ای
دســتورکار قــرار گرفــت، امــا از آنجایــی کــه بــا تخصیــص 
ــال  ــا س ــد ت ــرا می ش ــروژه اج ــن پ ــی ای ــارات دولت اعتب
ــا  ــد؛ ام ــرا ش ــبکه اج ــر ش ــدود 27 کیلومت ــط ح 92 فق
ــا  ــاد ب ــهر نجف آب ــورای ش ــهرداری و ش ــکاری ش ــا هم ب
اجــرای تبصــره 3 مــاده واحــده توانســتیم بــا مشــارکت 
و همــکاری مــردم، اجــرای 200 کیلومتــر شــبکه فاضــاب 
ــم  ــر آن ه ــر دیگ ــز 374 کیلومت ــم و نی ــی کنی را عملیات

ــون در دســت اجراســت. اکن
ــان  ــا بی ــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ب مدی
ــه ســمت و ســوی  ــردم را ب ــری م ــد مطالبه گ ــه بای اینک
درســت ســوق داد، اعــام کــرد: بــرای اینکــه مــردم 
ــود  ــت خ ــات درس ــه مطالب ــریع تر ب ــه س ــد هرچ بتوانن
ــر  ــئوالن ام ــا مس ــکاری را ب ــت هم ــد نهای ــند، بای برس
ــردم  ــاری م ــدون همی ــرا مســئوالن ب داشــته باشــند؛ زی
ــات  ــع و درســت، پاســخگوی مطالب ــه موق ــد ب نمی توانن
ــا  ــد ب ــئوالن بای ــردم و مس ــی م ــه نوع ــند و ب ــا باش آنه
همدلــی و همــکاری یکدیگــر درصــدد رســیدن بــه آنچــه 

باشــند. می خواهنــد، 
ــوع خشکســالی های  ــه وق ــا توجــه ب ــی ب ــدس امین مهن
پیاپــی در کشــور بــر اســتفاده بهینــه از آب تأکیــد و 
ــد  ــم کشــور بای ــر اقلی ــه تغیی ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک تصری
همــه تاش هــا در زمینــه مصــرف بهینــه آب باشــد. یکــی 
ــتفاده  ــی آب و اس ــه، بازچرخان ــرف بهین ــای مص از راه ه
ــت و  ــبز اس ــای س ــاری فض ــت و آبی ــاب در صنع از پس
ــا  ــکاری شــرکت های آبف ــا هم ــد ب شــهرداری ها می توانن
ــل  ــه دلی ــاری فضــای ســبز در شــرایطی کــه ب ــرای آبی ب
محدودیــت شــدید منابــع آبــی، دسترســی پایــدار بــه آب 
بســیار محــدود شــده اســت، از پســاب اســتفاده کننــد.
وی ارائــه ایده هــای خــاق را گره گشــای بســیاری از 
ــت از  ــت: راه برون رف ــار داش ــمرد و اظه ــکات برش مش
ــول  ــق پ ــا تزری ــط ب ــول نیســت و فق ــط پ مشــکات فق
ــا  ــده شــده اســت ب ــرا دی ــع برطــرف نمی شــود؛ زی موان
ارائــه فکــر و ایــده جدیــد و خــاق بســیاری از مشــکات 
ــع می شــود؛ پــس  ــق پول هــای هنگفــت رف ــدون تزری ب
ــت  ــه درصــدد برون رف ــای خاقان ــا جــذب ایده ه ــد ب بای

از بعضــی مشــکات باشــیم.

سرای داستان

ــان  ــود. ن ــم ش ــا نوبت ــود ت ــده ب ــری مان ــد نف چن
ــا  ــد ب ــوب ش ــم دارد. خ ــی ه ــوردن، معطل گرم خ

ــرمی رفت. ــه ام س ــه حوصل ــدم، وگرن ــد آم احم
- تعریــف کــن احمدجــون، چــه خبــر؟ راســتی اون 

اضافه کاری هــا را نریختــن حســاب؟
- نــه بابــا، مــن کــه ایــن مــاه بیچــارم؛ هم شــهریه 
دانشــگاه شــهروز عقــب افتــاده، هــم قســطای اون 

ماشــین شاســی بلنــده کــه تــازه خریدم.
- ای بابــا، احمــد دســت رو دلــم نــذار؛ مــن قــول 
ــم.  ــوض کن ــه رو ع ــای خون ــاه مب ــن م دادم ای
فرشــایی ام کــه مــاه قبــل خریــدم، هنــوز نتونســتم 
چــکاش رو پــاس کنــم؛ وجدانــا دیگــه بــا دو ســه 
ملیــون در مــاه زندگــی پیش نمــی ره. قبــول داری؟
- آره، بــا ایــن خرجــا دیگــه حقوقــا جوابگــو 

ــارم. ــم می ــاه ک ــر م ــه ه ــن ک ــت. م نیس
ــر  ــا س ــردی ب ــه پیرم ــم ک ــت بودی ــرم صحب  گ
و وضــع نامناســب روبه رویمــان ظاهــر شــد. 
ــوی احمــد دراز کــرد و درخواســت  دســتش را جل
ــش  ــتانش را در جیب ــد دس ــت. احم ــک داش کم
ــن از  ــع م ــن وض ــاور ک ــت: ب ــرد و گف ــان ک پنه
تــو خراب تــره؛ روم نمی شــه، وگرنــه گدایــی 

می کــردم.
پیرمــرد کــه از احمــد ناامیــد شــده بــود، به ســمت 

مــن آمــد. مــن هــم قبــل از اینکــه چیــزی بگویــد، 
گفتــم: پدرجــان، شــرمنده پــول خرد نــدارم.

پســربچه ای کــه جلویــم در صــف ایســتاده و 
نظاره گــر ماجــرا بــود، کارتــی را بــه ســمت پیرمــرد 
دراز کــرد. پیرمــرد کارت را گرفــت و روی آن را 
خوانــد. لبخنــد روی لبــان پیرمــرد نقــش بســت.
ــه  ــود. ب ــرده ب ــی ام گل ک ــه فضول ــل همیش  مث
دســتان پســربچه نــگاه کــردم. در دســتانش 
تعــدادی کارت بــود. انگشــت شــصتش را روی 
آنهــا گذاشــته بــود. نمی شــد خوانــد. رو بــه 
پســرک کــردم و گفتــم: پســرجون، از اون کارتــات 

ــی دی؟ ــم م ــن ه ــه م ب
پسرک نگاهی به کارت هایش انداخت.

- بــه شــما هــم ایــن مــاه کارت نــدادن؟ مــا هــم 
ــن  ــداره م ــکال ن ــد. اش ــون نیوم ــل گیرم ــاه قب م

کارت زیــاد دارم.
ــا از  ــود. دو ت ــا ب ــار ت ــمرد. چه ــش را ش کارت های
ــت و دو کارت  ــه داش ــتش نگ ــا را در دس کارت ه
دیگــر را ســخاوتمندانه بــه ســمتم دراز کــرد. 
ــود. حــاال دیگــر  ــه ب ــار رفت انگشــت شــصتش کن

می توانســتم روی کارت هــا را بخوانــم.
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