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 مرتضی نیکوبذل، عکاس خبری 
در گفت وگو با کیمیای وطن:

 عکاسان آنالوگ ارزش 
و اعتبار بیشتری داشتند

|صفحه 10

 انتخابات پارلمانی
 لبنان برگزار شد
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پیش بازی الجزیره – پرسپولیس

روز سرنوشت ساز
|صفحه 9

چک های قدیمی تا شهریور اعتبار دارد

تعویض دسته چک های 
قدیمی اجباری شد
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»مارک دوزی« پدیده 
شایع علیه کاالی ایرانی
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تهدیدات و آسیب های انقالب اسالمی
سوء استفاده از آزادی و وابستگی

اهداف و آرمان های مردم در انقالب اسالمی را باید 
از  آورد.  دست  به  مبارزات  دوران  شعارهای  دل  از 
شعارهای آن دوران به یادماندنی، یکی اتحاد بود که 
محور حرکت جمعی و میلیونی مردم بود. هم صدایی 
و همراهی ملت، اصلی مهم در پیروزی و تداوم است 
از  اطاعت پذیری که  و  نیز ماندن در خط رهبری  و 
همین  براساس  و  است  انقالب  اصیل  شعارهای 
شعار، ملت ما را والیتمدار می دانند؛ اما یکی دیگر 
از شعارها استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود. 
این آزادی در قالب و چهارچوب اسالم و قوانین آن 
است؛ اما سوء استفاده از آزادی، خطری بالقوه برای 
انقالب است که تهدیدی جدی به حساب می آید و 
نیز یکی از چهار ستون نظام اسالمی در اندیشه امام، 

»آزادی« است...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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آگهی تجدید مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد مکان و امور دندانپزشکی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعـوت می شود جهت دریافت اسناد و اطالعات، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل می باشد:

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال )ده میلیون ریال( می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 
ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مزایده دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 

ارائه گردد.
2- بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال )دویست هزار ریال( می باشد که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه 

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید.
3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.
5- به پیشنهادات مشروط، مبهم فاقد تضمین و پیشنهاداتی که بعد از آخرین مهلت تعیین شده رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- شرکت کنندگان در مزایده می بایست از تمکن مالی و پشتوانه علمی و فنی و تجربه کافی و رزومه کاری )حداقل 4سال( برای امور دندانپزشکی 
برخوردار باشند.

7- آدرس محل دندانپزشکی: نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمی مرکز فوریت های پزشکی 
8- آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزی 

تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020 – 031                                
 تلفن مرکز فوریت های پزشکی: 42292216- 031

Email: monaghese@iaun.ac.ir

اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 بهره برداری از موزه میدان
 امام علی)ع( اصفهان 

تا پایان سال

 کارشناس روان شناسی 
در گفت وگو با کیمیای وطن:

 بایدها و نبایدهای غلط را 
کنید  از ذهن خود دور 

در گفت وگو با کیمیای وطن بررسی شد

زیبایی ظاهر معجزه نمی کند
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روحانی در جمع مردم سبزوار:

اگر آمریکا از برجام خارج شود، بزودی دچار پشیمانی تاریخی می شود
اهل جنگ و تنش نیستیم اما قاطعانه از خود دفاع می کنیم

 هر آنچه هفته آینده اتفاق بیفتد، در زندگی ما تغییری ایجاد نخواهد کرد
و در برابر هر تصمیمی که ترامپ بگیرد ما طرح و برنامه داریم

راجع به سالح و دفاع کشورمان با کسی مذاکره نخواهیم کرد و هر مقدار 
سالح و امکانات و موشک موردنیاز کشور باشد می سازیم و انبار می کنیم

همه ایران علیه آمریکا متحد است

 روایت عضو فراکسیون امید از نشست 
با سخنگوی قوه قضائیه

 فیلترینگ تلگرام 
موضوعی قطعی است

رقبای کرسی شهرداری تهران 5 نفر شدند

حجتی انصراف داد



کوتاه از سیاست
 فیلترینگ تلگرام 

موضوعی قطعی است
ــه  ــاره جلس ــد، درب ــیون امی ــو فراکس ــاری، عض ــی س عل
مطــرح  ســواالت  بــه  متبوعــش  فراکســیون  دیــروز 
ــاره  ــنی اژه ای درب ــخ های محس ــدگان و پاس ــده نماین ش
فیلترینــگ تلگــرام اشــاره کــرد و گفــت: محســنی اژه ای 
ــک  ــازی ی ــورای مج ــه ش ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن رابط در ای
ــت  ــر اس ــکل از 13 نف ــه متش ــی دارد ک ــیون قضای کمیس
کــه مســئول آن قــوه قضاییــه اســت امــا 6 نفــر از دولــت 
هــم در آن حضــور دارنــد. 6 نفــر هــم افــراد مختلــف دیگر 
ــگ  ــئله فیلترین ــورا مس ــذا در آن ش ــوند ل ــر می ش حاض

ــرام مطــرح شــده اســت. تلگ
وی ادامــه داد: البتــه نماینــدگان ایــن را هــم مطــرح 
کردنــد کــه اگــر در ایــن شــورا موضــوع فیلترینــگ مطــرح 
ــده و  ــال داده ش ــتانی انتق ــه دادس ــرا ب ــت چ ــده اس ش
دادســتانی حکــم توقیــف تلگــرام را داده اســت بهتــر بــود 
کــه شــورای عالــی فضــای مجــازی ایــن کار را می کــرد.

ــای اژه ای  ــت: آق ــار داش ــان اظه ــی در پای ــوی بیوک موس
ــی  ــرام قطع ــگ تلگ ــوع فیلترین ــت، موض ــن گف همچنی

ــت ــده اس ــادر ش ــرای آن ص ــی ب ــم قضای ــت و حک اس

دستور حمله عراق به مواضع 
داعش در سوریه صادر شد

ــادی،  ــی الحــدث گــزارش داد: حیــدر عب شــبکه تلویزیون
عــراق،  مســلح  نیرو هــای  فرمانــده  و  نخســت وزیر 
دســتور داد مواضــع داعــش در ســوریه هــدف قــرار 
کــرد  اعــام  عــراق  نخســت وزیری  دفتــر  بگیــرد. 
هواپیما هــای عراقــی، مواضــع داعــش  را در داخــل 

ســوریه بمبــاران کردنــد. 
ــه دســتور  براســاس گزارش هــا، نیــروی هوایــی عــراق ب
عبــادی، مواضــع فرماندهــان گــروه تروریســتی داعــش 
را در جنــوب منطقــه »دشیشــه« در ســوریه هــدف حملــه 

قــرار داد. 
ــانی  ــز اطاع رس ــخنگوی مرک ــول، س ــی رس ــرال یحی ژن
امنیتــی عــراق، بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت: بــه دســتور 
ــای  ــده کل نیرو ه ــت وزیر و فرمان ــادی، نخس ــدر عب حی
ــاعت 8  ــی س ــای اف 16 عراق ــراق، جنگنده ه ــلح ع مس
ــی  ــت محل ــا موفقی ــراق( ب ــت ع ــه وق ــه )ب و ۴۰ دقیق
ــت  ــه نشس ــوریه ک ــاک س ــه در خ ــوب دشیش را در جن
فرماندهــان داعــش در آنجــا برگــزار می شــد، هــدف 

ــد. ــرار دادن ق

انصراف حجتی از نامزدی 
شهرداری تهران

ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــی وزی ــود حجت ــته محم روز گذش
طــی نامــه ای رســمی بــه شــورای شــهر تهــران انصــراف 
قطعــی خــود را از نامــزدی شــهرداری تهــران اعــام کــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه وی قــرار بــود امــروز در صحــن 
ــور در  ــرای حض ــود را ب ــای خ ــر و برنامه ه ــورا حاض ش

شــهرداری تهــران اعــام کنــد.
بــه گــزارش تســنیم، پیــش از ایــن نیــز ابراهیــم انصــاری 
ــران طــی  الری یکــی دیگــر از گزینه هــای شــهرداری ته
نامــه ای بــه رئیــس شــورای شــهر تهــران انصــراف خــود 

را از نامــزدی شــهرداری تهــران اعــام کــرده بــود.
ــه  ــه از جمل ــراف دو گزین ــا انص ــاس و ب ــن اس ــر همی ب
آقایــان محمــود حجتــی و ابراهیــم انصــاری الری، 
ــینی  ــانی، حس ــه، افش ــن 5 گزین ــران از بی ــهردار ته ش
مــکارم، حجــت میرزایــی، پیــروز حناچــی و ســیدمحمود 

ــد. ــد ش ــاب خواه ــینی انتخ حس

کوتاه خبر 
واکنش وزارت امور خارجه به 

رأی غیابی دادگاهی در آمریکا 
علیه ایران درباره 11 سپتامبر

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان، 
اقــدام دادگاهــی در آمریــکا را در صــدور رأی غیابــی 
و سیاســی علیــه ایــران در شــرایطی کــه هیچ گونــه 
ــاع  ــا اتب ــران ی ــر مشــارکت ای ــی ب ــی مبن شــواهد و قرائن
ایرانــی در حادثــه 11 ســپتامبر وجــود نداشــته اســت، بــه 
شــدت محکــوم و اعتــراض شــدید کشــورمان را بــه صدور 
ــه  ــات بی پای ــر اتهام ــی ب ــی و مبتن ــه آرای سیاس این گون
و اســاس کــه در گذشــته نیــز تکــرار شــده اســت، اعــام 

کــرد.
ــرد:  ــار ک ــورمان اظه ــه کش ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــا  ــول، نه تنه ــل قب ــردود و غیرقاب ــکام م ــن اح ــدور ای ص
ــژه  ــکا به وی ــردم آمری ــه م ــل، بلک ــوق بین المل ــام حق نظ
بازمانــدگان و قربانیــان حادثــه 11 ســپتامبر را بــه ســخره 
ــه  ــی ب ــای سیاس ــن بازی ه ــان ای ــت. طراح ــه اس گرفت
ــد دادرســی  ــا، رون ــب واقعیت ه ــا قل ــث می کوشــند ب عب
و نتیجــه آن را بــه شــکلی موهــوم و حتــی برخــاف 
فراینــدی کــه در داخــل آمریــکا و در طــول ایــن ســال ها 
علیــه مرتکبــان اصلــی ایــن اقــدام تروریســتی بــه پیــش 
برده انــد، منحــرف کننــد و تاریــخ را بــدان گونــه کــه خــود 
می خواهنــد، بنویســند؛ امــا بــدون تردیــد چنیــن اتفاقــی 

ــد داد. رخ نخواه
قاســمی افــزود: صــدور این گونــه احــکام همچنیــن 
نقــض صریــح و آشــکار قواعــد و رویه هــای پذیرفته شــده 
ــت  ــت مصونی ــزوم رعای ــر ل ــی ب ــل مبن ــوق بین المل حق
قضایــی دولت هاســت و دولــت جمهــوری اســامی ایــران 
همــه حقــوق قانونــی خــود را بــرای مقابلــه بــا ایــن فرایند 

غیرقانونــی محفــوظ مــی دارد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تهدیدا ت و آسیب های انقالب اسالمی
سوء استفاده از آزادی و وابستگی

هــر حکومتــی کــه میــل بــه اســتبداد کنــد، طاغــوت 
عمــل  اســامی  موازیــن  خــاف  زیــرا  اســت؛ 
ــداده اســت  ــازه ن ــا اج ــه م ــرده اســت. اســام ب ک
ــتیم؛  ــت هس ــع آرای مل ــا تاب ــم. م ــوری کنی دیکتات
ملــت مــا هــر طــور رأی داد، مــا هــم از آن پیــروی 
می کنیــم. مــا حــق نداریــم، خــدای تبــارک و تعالــی 
بــه مــا حــق نــداده اســت و پیغمبــر اســام بــه مــا 
ــل  ــزی را تحمی ــه ملتمــان چی ــداده اســت ب حــق ن

ــم. کنی
امــام خمینــی یکــی از آســیب های مهــم نظــام 
و  می داننــد  آزادی  از  سوء اســتفاده  را  اســامی 
تذکــر می دهنــد شــکر نعمــت آزادی، حفــظ حــدود 
ــن  ــود، ممک ــظ نش ــدود آن حف ــر ح ــت و اگ آن اس
ــدای  ــر خ ــم: اگ ــابق برگردی ــت س ــه حال ــت ب اس
نخواســته آزادی را برخــاف مســیر ملــت و اســام 
ــان را  ــدیم خودم ــه آزاد ش ــاال ک ــم، ح ــرف کردی ص
بــه هــرج و مــرج بکشــیم... حــاال کــه آزاد هســتیم 
برخــاف نظامــات اســامی و برخــاف نظامــات 
ــم،  ــا کنی ــه پ ــرج ب ــرج و م ــم، ه ــل کنی ــی عم مل
تحــت هیــچ قاعــده نباشــیم، تحــت هیــچ یــک از 
قواعــد اســامی و ملــی نباشــیم، اگــر این طــور 
باشــد آزادی را ســلب کردیــم برخــاف مســیر ملــت 

ــام. ــیر اس ــاف مس و برخ
نکتــه دیگــر در شــعارها، اســتقال اســت کــه 
ــرای آن  ــد و ب ــتار آن بودن ــق خواس ــا بح ــت م مل
ــس  ــروزی و پ ــان پی ــادی در جری ــای زی هزینه ه
از پیــروزی تــا امــروز داده انــد؛ بنابرایــن امــام 
وابســتگی اقتصــادی را یکــی از آســیب های انقــاب 
و آن را عامــل رجعــت بــه وضعیــت پیــش از انقــاب 
ــای ســاختاری  ــت، زمینه ه ــه آن وضعی ــد ک می دانن

بــروز جنبش هــای انقابــی را فراهــم کــرد. 
ــارج،  ــای خ ــب و دنی ــه اجان ــتگی ب ــه وابس هرگون
نقــض اصــول انقــاب اســت و دولــت و مــردم بایــد 
تمــام تــوان خــود را در قطــع وابســتگی بــه دنیــای 
خــارج بــه کار گیرنــد. در ایــن راســتا، یکــی از 
مواضــع اقتصــادی تهدیدکننــده، اشــرافیگری اســت. 
ــت  ــده شکس ــل عم ــی از عوام ــک تجمل گرای بی ش
حکومت هــا و بــه سســتی  گراییــدن آنهاســت. امــام 
ــیب های  ــی از آس ــی را یک ــز تجمل گرای ــی نی خمین
ــش  ــل گرای ــد و در تحلی ــمار می آورن ــه ش ــده ب عم
ــاب  ــری انق ــپردن رهب ــت و س ــه روحانی ــردم ب م
بــه ایشــان می گوینــد: آن چیــزی کــه مــردم از 
مــا توقــع داشــته و دارنــد و بــه واســطه آن دنبــال 
ــوده و  ــج نم ــام را تروی ــد و اس ــما آمده ان ــا و ش م
ــوت را  ــد و طاغ ــا کردن ــه پ ــامی را ب ــوری اس جمه
از میــان بردنــد، کیفیــت زندگــی اهــل علــم اســت. 
ــان  ــه آقای ــد ک ــردم ببینن ــته م ــدای نخواس ــر خ اگ
وضــع خودشــان را تغییــر داده انــد، عمــارت درســت 
شــأن  مناســب  رفت وآمدهایشــان  و  کرده انــد 
ــه  ــبت ب ــه نس ــزی را ک ــت و آن چی ــت نیس روحانی
روحانیــت در دلشــان بــوده اســت از دســت بدهنــد، 
ازدســت دادن آن همــان و ازبین رفتــن اســام و 

ــان. ــامی هم ــوری اس جمه
به ویــژه  مســئوالن،  همــه  از  خمینــی  امــام 
ــظ  ــرای حف ــد ب ــه می خواهن ــون، متواضعان روحانی
ــی و زرق و  ــامی از تجمل گرای ــوری اس ــام جمه نظ
بــرق دنیــا بپرهیزنــد: مــن متواضعانــه و بــه عنــوان 
یــک پــدر پیــر از همــه فرزنــدان و عزیــزان روحانــی 
خــود می خواهــم در زمانــی کــه خداونــد بــر علمــا و 
روحانیــون منــت نهــاده اســت و اداره کشــور بــزرگ 
ــان محــول فرمــوده  ــه آن و تبلیــغ رســالت انبیــا را ب
از زّی روحانــی خــود خــارج نشــوند و  اســت، 
ــه  ــا ک ــرق دنی ــات و زرق و ب ــه تجم ــش ب از گرای
دون شــأن روحانیــت و اعتبــار نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران اســت، پرهیــز کننــد کــه هیــچ آفــت 
ــا و آخــرت  ــرای دنی ــرای روحانیــت و ب و خطــری ب
ــه رفــاه و حرکــت در مســیر  ــر از توجــه ب ــان باالت آن

ــا نیســت. دنی
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حجت االســام حســن روحانــی، رئیس جمهــور، 
در جمــع مــردم ســبزوار اظهــار داشــت: در ایــن 
ــای  ــا و پروژه ه ــه طرح ه ــحالم ک ــفر خوش س
ــد  ــاح خواه ــوی افتت ــتان رض ــی در اس فراوان

شــد. 
 22 اینکــه  بــه  توجــه  بــا  رئیس جمهــور 
خــروج  و  برجــام  تکلیــف  اردیبهشــت ماه 
ــه  ــت: هفت ــود، گف ــخص می ش ــکا مش آمری
آینــده در زندگــی مــا تغییــری ایجــاد نخواهــد 

ــرد. ک
رئیس جمهــور ادامــه داد: قــرار مــا ملــت 
ایــران بــا هــم از ســال ۹2 ایــن بــود کــه 
بــا ایران هراســی کــه بــه دروغ آمریــکا و 
ــد،  ــج کــرده بودن ــا تروی صهیونیســت ها در دنی
مبــارزه کنیــم و بــه مــردم دنیــا بگوییــم ملــت 

ایــران، ملتــی صلح طلــب اســت. 

مــا از ســال ۹2 همــه تــاش کردیــم سیاســت 
ــا  ــا ب ــر، ام ــه کمت ــا هزین ــود را ب ــی خ خارج

ــم. ــش ببری ــربلندی پی ــزت و س ع
وی تصریــح کــرد: مــا می خواســتیم بــه 
مــردم دنیــا بگوییــم تحریــم هســته ای علیــه 
ایــران، کار اشــتباهی اســت و دنیــا بایــد از ایــن 
ــد؛  طــرح نادرســت خــودش عقب نشــینی کن
به ویــژه قدرت هــای بــزرگ. مــا خواســتیم 
ــدگان  ــه رزمن ــور ک ــم همان ط ــا بگویی ــه دنی ب
ــروز شــدند،  ــاع مقــدس پی ــدان دف ــا در می م
دیپلمات هــای مــا هــم بــا بهتریــن توانمنــدی 
و بــا هنرمندانه تریــن و منطقی تریــن ســخنان 
می تواننــد پــای میــز در برابــر قدرت هــای 
بــزرگ جهــان ســخن بگوینــد و منطــق خــود 

ــه کرســی بنشــانند. را ب
رئیــس دولــت دوازدهــم اضافه کــرد: مــا از آذر 
ســال ۹2، اولیــن قــدم تحریم را شکســتیم که 
آن تحریــم پتروشــیمی، تحریــم خودروســازی 

و تحریــم در حــوزه فلــزات گرانبهــا بــود. اینهــا 
ــال ۹۰ در  ــش از س ــه پی ــود ک ــی ب تحریم های
ایــران شــروع شــده بــود و مــا در آذر ۹2، 
بخشــی از ایــن تحریم هــا را بــه لطــف خداونــد 
شکســتیم. مــا بخش دیگــری از تحریــم را در 
ســال ۹۴ و بــا توافــق بــا شــش قــدرت جهانی 
شکســتیم؛ یعنــی فــروش نفــت مــا دو برابــر 
شــد، مبــادالت بانکــی مــا کمابیــش بــا دنیــا 
آغــاز شــد، بیمــه مــا شــرایط عــادی خــودش 
را پیــدا کــرد، صــادرات و واردات مــا در مســیر 
درســت خــود قــرار گرفــت و این هــا بــا وجــود 
ایــن بــود کــه آمریکایی هــا متأســفانه در همــه 
مراحــل بــه تعهــدات خــود درســت عمــل 

نکردنــد و کارشــکنی داشــتند.
رئیس جمهــور گفــت: مــا در طــول ایــن مــدت 
بــه تعهداتــی کــه بــه دنیــا داده بودیــم، عمــل 
کردیــم و امــروز  پــس از 5 ســال از ســال ۹2 
تــا امــروز بــه نقطــه ای رســیدیم که شــما مردم 

غیــور بایــد از آن آگاه باشــید.
رئیس جمهــور گفــت: ایــن آقایــی کــه به تازگــی 
بــه عنــوان رئیس جمهــور آمریــکا ســخنان 
ــرده  ــروع ک ــش ش ــاه پی ــودش را از 15 م خ
بــود؛ مرتــب می گویــد برجــام، بدتریــن توافــق 

ــن  ــد ای ــداوم می گوی ــوده، م ــکا ب ــخ آمری تاری
توافــق فقــط بــه نفــع ایــران اســت و بــه ضــرر 
ــد  ــرح می کن ــور مط ــه این ط ــکا و همیش آمری
ــار  ــام دچ ــکا در برج ــی آمری ــت قبل ــه دول ک
اشــتباه شــده و ایــران بر ســر مــا کاه گذاشــته 

اســت.

ــبت  ــا نس ــروز آمریکایی ه ــت: ام ــی گف روحان
بــه برجــام ممکــن اســت چنــد طــرح را مدنظر 
داشــته باشــند: یــا از برجــام خــارج شــوند، یــا 
ــه  ــا ب ــا اینکــه اروپ ــد ی ــه برجــام لطمــه بزنن ب

طور کامل از آمریکا جدا شود. 

رئیس جمهــور تصریــح کــرد: آمریــکا اگــر 
بخواهــد از برجــام خــارج شــود، بــه زودی 
خواهــد فهمیــد کــه پشــیمانی تاریخــی بــرای 

او خواهد بود. 
ــام  ــش، تم ــاه پی ــد م ــت: از چن ــی گف روحان
دســتورات الزم بــه بخش هــای اجرایــی کشــور 
داده شــده اســت؛ بــه ســازمان انــرژی اتمــی 
دســتورات الزم ابــاغ شــده و چنــد روز پیــش 
ــازمان  ــن س ــد ای ــئوالن ارش ــا مس ــم ب ــاز ه ب

درباره برنامه های آینده صحبت کردم. 
رئیس جمهــور در بخشــی از اظهــارات خــود 
ــم  ــا نخواهی ــت: م ــا گف ــه غربی ه ــاب ب خط
داعــش  یــک  منطقــه  ایــن  در  گذاشــت 
ــه  ــای منطق ــا ملت ه ــد و ب ــر درســت کنی دیگ
ــه را  ــات منطق ــح و ثب ــا صل ــد؛ بلکــه م بجنگی
اهــل  می گوییــم  دنیــا  بــه  می خواهیــم. 
ــاع  ــل دف ــا اه ــتیم، ام ــش نیس ــگ و تن جن

ــتیم. هس
ــد  ــران بدانن ــردم ای ــرد: م ــد ک ــی تأکی روحان
ــری ایجــاد  ــا تغیی ــی م ــده در زندگ ــه آین هفت
ــپ  ــه ترام ــی ک ــر تصمیم ــرد و ه ــد ک نخواه
ــم و  ــه داری ــرح و برنام ــر آن ط ــرد، در براب بگی

ــرد. ــم ک ــت خواهی مقاوم

روحانی در جمع مردم سبزوار:

 همه ایران علیه آمریکا 
متحد است

ادامه از صفحه اول

ــورای  ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م ــی، نماین ــا رحیم علیرض
اســامی، در جلســه علنــی در جریــان بررســی یــک فوریت طرح 
تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی، 
در اخطــاری بــه اصــل 11۰ قانــون اساســی اســتناد کــرد و گفــت: 
ــع  ــی، گردشــگری و صنای ــراث فرهنگ طــرح تشــکیل وزارت می

 دســتی مغایــر بــا سیاســت های کلــی نظــام اســت.
وی افــزود: اگرچــه طراحــان طــرح  تشــکیل وزارت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــا ُحســن  نیــت 
ــح  ــن طــرح، خــاف صری ــا ای ــد، ام ــن کردن ــن طــرح را تدوی ای
سیاســت  های کلــی در نظــام اداری، سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی و نیــز بنــد 28 قانــون برنامــه ششــم توســعه مصــوب   
ــی در  ــر صرفه  جوی ــد ب ــن بن ــرد: ای ــه ک ــی اضاف ــت. رحیم اس
هزینه هــای عمومــی کشــور بــا تأکیــد بــر منطقی ســازی دولــت، 

ــد دارد. ــد تأکی ــای زائ ــوازی و هزینه ه ــتگاه های م ــذف دس ح
ــه  ــی ک ــم طرح های ــی می گویی ــه از طرف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار مالــی اســت در مجلــس تصویــب نشــود، ادامــه  متضمــن ب
داد: طــرح تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــی دارد؛ تأمیــن هزینه هــای آن از کجــا  ــار مال ــع دســتی ب صنای
ــئوالن  ــر مس ــه داد: اگ ــی ادام ــت؟ رحیم ــده اس ــی ش پیش بین
ــن  ــا همی ــد، ب ــری دارن ــد و هن ــت، جه ــی هم ــراث فرهنگ می
ســازمان هــم می تواننــد مصلحــت و نیــاز کشــور را تأمیــن کننــد؛ 

ــدی نیســت.  ــه ســاختار و ســازمان جدی ــازی ب نی
براســاس ایــن گــزارش، در ادامــه این جلســه الریجانی خواســتار 
ارجــاع ایــن طــرح بــه دلیــل بــار مالــی بــه کمیســیون مشــترک 
اصــاح ســاختار دولــت شــد کــه پــس از رای گیــری از نماینــدگان 

ایــن مســئله رای مجلــس را کســب نکــرد.

ــر  ــری و دبی ــام معظــم رهب ــده مق ــی شــمخانی، نماین ــان عل دریاب
ــروی  ــان نی ــی فرمانده ــی، در گردهمای ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــرو  ــن نی ــه در ســتاد فرماندهــی ای ــوری اســامی ک انتظامــی جمه
برگــزار شــد، طــی ســخنانی از نیــروی انتظامــی بــه  عنــوان یکــی از 
مهم تریــن نهادهــای کشــور یــاد کرد کــه در شــئون مختلــف انتظامی، 

ــده دارد. ــردی و تعیین کنن ــای راهب ــی، کارکرده ــی و اجتماع امنیت
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــور متوهــم  ــارات و اقدامــات رئیس جمه ــه اظه ــا اشــاره ب خــود ب
آمریــکا در موضــوع برجــام گفــت: موفقیــت یــا شکســت 
ــد  ــه تأیی ــه ب ــی ک ــی و امنیت ــی سیاس ــوان توافق ــه عن ــام ب برج
شــورای امنیــت ســازمان ملــل رســیده اســت، آزمونــی تاریخــی 
ــه و  ــه جــای منازع ــو ب ــذاری منطــق گفت وگ ــی اثرگ ــرای ارزیاب ب
همچنیــن میــزان کارایــی نهادهــای بین المللــی بــرای حل وفصــل 

مســالمت آمیز چالش هــای گوناگــون در جهــان اســت.
وی افــزود: اگــر رئیس جمهــور فعلــی آمریــکا توافــق و تعهــد دولــت 
پیــش از خــود را قبــول نــدارد، قطعــا هیــچ کشــور دیگــری حاضر به 
مذاکــره و توافــق بــا آمریــکا نخواهــد بــود؛ زیــرا ایــن احتمــال وجود 

دارد کــه دولت هــای بعــد نیــز تعهــدات دولــت فعلــی را رد کننــد.
شــمخانی بــا تبییــن ابعــاد جنــگ ادراکــی کــه از ســوی آمریــکا و 
 رژیــم صهیونیســتی بــرای قــراردادن گــزاره جعلــی تســلیم-جنگ 
ــه  ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــال می ش ــی دنب ــکار عموم ــر اف در براب
عنــوان مســئول نهــاد امنیــت ملــی کشــور بــا صراحــت و اطمینــان 
اعــام می کنــم بــه دلیــل بــرآورد دشــمنان از اقتــدار سیاســی و 
آمادگــی نظامــی و امنیتــی جمهــوری اســامی در ابعــاد داخلــی 
ــی  ــوان عملیات ــن فقــدان اراده، انســجام و ت و خارجــی و همچنی
دشــمن، امــکان شــکل گیری هیچ گونــه جنگــی متصــور نیســت.

 مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دریابان شمخانی:

شکل گیری جنگ علیه ایران ناممکن است

سیاسـت2

،،
مــردم ایــران بداننــد هفتــه آینــده در 
زندگــی مــا تغییــری ایجــاد نخواهــد 
ترامــپ  کــه  هــر تصمیمــی  و  کــرد 
بگیــرد، در برابــر آن طــرح و برنامــه 

داریــم و مقاومــت خواهیــم کــرد
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سرلشــکر پاســدار ســید یحیی صفــوی، دســتیار و مشــاور فرمانده 
کل قــوا، در مراســم گرامیداشــت ســالروز تشــکیل ســپاه حفاظــت 
انصارالمهدی)عــج( در ســاختمان قدیــم مجلــس اظهــار داشــت: 
ــث همچــون  ــد دشــمنان خبی ــا از کی ــاب م ــروزی انق ــل پی اوای
آمریکایی هــا و صهیونیســت ها غفلــت کردیــم و شــاهد تــرور 

برخی از چهره های برجسته نظام بودیم. 
سرلشــکر صفــوی افــزود: حقــا و انصافــا ســپاه انصار طی ۴۰ ســال 

گذشــته پرونــده درخشــانی از خــود بــه جای گذاشــته اســت. 
دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــد رژیــم صهیونیســتی در پشــت صحن ــاور می کن چــه کســی ب
تــرور دانشــمندان هســته ای مــا قــرار نداشــته باشــد، عنــوان کــرد: 
دوبــاره به تازگــی شــاهد بودیــم نتانیاهــو مزخرفاتــی را نشــان داد و 
بــا نشــان دادن مــدارک جعلــی، دروغ هــای بزرگــی را بــه جمهــوری 

اســامی ایــران نســبت داد.
ــه به دســت آمده  ــران تجرب ــزرگ ای ــت ب وی خاطرنشــان کــرد: مل
در دفــاع مقــدس را بــرای مقابلــه بــا تروریســت های تکفیــری در 
ــه همیــن جهــت  اختیــار ملت هــای عــراق و ســوریه قــرار داد و ب

آنهــا توانســتند در مقابــل تکفیری هــا مقاومــت کننــد.
سرلشــکر صفــوی ادامــه داد: امــروز ســعودی ها ســه ســال اســت 
ــی هــم در  ــع بین الملل ــوم یمــن را محاصــره و مجام ــردم مظل م

مقابــل ایــن جنایــت آنهــا ســکوت کردنــد. 
دســتیار و مشــاور فرمانــده کل قــوا بــا بیــان اینکــه امنیــت 
جمهــوری اســامی ازبین رفتنــی نیســت، تأکیــد کــرد: جمهــوری 
اســامی عــاوه بــر تأمیــن امنیــت خــود، امنیــت غــرب آســیا را 
نیــز تأمیــن کــرده اســت؛ ایــن آمریکاســت کــه منطقــه را بــه آتش 

کشــیده و حضــور آنهــا در منطقــه موجــب ناامنــی اســت.
وی تصریــح کــرد: مقامــات آمریکایــی خودشــان بــه ایجــاد 
ــا  ــه آنه ــم ک ــی داری ــروز مدارک ــا ام ــتند و م ــان داش ــش اذع داع
ــروز  ــر ام ــتند. اگ ــتان هس ــه افغانس ــش ب ــال داع ــال انتق در ح
ــل  ــه دلی ــد، ب ــان می کن ــام بی ــاره برج ــائلی را درب ــپ مس ترام
شکســت هایی اســت کــه از ایــران در منطقــه خــورده اســت.

ــران شکســت ناپذیر  ــت ای ــه مل ــان اینک ــا بی ــوی ب سرلشــکر صف
ــوریه و  ــرک س ــه ت ــور ب ــا مجب ــرد: آمریکایی ه ــوان ک ــت، عن اس
عقب نشــینی از غــرب آســیا هســتند و نمی تواننــد بــا ملــت بــزرگ 

ایــران دســت و پنجــه نــرم کننــد.
وی بــا اشــاره بــه انتشــار اســنادی از ســوی اندیشــکده های 
ــال  ــا در س ــی آمریکایی ه ــاس پیش بین ــت: براس ــی گف آمریکای
2۰3۰، رژیــم آل  ســعود وجــود نخواهــد داشــت و ایــران قــدرت اول 
منطقــه اســت. مــا بــه آمریــکا پیــام می دهیــم آنهــا نمی تواننــد بــا 

محاصــره اقتصــادی، ملــت ایــران را بــه تســلیم وادارنــد.

ــورای  ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م ــری، نماین ــی مطه عل
ــتور،  ــق میان دس ــس در نط ــی مجل ــن علن ــامی، در صح اس
ضمــن تبریــک بــه مناســبت روز معلــم اظهــار داشــت: اســتاد 
مطهــری در دو ماهــی کــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 
در قیــد حیــات بودنــد، بــر احتــرام بــه آزادی هــا و اینکــه خیــال 
نکنیــم بــا جلوگیــری از اظهارنظــر مخالــف از انقــاب و اســام 
دفــاع می کنیــم، تأکیــد داشــت. او معتقــد بــود از اســام بــا 
آزادی دادن بــه افــکار مخالــف و پاســخ بــه شــبهات می تــوان 

دفــاع کــرد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در بخــش دیگــری از 
نطــق خــود بــا بیــان اینکــه امــروز کشــور مــا بــا خباثت هــای 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی در شــرایط ســختی قــرار گرفتــه 
ــن  ــی در ای ــدت مل ــی و وح ــرورت همدل ــت: ض ــت، گف اس
شــرایط دوچنــدان شــده اســت. آنچــه ما را بــه پیروزی رســاند 
ــود؛ آنچــه نهضــت را ادامــه می دهــد نیــز  »وحــدت کلمــه« ب

وحــدت کلمــه اســت.
ــان ســاده،  ــا زب ــد ب مطهــری تصریــح کــرد: رئیس جمهــور بای
شــرایط داخلــی و خارجــی را بــرای مــردم تشــریح کنــد؛ آنــگاه 

مــردم همراهــی و مقاومــت می کننــد.
ــه  ــه آن را ب ــه البت ــپ ک ــرف دل ترام ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب

ــان آزادی  ــد از آرم ــه شــما بای ــن اســت ک ــی آورد، ای ــان نم زب
فلســطین دســت برداریــد و اشــغال را بــه رســمیت بشناســید، 
تــا مــا بــه بانک هــا اجــازه مبادلــه دهیــم و بتوانیــد بــه رفــاه 
برســید، اظهــار داشــت: پاســخ مــا ایــن اســت کــه مــا تــن بــه 
خــواری نخواهیــم داد. نیازهــای مــادی خــود را بــا تکیــه بــر 
تــوان داخلــی و روابــط خــوب بــا کشــور های مســتقل تأمیــن 

می کنیــم.
ــد  ــکا بدان ــه آمری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس ب ــس مجل نایب رئی
هرگونــه تصمیمــی برخــاف منافــع ملــت ایــران، پاســخ 
ــه  ــه داد: چنانچ ــت، ادام ــد داش ــراه خواه ــه هم ــختی را ب س
ــا چــه اعتبــاری می خواهــد  آمریــکا از برجــام خــارج شــود، ب

ــد؟ ــره کن ــره  شــمالی مذاک ــا ک ب
مطهــری اضافــه کــرد: خــروج آمریــکا از برجــام بــرای ایــران 
بــازی دو ســر بــرد اســت. در صــورت خــروج آمریــکا از برجــام 
ضمــن تنــزل جایــگاه جهانــی آمریــکا، حجــت از طــرف ایــران 

تمــام اســت.
ــه  ــن راســتا اضاف ــس در همی ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
کــرد: آنهــا دو موضــوع را بهانــه کرده انــد؛ یکــی تــوان موشــکی 
ــا آمریــکا اجــازه می دهــد  و دیگــر نفــوذ منطقــه ای ایــران. آی

مــا دربــاره تــوان موشــکی اش تصمیــم بگیریــم؟

مطهری:

خروج آمریکا از برجام برای ایران، »بازی دو سر برد« است
پیام سرلشکر صفوی به آمریکا:

نمی توانید با محاصره اقتصادی ملت ایران را تسلیم کنید

محمدجــواد ظریــف در نشســت علنــی مجلــس 
شــورای اســامی در پاســخ بــه پرســش نماینــده 
مــردم زابــل دربــاره اینکــه چــرا تاکنــون در زمینــه 
حق آبــه ایــران از رودخانــه هیرمنــد در افغانســتان 
ــت،  ــده اس ــل نیام ــه عم ــدی و الزم ب ــدام ج اق
گفــت: موضــوع حق آبــه هیرمنــد، موضوعــی 
ــه یــک اســتان نیســت  ــوط ب ــی اســت و مرب مل
و ســال ها بحــث حق آبــه ایــران از هیرمنــد و 
هریــررود بیــن ایــران و افغانســتان مطــرح بــوده 
ــره  ــال مذاک ــا س ــس از ده ه ــال 1351 پ و در س
منجــر بــه نتیجــه و انعقــاد قــرارداد شــده اســت.
بیــان  بــا  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
اینکــه تاکنــون 16 جلســه ویــژه بــرای بحــث 
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــزار ش ــد برگ ــه هیرمن حق آب
طــرف  بــا  کــه  مذاکراتــی  در  رئیس جمهــور 

افغــان داشــته اند، ایــن موضــوع را پیگیــری 
ــه مشــکل آب کشــور و سیســتان و  ــد؛ البت کردن
ــود. ــل  نمی ش ــه ح ــا حق آب ــط ب ــتان فق بلوچس

خارجــه  امــور  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیگیری هــای ویــژه ای در زمینــه حق آبــه هیرمنــد 
داشــته اســت، ادامــه داد: در ســفری کــه ســال 
گذشــته بــه افغانســتان داشــتم، بــا آقــای اشــرف 
غنــی رئیس جمهــور ایــن کشــور توافــق شــد 
و  وضعیت هــا  بــرای  پنج گانــه  کمیته هــای 
ــای  ــف شــود و حوزه ه ــف تعری ــای مختل حوزه ه
ــده شــود کــه یکــی از  ــوع در یــک بســته دی متن

موضوعــات اصلــی آن، حق آبــه هامــون بــود.
ــف  ــزارش داده، ظری ــت گ ــه مل ــه خان ــور ک آن ط
بــا تأکیــد بــر اینکــه از 5 کمیتــه یادشــده تاکنــون 
3 کمیتــه بــه نتیجــه رســیده اســت، یــادآور شــد: 
ــدی  ــه جمع بن ــه در آن ب ــی ک ــی از کمیته های یک
رســیده ایم، کمیتــه آب بــوده کــه ایــن کمیتــه بــه 
ریاســت آقــای عراقچــی تشــکیل شــده اســت و 

منتظــر نتایــج دو کمیتــه دیگــر هســتیم.
ــان  ــا بی ــم ب ــت دوازده ــه دول ــو کابین ــن عض ای
اینکــه طــرف افغــان در حــوزه هیرمنــد تعهــد داده 
ــزود:  ــت شــود، اف ــران رعای اســت حق الســهم ای

در حــوزه  هامــون نیز افغانســتان تعهد داده اســت 
ــوزه  ــن در ح ــود. همچنی ــن ش ــون تأمی آب  هام
هریــررود بــرای نخســتین بــار تفاهماتــی صــورت 
گرفتــه اســت و در حــال حاضــر بــه ســمت رژیــم 

ــم. ــت می کنی ــررود حرک ــرای هری ــی ب حقوق
ــه اینکــه دو یادداشــت اعتــراض  ــا اشــاره ب وی ب
حق آبــه  زمینــه  در  افغانســتان  بــرای کشــور 
هیرمنــد در اســفند و فروردین مــاه براســاس 
ــه  ــت، ادام ــده اس ــال ش ــال 51 ارس ــات س توافق
ــه وزارت  ــن راســتا ب داد: ســفیر افغانســتان در ای
جمهــوری  مواضــع  و  دعــوت  خارجــه  امــور 

ــه وی اعــام شــده  ــاره ب ــران در این ب اســامی ای
ــت. اس

ــا بیــان اینکــه یــک مســیر  وزیــر امــور خارجــه ب
در  می تــوان  حق آبــه  هامــون  بــرای  دیگــر 
نظــر گرفــت کــه ایــن مســیر عمــل متقابــل 
ــوان  ــتا می ت ــن راس ــت: در ای ــار داش ــت، اظه اس
ــاط  ــا در ارتب ــی حوزه ه ــختگیری هایی در بعض س
بــا کشــور افغانســتان داشــت؛ البتــه روابــط ایــران 
ــوده  ــه و دوســتانه ب ــواره برادران و افغانســتان هم

ــت. اس
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم تصریــح کــرد: 
ــه  ــت افغانســتان خواســته می شــود حق آب از دول
ــران و نیاز هــای  ــا ای ــن شــود ت ــن رود هــا تأمی ای
ــه  ــورد توج ــران م ــامی ای ــوری اس ــون جمه قان

قــرار گیــرد و اقــدام متقابلــی صــورت نگیــرد.

ظریف در نشست علنی مجلس:
افغانستان در حوزه هیرمند تعهد داده حق السهم ایران رعایت شود

جوالن انگلیسی ها در عربستان
شــبکه خبــری راشــاتودی ضمــن اشــاره بــه یــک ســند 
ــت،   ــده اس ــر ش ــی منتش ــه به تازگ ــس ک ــت انگلی دول
ــنل  ــت پرس ــوان »حمای ــا عن ــند ب ــن س ــرد ای ــوان ک عن
بریتانیایــی از نیروهــای نظامــی ســعودی - مخاطــرات، 
ــند  ــن س ــاس ای ــت. براس ــئولیت« اس ــی و مس آگاه
ــه عربســتان در  ــی ک ــون و در حال ــوم می شــود اکن معل
حــال جنگیــدن بــا تجهیــزات و تســلیحات انگلیســی در 
ــکار،  یمــن اســت، هفــت هــزار انگلیســی شــامل پیمان
کارمنــد، نیــروی خدمــات اجتماعــی و پرســنل نظامــی 
در عربســتان بــرای کمــک بــه نیــروی هوایی ســعودی و 
دیگــر نیروهــای امنیتــی در این کشــور مســتقر هســتند.

خیز اردوغان برای اشغال ادلب
رجب طیــب اردوغان در »جشــنواره جوانان اســتانبول« 
بــا اشــاره بــه عملیــات ارتــش ترکیــه در خــاک ســوریه 
گفــت: نظامیــان این کشــور بــه »حضــور قاطــع« خود 
در شــهر »عفریــن« ســوریه تــا برقــراری امنیــت کامــل 
در ایــن شــهر، ادامه خواهنــد داد. اردوغان افــزود: پس 
از آن نیــز »شــهرهای ســوری« ادلــب، تــل رفعــت و 
منبــج را پیــش رو داریــم. ارتــش ترکیــه اول دی مــاه، 
عملیاتــی را با هدف اشــغال شــهر کردنشــین ســوری 
»عفریــن« آغــاز کــرده اســت و طــی ایــن عملیــات 
کــه »شــاخه زیتون« نــام داشــت، صدهــا غیرنظامی 

جــان خــود را از دســت داده انــد.

صهیونیست ها نگران شدند
بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی العهــد لبنــان، رســانه های 
رونــد  زیــاد  احتیــاط  و  دقــت  بــا  صهیونیســت 
رقابت هــای انتخاباتــی را در لبنــان پیگیــری می کننــد. 
پایــگاه صهیونیســتی والــا، خبــر اصلــی خــود را بــا این 
تیتــر منتشــر کــرد: انتخابــات پارلمانــی لبنــان ۹7/2/16 
آغــاز و پیش بینــی می شــود قــدرت حــزب هللا در 

پارلمــان تقویــت شــود. 
تلویزیــون رژیــم  اینترنتــی کانــال هفــت  پایــگاه 
ــش  ــز نوشــت: حــزب هللا و هم پیمانان صهیونیســتی نی
ــد  ــت خواهن ــی تقوی ــات پارلمان ــان را در انتخاب قدرتش

ــرد.  ک

عصبانیت چین از مکرون
ــته  ــه گذش ــفر هفت ــان س ــرون در جری ــل مک امانوئ
خــود بــه اســترالیا، خواســتار یــک ائتــاف راهبــردی 
جدیــد میــان فرانســه، هنــد و اســترالیا در پاســخ بــه 
ــوس  ــد - اقیان ــوس هن ــه اقیان ــای منطق چالش ه
آرام و فعالیــت رو بــه گســترش چیــن در ایــن منطقــه 

ــود. شــده ب
پیــرو آن هــوآ چوآنیینــگ، ســخنگوی وزارت خارجــه 
چیــن، در پاســخ بــه خبرنــگاران کــه نظــر او را دربــاره 
ــد، گفــت:  ــا شــده بودن اظهــارات مــرد فرانســوی جوی
پیــش از ایــراد چنیــن ســخنان و اتهامات بی اساســی، 

ــاره واقعیــات شفاف ســازی کنیــد. شــما بایــد درب

 انفجار خونین 
در خوست افغانستان

اســتان  در  واقــع  مســجدی  در  انفجــار 
ــام  ــد ن ــه در آن فرآین خوســت افغانســتان ک
نویســی بــرای مشــارکت در انتحابــات پیــش 
روی ایــن کشــور جریــان داشــت بیــش از 13 
ــت.  ــای گذاش ــر ج ــروح ب ــته و 31 مج کش

در میــان کشــته شــدگان ایــن رویــداد یــک 
ــز  ــودک نی ــک ک ــا ی ــان زخمی ه زن و در می

هســتند. 
خوســت در جنــوب شــرق افغانســتان و هــم 

مــرز بــا پاکســتان اســت.

بین الملل

لبنان
انتخابات پارلمانی لبنان برگزار شد

انتخابــات پارلمانــی لبنــان دیــروز در 15 حــوزه 
انتخاباتــی و در قالــب 77 لیســت انجــام شــد و 
بیــش از ۹۰۰ نامــزد بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد.

ــی  ــی ط ــات پارلمان ــن انتخاب ــات اولی ــن انتخاب ای
ــات  ــن انتخاب ــت. آخری ــوده اس ــته ب ــال گذش ۹ س
ــل  ــه دلی ــد و ب ــزار ش ــال 2۰۰۹ برگ ــی در س پارلمان
ــد،  ــی جدی ــون انتخابات ــر قان ــر س ــا ب اختاف نظره
پارلمــان قبلــی 2 دوره تمدیــد شــد و در اصــل 
ــات پارلمانــی در 5 ســال پیــش برگــزار  بایــد انتخاب

. می شــد
ســال گذشــته )2۰17( باالخــره احــزاب لبنــان بر ســر 
تصویــب نظــام جدیــد بــرای انتخابــات معــروف بــه 
»تناســبی یــا نســبیت« توافــق کردنــد و ایــن اولیــن 
بــاری اســت کــه انتخابــات لبنــان بــر اســاس نظــام 
»تناســبی« برگــزار می شــود؛ بــر اســاس نظــام 
انتخاباتــی جدیــد، کرســی های احــزاب مختلــف بــه 
تناســب تعــداد رأیــی کــه کســب می کننــد، بــه آنــان 

ــرد. ــق می گی تعل
و  مســیحی  مســلمان،  رأی دهنــدگان  تعــداد 

اســت: زیــر  شــرح  بــه  لبنــان  اقلیت هــای 
مســلمان: 2.3۹1.۹۴3 نفــر شــامل: 1.۰68.27۴ 
و  دروزی   2۰6.8۹۴ ســنی،   1.۰85.1۴6  ، شــیعه 

31.62۹ علــوی. یعنــی 63.85 درصــد
مســیحی و اقلیت هــا: 1.33۴.51۰ نفــر شــامل: 
ارتدوکــس،   257.713  ، مارونــی   725.535
172.۴5۰ کاتولیــک، 87.67۹ ارمنــی ارتدوکــس، 
ــی، 3۰.681  ــک، 1۹.۰16 انجیل ــی کاتولی 1۹.566 ارمن
 ۴.7۰۴ بعــاوه  اقلیت هــا   21.87۰  ، ســریانی 

یهــودی. یعنــی حــدود 3۴.62 درصــد
همچنیــن کرســی های پارلمــان آینــده لبنــان میــان 
احــزاب ســنی، شــیعه، دروزی، علــوی، مارونــی، 
کاتولیــک رومــی، ارتدوکــس رومــی ، انجیلــی، 
کاتولیــک ارمنــی، ارتدوکــس ارمنــی و اقلیت هــا 

می شــود. تقســیم 
ــارس  ــان 8 م ــات می ــن انتخاب ــی در ای ــت اصل رقاب
ــتقبل  ــارس )المس ــدان( و 1۴ م ــزب هللا و متح )ح
و متحــدان( بــود. بایــد دیــد هــر کــدام موفــق 
بــه کســب چــه تعــداد از کرســی های پارلمــان 

ند. می شــو
گفتنــی اســت از 128 نماینــده منتخــب پارلمــان 
آینــده لبنــان 6۴ کرســی بــه مســلمانان اعــم از 
ســنی، شــیعه، دروزی و علــوی اختصــاص دارد و 6۴ 

ــیحیان.  ــه مس ــی ب کرس
قــرار اســت نتایــج انتخابــات پارلمانــی دیــروز، امروز 

)دوشــنبه( منتشــر شود.



کوتاه اخبار 

 عرضه ماکارونی ارزان
در ماه رمضان

و  تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ــی  ــا هماهنگ ــت: ب ــران گف ــی ای ــدگان ماکارون صادرکنن
ــه  ــران ب ــی ای ــی دولت ــا شــرکت بازرگان ــه ب صورت گرفت
ــواع  ــان ان ــارک رمض ــاه مب ــیدن م ــرا رس ــبت ف مناس
ماکارونــی به صــورت ویــژه و بــا حداقــل ۱۰ درصــد 

تخفیــف در سراســر کشــور عرضــه می شــود. 
مرتضــی ســلطانی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
رفــاه  به منظــور  کــرد:  اظهــار  تســنیم  خبرگــزاری 
اســاس  بــر  و  روزه داران  و  مصرف کننــدگان  حــال 
مــادر  شــرکت  بــا  انجام شــده  هماهنگی هــای 
تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران، فــروش ویــژه 
ماکارونــی از هفتــه آینــده و تــا آخــر مــاه مبــارک 
ــور  ــر کش ــره ای سراس ــگاه های زنجی ــان در فروش رمض

می شــود.  انجــام 
ــی در ســه ســال  ــت ماکارون ــه صنع ــان اینک ــا بی وی ب
اخیــر هیچ گونــه افزایــش قیمتــی نداشــته اســت 
ــور و  ــر کش ــی در سراس ــژه ماکارون ــروش وی ــزود: ف اف

ــود.  ــام می ش ــف انج ــد تخفی ــا ۱۰ درص ــل ب حداق
ســلطانی افــزود: هیچ گونــه محدودیتــی در عرضــه 
ماکارونــی در سراســر کشــور وجــود نــدارد و بــر اســاس 
هماهنگی هــای انجام شــده برخــی اقــام به صــورت 
گســترده و بــا تخفیف هــای بیشــتری در فروشــگاه های 
ــزارش  ــن گ ــر ای ــد؛ بناب ــد ش ــه خواه ــره ای عرض زنجی
یــزدان ســیف مدیرعامــل شــرکت بازرگانی دولتــی ایران 
نیــز در نشســت خبــری اظهــار کــرده بــود کــه بــرای ایام 
مــاه مبــارک رمضــان 3۰ هــزار تــن شــکر، ده هــزار تــن 
روغــن نباتــی و 2۰ هــزار تــن ماکارونی در فروشــگاه های 
ــازار و  ــم ب ــتاد تنظی ــوب س ــت مص ــا قیم ــره ای ب زنجی

ــی عرضــه می شــود. ــات صنف تخفیف

مانع دوم نوسازی مسکن 
برداشته شد

دومین پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی برای نوسازی و 
تحرک بخشــی بــه بــازار مســکن پذیرفتــه شــد. آبان مــاه 
ســال گذشــته، مشــاور وزیر راه و شهرســازی از پیشــنهاد 
ــر افزایــش مــدت بازپرداخــت  ایــن وزارتخانــه مبنــی ب
تســهیات مســکن یکــم از ۱2 بــه ۱۵ ســال خبــر داد کــه 
روز شــنبه و بنــا بــه گفتــه  مدیرعامــل شــرکت عمــران و 
بهســازی شــهری، مــورد قبــول شــورای پــول و اعتبــار 

قــرار گرفتــه اســت. 
هوشــنگ عشــایری بــا اعــام ایــن خبــر همچنیــن گفته 
ــغ قســط وام ۸۰  ــد، مبل ــه جدی ــر اســاس مصوب ــه ب ک
میلیــون تومانــی بــه میــزان ۶۷۵ هــزار تومــان رســیده 
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــم ش ــش ه ــد روز پی ــت. چن اس
ــداز مســکن یکــم در  ــدوق پس ان ســود تســهیات صن
چارچــوب برنامــه بازآفرینــی شــهری را از ۸ بــه ۶ درصــد 
ــش  ــد کاه ــه ۸ درص ــق را از ۹.۵ ب ــایر مناط ــود س و س
داده بــود. ایــن اقدامــات در حالــی انجــام می شــود کــه 
باتوجه بــه افزایــش 2۹ درصــدی قیمت مســکن نســبت 
بــه ســال گذشــته، قــدرت پوشــش دهی تســهیات ۱۶۰ 
میلیــون تومانــی زوجیــن بــه نصــف میانگیــن قیمــت 

مســکن در شــهر تهــران کاهــش یافتــه اســت. 
بــه همیــن دلیــل وزیــر راه و شهرســازی در اولیــن روز 
ــغ  ــا مبل ــرد ت ــنهاد ک ــال ۱3۹۷ پیش ــود در س کاری خ
تســهیات بــه 2۰۰ میلیــون تومــان افزایــش پیــدا کنــد؛ 
ــول و  ــت شــورای پ ــورد موافق ــوز م ــه هن پیشــنهادی ک

ــه اســت. ــار قــرار نگرفت اعتب

اخبار اقتصادی

سیمان گران می شود؟
ــا  ــان صنعــت ســیمان ب ــر انجمــن صنفــی کارفرمای دبی
بیــان اینکــه امــروز در مرحلــه ارزیابــی قیمــت تمام شــده 
ســیمان در کارخانجــات و صورت هــای مالــی واحدهــای 
امســال  خردادمــاه  در  گفــت:  هســتیم،  تولیــدی 
 پیشــنهاد خــود بــرای قیمــت ســیمان را اعــام خواهیــم 

نمود. 
عبدالرضــا شــیخان بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت 
ســیمان هــم ایــن روزهــا از تأثیــرات نوســانات نــرخ دالر 
ــای  ــت: واحده ــار داش ــت، اظه ــده اس ــب نمان بی نصی
تولیــدی در خریــد قطعــات بــا مشــکل روبــه رو هســتند. 
درکنــار ایــن موضــوع در بخــش پیمانــکاری نیــز شــاهد 

افزایــش قیمت هــا بوده ایــم. 
ــت:  ــیمان گف ــادرات س ــش ص ــه بخ ــاره ب ــا اش وی ب
افزایــش نــرخ دالر بــرای صــادرات ســیمان مثبــت 
ــه کشــورهای  ــا ب ــروش برخــی از واحده ــا ف اســت؛ ام
به صــورت  افغانســتان  و  عــراق  ازجملــه  همســایه 
ریالــی اســت؛ ولــی تســویه ارزی کاالهــای صادراتــی در 
سیســتم بانکــی بــرای صادرکننــدگان بــا ابهاماتــی همراه 
اســت کــه بانــک مرکــزی بایــد در ایــن رابطــه شــفافیت 

ــد.  ــال نمای الزم را اعم
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان 
در خصــوص قیمــت ســیمان درســال ۹۷ نیــز بــه 
ــه  ــا در مرحل ــزود: فع ــت و اف ــی پرداخ ــه توضیحات ارائ
ــات و  ــیمان در کارخانج ــده س ــت تمام ش ــی قیم ارزیاب
ــا  ــتیم؛ ام ــدی هس ــای تولی ــی واحده ــای مال صورت ه
ــای  ــرات هزینه ه ــر از تغیی ــز متأث ــیمان نی ــا س طبیعت

ــود.  ــد ب ــد خواه ــال جدی ــد در س تولی
ــنهاد  ــال پیش ــاه امس ــرد: در خردادم ــه ک ــیخان اضاف ش
ــود. ــم نم ــام خواهی ــرای قیمــت ســیمان را اع خــود ب

واردات خودرو آسان تر نمی شود
ــرد:  ــد ک ــارت تأکی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
قطعــا امســال وضعیــت واردات خــودرو آســان تر از قبــل 

نخواهــد شــد. 
و  سیاســت  اینکــه  بــه  پاســخ  در  رحمانــی  رضــا 
ــدن و تجــارت در ســال  ــت، مع ــای وزارت صنع برنامه ه
ــود؟  ــد ب ــه خواه ــال واردات خــودرو چگون جــاری در قب
اظهــار کــرد: واردات خــودرو بــر اســاس مصوبــه دولــت 
ــرد  ــورت می گی ــد، ص ــاغ ش ــته اب ــال گذش ــه در س ک
و مــا به عنــوان وزارتخانــه موظــف بــه اجــرای ایــن 

هســتیم.  سیاســت ها 
ــودرو  ــش خ ــرای بخ ــال ب ــر ح ــه ه ــا ب ــت: ام وی گف
ــی تولیــدات مشــترک اســت  یکــی از سیاســت های کل
کــه قطعــا بــه نفــع تولیــد داخــل اصــاح خواهــد شــد 
و سیاســت مــا آن اســت کــه بــرای تقویــت خودروهــای 

ــد را دنبــال کنیــم.  ســاخت داخــل ایــن رون
ــه  معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در پاســخ ب
ــار  ــد انتظ ــا بای ــرایط آی ــن ش ــا ای ــه ب ــش ک ــن پرس ای
داشــت؟  را  خــودرو  واردات  مقــررات  سخت شــدن 
ــی  ــت واردات از شــرایط فعل ــا وضعی ــح داد: قطع توضی
ــدی  ــای جدی ــون پروژه ه ــد. اکن ــد ش ــان تر نخواه آس
ــند،  ــرداری برس ــه بهره ب ــر ب ــه اگ ــت ک ــت اجراس در دس
همــان خودروهــای خارجــی بــا همــان کاس و کیفیــت 

ــت.  ــم داش ــران خواهی را در ای
رحمانــی ادامــه داد: بــه عبارتــی فــرض کنیــد که شــرکتی 
ماننــد رنــو وارد ایــران شــود و بخواهــد بــه تولیــد بپــردازد 
قطعــا ایــن شــرکت بــرای مثــال پرایــد تولیــد نمی کنــد و 

خودرویــی بــه روز و مناســب تولیــد خواهــد کرد.
وی در پاســخ بــه اینکــه بــا ایــن وجــود قطعــا رنــو بــا بنز 
و بــی ام و تفــاوت بســیار دارد، اظهــار کــرد: بــازار مــا ایــن 
گونــه نیســت کــه مصــرف عامــه مــردم مــا بنــز و بــی ام و 
باشــد، اکنــون بیشــترین تولیــد و مصــرف خــودرو 
ــد، ۴۰۵، ســمند و  ــد پرای ــه ســواری هایی مانن ــوط ب مرب

ــود. ــت می ش ــن دس ــی از ای خودروهای

مدیــرکل ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی گفــت: 
ــا اجرایی شــدن کامــل  ــم ب ــا طــرح قدی چک هــای ب
ــامانه  ــال در س ــهریورماه امس ــاد، از ش ــامانه صی س

ــد.  ــد ش ــرش نخواه ــکاوک پذی چ
ــی از  ــس از رونمای ــزی، پ ــک مرک ــزارش بان ــه گ ب
ــال ۱3۹۶  ــهریورماه س ــاد در 2۸ ش ــی صی ــرح مل ط
ــه و  ــاح روی ــراه اص ــه هم ــق آن ب ــدازی موف و راه ان
ــا  ــازی مؤلفه ه ــته چک و یکسان س ــدور دس روال ص
و خصیصه هــای محتوایــی و امنیتــی چک در شــبکه 
ــه  ــترش هرچ ــت گس ــه جه ــد ب ــوان ش ــی، عن بانک
بیشــتر طــرح از نیمــه اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 
ــامانه  ــم در س ــرح قدی ــا ط ــای ب ــرش چک ه از پذی
ــر  ــی درحال حاض ــود؛ ول ــودداری می ش ــکاوک خ چ
ــرر  ــخ مق ــادن تاری ــق افت ــه تعوی خبرهــا حاکــی از ب
ــوص  ــن خص ــی در ای ــر موثق ــون خب ــوده و تاکن ب
ــه  ــت باتوجه ب ــن عل ــه همی ــت. ب ــده اس ــام نش اع
نزدیک شــدن بــه نیمــه اردیبهشــت ماه به منظــور 
روشن شــدن موضــوع بــرای مخاطبیــن و مشــتریان 
بانکــی و دریافــت پاســخ دقیــق و مشــخص و 
باتوجه بــه اهمیــت فرآینــد دریافــت و پرداخــت 
چــک در ســطح جامعــه؛ در خدمــت مســعود رحیمی 

ــزی هســتیم. ــک مرک ــی و نشــر بان ــرکل ریال مدی
 لطفا در خصوص برنامه بانک مرکزی 

درباره پذیرفته نشدن چک قدیمی در 
چکاوک توضیح دهید.

همانطــور کــه عمــوم مــردم در جریــان ثمــرات ارزنده 
طــرح صیــاد هســتند پــس از یکسان ســازی طــرح، 
محتــوا و ابعــاد دســته چک از بهمن مــاه ســال ۱3۹۵ 
و راه انــدازی ســامانه صیــاد، بانــک مرکــزی به عنــوان 
گام بعــدی در جهــت تکمیــل پــروژه و ایجــاد نظــم 
ــال  ــت ماه س ــخ ۱۵ اردیبهش ــی تاری ــبکه بانک در ش
ــا طــرح  ۱3۹۷ را بــرای عــدم پذیــرش چک هایــی ب
قدیــم و متفــاوت در ســامانه چــکاوک درنظــر گرفت؛ 
ولــی باتوجه بــه ابعــاد گســترده طــرح صیــاد و لــزوم 
ــا  ــرای هماهنگــی ب ــا ب ــه بانک ه ــی ب اعطــای فرصت
ــورت  ــات الزم به ص ــام اقدام ــد و انج ــامانه جدی س

کامــل و همچنیــن حجــم بــاالی چک هــای قدیمــی 
در دســت مــردم، تاریــخ مدنظــر تمدیــد شــد. 

حجــم بــاالی چک هــای قدیمــی موجــود در دســت 
ــه  مــردم و نپذیرفتــن چک هــا در چــکاوک منجــر ب
ایجــاد اختــال و تشــویش در شــعب و جامعــه 
خواهــد شــد؛ بنابرایــن بــا اعطــای فرصتــی به منظــور 
دنبــال  بــه  قدیمــی  چک هــای  تعیین تکلیــف 
کاهــش تبعــات مردمــی هســتیم. در ضمــن پــس 
ــعب  ــط در ش ــدت دار فق ــای م ــهریورماه چک ه از ش

بانــک صادرکننــده تعیین تکلیــف می شــوند.
ــی  ــای بزرگ ــز طرح ه ــته نی ــزی در گذش ــک مرک بان
همچــون چــکاوک را اجــرا کــرده و در تمامــی آن هــا 
ــامانی در  ــال و نابس ــن اخت ــته کمتری ــعی داش س
ــدن  ــا اجرایی ش ــد. ب ــته باش ــی داش ــد اجرای فراین
ــه کارکــرد  ــه شــکل کامــل، باتوجه ب ــاد ب ســامانه صی
امــکان اســتعام و  ارزنــده آن مثــل  ثمــرات  و 
ــل و  ــت و کاهــش جع ــش امنی اعتبارســنجی، افزای
کنتــرل دقیــق اهلیــت متقاضــی دســته چک پیــش 
از صــدور آن، می تــوان شــرایط را بــرای بازگشــت 

ــم آورد. ــه چــک فراه ــار ب اعتب

 لطفا دالیل تعویق کار و اقدامات انجام 
نشده را با جزئیات بیشتر توضیح دهید.

باتوجه بــه ابعــاد گســترده طــرح و حجــم بــاالی 
شــعب بانک هــا، راه انــدازی صیــاد در کشــور کار 

ــزی  ــک مرک ــرای بان ــوده و آنچــه ب ــی ب بســیار بزرگ
ــور  ــر ام ــه بهت ــبرد هرچ ــت پیش ــت اس ــز اهمی حائ
بــرای بهره منــدی از عوایــد حاصــل از اجــرای صیــاد 
بــوده کــه بــرای دســتیابی کامــل بــه نتایــج مثبــت 
ــه نحــو مناســب در  آن، انجــام اقدامــات اساســی ب
ــوده اســت. برخــی از  برخــی از محورهــا ضــروری ب
ــون  ــم نیســتند تاکن ــادی ه ــداد زی ــه تع ــا ک بانک ه
ــد.   ــم نکرده ان ــل فراه ــورت کام ــرایط الزم را به ص ش
از مــواردی کــه درحال حاضــر در دســت انجــام بــوده 
و بــرای رســیدن بــه اهــداف پــروژه مهــم اســت بــه 

ــم: ــاره می کن ــورد اش ــد م چن
- اتصــال تمامــی شــعب بانک هــا بــه ســامانه صیــاد 
ــاط  ــام نق ــه تم ــح ب ــانی صحی ــور خدمت رس به منظ

کشــور
- برقــراری تمهیــدات الزم در ایســتگاه کاری چکاوک 
ازجملــه  الزم  داده هــای  درج  به منظــور  بانک هــا 
شناســه اســتعام صیــادی در راســتای اعمــال 
ممانعــت سیســتمی بــه جهــت عــدم پذیــرش 

چک هــای بــا طــرح قدیــم در چــکاوک
ــتگاه ها  ــه دس ــا ب ــعب بانک ه ــل ش ــز کام - تجهی
ــد دو  ــش بارک ــت درج و خوان ــزات الزم جه و تجهی
ــک و  ــرش چ ــرعت پذی ــش س ــرای افزای ــدی ب بع

ــری ــتباهات کارب ــش اش کاه
- راه انــدازی کامــل ســامانه اســتعام همگانــی چــک 
ــوابق  ــب س ــع و مناس ــانی به موق ــور اطاع رس به منظ
ــه ذینفعــان چــک در  ــان حســاب ب ــاری صاحب اعتب
جهــت ایجــاد شــفافیت اطاعاتــی بــه منظــور اخــذ 
تصمیــم مناســب و کاهــش حجــم چــک برگشــتی

پذیــرش  بــرای  مناســب  مکانیســم  ایجــاد   -
چک هــای مــدت دار از قبــل واگــذار شــده در شــعب 
تحمیــل زحمــت مضاعــف  از  بــرای جلوگیــری 
بــه جهــت  و حقوقــی  اشــخاص حقیقــی  بــه 

چک هــا بازپس گیــری 
عاوه بــر ایــن بــه دلیــل اعام نکــردن فراخــوان 
مناســب از ســوی بانک هــا، اســتقبال دارنــدگان 
ــرای تعویــض آن درخــور توجــه نبــوده  دســته چک ب

و الزم اســت اطاع رســانی صحیــح توســط بانک هــا 
بــرای تغییــر چک هــای قدیمــی انجــام شــود؛ 
همچنیــن بایــد بــازه زمانــی مدنظــر جهــت تعویــض 
ــه  ــود ک ــه ش ــر گرفت ــه ای در نظ ــته چک ها به گون دس
از فشــار و تقاضــای آنــی بــرای تعویــض دســته چک 
و هجــوم مــردم بــه شــعب جلوگیــری شــود، در غیــر 
ایــن صــورت ضمــن اینکــه نتایــج متصــور از اجــرای 
طــرح صیــاد به صــورت کامــل احصــا نمی شــود، 
ممکــن اســت بــرای مــردم اعــم از صاحبــان حســاب 

و ذینفعــان چــک مشــکاتی پدیــد آیــد.
 اقدامات بانک مرکزی برای انجام امور 
به صورت به موقع و در تاریخ جدید به چه 

صورت خواهد بود. در ضمن اگر دوباره 
بانک ها شرایط را تا تاریخ مقرر فراهم نکنند، 

رویکرد بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
مــا در چنــد مــاه گذشــته در بانــک مرکــزی شــرایط 
انجــام کار از ســوی شــبکه بانکــی را به صــورت 
کامــل رصــد کــرده و جلســات متعــددی را به منظــور 
و  مکاتبــات  و  کردیــم  برگــزار  امــور  پیگیــری 
ــرفت  ــم و پیش ــادر کرده ای ــنامه های الزم را ص بخش
صحیــح کار و نظــارت بــر حســن انجــام آن کامــا در 

ــه شــده اســت. ــر گرفت نظ
ــه  ــده ک ــکیل ش ــی تش ــزی کارگروه ــک مرک در بان
مقــرر اســت گزارش هــای پیشــرفت کار ده روزه، 
از بانک هــای جامانــده از برنامه ریــزی را دریافــت 
ــام  ــر انج ــدی پیگی ــورت ج ــد و به ص ــی کن و بررس
ــن  ــا ای ــد. ب ــرر باش ــای مق ــا در فرصت ه ــور آن ه ام
حــال در جمع بنــدی نهایــی، به منظــور پرهیــز از 
آسیب رســانی بــه اهــداف و کلیــات طــرح بــه 
ــه آن اشــاره شــد  ــه ب ــل برخــی از کاســتی ها ک دلی

و جلوگیــری از ایجــاد مشــکات بــرای عمــوم مــردم 
تصمیــم بــر آن شــد کــه مرحلــه بعــدی طــرح چنــد 

ــق انجــام شــود. ــا تعوی ــاه ب م
 اقدامات الزم از سمت بانک مرکزی برای 

تکمیل صیاد چگونه در حال اجراست؟
بــه دنبــال آن هســتیم تــا بخشــی از کار کــه یکــی از 
ــوده را در دهــه پایانــی  ارزنده تریــن اهــداف صیــاد ب
ــرداری برســانیم.  ــه بهره ب ــاه ســال جــاری ب خردادم
اساســی صیــاد،  و کارکردهــای  نتایــج  از  یکــی 
ایجــاد ســامانه اســتعام همگانــی چــک اســت کــه 
امــکان اســتعام وضعیــت ســوابق چــک برگشــتی 
ــه و  ــگام معامل ــه هن ــع ب ــرای ذینف ــده را ب صادرکنن
پیــش از پذیــرش چــک، از طریــق ارســال شناســه 
ــادی  ــک صی ــه چ ــن برگ ــدرج در مت ــتعام من اس
ــت  ــزی و دریاف ــک مرک ــی بان ــماره پیامک ــه سرش ب
پاســخ آن فراهــم مــی آورد. ایــن امــر باعــث کاهــش 
ــان شــده و  ــرش چــک توســط ذینفع مخاطــره پذی
ــع آن  ــه تب ــدگان چــک و ب ــاری صادرکنن اصــاح رفت
ــد  ــبب خواه ــتی را س ــک برگش ــم چ ــش حج کاه

شــد.
 اقدامات الزم قابل انجام از سوی بانک ها 

و مردم به چه صورتی است؟
چک هــای  پذیــرش  عــدم  اینکــه  باتوجه بــه 
غیرصیــادی در چــکاوک بــه ابتــدای شــهریورماه 
ســال جــاری موکــول شــد، الزم اســت بانک هــا 
ــه مشــتریان بانکــی را به منظــور  اطاع رســانی الزم ب
مراجعــه بــه شــعب و تعویــض دســته چک های 
قدیمــی انجــام دهنــد و همچنیــن از پذیــرش چــک 
ــکاوک  ــامانه چ ــده در س ــازی آن در آین ــت کارس جه

ــد. ــودداری کنن خ

بــا  گفــت:  فاضــاب کشــور  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
پیگیری هــای انجام شــده و در راســتای کاهــش مصــرف 
ــی از  ــرف در برخ ــده مص ــزات کاهن ــا تجهی ــده ت ــرار ش آب ق
ــه آن در  ــرد و هزین ــرار گی ــان ق ــار متقاضی ــتان ها در اختی اس
قبــوض آب به صــورت درازمــدت از ایــن مشــترکان اخــذ شــود. 
ــومین  ــیه س ــاز در حاش ــا جانب ــنا، حمیدرض ــزارش ایس ــه گ ب
جشــنواره و نمایشــگاه توانمندی هــای آب و فاضــاب کشــور 
در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه تجهیــزات کاهنــده 
ــی را  ــارف خانگ ــد مص ــد 2۰ درص ــی می توان ــرف به راحت مص
کاهــش دهــد، اظهــار کــرد: باتوجه بــه شــرایط کم آبــی توصیــه 
ــرلوحه کار  ــرف را س ــت مص ــترکان مدیری ــه مش ــود ک می ش
ــش 2۰  ــا کاه ــوان ب ــی می ت ــرا به راحت ــد؛ زی ــرار دهن ــود ق خ

ــرد. ــت ک ــک را مدیری درصــدی مصــرف شــرایط پی
جانبــاز همچنیــن در خصــوص جزئیــات طــرح قطــع آب 

مشــترکان پرمصــرف اظهــار کــرد: پیشــنهادی در کارگــروه 
ــا کم آبــی مطــرح شــده کــه در صــورت  تخصصــی ســازگاری ب
تصویــب، مشــترکان پرمصــرف در گام نخســت جریمــه 
ــا قطــع خواهــد  ــه، انشــعاب آن ه می شــوند و در صــورت ادام

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه هفتــه گذشــته پیشــنهادی بــرای جریمــه 
مشــترکان پرمصــرف بــه ایــن کارگــروه تخصصــی تقدیــم شــد 
کــه در هفتــه جــاری یــا هفتــه آینــده تصویــب خواهــد شــد، 
ــد  ــا 2۰ درص ــن ۱۰ ت ــرا، بی ــب و اج ــورت تصوی ــت: در ص گف
ــه  ــه جریم ــه ای ک ــود؛ به گون ــم ب ــی خواهی ــاهد بازدارندگ ش
ــا 2۰ درصــد اســت و در  ــای نخســت ۱۰ ت مشــترکان در پله ه
پله هــای بــاال یعنــی مشــترکانی کــه آب مصرفــی آن هــا چنــد 
برابــر الگــوی مصــرف باشــد، تعرفه هــا بــه قیمــت تمــام شــده 

می رســد. آب 

پدیــده مــارک دوزی چنــد ســالی اســت کــه بیــش از گذشــته 
شــایع شــده و کاالهــای باکیفیــت ایرانــی صرفــا بــه ایــن دلیــل 
کــه برنــد نیســتند و خریــدار ندارنــد، بــا مــارک تقلبــی خارجی و 

ــا قیمت هــای باالتــر بــه  فــروش می رســند.  بعضــا ب
بــه گزارش تســنیم، فربــد فدایی، روان شــناس اجتماعــی درباره 
ذهنیــت مشــتریان دربــاره برنــد می گویــد: از نگاه رفتارشناســی 
اجتماعــی، یکــی از ابعــاد تشــکیل دهنده شــخصیت، پوشــاک 
و ظاهــر افــراد اســت؛ بــه همیــن دلیــل برخــی بــه غلــط تصــور 
می کننــد بــا پوشــیدن لباس هــای گــران و مارک هــای خارجــی 
می تواننــد جایــگاه اجتماعــی بهتــری کســب کننــد. وی ادامــه 
ــت  ــه حمای ــد ک ــه فرزندانشــان بیاموزن ــد ب ــا بای داد: خانواده ه
از کاالی ایرانــی، پاســداری از اقتصــاد ملــی و اشــتغال زایی 
ــی  ــان ایران ــکاری جوان ــی، بی ــرف کاالی خارج ــان و مص جوان
دارد؛ دنبــال  بــه  را  خارجــی  جیــب کارگــران  پرشــدن   و 

بنابرایــن آگاهی هــای الزم بایــد بــه مصرف کننــده ارائــه شــود. او 
بایــد بدانــد مصــرف کاالی خارجــی ســلیقه ای شــخصی نیســت؛ 
بلکــه بــه معنای بیکارشــدن جــوان ایرانی و پدیدآمدن مشــکات 
ــای  ــد محدودیت ه ــون بای ــو و تلویزی ــت. در رادی ــراه آن اس هم
ــا  ــود ت ــاذ ش ــی اتخ ــای خارج ــات کااله ــرای تبلیغ ــتری ب بیش

رســانه  ملــی کارکــردی ضــد توســعه  ملــی نداشــته باشــد. 
ــی  ــای ایران ــارک دوزی لباس ه ــردم از م ــت م ــاره غفل وی درب
تأکیــد می کنــد: متأســفانه گرایــش بــه پوشــاک خارجــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــدی رواج یافت ــه ح ــی ب ــان ایران ــان جوان در می
تولیدکننــدگان داخلــی بــرای فــروش اجنــاس خــود بــه 
ــای  ــب برنده ــداری برچس ــد خری ــی، مانن ــای مختلف ترفنده
ــازار متوســل می شــوند و افــراد نیــز بــدون توجــه  معــروف در ب
ــا  ــد خارجــی اســت آن را ب ــه ایــن موضــوع صــرف اینکــه برن ب

قیمت هــای گــزاف خریــداری می کننــد.

۷۰ ۱۳  هزار میلیارد ریال؛ تخصیص بودجه۲۴
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

 میلیون تومان؛ هزینه خرید تسه 
برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن

 هزار میلیارد تومان؛ 
درآمد گمرک از واردات کاال

در بودجــه ســال 1397 بیــش از 70 هــزار میلیــارد ریــال بــرای 
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان تصویــب شــده اســت.

بــرای دریافــت وام 100 میلیــون تومانــی  زوج هــای تهرانــی 
مســکن بایــد ۲00 برگــه تســهیالت مســکن خریــداری کننــد، 
بایــد 13 میلیــون تومــان صــرف خریــد ایــن ۲00 بــرگ کننــد.

طبــق اطالعــات به دســت آمده در ســال گذشــته ۲۴ هــزار 
میلیــارد تومــان حقــوق ورودی گمــرکات بــوده اســت.

3 قتصـــاد ا

،،
نیــز  گذشــته  در  مرکــزی  بانــک 
طرح هــای بزرگــی همچــون چــکاوک را 
اجــرا کــرده و در تمامــی آن هــا ســعی 
داشته کمترین اختالل و نابسامانی 

در فراینــد اجرایــی داشــته باشــد

تردیــدی در جایــگاه و نقــش اساســی مالیــات در 
اقتصادهــای پیشــرفته وجــود نــدارد. بــرای دســتیابی به 
اهــداف مذکــور هــر کشــوری بایــد ســاختارها، نهادهــا، 

ــد. ــته باش ــات الزم را داش ــن و ارتباط قوانی
در اینجــا نقــش نظــام مالیاتــی، ایجــاد بســترهای الزم 
ــام  ــان انج ــش مؤدی ــت و نق ــون اس ــرای قان ــرای اج ب
ــب  ــات الزم از جان ــه اطاع ــی اســت. ارائ ــف قانون تکالی
مؤدیــان اولیــن بخــش و عنصــر اصلــی نظــام مالیاتــی 
اســت. نوعــی از ایــن اطاعــات صــورت معامــات فصلی 

اســت. 
صــورت معامــات فصلــی چیســت؟ چــه کســانی بایــد 

آن را ارســال کننــد و اصــوال چــرا بایــد ارســال شــود؟
صــورت معامــات فصلــی ســندی مهــم درنظــام 
ــورت  ــدرج در ص ــات من ــت. اطاع ــور اس ــادی کش اقتص
معامــات فصلــی زمینه ســاز شــفافیت اقتصــادی و 

تأمین کننــده عدالــت مالیاتــی اســت. 
و  اهــداف  تحقــق  بــرای  مالیاتــی  نظــام  اصــوال 
ــار  ــات الزم را در اختی ــد اطاع ــود بای ــئولیت های خ مس

داشــته باشــد. 
ــورمان،  ــتقیم کش ــای مس ــون مالیات ه ــاس قان ــر اس ب
کــه  مشــاغل  صاحبــان  و  حقوقــی  اشــخاص 
موظــف بــه ثبت نــام در نظــام مالیاتــی می باشــند، 
خدمــات  و  فــروش کاال  و  عرضــه  بــرای  مکلفنــد 

نماینــد اســتفاده  کاال  فــروش  صورت حســاب   از 
 و در صورت حســاب های صــادره، شــماره اقتصــادی 

ــد. ــدار را درج نماین خری
ــت  ــد فهرس ــون مکلف ان ــن قان ــمول ای ــخاص مش اش
ــدرج در  ــی من ــام اطاعات ــق اق معامــات خــود را مطاب

ــد.  ــه و ارســال نماین ــات تهی ــامانه معام س
فهرســت معامــات حداکثــر در مقاطــع ســه ماهــه 
ــر  ــان ه ــس از پای ــم پ ــا یک ماه ونی ــه و ت ــی( تهی )فصل
فصــل به صــورت الکترونیکــی از طریــق درگاه اینترنتــی 
ســازمان بــرای ســامانه معامــات ارســال یــا به صــورت 

ــب اطاعــات درخواســتی ســازمان  ــوح فشــرده در قال ل
ــای  ــه انته ــود. چنانچ ــه ش ــی ارائ ــور مالیات ــه اداره ام ب
ســال مالــی اشــخاص حقوقــی در خــال یکــی از فصول 
ســال شمســی باشــد، ایــن اشــخاص مکلف انــد بــرای 
آن فصــل دو فهرســت معاملــه تنظیــم و ارســال نماینــد. 
ــی  ــان ســال مال ــا پای ــدای فصــل ت ــه از ابت به نحــوی ک
خــود یــک فهرســت معاملــه و همچنیــن از ابتدای ســال 
ــات  ــک فهرســت معام ــز ی ــان فصــل نی ــا پای ــی ت مال

دیگــر ارســال نمایــد.
ــا دریافــت تدریجــی و منظــم  ســازمان امــور مالیاتــی ب

بــه  به خوبــی  از مؤدیــان می توانــد  اطاعــات  ایــن 
ــال  ــدم ارس ــا ع ــد؛ ام ــل کن ــود عم ــی خ ــف قانون وظای
ــی، نظــام اقتصــادی کشــورمان  صــورت معامــات فصل
فــرار  زمینه هــای  و  می کنــد  بی نظمــی  دچــار  را 
ایــن وقتــی  را فراهــم می کنــد. عاوه بــر  مالیاتــی 
ــرد،  ــرار نگی ــی ق ــار نظــام مالیات ــات در اختی ــن اطاع ای
عمــل بــه مســئولیت های قانونــی بــرای نظــام مالیاتــی 
دشــوار خواهــد بــود و اطاعــات ناقــص، نتیجه گیــری و 

ــت. ــد داش ــی خواه ــص را در پ ــاوت ناق قض
امــا فلســفه ارســال صحیــح و بــه موقــع فهرســت 
معامــات فصلــی چیســت؟ یکــی از عوامــل مهــم 
در ارتقــای ســامت اقتصــاد هــر کشــوری، اعتمــاد 
ــب  ــرو آن ترغی ــادی و پی ــام اقتص ــه نظ ــردم ب ــاد م آح
افــراد بــرای حضــور فعــال در فضــای اقتصــادی کشــور 
ــم  ــی ه ــات فصل ــت معام ــه فهرس ــود. ارائ ــد ب خواه
ــی و شــفافیت اقتصــادی  ــاط مال موجــب نظــم و انضب
خواهــد شــد و هــم رقابتــی ســالم و مطلــوب در 
ــن امــر  ــه ای ــد ک فعالیت هــای اقتصــادی ایجــاد می کن
از بــروز فعالیت هــای ســودجویانه جلوگیــری می کنــد و 
ــان  اعتمــاد و یقیــن جایگزیــن بدبینــی و ســلب اطمین
ــن امــر اجــرای  می  شــود؛ همچنیــن دســتاورد دیگــر ای

ــاالن اقتصــادی  ــاره همــه فع ــت درب بی قیدوشــرط عدال
صورت حســاب  ارســال  کــه  شــفافیتی  می باشــد. 
معامــات بــا خــود بــه همــراه دارد جامعــه را در وضعیــت 
روانــی مناســبی قــرار می دهــد و بســتر مناســبی را 
ــرای رشــد اقتصــاد کشــور فراهــم می کنــد. در همیــن  ب
ــی را  ــادی راهکارهای ــام اقتص ــت اندرکاران نظ ــتا دس راس
بــرای تســهیل ارســال صــورت معامــات فصلــی ایجــاد 

کرده انــد.
باتوجه بــه مطالــب فــوق می تــوان دریافــت کــه مالیــات 
یکــی از اجــزای اصلــی منابــع درآمــدی دولت را تشــکیل 
می دهــد و بــر همیــن اســاس همه ســاله در تهیــه الیحــه 
بودجــه ســعی می شــود کــه ســهم درآمدهــای مالیاتــی 
نســبت بــه ســال قبــل افزایــش داشــته تــا از ایــن طریق 
ــردد؛  ــی گ ــای نفت ــن درآمده ــد جایگزی ــات بتوان مالی
بنابرایــن بایــد بــا اتخــاذ روش هــای مناســب بــه گونه ای 
ــت  ــه پرداخ ــان ب ــتر مؤدی ــه بیش ــا هرچ ــود ت ــل ش عم
داوطلبانــه مالیــات ترغیــب شــوند؛ بــرای ایــن منظــور، 
ــرداری از  ــداث و بهره ب ــگام اح ــود در هن ــه می ش توصی
طرح هــای زیربنایــی و عمرانــی بــه منابــع مالــی آن هــا 
کــه بیشــتر از طریــق مالیــات تأمیــن می گــردد، اشــاره 
ــوق در  ــای ف ــاهده پروژه ه ــا مش ــان ب ــا مؤدی ــود ت ش

ــد. ــوع مصــارف مالیات هــا قــرار گیرن ــان کامــل ن جری
منبع: سامانه اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور

ــر  ــت ه ــران، قیم ــازار آزاد ته ــات ب ــان معام در جری
 قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد بــا

 23 هــزار تومــان افزایــش بــه دو میلیــون و ۷۵ هــزار 
و ۵۰۰ تومــان رســیده اســت. 

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در جریــان معامــات روز 
)یکشــنبه( بــازار آزاد تهــران، قیمــت هــر قطعــه ســکه 
ــان  ــزار توم ــا 23 ه ــد ب ــار آزادی طــرح جدی ــام به تم
 افزایــش بــه دو میلیون و ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رســید؛

همچنیــن هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح 
قدیــم هــم ۱۵ هــزار تومــان ارزان شــد و نــرخ آن بــه 
ــال  ــید. درعین ح ــان رس ــزار توم ــون و 3۸ ه دو میلی
هــر نیــم ســکه یــک میلیــون و ۵۱ تومــان، ربــع ســکه 

ــزار  ــی 3۸۴ ه ــک گرم ــکه ی ــان و س ــزار توم ۶23 ه
تومــان اســت. هــر اونــس طــا در بازارهــای جهانــی 
۱3۱۵ دالر و ۱2 ســنت و هــر گــرم طــای ۱۸ عیــار نیــز 

۱۹۸ هــزار و ۷۷۵ تومــان اســت.

صورت معامالت فصلی، عاملی مؤثر در انضباط مالی

سکه دو میلیون تومان را رد کرد

راک ماشین
راک ماشــین در جهــت خدمــت بــه جامعــه مفتخــر بــه طراحــی، تولیــد و به کارگیــری تجهیــزات روز دنیــا 
ــدگاه برنامه محــوری و  ــی اســت، از ایــن رو دی ــه آســفالت، فــرآوری محصــوالت معدن در جهــت کارخان
اســتمرار بــه رهگیــری از آخریــن فناوری هــای دنیــا، موجــب شــده تــا رشــد راک ماشــین همچنــان بــا 

شــتابی فزاینــده ادامــه داشــته باشــد. 
راک ماشــین بــا هــدف طراحــی و تولیــد و ارتقــای کیفــی دســتگاه های سنگ شــکن و تأمیــن تجهیــزات 
جانبــی اســتاندارد مــورد نیــاز راهســازی و معــادن کشــور در ایــن عرصــه از بــدو تأســیس مشــغول بــه 
ــار داشــتن نیروهــای ماهــر و متخصــص  ــا در اختی ــن شــرکت ب ــت می باشــد و درحال حاضــر ای فعالی

توانســته پاســخگوی عمــده نیازهــای معــادن کشــور در قســمت خردایــش و دانه بنــدی باشــد. 
ــزات  ــه تجهی ــت کلی ــادر اس ــود ق ــاالی خ ــت ب ــوان و ظرفی ــه ت ــرکت باتوجه ب ــن ش ــت ای ــی اس بدیه
سنگ شــکن مــورد نیــاز ســازمان ها را بــا قیمــت و کیفیــت رقابتــی و در اســرع وقــت طراحــی، ســاخته، 
ــد اســت  ــد. امی ــی کامــل نمای ــات و دســتگاه های خــود را گارانت ــه عملی ــل و نصــب نمــوده و کلی تحوی
همــگام بــا گســترش و توســعه صنایــع و پروژه هــای عظیــم ملــی در سراســر کشــور بتوانیــم در تــدارک 
و تأمیــن تجهیــزات معــادن کشــور ســهمی در پیشــبرد و بالندگــی اهــداف صنعتــی و اقتصــادی ایــران 

عزیزمــان داشــته باشــیم و گامــی در جهــت ارتقــای جایــگاه و عــزت کشــورمان در جهــان برداریــم.

تولید ملی

چک های قدیمی تا شهریور اعتبار دارد

 تعویض دسته چک های قدیمی 
اجباری شد
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کوتاه از اصفهان
 زولبیا و بامیه امسال 

۱۶ درصد گران تر از پارسال
ــال  ــان از احتم ــز و شــیرینی اصفه ــه گ ــس اتحادی رئی
افزایــش ۱۶ درصــدی قیمــت زولبیــا و بامیــه خبــر داد 
ــل آن  ــازار، یکــی از دالی ــود جــدی روغــن را در ب و کمب

دانســت.
حســن شــریفی گفــت: قیمــت زولبیــا و بامیــه 
تــا  امــا  می شــود؛  تعییــن  رقابتــی  صــورت  بــه 
تصمیم گیــری اتحادیــه گــز و شــیرینی کشــور بــه 
ــارک  ــاه مب ــول در م ــن محص ــذاری ای ــور قیمت گ منظ
ــی  ــکل قطع ــه ش ــه ب ــا و بامی ــت زولبی ــان، قیم رمض
مشــخص نیســت؛ از طرفــی بــه علــت تفــاوت مقــدار 
دســتمزد نســبت بــه ســال گذشــته و افزایــش قیمــت 
مــواد اولیــه کــه در بعضــی مــوارد تــا 20 درصد مشــاهده 
درصــدی   ۱۶ افزایــش  از  پیش بینی هــا  می شــود، 

ــت دارد. ــول حکای ــن محص ــت ای قیم
ــز،  ــازار نی ــن در ب ــدی روغ ــود ج ــرد: کمب ــار ک وی اظه
ــت  ــش قیم ــه افزای ــود ک ــد ب ــی خواه ــی از دالیل یک
زولبیــا و بامیــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ زیــرا تــا 
ــتفاده  ــورد اس ــن م ــد روغ ــت جدی ــال و در نوب ــه ح ب
قنادی هــا در بــازار توزیــع و بــه تبــع آن قیمــت جدیــد 

ــن نشــده اســت. ــه تعیی ــاده اولی ــن م ای
ــه داد:  ــان ادام ــز و شــیرینی اصفه ــه گ ــس اتحادی رئی
حوزه هــای  در  پیــش  ســال های  کــه  همان طــور 
می شــد،  اندیشــیده  ویــژه ای  تدابیــر  نظارتــی 
ــا  ــول ب ــن محص ــه بهتری ــور ارائ ــه منظ ــز ب ــال نی امس
مناســب ترین قیمــت، بــا کیفیــت و کمیــت بیشــتر بــر 

واحــد صنفــی نظــارت می شــود.
وی اذعــان کــرد: اکیپ هــای متشــکل از بازرســی 
ــر  ــه ب ــی اتحادی ــت و بازرس ــی بهداش ــاف، بازرس اصن
واحدهــای صنفــی نظــارت دارنــد؛ همچنیــن بــا توجــه 
بــه اینکــه هــر واحــد صنفــی بایــد قیمت هــای خــود را 
بــه تأییــد اتحادیــه برســاند، راه هــای ارتباطــی بــه منظور 

ارســال گزارش هــا و شــکایات اعــام می شــود.

اصفهان در طرح عیدانه کتاب 
بر سکوی سوم کشور ایستاد

معــاون فرهنگی هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان گفــت: بــرای ســومین 
ــی  ــا 92 کتاب فروش ــاب« ب ــه کت ــرح »عیدان ــال، ط س
ــران و  ــس از ته ــان پ ــد و اصفه ــزار ش ــان برگ در اصفه

ــرد. ــب ک ــوم را کس ــه س ــهد رتب مش
پرویــز طاهــری دربــاره برگــزاری طــرح عیدانــه کتــاب 
ــه  ــرح »عیدان ــال ط ــومین س ــرای س ــرد: ب ــار ک اظه
کتــاب« بــا 92 کتاب فروشــی در اصفهــان برگــزار شــد.

ایــن طــرح کتاب فروشــی »شــهر  در  افــزود:  وی 
ــه ۶ کشــوری  ــه کســب رتب ــق ب ــاب« توانســت موف کت
ــی،  ــداد کتاب فروش ــر تع ــرح از نظ ــن ط ــود؛ در ای ش
اصفهــان پــس از تهــران و مشــهد، رتبــه ســوم را کســب 

ــت. ــرده اس ک
معــاون فرهنگی هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان گفــت: خراســان رضــوی بــا 
ــی در  ــا ۱23 کتاب فروش ــران ب ــی و ته 93 کتاب فروش
رتبه هــای اول و دوم قــرار گرفتنــد کــه اســتان اصفهــان 
براســاس فــروش کتــاب نیــز پــس از خراســان رضــوی 

و تهــران، رتبــه ســوم را کســب کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح عیدانــه کتــاب نشــان دهنده 
ــان  ــود، خاطرنش ــاب ب ــه کت ــان ب ــردم اصفه ــال م اقب
ــه، تابســتانه،  ــان در طرح هــای عیدان ــه اصفه ــرد: رتب ک
زمســتانه و پاییــزه در ســال نخســت اجــرای طرح ها در 

ــود. ــگاه نخســت کشــور ب بعضــی طرح هــا جای
ــال  ــان در س ــتان اصفه ــت: اس ــان داش ــری اذع طاه
ــگاه دوم و امســال کــه ســال  ــه، جای دوم طــرح عیدان
ــه  ــرد؛ البت ــود ک ــوم را از آن خ ــگاه س ــود، جای ــوم ب س
ایــن رتبه بنــدی بــه شــکلی بــوده اســت کــه در بعضــی 
عناویــن رتبــه نخســت و در بعضی دیگــر رتبــه دوم و در 

بعضــی عناویــن رتبــه ســوم را داشــت.

 موزه میدان امام علی)ع( تا 
پایان سال به بهره برداری می رسد

مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه انجــام عملیــات نــازک کاری موزه 
میــدان امــام علــی)ع( گفــت: پیشــرفت فعالیت هــای 
اجراشــده در ایــن پــروژه مطلــوب بــوده اســت و 
می تــوان اعــام کــرد مــوزه میــدان امــام علــی)ع( تــا 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــان امس پای
حســین جعفــری درباره نــازک کاری مــوزه میــدان امام 
علــی)ع( اظهــار کــرد: امســال مرمــت مــوزه امــام علــی 
 A۱۱ بخــش نوســاز و بخــش تاریخــی(، احداث پــروژه(
و الحاقیــه A۱۱، مرمــت حمــام کرســی و احــداث پــروژه 

A۱2 بــه شــرط آزادســازی انجــام می شــود.
وی بــا اشــاره بــه مهم تریــن پروژه هــای اجرایــی 
ســازمان در ســال ۱39۷ براســاس گــزارش پیشــنهادی 
کف ســازی  را  پروژه هــا  ایــن  از  یکــی  بودجــه، 
ورودی هــای میــدان امــام علــی)ع( و میــدان جلوخــان 
ــروژه  ــن پ ــرد: ای ــح ک ــد و تصری ــع خوان ــجد جام مس
شــامل اجــرای ســنگ فرش محــدوده جلوخــان و 
ــی  ــت و پیش بین ــی اس ــف و مجلس ــای  هات ورودی ه

ــد. ــام برس ــه اتم ــده ب ــال آین ــک س ــا ی ــود ت می ش
مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بخشــی از کف ســازی 
ورودی میــدان امــام علــی)ع( کــه تملــک شــده بــود، 
بــه اتمــام رســیده اســت؛ امــا بخــش دیگــری از میدان 
جلوخــان و همچنیــن چنــد ورودی میــدان امــام 

ــده اســت. ــی مان ــک نشــده، باق ــه تمل ــی)ع( ک عل
وی ادامــه داد: بایــد پــروژه مجموعــه تجــاری کمرزرین 
ــده در  ــای باقی مان ــا مغازه ه ــد ت ــرداری برس ــه بهره ب ب
طــرح میــدان جلوخــان بــه آن مجموعــه منتقــل شــود 

ــد. ــام برس ــه اتم ــازی ها ب و کف س

آزاد  دانشـــگاه  رئیـــس  کیمیای وطن
بــا  نجف آبــاد گفــت:  واحــد  اســامی 
ــه   ــبک بودن دوچرخ ــه ارزان و س ــه ب توج
الکتریکــی، دانشــگاه آمــاده ســاخت و 
تولیــد ایــن دوچرخــه اســت؛ امــا ارگان هــا 
بایــد حمایت هــای الزم را  و ســازمان ها 

داشـته باشـند.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــران مجلس ــر مه دکت
ــی  ــه الکتریک ــاخت دوچرخ ــی و س طراح
ــد  ــگاه کلی ــن دانش ــته در ای ــال گذش از س
خــورد، اظهــار کــرد: تــوان موتــور الکتریکــی 
2۵0 وات، ســرعت در شــیب صفــر 30 
ثابــت  مســافت  ســاعت،  در  کیلومتــر 

ــدود ۷0  ــارژ ح ــار ش ــک ب ــا ی ــش ب پیمای
کیلومتــر و بــا مدت زمــان شــارژ کامــل  
ــاعت  ــش س ــدت ش ــه م ــردد ب ــکان ت ام
دوچرخــه  ایــن  کارایی هــای  ازجملــه 

الکتریکــی اســت.
مبتکــر  تیــم  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
طراحــی دوچرخه هــای الکتریکــی، آمــاده 
ارائــه اطاعــات کامــل دربــاره ایــن وســیله 

ــت. ــاک اس ــه پ نقلی
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ مجلس
خــود دربــاره دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
آزاد  دانشــگاه  کــرد:  اظهــار  نجف آبــاد 
اســامی واحــد نجف آبــاد، بزرگ تریــن 

دانشــگاه آزاد اســامی اســتان و یکــی 
کشــور  دانشــگاه های  بزرگ تریــن  از 
ــزار  ــش از 2۵ ه ــی رود و بی ــمار م ــه ش ب
و  علمــی  مســائل  در  و  دارد  دانشــجو 
ــی  ــی و بین الملل ــطح مل ــی در س پژوهش

اســت. شناخته شــده 
وی بــا بیــان اینکــه مراکــز تحقیقاتــی 
اســامی  آزاد  دانشــگاه   در  زیــادی 
ــدازی شــده اســت، افــزود:  ــاد راه ان نجف آب
ــز  ــگاه ۱0 مرک ــن دانش ــر ای ــال حاض در ح
تحقیقاتــی دارد کــه ســه مرکــز آن وابســته 
ــط  ــی و مهندســی و محی ــه دانشــکده فن ب

ــت. ــگاه اس ــت دانش زیس

واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
همــت  بــه  کــرد:  تأکیــد  نجف آبــاد 
ــد  ــن واح ــی ای ــی و مهندس ــکده فن دانش
دانشــگاهی اقدامــات زیــادی بــرای هــوای 

پــاک انجــام داده اســت.
مجلســی خاطرنشــان کــرد: ازجملــه آنهــا 
می تــوان بــه طراحــی و ســاخت سیســتم های 
سرمایشــی و گرمایشــی خورشــیدی در 
ســاختمان ها، تولیــد بــرق و رفــع اتــاف انرژی 
ــوخت های  ــد س ــی، تولی ــای صنعت در واحده
ــش  ــدی و کاه ــای هیبری ــتی، خودروه زیس
ــده اشــاره  ــای خنک کنن مصــرف آب در برج ه

کــرد.

نمایشـــگاه  چهاردهمیـــن  کیمیای وطن

ــی قطعــات خــودرو، مجموعه هــا و  بین الملل
در  اردیبهشـــت  ماه   ۱9 از  وابســته  صنایــع 
ــن نمایشــگاه از  ــاز می شــود. ای ــان آغ اصفه
مجموعــه نمایشــگاه های مرتبــط بــا صنعــت 
خــودرو بــه شــمار مــی رود کــه در آن 84 
مختلــف  اســتان های  از  مشــارکت کننده 
کشــور و همچنیــن کشــورهای فعــال در 
زمینــه قطعه ســازی خــودرو حضــور دارنــد و 

به ارائه توانمندی های خود می پردازند.
اســتان های  از  معتبــری  شــرکت های 
آذربایجــان  گیــان،  تهــران،  اصفهــان، 
شــرقی، اردبیــل، خراســان رضــوی، مرکــزی 
نمایشــگاه  چهاردهمیــن  در  همــدان  و 
بین المللــی قطعــات خــودرو، مجموعه هــا 
ــع  ــر مرب ــه در 8۵00 مت ــته ک ــع وابس و صنای
می شــود، برگــزار  نمایشــگاهی   فضــای 

حضور خواهند داشت.
ــن  ــه و چی ــورهای ترکی ــرکت هایی از کش ش
ــا  ــد ت ــور دارن ــگاه حض ــن نمایش ــز در ای نی
جنبه هــای بین المللــی نمایشــگاه چهاردهــم 

ــد. ــت کنن ــان را بیــش از پیــش تقوی اصفه
در  امســال  کــه  شــرکت هایی  تمــام 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللــی قطعــات 
وابســته  صنایــع  و  مجموعه هــا  خــودرو، 
اصفهــان حضــور یافته انــد، در زمینــه قطعــات 
و  ماشــین آالت  وابســته،  و مجموعه هــای 
تجهیــزات قطعه ســازی، تحقیقــات و طراحی 
مهندســی، تجهیــزات جانبــی، تزئینــات و 
ــی  ــودرو، بازرگان ــه خ ــته ب ــوالت وابس محص
و  تعمیــر  فــروش،  از  پــس  خدمــات  و 

ــی و  ــری، ردیاب نگهــداری و ســامانه های ناوب
می کننــد. فعالیــت  خــودرو  مکان یابــی 

ــری،  ــاکو، صبابات ــاپکو، ایس ــرکت های س ش
ــه،  ــن  قطع ــا ایم ــواه، دین ــری، مهرخ دورنابات
ــان  ــاوران، برم ــارت، کوش ــدک،  هانترپ رزن ی
از معتبرتریــن  موتــور  پــردازش   و  کیمیــا 
شــرکت هایی بــه شــمار می رونــد کــه در 
نمایشــگاه امســال حضــور خواهنــد داشــت.
حالــی  در  امســال  قطعــات  نمایشــگاه 
برگــزار می شــود کــه یکــی از اصلی تریــن 
راهکارهــای تقویــت صنعــت قطعه ســازی 
از  روشــن  روزنه هــای  ایجــاد  خــودرو، 
طریــق برگــزاری نمایشــگاه بــرای بهبــود 
اســت.  عرصــه  ایــن  فعــاالن  وضعیــت 

ــز  ــان نی ــودرو اصفه ــات خ ــگاه قطع نمایش
توانســته اســت شــرایطی را ایجــاد کنــد کــه 
ــته  ــور داش ــه حض ــن عرص ــا در ای بهترین ه

ــند. باش
موضــوع،  ایــن  اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللــی قطعــات 
ــه  ــته ب ــع وابس ــا و صنای ــودرو، مجموعه ه خ
ــی و  ــن رویدادهــای صنعت یکــی از بزرگ تری
ــن  ــل شــده اســت. ای ــی کشــور تبدی بازرگان
نمایشــگاه از ابتــدا بــا هــدف ارائــه قابلیت هــا 
ــا  ــت آنه ــرکت ها و هدای ــای ش و توانمندی ه
ــده  ــذاری ش ــترده تر پایه گ ــای گس ــه بازاره ب
ــتری  ــدرت بیش ــا ق ــز ب ــال نی ــت و امس اس

برگــزار می شــود.

اصفهــان  خــودرو  قطعــات  نمایشــگاه 
همچنیــن فرصتــی بــرای صنعتگــران خــاق 
ــدرن  ــوالت م ــن محص ــی آخری ــرای معرف ب
و نیــز آشــنایی بــا صنعــت قطعــات خــودرو 

ســایر کشــورها محســوب می شــود.
ــای  ــت در بخش ه ــن صنع ــاالن ای حضــور فع
قطعــات و مجموعه های خــودرو، ماشــین آالت 
و تجهیــزات قطعه ســازی، تحقیقــات و طراحی 
مهندســی، اتوســرویس، مواد اولیــه و تجهیزات 
جانبــی خــودرو، بازرگانــی و خدمــات پــس از 
ــر و  ــودرو، تعمی ــی خ ــوازم تزئین ــروش، ل ف
ــده  ــوالت پاک کنن ــودرو، محص ــداری خ نگه
صنعــت  تخصصــی  نشــریات  و  خــودرو 
خــودرو در ایــن نمایشــگاه، آن را بــه فرصتــی 
توانمندی هــای  معرفــی  بــرای  بی نظیــر 
تبدیــل کــرده  خــودرو  قطعــات  صنعــت 

اســت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مطرح کرد:

آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد برای ساخت و تولید دوچرخه های الکتریکی

۱8 اردیبهشت ماه انجام می شود
 سفر معاون رئیس جمهور و 

وزیر علوم به اصفهان
ــور و  ــاون رئیس جمه ــت، مع ــر نوبخ محمدباق کیمیای وطن
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، و منصــور غامــی، وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، بــه منظــور حضــور در اجــاس بزرگداشــت 
ــان سه شــنبه  ــی اصفه ــن ســال تأســیس دانشــگاه صنعت چهلمی

این هفته به اصفهان سفر خواهند کرد.
ســید محمــود مــدرس  هاشــمی، رئیــس دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان، اظهــار کــرد: آییــن بزرگداشــت چهلمیــن ســال تأســیس 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و بهره بــرداری از چندیــن پــروژه مهــم 
دانشــگاهی، رویدادهــای مهــم هفتــه جــاری اســت کــه به واســطه 
آن هــا، معــاون رئیس جمهــور و وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

بــه اصفهــان ســفر خواهنــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه بزرگداشــت چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان افــزود: ایــن شــهر بــزرگ دانــش و فنــاوری بــه 
عنــوان یکــی از مفاخــر بی بدیــل اســتان اصفهــان کــه دســتاوردها و 

خدمــات متعــددی را بــه دانــش، فرهنــگ و صنعــت کشــور تقدیــم 
ــروزی  ــال از پی ــن س ــا چهلمی ــارن ب ــال و مق ــت، امس ــرده اس ک
انقــاب اســامی، 4 دهــه نــوآوری، تربیــت متخصصــان و نخبــگان 
ــر مــدار پیشــرفت و اعتــای کشــور را پشــت  جامعــه و حرکــت ب

ســر خواهــد گذاشــت.
ــی  ــگاه صنعت ــت: دانش ــان گف ــی اصفه ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــه  ــان طــی 4 دهــه گذشــته بیــش از ۵0 هــزار دانش آموخت اصفه
ممتــاز در مقاطــع مختلــف کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتری 
ــمندانی  ــگان و اندیش ــیل نخب ــل آن س ــه ماحص ــرده ک ــت ک تربی
اســت کــه هم اینــک در بخش هــای متعــدد مدیریــت کان کشــور 
و نیــز مراکــز علمــی، دانشــگاهی و صنعتــی در داخــل و خــارج از 
ــان دانشــگاهی  کشــور در زمــره برتریــن و ممتاز تریــن نقش آفرین

هســتند.
ــا بیــان اینکــه هم اینــک ایــن دانشــگاه از حــدود ۵00 عضــو  وی ب
ــور در 3  ــمندان کش ــته ترین دانش ــره برجس ــی در زم ــت علم هیئ
حــوزه فنــی و مهندســی، علــوم پایــه و کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
بهره منــد اســت، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۱۱ 
هــزار دانشــجو در مقاطــع 3گانــه در ۱4 دانشــکده و 8 پژوهشــکده 

ایــن دانشــگاه در حــال تحصیــل آموزش هــای آکادمیــک و انجــام 
پژوهش هــای کاربــردی در مرزهــای دانــش هســتند.

مــدرس  هاشــمی اســتمرار حرکــت و شــکوفایی ایــن بنیــان 
ارزشــمند در اصفهــان را بــه عنــوان قطــب اصلــی دانــش و صنعــت 
چهره هــای  بی شــائبه  خدمــات  و  تاش هــا  مرهــون  کشــور 
متعــددی از اقصــی  نقــاط کشــور دانســت و یــادآور شــد: در آییــن 
بزرگداشــت چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، 
ــهر  ــن ش ــکوهمند ای ــارات ش ــی افتخ ــی و بازنمای ــن معرف ضم
ــدد  ــای متع ــگان و چهره ه ــاوری، از فرهیخت ــش و فن ــزرگ دان ب
علمــی، مدیریتــی و صنعتــی کشــور کــه در خدمــت بــه ایــن بنیــان 
مانــدگار و نیــز راهبــری و کمــک بــه بخش هــای مختلــف کشــور 

ــد. ــد ش ــل خواه ــد، تجلی ــن بوده ان نقش آفری
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان تأکیــد کــرد: آییــن بزرگداشــت 
چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان با ســخنرانی 
ــی،  ــور غام ــز منص ــت، و نی ــخنگوی دول ــت، س ــر نوبخ محمدباق
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، عصــر روز سه شــنبه ۱8 
اردیبهشــت ماه در تــاالر شــیخ بهایــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 

برگــزار خواهــد شــد.

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

شهردار فوالدشهر:
 در بسیاری از زمینه ها 

اختیارات الزم را نداریم
 فوالدشهرساناز قریشوندی

S.Gharishvandi@eskimia.ir

ــگار کیمیــای  ــا خبرن شــهردار فوالدشــهر در گفت وگــو ب
وطــن گفــت: بنیانگــذار فوالدشــهر، شــرکت ذوب آهــن 
بــوده اســت و بــا گذشــت زمــان و افزایــش جمعیــت 
ــت شــهری و  ــه مدیری ــاز ب ــن شــهر نی ــات، ای و مطالب
شــهرداری پیــدا کــرد؛ امــا فوالدشــهر شــرایط خاصــی 
دســت  در  را  اســناد  عمــران  شــرکت  زیــرا  دارد؛ 
یعنــی  می کنــد؛  آمــاده  را  زیرســاخت ها  و  دارد 
ــت و  ــران اس ــرکت عم ــار ش ــی در اختی ــش عمران بخ
بخش هــای خدماتــی در اختیــار شــهرداری اســت؛ 
ابتــدای کار در اختیــار  پــس سیاســت گذاری ها در 
ــئوالن  ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــهرداری نیس ش
ــهرداری  ــده ش ــه عه ــات را ب ــور خدم ــتان و کش در اس
ــان  ــه آن ــم ب ــی را ه ــت اختیارات ــر اس ــد، بهت می گذارن
دهنــد؛ متأســفانه مــا در بســیاری از زمینه هــا اختیــارات 

الزم را نداریــم.

ــه  ــه هــدف، خدمــت ب ــان اینک ــا بی ــاد ســلیمی ب فره
ــران  ــرکت عم ــهرداری و ش ــزود: ش ــت، اف ــردم اس م
بایــد بــه عنــوان یــک واحــد بــه ســمت حــل مشــکات 
مــردم حرکــت کننــد. ایــن زمینــه و پتانســیل در 
فوالدشــهر وجــود دارد کــه مدیریــت واحــد شــهری در 
ــار  ــد، دچ ــم رخ نده ــن مه ــر ای ــود و اگ ــال ش آن اعم

مشــکل می شــویم.

 امتیازات بانک کشاورزی 
برای کشاورزان

نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس شــورای 
اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه تغییــر در نظــام مدیریتــی 
کشــور ضــروری اســت، اظهــار کــرد: در نظــام مدیریتــی 
ــا  ــه رشــته تحصیلــی ی ــدون توجــه ب کشــور افــرادی ب
تخصصــی کــه دارنــد، گویــا از همــه علــوم آگاهــی دارند 
و مــدام از یــک جایــگاه مدیریتــی بــه جایــگاه دیگــر 

ــوند. ــل می ش منتق
ســمیه محمــودی بــا ابــراز تأســف از اینکــه مدیرانــی که 
ــد،  ــی و کار می کنن ــن شــرایط زندگ ــران، در بهتری در ته
کننــد،  درک  را  روســتاییان  معضــات  نمی تواننــد 
ــه دلیــل ناآگاهــی از وضعیــت  ــران ب افــزود: ایــن مدی
ــا واقعیــت  ــد کــه ب روســتاییان گاه دســتوراتی می دهن

ســازگار نیســت.
ــکل  ــا مش ــور ب ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
در  اصفهــان  اســتان  و  روبه روســت  خشکســالی 
ــک  ــی دارد، اذعــان داشــت: بان کشــور وضعیــت بحران
ــان  ــوب اســتان اصفه ــرای کشــاورزان جن کشــاورزی ب
امتیازاتــی را در نظــر گرفتــه اســت کــه بایــد ایــن 
ــتان  ــوب اس ــمال و جن ــاورزان ش ــرای کش ــازات ب امتی

ــود. ــال ش ــز اعم نی

مشکل اساسی شهرستان 
اردستان، اشتغال است

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

مراســم تودیــع و معارفــه فرمانــدار اردســتان در دانشــگاه پیــام 
ــوان  ــه عن ــی ب ــزار و حمیدرضــا تأمل ــن شهرســتان برگ ــور ای ن

فرمانــدار جدیــد ایــن شهرســتان معرفــی شــد. 
در ایــن مراســم حمیدرضــا تأملــی بــه عنــوان فرمانــدار جدیــد 
اردســتان معرفــی و از زحمــات علیرضــا غیــور فرمانــدار قبلــی 

تقدیــر شــد.
ــردم  ــده م ــژاد، نماین حجت االســام ســید صــادق طباطبایی ن
اردســتان در مجلــس شــورای اســامی، در ایــن مراســم اظهــار 
کــرد: آنچــه مــردم از فرمانــدار جدیــد انتظــار دارنــد ایــن اســت 
ــه  ــدی هم ــا اولویت بن ــد و ب ــردم را بشناس ــکات م ــه مش ک

همــت خــود را بــرای رفــع ایــن مشــکات بــه کار بنــدد.
ــان آب  ــزود: شــاید مشــکل اساســی در اســتان اصفه وی اف
ــتان  ــی شهرس ــکل اساس ــر مش ــال حاض ــی در ح ــد؛ ول باش

ــت. ــتغال اس ــتان، اش اردس
نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیان 
اینکــه هــر خانــه اردســتانی چنــد نفــر تحصیل کــرده نیــاز بــه 
کار دارد، گفــت: ظرفیــت ایجــاد اشــتغال در اردســتان وجــود 
دارد و می تــوان بــدون اینکــه بــه دنبــال حواشــی برویــم، بــرای 

آنــان زمینــه اشــتغال را فراهــم کنیــم.
حجت االســام طباطبایی نــژاد بــا تأکیــد بــر اینکــه تمــام دوائــر 
دولتــی توســط فرمانــدار فرماندهــی می شــود، تصریــح کــرد: 
فرمانــدار بایــد ارگان هایــی را کــه کــم کار هســتند، حرکــت دهــد 
و اگــر اصاحــی وجــود نداشــت، بــرای تغییــر مســئول اقــدام 

. کند
هیچ کــس  بــا  مســئولیت ها  دربــاره  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــخصی  ــدار ش ــه فرمان ــت ک ــم اس ــم و مه ــتی نداری رودربایس
باشــد کــه تمــام ادارات را بــرای رفــع مشــکات مــردم دور هــم 

ــرد. ــم بگی ــردم تصمی ــاز م ــرای نی ــد و ب ــع کن جم

7۱/30 درصد، ضریب نفوذ 
مشترکان فعال موبایل در لنجان

ــرات شهرســتان لنجــان گفــت: ۱23 هــزار  رئیــس اداره مخاب
ــان  ــتان لنج ــراه در شهرس ــن هم ــوزه تلف ــماره در ح و ۶۱۷ ش
مشــغول بــه فعالیــت بــوده کــه نشــان از ضریــب نفــوذ ۷۱/30 
درصــدی اســتفاده از تلفــن همــراه در شهرســتان لنجــان دارد.

ــات،  ــر ارتباط ــر حاض ــرد: در عص ــار ک ــزاد اظه ــی نیک نجف قل
یکــی از اهرم هــای مهــم و اساســی در زندگــی اجتماعــی 
ــه نقــش آن در  ــه طــوری ک انســان ها محســوب می شــود؛ ب

ــت. ــدنی اس ــور انکارنش ــه کش ــعه همه جانب توس
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اســتان  ســازندگی  بســیج  ســازمان  مســئول 
اصفهــان در نشســت رســانه ای خــود بــه مناســبت 
۱۷ اردیبهشــت، ســالروز تشــکیل بسیج ســازندگی 
ــریح  ــه تش ــری، ب ــم رهب ــام معظ ــان مق ــه فرم ب
اقدامــات ایــن نهــاد در راســتای ســازندگی و 
ــی،  ــی، فرهنگ ــای عمران خدمت رســانی در زمینه ه
در  به ویــژه  ســامت  و  بهداشــت  و  اجتماعــی 

ــت. ــروم پرداخ ــق مح مناط
ــیج  ــئول بس ــور، مس ــان اله رضاپ ــرهنگ احس س
بــا گرامیداشــت  ســازندگی اســتان اصفهــان، 
ــت  ــازندگی، محوری ــیج س ــکیل بس ــالروز تش س
محــروم  مناطــق  در  را  نهــاد  ایــن  فعالیــت 
ــدف  ــای ه ــت گذاری در جغرافی ــاس سیاس براس
و اســتفاده از پتانســیل هــر منطقــه اعــام کــرد و 
ــی  ــه صــورت غیرانتفاع ــا ب ــام پروژه ه ــت: انج گف
ــوان  ــی ت ــش خصوص ــه بخ ــی ک ــت و در جای اس

ــت و  ــه دول ــک ب ــور  کم ــه منظ ــدارد، ب ــرا ن اج
ــرای  ــودی ب ــت و س ــوده اس ــی ب محرومیت زدای

ــدارد.  ــازمان ن ــن س ای
وی بــا اشــاره بــه اعــزام 30 هــزار نفــر بــه 
مناطــق محــروم در ســال گذشــته گفــت: 3 
میلیــون تومــان از محــل کمک هــای خیــران 
جمــع آوری شــد کــه بــه ســاخت مســکن، 
ــا و  ــاح راه ه ــدارس، اص ــازی م ــت و بازس مرم
ــانی  ــبکه های آبرس ــاح ش ــوات، اص ــاختار قن س
و  معیشــت  بــرای  اقداماتــی  و  روشــنایی  و 

یافــت.  اختصــاص  اشــتغال زایی 
ســرهنگ رضاپــور بیــان داشــت: ۷00 طــرح 
بــا اعتبــار ۷ میلیــارد و 200 میلیــون تومــان 
تســهیات اقتصــاد مقاومتــی راه انــدازی و بــرای 

یــک هــزار و ۱00 نفــر اشــتغال زایی شــد. 
وی بــا اشــاره بــه تولیــدات مــرغ، بوقلمــون، 
ــر،  ــران و محصــوالت دیگ ــی، زعف ــان داروی گیاه
ــه  ــا مراجع ــی ب ــهیات کارآفرین ــت تس از پرداخ

ــر  ــت خب ــت گانه مقاوم ــی بیست وهش ــه نواح ب
و ادامــه داد: در بخــش عمرانــی، 20 پــروژه در 
تملــک دارایــی بــا هــدف کمــک بــه دولــت و نهاد 
ــرا  ــت اج ــه در دس ــاس توافق نام ــه براس مربوط
ــی  ــروژه محرومیت زدای ــن ۱28 پ ــم. همچنی داری
را از محــل اعتبــارات قــرارگاه خاتــم، در ســال 9۶ 
در اســتان اجــرا کرده ایــم و در طــول ۵ ســال 
ــارات  ــل اعتب ــان از مح ــارد توم ــته، ۱2 میلی گذش
ــده  ــرا ش ــروم اج ــق مح ــم در مناط ــرارگاه خات ق

اســت. 
ــوری  ــه اول کش ــام رتب ــا اع ــرهنگ رضاپورب س
بســیج ســازندگی در بیابان زدایــی، از کاشــت 
ــال  ــتفاده از انتق ــا اس ــال ب ــه نه ــون اصل 2 میلی
بــه  اصفهــان  شــمال  تصفیه خانــه  پســاب 
منطقــه ســجزی از طریــق احــداث ۱۵ کیلومتــر 
ــت  ــر کش ــاوه ب ــه ع ــر داد ک ــی خب ــال خاک کان
ــال  ــرل انتق ــرای کنت ــاب، ب ــا پس ــات ب صیفی ج
ــر واقــع شــده  ریزگردهــا از دشــت ســجزی مؤث

ــت.  اس
بــه گفتــه وی عــاوه بــر ایــن 2۵ هــزار نهــال در 
ــرس و در  ــا غ ــش ریزگرده ــرای کاه ــه ب منطق

ــد.  ــکاری ش ــار درخت ــوار ۱00 هکت ــه برخ منطق
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی دربــاره 
ــامت و  ــه س ــاد در زمین ــن نه ــای ای فعالیت ه
ــالک را  ــا س ــارزه ب ــه مب ــت: برنام ــت گف بهداش

ــوم  ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــه ب ــد منطق در چن
ــه  ــن در زمین ــم. همچنی ــرا کرده ای ــکی اج پزش
مبــارزه بــا آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در ۱۱ 

نقطــه آلــوده فعالیــت داشــته ایم. 
ــوزش  ــتلزم آم ــه را مس ــن برنام ــه ای وی ورود ب
عنــوان کــرد و افــزود: ۱8 هــزار و ۶28 نفــر  را در 

ایــن زمینــه  آمــوزش داده ایــم. 
ــوادث  ــازمان در ح ــای س ــه فعالیت ه ــور ب رضاپ
ــس از  ــت: از روز پ ــرد و گف ــه اشــاره ک غیرمترقب
ــا  ــه حضــور داشــتیم و ب ــه در منطق ــه زلزل حادث
ــادر و ســپس  ــدای چ ــه، اه تقســیم بندی منطق
کانکــس، پتــو و وســایل گرمایشــی، توزیــع 
ــایل  ــپس وس ــرم و س ــذای گ ــزار غ ــه ۶ ه روزان
پخــت و پــز و دیگــر امکانــات از زلزلــه زدگان 

ــم. ــت کردی حمای
ســرهنگ رضاپــور پروژه هــای ســال جــاری را بــا 
ــی  ــت از کاالی ایران ــذاری حمای ــه نام گ ــه ب توج
توســط مقــام معظــم رهبــری بــا تغییراتــی 
عنــوان کــرد و گفــت: اکنــون نیــاز مــردم در 
اســت.  اشــتغال  و  آب  مباحــث کشــاورزی، 
اقداماتــی بــرای الی روبــی قنــوات، قطره ای کردن 
آبیاری، اشــتغال در روســتاها و حمایــت از کاالی 
ایرانــی و تولیــدات داخــل، ارتقــای کیفیــت تولید 

ــم.  ــام داده ای ــب و کار انج ــوزش کس و آم
وی بــا اشــاره بــه رکــود نســاجی در کشــور، 

ــر پارچــه چــادر مشــکی را  ورود 8۵ میلیــون مت
ــت  ــا تقوی ــزود: ب ــد و اف ــن تأســف بار خوان از چی
صنایــع نســاجی می توانیــم بیــش از ایــن مقــدار 

ــم.  ــد کنی را در داخــل تولی
ــادی  ــای جه ــزاری اردوه ــور برگ ــرهنگ رضاپ س
را بــا هــدف گســترش فرهنــگ جهــادی در 
روســتاها و اســتفاده از پتانســیل مــردم منطقــه 
بــا سیاســت گذاری در جغرافیــای هــدف عنــوان 
ــات  ــون 400 روســتا از خدم ــزود: تاکن ــرد و اف ک
بســیج ســازندگی بهره منــد شــده اند. ضمــن 
ــروژه  ــرای ۱40 پ ــنجی، ب ــاس نیازس ــه براس آنک
پیشــنهاد داده ایــم کــه در صــورت تأییــد و تأمیــن 

ــویم.  ــل می ش ــار، وارد عم اعتب
وی در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن بــرای 
مدرسه ســازی در مناطــق محــروم بیــان داشــت: 
بــه جــز فعالیــت اردوهای جهــادی، طــرح هجرت 
ــات فراغــت دانش آمــوزان در  ــرای پرکــردن اوق ب
تابســتان بــا اســتفاده از آمــوزگاران و دانش آموزان 
اجــرا می شــود کــه آمــوزگار به عنــوان اســتادکار، و 
شــاگردان فعالیــت می کننــد و دســتمزد بــه آنهــا 
ــرای  ــادی ب ــای جه پرداخــت می شــود. در اردوه

ــی اجــرا می شــود.  ــز برنامه های دانشــجویان نی
وی دربــاره احیــای زاینــده رود گفــت: احیــای 
رودخانــه، یــک طــرح ملی اســت و ما پیشــنهادی 
بــرای احیــای بســتر رودخانــه زاینــده رود داده ایــم.    

گروه اصفهانپروانه شریفی
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معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه رشــد 3 
میلیــارد دالری صــادرات در صنعــت اشــاره  داشــت 
ــد ۱0  ــادرات، رش ــد ص ــن رش ــل ای ــت: در مقاب و گف
میلیــارد دالری واردات را داشــتیم و از ایــن رو در 
ســال 9۶، تــراز تجــاری کشــور ۷ میلیــارد دالر منفــی 

شــد.
مجتبــی خســروتاج شــامگاه شــنبه در آییــن تجلیل 
از صادرکننــدگان نمونــه اســتان اصفهــان اظهــار 
کــرد: در ســال گذشــته درمجمــوع 4۷ میلیــارد دالر 
صــادرات غیرنفتــی صــورت گرفــت کــه این عــدد در 

ســال 9۵ برابــر بــا 44 میلیــارد دالر بــود.

ــر صنعــت، معــدن و  بخشــی از ســخنان معــاون وزی
ــر آمــده اســت: تجــارت در زی

آمارهــای فروردین مــاه نیــز نشــان می دهــد صــادرات 
ایــن مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، ۱۵ 
درصــد رشــد داشــته اســت. در بخــش صــادرات 
نیــاز بــه کار بیشــتری وجــود دارد و براســاس برنامــه 
ــد ســالیانه 2۱.۷ درصــد رشــد در  ششــم توســعه بای
ــرای  ــر همیــن اســاس ب ــن بخــش ثبــت شــود. ب ای
رشــد صــادرات در 23 اســتان کشــور، پروژه هــای 
ــرار  ــت ق ــتورکار دول ــادرات در دس ــده ص افزایش دهن

ــه اســت. گرفت
ــی  ــازی داخل ــی، ظرفیت س ــث بازاریاب ــدای از بح ج
بــرای آزادشــدن مزایــای صادراتــی بســیار مهــم اســت 

تســهیات  ســایر  و  بنگاه هــا  توانمندســازی  و 
اولویت هــای  جــزو  صــادرات،  افزایش دهنــده 
دولــت اســت. همــواره حرف هــای تخصصی تــر 
ــود  ــرح می ش ــانی مط ــوی کس ــر از س و کاربردی ت
کــه در صحنــه کار قــرار دارنــد و از ایــن رو در حــوزه 
ــوی  ــده از س ــکات مطرح ش ــه ن ــد ب ــادرات بای ص

ــرد. ــه ک ــی توج ــش خصوص بخ
صــادرات در صنعــت رشــد 3 میلیــارد دالری داشــته 
ــد ۱0  ــادرات، رش ــد ص ــن رش ــل ای ــت؛ در مقاب اس
میلیــارد دالری واردات را داشــتیم و از ایــن رو در 
ســال 9۶ تــراز تجــاری کشــور ۷ میلیــارد دالر منفــی 

شــد.
صــادرات  دالر  میلیــارد   ۱.۷ ســال گذشــته  در 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک خشــکبار در کشــور صــورت گرف
ــه  کاهــش صــادرات کشــمش و پســته، نســبت ب
ســال گذشــته 8 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 

بــا کاهــش  دامــی  محصــوالت  بخــش  در 
صــادرات و افزایــش واردات مواجــه بودیــم و 
درمجمــوع تــراز تجــاری ایــن بخــش ۶00 میلیون 

ــادی دارد. ــای کار زی ــه ج ــد ک ــی ش دالر منف
ــی  ــه تاش های ــود هم ــا وج ــوالد ب ــش ف در بخ
ــته  ــال گذش ــت، در س ــه اس ــورت گرفت ــه ص ک
ــه کاهــش  ــور ب ــی مجب ــاز داخل ــرای تأمیــن نی ب
ــا  ــوالدی، ب ــش ورق ف ــم و در بخ ــادرات بودی ص
توجــه به کاهــش ۵4 درصــدی صــادرات، واردات 
نیــز افزایــش داشــت و تــراز تجــاری ورق، یــک 

ــارد دالر منفــی شــد. میلی
رشــد  و  خانگــی  لــوازم  صادرکننــدگان  از 
ــا  ــم؛ ب ــد می کنی ــش تمجی ــن بخ ــادرات ای ص
ایــن حــال بــدون احتســاب واردات قاچــاق 
نیــز، همچنــان تــراز ایــن بخــش بیــش از 
 840 میلیــون دالر منفــی اســت و الزم اســت

در این زمینه عملی صورت پذیرد.
ــه  ــازار ارز ب تصمیــم اخیــر دولــت در کنتــرل ب
ایــن دلیــل بــود کــه گزارش هــا از خــروج 
منابــع ارزی از کشــور و تخصیــص آن بــه 
ــت  ــت داش ــروری حکای ــای غیرض فعالیت ه
و بایــد بــرای تثبیــت اوضــاع، اقدامــی صــورت 
ارز  ایــن سیاســت،  براســاس  می گرفــت. 
حاصــل از صــادرات کشــور فقــط بــه مصــارف 
ــه  ــد و هم ــدا می کن ــص پی ــت دار تخصی اولوی
کســانی کــه منابــع ارزی دارنــد، بایــد وارد 
مجموعــه ای شــوند کــه تحــت نظــارت دولــت 

ــت. ــزی اس ــک مرک و بان
قیمــت 4 هــزار و 200 تومانــی بــه عنــوان نــرخ 
پایــه در نظــر گرفتــه شــده اســت و در آینــده با 
توجــه بــه شــرایط منابــع و مصــارف بــه صورت 

شــناور، مدیریــت خواهد شــد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان:

تراز تجاری در سال گذشته منفی شد

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان:

اقدامات بسیج سازندگی با هدف کمک به دولت 
محرومیت زدایی و گسترش فرهنگ جهادی است
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کوتاه اخبار 

نایب رئیس شورای شهر تبریز:
شهرداری با پول شهروندان 

برای آنان خدمت ارائه می کند
تبریزفالح

M.Fallah@gmail.com

ــت  ــت: ذهنی ــز گف ــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر تبری  نای
و برنامــه عملکــرد اعضــای شــورای شــهر تبریــز و شــهردار 
تبریــز بــر ایــن اســت کــه بــا حداکثــر تــوان بــرای مــردم تبریــز 

خدمت رســانی انجــام دهیــم . 

ســونیا اندیــش در مراســم بهره بــرداری از ســه پــارک محلــه ای 
در شــهرداری منطقــه 4 تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری بــا 
ــت:  ــد، گف ــه می کن ــت ارائ ــا خدم ــرای آن ه ــهروندان ب ــول ش پ
مکانــی کــه االن پــارک نباتــی نــام گرفتــه اســت تا چنــدی پیش 
نخاله گاهــی بــود کــه باعــث اذیــت مــردم محــل می شــد و االن 
بــا تــالش شــبانه روزی همــکاران شــهرداری بــه مکانــی زیبــا و 

درخــور شــأن مــردم محلــه تبدیــل شــده اســت. 
وی افــزود: ایجــاد و توســعه فضــای ســبز کافــی نیســت و مردم 
نیــز بایــد در حفــظ و نگهــداری فضای ســبز شــهری با شــهرداری 

همــکاری کنند. 
عضــو شــورای شــهر تبریــز بــر ضــرورت حفــظ محیــط زیســت و 
همــکاری شــهروندان در نگهــداری فضــای ســبز شــهری تأکیــد 
کــرد و گفــت: اهالــی محلــه بهتریــن نگهبــان و حفاظت کننــده از 
پــارک محله شــان هســتند و بعــد از اینکــه شــهرداری پارکــی را 
احــداث کــرد، زیبایــی بیشــتر و حفــظ پــارک بــه خود شــهروندان 

نیــز بســتگی دارد. 
ــم  ــاد بدهی ــان ی ــه کودکانم ــد ب ــا بای ــت: م ــش گف ــونیا اندی س
فضــای ســبز و محیــط زیســت ســرمایه های خودمان هســتند و 
بایــد از ســرمایه های شــهرمان بــه بهتریــن نحــو محافظــت کنیم. 

 مقاوم سازی 3400 منزل 
مددجویی در همدان

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر تأمیــن مســکن و امــور مهندســی ســاختمان کمیتــه امداد 
اســتان همــدان از بازســازی و مقاوم ســازی ۳ هــزار و 4۶۸ 

منــزل مددجویــی در اســتان خبــر داد.
محمــود فیضــی، مدیــر تأمیــن مســکن و امــور مهندســی 
ســاختمان کمیتــه امــداد اســتان همــدان بیــان کــرد: در ســال 
ــاخت،  ــه س ــان هزین ــون توم ــارد و 497 میلی ــغ 11 میلی 9۶ مبل
ــی در اســتان  ــزل مددجوی ــد، بازســازی و مقاوم ســازی  من خری

شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته 2 میلیــارد و 11 میلیــون 
تومــان از جمــع آوری زکات، کمک هــای خیریــن، تســهیالت 
تأمین شــده از محــل صنــدوق امــداد والیــت و ۶ میلیــارد و 
517 میلیــون تومــان از کمک هــای دولتــی بــرای ارائــه خدمــات 
عمرانــی بــه مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 

همــدان پرداخــت شــده اســت.
مدیــر تأمیــن مســکن و امــور مهندســی ســاختمان کمیتــه امداد 
اســتان همــدان ادامــه داد: کمــک بــه ســاخت و خریــد مســکن 
ــر و  ــه تعمی ــک ب ــهری و کم ــوی ش ــواده مددج ــرای 177 خان ب
ــان در شــهر و  ــازل مددجوی بازســازی 2 هــزار و 919 واحــد از من

روســتا ازجملــه ایــن خدمــات اســت.
فیضــی در پایــان ادامــه داد: از دیگــر خدمــات کمیتــه امــداد در 
ــازی  ــازی و مقاوم س ــه بهس ــک ب ــی کم ــات عمران ــوزه خدم ح
۳72 واحــد مســکن روســتایی در ســطح اســتان همــدان بــوده 

اســت.

افزایش بدهی مشترکان برق 
مازندران

مازندران
esfahan.kimia@gmail.com

ــرق اســتان  ــع ب ــه شــرکت توزی ــی ب بدهــی مشــترکان مازندران
ــه اســت. ــش یافت افزای

شــهابی مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران گفــت: ایــن 
شــرکت اکنــون ۸7 میلیــارد تومــان از مشــترکان بــرق خانگــی، 

صنعتــی و تجــاری طلــب دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن میزان در مقایســه بــا پارســال 2۰ میلیارد 
تومــان بیشــتر شــده اســت، گفت: هنــوز ابالغیــه افزایــش قیمت 
بــرق بــه ایــن شــرکت اعــالم نشــده اســت و قبــوض بــرق بــر 

اســاس قیمــت پارســال صــادر می شــود.
ــرد و  ــاره ک ــر اش ــای اخی ــم در ماه ه ــای ک ــه بارش ه ــهابی ب ش
ــال  ــه احتم ــا و آورد رودخان ــش بارش ه ــه کاه ــت: باتوجه ب گف
ــی را  ــال خاموش ــتان امس ــدران تابس ــی هایی از مازن دارد بخش

تجربــه کنــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران بــا ابیــان اینکــه برخی 
ــدند،  ــری ش ــد آبگی ــون 5۰ درص ــتان اکن ــی اس ــد های برقاب س
افــزود: در صــورت ادامــه ایــن رونــد پیش بینــی می شــود مــردم 
ــا  ــتان ب ــرم تابس ــای گ ــی روز ه ــتان در برخ ــق اس ــی مناط برخ

خاموشــی بــرق مواجــه شــوند.
وی افــزود: بیشــترین مصــرف برق تابســتان در مازنــدران مربوط 
بــه کولر هــای گازی اســت، از مــردم و ادارت خواســت  کولر هــای 

خــود را ســرویس کنند.

وجود 3 پهنه اکتشافی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد
esfahan.kimia@gmail.com

استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ۳ پهنه اکتشافی است.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان،گفت: اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد دارای ۳ پهنــه اکتشــافی بــه مســاحت 4 

هــزار کیلومتــر مربــع اســت.
داریــوش دیودیــده افــزود: ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
در ســال 9۶ در حــوزه معــدن تعــداد 4 فقــره پروانــه اکتشــاف، 5 
فقــره پروانــه بهره بــرداری و 4 فقــره گواهــی کشــف صــادر کــرد. 

زنجان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان زنجــان گفــت: بــا 
اضافه برداشــت  از  اســتان  در  چاه هــا  تمامــی  هوشمندســازی 
می شود.اســتحصال  جلوگیــری  آب  مترمکعــب  میلیــون   15۰
ــاز  ــای مج ــر چاه ه ــا حف ــی ب ــع آب زیرزمین ــر از مناب بی حدوحص
ــع آب  ــده مناب ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس ــه دالیل ــاز ازجمل و غیرمج
زیرزمینــی کاهــش یابــد؛ در چنــد ســال اخیــر وزارت نیــرو موضــوع 

ــد.  ــری می کن ــد پیگی ــه ج ــمند را ب ــای هوش ــب کنتوره نص
رضاپــور مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان زنجــان در ایــن 
ــرای  ــی ب ــاره گفــت: نصــب کنتورهــای هوشــمند در شــرایط کم آب ب
ــرو  ــط وزارت نی ــاورزی توس ــش کش ــرف آب در بخ ــت مص مدیری

ــت.  ــده اس ــی ش پیش بین

وی افــزود: تاکنــون هــم  5۰7 حلقــه چــاه آب کشــاورزی در اســتان 
ــا هوشمندســازی  ــه ب ــز شــده اســت ک ــور هوشــمند مجه ــه کنت ب
تمامــی چاه هــای اســتان از اضافه برداشــت 15۰ میلیــون مترمکعــب 
آب جلوگیــری می شــود. رضاپــور بــا اشــاره بــه اینکــه درحال حاضــر  
12هــزار و 9۸۳ حلقــه چــاه کشــاورزی اســتان نیازمنــد تجهیــز بــه 
کنتــور هوشــمند حجمــی اســت افــزود: از ایــن تعــداد چاه 9 هــزار و 
77۳ حلقــه مربــوط بــه چاه هــای کشــاورزی، 2هــزار و 4۶7 حلقــه 
چاه هــای )صنعــت، خدمــات، شــرب(و 74۳ حلقــه نیــز چاه هــای 

صنایــع وابســته بــه کشــاورزی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا همــکاری و مشــارکت بهره بــرداران بــرای 
ــود  ــاورزی خ ــای آب کش ــر روی چاه ه ــمند ب ــور هوش ــب کنت نص
آب  منابــع  از  بی رویــه  بهره بــرداری  مخــرب  آثــار  از  می تــوان 

ــرد. ــری ک ــی جلوگی زیرزمین

یزدسمیه شرف دینی
S.Sharf@eskimia.ir

توســعه  و  تجهیــز  و  نوســازی  مدیــرکل 
ــا  ــزد ب ــه ی ــان اینک ــا بی ــتان ب ــدارس اس م
ــت:  ــت گف ــه رو اس ــه روب ــود ۳۶۰ مدرس کمب
ایــن اســتان دارای 1۰ هــزار کالس درس 
اســت کــه بیــش از ۳ هــزار کالس درس 
ــه بازســازی و تعمیــرات  فرســوده اســت و ب

و مقاوم ســازی نیــاز دارنــد. 
ــا  ــری ب ــت خب ــی در نشس ــا عارف حمیدرض
اصحــاب رســانه اســتان اظهــار داشــت: یــزد 
ــرای ســاخت  ــاز دارد و ب ــه ۳۶۰ مدرســه نی ب
ایــن میــزان مدرســه مــا بــه 5 هــزار میلیــارد 
ــغ  ــن مبل ــر ای ــم، اگ ــاز داری ــال بودجــه نی ری
فراهــم شــود بــا تکمیــل و ســاخت فضاهای 
آموزشــی کمبــود فضــای آموزشــی در اســتان 

برطــرف خواهــد شــد. 

مــورد   ۶7 درحال حاضــر  افــزود:  وی 
مردمــی  خیــری،  نیمه تمــام  طرح هــای 
ــن  ــل ای ــرای تکمی ــم و ب ــارکتی داری و مش
طرح هــا بــه 4۰۰میلیــارد ریــال  بودجــه نیــاز 

ــم.  داری
ایــن مســئول تصریــح کــرد: بیســتمین 
 2۰ در  مدرسه ســاز  خیریــن  جشــنواره 
اردیبهشــت در اســتان برگــزار می شــود و 
همایــش ملــی »مدرســه ای ایرانــی معماری 
ایرانــی« یکــی از برنامه هــای شــاخص ایــن 

ــت. ــنواره اس جش
ــتان هایی  ــی از اس ــزد یک ــزود: ی ــی اف عارف
اســت کــه بــرای هشــتمین مرتبــه متوالــی 

ــد   ــزار می کن ــوری را برگ ــش کش ــن همای ای
ایــن  در  میهمــان  یک هــزار  از  بیــش  و 

ــد. ــور دارن ــش حض همای
توســعه  و  تجهیــز  و  نوســازی  مدیــرکل 
مــدارس اســتان گفــت: در ســال 95 بیــش 
از 115 پــروژه فرهنگــی و ورزشــی بــا اعتباری 
بالــغ بــر 45 میلیــارد تومــان در اســتان بــود 
ــار  ــا اعتب ــروژه ب ــه 17۸ پ کــه در ســال 9۶ ب
۶۸ میلیــارد تومــان رســید و در ســال 9۶ بــه 
میــزان ۶1 درصــد بــه اعتبــارات این ســازمان 

افــزوده شــد. 
ــازی  ــرد: استانداردس ــان ک ــی خاطرنش عارف
ــای  ــی از اولویت ه ــدارس یک ــی م گرمایش

ــود  کــه در همیــن راســتا  ــن اداره ب ــم ای مه
19۰۰ کالس درس در اســتان بــه سیســتم 
اختصــاص  و  شــدند  مجهــز  گرمایشــی 
ــه  ــه مــدارس ازجمل ــگان ب ــر رای ســهمیه قی

ــت. ــازمان اس ــن س ــات ای اقدام
وی در خصــوص مــدارس عشــایری اســتان 
نیــز گفــت: درحال حاضــر ۳ مدرســه در 
عشــایری  به صــورت  خاتــم  شهرســتان 
ــن  ــای خیری ــا کمک ه ــه ب اداره می شــود  ک
ــه  ــوزان  ب ــن دانش آم ــای درس ای کالس ه
تمــام امکانــات تجهیــز شــده و درحال حاضر  
همــه دانش آمــوزان در کالس هــای درس 

ــد. حضــور دارن

 خیرین مدرسه ساز با مشکل تأمین 
زمین مواجه هستند

رئیــس هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن 
مدرسه ســاز نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
ــاز  ــن مدرسه س ــنواره خیری ــتمین جش بیس
ــا حضــور بیــش از هــزار  2۰ اردیبهشــت ماه ب

ــود.  ــزار می ش ــتان برگ ــن اس ــر در ای خی
امیرحســین رادمنــش افــزود: یــزد دارای 
ــه  ــوده  ک ــاز ب ــه خیرس ــزار و 5۰۰ مدرس 2 ه
بیــش از ۳5 مدرســه خیــری در اســتان 
ــد و  ــاز دارن ــازی نی ــازی و مقاوم س ــه بازس ب
ــه  در بیشــتر مناطــق شــهری اســتان ازجمل
ــدارس  ــاخت م ــه س ــد ب ــهرک های جدی ش
ــا  ــرد: ب ــح ک ــم. وی تصری ــاز داری ــد نی جدی
وجــود اینکــه از نظــر افــراد خیــر بــا مشــکلی 
مواجــه نیســتیم ولــی خیــران مــا بــا کمبــود 

ــن مواجــه هســتند.  زمی

سمنان
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ســمنان گفــت: 
4۳ مــورد نظــارت توســط کمیتــه پایــش اســتان صــورت گرفــت که 
تاکنــون 7۳ درصــد پرداخــت تســهیالت در ایــن واحدهــا محقــق 

شــده اســت.
بهــروز اســودی رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ســمنان بــا بیــان اینکــه تاکنــون پنج هــزار میلیــارد ریال تســهیالت 
ــا شــروع  ــه واحدهــای تولیــدی پرداخــت  شــده اســت گفــت: ب ب
فعالیــت ســایت بهین یــاب و تشــکیل ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد، ۸44 واحــد تولیــدی اســتان توانســتند از تســهیالت ایــن 
ســتاد بهره منــد شــوند. از مجمــوع تســهیالت مــورد نیــاز واحدهــای 
تولیــدی ۸۰2 مــورد ســرمایه در گــردش، ۳4 مــورد طــرح نیمه تمام 

بــه ارزش 4۶9 میلیــارد ریــال و هشــت مــورد بازســازی و نوســازی 
ــود.  ــامل می ش را ش

ــه  ــط کمیت ــارت توس ــورد نظ ــون 4۳ م ــزود: تاکن ــه اف وی در ادام
ــون 7۳ درصــد  ــه تاکن ــه ک ــش اســتان ســمنان صــورت گرفت پای
پرداخــت تســهیالت در ایــن واحدهــا محقــق شــده اســت. 
واحدهــای در شــرف تعطیلــی بــرای ثبت نــام در ســایت بهین یــاب 
ــدی  ــد تولی ــزار و 1۶4 واح ــک ه ــداد ی ــه  از تع ــد ک ــل کنن تعجی
ــای  ــدی در بانک ه ــد تولی ــده 144 واح ــهیالت پرون ــی تس متقاض
عامــل اســتان باقی مانــده اســت کــه بایــد ایــن پرونده هــا 

تعیین تکلیــف شــود.
اســودی تصریــح کــرد: از تعــداد یــک هــزار و ۳7۰ مصوبــه 5۰ درصد 
تأمیــن مالــی، 29 درصــد تســهیالت، 19 درصــد زیربنایــی، 15 درصد 

مالیاتــی و 11 درصــد تأمیــن اجتماعی به شــمار مــی رود.

استانها

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

هوشمندسازی 507 حلقه چاه کشاورزی در زنجان

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد:

استان یزد با کمبود 360مدرسه مواجه است 

 ۴3 مورد نظارت توسط کمیته پایش 
استان سمنان صورت گرفت

کوتاه از استان ها
بخشودگی صددرصدی عوارض 

در صورت جمع آوری تابلوهای 
پشت بام در یزد 

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری یــزد گفــت: بــر 
اســاس مصوبــه شــورای اســالمی شــهر یــزد شــهروندانی کــه 
تــا پایــان خردادمــاه ســال جــاری اقــدام بــه جمــع آوری تابلــو 
پشــت بام خــود نماینــد، از صددرصــد بخشــودگی عــوارض تابلو 
در ســال 9۶ و ســه ماهــه اول ســال 97 بهره منــد خواهنــد شــد.

حســین ســاجدی فر در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
اظهــار داشــت: مالکیــن و شــهروندانی کــه حداکثــر تــا پایــان 
خردادمــاه ســال جــاری اقــدام بــه جمــع آوری تابلــو پشــت بام 
خــود نماینــد، مشــمول بخشــودگی صددرصــدی عــوارض تابلــو 

مذکــور در ســال 9۶ و ســه ماهــه اول ســال 97 می شــوند.
وی تصریــح کــرد: ایــن بخشــودگی بــه اســتناد مصوبــه شــورای 
ــدام در  ــدم اق ــورت ع ــده و در ص ــی ش ــهر اجرای ــالمی ش اس
مهلــت مقــرر، شــهرداری رأســا بــه جمــع آوری تابلــو پشــت بام 
ــت  ــه را دریاف ــای مربوط ــوارض و هزینه ه ــد و ع ــدام می کن اق

می کنــد.

 تجهیز زمین های بازی
پارک های سطح شهر مالرد

مالرد میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

کفپــوش گرانولــی در زمیــن بــازی کــودکان پارک هــای پرنیــان 
و پویــان نصــب گردیــد.

ــب  ــش ضری ــتای افزای ــن، در راس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اطمینــان شــهروندان بــه جهــت اســتفاده کــودکان از زمین هــای 
ــا بازســازی شــده و  ــن زمین ه ــوش ای ــا کفپ ــازی در پارک ه ب
ــت  ــت و اهمی ــده اس ــیده ش ــی پوش ــای گرانول ــا  کفپوش ه ب
ایــن موضــوع در ایــن اســت کــه کــودکان در هنــگام بــازی دچار 

ــوند. ــدی نمی ش ــیب های ج آس

 حکمِ مدیرکل ارتباطات و امور
 بین الملل شهرداری کرج ابالغ شد 

کرج محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

سرپرســت شــهرداری کــرج، ســیدعلیرضا موســوی را از ســمت 
ــل  ــور بین المل ــرکل ارتباطــات و ام ــه ســمت مدی سرپرســت ب

شــهرداری ایــن کالن شــهر منصــوب کــرد. 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری مدیریــت شــهری کــرج، در حکــم 
سرپرســت شــهرداری کــرج آمــده اســت:

جناب آقای سیدعلیرضا موسوی
و  ابــالغ شــماره 11۸4۸5 مــورخ 5/9/9۶  پیــرو  احترامــا 
ــت  ــه موفقی ــده و باتوجه ب ــای انجام ش ــه هماهنگی ه باتوجه ب
جنابعالــی در دوره سرپرســتی و حصــول رضایــت از نحــوه 
عملکــرد شــما، بدیــن وســیله شــما را به عنــوان مدیــرکل 

ارتباطــات و امــور بین الملــل تعییــن می نمایــم.
ــن و  ــت قوانی ــان و رعای ــزد من ــا اســتعانت از ای ــد اســت ب امی
ــف  ــر اســاس شــرح وظای ــه ب ــور محول ــررات در انجــام ام مق
تعیین شــده تحــت نظــر ایــن جانــب موفــق و مؤیــد باشــید.

محمدرضا احمدی نژاد، سرپرست شهرداری کرج

 بازنشستگان منابع طبیعی
 استان گلستان تکریم شدند

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

ــتگان  ــتانی از بازنشس ــئولین اس ــور مس ــا حض ــمی ب در مراس
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان گلســتان تقدیــر بــه عمــل 

آمــده و تکریــم شــدند.
ــت  ــگان حفاظ ــر ی ــالن آمفی تئات ــل س ــم در مح ــن مراس ای
ــد  ــزار ش ــتان برگ ــتان گلس ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع مناب
و طــی آن از چهل ویــک نفــر از کارکنــان منابــع طبیعــی و 
ــه افتخــار  ــه در ســال 1۳9۶ ب ــزداری اســتان گلســتان ک آبخی
بازنشســتگی نائــل گردیده انــد تقدیــر بــه عمــل آمــد. در ایــن 
ــه اســتانداری، ریاســت  ــزی و بودج ــاون برنامه ری مراســم مع
ــازمان  ــس س ــتان، رئی ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س
ــرکل  ــق، مدی ــروژه تلفی ــازمان پ ــت س ــاورزی،  ریاس جهادکش
ــی  ــع طبیع ــئولین اداره کل مناب ــن و مس ــدادی از معاونی و تع
و آبخیــزداری اســتان حضــور داشــتند و طــی آن ضمــن 
ســخنرانی مدیــرکل منابــع طبیعــی در خصــوص اهمیــت منابع 
طبیعــی و لــزوم حفاظــت و احیــاء هرچــه بهتــر آن کــه در صف 
مقــدم  انجــام آن نیروهــای خــادم و مخلــص منابــع طبیعــی 
ــوده و  ــال ب ــت و انف ــه طبیع ــذاری ب ــاده خدمتگ ــه آم همیش
ــن  ــه همی ــد، ازجمل ــپید می کنن ــو س ــن راه م ــتند و در ای هس
ــد  ــل آمده ان ــه افتخــار بازنشســتگی نائ ــروز ب ــه ام ــی ک عزیزان

ــد.  ــان نمودن ســخنانی بی

 طرح همیار آب 
در مدارس لرستان اجرا می شود

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب لرســتان از اجــرای طــرح 
ــر داد. ــدارس اســتان خب ــار آب در م همی

حمیدرضــا کرمونــد مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب لرســتان 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــروز ش ــه ام ــا ب ــال ۸9 ت ــرد: از س بیان ک
ــر توجــه  ــه اســتان ها ب کشــور ســاالنه طــی بخشــنامه هایی ب

ــد. ــد می کن ــدارس تأکی ــوزان در م ــوزش دانش آم ــر آم ام
وی افــزود: طــرح همیــار آب در اســتان بــا نــام نخســتین واژه 
ــتان در  ــی اس ــدارس ابتدای ــام م ــال در تم ــول س )آب( در ط
جهــت آشــنایی دانش آمــوزان بــا روش هــای الگــوی مصــرف 

آب اجــرا خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب لرســتان اظهــار کــرد: 
ــا پایــان امســال بیــش از 5 هــزار دانش  آمــوز در  امیدواریــم ت

ــد. ــرکت کنن ــرح ش ــن ط ــی در ای ــع ابتدای مقط
کرمونــد گفــت: در ایــن جشــنواره افــرادی کــه آموزش هــای الزم 
ــن آب  ــوان مروجی ــد به عن ــالب دیده ان ــش آب و فاض را در بخ
در بیــن دانش آمــوزان حضــور پیــدا کــرده و بــه آن هــا آمــوزش 

می دهنــد.

خراسان جنوبی
esfahan.kimia@gmail.com

انقــالب  مســکن  بنیــاد  رئیــس  قائم مقــام 
اســالمی گفــت: پیش بینــی شــده در ســطح 
کشــور در چهــار هــزار و 5۰۰ روســتا بازنگــری طرح 

ــیم. ــته باش ــادی را داش ه
محمدرضــا شــاملو قائم مقــام رئیــس بنیــاد 
ــم  ــیه مراس ــالمی در حاش ــالب اس ــکن انق مس
افتتــاح پــروژه طــرح هــادی روســتای شــریف آباد 
از توابــع بیرجنــد اظهــار داشــت: هــدف از ســفر بــه 
ــای  ــد از حــوزه فعالیت ه ــی بازدی خراســان  جنوب
ــرح  ــروژه ط ــار پ ــاح چه ــتان و افتت ــی اس عمران

ــادی در ســطح اســتان اســت. ه

وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بنیــاد مســکن 
انقــالب اســالمی اســتان در شــاخص های تهیــه 
ــتان های  ــزو اس ــادی ج ــای ه ــرای طرح ه و اج
پیشــرو و فعــال کشــور اســت، تصریــح کــرد: بــر 
ــرای حــدود 1۰۰ درصــد  اســاس آمــار ســال 9۰ ب
روســتاهای بــاالی 2۰ خانــوار اســتان طــرح 
هــادی تهیــه شــده و تعــدادی کــه در سرشــماری 
ــده در  ــه ش ــتاها اضاف ــن روس ــه ای ــال 95 ب س

ــرار دارد. ــتور کار ق دس
انقــالب  مســکن  بنیــاد  رئیــس  قائم مقــام 
ــه اینکــه در زمینــه اجــرای  ــا اشــاره ب اســالمی ب
طرح هــای هــادی و بهســازی محیط روســتاهای 
شــاخص برخــورداری اســتان خراســان  جنوبــی 

متوســط  در  درحالی کــه  بــوده،  درصــد   52
 کشــور ایــن شــاخص حــدود 4۸ درصــد اســت، 
ــت  ــد وضعی ــان می ده ــار نش ــن آم ــزود: ای اف
ــوده  ــوب ب ــوزه خ ــن ح ــتان در ای ــرد اس عملک

ــت. اس
شــاملو اضافــه کــرد: بــه لحــاظ کیفــی و رعایــت 
اســتانداردهای فنــی نیــز کارهــای خــوب و 
باکیفیتــی توســط بنیــاد مســکن خراســان 
 جنوبــی انجــام می شــود و به ویــژه در حفــظ 
و احیــای محیط هــای بومــی در اســتان خیلــی 
کارهــای خوبــی بــا مشــارکت مــردم انجام شــده 

اســت.
داد: در زمینــه کمک هــای مرکــز  ادامــه  وی 

متناســب بــا شــاخص برخــورداری هــر اســتان، 
ــع  ــی از مناب ــت بخش ــتاها و جمعی ــداد روس تع
اختصــاص می دهیــم؛ ولــی بــرای امســال هنــوز 

ــالغ نشــده اســت. تخصیصــی اب
انقــالب  مســکن  بنیــاد  رئیــس  قائم مقــام 
اســالمی تصریــح کــرد: آنچــه در بودجــه مصــوب 
ــا آن تخصیص هــا صــورت  می شــود متناســب ب
ــه  ــه اســتان ها ب ــارات ابالغــی ب ــرد و اعتب می گی

ــد. ــص می یاب ــد تخصی ــورت 1۰۰ درص ص
شــاملو اضافــه کــرد:  امســال اعتبــارات ملــی و 
ــی اختصــاص  ــه خراســان  جنوب ــه ب ــی ک غیرمل

ــوده اســت. ــارد تومــان ب ــغ 1۸ میلی ــه مبل یافت
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی شــده در ســطح 
کشــور در 4 هــزار و 5۰۰ روســتا بازنگــری طــرح 
ــن در  ــزود: همچنی هــادی را داشــته باشــیم، اف
ــد بازنگــری  ۳ هــزار و 5۰۰ روســتا در کشــور بای

انجــام شــود و دوره طــرح بــه اتمــام رســیده و در 
برنامــه بنیــاد مســکن قــرار دارد.

انقــالب  مســکن  بنیــاد  رئیــس  قائم مقــام 
اســالمی گفــت: در تعــداد 7 هــزار و 7۰۰ روســتا 
ــزار و  ــه و در 17 ه ــادی تهی ــرح ه ــور ط در کش
5۰۰ روســتا بهســازی محیــط بــرای اجــرای طرح 

ــه اســت. ــادی صــورت گرفت ه
ــون  ــاده 7 قان ــه اینکــه در م ــا اشــاره ب شــاملو ب
ــای  ــرای طرح ه ــکن اج ــاد مس ــاس نامه بنی اس
ــود،  ــام می ش ــردم انج ــارکت م ــا مش ــادی ب ه
یــادآور شــد: مشــارکت مردم پایــه اجــرای طــرح 
هــادی بــوده کــه خوشــبختانه همــکاری خوبــی 
وجــود دارد و آنچــه انجــام شــده محصــول 
ــه  ــا منابعــی ک ــن جمــع اســت و ب مشــترک ای
داریــم اجــرای ایــن حجــم از کار بدون مشــارکت 

ــود. ــر نب ــردم امکان پذی م

قائم مقام رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خراسان جنوبی خبر داد:

پیش بینی بازنگری طرح هادی در ۴500 روستای کشور

امروز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 - سال چهارم - شماره 701 روزنامه

برقراری ۶30 تماس با سامانه ۱۱۱ 
در استان قزوین  

قزوین
esfahan.kimia@gmail.com

ــی اســتانداری  ــور حقوق ــرد و ام ــت عملک ــرکل بازرســی، مدیری مدی
ــز  ــا مرک ــر ب ــون ۶۳۰ نف ــال تاکن ــن امس ــت: از فروردی ــن گف قزوی
ارتباطــات مردمــی ریاســت جمهــوری اســتان )ســامانه 111( تمــاس 

گرفته انــد.
ــور  ــرد و ام ــت عملک ــی، مدیری ــرکل بازرس ــزه ای مدی ــداله حم اس
حقوقــی اســتانداری افــزود: بــرای حــل مشــکل 2۰1 نفــر از طریــق 

ــدام شــده اســت. ــه اق نام
وی افــزود: ایــن ســامانه محلــی بــرای دریافت نظــرات پیشــنهادات، 
شــکایات، گزارشــات و ایده هــای مــردم اســت و بــرای انطبــاق 
برنامه هــای دولــت بــا نظــرات و درخواســت جامعــه کمــک می کنــد.

ــی اســتانداری  ــور حقوق ــرد و ام ــت عملک ــرکل بازرســی، مدیری مدی
ــدت 15 روز  ــرف م ــامانه 111، ظ ــا س ــده ب ــائل مطرح ش ــت: مس گف

پیگیــری می شــود.

 شاخص های امنیتی 
در استان فارس رو به صعود است

فارس
esfahan.kimia@gmail.com

ــت  ــا حمای ــت: ب ــارس گف ــی اســتان ف ــروی انتظام ــده نی فرمان
مــردم، مســئوالن و تالش هــای کارکنــان، شــاخص های امنیتــی 

در ســطح اســتان خــوب و رو بــه صعــود اســت.
ســردار احمــد علــی گــودرزی فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان 
ــا  ــتان ب ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــت تعامل ــارس در نشس ف
ســازمان قضایــی نیرو هــای مســلح اســتان فــارس، بیــان کــرد: 
نیــروی انتظامــی بــا 12۶ مأموریــت مختلــف بیشــترین ارتبــاط و 

ســطح اصطحــکاک را بــا مــردم در جامعــه دارد.
وی ادامــه داد: نیــروی انتظامــی در حوزه هــای مختلفــی ماننــد 
ــواد  ــان م ــرده فروش ــتگیری خ ــدر، دس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مخــدر، مبــارزه بــا قاچــاق کاال، پیشــگیری از بــروز انــواع ســرقت 
و بســیاری از مــوارد دیگــر در جامعــه ســر و کار دارد کــه بســیار 

حســاس، ســنگین و دشــوار اســت.

 اختصاص25 میلیارد ریال اعتبار 
وزارت نفت برای مدرسه سازی در ایالم 

ایالم
esfahan.kimia@gmail.com

ــک  ــالمی از کم ــورای اس ــس ش ــالم در مجل ــردم ای ــده م نماین
25 میلیــارد ریالــی وزارت نفــت بــرای توســعه و تجهیــز مــدارس 

اســتان خبــر داد.
ــارد  ــار 1۸ میلی ــزان اعتب ــن می ــرد: از ای ــالم ک ــی اع ــالم امین س
ریــال بــرای شــهر ایــالم و هفــت میلیــارد ریــال بــرای توســعه و 

تجهیــز مــدارس ملکشــاهی هزینــه خواهــد شــد.
وی افــزود: ســال گذشــته نیــز بــا تــالش و پیگیری هــای 
صورت گرفتــه اعتبــاری معــادل 4۰ میلیــارد ریــال از ســوی 
ــاص  ــش خ ــش می ــدارس بخ ــازی م ــرای نوس ــت ب وزارت نف
ایــالم و ایــوان و نیــز خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی دانشــگاه 
ایــالم، احــداث ســالن های ورزشــی ســیروان و چــرداول و نیــز 
توســعه راه هــای زردالن از توابــع شهرســتان چــرداول اختصــاص 

یافــت.

شناسایی و کشف محموله قاچاق 
در گیالن 

گیالن
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گیــالن از شناســایی و کشــف 
یــک محمولــه قاچــاق بــزرگ در گیــالن خبــر داد.

رضــا قشــالقی، مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گیالن 
گفــت: یــک شــرکت حق العمــل کار واقــع در بندرانزلــی کــه 
اقــدام بــه افــزودن کاالی قاچــاق در یــک محمولــه قانونــی 

کــرده بــود، شناســایی و بــه دام افتــاد. 
ــتیکی و  ــه پالس ــواع دکم ــه ان ــن محمول ــزود: در ای وی اف
راکــت بدمینتــون بــه ارزش 1/5 میلیــارد ریــال بــه گمــرک 
اعــالم شــد؛ ولــی مقادیــر زیــادی کاال شــامل تــوپ 
اســفنجی و پالســتیکی، طنــاب ورزشــی، تفنــگ آب پــاش، 
ــه ارزش ۶  ــزری ب ــدی لی ــه و ســت جاکلی ســاعت بچه گان
میلیــارد و 92 میلیــون و 5۸7 هــزار و ۳2۸ ریــال جاســازی 

ــود. شــده ب

#خبر_ویژه

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی خبر داد:  

توزیع دو میلیارد و 355 میلیون لیتر 
فرآورده های نفتی طی سال ۹۶ 

تبریزفالح
M.Fallah@gmail.com

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه آذربایجــان شــرقی با اشــاره 
بــه برنامه ریــزی جهــت ذخیره ســازی، تأمیــن و توزیــع مطلــوب انــواع فرآورده هــای 
ــواع فرآورده هــای نفتــی در  نفتــی در منطقــه آذربایجــان شــرقی گفــت: مصــرف ان
بخش هــای مختلــف مصــرف اعــم از حمل ونقــل، صنعــت، کشــاورزی و خانگــی در 
ســال9۶ در ایــن منطقــه بیــش از دو میلیــارد و ۳55 میلیــون لیتــر بــوده کــه نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال 95 حــدود 2,۳ درصــد افزایــش داشــته اســت.
ابوالفضــل روح اللهــی افــزود: بنزیــن مصرفــی اســتان آذربایجــان شــرقی در ســال 
ــارد و ۶۰ میلیــون  ــر یــک میلی ــغ ب ــورو4 و ســوپر بال ــی، ی 9۶ اعــم از بنزیــن معمول
لیتــر بــوده کــه نســبت بــه ســال 95 مقــدار ۶ درصــد رشــد داشــته اســت؛ همچنیــن 
ــه رشــد  ــوده ک ــر ب ــون لیت ــارد و 7۸ میلی ــک میلی ــز ی ــرآورده نفــت گاز نی مصــرف ف

ــد.  ــه ســال 95 را نشــان می ده 5درصــدی نســبت ب
ــا  ــرقی ب ــان ش ــه آذربایج ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
اعــالم مصــرف 7۸ میلیــون لیتــری نفــت ســفید در ســال گذشــته، گفــت: باتوجه بــه 
بهره منــدی خانوارهــای روســتایی از نعمــت گاز طبیعــی، شــاهد کاهــش 19 درصــدی 

مصــرف نفــت ســفید نســبت بــه ســال 95 می باشــیم. 

 گلستان از سرمایه گذاری مپنا 
 در پروژه ای بزرگ صنعتی استان 

استقبال و حمایت می کند
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

ــا  ــگ مپن ــروه هلدین ــل گ ــادی مدیرعام ــر علی آب ــا دکت ــدار ب ــتان در دی ــتاندار گلس اس
اظهــار کــرد: اســتان گلســتان باتوجه بــه ظرفیت هــا و قابلیت هــای موجــود از حضــور، 
ســرمایه گذاری و اجــرای پروژه هــای بــزرگ صنعتــی همچــون فــوالد و پتروشــیمی و 

ــد. ــت می کن ــتقبال و حمای ــرق اس ــای آب و ب طرح ه
دکتــر ســید منــاف هاشــمی در ایــن دیــدار کــه بــا دکتــر علی آبــادی مدیرعامــل گــروه 
هلدينــگ مپنــا كــه یکــی از بزرگ تريــن هلدينگ هــای ســرمايه گذاری و پيمانــكاری در 
زمينه هــای آب و نيــرو و صنعــت در كشــور اســت، تصریــح کــرد: قابلیت هــای اســتان 
ــرمایه گذارانی  ــه س ــه ب ــت ک ــه ای اس ــرزمینی آن به گون ــای س ــتان و ظرفیت ه گلس
نظیــر مپنــا امــکان حضــور در عرصه هــای مختلــف را می دهــد و دســتگاه های اجرایــی 
ــادی  ــر علی آب ــن دكت ــد؛ همچنی ــا را دارن ــه زمینه ه ــکاری در هم ــی هم ــتان آمادگ اس
ــتان  ــزرگ اس ــای ب ــرمايه گذاری در پروژه ه ــوع س ــی موض ــا بررس ــت ب ــن موافق ضم
گلســتان توســط گــروه مپنــا تقاضای مســاعدت اســتاندار در زمينــه وصــول مطالبات آن 

شــركت از دولــت بــرای اجــرای پروژه هــای جديــد را خواســتار شــد. 
ــات  ــرای توافق ــرای اج ــی ب ــاركت كارشناس ــات مش ــد جلس ــرر ش ــت مق ــی اس گفتن
توســط معاونيــن و مديــران مرتبــط آن شــركت و مديــران اســتانی در هفته هــای آينــده 

تــا حصــول نتيجــه تشــكيل شــود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل:
 وجود ۱7 شهرک و ناحیه صنعتی 

 در استان اردبیل
اردبیل 

esfahan.kimia@gmail.com

ــر  ــت: درحال حاض ــل گف ــتان اردبی ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــه صنعتــی اســت. اســتان اردبیــل دارای 17 شــهرک و ناحی

ــتان  ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــد، مدیرعام ــیخ احم ــری ش ــی نظ عل
اردبیــل افــزود: درحال حاضــر اســتان اردبیــل دارای 17 شــهرک و ناحیــه صنعتــی 
اســت کــه از ایــن مجمــوع 15 شــهرک و ناحیــه صنعتــی در حــال واگــذاری زمیــن 

ــی می باشــد.  ــدی و صنعت ــای تولی ــرای احــداث واحده ــه ســرمایه گذاران ب ب
وی گفــت: احــداث و تکمیــل زیرســاخت ها در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 
ــتغال در  ــادی و اش ــعه اقتص ــل توس ــرمایه گذار عام ــذب س ــر ج ــتان عالوه ب اس

ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــتان را ب اس
ــزود: از اولویت هــا و  ــل اف مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبی
مزایــای انتخــاب شــهرک ها و نواحــی صنعتــی بــرای ســرمایه گذاری، متمرکزشــدن 
ــه  ــه دسترســی آســان ب ــی مشــخص می باشــد ک ــه صنعت ــک منطق ــد در ی تولی
تأسیســات و زیرســاخت ها باعــث رغبــت حضــور ســرمایه گذاران می شــود. نظــری 
تصریــح کــرد: ســرمایه گذاران در برخــی از شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان از 
تخفیــف ویــژه در واگــذاری زمیــن و عــوارض به خاطــر قرارگرفتــن در مناطــق کمتــر 

توســعه یافته برخــوردار هســتند.



ــه  ــا اشــاره ب ــان وزارت بهداشــت  ب ــاون درم ــی مع قاســم جان بابای
تصویــب افزایــش 5 درصــدی تعرفه هــای تشــخیصی درمانــی 
ــش 5  ــت افزای ــت دول ــت: در هیئ ــت گف ــت دول ــکی در هیئ پزش
ــاغ نشــده اســت. ــوز اب ــا هن ــا مصــوب شــده، ام درصــدی تعرفه ه

وی ادامــه داد: افزایــش 5 درصــدی تعرفه هــای تشــخیصی و 
درمانــی بــر اســاس نــرخ تــورم در ســال 97 نیســت و اگــر تعرفه هــا 
ــد آن بخشــی از خدمــات کــه  ــورم افزایــش پیــدا نکن ــر اســاس ت ب
وابســته بــه تکنولــوژی، تجهیــزات یــا لــوازم مصرفــی پزشــکی اســت 

ــرد. ــرار می گی ــر ق تحــت تأثی
ــط دســتمزد نیســت؛  ــه پزشــکی فق ــرد: تعرف ــوان ک ــی عن جان بابای
بلکــه بخشــی از تعرفه هــای پزشــکی دســتمزد محســوب می شــود 

و بخــش دیگــر آن جــزء فنــی اســت.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه مشــکات مالــی بخش 

خصوصــی در اثــر افزایــش 5 درصــدی تعرفه هــا اظهــار کــرد: به طــور 
قطــع وقتــی تعرفه هــای پزشــکی مطابــق تــورم افزایــش پیــدا نکنــد، 

بخــش خصوصــی آســیب می بینــد.
ــا  ــش تعرفه ه ــته افزای ــال گذش ــی دو س ــه داد: ط ــی ادام جان بابای
کمتــر از تــورم بــوده اســت و امیدواریــم در ســال های آینــده 
ــا اقتصــاد  ــورم افزایــش پیــدا کنــد ت تعرفه هــای پزشــکی مطابــق ت

ــد. ــیب نبین ــامت آس س
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا افزایــش 5 درصــدی 
تعرفه هــا و تحــت تأثیــر قرارگرفتــن خدمــات منجــر بــه کوچک شــدن 
ــه،  ــا ن ــد ی ــد ش ــامت خواه ــول س ــرح تح ــی ط ــته های خدمت بس
ــق  ــا مطاب ــد و م ــد ش ــک نخواهن ــی کوچ ــته های خدمت ــت: بس گف
ــه مــردم در حــوزه ســامت خدمت رســانی  ــل ب گذشــته و ســال قب

ــم. ــده می گذاری ــال آین ــرای س ــات را ب ــی خدم ــم و بده می کنی

یــک متخصــص فلوشــیپ خــواب گفــت: ابتــا بــه بیمــاری ســندرم 
ــرک  ــد؛ ت ــش می ده ــترس را افزای ــردگی و اس ــرار افس ــای بی ق پ

دخانیــات در درمــان ایــن عارضــه مؤثــر اســت.
ــرد:  ــار ک ــواب اظه ــیپ خ ــب کار و فلوش ــص ط ــی متخص آرزو نجف
در بیمــاری ســندروم پــای بی قــرار احســاس بــدی در پاهــای 
بیمــاران ایجــاد می شــود کــه بــا تــکان دادن پــا ایــن عارضــه برطــرف 
ــب  ــواب ش ــرار در خ ــای بی ق ــندروم پ ــت س ــن اس ــود. ممک می ش

ــع از اســتراحت افــراد شــود. تأثیــر منفــی بگــذارد و مان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری ســندروم پای بی قــرار در شــب نمود 
ــب هنگام  ــود ش ــث می ش ــه باع ــن عارض ــزود: ای ــد، اف ــدا می کن پی
افــراد نتواننــد بیشــتر از 5 ســاعت اســتراحت کننــد؛ اگر افــراد هنگام 
درازکشــیدن حالــت ســوزش و خــارش در ســاق پاهــای خــود 
احســاس کننــد، بــه بیمــاری ســندروم پــای بی قــرار مبتــا شــده اند؛ 

البتــه بــا حرکــت دادن پاهــا حالــت ســوزش از بیــن مــی رود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــواب در ادام ــن متخصــص فلوشــیپ خ ای
رانندگی هــای طوالنی مــدت یــا ســفرهای زمان بــر بــا هواپیمــا 
ــود،  ــراد می ش ــرار در اف ــای بی ق ــندروم پ ــه س ــاد عارض ــث ایج باع
عنــوان کــرد: مســافرت های طوالنــی باعــث ایجــاد عارضــه ســندروم 

ــود. ــرار می ش ــای بی ق پ
ــرار،  ــای بی ق ــندروم پ ــاری س ــروز بیم ــل ب ــوص عوام وی در خص
گفــت: به طــور کلــی بیمــاری ســندروم پــای بی قــرار دلیــل خاصــی 
نــدارد؛ امــا کمبــود آهــن یــا مبتاشــدن بــه عارضــه دیابــت باعــث 

ــود. ــراد می ش ــه در اف ــن عارض ــدید ای تش
ــن، ماســاژ  ــرک ســیگار، مصــرف کــم کافئی ــادآور شــد: ت نجفــی ی
پــا، کاهــش اســترس و ورزش منظــم می توانــد در درمــان بیمــاری 

ــر باشــد. ــرار مؤث ــای بی ق ســندروم پ

معاون درمان وزیر بهداشت:

افزایش تعرفه ها مطابق تورم نیست
متخصص طب  کار و فلوشیپ خواب مطرح کرد: 

پای بی قرار با رانندگی  بی حساب

خواص بی نظیر میوه انبه
ــن  ــا ممک ــی وقت ه ــه خیل ــوه ای بســیار خوشــمزه اســت ک ــه می انب
اســت دوســتداران آن فرامــوش کننــد کــه فوایــد بســیار زیــادی هــم 

دارد.
ــب  ــکات جال ــه برخــی ن ــان کــرده و ب ــوه را بی ــن می ــد ای ــر فوای در زی
ــاالی  ــزان ب ــم. می ــاره می کنی ــز اش ــای الزم نی ــاره آن و احتیاط ه درب
ــا  ــف کاروتنوئیده ــواع مختل ــه ان ــه اضاف ــه ب ــن C و A در انب ویتامی
سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ســالم و قــوی نگــه خواهــد داشــت.

 فواید انبه برای سالمتی
1. پیشگیری از سرطان: 

تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ترکیبــات آنتی اکســیدان انبــه از 
ــد؛  ســرطان های روده، ســینه، خــون و پروســتات پیشــگیری می کن
این ترکیبات شــامل کرســتین، ایزوکرســتین، اســتراگالین، فیســتین، 
اســید گالیــک و متیــل گاالت و همچنیــن آنزیم هــای مختلــف اســت.

2. کاهش کلسترول: 
ــش  ــه کاه ــه ب ــن C در انب ــن و ویتامی ــر، پکتی ــاالی فیب ــوی ب محت

کلســترول کمــک می کنــد.

3. پاک سازی پوست: 
هــم داخلــی و هــم خارجــی بــرای پوســت قابــل اســتفاده اســت. انبــه 
منافــذ بسته شــده پوســت را بــاز کــرده و جوش هــا را از بیــن می بــرد.

4. سالمت چشم: 
یــک فنجــان انبــه خردشــده 25 درصــد از میــزان مــورد نیــاز روزانــه از 
ویتامیــن A را فراهــم می کنــد کــه بــه بهبــود بینایــی کمــک کــرده و از 

ــد. ــری می کن شــب کوری و خشــکی چشــم جلوگی
5. قلیایی کردن کل بدن: 

اســید تارتاریــک، اســید مالیــک و کمــی اســید ســیتریک موجــود در 
ایــن میــوه بــه حفــظ ذخیــره قلیایــی بــدن کمــک می کنــد.

6. کمک به دیابتی ها: 
انبــه بــه تنظیــم ســطح انســولین در خــون کمــک می کنــد. در یــک 
ــا  ــب ت ــانده، ش ــای آن را در آب جوش ــنتی برگ ه ــی س داروی خانگ
صبــح در آب خوابانــده و بعــد جوشــانده را صبــح مصــرف می کردنــد. 
انبــه همچنیــن شــاخص گلیســمی کمــی دارد )41تــا60( بــه همیــن 
علــت مصــرف متوســط از آن ســطح قندخــون را افزایش نخواهــد داد.

7. تقویت گوارش: 
اســت آنزیم هایــی  نیســت کــه حــاوی  میــوه ای  تنهــا   پاپایــا 

کــه پروتئیــن را تجزیــه می کننــد. میوه هــای زیــادی مثــل انبــه نیــز 
ــه  ــود در انب ــر موج ــد. فیب ــد را دارن ــت مفی ــن خاصی ــه ای ــتند ک هس

ــد. ــذا کمــک می کن ــع غ ــه هضــم و دف ــن ب همچنی
8. کمک به دفع گرما: 

ــیرین کننده  ــا آب و ش ــردن آن ب ــوه و مخلوط ک ــن می ــن آب ای گرفت
ــک  ــه آن کم ــیدن ب ــری از آسیب رس ــدن و جلوگی ــردن ب ــه خنک ک ب

می کنــد.
9. تقویت سیستم ایمنی بدن: 

ــف  ــواع مختل ــه ان ــه اضاف ــه ب ــن C و A در انب ــاالی ویتامی ــزان ب می
ــه  ــوی نگ ــالم و ق ــما را س ــدن ش ــی ب ــتم ایمن ــا سیس کاروتنوئیده

ــت. ــد داش خواه
 احتیاط ها

• اگــر بــه پاســتیک خــام حساســیت داشــته باشــید، ایــن احتمــال 
ــه انبــه و به ویــژه انبــه کال هــم حساســیت داشــته  وجــود دارد کــه ب

باشــید. ایــن واکنــش به خاطــر وجــود اســیدآناکاردیک اســت.
ــیمیایی  ــت، ماده ش ــیول اس ــاوی اوروش ــه ح ــاره انب ــت و عص • پوس
موجــود در پیچــک ســمی امریکایــی و ســماق ســمی کــه می توانــد در 

برخــی افــراد ایجــاد حساســیت کنــد.

رئیــس اداره بیماری هــای قابــل پیشــگیری 
بــا واکســن معاونــت بهداشــِت وزارت بهداشــت 
ضمن تشــریح ســابقه واکسیناســیون در کشــور، 
از اضافه شــدن ســه واکســن جدیــد بــه برنامــه 
ــر  واکسیناســیون کشــور طــی ســال جــاری خب

داد.
بــا  گفت وگــو  در  زهرایــی  محســن  دکتــر 
ــه  ــی برنام ــابقه طوالن ــه س ــاره ب ــا اش ــنا، ب ایس
واکسیناســیون در ایــران، گفــت: 20 ســال پــس 
از کشــف واکســن آبلــه در دنیــا و در ســال 1۸20 
میــادی ســابقه واکســن در کشــور مــا هــم ثبت 
ــی  ــربازان ایران ــرای س ــیون ب ــد و واکسیناس ش
ــا  ــاز ب ــه شــمال قفق ــه در ناحی ــی ک در جنگ های

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــتیم، اس ــا داش روس ه

ــن در  ــد واکس ــابقه تولی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــد، اف ــال می رس ــدود 100 س ــه ح ــور ب کش
بــرای مثــال واکســن وبــا، حصبــه و آبلــه جــزو 
واکســن هایی بــوده کــه در انســتیتو پاســتور 
ســاخته می شــد؛ پــس از آن واکســن هایی 
مؤسســه  در  سیاه ســرفه  واکســن  ماننــد 
واکسن ســازی رازی ســاخته شــد. در ســال های 
بعــد هــم شــاهد تولیــد واکســن های ســرخک، 
ــرخک،  ــن س ــم واکس ــد ه ــال و بع ــج اطف فل
ســرخجه و اوریــون در قالــب یــک واکســن 
ماننــد  واکســن هایی  درعین حــال  بودیــم؛ 
هپاتیــت B و ب. ث. ژ هــم در انســتیتو پاســتور 

ــدند. ــاخته ش س
زهرایــی بــا بیــان اینکــه البتــه بایــد توجــه کــرد 

ــور  ــه به ط ــت ک ــی اس ــیون علم ــه واکسیناس ک
مــداوم پیشــرفت می کنــد، گفــت: بــه ایــن 
ــداوم  ــور م ــدی به ط ــن های جدی ــب واکس ترتی
ســاخته و آزمایــش می شــوند و کشــورها از 
آن هــا اســتفاده می کننــد؛ بــرای مثــال در ســال 
1974 کــه در دنیــا برنامــه واکسیناســیون شــکل 
ــون بیــش از 40 ســال از آن زمــان  گرفــت و اکن
می گــذرد، کار بــا شــش واکســن آغــاز شــد؛ امــا 
ــه  ــودکان ب ــن های ک ــداد واکس ــر تع درحال حاض
ــرده اســت.  ــدا ک ــورد افزایــش پی بیــش از 20 م
اکنــون در برنامــه واکسیناســیون ایــران حــدود 10 

ــم.  ــش می دهی ــاری را پوش بیم
ــن  ــر آن دو واکس ــت: عاوه ب ــن گف وی همچنی
ــه  ــج ب ــم به تدری ــروس ه ــوک و روتاوی پنوموک
برنامــه واکسیناســیون کشــور اضافــه می شــوند. 
خوشــبختانه بودجــه ایــن دو واکســن از ســوی 

ــده  ــوب ش ــال 97 مص ــه س ــس در بودج مجل
ــام  ــات آن انج ــایر اقدام ــم س ــت و امیدواری اس
شــود و در نیمه دوم امســال شــاهد اضافه شــدن 
ــه  ــه برنام ــم هــم ب ــن دو واکســن بســیار مه ای
واکسیناســیون باشــیم؛ اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد 
می تــوان گفــت کــه برنامــه واکسیناســیون 
ــه  ــن هایی ک ــواع واکس ــت ان ــا از جه ــور م کش
ــود.  ــد می ش ــیار روزآم ــم، بس ــتفاده می کنی اس
ــاری  ــن  اعتب ــن دو واکس ــدن ای ــرای اضافه ش ب
بالــغ بــر 100 میلیــون دالر پیش بینــی شــده 
ــن  ــرای تأمی ــت مســئله را ب ــن اهمی اســت و ای

ــد. ــان می ده ــودکان نش ــامت ک س
زهرایــی بــا بیــان اینکــه پنوموکــوک بــرای 
کــه  اســت  باکتریایــی  بیمــاری  یــک 
ســاده  عفونت هــای  از  زیــادی  عفونت هــای 
ــت: ــد، گف ــاد می کن ــدن ایج ــدید را در ب ــا ش  ت

بتوانیــم  واکســن  ایــن  ورود  بــا  امیدواریــم 
ــم.  ــامت را برداری ــکات س ــادی از مش ــار زی ب
کــه  اســت  ویروســی  هــم  روتاویــروس 
شــایع ترین عامــل بــروز اســهال کــودکان در 
کشــور اســت و نمونه هــای زیــادی از ابتــا بــه آن 
دیــده شــده و به ویــژه در کــودکان زیــر دو ســال 
ــت  ــه اکثری ــوری ک ــت؛ به ط ــایع اس ــتر ش بیش
کــودکان تــا دو ســالگی، پنــج نوبــت دچــار 
اســهال های روتاویروســی می شــوند؛ امــا بــا 
اســتفاده از ایــن ویــروس می تــوان از بــروز ایــن 
بیمــاری هــم پیشــگیری کــرد؛ بنابراین امیــدوارم 
بــه  واکســن ها  ایــن  امســال  نیمــه دوم  در 
برنامــه واکسیناســیون کشــوری اضافــه شــوند. 
میــزان پیش بینــی شــده بــرای ایــن واکســن ها 
بــه گونــه ای اســت کــه بتوانیــم تمــام کــودکان را 

ــم. ــرار دهی ــن ق ــن واکس ــش ای ــت پوش تح
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آرام بخش های پردردسر
ــه داریــم کــه  ــه ای قــرص در خان بســیاری از مــا جعب
در  مصرف شــده  قرص هــای  باقی مانــده  معمــوال 
ــرای روز  ــه ب ــت ک ــی اس ــا داروهای ــف ی ــوارد مختل م
مبــادا نگــه داشــته شــده اســت؛ امــا می تــوان گفــت 
ــوان در  ــه می ت ــدازی اســت ک ــن پس ان ــن مضرتری ای
خانــه داشــت. داشــتن چنــد نــوع مســکن بــرای روز 
مبــادا و زمانــی کــه درد شــدید بــه ســراغ فــرد می آیــد، 
می توانــد آســیب هایی ایجــاد کنــد کــه جبــران آن 
آســان نیســت. اســتفاده از مســکن هنــگام درد امــری 
ضــروری اســت و در زمان هایــی خــود پزشــک تأکیــد 
دارد کــه نبایــد درد را تحمــل کــرد؛ امــا میــان مصــرف 
مســکن بــرای کاهــش درد شــدید و عــادت بــه 
مصــرف مســکن بــا شــروع کوچک تریــن درد، تفــاوت 

بســیاری وجــود دارد.
درد ممکــن اســت حــاد یــا مزمــن باشــد و مســکن ها 
هــم انــواع خفیــف، متوســط و شــدید دارنــد. یکــی از 
ــر نظــر  ــه مصــرف مســکن زی ــه ب ــم توصی ــل مه دالی
ــی  ــر داروی ــت؛ اگ ــوع اس ــن موض ــز همی ــک نی پزش
ــتفاده  ــدت درد اس ــوع و ش ــن ن ــر گرفت ــدون در نظ ب
شــود، می توانــد عاوه بــر تأثیرگــذار نبــودن، بــرای 
دیگــر قســمت های بــدن مشــکاتی هــم ایجــاد کنــد.

باعــث  مســکن  قرص هــای  خودســرانه  مصــرف 
افزایــش فشــار خــون می شــود. فشــار خــون بــاال نیــز 
ــد.  ــش می ده ــزی را افزای ــی و مغ ــکته قلب ــر س خط
در طوالنی مــدت نیــز می توانــد نشــانه هایی مثــل 
ــا  ــش ی ــس، افزای ــی نف ــی، تنگ ــکات قلب ــروز مش ب
کاهــش ضربــان قلــب و مشــکاتی بــه مراتــب بیــش 
از ایــن داشــته باشــد. دربــاره افــرادی کــه بیماری هــای 
ــرات بیشــتری  ــد، مصــرف مســکن خط ــوی دارن کلی
ــی  ــده خال ــا مع دارد. مصــرف بعضــی از مســکن ها ب
ــود  ــی می ش ــدید گوارش ــای ش ــاد زخم ه ــث ایج باع
و ممکــن اســت روی سیســتم عصبــی نیــز تأثیرگــذار 

باشــد.
در واقــع بهتریــن کمکــی کــه شــما می توانیــد بــه بــدن 
ــا جــای ممکــن از  ــان بکنیــد ایــن اســت کــه ت خودت
مســکن اســتفاده نکنیــد و هنــگام بــروز درد شــدید بــه 
پزشــک مراجعــه کنیــد؛ حتــی هنگامــی کــه پزشــک 
دارو تجویــز می کنــد به جــای اصــرار بــر توصیــه 
مســکن، بهتــر اســت از پزشــک بخواهیــد مقــدار 
کمتــری مســکن تجویــز کنــد یــا راه حــل جایگزینــی 
بــرای مدیریــت درد پیشــنهاد دهــد؛ عاوه بــر ایــن اگــر 
ــد،  ــر نکنی ــرانه قوی ت ــرد، آن را خودس ــر نک ــکن اث مس
مقــدار بیشــتری دارو مصــرف نکنیــد و موضــوع را بــا 

ــد. ــان بگذاری پزشــک در می
ــکن  ــرف مس ــاک مص ــوارض خطرن ــر از ع ــی دیگ یک
ــردن درد  ــک، فراموش ک ــه پزش ــه ب ــش از مراجع پی
ــم  ــی از عائ ــت. درد یک ــکل اس ــن مش و جدی نگرفت
هشــداردهنده بــدن اســت کــه ممکــن اســت ناشــی از 
ــد  عارضــه ای جــدی باشــد. گاهــی درد شــدید می توان
هشــداری بــرای یــک ناهنجــاری باشــد و اتفاقــا بایــد 
بــه اســتقبال آن رفــت تــا جلــوی مشــکات جدی تــر 

گرفتــه شــود. 

تغذیه
 مواد غذایی جادویی 
برای کاهش استرس

مــواد طبیعــی در کاهــش اســترس و اضطــراب شــما 
نیــز مفیــد هســتند. در ایــن مطلــب  بــا 14 مــاده غذایــی 
ــد شــد. ــر در کاهــش اســترس آشــنا خواهی طبیعــی مؤث

1- ماست
ــرد و  ــه ماســت اضطــراب شــما را از بیــن می ب اســید آمین

ــد.  ــم می کن ــترس را تنظی ــون اس هورم
ماســت بــه دلیــل داشــتن پروبیوتیک هــا، فعالیــت مناطــق 
کنترل کننــده احساســات ازجملــه اســترس را در مغــز 
کنتــرل می کنــد و از ایــن راه اســترس را کاهــش می دهــد.

2- پرتقال
پرتقــال یکــی دیگــر از منابــع غنــی ویتامیــن C اســت. ایــن 
ویتامیــن سیســتم ایمنــی بــدن شــما را تقویت می کنــد؛ در 

واقــع، بــدن را بــرای مبــارزه بــا اســترس تقویــت می کنــد.
3- ماهی هالیبوت

اســترس همچنیــن بــر ســطح کلســترول بــدن شــما تأثیــر 
می گــذارد، خــوردن ماهــی غنــی از چربی هــای امــگا 
ــش  ــه کاه ــد ب ــوت می توان ــزل آال و هالیب ــن، ق ــل ت 3 مث

ــد. اســترس کمــک کن
4- جوی دوسر

ــد،  ــش می ده ــروتونین را افزای ــح س ــر ترش ــوی دوس ج
از  و  اســت  آنتی اکســیدانی  دارای خــواص  ســروتونین 
راه  همیــن  از  و  اســت  اعصــاب  تســکین دهنده های 
بــه کاهــش اســترس کمــک می کنــد، عاوه بــر ایــن، 
ــد. ــادل می کنن ــود را متع ــون خ ــد خ ــا قن کربوهیدرات ه

5- گندم
ــز در  ــر مغ ــتن ب ــا اثرگذاش ــدم ب ــکیل دهنده گن ــواد تش م
کاهــش اســترس و حفــظ شــادابی شــما مؤثــر هســتند.

6- پنیر کوتاژ
ایــن پنیــر حــاوی پروتئیــن و کلســیم و میــزان کمــی قنــد 
اســت، پنیــر کوتــاژ بــه تقویــت و آرامــش سیســتم عصبــی 
ــرای  ــی ب ــی خوب ــاده غذای ــن م ــد؛ همچنی ــک می کن کم

مدیریــت اســترس اســت.
7- جعفری

جعفــری بــا داشــتن اســیدهای آمینــه مغــز شــما را تقویت 
می کنــد و موجــب کاهــش اســترس شــما می شــود، 
مصــرف مقادیــر زیــاد جعفــری، کاهــش چشــمگیر ســطح 

اســترس را بــه دنبــال دارد.
8- شکالت

آنتی  اکســیدان های موجــود در شــکات تیــره، دیــواره 
عــروق خونــی شــما را تحریــک می کننــد، آن هــا همچنیــن 
ــک  ــون کم ــردش خ ــن و گ ــون پایی ــار خ ــود فش ــه بهب ب
می کننــد؛ عاوه بــر ایــن، اندورفین هــای موجــود در آن 

ــود. ــما می ش ــاط ش ــاس نش ــاد احس ــث ایج باع
9- بادام زمینی

ــراب و  ــزان اضط ــا می ــدن ب ــده در ب ــزان روی ذخیره ش می
افســردگی ارتبــاط مســتقیم دارد، بــادام زمینــی منبــع غنــی 

روی اســت.
10- اسفناج

کمبــود منیزیــم یکــی از دالیــل اصلی خســتگی و اســترس 
ــد  ــاوی 40درص ــفناج ح ــمت از اس ــک قس ــط ی ــت، فق اس

منیزیــم اســت.  

زیبایی
 تقویت موها 

با روغن آووکادو
ــواع  ــی ان ــتفاده از برخ ــا اس ــات ب ــاس تحقیق ــر اس ب
روغن هــای گیاهــی بــرای پوســت ســر می توانیــد 
فولیکول هــای مــو را بپوشــانید تــا از آســیب دیدن 
پایه هــای مــو و شکســتن مــو بعــد از رشــد جلوگیــری 

شــود.
روغــن آووکادو بــه دلیــل ترکیبــات خــاص خــود 
ــان  ــت و درم ــت تقوی ــه ای مناســب جه ــد گزین می توان

ــر را دارد: ــای زی ــث مزای ــن حی ــوده و از ای ــا ب موه
1ـ کاهش شوره سر: 

پوســت خشــک و پوســته پوســته ســر می توانــد 
ــو و  ــل از شست وش ــن قب ــط روغ ــاژ آن توس ــا ماس ب
ــن آووکادو  ــود. روغ ــان ش ــده درم ــتفاده از نرم کنن اس
گزینــه ای مناســب بــرای ماســاژ پوســت ســر بــوده کــه 
ــد. ــردن آن شــوره ســر را کاهــش می ده ــا مرطوب ک ب

2ـ جلوگیری از شکستن مو: 
گاهــی موهــا بــه دالیــل متعــددی خشــک و شــکننده 
می شــوند کــه پوشــاندن آن هــا بــا یــک الیــه نــازک از 
ــتن  ــرده و از شکس ــر ک ــا را انعطاف پذیرت ــن آن ه روغ
موهــا بــه هنــگام شــانه زدن یــا بســتن آن هــا جلوگیری 

می کنــد.
3ـ باز کردن گره های مو: 

ــد  ــا می توان ــای موه اســتفاده از روغــن آووکادو در انته
ــاز کــردن گره هــای آن کمــک کنــد. کمــی روغــن  بــه ب
ــه آرامــی  ــه انتهــای موهــای خــود بزنیــد و ب آووکادو ب
ــره از  ــا گ ــد ت ــانه زدن کنی ــه ش ــروع ب ــو ش ــن م از پایی

ــاز شــود. موهایتــان ب
 روغن آووکادو را می توانید به شیوه های زیر 

استفاده کنید:
1ـ ماساژ پوستی: 

ــرای درمــان شــوره ســر به طــور منظــم پوســت ســر  ب
ــداری  ــد. مق ــاژ دهی ــن آووکادو ماس ــا روغ ــود را ب خ
ــا،  ــردن موه ــدا ک ــس از ج ــد و پ ــرم کنی ــن را گ از روغ
روغــن را با اســتفاده از حــرکات کوچک و دایــره ای روی 
پوســت ســر خــود ماســاژ دهیــد. بــرای مــدت کوتاهــی 
ــر  ــن روی پوســت ســر صب ــرای جــذب بیشــتر روغ ب
کنیــد و ســپس بــا شــامپوی همیشــگی خــود ســرتان 

را شست وشــو دهیــد.
2ـ ماسک مو: 

آووکادو و روغــن آن می توانــد موهــا را بــراق کــرده و بــه 
ســامت و درخشــندگی مــو کمــک کنــد. یــک آووکادو 
را پوســت کنــده و نصــف آن را در یــک کاســه لــه کنیــد. 
یــک قاشــق غذاخــوری عســل و یــک زرده تخم مــرغ 
بــه آن اضافــه کنیــد و پــس از مخلوط کــردن آن را 
روی موهــای تمیــز و نــم دار بــرای 30 دقیقــه بگذاریــد، 
ســپس موهــا را به طــور کامــل شســته و خشــک کنیــد. 
اگرچــه آلــرژی بــه آووکادو ماننــد دیگــر مــواد غذایــی 
ــان بیشــتر  ــرای اطمین ــا ب ــرژی رایجــی نیســت؛ ام آل
پیــش از اســتفاده از آن مقــدار کمــی از روغــن آووکادو 
را روی پوســت خــود امتحــان کنیــد و در صــورت ایجــاد 
ــراف آن اســتفاده  ــی در پوســت اط ــا ناراحت ــزی ی قرم
از آن را متوقــف و روغــن دیگــری را جایگزیــن کنیــد.

خانواده
رازهای تربیت دختر شاد و قوی )2(

 به او کمک کنید تا احساس خاص بودن داشته 
باشد

بنــا بــر گزارشــی میــزان اعتمادبه نفــس در میــان دختــران 
در دوران راهنمایــی و دبیرســتان ســه ونیم برابــر کمتــر 
از پســران اســت. حــال چــه بایــد کــرد؟ بــا تشــویق 
ــکوهای  ــما س ــان ش ــر جوانت ــت دخت ــخصیت و فردی ش
ــد  ــذاری می کنی ــودش پایه گ ــی را در وج ــد عاطف قدرتمن
ــا  ــد ب ــد بتوان ــی می رس ــن نوجوان ــه س ــه ب ــی ک ــا زمان ت

پیچیدگی هــای آن ســن به خوبــی کنــار بیایــد. 
ــازه  ــه او اج ــد؛ ب ــته باش ــاور داش ــودش را ب ــد خ بگذاری
دهیــد تــا اســتعدادهایش را بشناســد و خــودش تصمیــم 
بگیــرد کــه در چــه زمینــه ای اســتعداد دارد. به جــای 
اینکــه اســمش را کاس شــنا بنویســید چــون همــه 
و  انتخــاب کرده انــد  را  ورزش  ایــن  همکاســی هایش 
ورزش محبوبــی اســت، فهرســتی از گزینه هایــی کــه 
ــازه  ــد و اج ــاده کنی ــش آم ــد را برای ــاب کن ــد انتخ می توان
ــد.  ــاب کن ــی را انتخ ــا یک ــان آن ه ــودش از می ــد خ دهی
وقتــی بــه چیــزی عاقــه نشــان داد بگذاریــد تــا بــرود و آن 

ــد. ــه کن ــیر را تجرب مس
 اشتباهاتش را بپذیرد و تشویقش کنید

ــن  ــی از بهتری ــد یک ــد بدانی ــب باش ــان عجی ــاید برایت ش
ــت  ــن اس ــان ای ــس دخترت ــش اعتمادبه نف ــای افزای راه ه
کــه اجــازه دهیــد اشــتباه کنــد. فلســفه پشــت ایــن ماجــرا 
ــا واژه  ازاین قــرار اســت کــه مــا ســهوا زمانــی دختــران را ب
ــل و  ــه کام ــم ک ــویق می کنی ــوب« تش ــر خ ــن دخت »آفری
ــرعت  ــق به س ــن طری ــا از ای ــس آن ه ــند؛ پ ــص باش بی نق
ــی اســت  ــن معن ــه ای ــه اشــتباه کردن ب ــد ک ــاد می گیرن ی

ــی خــوب نیســتی.  ــدازه کاف ــه به ان ک
مشــکل ایــن روش ایــن اســت کــه باعــث می شــود او در 
ــده از قــدرت ریســک پذیری پایینــی برخــوردار شــود و  آین

ــد. اعتمادبه نفســش را از دســت بده
مــا می خواهیــم کــه همــه کارهــا را خودمــان بــرای 
ــد؛  ــی کنن ــر زندگ ــا راحت ت ــا آن ه ــم ت ــام دهی ــا انج بچه ه
زیــرا معتقدیــم آن هــا در انجــام آن کار موفــق نخواهنــد بود. 
بــه دخترتــان یــاد دهیــد کــه اشــتباهات امــری عــادی در 
زندگــی هســتند. دربــاره اقدامــات اشــتباه زندگــی خودتــان 
بــا او صحبــت کنیــد و بــه او فرصــت اشــتباه کردن بدهیــد 
حتــی اگــر ایــن اشــتباهات از دیــد شــما خیلــی احمقانــه 

بــه نظــر برســند. 
ــاد  ــه او ی ــد ب ــه می توانی ــی ک ــای کوچک ــتی از کاره فهرس
ــد  ــم انجامــش دهی ــا کمــک ه ــا ب ــد ت ــاده کنی ــد آم دهی

ــردن. ــرو درســت ک ــل نیم ــی مث کارهای
فراینــد یادگیــری از طریــق روش آزمــون و خطــا می توانــد 
اعتمادبه نفســش را بــاال ببــرد. گاهــی نیــز می توانیــد 
ــه پخــت  ــد؛ تجرب ــد را امتحــان کنی ــای جدی ــم چیزه باه
ــه کاس هنرهــای رزمــی  ــد، رفتــن ب یــک شــیرینی جدی
ــودن و  ــل ب ــد از ناکام ــه هــر دوی شــما می توانی ــی ک جای

ــد و شــاد باشــید. ــاد بگیری اشــتباهات ی
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ــن روزهــا همــه وســواس را یکــی از بیماری هــای  ی
ــت.  ــه اس ــادی یافت ــه رواج زی ــد ک ــی می دانن روان
ــا ایــن مشــکل دســت وپنجه  شــاید افــراد زیــادی ب
نــرم می کننــد، شــیوع آن به قــدری اســت کــه 
بــه محــض شــنیدن آن بی اختیــار یــاد کســانی 
شست وشــو  انــدازه  از  بیــش  کــه  می افتیــم 
ــواس  ــه وس ــد ک ــت بدانی ــوب اس ــا خ ــد؛ ام می کنن
یــک بیمــاری اســت کــه انــواع مختلــف دارد و به طور 
کلــی می تــوان آن را یــک بیمــاری روان پزشــکی 
نامیــد کــه منشــأ اصلــی آن اضطــراب اســت و حتــی 

ــود.  ــراد می ش ــر اف ــول عم ــش ط ــب کاه موج
دکتــر حســن خوش اخــاق در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن، در رابطــه بــا وســواس، گفــت: 
ــا  ــکار، رفتاره ــد، اف ــت از عقای ــارت اس ــواس عب وس
ــدار  ــونده و پای ــته، تکرارش ــه ناخواس ــی ک ــا تصورات ی
ــده  ــی عقی ــای روان شناس ــی رویکرده ــتند؛ برخ هس
ــد ایــن اختــال غریضــی و ناخــودآگاه اســت،  دارن

ــی و  ــب هذیان ــه اغل ــل ک ــده و می ــه عقی به طــوری ک
اشــتباه اســت آدمــی را در خــود می گیــرد و اختیــار را 

از او ســلب می کنــد.
بایــد  داد:  ادامــه  روان شناســی  ایــن کارشــناس 
بدانیــم وســواس، بیمــاری و اختالــی اســت کــه بــا 
خوددرمانــی از بیــن نمــی رود و بــرای درمــان مراجعــه 

ــت. ــروری اس ــناس ض ــه روان ش ب
وی افــزود: ریشــه بیمــاری وســواس، اضطــراب اســت 
ــد و  ــروز می کن ــی ب ــری و عمل ــه دو شــکل فک ــه ب ک
افــرادی کــه دچــار وســواس می شــوند بــا انجــام عمل 

وسواســی، ســعی در کاهــش اضطرابشــان دارنــد.
ــواع  ــه ان ــواس ب ــه وس ــان اینک ــا بی ــاق ب خوش اخ
مختلفــی تقســیم بندی می شــود، تصریــح کــرد: یکی 
از انــواع آن، وســواس نظــم و ترتیــب اســت؛ اگــر ایــن 
وســواس در رابطــه بــا زمــان انجــام گیــرد و شــخص 
بــدون اینکــه واقعــا نیــاز فــوری بــه ایــن موضــوع کــه 
زمــان را در نظــر بگیــرد، نداشــته باشــد و بــر اســاس 
ــودن  ــه آن، آن تایم ب ــاح ب ــه اصط ــد، ب ــل کن آن عم

ــه می شــود. نابهنجــار گفت

وی ادامــه داد: در بعضــی از فعالیت هــای روزانــه، 
زمــان و حتــی ثانیه هــا بســیار اهمیــت دارد 
ــن مــوارد رعایــت نظــم در زمــان کامــا  کــه در ای
ــی در مــوارد نابهنجــار فــرد در  طبیعــی اســت؛ ول
مواقعــی کــه در نظــر گرفتــن زمــان لزومــی نــدارد، 
احســاس فشــار و اســترس دارد کــه حتمــا بایــد 

ســر وقــت، آن کار انجــام شــود.
وسواســی  رفتــار  مقابــل  در  چنانچــه کســی 
مقاومــت از خــود نشــان دهــد، معمــوال اضطرابش 
ــا  ــد؛ در نتیجــه وســواس ت ــدا می کن ــش پی افزای
میــزان قابــل تحملــی در تمــام افــراد وجــود دارد 
ــی  ــز، کم خواب ــتن تمرک ــد، نداش ــورت تردی و به ص

و... ظاهــر می شــود.
ایــن کارشــناس روان شناســی بــا اشــاره بــه 
مصداق هــای ایــن موضــوع، گفــت: در رفتارهــای 
بســیاری از اطرافیــان خــود شــاید ایــن موضــوع 
ــه یــک  ــرای رفتــن ب ــا ب ــده باشــید کــه مث را دی
ــته  ــی نداش ــه حیات ــان آن جنب ــه زم ــی ک میهمان
باشــد، بســیار حساســیت دارنــد و ایــن موضــوع 
ناشــی از افــکاری اســت کــه در ذهنشــان شــکل 
گرفتــه و شــاید از قضاوت هــای نابجــای اطرافیــان 

خــود تــرس داشــته باشــند.
وی اذعــان داشــت: شــکل گیری افــکار غیرمنطقی 
در ذهــن ایــن افــراد باعــث می شــود کــه اگــر در 
موقعیتــی دیــر برســند، احســاس خوبــی نخواهند 
 داشــت و مــدام اســترس را تجربــه می کننــد 

اســترس  آن  از  نوعــی  بــه  می خواهنــد  و 
کننــد. کنتــرل  و  پیشــگیری 

ــا  ــا بیــان اینکــه افــراد ب ــواده ب ایــن مشــاوره خان
ــا کامل گــرا بیشــتر  تیــپ شــخصیتی کمال گــرا ی
ــرد: در  ــار ک ــتند، اظه ــان هس ــواس زم ــار وس دچ
بعضــی از مشــاغل بیشــتر ایــن نــوع شــخصیت ها 
ــه در شــغل های نظامــی،  ــرای نمون وجــود دارد، ب
به خاطــر حساســیت  زمــان  نظــر گرفتــن  در 
ــراد در  ــن اف ــوال ای ــی معم ــت؛ ول ــال نیس اخت
ماننــد  روزانــه  زندگــی  دیگــر  موقعیت هــای 
ایــن  نیــز  دوســتانه  و  خانوادگــی  ارتباطــات 
وســواس را داشــته باشــند؛ بایــد بــه ایــن دو وجــه 

ــود. ــگاه ش ــه ن جداگان
خوش اخــاق ادامــه داد: کســانی کــه دچــار 

نبایدهــای  و  بایدهــا  اختــال هســتند،  ایــن 
غلطــی را بــرای خــود تعریــف کرده انــد کــه 
الــزام آور هســتند و معمــوال در بســیاری از روابــط 
اجتماعــی و خانوادگــی و حتی شــغلی مشــکاتی 
ــد.  ــود می آورن ــه وج ــران ب ــود و دیگ ــرای خ را ب
ــراد  ــن اف ــرای ای ــم ب ــه می توانی ــی را ک پیامدهای
بیــان کنیــم؛ اســترس زیــاد و شــدید دربــاره 
دیگــر افــراد جامعــه، رفتارهــای پرخاشــگرانه، 
اختــال در روابــط خانوادگــی و فرزنــدان کــه 
ــن  ــرط می شــوند؛ ای دچــار ســخت گیری های مف
پیامدهــا زمینه ســاز اختال هــای دیگــر شــود.

وی بــا اشــاره بــه عواملی کــه در ایجاد وســواس در 
زمــان نقــش دارد، خاطرنشــان کــرد: نــوع تربیــت 
ــواده در ایــن موضــوع بســیار اثرگــذار اســت.  خان
ــا ایــن اختــال  در خانواده هایــی کــه یــک فــرد ب
وجــود داشــته باشــد، به شــدت رفتارهــای خــود 
را ترویــج می کننــد و افــراد دیگــر را تحــت تأثیــر 

ــد. ــرار می ده ق
ــی  ــه تنش های ــا اشــاره ب ــواده ب ــن مشــاور خان ای
کــه ممکــن اســت ایــن وســواس بــه وجــود آورد، 
ــکل از  ــن ش ــار ای ــه دچ ــردی ک ــا م ــت: زن ی گف
ــی خــود را  ــط عاطف ــر رواب وســواس هســتند، اگ
ــن  ــه ای ــد ب ــر بگیرن ــک ارزش در نظ ــوان ی به عن
نتیجــه می رســند کــه شــاید واقعــا ارزش نداشــته 
ــر را  ــر، همدیگ ــی تأخی ــر کم ــه به خاط ــد ک باش

ــد. آزرده خاطــر کنن

جــراح و متخصــص گــوش، گلــو و بینــی بــا بیــان اینکــه جراحــی 
آندوســکوپی ســینوس رایج تریــن عمــل جراحــی اســت کــه 
بــرای درمــان بیماری هــای التهابــی و عفونــی ســینوس ها انجــام 
می شــود، گفــت: ایــن روش نیــاز بــه بســتری در بیمارســتان بــرای 

بیمــار نــدارد.
خشــایار احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در مبتایــان بــه ســینوزیت 
در اولیــن مرحلــه از درمــان، داروهــا و عمل هــای مختلفــی از 
جملــه شست وشــوی بینــی،  بــرای بیمــار تجویــز می  شــود، اظهــار 
داشــت: در برخــی مــوارد پزشــک و بیمــار بــه ایــن نتیجه می رســند 
کــه عفونــت ســینوس ها همچنــان به طــور مکــرر اتفــاق می افتــد و 

ــه دارو یــا روش هــای درمانــی اولیــه پاســخ نمی دهــد. ب
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اضافــه کــرد: در چنیــن مواقعی یک 
گزینــه بــرای درمــان ســینوزیت، انجــام عمــل جراحی آندوســکوپی 

بینــی بــرای گشــادکردن دهانــه مجراهایــی اســت کــه کار تخلیــه 
مخــاط از ســینوس را انجــام می دهنــد.

احمــدی گفــت: جراحــی آندوســکوپی ســینوس رایج تریــن عمــل 
جراحــی اســت کــه بــرای درمــان بیماری هــای التهابــی و عفونــی 
ــه  ــات نشــان داده اســت ک ــام می شــود. تحقیق ســینوس ها انج
ــدگار  ــش و مان ــیار  رضایت بخ ــی بس ــی نتایج ــل جراح ــن عم ای

ــد. ــاد می کن ایج
وی دربــاره ســایر مزایــای جراحی آندوســکوپی ســینوس گفت: درد 
کمتــر، نامشــخص بودن محــل عمــل جراحــی، خون ریــزی کمتــر، 
ناراحتــی کمتــر بیمــار هنــگام جراحــی، نیــاز کمتــر بــه پانســمان و 
ــکوپی، دوران  ــی آندوس ــس از جراح ــی پ ــون بین ــتفاده از تامپ اس
ــه  ــی اســت ک ــت بیشــتر از دالیل ــزان موفقی ــود ســریع تر و می بهب

پزشــکان ایــن روش را بــه بیمــار توصیــه می کننــد.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی گفــت: حــدود 90 
درصــد کــودکان 6 ســاله ایرانــی دچــار پوســیدگی دنــدان بــوده 
ــدان شــیری پوســیده هســتند و  و به طــور متوســط دارای 5 دن
فقــط 0.4 درصــد از نوجوانــان 15 ســاله فاقــد پوســیدگی و دارای 

دندان هــای کامــا ســالم هســتند.
خوشنویســان دندانپزشــک و عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علوم 
ــازمان  ــکاری س ــز هم ــس مرک ــتی و رئی ــهید بهش ــکی ش پزش
بهداشــت جهانــی، در آســتانه برگــزاری همایــش ســامت دهــان 
ــار داشــت: موضــوع  ــران اظه انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ای
ســامت دهــان و دندان ابعــاد وســیعی دارد. در تعریف ســازمان 
ــی، فــردی کامــا ســالم تلقــی می شــود کــه از  بهداشــت جهان
نظــر فیزیکــی، روحــی، اجتماعــی و... در ســامت کامــل باشــد. 
ــد ــالم باش ــات س ــام جه ــردی از تم ــر ف ــر، اگ ــارت دیگ ــه عب  ب

امــا دهــان و دندان هــای ســالمی نداشــته باشــد، ایــن شــخص 
طبــق تعریــف، فــرد ســالمی محســوب نمی شــود.

ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
ــامت  ــی س ــاخص بین الملل ــر ش ــت: اگ ــار داش ــتی اظه بهش
دهــان بــرای کــودکان 12ســاله را در نظــر بگیریــم، آمــار پیمایــش 
ــد از  ــه27.4 درص ــد ک ــان می ده ــال 91 نش ــا در س ــوری م کش
ــا  ــا ب ــند؛ ام ــیده می باش ــای پوس ــد دندان ه ــودکان فاق ــن ک ای
ــای ســالم  ــن دندان ه گذشــت 3ســال، حــدود 27درصــد از ای
ــد  ــط 0.4 درص ــه فق ــوی ک ــه نح ــوند ب ــیدگی می ش ــار پوس دچ
ــن  ــای ســالم هســتند. ای ــان 15 ســاله دارای دندان ه از نوجوان
آمــار همچنیــن نشــان می  دهــد کــه بــا افزایــش ســن، بــه دلیــل 
کمبــود آگاهــی و انجــام نــدادن مراقبت هــای فــردی الزم، اغلــب 
ــری دچــار پوســیدگی می شــوند. ــس از دیگ ــی پ ــا یک دندان ه

 مزایای جراحی آندوسکوپی 
در درمان التهاب و عفونت سینوس

 حدود ۹۰ درصد کودکان ۶ ساله 
دچار پوسیدگی دندان هستند

،،
ریشــه بیمــاری وســواس، اضطــراب 
بــه دو شــکل فکــری و  اســت کــه 
عملــی بــروز می کنــد و افــرادی کــه 
دچــار وســواس می شــوند بــا انجــام 
عمــل وسواســی، ســعی در کاهــش 

دارنــد اضطرابشــان 

۳ واکسن جدید در راه ایران

 کارشناس روان شناسی در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

بایدها و نبایدهای غلط را از ذهن خود دور کنید
وسواس را به موقع درمان کنید



7 محیط زیست
 بحران محیط زیست 

اخالقی است
ــط  ــرای حــل مشــکل محی ــت: ب ــاد گف ــق دام ــت هللا محق آی
زیســت بایــد از اهــرم دیــن بهــره ببریــم؛ زیــرا ایــن بحــران، 
ــا  ــوان ب ــن می ت ــتفاده از دی ــا اس ــط ب ــت و فق ــی اس اخالق

ــرد. ــه ک آن مقابل
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم و المســلمین محمدمهدی 
ــا،  ــان و فرهنگ ه ــوی ادی ــز گفت وگ ــس مرک تســخیری، رئی
در یازدهمیــن دور گفت وگــوی دینــی مرکــز گفت وگــوی 
ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان  فرهنگ هــای  و  ادیــان 
اســالمی کــه بــا موضــوع »ادیــان و محیــط زیســت« برگــزار 
ــت ها  ــن دوره از نشس ــم ای ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ــد، ب ش
ــان«  ــگاه ادی ــت از ن ــط زیس ــم »محی ــوع مه ــه موض ــه ب ک
اختصــاص دارد و قــرار اســت اندیشــمندان بــه ارائــه مقاالت و 
دیدگاه هــای خــود در این بــاره بپردازنــد، بــا موفقیــت همــراه 
باشــد، اظهــار کــرد: محیــط زیســت کــه عرصــه زندگــی بشــر 
ــه و  ــه خودخواهان ــا روحی ــده اســت، متأســفانه ب حــال و آین
انســان ها و دخالــت عوامــل  از  بی مســئولیتی بســیاری 
اقتصــادی، سیاســی و صنعتــی بــه یــک چالــش بــزرگ عصر 
حاضــر تبدیــل شــده اســت و اخــالق زیســت محیطی بشــر 
ــم  ــده اســت. امیدواری ــه آســیب دی ــه شــدت در ایــن زمین ب
بــا برگــزاری ایــن نشســت ها بتوانیــم نقشــی در پاسداشــت 
ــرا از نظــر  حریــم محیــط زیســت و طبیعــت ایفــا کنیــم؛ زی
ادیــان الهــی، طبیعــت و موجــودات، آفریــده خداونــد هســتند 
و از نشــانه ها و آیــات الهــی محســوب می شــوند. انســان بــر 
آنهــا مســلط شــده اســت و از منابــع طبیعــت بایــد در جهــت 
معــاش شــرافتمندانه و رشــد و تعالــی، بــا ادای حــق بندگــی 

و شــکر نعمــت بهــره ببــرد.
ــای  ــی جمهوری ه ــده مذهب ــت، نماین ــن نشس ــه ای در ادام
قــازان و تاتارســتان در فدراســیون روســیه گفــت: انســان پس 
از رنســانس و زمانــی کــه بــه خودکفایــی رســید، رفتــارش بــا 

محیــط زیســت تغییــر کــرد و علیــه خــودش شــد.
مرکــز  نشســت  یازدهمیــن  در  فیوفــان«  »عالیجنــاب 
ارتدوکــس  ادیــان و فرهنگ هــا و کلیســای  گفت وگــوی 
روســیه کــه عصــر شــنبه بــا عنــوان »ادیــان و محیــط 
زیســت« در تهــران برگــزار شــد، ابتــدا نامــه پاتریــارک کریــل، 
رهبــر کلیســای ارتدوکــس روســیه، را دربــاره یازدهمیــن 
دور گفت  وگــوی اســالم و مســیحیت ارتدوکــس روســیه 
ــه قرارگرفتــن مســئله محیــط زیســت و ظهــور  ــد کــه ب خوان

ــت. ــاره داش ــان اش ــی انس خودکامگ
ایــن نماینــده مذهبــی کلیســای ارتدوکــس روســیه در ادامــه 
ــا بیــان اینکــه بحــران محیــط زیســت همیشــه بــه دنبــال  ب
ــد و ایــن بحــران در  ــه وجــود می آی بحران هــای دیدگاهــی ب
دوران رنســانس پیــدا شــد، گفــت: درواقــع زمانــی کــه عصــر 
خودکفایــی انســان بــه وجــود آمــد و منجــر بــه تغییــر رفتــار 
ــت  ــط زیس ــران محی ــد، بح ــودش ش ــط خ ــا محی ــان ب انس

پدیــد آمــد.
و  سیاســی  بحران هــای  جنــگ،  فیوفــان  عالیجنــاب 
اجتماعــی و بازســازی ســاختارهای تاریخــی را عامــل فشــار 
ــب  ــالش دو مذه ــزود: ت ــت و اف ــت دانس ــر طبیع ــان ب انس
جهانــی بــه نمایندگــی از ایــران و بــرادران ارمنــی و کلیســای 
ــاره  ــر انســان  ها درب ــه تفک ــن اســت ک ارتدوکــس روســیه ای

ــد. ــر کن ــد تغیی ــط زیســت بای محی

ــا و  ــتای آب ــه روس ــت ب ــتای کری ــردان روس م
اجدادی شــان کــه ســال ۵۷ بــا خاک یکســان 
شــده بــود، برگشــتند تــا کاروانســرا و بناهــای 
تاریخــی دیگــر ایــن روســتا را احیا کننــد و این 

بــار میزبــان گردشــگران باشــند.
ــال از  ــل س ــر، چه ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
زمانــی کــه زلزلــه روســتای کریــت را بــا خــاک 
از  زلزلــه ای کــه  یکســان کــرد، می گــذرد؛ 
روســتای خشــتی و گلــی جــز گنبــد مســجد 
قدیمــی  چیــزی بــه جــا نگذاشــته بــود. مردم 
ــه  ــد، ب ــورده بودن ــابی زخم خ ــه حس ــتا ک روس
جــای دیگــری کــوچ کردنــد و هیــچ وقــت نــه 
خانه هایشــان را از یــاد می برنــد و نــه زلزلــه را. 
ــه  ــرد ب ــد م ــال چن ــل س ــس از چه ــاال پ ح
ــاره  ــده اند و دوب ــتا ش ــته وارد روس ــاد گذش ی
می خواهنــد جریــان زندگــی را در ایــن روســتا 
راه بیندازنــد؛ امــا ایــن بــار بــه شــکلی دیگــر؛ 

ــت.  ــل آنهاس ــگری راه ح گردش
شــش مــرد از اول تــا آخــر کار پــای هــم 
ایســتادند و در کنــار کارشــان در معــدن زغــال 
ســنگ، بــه مرمــت کاروانســرای روســتای 
کریــت پرداختنــد. خیلــی از افــراد حتــی 
کارشناســان میــراث فرهنگــی آمدنــد و گفتنــد 
کــه ایــن کاروانســرا در بعضــی جاها حــدود ۲۰ 
و بعضــی جاهــا ۷۰ درصــد ریختــه اســت و در 
ــد آن را مرمــت  ــک ســال نمی توانی ــر از ی کمت
ــد ــزم کردن ــان را ج ــا عزمش ــا آنه ــد؛ ام  کنی

تــا عیــد ســال ۹۵ آن را افتتــاح کننــد؛ بــه 
همیــن دلیــل حســابی کار کردنــد؛ آن قــدر کــه 
حتــی عیــد ســال ۹۵ را ندیدنــد. وقتــی کارگران 
خودشــان  می کردنــد،  تــرک  را  کاروانســرا 
آســتین بــاال می زدنــد و حتــی در بعضــی 
ــا کار  ــا آنه ــان ب ــر همزم ــر کارگ ــا ۴۰ نف از روزه
ــا باالخــره توانســتند در مــدت ۶۹   ــد ت می کردن
روز در روز دوم عیــد ۹۵ آن را افتتــاح کننــد.

کریــم ضرابــی و جــواد یزدانی دوســت، همــکار 
ــارک  ــم ژئوپ ــان تی ــه میزب ــتند ک ــر هس یکدیگ
از  می گوینــد  آنهــا  شــده اند.  کاروانســرا  در 
ــل  ــرای تبدی ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می وام س
کاروانســرا بــه مرکــز بوم گردی روســتا اســتفاده 
کرده انــد و حــاال چنــان گرفتارشــان کــرده اســت 
کــه از حقوقشــان بازپرداخــت آن را می دهنــد؛ 

ــرش  ــار پذی ــرا از کن ــه کاروانس ــی ک ــا زمان ت
ــه ســوددهی برســد. میهمــان ب

توانســتند  اینکــه  از  خوشــحال اند  آنهــا 
مــردم را مشــتاق کننــد کــه بــه روســتای 
ویران شده شــان بازگردنــد و باعــث شــوند 
ــاال  ــد. ح ــردش کنن ــم روزی در آن گ ــی نی حت
ــد  ــه و هلن ــی از فرانس ــگران خارج ــا گردش ام
در  به ویــژه  زیــادی  داخلــی  و گردشــگران 
ــر و  ــل ســال از شــهرهای دیگ روزهــای تعطی
ــا دو،  ــد ت ــرا می آین ــن کاروانس ــه ای ــران ب ته

ــد.  ــت کنن ــا اقام ــه روزی در آنج س
و  دارد  ســاکتی  شــب های  روســتا  ایــن 
ــز آن  ــه چی ــه هم ــرایی ک ــت در کاروانس اقام
ــی و  ــگران داخل ــرای گردش ــت، ب ــنتی اس س
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــذاب اس ــی ج خارج
اســت کــه گردشــگران چنــد روزی را بــه 
ــه  ــد. هزین ــاص می دهن ــت در آن اختص اقام
اقامتشــان در اینجــا هــم بیشــتر توافقــی 
چــون  تعیین شــده.  پیــش  از  تــا  اســت 
ــد  ــد دارن ــتر قص ــتانش بیش ــی و دوس ضراب
گردشــگر بــه اینجــا مراجعــه کنــد؛ بــه همیــن 
ــار  ــا مسافرشــان کن ــی ب ــر قیمت ــا ه ــل ب دلی
می آینــد؛ از شــبی ۶۰ هــزار تومــان گرفتــه تــا 
۱۰۰ هــزار تومــان بــا تمــام وعده هــای غذایــی.

ــگاه  ــه اقامت ــرا ب ــل کاروانس ــه تبدی ــده اولی ای
بــود.  شــده  گرفتــه  مصــر  روســتای  از 
ــود،  ــه ب ــر رفت ــه مص ــی ب ــرادر ضراب ــی ب وقت

ــا  ــای قدیمــی را احی ــردم بناه ــود م ــده ب دی
مســافر  یــا  زندگــی  آن  در  و   می کننــد 
ــا مــردان  ــد. همیــن باعــث شــد ت می پذیرن
روســتا دســت بــه کار شــوند و آنهــا هــم بــه 
روســتای آبــا و اجدادی شــان روح ببخشــند 
و در کنــار احیــای کاروانســرا بــه فکــر احیــای 
مســجد و قنــات و حمــام روســتا هــم 

برآینــد.
آنهــا می گوینــد تغییــری در کاروانســرا ندادنــد 
ــش  ــط مرمت ــود، فق ــه ب ــکلی ک ــان ش و هم
کردنــد. مرمــت کاروانســرا و حمام حــدود ۵۰۰ 
میلیــون تومــان بــرای آنهــا خــرج برداشــت. 
حــاال در کنــارش یکــی از واحدهای کاروانســرا 
ــاص  ــتی اختص ــع دس ــروش صنای ــه ف را ب
داده انــد؛ صنایــع دســتی ای کــه بایــد روی آن 
بیشــتر کار کننــد و چیــزی متعلــق بــه مــردم 
روســتا باشــد یــا مــردم طبــس آن را ســاخته 

شند. با

آن طــور کــه ضرابــی می گویــد قدمــت دقیــق 
ایــن روســتا هنــوز مشــخص نشــده اســت؛ 
اســالم  از  پیــش  بــرای  می گوینــد  امــا 
اســت. تقریبــا از بیشــتر دوره هــای تاریخــی 
ــود دارد؛  ــی وج ــر تاریخ ــتا اث ــن روس در ای
ــق  ــن روســتا متعل ــار ای ــه آب انب ــرای نمون ب
بــه دوره قاجاریــه اســت. مســجد روســتا نیز 
ــه  ــر مبنــای کتاب هــای تاریخــی متعلــق ب ب
قــرن 3۰ هجــری اســت. مکانــی در روســتا 
ــا کلیســا  ــد کله ســیاه ی هســت کــه می گوین
ــه  ــق ب ــز شــاید متعل ــه نی ــوده اســت. قلع ب
دوره پیــش از اســالم باشــد؛ امــا زلزلــه ســال 
۵۷ بســیاری از ایــن بناهــا را تخریــب کــرد. 
ــاک  ــد و خ ــردم می آمدن ــه م ــس از زلزل پ
کهنــه باقی مانــده از خانه هایشــان را بــا لــودر 
ــه  ــاید آنچ ــد. ش ــاورزی می بردن ــرای کش ب
ــد  ــی باش ــف بناهای ــت نص االن در روستاس
کــه پیــش از زلزلــه در روســتا بــوده اســت.

مردان روستای کریت برای احیای کاروانسرای زلزله زده آستین باال زدند

همت بلند روستاییان

مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــا فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای شــمال  غــرب  آذربایجــان غربــی ب
نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران دیــدار و 

کــرد. گفت وگــو 
ــی اداره  کل  ــط  عموم ــل از رواب ــه  نق ــا ب ــراث  آری ــزارش می ــه  گ ب
میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری آذربایجــان 
ــراث  فرهنگــی اســتان، در  ــر کل می ــاری، مدی ــل جب ــی، جلی غرب
ایــن دیــدار کــه یکشــنبه ۱۶ اردیبهشــت برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
اقدامــات انجام شــده دربــاره حفــظ بناهــای تاریخــی موجــود در 
ســتاد لشــکر ارومیــه گفــت: بــا حفــظ بناهــای تاریخــی موجــود 
در ســتاد لشــکر ارومیــه می تــوان ایــن ســایت را تبدیــل بــه یــک 

ــرد. ــوزه ک پارک م
ــا راه انــدازی پارک مــوزه در امتــداد بافــت  جبــاری تصریــح کــرد: ب

تاریخــی میــدان ایالــت مجموعــه ای تفریحــی و تاریخــی ایجــاد 
شــده اســت و بــه ســبب ایــن ســایت ارومیــه جهانــی خواهد شــد.
ــات  ــد مطالع ــت داد و بای ــان را از دس ــد زم ــد: نبای ــادآور ش او ی
ــای  ــا بناه ــود ت ــام ش ــوط انج ــای مرب ــوزه ای الزم و طراحی ه م

ــوند. ــب نش ــار تخری ــکر دچ ــتاد لش ــود در س موج
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی آذربایجــان غربــی بــا قدردانــی از همت 
ــم بناهــای موجــود را  ــا آماده ای ــرد: م ــه اعــالم ک لشــکر ۶۴ ارومی
مرمــت و احیــا کنیــم و در اختیــار مــردم و گردشــگران قــرار دهیــم.
ــده  ــو، فرمان ــی حاجیل ــتاد عل ــرتیپ دوم س ــر س ــن امی همچنی
قــرارگاه منطقــه ای شــمال  غــرب نزاجــا، بــا ابــراز خرســندی از ایــن 
دیــدار گفــت: مــا نیــز آماده ایــم تــا بــا حفــظ قوانیــن و مقــررات 
ــی و  ــای تاریخ ــای بناه ــرای احی ــی ب ــی نظام ــه اراض ــوط ب مرب

ــم. ســایت ســتاد لشــکر همــکاری کنی

و  دســتی  صنایــع   فرهنگــی،  میــراث   اداره  رئیــس 
ملــی  جشــنواره  گفــت:  ترکمــن  بنــدر  گردشــگری 
ــا حضــور  ــل ترکمــن ۱۹ اردیبهشــت ب ــی اســب اصی زیبای
از سراســر کشــور در مراتــع  پرورش دهنــدگان اســب 

می شــود. برگــزار  شهرســتان کاللــه 
ــدر  ــی بن ــراث  فرهنگ ــس اداره می ــدی، رئی ــد حمی محم
ترکمــن، ۱۵ اردیبهشــت ۹۷ در جلســه هماهنگــی برگــزاری 
ــاله  ــرد: هرس ــار ک ــن اظه ــل ترکم ــب اصی ــنواره اس جش
ــزرگ  ــزاری مراســمی ب ــار شــاهد برگ ــای به در فصــل زیب
ــل  ــب اصی ــی اس ــنواره زیبای ــوان جش ــا عن ــدار ب و پرطرف

ــتیم. ــتان هس ــن شهرس ــن در ای ترکم
او بــه اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اشــاره کــرد و افزود: 
ــگری،  ــت گردش ــت صنع ــدف تقوی ــا ه ــنواره ب ــن جش ای

ــرورش  ــا توســعه صنعــت پ ــه اقتصــاد روســتا ب کمــک ب
اســب و همچنیــن حفــظ و تقویــت ذخیــره ژنتیــک اســب 
اصیــل ترکمــن و ایجــاد نشــاط و شــادابی در جامعــه برگزار 

می شــود.
ــل ترکمــن بیــش  ــی اســب اصی ــی زیبای در جشــنواره مل
ــا یکدیگــر  ــا ســیلمی ب ــای مــادر ت از 3۰۰ اســب از کــره پ

رقابــت می کننــد.
ایــن جشــنواره از ســاعت ۱۰ صبــح روز چهارشــنبه ۱۹ 
اردیبهشــت بــا حضــور داوران بین المللــی در ۱۰ کالس 
ــک  ــار ی ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــود. همچنی ــزار می ش برگ
روز پیــش از جشــنواره روز سه شــنبه ۱8 اردیبهشــت از 
ســاعت ۱۶ حراجــی اســب نیــز در محــل جشــنواره برگــزار 

می شــود.

دیدار مدیر کل میراث  فرهنگی آذربایجان غربی با 
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال  غرب نزاجا

 برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن
در کالله

آگهی مزایده
 ۱3۹۷۰3۹۰۲۰۰۴۰۰۰۰۴۱ آگهــی:  شــماره 
پرونــده:  شــماره   ۹۷/۲/۱۱ آگهــی:  تاریــخ 
۱3۹3۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۶۲8آگهــی مزایــده پرونده بشــماره 
ــالک  ــن پ ــدانگ زمی ــی : ) ۹3۰۲۲8۰( ١-شش بایگان
۷38/ ۲۲۶۷ )هفتصــد و ســی و هشــت فرعــی 
از دو هــزار و دویســت و شــصت و هفــت اصلــی( 
واقــع در بخــش ۶ ثبــت اصفهــان بمســاحت ۱8۹ 
ــوار  ــتان ، بل ــان ، بهارس ــه آدرس :اصفه ــع ب ــر مرب مت
اردیبهشــت غربــی ، ک شــهید اکبــر شــیرازی ۲ 
ــت آن در صفحــه ۲۲۷  ــه ســند مالکی ــالک ۵۵8 ک پ
دفتــر 3۲3 امــالک بنــام آقــای مرتضــی قائــد امینــی 
ــق  ــت و طب ــده اس ــادر ش ــت و ص ــار ثب ــد آقای فرزن
۹۴۴۲۰۲۵۱۲۷۹۲۴۹-ادارهثبــت   -  ۹۴/۱/۲۷ نامــه 
منطقــه جنــوب اصفهــان حــدود اربعــه بدیــن شــرح 
ــه  ــر ب ــول ۹مت ــت بط ــی اس ــماال: پ ــد: ش ــی باش م
خیابــان شــرقا: پــی بــه پــی بطــول ۲۱ متــر بشــماره 
ــه  ــر ب ــول ۹ مت ــت بط ــی اس ــا: پ ــی جنوب ۷3۷فرع
ــر بشــماره  ــه پــی بطــول ۲۱ مت ــی ب ــا: پ ــان غرب خیاب
۷3۹ کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی پــالک 
ــی  ــع و اعیان ــر مرب ــه ۱8۹ مت ــاحت عرص ــوق بمس ف
ــازه  ــوع س ــال ، ن ــت ۱۵ س ــع ، قدم ۹۵/ ۱۰8 مترمرب
بتنــی ، ســقف تیرچــه بلــوک ، دیوارهــای داخلــی گــچ 
پرداختــی و رنــگ مســتعمل ، آشــپزخانه کاشــی کاری 
، کــف هــال موزائیــک ، درب و پنجــره هــای خارجــی 
فلــزی ، نمــای بیرونی آجرنمــا ، دارای انشــعابات آب ، 
بــرق، گاز و فاقــد بیمــه مــی باشــد. مبلــغ پایــه مزایده 
83۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریــال مــی باشــد. ۲-ششــدانگ 
اعیانــی یکدســتگاه آپارتمــان ) طبقــه چهــارم بلــوک 
شــمال غربــی ( پــالک ۶۵۹۶ فرعــی بــا قــدر الحصــه 
ــاحت ۴۹/ ۱۰۵  ــاعات بمس ــاعی و مش ــه مش از عرص
متــر مربــع بانضمــام ششــدانگ انبــاری ۶۵3۹ واقــع 
در طبقــه زیرزمیــن بلــوک شــمال غربــی کال مجــزی 
ــه  ــان ب شــده از ۲۲۶۷ و ۵۹ واقــع در بخــش ۶ اصفه
ــی ،  ــت غرب ــوار الف ــتان ، بل ــان ، بهارس آدرس : اصفه
ــد شــرقی  ــاران ، بلــوک مرواری مجتمــع مســکونی به
ــت آن در  ــند مالکی ــه س ــد 3۰ ک ــار واح ــه چه ، طبق
صفحــه ۲۰۶ دفتــر ۱3۴ امــالک بنــام آقــای مرتضــی 
قائــد امینــی فرزنــد آقایــار ثبــت و صــادر شــده اســت 
و طبــق نامــه ۹۴۴۲۰۲۵۱۲۷۹۲۵8- ۹۴/۱/۲۷ اداره 
ثبــت منطقــه جنــوب اصفهانحــدود اربعــه بدین شــرح 
ــر  درب و  ــول ۵/8۴ مت ــماال:اول بط ــد: ش ــی باش م
دیواریســت بــه راه پلــه مشــاعی پــالک ۶۵3۲ فرعــی 
و دوم بطــول۹۱/ ۴ متــر  تحتانــی دیــوار اشــتراکی بــا 
آپارتمــان طبقــه چهــارم پــالک ۶۵۹۵ فرعــی و فوقانی 
دیواریســت بــه فضــای آپارتمــان مرقــوم شــرقا بطــول 
ــه فضــای حیــاط  ۷۰/ ۱۰ متــر پنجــره و دیواریســت ب
مشــاعی پــالک ۶۴۰۱فرعــی جنوبــا: در پنــج قســمت 
ــی  ــارم غرب ــمت چه ــرقی وقس ــمت دوم ش ــه قس ک
ــب بطــول هــای ۴۵/ 3 و 3۰/ ۰ و ۵۰/ ۰  اســت بترتي
و 3۰/ ۰ و ۵/۰۱ متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضــای 
ــی  ــالک ۶۵8۹فرع ــوم پ ــه س ــان طبق ــراس آپارتم ت
ــی  ــمت دوم جنوب ــه قس ــمت ک ــا: اول در دو قس غرب
اســت بترتيــب بطــول هــای ۰۲/ ۵ و ۱/۷۹ مترپنجره 
و دیواریســت بــه فضــای حیــاط مشــاعی پــالک 

۶۴۰۱ فرعــی و دوم بطــول ۵/۶8 متــر دیــوار اشــتراکی 
اســت بــا آپارتمــان طبقــه چهارمپــالک ۶۵۹3فرعــی ، 
ارتفــاع ۷۵/ ۲ متــر حقــوق ارتفاقــی لــه و علیــه طبــق 
ــه  ــه اینک ــد ب ــا قی ــت و ب ــک آپارتمانهاس ــون تمل قان
ــیله  ــی بوس ــومپالک ۶۵8۹ فرع ــه س ــان طبق آپارتم
هواکــش ســمت شــمال بــه ابعــاد ۴۰/ ۱ * ۰/۵۰ 
ــدود  ــتفاده دارد و ح ــق اس ــوق ح ــان ف ــر از آپارتم مت
انباریشــماال: بطــول ۱/۷۲ متــر دیواریســت بــه تحتانی 
ــاط  ــه حی ــت ب ــی دیواریس ــاعی و فوقان ــاط مش حی
مشــاعی پــالک ۶۴۰۱ فرعــی شــرقا: بطــول ۴۰/ ۲ متــر  
ــی  ــاعی و فوقان ــاط مش ــی حی ــه تحتان ــت ب دیواریس
ــالک ۶۴۰۱ فرعــی  ــاط مشــاعی پ ــه حی دیواریســت ب
ــه راه  ــت ب ــر درب ودیواریس ــول ۱/۷۲ مت ــا: بط جنوب
پلــه مشــاعی پــالک ۶۵3۲ فرعــی غربــا: بطــول ۲/۴۰ 
متــر دیــوار اشــتراکی اســت بــا انبــاری پــالک  ۶۵38 
فرعــی ارتفــاع۷۵/ ۲ متــر حقــوق ارتفاقــی لــه و علیــه 
ــق نظــر  ــه طب ــک آپارتمانهاســت. ک ــون تمل ــق قان طب
ــوق بمســاحت ۴۹/ ۱۰۵  ــالک ف کارشــناس رســمی پ
متــر مربــع ، نــوع ســازه بتنــی ، ســقف تیرچــه بلــوک 
، دیوارهــای داخلــی گــچ پرداختــی و رنــگ مســتعمل 
، آشــپزخانه کاشــی کاری ، کــف هــال ســرامیک ، درب 
ــزی ، نمــای کوچــه آجــر  و پنجــره هــای خارجــی فل
ــعابات آب ،  ــال ، دارای انش ــا ۲۰ س ــت بن ــا ، قدم نم
بــرق، گاز و فاقــد بیمــه مــی باشــد. مبلــغ پایــه مزایــده 
ــال  ــون ری ــال )نهصــد و هشــتاد میلی ۰۰۰/۰۰۰/ ۹8۰ ری
( مــی باشــد. 3-ششــدانگ اعیانــی یکدســتگاه 
آپارتمــان ) طبقــه دوم جنوبــی بلــوک چهــارم ( ۱۲۴۲۰ 
فرعــی بمســاحت ۴۲/ ۱3۲ متــر مربــع بانضمــام 
ششــدانگ انبــاری ۱۲3۷۷ فرعــی واقــع در طبقــه 
ــا قــدر الحصــه از عرصــه  زیرزمیــن بلــوک چهــارم و ب
و ســایر مشــاعات و مشــترکات کال مجــزی شــده از 
ــان  ــت اصفه ــش ۶ ثب ــات در بخ ۲۱8۷ )8۰۰8( واقع
ــی عصــر ،  ــوار ول ــان ، بهارســتان ، بل ــه آدرس :اصفه ب
چهــار راه فروردیــن ، مجتمــع مســکونی گلهــا)راه آهن( 
، بلــوک اللــه ،طبقــه دوم D کــه ســند مالکیــت آن در 
صفحــه ۵۵8 دفتــر ۱۴۰ امــالک بنــام آقــای مرتضــی 
قائــد امینــی فرزنــد آقایــار ثبــت و صــادر شدهاســت 
و طبــق نامــه ۹۴۴۲۰۲۵۱۲۷۹۲38- ۲۷/ ۹۴/۱ اداره 
ــن  ــه بدی ــان حــدود اربع ــوب اصفه ــه جن ــت منطق ثب
شــرح مــی باشــد: شــماال: در سهقســمت اول بطــول 
3۰/ ۱ متــر دیواریســت بفضــای عرصــه مشــاعی دوم 
بطــول 3/۷۵ متــر درب اختصاصــی و دیواریســت 
ــا راه پلهمشــاعی پــالک ۱۲3۵3 فرعــی ،  اشــتراکی ب
ــر دیواریســت بفضــای عرصــه  ــول ۱۰/ ۴مت ســوم بط
مزبــور شــرقا: بطــول ۱3/۶۰ متــر دیواریســت بفضــای 
ــر دیواریســت  ــا، بطــول ۹/۱۵ مت عرصهمشــاعي جنوب
بفضــای عرصــه مشــاعی غربــا: در پنــج قســمت کــه 
قســمت دوم جنوبــی و چهــارم شمالیســت بطولهــای 
۷۷/ ۲ و ۲۰/ ۱ و 8۲/ ۵ و 3۰/ ۱ و ۱۰/ ۵ متــر کال 
دیواریســت بفضــای عرصــه ، ارتفــاع 8۰/ ۲ متــر حقوق 
ارتفاقــی لــه و علیــه طبق قانــون تملک آپارتمانهاســت. 
حــدود انبــاری * شــماال: بطــول ســه متــر دیواریســت 
ــی شــرقا:  ــاری شــماره ۱۲3۷8 فرع ــه انب مشــترک ب
ــماره ۱۲۲8۰  ــه ش ــرو و پل ــه راه ــت ب درب و دیواریس
فرعــی بطــول ۱/3۰ متــر جنوبــا: دیواریســت مشــترک 

ــر  ــی بطــول ســه مت ــاری شــماره ۱۲3۷۶ فرع ــه انب ب
غربــا: بطــول 3۰/ ۱ متــر دیواریســت بــه عرصــه 
مشــاعی )ارتفــاع 3۰/ ۲ متــر ( حقــوق لــه و علیه طبق 
قانــون تملــک آپارتمانهاست.مشــاعات عبارتنــد از الــف 
ــالک ۱۲38۰  ــاعی پ ــه مش ــرو و راه پل ــت راه ( تمام
فرعــی واقــع در طبقــه زیرزمیــن اول تــا چهــارم واقــع 
در بلــوک چهــارم ب( پارکینگ مشــاعی پــالک ۱۲38۱ 
فرعــی واقــع در طبقــه زیــر زمیــن بلــوک چهــارم کــه 
طبــق نظــر کارشــناس رســمی پــالک فــوق بمســاحت 
۴۲/ ۱3۲ مترمربــع ، نــوع ســازه بتنــی ، تیرچــه بلــوک 
، دیوارهــای داخلــی گــچ پرداختــی و رنــگ مســتعمل 
، آشــپزخانه کاشــی کاری ، کــف هــال موزائیــک ، 
ــه  ــای کوچ ــزی ، نم ــای خارجــی فل درب و پنجــره ه
ــعابات  ــال ، دارای انش ــا ۱۵ س ــت بن ــا ، قدم ــر نم آج
ــه  ــد.مبلغ پای ــی باش ــه م ــد بیم ــرق، گاز و فاق آب ، ب
ــق ســند  ــال مــی باشــد. طب ــده۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ری مزای
ــه  رهنــی شــماره ۶۶۷۲- ۶/۱۵/ ۹۱ تنظیمــی دفترخان
۲۶۱اصفهــان ، بــا جميــع توابــع و متعلقــات عرفيــه و 
شــرعیه بــدون اســتثناء چیــزی از آن در رهــن تعاونــی 
اعتبــار صالحیــن اصفهــان واقــع مــی باشــد از ســاعت 
۹ الــی ۱۲ روز دوشــنبه مــورخ ۷/ 3/ ۹۷ در اداره 
اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در خیابان هشــت 
بهشــت شــرقی -چهــارراه شــهید صداقتــی ، ابتــدای 
ــه  ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــور اداره ثب ــان اله خیاب
مرکــزی اصفهــان ، طبقــه ســوم ، شــعبه دوم اجــرای 
اســناد رســمی اصفهــان ، بــه مزایــده گــذارده می شــود 
ــه هرکــس  ــوق شــروع و ب ــه ف ــغ پای ــده از مبال . مزای
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
ــت  ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م فروخت
بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعــم از حــق 
ــی  ــرف در صورت ــتراک و مص ــق اش ــا ح ــعاب و ی انش
ــی  ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک
هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا 
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن 
آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه 
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه 
برنــده مزایــده مســترد می گــردد ضمنــا ایــن آگهی در 
یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان 
مــورخ ۱۷/ ۲/ ۹۷ درج و منتشــر مــی گــردد و در 
صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی 
گــردد. توضيحــا جهتشــرکت در جلســه مزایــده: مبلــغ 
پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانک ملــی در 
وجــه اداره اجــرای ثبــت اصفهــان ، بــه همــراه تقاضــای 
کتبــی و ارائــه کارت شناســائی معتبر الزامیســت ضمنا 
برنــده مزایــده بایــد مابقــی مبلــغ خریــد را تــا پایــان 
ــوص در  ــش مخص ــی فی ــان روز ط ــت اداری هم وق
ــد  ــپرده نمای ــالک س ــناد و ام ــت اس ــاب اداره ثب حس

.- م الــف 3۲۰۷

دادنامه 
 ۹۷۰۹۹۷3۷۲۷۱۰۰۱۱۵  : دادنامــه  شــماره 
 : پرونــده  شــماره   ۹۷/۱/۲۹  : تنظیــم  تاریــخ 
 : شــعبه  بایگانــی  ۹۶۰۹۹83۷۲۷۱۰۰۹۴8شــماره 
فرزنــد  زندوانــی  بتــول  هــا:۱-  ۹۶۲3۵۱خواهــان 

زندوانــی  اســدی  عباســعلی  آقــای   -۲ :حبیــب 
فرزنــد غالمرضــا همگــی بــه نشــانی اســتان اصفهــان 
ــن بســت  شهرســتان –شــهرنایین –خ آزادگان ک ۱ ب
پ۴خوانــدگان :۱- خانــم فریــده پیــرزاده فرزنــد 
ــد :حســین  ــم شــهرزادپیرنیا فرزن ــن ۲- خان :نیرالدی
3- خانــم مریــم پیرنیــا فرزنــد ابوالحســن ۴- آقــای 
ابوالحســن پیرنیــا فرزنــد حســین همگــی بــه نشــانی 
ــزان ســاختمان  ــان هرم ــدس خیاب ــران شــهرک ق ته
خیــام پــالک 8 ۵- آقــای فرهــاد نــواب فرزنــد 
ــد  ــان ناهی ــران جــردن خیاب ــه نشــانی ته حســین  ب
شــرقی شــماره ۱۵ و۷۰۲     ۶- آقــای شــهریار پیرنیــا 
فرزنــد باقــر ۷- آقــای فریــدون پیرنیــا فرزنــد :باقــر 
ــاس  ــد عب ــنلو  فرزن ــار قراحس ــارا افش ــم س 8- خان
ــه  ــی ب ــاد همگ ــد فره ــا فرزن ــرز پیرنی ــای فرام ۹-آق
ــد  ــنلو فرزن ــار قراحس ــرام افش ــای به ــانی : ۱۰-آق نش
عبــاس بــه نشــانی تهــران خ امــام خمینی ســاختمان 
ثبــت احــوال امــور خارجــه پــالک ۶ ۱۱-آقــای عبــاس 
ــانی  ــه نش ــین ب ــد غالمحس ــن لوفرزن ــار قراحس افش
ــاز ۲ خ هرمــزان طبقــه دوم  تهــران شــهرک قــدس ف
ــین  ــد حس ــا فرزن ــه پیرنی ــم آمن ــالک دوم ۱۲-خان پ
ــه نشــانی تهــران خ باهنــر خ آقایــی کوچــه رفیعــی  ب
پــالک ۲ زنــگ دوم ۱3- آقــای بیژن افشــار قراحســن 
ــرب  ــران شــهرک غ ــه نشــانی ته ــاس ب ــو فرزند:عب ل
A ــوک ــران بل ــای ته ــروزان شــمالی هرمــزان برجه پی

ــی  ــام ماف ــم نظ ــر خان ــم پریچه ــه ۱۲۱۴- خان طبق
ــدس خ  ــهرک ق ــران ش ــانی ته ــه نش ــی ب ــد تق فرزن
هرمــزان ســاختمان خیــام پــالک 8 ۱۵-خانــم فیروزه 
ــران جــردن خ  ــه نشــانی ته ــد حســین ب ــواب فرزن ن
ناهیــد شــرقی شــماره ۱۵و۷۰۲خواســته هــا:۱- مطالبه 
خســارات دادرســی ۲- الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی 
ــه تصــدی  ــن ب ــک  گردشــکار:دادگاه عمومــی نایی مل
ــر تشــکیل اســت .بامالحظــه اوراق  ــده زی امضــا ءکنن
ــا  ــالم وب ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون ومحتوی
ــادرت  ــل مب ــه شــرح ذی ــان ب ــد من اســتعانت ازخداون
ــوص  ــد.رای دادگاه  درخص ــی نمای ــدور رای م ــه ص ب
ــد  ــی فرزن ــدی زندوان ــعلی اس ــا ن عباس ــوی آقای دع
غالمرضــا ۲- خانــم بتــول زندوانــی فرزنــد حبیــب بــه 
ــد ابوالحســن  ــا فرزن ــم پیرنی ــم مری ــت ۱- خان طرفی
۲- شــهرزادپیرنیا فرزنــد حســین 3- ابوالحســن 
پیرنیــا فرزنــد حســین  ۴- آمنــه پیرنیــا فرزنــد 
حســین ۵- پریچهرخانــم نظامــی مافــی فرزنــد تقــی 
ــا  ــرز پیرنی ــر ۷-فرام ــد باق ــا فرزن ــدون پیرین ۶- فری
ــروزه  ــر  ۹- فی ــد باق ــا فرزن ــاد 8- شــهریار پیرنی فره
نــواب فرزنــد حســین ۱۰-فرهــاد نــواب فرزند حســین 
ــاس ۱۲-  ــد عب ــو فرزن ــژن افشــار قراحســن ل ۱۱- بی
بهــرام افشــار قراحســن لــو فرزنــد عبــاس ۱۲- بهــرام 
ــارا  ــاس ۱3- س ــد عب ــو فرزن ــن ل ــرا حس ــار ق افش
ــاس  ــاس ۱۴- عب ــد عب ــو فرزن ــرار حســن ل افشــار ق
افشــار قراحســن لــو فرزنــد غالمحســین  ۱۵- فریــده 
ــه  ــزام ب ــته ال ــه خواس ــن ب ــر الدی ــد نی ــرزاده فرزن پی
ــه اســناد رســمی وتنظیــم وانتقــال  حضــور دردفترخان
ســند رســمی شــش دانــگ پــالک ثبتــی ۱۹۵۱۱واقــع 
دربخــش ۲ ثبتــی ناییــن )موضــوع ســهم االرث 
آنان(باحتســاب کلیــه خســارات قانونــی نظــر بــه 
جمیــع اوراق ومحتویــات پرونــده ازجملــه دادخواســت 

تقدیمــی ،مالحظــه ســند قطعــی غیرمنقــول شــماره 
۱۲۵۹۲ مــورخ ۱3۶۲/۷/۱۰ دفترخانــه شــماره یــک 
ناییــن مبنــی بــر معاملــه ۵ هــزار متــر مربــع پــالک 
ــه  ــدگان ، جوابی ــن خوان ــان ومورثی ــن خواه ۱۹۵۱۱ بی
ــن ،مالحظــه  ــت نایی ــا ازاداره ثب اســتعالم خواهــان ه
نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری درپرونــده 
درتاریــخ  کــه  ناییــن  ۴۲۲/8۴حقوقــی  کالســه 
ــی  ــه تصرفــت فعل ــوان داشــه اســت ک ۱38۰/۱۰/۷عن
خواهــان هــا شــامل دوپــالک ۱۹۵۱۰و۱۹۵۱۱مــی باشــد 
ــزار  ــاحت ۵ ه ــر مس ــالک ۱۹۵۱۰وباذک ــت پ ــه تح ک
ــت  ــده اس ــال داده ش ــردگان انتق ــه نامب ــع ب مترمرب
ــورخ  ــماره ۷۲۷۱۰۲۷۱8-۹۵م ــه ش ــه دادنام ،ومالحظ
مابقــی  برالــزام  ،داللــت  دادگاه  ایــن   ۱3۹۵/۱۱/۲۱
خوانــدگان بــه الــزام بــه انتقــال وتنظیــم ســند رســمی 
ــذا دعــوی خواهــان هــا رامســتندًابه  ــاد شــده دارد،ل ی
وثابــت  وارد  مدنــی  دادرســی  قانــون   ۱۹8 مــاده 
دانســته وخوانــدگان راملــزم بــه انتقــال وتنظیم ســهام 
مشــاعی مــورد خواســته وپرداخــت خســارات قانونــی 
درحــق خواهــان هــا مینمایــد. رای صــادره نســبت بــه 
ــل  ــالغ قاب ــدگان غیابــی وظــرف ۲۰ روز پــس ازاب خوان
واخواهــی درهمیــن شــعبه وظــرف بیســت روز پــس 
ازآن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی دردادگاه محتــرم 

ــد.- ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
 ۴۴ /م الف دادرس شعبه اول دادگاه عمومی نایین 

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   ۹۶۱۲38 پرونــده  کالســه 

۹۶/۱۲/۲۷ تاریــخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۲۰۴۶۰۲
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۲ش ــیدگی ش ــع رس مرج
خواهــان نویــد خــوروش  نشــانی :اصفهــان –شــاهپور 
ــر  ــر بعــد از فلکــه بارزطای ــر ۱۰۰مت ــر کبی ــد خ امی جدی
ــرام معصومــی ســفید دشــتی   ــده به خــوروش  خوان
مجهــول المــکان شــورا باعنایــت بــه محتویــات پرونده 
ــیدگی  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــر مش ــذ نظ و اخ
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب را اع
مــی نمایــد. رای شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــوروش ب ــد خ ــای نوی ــوی اق دع
بهــرام معصومــی سفیددشــتی بــه خواســته مطالبــه 
ــه شــماره ی  ــال  وجــه چــک ب ــغ ۲3/۷۵۰/۰۰۰ری مبل
۷۴۶۰۲8-8۷/8/۵و۷۴۶۰3۰-8۷/۹/۵و۷۴۶۰3۱-

8۷/۱۰/۵بــه تاریــخ /بــر عهــده بانــک ملــت بــه 
انضمــام مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده واســتحقاق خواهــان در 
مطالبــه وجــه ان داردو اینکــه خوانــده علــی رقــم ابــالغ 
قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه 
الیحــه ودفاعیــات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه 
ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان ثابــت بــه نظــر می 
رســد کــه بــه اســتناد مــواد 3۱۰و3۱3 قانــون تجــارت 
ــم  ــی حک ــون دادرســی مدن و ۱۹8٫۵۱۵٫۵۱۹٫۵۲۲ قان
ــغ بیســت  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــه محکومیــت خوان ب
وســه میلیــون وهفتصدوپنجــاه هــزار ریــال بابــت اصل 
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب خواســته و ۱/۶۰۶/8۷۰ ری

ــه از  ــر در تادی ــی و خســارت تاخی ــه نشــر اگه و هزین
تاریــخ سررســید چــک موصــوف بــه تاریــخ هــای فوق 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر واعالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت 
ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم پ
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد .
م. الف ۱8۴۹ 

شعبه ۱۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   ۹۵۱۵۱۷ پرونــده  کالســه 
ــیدگی  ــع رس ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۱۰۱8۷ تاریخ۹۶/۶/۷مرج
ــرکت  ــان ش ــالف خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۱ش ش
ــاری صالحیــن خراســان : ســی وســه  ــی اعتب تعاون
پــل بانــک آینــده  وکیــل :محســن متیــن :خ 
ارتــش جنــب پــل عابــر حســین آبــاد مجتمــع نویــد 
واحــد اول کــد پســتی 8۱۷۴۷۶۶۱۷۵  خوانــده 
:الهــه طوســی  مجهــول المــکان شــورا باعنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای شــورای حــل اختالف 
در خصــوص دعــوی اقــای شــرکت تعاونــی صالحین 
ــه  ــه طوســی خواســته مطالب ــای اله ــه طرفیــت آق ب
ــماره ۱۴۰۷8۷  ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ری

ــه  ــی ب ــک مل ــک بان ــده بان ــر عه ــخ /ب ــه تاری ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارت قانون ــق خس ــام مطل انضم

دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهور 
ــان در  ــتحقاق خواه ــده واس ــه خوان ــتغال ذم در اش
ــم  ــی رق ــده عل ــه خوان ــه ان داردو اینک ــه وج مطالب
ــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته  ــالغ قانون اب
ــه  ــتند و محکم ــات مس ــه ودفاعی ــه الیح و هیچگون
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان 
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب از خ
خواهــان ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه اســتناد 
مــواد 3۱۰و3۱3 قانــون تجــارت و ۱۹8٫۵۱۵٫۵۱۹٫۵۲۲ 
قانــون دادرســی مدنــی حکم بــه محکومیــت خوانده 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــال بابــت هزینــه دادرســی  خواســته و 3/۲۰۰/۰۰۰ ری
و۱۲۰۰۰۰ریــال هزینــه نشــر اگهــی وحــق الوکالــه 
ــر در  ــارت تاخی ــی و خس ــه قانون ــق تعرف ــل طب وکی
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک موصــوف بــه تاریــخ 
۹3/۱۱/۲۵تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر واعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظرف 
مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م. الف ۱8۱۵ 

شعبه ۱۱ شورای حل اختالف اصفهان

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری
کاشی ماندگار بر سردر منزل 

دکتر محمدجعفر یاحقی در 
مشهد نصب شد

ــه پاسداشــت نیم قــرن خدمــات علمــی و فرهنگــی  ب
ــات  ــان و ادبی ــروه زب ــتاد گ ــی اس ــر یاحق محمدجعف
فارســی دانشــگاه فردوســی، کاشــی مانــدگار بــر ســردر 
منــزل ایــن فرهیختــه فرهنگــی در مشــهد نصب شــد.

روابط عمومــی  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس اداره کل میراث فرهنگ
خراســان رضــوی، ابوالفضــل مکرمی فــر مدیــرکل 
میراث فرهنگــی ایــن اســتان، امــروز یکشــنبه ۱۶ 
ــت:  ــی گف ــن کاش ــب ای ــیه نص ــت در حاش اردیبهش
»اســتاد  یاحقــی تالش هــای زیــادی را در زمینــه 
ــات فارســی داشــته اســت و  ــان و ادبی پاسداشــت زب
ــه  ــن زمین ــذار در ای ــاخص  و تأثیرگ ــراد ش ــی از اف یک

ــت.« اس
ــن  ــرای تبیی ــی ب ــتاد یاحق ــه اس ــن ک ــان ای ــا بی او ب
جایــگاه فردوســی در حفــظ و حراســت از زبــان و 
ــت،  ــته اس ــادی داش ــای زی ــی تالش ه ــات فارس ادبی
افــزود: »یاحقــی از ســرآمدان دانــش، ادب و اخــالق 
ــاگردانش در  ــه ش ــی او ب ــع و فروتن ــه تواض ــت ک اس
دانشــگاه درس معرفــت و اخــالق می دهــد و بــه 
جامعــه پیــام صلــح و دوســتی ایــران و ادب پارســی 
ــال  ــی در س ــر ياحق ــد جعف ــال می دهد.«محم را انتق
۱3۲۶ در شــهر فــردوس متولــد شــد و ۱۷ ســال از عمر 
ــتان  ــرد. دوران دبس ــپري ک ــش س ــود را در زادگاه خ
و دبیرســتان را تــا ســال پنجــم در زادگاه خویــش 
ســپری کــرد و ســال ششــم را در دبیرســتان هدايــت 
ــانس را در  ــوق لیس ــانس و ف ــع لیس ــهد و مقاط مش
ــه  ــراي ادام ــد و ب ــهد گذران ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــه تهــران ســفر کــرد و در  تحصیــل در مقطــع دکتــرا ب
ســال ۱3۵۹ موفــق بــه اخــذ مــدرک دکتــرا از دانشــگاه 
ــه  ــه مرتب ــران شد.اســتاد ياحقــی در ســال ۱3۶۲ ب ته
اســتادياري نائــل شــد و در ســال ۱3۶۴ بــراي فرصــت 
مطالعاتــي بــه دانشــگاه کمبريــج انگلســتان ســفر کرد 
و مجــددا بــراي تکميــل مطالعــات ســفر قبلي در ســال 
۱3۶۷ بــه دانشــگاه آکســفورد انگلســتان عزيمــت کرد.
از اســتادان و مربيــان او می تــوان بــه  شــخصيت هایی 
ماننــد احمد علــی رجايــی، غالمحســين يوســفی و 

علــی شــريعتی اشــاره کــرد.
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،،
پــس از چهــل ســال چنــد مــرد بــه یــاد 
گذشــته وارد روســتا شــده اند و دوبــاره 
ایــن  در  را  زندگــی  جریــان  می خواهنــد 
روستا راه بیندازند؛ اما این بار به شکلی 

دیگــر؛ گردشــگری راه حــل آنهاســت
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رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه  ــاد ب ــت آب ــری جن ــه زرگ ــم مهدی خان
شــماره 1132 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
169/97 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
مهــدی زینلــی بــه شــماره شناســنامه 1976 در تاریــخ 
82/1/24 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه ش ش  ــدی ب ــد مه ــی فرزن ــه زینل ــه 1( فاطم ب
ــت  ــری جن ــه زرگ ــد ، 2( مهدی 3040652966 ، فرزن
آبــاد فرزنــد اصغــر بــه  ش ش 1132 ، همســر ، 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه 
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن ــی /متوفی از متوف
ــم دارد واال  ــه شــورا  تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد شــد .  ــی صــادر خواه گواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان 

، مجتبــی زراعتــی م/الــف 271 

آگهی اجرائیه
ــدر  ــام پ ــی ن ــم کوه ــه: کری ــوم ل ــخصات محک مش
علــی نشــانی اســتان تهــران شهرســتان تهــران شــهر 
تهــران تهرانپــارس فلکــه پرویــن خ 196  خ 133  
بیــن 133  و 135 پ 57 واحــد 13  مشــخصات 
ــول  ــه: 1 فهیمــه گــودرزی نشــانی مجه محکــوم علی
ــانی  ــم نش ــدر کری ــام پ ــی ن ــر کوه ــکان 2 امی الم
ــم  ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم مجه
ــام پــدر  ــه: حمــزه رشــنو ن مقــام قانونــی محکــوم ل
نورخــدا نشــانی تهــران فلکــه دوم تهرانپــارس نبــش 
خ 166 غربــی پ 1 ط 2 واحــد 1  نــوع رابطــه: وکیــل 
محکــوم لــه: کریــم کوهــی محکــوم بــه: بــه موجــب 
ــماره  ــه و ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج درخواس
دادنامــه مربوطــه 9609970243502106  حضانــت 
ــی  ــه م ــوم ل ــا محک ــی ب ــدی کوه ــد مه ــل محم طف

ــی.  ــر دولت ــم عش ــت نی ــد و پرداخ باش
110/3506ت رئیــس شــعبه 287 دادگاه خانــواده 

ــران  ــر ته ــهید باهن ــی ش ــع قضای مجتم

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقای بهروز علی کاهی فرزند 
خواهــان آقــای مســعود خدابخــش دادخواســتی بــه 
ــم  ــک و ابراهی ــدی تاجی ــای مه ــده آق ــت خوان طرفی
ــه  ــت هزین ــار از پرداخ ــته اعس ــه خواس ــبی ب جاس
ــه  ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ــه ب دادرســی مطــرح ک
شــماره پرونــده کالســه 9609980242501020  شــعبه 
قضایــی  مجتمــع  حقوقــی  عممــوی  دادگاه   128
شــهید باهنــر تهــران ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 
97/3/30 ســاعت 10:00   تعییــن کــه حســب دســتور 
آئیــن  قانــون  دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73  
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب دادرســی مدن
ــت  ــک نوب ــب ی ــده و درخواســت خواهــان مرات خوان
ــردد  ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
عمومــی  دادگاه  شــعبه 128  رئیــس  110/3511ت 
ــران  ــر ته ــهید باهن ــی ش ــع قضای ــی مجتم حقوق

آگهی مربوط به تجدیدنظر  
ضمائــم  و  دادخواســت  ابــالغ  آگهــی 
ــد  ــی فرزن ــی بهرام ــای عل ــه آق ــی ب تجدیدنظرخواه
ــی مســکن اعضــاء ســازمان  ــای و شــرکت تعاون عب
نظــام پزشــکی تجدیدنظرخــواه آقــای غالمرضــا 
والشــجردی فراهانــی دادخواســت تجدیدنظرخواهــی 
ــی  ــای عل ــه آق ــدگان ب ــت تجدیدنظرخوان ــه طرفی ب
ــکن  ــی مس ــرکت تعاون ــای و ش ــد عب ــی فرزن بهرام
اعضــاء ســازمان نظــام پزشــکی نســبت بــه دادنامــه 
شــماره 9609970228901197  در پرونــده کالســه 
960649  شــعبه 29  تقدیــم کــه طبــق موضــوع 
مــاده 73 و 346  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن تجدیدنظرخوانــده 
مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا تجدیدنظرخوانــده 
ظــرف ده روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه 
نشــانی  اعــالم  ضمــن  و  مراجعــه  دادگاه  دفتــر 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس ــل خ کام
ــخی  ــه پاس ــت و  چنانچ ــی را دریاف تجدیدنظرخواه
دارد کتبــا بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد. در غیــر ایــن 
صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت 
بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر اقــدام 

ــد.  ــد ش خواه
عمومــی  دادگاه   29 شــعبه  رئیــس  110/3500ت 
حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید مدنــی تهــران 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  و دادخواست و ضمائم

  به آقای/ خانم ادوارد گریگوریان
 فرزند آگوپ

خواهــان آقــای وازریــک قادیمیــان دادخواســتی 
ــه  ــان ب ــای ادوارد گریگوری ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک 
ــماره  ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک مط
شــعبه    9609980242501058 کالســه  پرونــده 
128  دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

ــر تهــران ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  شــهید باهن
97/3/30 ســاعت 9:30 تعییــن کــه حســب دســتور 
آئیــن  قانــون  مــاده 73   موضــوع  طبــق  دادگاه 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
ــت  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهی 
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه  دفت ب
ــم را  ــی دادخواســت و ضمائ ــل خــود نســخه ثان کام
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــردد.  ــر گ دادگاه حاض
دادگاه عمومــی  رئیــس شــعبه 128  110/3513ت 

ــران  ــر ته ــهید باهن ــی ش ــع قضای ــی مجتم حقوق

دادنامه
پرونــده کالســه 9609980241900431  شــعبه 122 
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایی شــهید باهنر 
تهــران تصمیــم نهایــی شــماره 9609970241901274  
خواهــان: آقــای علیرضــا شــاکری فرزنــد ذبیــح الــه 
بــا وکالــت خانــم نــگار فیــروزی فرزنــد رضــا و آقــای 
یوســفعلی غــالم نیاچمــازی فرزنــد عزیزالــه همگــی 
بــه نشــانی تهــران خیابــان گلبــرگ نرســیده بــه فلکــه 
اول تهرانپــارس مجتمــع گلســتان پ 30 طبقــه 3  
ــه  ــور ب ــد منص ــدی فرزن ــاس اس ــای عب ــده: آق خوان
ــه خســارت دادرســی   ــا: 1 مطالب نشــانی خواســته ه
ــر  ــارت تاخی ــه خس ــک 3 مطالب ــه چ ــه وج 2 مطالب
ــوص  ــته  رای دادگاه: در خص ــن خواس ــه 4 تامی تادی
ــم  ــت خان ــا وکال ــاکری ب ــا ش ــای علیرض ــوی آق دع
ــای یوســفعلی غــالم نیاچمــازی  ــروزی و آق ــگار فی ن
ــه  ــته مطالب ــدی بخواس ــاس اس ــای عب ــت آق بطرفی
ــک  ــره چ ــک فق ــت ی ــال باب ــغ 650/000/000 ری مبل
ــید  ــا سررس ــینا و ب ــک س ــماره 858125  بان ــه ش ب
1394/9/15  بــا احتســاب خســارات دادرســی و 
ــک  ــه چ ــه ب ــا توج ــه دادگاه ب ــر تادی ــارت تاخی خس
مســتند دعــوی و نظــر بــه اینکــه وجــود اصــل چــک 
در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده دارد 
و خوانــده در دادگاه حاضــر نشــده و هیچگونــه ایــراد و 
دفاعــی بــه عمــل نیــاورده و دلیلــی هــم بــه پرداخــت 
دیــن یــا برائــت ذمــه خــود بــه دادگاه اقامــه ننمــوده 
اســت لــذا بــا اســتصحاب بقــا دیــن خوانــده دعــوی 
مطروحــه را ثابــت و وارد تشــخیص و مســتندات 
ــواد 198 و  ــارت و م ــون تج ــواد 310 و 313 قان ــه م ب
ــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  515  قان
انقــالب در امــور مدنــی و تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده را ب ــون صــدور چــک  خوان قان
650/000/000  ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
ــق  ــی و  ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب 21/880/000 ری
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان 
محکــوم مــی نمایــد. همچنیــن خوانــده مکلف اســت 
خســارت تاخیــر تادیــه را از تاریــخ سررســید لغایــت 
روز پرداخــت بــر اســاس شــاخص ســاالنه کــه توســط 
بانــک مرکــزی تعییــن مــی گــردد در حــق خواهــان 
ــرف  ــوب ظ ــی محس ــادره غیاب ــد. رای ص ــه نمای تادی
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــاء مهل ــا انقض ــپس ب دادگاه س
بیســت روز قابــل تجدیدنظــر در محاکــم محتــرم 

ــران مــی باشــد.  تجدیدنظــر اســتان ته
110/3504ت 

رئیس شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه
پرونــده کالســه 9509980229400739  شــعبه 34 
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 
مدنــی تهــران تصمیــم نهایــی شــماره  خواهــان:  خانم 
ــای  ــت آق ــا وکال ــد حســن ب ــه ســماروک فرزن فاطم
امیــن صیــادی فرزنــد ماشــاء الــه بــه نشــانی تهــران 
ــدس  ــی ق ــع قضای ــل مجتم ــی مقاب ــرفی اصفهان اش
ابتــدای ک ازاده پ 4 ط 5 واحــد 13  خوانــده: آقــای 
ســیدمحی الدیــن کمالــی به نشــانی مجهــول المکان  
ــک   ــمی مل ــند رس ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته: ال خواس
گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق 
ــن شــعبه  ــه ای ــس از ارجــاع ب ــه پ ــم داشــته ک تقدی
و ثبــت بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی 
در وقــت مقــرر دادگاه بــه تصــدی امضاءکننــده ذیــل 
جلســه رســیدگی تشــکیل گردیــد بــا توجــه بــه 
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رای 
ــد  دادگاه: در خصــوص دعــوی خانــم ســماروک فرزن
ــت  ــادی بطرفی ــن صی ــای امی ــت اق ــا وکال ــن ب حس
آقــای ســید محــی الدیــن کمالــی بــه خواســته الــزام 
ــتگاه  ــک دس ــمی ی ــند رس ــم س ــه تنظی ــده ب خوان
آپارتمــان جــزء پــالک ثبتــی 56212  فرعــی از 2395  
اصلــی بخــش ده تهــران و پرداخــت کلیــه خســارات 
دادرســی کــه بــا توجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده 
ــه  ــان از جمل ــرازی خواه ــتندات اب ــدارک و مس و م
مبایعــه نامــه عــادی مــورخ 72/8/30  کــه داللــت بــر 
وقــوع عقــد بیــع بیــن طرفیــن و پاســخ اســتعالم از 
ثبــت اســناد کــه داللــت بــر مالکیــت خوانــده نســبت 
بــه ملــک مذکــور و مــورد معاملــه دارد و اینکــه اصــل 
بــر صحــت و لــزوم معامــالت مــی باشــد و طرفیــن 
ملتــزم بــه رعایــت کلیــه آثــار و نتایــج عرفــی حاصــل 
از معاملــه مــی باشــند و اینکــه خوانــده علیرغــم 
ــده و  ــر نش ــی حاض ــه دادرس ــی در جلس ــالغ قانون اب
دفاعــی بعمــل نیــاورده اســت بنابرایــن دادگاه دعــوی 
ــواد 198  ــه اســتناد م مطروحــه را وارد تشــخیص و ب
و 515  و 519  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 
10-219-220-223 و 362  قانــون مدنــی خوانــده 
ــورد  ــور و م ــک مذک ــمی مل ــند رس ــم س ــه تنظی را ب
معاملــه بــه نــام خواهــان و پرداخــت هزینــه دادرســی 
ــر  ــه براب ــال و حــق الوکال ــغ 3/550/425  ری ــه مبل ب
تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. 
رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه مــی باشــد و پــس از 
ــر  ــدت واخواهــی ظــرف بیســت روز دیگ انقضــای م
قابــل تجدیدنظــر در دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران 

مــی باشــد.
دادگاه عمومــی  رئیــس شــعبه 34  110/3502ت   

ــران  ــی ته حقوق

دادنامه
ــعبه 128  ــه 9609980242500594  ش ــده کالس پرون
ــهید  ــی ش ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق دادگاه عموم
باهنــر تهــران تصمیــم نهایــی شــماره  خواهــان: بانک 
ــم  ــای شــهرام نعی ــی آق ــا نمایندگ ــاون ب توســعه تع
ــه نشــانی اســتان تهــران  ــد اســفندیار ب امینــی فرزن
شهرســتان تهــران شــهر تهــران ونــک مالصــدرا بعــد 
ــور  ــه اول ام ــالک 86- 84 طبق ــتان پ ــل کردس از پ
ــدگان: 1  ــران  خوان ــتان ته ــعب اس ــی اداره ش حقوق
آقــای قاســم حســن زاده فرزنــد ســعید بــه نشــانی 
مجهــول المــکان   2 مــژگان اصغــری کریــق فرزنــد 
آقاقلــی بــه نشــانی تهــران مجیدیــه شــمالی شــمس 
آبــاد میــدان ملــت قلیــچ خانــی غربــی پ 100 واحــد 
10 کدپســتی 1673863514  خواســته هــا: 1 مطالبــه 
خســارت تاخیــر تادیــه 2 مطالبــه خســارت دادرســی 
گردشــکار- خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق 
ــس  ــه پ ــته ک ــم داش ــاال تقدی ــده ب ــت خوان بطرفی
ــوق  ــه کالســه ف ــت ب ــن شــعبه و ثب ــه ای از ارجــاع ب
ــاده  ــوق الع ــت ف ــی در وق ــریفات قانون ــری تش و ج
ــر تشــکیل اســت  ــده زی ــه تصــدی امضاکنن دادگاه ب
ــم رســیدگی  ــده خت ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب و ب
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم و ب را اع
ــک  ــد. رای دادگاه: در خصــوص دعــوی بان مــی نمای
ــم  ــای شــهرام نعی ــی آق ــا نمایندگ ــاون ب توســعه تع
امینــی بطرفیــت آقایــان قاســم حســن زاده و مــژگان 
ــه  ــر مطالب ــر ب ــفیعی دای ــا ش ــق صف ــری کری اصغ
ــه شــماره هــای 348714 و  وجــه 4 فقــره ســفته ب
426645 و 426643  و 426644  جمعــا بــه مبلــغ 
265000000  ریــال و بــا احتســاب هزینــه و خســارات 
دادرســی و تاخیــر تادیــه دادگاه نظــر بــه اینکــه وجــود 
اصــل ســفته در یــد خواهــان داللــت بــر اشــتغال ذمه 
صادرکننــدگان دارد و خوانــدگان نیــز در جلســه حاضر 
ــش  ــه خوی ــت ذم ــر برائ ــی ب ــی مبن ــده و دلیل نش
تقدیــم ننمــوده انــد لــذا بــا اســتصحاب بقــای دیــن 
و مســتندا بــه مــواد 198 و 515 و 519  قانــون 
ــون  ــواد 308 و 309  قان ــی و م ــی مدن ــن دادرس آیی
ــدگان  ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب تجــارت حک
ــته  ــل خواس ــوان اص ــوق بعن ــغ ف ــت مبل ــه پرداخ ب
ــارت  ــت خس ــی و پرداخ ــه دادرس ــت هزین و پرداخ
تاخیــر تادیــه از تاریــخ واخواســته ســفته هــا لغایــت 
یــوم وصــول وجــه ان مطابــق جــدول شــاخص 
نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی دولــت 
جمهــوری اســالمی ایــران در حــق خواهــان صــادر و 
اعــالم مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخوهــی در همیــن شــعبه 
ــی در  ــل تجدیدنظرخواه ــرف 20 روز قاب ــپس ظ و س

محاکــم تجدیدنظــر اســتان تهــران مــی باشــد. 
110/3508ت  

رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی تهران 

آگهی
ــا و  ــدگان: غالمرض ــی  خوان ــادل الهوت ــان  ع خواه
زهــره توکلیــان گرمســیری- مجتبــی فاضلی – شــهال 
هاشــمی فشــارکی- شــهین شــاهین- نوشــاد قــزل 
بیگلــو- نویــده ســلیمی نویــن- مهــدی رحمــن پــور- 
ــان-  ــا عبادی ــی- بیت ــری اردکان ــیدکاظم میرجعف س
شــهرام، شــهریار و کامیــار همگــی عبادیــان دهکــردی   
ــی  ــادل الهوت ــای ع ــالغ رای داوری  آق ــته: اب خواس
فرزنــد براتعلــی دادخواســتی بــه خواســته ابــالغ رای 
ــره،  ــا و زه ــدگان: غالمرض ــت خوان ــه طرفی داوری ب
توکلیــان گرمســیری- مجتبــی فاضلــی- شــهال 
هاشــمی فشــارکی- شــهین شــاهین- نوشــاد قــزل 
بیگلــو- نویــده ســلیمی نویــن- مهــدی رحمــن پــور- 
ــان-  ــا عبادی ــی- بیت ــری اردکان ــیدکاظم میرجعف س
شــهرام، شــهریار و کامیــار همگــی عبادیــان دهکــردی  
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــوده ل ــه نم ــعبه ارائ ــن ش ــه ای ب
ــه ایــن وســیله  مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان ب
ــی  ــا آگه ــی باشــد عین ــه پیوســت م ــن داوری ک مت
ــد  ــراض دارن ــردگان اعت ــا چنانچــه نامب مــی شــود ت
ضمــن مراجعــه بــه شــعبه 29  و اعــالم ادرس خــود 

ــد.  ــه دادگاه اعــالم نماین ظــرف بیســت ب
توکلیــان  غالمرضــا   1 خواهانهــا:  داوری:  رای 
گرمســیری  2 زهــره توکلیــان گرمســیری بــا وکالــت 
ــت  ــران جن ــانی ته ــه نش ــری ب ــیدکاظم میرجعف س
آبــاد جنوبــی چهاربــاغ شــرقی 16 متــری دوم جنوبــی 
کوچــه 14 پــالک 14  خوانــدگان: 1 مجتبــی فاضلــی 
ــاهین 4  ــهین ش ــارکی 3 ش ــمی فش ــهال هاش 2 ش
نوشــاد قــزل بیگلــو 5 نویــده ســلیمی نمیــن  6 
شــهرام عبادیــان دهکــردی 7 شــهریار عبادیــان 
دهکــردی 8 کامیــار عبادیــان دهکــردی 9 بیتــا 
ــه نشــانی  ــا نهــم ب عبادیــان خوانــدگان ردیــف اول ت
ــان شــهید  ــرزداران خیاب ــی م ــران اشــرفی اصفهان ته
ــروز  ــن بســت به ــد عباســی ب ــان محم ــی خیاب ردای
شــرقی پــالک 2، 10- مهــدی رحمــان پــور بــه نشــانی 
ــوب نرســیده  ــه جن ــان ســتاری شــمال ب ــران اتوب ته
ــر نبــش کوچــه شــاملو پــالک 90  ــان پیامب ــه خیاب ب
ــخ  ــدور رای داوری   در تاری ــته: ص ــد 10  خواس واح
ــه  ــده درخواســت صــدور رای داوری ب 96/9/30 پرون
ــا عنایــت بــه  تصــدی اینجانــب تحــت نظــر اســت ب
اینکــه وفــق مــاده 25  قــرارداد مشــارکت در ســاخت 
ــز مــاده  ــه تجوی شــماره 109459  مــورخ 91/11/12  ب
ــب  ــن جان ــی ای ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 455  قان
عــادل الهوتــی داور مرضــی الطرفیــن انتخــاب شــده 
ــه داور  ــور ب ــرارداد مزب ــی ق ــالف طرفین ــل اخت و فص
واگــذار گردیــده و خواهانهــا بــه موجــب دادخواســت 
ــت  ــات درخواس ــان اختالف ــا بی ــورخ 96/8/22  ب م
صــدور رای داوری نمــوده انــد ضمــن قبــول داوری بــا 
برگــزاری جلســه داوری و بــا اعــالم ختــم رســیدگی 
ــه شــرح  ــون اخیرالذکــر ب ــا رعایــت مــاده 482 قان ب
ذیــل مســتندا اتخــاذ تصمیــم و رای داوری را صــادر 
مــی نمایــد. گردشــکار: آقــای ســیدکاظم میرجعفری 
بــه وکالــت از اقــای غالمرضــا توکلیــان گرمســیری و 
ــه  ــتی ب ــیری دادخواس ــان گرمس ــره توکلی ــم زه خان
ــده ردیــف دهــم آقــای مهــدی  ــزام خوان خواســته ال
ــم از  ــراردادی اع ــدات ق ــام تعه ــه انج ــور ب ــن پ رحم
ــل آپارتمــان  ــکار تحوی ــل ســاختمان اخــذ پایان تکمی
و مطالبــه خســارت قــراردادی بدیــن شــرح مطــرح 
نمــوده کــه خواهانهــا و خوانــدگان ردیــف اول تــا نهــم 

مالــک آپارتمــان هــای پــالک ثبتــی 29540، 29531، 
اصلــی   126 از  فرعــی  و31583   31589  ،31801
ــه  ــری ب ــن 512  مت ــه زمی ــران در قطع بخــش 11 ته
نشــانی تهــران مــرزداران خیابــان ابوالفضــل خیابــان 
ــروز شــرقی  ــن بســت به ــان عباســی ب ــی خیاب ردای
پــالک 2 بــوده کــه بــه موجــب قــرارداد مشــارکت در 
ــاخت  ــورخ 91/11/12 س ــماره 109459  م ــاخت ش س
ــدی  ــای مه ــم آق ــف ده ــده ردی ــه خوان ــک را ب مل
رحمــن پــور واگــذار مــی نماینــد و مشــارالیه متعهــد 
ــل  ــداث و تکمی ــب اح ــه تخری ــبت ب ــود نس ــی ش م
10 واحــد آپارتمــان درفرجــه زمانــی 20 مــاه از تاریــخ 
صــدور پروانــه ســاختمانی وفــق مندرجــات  مــاده 16 
قــرارداد مشــارکت اقــدام نمایــد و بــا محاســبه 20ماه 
ــت  ــی بایس ــاختمان م ــل س ــل وتحوی ــان تکمی زم
ســاختمان در تاریــخ 95/5/15  تکمیــل و واحــد 
ــم  ــی رغ ــفانه عل ــه متاس ــردد ک ــل گ ــن تحوی موکلی
ــور از  گذشــت چندیــن مــاه آقــای مهــدی رحمــن پ
انجــام تعهــد خویــش خــودداری نمــوده و ســاختمان 
ــده  ــزام خوان ــای ال ــت و تقاض ــده اس ــل نگردی تکمی
ردیــف دهــم اقــای مهــدی رحمــن پــور را بــه الــف: 
انجــام تعهــد )تکمیــل آپارتمــان(  بــه جهــت اینکــه 
ســاختمان علــی رغــم مضــی مــدت قــرارداد تکمیــل 
ــت  ــور اداری جه ــه ام ــام کلی ــت. ب: انج ــده اس نش
تنظیــم ســند اعــم از اخــذ پایــان کار و صورتمجلــس 
تفکیکــی ج: تحویــل آپارتمــان طبقــه چهــارم غربــی و 
منضمــات آن از قبیــل پارکینــگ و انبــاری د:  مطالبــه 
خســارت روزانــه 2/000/000  ریــال از تاریــخ 95/5/15  
لغایــت انجــام تعهــد )تکمیــل وتحویــل آپارتمــان(  ه:  
مطالبــه ماهیانــه 15/000/000 ریال از تاریــخ 95/5/15  
ــل آپارتمــان وفــق توافــق نامــه مــورخ  لغایــت تحوی
93/3/18  موکلیــن بــا ســازنده آقــای مهــدی رحمن 
پــور بــا عنایــت بــه عــدم تکمیــل و تحویل ســاختمان 
ــرا  ــدم اج ــت ع ــراردادی باب ــارت ق ــه خس و:  مطالب
وتکمیــل طبــق مصالــح منــدرج در قــرارداد بــا جلــب 
نظــر کارشــناس ز:مطالبه هزینــه داوری و حق الوکاله 
ــه  ــا ب ــی و نهایت ــارات دادرس ــزء خس ــه ج ــل ک وکی
لحــاظ اینکــه پــالک هــای ثبتــی ملــک مــورد ترافــع 
بــه نــام خوانــدگان ردیــف اول تــا دهــم مــی باشــد 
و بــه علــت اینکــه مالکیــن وکالــت تقســیم نامــه بــه 
خوانــده دهــم تنظیــم نمــوده انــد الــزام خوانــده دهم 
ــرارداد مشــارکت  ــه در ق ــه ک ــم تقســیم نام ــه تنظی ب
و متمــم بعــدی توافــق حاصــل گردیــده اســت. رای 
ــر مشــارکت درســاخت شــماره 109459   داوری:  براب
مــورخ 91/11/12  تنظیمــی در امــالک بهــار کــه مصون 
از انــکار خوانــدگان بــوده ضمــن احــراز رابطــه معاملی 
فــی مابیــن خواهانهــا و خوانــدگان کــه منشــا برقراری 
رابطــه تعهــد فــی مابیــن مــی باشــد دعــوی خواهانها 
را ثابــت تشــخیص و بــه اســتناد مــواد 1301 ، 362، 
220، 219 و 10  قانــون مدنــی و مــواد 198 ، 515 و 
519   قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه الــزام 
ــراردادی  ــد ق ــه انجــام تعه ــده ردیــف دهــم را ب خوان
در حــق خواهانهــا مبنــی بــر 1- برتکمیــل ســاختمان 
ــی و  ــخصات فن ــمت مش ــاده 5، 3  و قس ــق م وف
ــام  ــه انج ــزام ب ــارکت   2- ال ــرارداد مش ــاخت ق س
کلیــه امــور اداری جهــت تنظیــم ســند اعــم از اخــذ 
پایــان کار و صورتمجلــس تفکیکــی و تنظیــم تقســیم 
نامــه رســمی واحدهــا  3- الــزام بــه تحویــل واحــد 
ــگ  ــات آن پارکین ــی و منضم ــارم غرب ــان چه آپارتم
ــه  ــیم نام ــق تقس ــاری وف ــاب انب ــک ب ــه و ی متعلق
ــه 91/11/12   ــازنده مورخ ــن و س ــن مالکی ــی مابی ف
ــه  ــور ب ــدی رحمــن پ ــای مه ــزام آق ــن ال 4- همچنی
پرداخــت خســارت قــراردادی  الــف: وفــق مــاده 16 
قــرارداد مشــارکت فــی مــا بیــن مالکیــن و ســازنده 
توافــق شــده مــدت زمــان اجــرای قــرارداد تــا تکمیــل 
ــه  ــذ پروان ــان اخ ــاه از زم ــا 20 م ــل واحده و تحوی
باشــد لــذا بــا عنایــت بــه اینکــه پروانــه ســاخت در 
ــف 10  ــده ردی ــده خوان ــخ 93/9/15  صــادر گردی تاری
ــخ  ــا تاری ــوده ت ــد ب ــور متعه ــدی رحمــن پ ــای مه آق
ــا  ــل واحده ــل و تحوی ــه تکمی ــبت ب 95/5/15  نس
اقــدام نمایــد وفــق مــاده 17 قــرارداد مشــارکت 
ــک از  ــر ی ــرای ه ــل ب ــر در تحوی ــه تاخی ــز جریم نی
ــذا  ــد ل ــی باش ــال م ــه 2/000/000  ری ــا روزان واحده
ــد از فرجــه  ــه اینکــه علــی رغــم گذشــت مدی نظــر ب
اعطایــی بــرای تکمیــل ســاختمان هنــوز آپارتمــان هــا 
ــرداری نشــده  ــره ب ــاده به ــل و آم و ســاختمان تکمی
لــذا آقــای رحمــن پــور ملــزم بــه پرداخــت خســارت 
ــرار  ــرارداد مشــارکت از ق ــه موضــوع مــاده 16 ق روزان
ــه 2/000/000  ریــال از تاریــخ 95/5/15  لغایــت  روزان
انجــام تعهــد تکمیــل و تحویــل واحدهــا ب:بــا عنایت 
اینکــه خواهــان مبلغــی 74/000/000 تومــان  بــه 
ــغ  ــت و مبل ــوض دریاف ــوان بالع ــه عن ــازنده ب از س
ــه  ــازنده ب ــوده از س ــرر ب ــز مق ــان نی 50/000/000  توم
ــه  ــی ب ــد ول ــت نماین ــنه دریاف ــرض الحس ــوان ق عن
موجــب توافــق نامــه مورخــه 93/3/18  خواهــان هــا 
بــا ســازنده آقــای مهــدی رحمــن پــور توافــق نمــوده 
ــه  ــنه ماهیان ــرض الحس ــغ از ق ــن مبل ــای ای ــه ج ب
15/000/000  ریــال پرداخــت نمایــد کــه مشــارالیه تــا 
تاریــخ 94/5/15  ماهیانــه ایــن مبلــغ را پرداخت و از 
ایــن تاریــخ از انجــام تعهــد خویــش و پرداخــت ایــن 
ــه اینکــه  ــذا نظــر ب ــغ خــودداری نمــوده اســت ل مبل
ــذا  ــه ل ــل نگرفت ــون تحوی ــا تاکن ــان خواهانه آپارتم
ــه ازای  ــا ب ــت م ــه پرداخ ــزم ب ــف 10 مل ــده ردی خوان
قــرض الحســنه مــورد توافــق نامــه مورخــه 93/3/18  
تاریــخ  از  ریــال   15/000/000 ماهیانــه  قــرار  بــه 
94/5/15  لغایــت تحویــل آپارتمــان مــی باشــد 5- 
همچنیــن نظــر بــه اینکــه خوانــده ردیــف 10 متعهــد 
و مکلــف بــوده ســاختمان را وفــق مشــخصات فنــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــارکت نام ــدرج در مش ــاخت من و س
ــی  ــح تعین ــت مشــخص شــده مصال ــزان و کیفی می
ــی  ــح مصرف ــرده و در حــال حاضــر مصال ــه کار ب را ب
ــح مــورد توافــق قــرارداد مغایــرت  ــا مصال ســازنده ب
دارد و خواهانــه ایــن خســارت قــراردادی بابــت 
ــدرج در  ــح من ــق مصال ــدم اجــرای ســاختمان طب ع
قــرارداد را نیــز مطالبــه نمــوده لــذا ضمــن محکومیــت 
ــارت  ــن خس ــت ای ــه پرداخ ــم ب ــف ده ــده ردی خوان
دایــره اجــرا مــی بایســت بــا جلــب نظــر کارشــناس 
ــاخت را  ــال در س ــی و اهم ــح مصرف ــرت مصال مغای
ــم  ــف ده ــده ردی ــا از خوان ــهم خواهانه ــب الس حس

ــدات  ــه تعه ــه کلی ــه اینک ــر ب ــد. 6- نظ ــول نمای وص
مزبــور بــه عهــده خوانــده ردیــف دهــم بــوده لــذا بــا 
رعایــت آییــن نامــه حق الزحمــه داوران هزینــه داوری 
ــور و  و تعرفــه وکالــت دایــره اجــرا هزینــه هــای مزب
هزینــه هــای کارشناســی بــا توجــه بــه محکــوم بــه 
ــده  ــبه و از خوان ــت محاس ــی محکومی ــغ ریال و مبل
ردیــف دهــم اخــذ نمایــد. همچنیــن بــه لحــاظ اینکــه 
ســند مالکیــت ملــک بــه نــام خوانــدگان ردیــف اول 
ــم صورتمجلــس  ــرای تنظی ــا دهــم مــی باشــد و ب ت
ــام  ــه ن ــمی ب ــه رس ــیم نام ــم تقس ــی و تنظی تفکیک
اقــای مهــدی رحمــن پــور وکالــت  تنظیــم نمــوده انــد 
لــذا خوانــده ردیــف 10 را الــزام بــه اخــذ صورتمجلــس 
تفکیکــی ملــک و تنظیــم ســند تقســیم نامــه 
ــق  ــدگان وف ــا و خوان ــن خواهانه ــی مابی ــمی ف رس
تقســیم نامــه مــورخ 91/11/12  مــی نمایــد. 7- بــه 
اســتناد مفــاد مشــارکت نامــه و علــم داوری خوانــده 
ردیــف دهــم ملــزم بــه انتقــال یــک واحــد آپارتمــان 
ــک  ــام ی ــه انضم ــی ب ــارم غرب ــه چه ــع در طبق واق
ــزء  ــه ج ــاری ک ــد انب ــک واح ــگ و ی ــد پارکین واح
قدرالســهم خواهانهــا مــی باشــد بــه نــام آقــای 
غالمرضــا توکلیــان گرمســیری و خانــم زهــره توکلیان 
ــت  ــا عنای ــردد. 8- ب ــه مــی گ گرمســیری باالمناصف
بــه مــاده 12 قــرارداد مشــارکت پارکینــگ هــای مــازاد 
ــر  ــذا ب ــه ســهام مــی باشــد ل فــی مابیــن نســبت ب
اســاس پروانــه شــماره 20029922  مورخــه 93/9/15 
صــادره از شــهرداری منطقــه 2 تهــران خوانــده ردیــف 
دهــم ملــزم بــه انتقــال حصــه خواهانهــا از پارکینــگ 
ــاده  ــق م ــر طب ــردد. رای داوری  حاض ــی گ ــازاد م م
485 قانــون آییــن دادرســی مدنــی جهــت ابــالغ بــه 
طرفیــن بــه دفتــر دادگاه صالحــه تســلیم مــی گــردد. 

عادل الهوتی- داور مرضی الطرفین
عمومــی  دادگاه   29 شــعبه  رئیــس  110/3501ت 
حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید مدنــی تهــران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 13-961009 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه چــک     ــی برمطالب ــی دادخواســتی مبن داود مزروع
بطرفیــت ســیروان قاســمی  تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز ....  مــورخ 97/3/30 ســاعت 10 
صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ــکان ب الم
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
ــاب –  ــان  ارب ــجاد- اول خیاب ــان س ــع در خیاب واق
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس روب
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــالک   – صبــا 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 13 مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
ــالغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع در ص
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــده  و تصمی ــی ش ــی  تلق قانون

خواهــد شــد.
شــماره: 3028م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   22/960515 پرونــده  کالســه 
مرجــع  تاریــخ:96/12/16   9609976795201172
رســیدگی شــعبه 22شــورای حــل اختــالف خواهــان 
علیرضــا عشــق علــی  نشــانی خ نیــک بخــت  
روبــروی دادگســتری ســاختمان  مدیــران طبقــه 
ــده امیــر حســین خمــروی   ــارم واحــد 402 خوان چه
مجهــول المــکان شــورا  خواســته :مطالبــه باعنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای شــورای حل 
اختــالف در خصــوص دعــوی اقــای علیرضــا عشــق 
علــی بــه طرفیــت آقــای امیرحســین  خمــروی 
ــدو  ــال  وجه ــغ 102/000/000ری ــه مبل ــته مطالب خواس
ــورخ 96/5/1 و  ــماره163086  م ــه ش ــک ب ــره چ فق
163085 مــورخ 96/2/25 بــه تاریــخ /بــر عهــده بانک 
مهربــه انضمــام مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
ــان در  ــتحقاق خواه ــده واس ــه خوان ــتغال ذم در اش
ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان ــه ان داردو اینک ــه وج مطالب
ــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته  ــالغ قانون اب
ــه  ــتند و محکم ــات مس ــه ودفاعی ــه الیح و هیچگون
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان 
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب از خ
ــه اســتناد  ــه نظــر مــی رســد کــه ب خواهــان ثابــت ب
مــواد 310و313 قانون تجــارت و 198٫515٫519٫522 
قانــون دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 102/000/000 ریــال بابــت 
اصــل خواســته و 2/415/000 ریــال بابــت هزینــه 
ــی و خســارت  ــی قانون ــه نشــر اگه دادرســی و هزین
تاخیــر در تادیــه از تاریــخ سررســید چــک موصــوف 
اجــرای  تاریــخ  96/5/1و96/2/25تــا  تاریــخ  بــه 
ــد  ــی نمای ــالم م ــان صــادر واع ــم در حــق خواه حک
رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
ــس از  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب از اب
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل اتم
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

مــی باشــد 
م. الف 1850 

شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   960516 پرونــده  کالســه 

تاریــخ96/12/16  9609976795201170
ــان  ــل اختالفخواه ــورای ح ــیدگی 22ش ــع رس مرج
علیرضــا عشــق علــی نشــانی:خ نیــک بخــت روبروی 
دادگســتری ســاختمان مدیــران طبقــه چهــارم واحــد 
402  خوانــده امیــر حســین حمــزوی  مجهــول 
المــکان  خواســته :مطالبــه شــورا باعنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد رای شــورای حــل اختــالف 
ــی  ــق عل ــا عش ــای علیرض ــوی اق ــوص دع در خص
ــزوی خواســته  ــای امیرحســین حم ــت آق ــه طرفی ب

ــماره  ــه ش ــک ب ــه چ ــغ 120/000/000 وج ــه مبل مطالب
ی 163084-96/2/28و163083-96/2/17بــه تاریــخ 
ــارت  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــک مهرب ــده بان ــر عه /ب
ــر  ــه دادخواســت تقدیمــی تصوی ــا توجــه ب ــی ب قانون
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
ــده  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک ــال علی مح
واســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه ان داردو اینکــه 
خوانــده علــی رقــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی 
ودفاعیــات  الیحــه  هیچگونــه  و  نداشــته  حضــور 
مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ب
اســت لــذا دعــوی خواهــان ثابــت بــه نظــر مــی رســد 
ــارت و  ــون تج ــواد 310و313 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ک
198٫515٫519٫522 قانــون دادرســی مدنــی حکــم به 
ــغ 120/000/000  ــه پرداخــت مبل ــده ب محکومیــت خوان
ریــال بابــت اصــل خواســته و 2/640/000 ریــال بابــت 
ــی  ــه قانون ــی ب ــر اگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس هزین
ــخ سررســید چــک  ــه از تاری ــر در تادی خســارت تاخی
ــخ  ــا تاری ــخ 96/2/17و96/2/28ت ــه تاری ــوف ب موص
ــالم  ــادر واع ــان ص ــت خواه ــم در پرداخ ــرای حک اج
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت 
ــن شــعبه و  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب روز پــس از اب
ــت واخواهــی ظــرف بیســت روز  ــام مهل ــس از اتم پ
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد  اصفه
م. الف 1851 

قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   960483  : پرونــده  کالســه 
مرجــع  مــورخ96/10/30   9609976797101124
رســیدگی : شــعبه 41 حــل اختــالف  خواهــان آقــای 
رضــا قاســمی فرزنــد ســیف هللا بــه نشــانی :اصفهــان 
–خ جــی شــرقی –گــورت –خ شــهید یــزدان بدیعــی 
ــهوازی  ــیف هللا ش ــای س ــده آق ــالک 34   خوان –پ
فرزنــد آدینــه بــه نشــانی :مجهــول المــکان خواســته 
ــن شــعبه و  ــه ای ــده  ب ــه  پــس از ارجــاع پرون مطالب
ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف ــت آن بکالس ثب
ــم  ــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا خت و اخــذ نظری
ــدور  ــادرت بص ــی مب ــرح آت ــالم و بش ــیدگی را اع رس
ــالف در  ــد.  رای قاضــی شــورای حــل اخت رای منمای
ــت  ــه طرفی ــای رضــا قاســمی ب ــوی آق خصــوص دع
ســیف هللا شــهنوازی  بــه خواســته 120/000/000 ریــال  
موضــوع یــک فقــره چــک بــه شــماره 387978319 
ــام  ــه انضم ــادرات ب ــک ص ــده بان ــورخ 96/4/5عه م
مطلــق خســارات قانونــی بانضمــام مطلــق خســارات 
ــا  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی،  ب قانون
اصــول اســناد و مــدارک  در یــد خواهــان  کــه داللــت 
بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق 
خواهــان  در مطالبــه وجــه آن دارد  و نیــز عــدم حضور 
ــه  ــار الی ــه مش ــیدگی  و اینک ــه رس ــده در جلس خوان
هیچگونــه دلیــل و یــا مــدرک  موثــر قانونمــی  مبنــی 
بــر برائــت ذمــه خویــش اقامــه و ارائــه  نکــرده اســت  
شــورا دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و 
مســتندا بــه مــواد 310و313 قانــون تجــارت و تبصــره 
ــواد   ــک وم ــدور چ ــون ص ــاده 2 قان ــه م ــی ب الحاق
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 198و515و519و522 قان
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
120/000/000 ریــال  بابــت اصــل خواســته و 2/760/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن   خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمان 
وصــول  محکــوم بــه طبــق آخریــن شــاخص بانــک 
مرکــزی  جمهــوری اســالمی  در حــق خواهــان صــادر 
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد . رای ص ــی نمای ــالم م و اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی بیســت روز قاب

حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .
م الــف 1822/م الــف قاضــی شــعبه 41 شــورای حــل 

اختــالف دادگســتری اصفهان 

ابالغیه 
شماره ابالغنامه : 9710106797200148

شــماره پرونده 9709986797200052 شــماره بایگانی 
شــعبه : 970052 تاریــخ تنظیم :97/02/01مشــخصات 
ابــالغ شــونده حقیقــی : محمــد دبــاغ مجهــول 
المــکان تاریــخ حضور1397/03/19محــل حضــور 
روبــروی  اربــاب  الــه  آیــت  اص خ ســجاد – خ 
صبــا  ســاختمان  جنــب  پــور  نیلــی  مدرســه 
ســاعت   1397/03/19 تاریــخ حضــور   57 پــالک 
جهانگیــر  دعــوی  خصــوص  در   16:00  : حضــور 
ــرر  ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــدری ب ــدار ص بنک
حاضــر  شــعبه  ایــن  در  رســیدگی  جهــت   فــوق 

شوید . 
م الــف 2885 دفتــر 42شــعبه شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع  شــماره یــک شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شــماره   9710106797200188  : ابالغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   9709986797200075 پرونــده 
 /02/05: تنظیــم  تاریــخ   970075  : شــعبه 
باربــد   : حقیقــی  شــونده  ابــالغ  97مشــخصات 
خســرویان  نــام پدر:غالمحســین  نشــانی :مجهــول 
شــنبه   یــک  حضــور97/03/20  تاریــخ  المــکان 
ــجاد – خ  ــور اص خ س ــل حض ــاعت 30«15 مح س
آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 97/03/20 
ــام  ــوی بهن ســاعت حضــور : 15:30 در خصــوص دع
حســینی فرادنبــه بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
حــل  دفتــر شــعبه 42 شــورای  الــف 2886  م 
شهرســتان یــک  شــماره  مجتمــع    اختــالف 

 اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 6 970045ش  کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان نرگــس پاکــروان باوکالــت نــدا رواقــی 
ــرام  ــت به ــه طرفی ــه   ب ــی برمطالب ــتی مبن دادخواس

شــیریان تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت 10 صب ــورخ 97/3/20س م
بــودن  المــکان  بــه  مجهــول  باعنایــت   . اســت 
ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
ــان  ــه ایــن شــعبه واقــع در خیاب از وقــت رســیدگی ب
ــه  ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب ــجاد- اول خیاب س
ــالک 57  ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ نیل
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــتی 8165756441 ش ــد پس ک
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه   6 شــعبه   – اصفهــان 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.
ــورای  ــعبه 6 ش ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 1801م ال ش

ــان ــالف اصفه حــل اخت

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   9710106794200265  : ابالغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   9709986794200075 : پرونــده 
   1397/01/28  : تنظیــم  تاریــخ   970075  : شــعبه 
آگهــی وقــت رســیدگی و دادخواســت وضمائــم 
آقــای /خانــم مصطفــی تــرک الدانــی خواهــان 
آقــای حســن طهماســبی دادخواســتی بــه  طرفیــت 
ــه خواســته  ــی ب ــده آقــای مصطفــی تــرک الدان خوان
ــه  ــاع وب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط مطالب
شــماره پرونــده کالســه 9709986794200075شــعبه 
12حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 
شــهدای مدافــع حرم(ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 
ــن کــه شــده اســت کــه  97/03/20ســاعت 10:00تعیی
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
ــود  ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
ــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار  ت
ــالم  ــن اع ــه  و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب آگه
نشــانی کامــل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
ــت رســیدگی  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف
حاضــر گــردد . ضمنــًا چنانچــه شــهودمعارضی داریــد 
ــر ــر حاض ــایی معتب ــا کارت  شناس ــیدگی ب  درروز رس

 نمایید.
ــل  ــورای ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف مس 1862/م ال
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه 12 حقوق ــالف ش اخت
ــع حــرم( –هاجــر  ــان )مجتمــع شــهدای مداف اصفه

ــی ــیروی خوزان ش

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقای حسن سنجری فرزند 
خواهــان آقــای محمدرضــا صادقــی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده آقــای حســن ســنجری به خواســته 
مطالبــه وجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــده کالســه 9609981040800449 شــعبه  شــماره پرون
408 مجتمــع شــماره نــه شــورای حــل اختــالف شــهر 
ــورخ 1397/3/28   ــت رســیدگی م ــت و وق ــران ثب ته
ســاعت 16:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73  قان ــوع م ــق موض طب
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب مدن
ــت در یکــی از  ــب یــک نوب درخواســت خواهــان مرات
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش جرای
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ظ
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

حاضــر گــردد. 
حــل  شــورای    408 شــعبه  رئیــس  110/594ت 

اختــالف مجتمــع شــماره نــه تهــران 

دادنامه
ــده 960609   ــماره پرون ــیدگی 97/1/18  ش ــخ رس تاری
ــع  ــورخ 97/1/29  مرج ــه 970040  م ــماره دادنام ش
ــورای  ــماره 15 ش ــع ش ــعبه 761  مجم ــیدگی: ش رس
حــل اختــالف  خواهــان: جــواد مجــرد خاتونــی  
ــول المــکان  خواســته:  ــی مجه ــک فرات ــده: مال خوان
ــت  ــال باب ــون ری ــغ صــد میلی ــه مبل ــه ب ــه وج مطالب
دادرســی   هزینــه  بانضمــام  ســفته  فقــره  یــک 
گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق 
ــه  ــد ک ــته ان ــم داش ــاال تقدی ــده ب ــت خوان ــه طرفی ب
پــس از ارجــاع بــه ایــن شــورا و ثبــت بــه کالســه فــوق 
و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت مقــرر شــعبه بــه 
تصــدی امضاءکننــده زیــر تشــکیل اســت و بــا توجــه 
بــه محتویــات پرونــده و پــس از شــور و تبــادل نظــر 
ــادرت  ــر مب ــه شــرح زی ــالم و ب ــم رســیدگی را اع خت
ــد. رای شــورا: در خصــوص  ــه صــدور رای مــی نمای ب
ــت  ــه طرفی ــی ب ــرد خاتون ــواد مج ــای ج ــوی آق دع
ــغ صــد  ــه مبل ــی بخواســته مطالب ــک فرات ــای مال آق
ــه  ــره ســفته ب ــک فق ــه موجــب ی ــال و ب ــون ری میلی
ــه  ــر تادی ــه انضمــام خســارت تاخی شــماره 501421 ب
ــه مفــاد دادخواســت  ــا توجــه ب و  هزینــه دادرســی ب
و رونوشــت مصــدق مســتندات ابــرازی کــه پیوســت 
دادخواســت تقدیمــی مــی باشــد و اظهــارات خواهــان 
ــالغ  ــده علیرغــم اب در جلســه دادرســی و اینکــه خوان
قانونــی نشــر آگهــی در جلســه رســیدگی حضــور 
ــل  ــان واص ــوی ایش ــز از س ــی نی ــه ای ــه و الیح نیافت
ــورتی  ــر مش ــه نظ ــه ب ــا توج ــذا ب ــت فل ــده اس نگردی
ــورخ  ــه شــرح صورتجلســه م ــرم شــورا ب اعضــا محت
97/1/18  دعــوی خواهــان را وارد دانســته و مســتندا 
ــالف مصــوب  ــون شــورای حــل اخت ــاده 9  قان ــه م ب
1394/8/1  و مــواد 307  و 308  قانــون تجــارت 
و مــواد 198 و 522و 519  قانــون آئیــن دادرســی 
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــی حکــم ب مدن
مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال بعنــوان اصــل خواســته 
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی و پرداخــت خســارت تاخی
دادخواســت ســفته 96/10/4  تــا زمــان اجــرای حکــم 
بــر اســاس شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
و پرداخــت مبلــغ 1/515/000  ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد. 
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از 
تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و پــس از 
آن ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی 

ــی باشــد.  ــران م ــی ته ــم عمومــی حقوق در محاک
حــل  شــورای    761 شــعبه  رئیــس  110/5061ت 

تهــران  اختــالف مجتمــع شــماره 15 

امروز  دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 - سال چهارم - شماره 701 روزنامه

اعالم مفقودی 
ســند خــودرو اینجانــب عبیــدهللا پیــام 
فرزنــد جمعــه بــه شــماره شناســنامه 
9557 و بــه شــماره ملــی 3621996801 
بــا مشــخصات پــژو 405  مــدل 1389 بــه 
ــور  ــماره موت ــه ش ــی 95 ب ــماره انتظام ش
از  و  گردیــده  مفقــود   12489038793

ــد . ــاقط میباش ــار س ــه اعتب درج



9 توپ و تور
 علی کریمی از سپیدرود 

رفتنی شد
علــی کریمــی، ســرمربی تیــم فوتبــال ســپیدرود رشــت، 
پــس از جلســه شــش ســاعته بــا مدیــران ایــن باشــگاه 
بــرای ادامــه همــکاری بــا ایــن تیــم بــه توافــق نرســید. 

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی کریمــی، ســرمربی تیــم 
ســپیدرود رشــت، شنبه شــب طــی یــک جلســه شــش 
ســاعته بــا مدیــران ایــن باشــگاه بــرای ادامــه همــکاری 

بــا ایــن تیــم بــه توافــق نرســید. 
در پایــان ایــن جلســه قــرار شــد علــی کریمــی پــس از 
ــی  ــود. عل ــدا ش ــم ج ــن تی ــی از ای ــاب مال تسویه حس
کریمــی کــه از نفــت تهــران راهــی ســپیدرود رشــت 
ــق روی  ــدم تواف ــه و ع ــن جلس ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب ش
جزئیــات و برخــی مــوارد، قــرار بــر ایــن شــد تــا پــس از 
تسویه حســاب مالــی بــا ســپیدرود، رســما قــراردادش را 

ــد.  ــم فســخ کن ــن تی ــا ای ب
ــگ  ــه لی ــدی ب ــی نظرمحم ــا عل ــه ب ــت ک ــپیدرود رش س
ــام کار او و حضــور  ــس از اتم ــود، پ ــرده ب ــود ک ــر صع برت
کوتاه مــدت امیــد روان خــواه، علــی کریمــی را بــه  عنــوان 
ــی  ــان عل ــات می ــی اختالف ــرد؛ ول ــاب ک ــرمربی انتخ س
کریمــی و مدیــران باشــگاه، مانــع از ادامــه همکاری شــان 

شــد. 
میــان  اختالفــی  مــوارد  از  بعضــی  می شــود  گفتــه 
ــزان  ــر ســر می ــران باشــگاه ســپیدرود ب ســرمربی و مدی
اختیــارات و حضــور برخــی از افــراد در کادر فنــی ایــن تیم 

ــوده اســت. ب

موسوی و سودای بازگشت به 
دوران اوج

مدافــع روی تــور تیــم ملــی والیبــال همچنــان بــا انگیــزه 
ــد.  ــه می ده ــان ادام ــع ملی پوش ــه کارش در جم ب

محمــد موســوی حــاال در کنــار ســعید معــروف از 
قدیمی تریــن بازیکنــان تیــم ملــی محســوب می شــوند؛ 
ــا اینکــه خیلــی از بازیکنــان نســل قدیــم مثــل فرهــاد  ب
ظریــف، مهــدی مهــدوی، عــادل غالمــی و حتــی شــهرام 
ــف از  ــل مختل ــه دالی ــر ب ــال های اخی ــودی در س محم
تیــم ملــی کناره گیــری کردنــد. در حالــی کــه ســال 
گذشــته موســوی نیــز در چنــد مســابقه غیبــت داشــت و 
ــیر  ــه زودی در مس ــه او ب ــید ک ــر می رس ــه نظ ــور ب این ط
برخــی از دوســتانش بــرای خداحافظــی از تیــم ملــی قرار 
می گیــرد، ایــن مدافــع روی تــور همچنــان بــا انگیــزه در 

ــود.  ــر می ش ــی حاض ــم مل ــات تی تمرین
شــماره ۶ تیــم ملــی والیبال در آســتانه ۳۱ ســالگی تقریبا 
طــی یــک دهــه اخیــر بــه عنــوان یکــی از بازیکنــان ثابــت 
تیــم ملــی فعالیــت کــرده و چنــد باری هــم در مســابقات 
بــه افتخــارات شــخصی به ویــژه بهتریــن مدافــع روی تــور 
دســت یافتــه اســت. بــا اینکــه برخــی کارشناســان ســال 
گذشــته اعتقــاد بــه افــت کیفــی ایــن بازیکــن داشــتند، 
ــاق می دانســت.  ــن اتف ــل ای ــت را دلی خــودش مصدومی
ــه  ــال ب ــی والیب ــان اهال ــه در می ــوی ک ــد موس ــد دی بای
ــار  ــد ب ــد می توان »ســید« مشــهور اســت، در ســال جدی

دیگــر بــه دوران اوج خــود بازگــردد یــا خیــر.

کوتاه اخبار 
ساره جوانمردی قهرمان جهان شد

در اولیــن روز از رقابت هــای تیرانــدازی معلــوالن 
قهرمانــی جهــان کــه در کــره جنوبــی در حــال 
برگــزاری اســت، ســاره جوانمــردی بــه مــدال طــالی 
تپانچــه بــادی ۱۰ متــر جهــان دســت یافت و ســهمیه 
ــرد.  ــب ک ــو را کس ــک ۲۰۲۰ توکی ــای پارالمپی بازی ه
بــه گــزارش ایســنا، در اولیــن روز از رقابت هــای 
قهرمانــی جهــان تیرانــدازی معلــوالن در کــره جنوبــی 
ســاره جوانمــردی بــا ثبــت رکــورد ۲۳۷.۶ بــه مــدال 
ــادی ۱۰ متــر جهــان دســت یافــت  طــالی تپانچــه ب
و ســهمیه مســتقیم بازی هــای پارالمپیــک ۲۰۲۰ 

توکیــو را نیــز کســب کــرد. 
همچنیــن در ایــن رقابت هــا، خدیجــه رســتمی و 
 P۲ ســمیرا ارم در جایــگاه پنجــم و هفتــم مــاده
قــرار گرفتنــد. مــدال نقــره و برنــز ایــن رقابت هــا بــه 

ــید.  ــه رس ــن و مقدونی ــدازان اوکرای تیران
تیرانــدازان کشــورمان  رقابت هــا،  ایــن  ادامــه  در 
ــه  ــاده P۴ تپانچ ــت در م ــنبه ۱۸ اردیبهش روز سه ش

ــت.  ــد پرداخ ــت خواهن ــه رقاب ــر ب ــف ۵۰ مت خفی
ــوالن  ــدازی معل ــان تیران ــی جه ــای قهرمان رقابت ه
ــی ادامــه دارد. تیــم  ــا ۲۱ اردیبهشــت در کــره جنوب ت
ملــی ایــران نیــز بــا ترکیــب ســاره جوانمــردی، 
ســمیرا ارم، خدیجــه رســتمی، مهــدی زمانــی، مجیــد 
فالح اردشــیر و رقیــه شــجاعی و بــه مربیگــری 
ــرده  ــرکت ک ــابقات ش ــن مس ــری در ای ــین امی حس

ــت. اس

وینفرد شفر:
 هرگز لیست خروجی 

به باشگاه نداده ام
ســرمربی اســتقالل شــایعه قــراردادن نــام بعضــی از 
بازیکنــان را در لیســت خــروج باشــگاه تکذیــب کــرد. 
وینفــرد شــفر دربــاره شــایعات روزهــای اخیــر دربــاره 
لیســت خروجــی اســتقالل کــه در بعضــی رســانه ها 
ــگاه  ــمی باش ــایت رس ــه س ــت، ب ــده اس ــر ش منتش
ــانه ها  ــا در رس ــی نام ه ــه برخ ــت: اینک ــتقالل گف اس
ــرح  ــتقالل مط ــی اس ــان خروج ــوان بازیکن ــه عن ب
می شــوند، بــرای مــن عجیــب اســت. مــن بــا آقــای 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــاره بازیکنان ــط درب ــاری فق افتخ
جذبشــان هســتیم و در تیم هــای دیگــر حاضــر 
هســتند، صحبــت کــردم. مــا هیــچ صحبتــی دربــاره 
اســت  الزم  و  نداشــته ایم  خروجی مــان  لیســت 
ــل  ــازی پیــش رویمــان مقاب ــان را روی دو ب تمرکزم

ــم.  ــن بگذاری ذوب آه
در روزهــای گذشــته شــایعات زیــادی دربــاره لیســت 
خــروج باشــگاه اســتقالل منتشــر شــده اســت کــه 
ایــن موضــوع در آســتانه بــازی بــا ذوب آهــن، اردوی 

ایــن تیــم را بــا مشــکالتی روبــه رو کــرده اســت.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

پرســپولیس پــس از قهرمانــی در ایــران، یک 
مأموریــت حیاتــی دیگــر دارد؛ ایــن مأموریــت 
ــی  ــزی نیســت جــز قهرمان ــی هــم چی حیات

در آســیا.
هرچنــد  پایتخــت  قرمزهــای  طرفــداران 
و  دارنــد  را  آبی هــا  ۶تایی کــردن  خاطــره 
همچنیــن افتخــارات فراوانــی را در لیــگ 
ایــران بــه دســت آورده انــد، امــا یــک ســتاره 
ــا باعــث شــده اســت  ــه آنه ــی در کارنام خال
همــواره در مقابــل رقیــب دیرینــه ســرافکنده 
باشــند؛ قهرمانــی در آســیا و نقش بســتن 
ــگاه  ــان باش ــاالی نش ــر ب ــروف ب ــتاره مع س
پرســپولیس، بزرگ تریــن آرزوی هــواداران 

ــت. ــم آسیاس ــن تی پرطرفدارتری
 مرحله یک هشتم نهایی

ــان  ــگ قهرمان ــی لی ــتم نهای ــه یک هش مرحل
ــه  ــران س ــود. ای ــاز می ش ــروز آغ ــیا از ام آس
ــپولیس  ــه دارد: پرس ــن مرحل ــده در ای نماین
امــروز میهمــان الجزیــره امــارات اســت، 
اســتقالل و ذوب آهــن هــم سه شــنبه بــه 

مصــاف هــم می رونــد.
پرســپولیس در شــرایطی در ابوظبــی بــه 
میــدان مــی رود کــه کامــال بــه صعــود امیــدوار 

اســت.

ــی  ــه نیمه نهای ــل خــود را ب ــا فصــل قب  قرمزه
آســیا رســاندند و می خواهنــد ایــن فصــل هــم 

ایــن موفقیــت را تکــرار کننــد.

 الجزیره
الجزیــره، حریــف مناســبی بــرای پرســپولیس 
قهرمــان  الجزیــره،  می شــود.  محســوب 
ــل  ــن فص ــارات، در ای ــگ ام ــل لی ــل قب فص
ــت و در رده  ــی نداش ــال و روز خوش ــال ح اص
هفتــم قــرار گرفــت. در آســیا هــم الجزیــره بــا 
هشــت امتیــاز صعــود کــرد. شــرایط ایــن تیــم 
نشــان می دهــد فرصــت خوبــی در اختیــار 
قرمزهاســت. برانکــو ایوانکوویچ و شــاگردانش 
اگــر هوشــیار باشــند، می تواننــد همیــن امــروز 

ــد.  ــره کنن ــارات کار را یکس در ام

از ســویی بــازی برگشــت هــم در تهــران برگــزار 
ــی  ــس از قهرمان خواهــد شــد. پرســپولیس پ
دوبــاره در لیــگ، حــاال بایــد تمــام تمرکــز خــود 

را روی آســیا بگــذارد.
 غیبت کاپیتان

ــن فصــل  ــی پرســپولیس در ای ــرد دفاع عملک
در آســیا بســیار خــوب بــوده اســت. ایــن تیــم 
ــرای  ــازی گل خــورد. برانکــو ب فقــط در یــک ب
بــازی امــروز، ســید جــالل حســینی کاپیتــان 
خــود را بــه دلیــل محرومیــت در اختیــار نــدارد. 
علــی علی پــور هــم مصــدوم بــوده اســت، امــا 

ــازی می رســد.  ــه ب ــاال ب احتم
ــی در فصــل گذشــته  ــره پــس از قهرمان الجزی
ــی باشــگاه ها  ــارات و حضــور در جــام جهان ام
در ایــن فصــل بــا افــت فاحشــی روبــه رو شــد؛ 
ــت کم  ــم را دس ــن تی ــد ای ــال نبای ــن ح ــا ای ب
حکــم  آنهــا  بــرای  امــروز  بــازی  گرفــت. 
ــم  ــن تی ــت ای ــی را دارد. هدای ــرگ و زندگ م
ــت.  ــدی اس ــه هلن ــن کات ــک ت ــده هن ــر عه ب
ــره،  ــی مبخــوت، مهاجــم نام آشــنای الجزی عل
ــن تیــم محســوب  ــن بازیکــن ای خطرناک تری

می شــود.
پرســپولیس تــا بــه حــال هشــت مرتبــه 
قهرمانــان  لیــگ  در  اماراتی هــا  مقابــل 
ــرد،  ــش ب ــت؛ ش ــه اس ــدان رفت ــه می ــیا ب آس
یــک مســاوی و یــک باخــت، حاصــل کار 

پرســپولیس برابــر نماینــدگان اماراتــی در لیــگ 
قهرمانــان محســوب می شــود. پرســپولیس در 
ــازی، ۲۰ گل زده و ۹ گل خــورده  ــن شــش ب ای
ــر  ــازی آخ ــش ب ــپولیس در ش ــت. پرس داش
ــت. ــده اس ــروز ش ــا پی ــل اماراتی ه ــود مقاب خ

ــا دارد  ــر ایرانی ه ــی براب ــار ضعیف ــره آم الجزی
ــرد داشــته اســت.  ــازی فقــط یــک ب و در ۱۶ ب
ــل  ــا الوص ــی ب ــه گروه ــپولیس در مرحل پرس
ــازی  ــر دو ب ــه در ه ــود ک ــروه ب ــارات هم گ ام
تراکتورســازی  بــا  الجزیــره  اســت.  برنــده 
هم گــروه بــود کــه هــر دو بــازی مســاوی شــد.

ــازی  ــش ب ــازی از ش ــج ب ــپولیس در پن پرس
خــود در لیــگ قهرمانــان آســیای ۲۰۱۸، دروازه 
خــود را بســته نگــه داشــته اســت و رکــورددار 
کلین شــیت در آسیاســت. همچنیــن در صــورت 
صعــود بــرای دومیــن بــار متوالــی بــه مرحلــه 
آســیا  قهرمانــان  لیــگ  نهایــی  یک چهــارم 

می رســد.

 بازگشت آقای گل
ــه  ــران ک ــال ای ــم فوتب ــای گل فصــل هفده آق
ــه  در دیــدار پایانــی فصــل مقابــل ســپیدرود ب
ــا حضــوری  ــود، ب ــب ب ــت غای ــل مصدومی دلی
فعــال طــی تمرینــات گروهــی اخیــر، مهیــای 
دیــدار بــا الجزیــره امــارات شــده اســت. علــی 
علی پــور مجوزهــای الزم را بــرای همراهــی 
ــتن  ــر گذاش ــت س ــس از پش ــان پ سرخپوش
مصدومیــت و تمرینــات اختصاصــی دریافــت 
کــرده اســت تــا از ایــن حیــث برانکــو قــادر بــه 

ــن بازیکــن شــود.  ــن ای دراختیارگرفت
ــرای  ــه گل ب ــر س ــدار اخی ــی ۶ دی ــور ط علی پ
پرســپولیس بــه ثمر رســانده اســت و امید اول 
گلزنــی ایــن تیــم در اســتادیوم محمدبن زایــد 
مقابــل الجزیــره امــارات محســوب می شــود.

گفتنــی اســت دیــدار دو تیــم الجزیــره امــارات 
اســتادیوم  در   ۲۰ ســاعت  پرســپولیس  و 

محمدبن زایــد برگــزار خواهــد شــد.

پیش بازی الجزیره – پرسپولیس

روزسرنوشتساز

بــه  شهرشــان  نماینــده  صعــود  بــرای  اصفهانی هــا 
مرحلــه یک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا قصــد 
ــر  ــگاه حاض ــا در ورزش ــا و تیم ه ــارغ از رنگ ه ــد ف دارن
ــت  ــه موفقی ــتیابی ب ــرای دس ــن را ب ــوند و ذوب آه ش

ــد.  ــویق کنن تش
ــتقالل  ــم اس ــود دو تی ــه«، صع ــزارش »ورزش س ــه گ ب
و ذوب آهــن بــه مرحلــه یک هشــتم نهایــی لیــگ 
ــران در  ــده ای ــا دو نماین ــد ت ــث ش ــیا باع ــان آس قهرمان
ایــن مســابقات در دو بــازی رفــت و برگشــت بــه مصاف 
یکدیگــر برونــد. اولیــن بــازی ایــن دو تیــم در اصفهــان 
برگــزار خواهــد شــد و از همیــن رو هــواداران فوتبــال در 
ــارغ  ــازی، ف ــن ب ــا در ای ــده اند ت ــان ش ــان هم پیم اصفه

ــد.  ــت کنن ــان حمای ــم شهرش ــا از تی از رنگ ه
ــاس  ــدار حس ــه دی ــده ب ــاعت مان ــد س ــر از چن در کمت

اصفهــان  از  نهایــی  یک هشــتم  مرحلــه  بــزرگ  و 
خبــر می رســد کار ســتادی بــرای جــذب هــواداران 
ــپاهان از  ــان س ــت. در اصفه ــده اس ــاز ش ــی آغ اصفهان
ذوب آهــن پرطرفدارتــر اســت، امــا قــرار اســت هــواداران 
ــد و از  ــه ورزشــگاه بیاین ــازی ب ــن ب ــز در ای ســپاهان نی
ــر  ــن موضــوع بی شــک ب ــد. ای ــت کنن ــن حمای ذوب آه
ــگ  ــی لی ــتم نهای ــه یک هش ــازی مرحل ــای ب جذابیت ه
قهرمانــان میــان دو نماینــده ایــران خواهــد افــزود؛ زیــرا 
ــمار  ــواداران پرش ــا ه ــز ب ــان نی ــگاه اصفه ــر ورزش دیگ

ــد.  ــد ش ــه نخواه ــتقاللی مواج اس
بــا ایــن وصــف اســتقاللی ها روز سه شــنبه بایــد در 
انتظــار یــک ورزشــگاه پــر از طرفــداران ذوب آهنــی 
ــی  ــم میزبان ــای واقعــی طع ــه معن ــا ب باشــند و ذوبی ه

ــید. ــد چش را خواهن

ســتارگان پیشــین و فعلــی منچســتریونایتد بــه وضعیــت 
اســطوره ایــن باشــگاه واکنــش نشــان دادنــد. 

بــه گــزارش وب ســایت نــود، خبــر خونریــزی مغــزی ســر الکس 
فرگوســن و حضــور ایــن اســطوره دنیــای مربیگــری در بخــش 
مراقبت هــای ویــژه باعــث واکنــش دنیــای فوتبــال و ســتارگان 
ــتیانو  ــد. کریس ــتریونایتد ش ــگاه منچس ــی باش ــین و فعل پیش
ــم  ــکار و دعاهای ــت: اف ــودش نوش ــتاگرام خ ــدو در اینس رونال

پیــش تــو دوســت عزیــزم اســت. رئیــس قــوی بــاش!
همچنیــن دیویــد بــکام پیامــی ارســال کــرد: بــه جنگیــدن ادامــه 
ــواده  بــده رئیــس! در ایــن لحظــات بــه فکــر همســر و کل خان

منچســتریونایتد هســتم.
ویــن رونــی چنیــن نوشــت: رئیــس، زود خــوب شــو! در ایــن 

ــواده ات هســتم. ــاد خان ــه ی ــز ب لحظــات غم انگی
ــبکه های  ــودش در ش ــه خ ــم در صفح ــتلروی ه ــن نیس رود ف

ــس،  ــودی دارم. رئی ــالمتی و بهب ــت: آرزوی س ــی نوش اجتماع
ــده!  ــه جنگیــدن ادامــه ب مثــل همیشــه ب

رابیــن فــن پرســی هــم نوشــت: واقعــا از شــنیدن ایــن 
ــن و  ــاد فرگوس ــه ی ــات ب ــن لحظ ــدم. در ای ــف ش ــر متأس خب

خانــواده اش هســتم. رئیــس قــوی بمــان! 
ادویــن فــن در ســار کــه همســرش در ســال ۲۰۰۹ دچــار 
ــود  ــر ناب ــن خب ــزی شــد، نوشــت: از شــنیدن ای ــزی مغ خونری
ــت.  ــرایط آشناس ــن ش ــا ای ــی ب ــن به خوب ــواده م ــدم. خان ش
رئیــس قــوی بمــان و امیــدوارم بتوانــی در کنــار خانــواده ات بــار 

ــی. ــالمتی ات را بازیاب ــر س دیگ
ــال  ــگاه های فوتب ــتر باش ــس و بیش ــال انگلی ــگاه های فوتب باش
اروپــا و همچنیــن چهره هایــی چــون اوزیــل، دروگبــا، فابــرگاس، 
لینــه کــر، آنــری، فردینانــد و اشــمایکل هــم بــرای ایــن اســطوره 

دنیــای فوتبــال آرزوی ســالمتی کردنــد.

ورزش

آگهیوقترسیدگی
شــماره ابالغنامــه : ۹۷۱۰۱۰۶۷۹۴۲۰۰۲۵۳ شــماره 
پرونــده : ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۴۲۰۰۰۷۰ شــماره بایگانــی شــعبه 
: ۹۷۰۰۷۰ تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸   آگهــی وقــت 
آقایــان رســول  و دادخواســت وضمائــم  رســیدگی 
صالحــی  ومحمــود  مصطفــی  فرزنــد  اســحاقیان 
ــاری  ــی واعتب ــه مال ــان    موسس ــد محمدخواه فرزن
دادخواســتی  زاده  یاسرشــیروانی  باوکالــت  ملــل 
ــحاقیان  و  ــول اس ــان  رس ــده آقای ــت خوان ــه  طرفی ب
ــه  ــه مطــرح ک ــه خواســته مطالب ــود  صالحــی  ب محم
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع وب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
ــی شــورای حــل  ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۴۲۰۰۰۷۰شــعبه ۱۲حقوق
ــرم( ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

۹۷/۰۳/۲۰ســاعت  مــورخ  رســیدگی  ووقــت  ثبــت 
ــتور  ــب دس ــه حس ــت ک ــده اس ــه ش ــن ک ۰۸:۳۰تعیی
دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳قانــون آییــن دادرســی 
ــده  و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــی  بعل مدن
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ف
ــل  ــورای ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف مس ۱۸۴۶/م ال
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه ۱۲ حقوق ــالف ش اخت
ــر  ــرم( –هاج ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم اصفه

ــی ــیروی خوزان ش

آگهیوقترسیدگی
شــماره   ۹۷۱۰۱۰۶۷۹۴۲۰۰۲۵۰  : ابالغنامــه  شــماره 
پرونــده : ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۴۲۰۰۰۶۹ شــماره بایگانــی شــعبه 
: ۹۷۰۰۶۹ تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸   آگهــی وقــت 
رســیدگی و دادخواســت وضمائــم بــه خانــم مینــا 
پروانــه زاده وآقایــان بهــرام ترکــی باغبادرانــی ومحمــود 
ترکــی باغبادرانــی وناصــر عابدینــی خواهــان    موسســه 
ــیروانی زاده  ــت یاسرش ــل باوکال ــاری مل ــی واعتب مال
دادخواســتی بــه  طرفیــت خوانــده خانــم مینــا پروانــه 
ــی  ــی ومحمودترک ــی باغبادران ــرام ترک ــان به زاده وآقای
باغبادرانــی وناصــر عابدینــی بــه خواســته مطالبــه 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره 
۹۷۰۹۹۸۶۷۹۴۲۰۰۰۶۹شــعبه  کالســه  پرونــده 
ــان )مجتمــع  ــالف اصفه ۱۲حقوقــی شــورای حــل اخت
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت ووق ــع حرم(ثب ــهدای مداف ش
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــن ک ــاعت ۰۸:۰۰تعیی ۹۷/۰۳/۲۰س
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن 
ــت  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده  و در خواس خوان
ــا  ــی شــود ت ــی م ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای در یک
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
ــل  ــورای ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف مس ۱۸۴۵/م ال
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه ۱۲ حقوق ــالف ش اخت
ــر  ــرم( –هاج ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم اصفه

ــی ــیروی خوزان ش

آگهیوقترسیدگی
شــماره   ۹۷۱۰۱۰۶۷۹۴۲۰۰۲۵۴  : ابالغنامــه  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده : ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۴۲۰۰۰۷۱ ش پرون

شــعبه :۹۷۰۰۷۱تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ آگهــی 
ــان  ــه آقای ــم ب ــت وضمائ ــیدگی و دادخواس ــت رس وق
ومهــدی  ماهرانــی  وعلیرضــا  شــیرعلی  اســماعیل 
مردانــی ورضــا عبــاس زاده وحســن شــهبازی خواهــان    
موسســه مالــی واعتبــاری ملــل باوکالت یاسرشــیروانی 
زاده دادخواســتی بــه  طرفیــت خوانــده آقایان اســماعیل 
شــیر علــی وعلیرضــا ماهرانــی ومهــدی مردانــی ورضــا 
ــه  ــه خواســته مطالب ــاس زاده  وحســن شــهبازی  ب عب
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده 
کالســه ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۴۲۰۰۰۷۱شــعبه ۱۲حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع 
حرم(ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ ۹۷/۰۳/۲۰ســاعت 
۰۹:۰۰تعییــن کــه شــده اســت کــه حســب دســتور 
ــون آییــن دادرســی  دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳قان
ــده  و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــی  بعل مدن
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک 
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ م
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد . ف
۱۸۴۴/م الــف مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه ۱۲ حقوق ــالف ش اخت
ــر  ــرم( –هاج ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم اصفه

شــیروی خوزانــی 

آگهیوقترسیدگی 
شــماره   ۹۷۱۰۱۰۶۷۹۵۷۰۰۱۷۰  : ابالغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۰۵۸  : پرونــده 
ــی  ــم : ۱۳۹۷/۲/۵   آگه ــخ تنظی شــعبه : ۹۷۰۰۵۸ تاری
وقــت رســیدگی و دادخواســت وضمائــم آقــای /خانــم 
ــح  ــان صال ــی خواه ــد آذری فرزندقل ــن خانمحم بهم
ــن  ــده بهم ــت خوان ــه  طرفی ــتی ب ــی   دادخواس صادق
ــه  ــرح ک ــه مط ــه خواســته مطالب ــد آذری ب خــان محم
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع وب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
۹۷۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۰۵۸  شــعبه ۲۷ حقوقــی  شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع 
حرم(ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ ۹۷/۰۳/۲۰ســاعت 
ــه حســب دســتور  ــه شــده اســت ک ــن  ک ۳۰ :۱۷ تعیی
ــون آییــن دادرســی  دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳قان
ــده  و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــی  بعل مدن
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک 
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ م
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ف
۳۰۳۶/م الــف مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه ۲۷ حقوق ــالف ش اخت

ــرم(  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم اصفه

آگهیوقترسیدگی
شــماره   ۹۷۱۰۱۰۶۷۹۵۷۰۰۱۶۶  : ابالغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   ۹۷۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۰۵۷  : پرونــده 
ــی  ــم : ۱۳۹۷/۲/۵   آگه ــخ تنظی شــعبه : ۹۷۰۰۵۷ تاری
وقــت رســیدگی و دادخواســت وضمائــم آقــای /خانــم 
ــان  ــه  خواه ــر ال ــد نص ــدم فرزن ــری مق ــوش امی داری
ــده  ــت خوان ــه  طرفی ــتی ب ــی   دادخواس ــح صادق صال
داریــوش امیــری مقدنــم بــه خواســته مطالبــه مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کالســه 

۹۷۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۰۵۷ شــعبه ۲۷ حقوقــی  شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع 
حرم(ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ ۹۷/۰۳/۲۰ســاعت 
ــتور  ــب دس ــه حس ــت ک ــده اس ــه ش ــن  ک ۰۰ :۱۸ تعیی
ــون آییــن دادرســی  دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳قان
ــده  و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــی  بعل مدن
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک 
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ م
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد . ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ف
ــل  ــورای ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف مس ۳۰۳۴/م ال
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه ۲۷ حقوق ــالف ش اخت

ــرم(  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم اصفه

اخطاراجرایی
 شماره پرونده ۹۴-۴۷۲ش۶

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ۱- زینــب زارعیــن ۲- 
منصــور زارعینــی    نشــانی محــل اقامــت: هردومجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نام:بانــک مهــر 
اقتصادباوکالــت ۱-امیــر توکلــی ۲-بنــت الهــدی کیــان 
ارثــی   نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – هــردو 
ــت  ــک مل ــه دوم بان ــد طبق ــارراه توحی ــان –چه اصفه
ســاختمان  ســهبالن واحــد ۷ موسســه حقوقــی جــم 
تاریــخ  به:بــه موجــب رای شــماره ۱۲۴۴  محکــوم 
ــالف شهرســتان  ۹۴/۷/۱۳ حــوزه ۶  شــورای حــل اخت
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
محکــوم اســت به:پرداخــت مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال اصــل 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــه یکفق ــش ازوج ــته بخ خواس
۱۳۴۴/۱۵۰۰۹/۲۱-۹۳/۵/۲۷ عهــده بانــک ملــت ومبلــغ 
ــه  ــق الوکال ــی وح ــه دادرس ــت هزین ــال باب ۳۱۵۰۰۰ ری
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی وخســارت تاخیــر در تادیــه 
اززمــان سررســید چــک ۹۳/۵/۲۷لغایــت زمــان اجرای 
حکــم طبــق شــاخص بانــک مرکــزی بصــورت تضامنــی 
درحــق محکــوم لــه باانضمــام نیــم عشــر دولتــی .مــاده 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ۳۴ قان
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجرا تســلیم 

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد. کنــد و اگــر مالــی ن
۳۰۱۲/م الــف شــعبه ششــم مجتمــع شــماره ۱ شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهیابالغوقترسیدگی
بهآقایمهدیسرنجی

فرزندعباس
شــماره ابالغنامــه : ۹۷۱۰۱۰۳۶۵۸۲۰۰۶۰۸شــماره پرونــده 
 : شــعبه  بایگانــی  ۹۶۰۹۹۸۳۶۶۲۶۰۰۸۸۰شــماره   :
اداره  شــاکی   ۱۳۹۷/۰۲/۰۸  : تنظیــم  ۹۶۰۶۱۷تاریــخ 
ــدی  ــای مه ــه آق ــع طبیعــی کاشــان شــکایتی علی مناب
ــره  ــداث دو فق ــر اح ــی ب ــاس مبن ــد عب ــرنجی فرزن س
کــوره زغــال و اســتفاده از چــوب قاچــاق درخــت 
جنگلــی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۳۶۶۲۶۰۰۸۸۰ شــعبه ۱۰۲ دادگاه 
ــت  ــابق( ثب ــی س ــان )۱۰۲ جزای ــهر کاش ــری دو ش کیف

ــاعت ۱۰:۰۰  ــورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ س ــیدگی م ــت رس و وق
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی ۷۳ قان
المــکان بــودن متهــم و درخواســت شــاکی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد 
تــا متهــم ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود ، در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

حاضــر گــردد.
منشــی شــعبه ۱۰۲ دادگاه کیفــری ۲ شــهر کاشــان )۱۰۲ 
ــان  ــتان اصفه ــانی زاده اس ــابق(-لیال خراس ــی س جزای
– شهرســتان کاشــان – میــدان امــام رضــا – بلــوار 
بوستان-دادگســتری شهرســتان کاشــان  م/الــف ۲۷۶

رونوشتآگهیحصروراثت
ــه  شناســنامه شــماره  ــی کاشــان ب ــال قربانعل ــم لی خان
۱۸۰۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۱۶۷/۹۷ از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان علــی اکبــر صادقــی کاشــان 
بــه شــماره شناســنامه ۵۸۳ در تاریــخ ۹۷/۲/۲ اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱( مظاهــر صادقــی 
ــه ش ش ۱۲۵۰۷۹۳۰۷۶،  ــر ب ــی اکب ــد عل کاشــان فرزن
ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــی کاش ــد صادق ۲( محم
امیــر حســین صادقــی  ش ش ۱۲۵۱۱۷۲۸۷۳، ۳( 
کاشــان فرزنــد علــی اکبــر بــه ش ش ۱۲۵۰۵۳۵۲۶۳، 
فرزنــدان ، ۴( محمــد صادقــی کاشــان فرزنــد حســین 
بــه ش ش ۳۰۲ ، پــدر،۵( کبــری زارع شــفیعی فرزنــد 
ــی  ــال قربانعل ــه ش ش ۳۷۳۲۵ ، مادر،۶(لی ــاس ب عب
زاده کاشــان فرزنــد محمــد بــه ش ش ۱۸۰۰، همســر . 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
ــا  ــد ت ــی مــی نمای ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب را در ی
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی /
متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــه شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  مــاه ب

شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان ، 

مجتبــی زراعتــی م/الــف ۲۷۹ 

آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت بــه شــرح دادخواســت 
ــه  ــده ب ــت ش ــی زاده ثب ــا حبیب ــای علیرض ــی آق تقدیم
ــت  ــن دادگاه درخواس ــه ۹۷۰۹۹۸۱۰۴۵۲۰۰۰۳۸ از ای کالس
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه شــماره شناســنامه ۱۲۶۴   ــی ب شــادروان صدیقــه تاویل
در تاریــخ ۹۶/۱۱/۱۶ در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود  
حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه: ۱ طاهــره حبیبــی زاده بــه ش ش ۴۸۲ متولــد 
۱۳۵۱ صــادره از تهــران فرزنــد ۲  محمــد حبیبــی زاده بــه 
ــد   ــران فرزن ــادره از ته ــد ۱۳۶۳  ص ش ش ۱۱۹۳۳  متول
۳  علیرضــا حبیبــی زاده بــه ش ش ۳۳۶۹  متولــد ۱۳۴۷  
صــادره از تهــران فرزنــد ۴  حســین حبیبــی زاده بــه ش 
ش ۴۷۷  متولــد ۱۳۲۷  صــادره از تهــران همســر اینــک 
ــور یــک  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب ب
نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یک مــاه بــه ایــن دادگاه 

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
۱۱۰/۵۰۶۷ت رئیــس شــعبه ۴۵۲ شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیحصروراثت 
ــار  ــا افش ــین آق ــت حس ــر وراث ــت حص ــان رونوش خواه
فرزنــد ذبیــح الــه خــان بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
ثبــت شــده بــه کالســه ۹۷۰۹۹۸۱۰۴۵۲۰۰۰۳۱ از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان مــه جبیــن افشــار بــه شــماره 
شناســنامه ۱۳۳۸ در تاریــخ ۹۶/۱۱/۹ در اقامتــگاه دائمــی 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه و ورث ــات گفت ــدرود  حی ــود ب خ
ــه  ــار ب ــم افش ــوران خان ــه: ۱ ت ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ش ش ۱۹۵  متولــد ۱۳۰۵  صــادره از کاشــان خواهــر  ۲ 
حســین آقــا افشــار بــه ش ش ۵۲ متولــد ۱۳۰۸  صــادره 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــرادر این از کاشــان ب
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــور ی ــت مزب درخواس
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد. 
۱۱۰/۵۰۶۹ت رئیــس شــعبه ۴۵۲ شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیحصروراثت
بــه  قربانعلــی  فرزنــد  اســتواری  مجیــد  خواهــان 
ــی  ــه شــرح دادخواســت تقدیم شناســنامه شــماره ۱۵ ب
ثبــت شــده بــه کالســه ۹۶۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۰۸۰۹  از ایــن 
ــن  ــوده و چنی ــت نم دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث
توضیــح داده کــه شــادروان رضــا اســتواری فرزنــد 
ــورخ  ــماره ۰۰۱۴۹۲۰۹۳۱  در م ــنامه ش ــه شناس ــد ب مجی
ــات  ــدرود حی ــود ب ــی خ ــگاه دائم ۱۳۹۶/۱۰/۲۳  در اقامت
گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه: ۱ فاطمــه موحــدی افضــل بــه ش ش ۱۵۱۵۴  ت ت 
ــد  ــی ۲ مجی ــادر متوف ــران م ــادره از ته ۱۳۴۸/۱۱/۲۸  ص
اســتواری بــه ش ش ۱۵ ت ت ۱۳۴۶/۱/۱ صــادره از 
کرمانشــاه پــدر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــور ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت 
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف نام
آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
۱۱۰/۵۰۷۶ت رئیــس شــعبه ۴۵۸  شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیحصروراثت 
ــم  ــد قاس ــادی فرزن ــدری محمدآب ــه حی ــان صدیق خواه
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳۵۹۸ ب ــنامه ش ــه شناس ب
ــه ۹۶۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۰۹۰۴  ــه کالس ــده ب ــت ش ــی ثب تقدیم
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد ســعید 
دانشــور فرزنــد غالمعلــی بــه شناســنامه شــماره ۱۰۱۷۵۷ 
در مــورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷  در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه: ۱ میثــم دانشــور بــه ش ش ۳۱۶۲  ت ت 
فرزنــد متوفــی  ۲-   تهــران  از  ۱۳۶۲/۳/۲۵  صــادره 
مهــران دانشــور ش ش ۶۳۱۲  ت ت ۱۳۶۳/۳/۵  صــادره 
از تهــران فرزنــد متوفــی  ۳- مرضیــه دانشــور بــه ش ش 
۰۰۱۲۸۴۱۱۵۳   ت ت ۱۳۶۹/۹/۲۱  صــادره از تهــران فرزنــد 
ــه ش ش  ــادی ب متوفــی  ۴- صدیقــه حیــدری محمدآب
۳۵۹۸  ت ت ۱۳۴۵/۴/۱  صــادره از شــمیران همســر 
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچه شــخصی 
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــت نام ــا وصی اعتراضــی دارد و ی

مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــن دادگاه تقدی ــه ای  ب

شد.
۱۱۰/۵۰۹۳ت رئیــس شــعبه ۴۵۸  شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیحصروراثت
خواهــان خســرو نعیمــی فرزنــد ابوالقاســم به شناســنامه 
ــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت  شــماره ۶۹۸۹۸۹ ب
ــن دادگاه  ــه ۹۶۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۰۸۴۳ از ای ــه کالس ــده ب ش
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ابوالقاســم نعیمــی فرزنــد احمــد بــه 
شناســنامه شــماره ۲۲ در مــورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰  در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت 
ــه  ــی ب ــرو نعیم ــه: ۱ خس ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــران  ــادره از ته ش ش ۶۹۸۹۸۹  ت ت ۱۳۶۵/۱۲/۱۸  ص
فرزنــد متوفــی ۲  نعیمــه نعیمی بــه ش ش ۸۶۱۲  ت ت 
۱۳۶۳/۳/۲۳  صــادره از تهــران فرزنــد متوفــی  ۳  راحلــه 
ــادره  ــه ش ش ۱۱۳۲  ت ت ۱۳۵۷/۱۰/۲۶  ص ــی ب نعیم
ــه  ــد ب ــر موح ــوره کارگ ــی ۴ منص ــد متوف ــران فرزن از ته
ش ش ۲۹۴۸ ت ت ۱۳۲۵/۷/۲  صــادره از قــم همســر 
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچه شــخصی 
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــت نام ــا وصی اعتراضــی دارد و ی
مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــن دادگاه تقدی ــه ای ب

شــد.
۱۱۰/۵۰۹۹ت رئیــس شــعبه ۴۵۸  شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیحصروراثت 
ــی  ــادم بوئین ــر ن ــت اکب ــر وراث ــت حص ــان رونوش خواه
ــت  ــی ثب ــه شــرح دادخواســت تقدیم ــد محســن ب فرزن
شــده بــه کالســه ۹۷۰۹۹۸۱۰۴۵۳۰۰۰۱۱ از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان راضیــه ســیاری عثماوندانــی بــه 
شــماره شناســنامه ۱۲ در مــورخ ۳۵/۱/۳ در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: ۱ عبــاس نــادم بوئینــی به 
ش ش ۵۸۹۶  ت ت ۱۳۵۲  محــل تولــد تهــران فرزنــد 
متوفــی ۲  اکبــر نــادم بوئینــی ش ش ۸۹۲۹  ت ت 
۱۳۵۸  م ت تهــران نســبت فرزنــد متوفــی  ۳- محبوبــه 
نــادم بوئینــی بــه ش ش ۱۱۵۱۳  ت ت ۱۳۶۱ م ت تهــران 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف فرزن
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــور ی ــت مزب درخواس
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
۱۱۰/۵۰۷۲ت رئیــس شــعبه ۴۵۳ شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیابالغوقترسیدگی
ودادخواستوضمائم

بهآقایامیرایوزیانفرزندجالل
خواهــان خانــم نازلــی شــیخ باقــری فرزنــد بهمــن 
ــان  ــر ایوزی ــای امی ــده آق ــت خوان ــه طرفی دادخواســتی ب
فرزنــد جــالل بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــماره ده  ــع ش ــعبه ۴۵۸  مجتم ۹۶۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۰۹۰۵  ش

شــورای حــل اختــالف شــهر تهــران ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰  ســاعت ۱۶:۳۰  تعییــن 

کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳  
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گــردد. 
۱۱۰/۵۰۸۰ت رئیــس شــعبه ۴۵۸ شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیابالغوقترسیدگی
ودادخواستوضمائم

بهآقایبابکایوزیانفرزندجالل
خواهــان خانــم نازلــی شــیخ باقــری فرزنــد بهمــن 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای بابــک ایوزیــان 
ــه  ــرح ک ــه مط ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــالل ب ــد ج فرزن
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
شــماره  مجتمــع    ۴۵۸ شــعبه   ۹۷۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۰۰۰۸
ــت  ــت و وق ــران ثب ــهر ته ــالف ش ــل اخت ــورای ح ده ش
ــن  ــاعت ۱۷:۳۰  تعیی ــورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰  س ــیدگی م رس
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳  
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــردد.  گ
۱۱۰/۵۰۸۶ت رئیــس شــعبه ۴۵۸ شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

آگهیابالغوقترسیدگی
ودادخواستوضمائم

بهخواندگان:1نظرنوروزیو
2آقاینقیسروریفرزندهوشنگ

خواهــان آقــای شــیراحمد ســلیمانی فرزنــد غــالم 
ــر  ــدگان ۱ نظ ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــرت دادخواس حض
نــوروزی و ۲ نقــی ســروری فرزنــد هوشــنگ به خواســته 
ــه  ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ــه وجــه مطــرح کــه ب مطالب
شــماره پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۱۰۴۵۸۰۰۱۳۳ شــعبه 
ــهر  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــماره ده ش ــع ش ۴۵۸ مجتم
ــت شــهادت شــهود  ــت رســیدگی جه ــت و وق ــران ثب ته
ــن  ــاعت ۱۶:۳۰  تعیی ــورخ ۱۳۹۷/۴/۴ س ــان در م خواه
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــدگان و درخواس ــودن خوان ب
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــدگان ظ ــا خوان ــردد ت گ
دادگاه مراجعــه و ضمــن  دفتــر  بــه  آگهــی  انتشــار 
ــی  دادخواســت  ــل خــود نســخه ثان ــالم نشــانی کام اع
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 
ــر ــهود در دادگاه حاض ــهادت ش ــتماع ش ــیدگی و اس  رس

 گردد. 
۱۱۰/۵۰۸۷ت رئیــس شــعبه ۴۵۸  شــورای حــل اختــالف 

مجتمــع شــماره ده تهــران 

،،
در  قهرمانــی  از  پــس  پرســپولیس 
ایــران، یــک مأموریــت حیاتــی دیگــر 
هــم  حیاتــی  مأموریــت  ایــن  دارد؛ 
چیزی نیست جز قهرمانی در آسیا.
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پیشهناد فیلم

کارگر ساده نیازمندیم

کارگردان: منوچهر  هادی
نویسنده: پدرام کریمی

بازیگــران: آتیــا پســیانی، ســیامک صفــری، بهــرام 
افشــاری، یکتــا ناصــر، ســحر قریشــی، روژیــن رحیمــی، 

ــری ــد اصغ ــی، مجی ــیروس همت ــدی، س ــران احم مه
 خالصه و تحلیل فیلم

و  »قــدم« در مغــازه »رحمــت« شــاگردی می کنــد 
عاشــق »مونــس«، دختــر رحمــت اســت. پــس از مــرگ 
رحمــت جهــان از موقعیــت اســتفاده می کنــد و دختــر 16 
ســاله رحمــت را در ازای طلبــش از مــادرش خواســتگاری 
ــود و ... . ــی می ش ــت عصبان ــن باب ــدم از ای ــد. ق می کن

فیلــم، ظاهــر ســر حالــی دارد و داســتان هایی کــه همــراه 
بــا هــر شــخصیت وارد ماجــرا می شــوند، هرچنــد دقیقــه 
ــه در  ــبکی ک ــد. س ــق می کنن ــم تزری ــه فیل ــان را ب هیج
ــده  ــث ش ــود، باع ــاهده می ش ــم مش ــتان گویی فیل داس
ــخص  ــوری مش ــی و مح ــگ اصل ــک پی رن ــا ی ــت ب اس

ســروکار نداشــته باشــیم. 
فیلــم ابتــدا بــر کشــمکش رحمــت و جهــان تکیــه 
می کنــد. پــس از آن رابطــه  عاشــقانه قــدم و دختــر 
ــرعموی  ــا پس ــد. در انته ــدا می کن ــت پی ــت محوری رحم
ــام دارد هــم، وارد ماجــرا می شــود  قــدم کــه »ارشــد« ن
ــبک  ــن س ــد. ای ــه کن ــم اضاف ــه فیل ــر ب ــی دیگ ــا گره ت
ــی  ــم ریتم ــت فیل ــده اس ــث ش ــه باع ــی اگرچ قصه گوی
ــخصیت ها را  ــته ش ــکل پیوس ــه ش ــد و ب ــدا کن ــد پی تن
ــخصیت پردازی و  ــت ش ــا فرص ــه دارد، ام ــاب نگ در الته
تأمــل بــر روی روابــط بــه کل از بیــن رفتــه اســت. همــه  
تــاش فیلــم در ایجــاد حــوادث و حفــظ ریتــم کوبنــده در 
راســتای آن هــا خاصــه شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
ــای  ــه نمونه ه ــبیه ب ــا ش ــان کام ــخصیت پردازی جه ش
ــه   ســطحی تکرارشــده در ســینمای ماســت و هیــچ نکت

ــدارد. ــازه ای ن ت

حرف و نقل

ــد  ــدات جدی ــی« از تولی ــای برف ــتند »جاده ه  مس
مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بــه 
ــد.  ــش ش ــاده نمای ــرادی« آم ــده م ــی »های کارگردان
ایــن مســتند بــه مشــکات تحصیلــی دختــران نوجــوان 

می پــردازد. روســتایی 
 انیمیشــن »داش آکل« ســاخته  هاجــر مهرانــی از 

جشــنواره ای در لنــدن جایــزه گرفــت.
ــی  ــب رضای ــا پســیانی و حبی ــا اضافه شــدن آتی  ب
لیســت بازیگــران فیلــم »سرخ پوســت« بــه کارگردانــی 

نیمــا جاویــدی تکمیــل شــد.
الهامــی، آهنگســاز و سرپرســت گــروه  فریــد   
موســیقی »فردوســی«، از انتشــار آلبــوم موســیقی 
»هــزاره تنبــور« کــه مشــتمل بــر مقام هــای تنبــور 

»یارســان« اســت، خبــر داد.
 مهــرداد کوروش نیــا قصــد دارد در ســال جــاری دو 
نمایشــنامه »روزی از روزهــای روزگار نــو« و »عزازیــل« 

را روی صحنــه ببــرد.
ــی  ــم رازان ــته مری ــی« نوش ــی مگ ــان »عروس  رم
منتشــر شــد. »عروســی مگــی« را انتشــارات آرادمــان 
ــر  ــان منتش ــزار توم ــای 1۵ ه ــه به ــه و ب در 1۴۳ صفح

ــرده اســت. ک
 نازنیــن مفخــم، تدوینگــر ســینما، دربــاره جدیدترین 
ــغول  ــر مش ــال حاض ــت: در ح ــود گف ــای خ فعالیت ه
ــه  ــم رضــا ســبحانی هســتم ک ــن فیل ــن جدیدتری تدوی

ــدارد. ــام مشــخصی ن ــوز ن البتــه هن
 سیلوســتر اســتالونه فیلــم »رمبــو ۵« را می ســازد 
ــتن  ــال نوش ــودش در ح ــون خ ــرده هم اکن ــام ک و اع

فیلمنامــه آن اســت.
 اجــرای دو نمایــش »بنــگاه تئاتــرال« بــه کارگردانــی  
ــه  ــلطنه« ب ــا س ــان باب ــیرهای خ ــان و »ش ــادی مرزب ه
کارگردانــی افشــین  هاشــمی تــا چنــد روز دیگــر در 

ــد. ــان می رس ــه پای ــهرزاد ب ــر ش ــس تئات پردی
 کارلــوس کاروالــو، کارگــردان معــروف مســتندهای 
حیــات وحــش، کشــته شــد. وی بــر اثــر ضربــه 
واردشــده بــه جمجمــه اش درجــا جــان باخــت. زرافه ای 

ــت. ــرداری کش ــگام فیلمب ــی او را هن وحش
 ســیروس همتی قصد دارد دو نمایشــنامه »تمســاح« 
و »اهانــت بــه تئاتــر« را در ســال جــاری روی صحنــه ببرد؛ 

نمایشــنامه هایی کــه فضایــی طنــز دارند.
ــت:  ــر، گف ــردان تئات ــر و کارگ ــرابی، بازیگ ــی س  عل
ــو آن  ــه عض ــر ک ــه تئات ــا خان ــن ب ــکل م ــا مش اساس
ــک  ــه ی ــت ب ــه سال هاس ــت ک ــن اس ــتم، ای ــز هس نی
ــگاه و  ــا ســوء ن ــه ب ــا کســانی ک ــر از رخــوت ب ــه پ خان
ــده  ــل ش ــد، تبدی ــا را اداره می کنن ــنتی آنج ــرات س نظ
ــت در  ــه سال هاس ــی ک ــوان کس ــه عن ــن ب ــت و م اس
ــن  ــز در همی ــم و در دانشــگاه نی ــت می کن ــر فعالی تئات
رشــته درس خوانــده ام، هیــچ انگیــزه ای بــرای شــرکت 
در فعالیت هــای ایــن خانــه نــدارم؛ به ویــژه اینکــه 
همیشــه بــا خــود مــن مخالفــت شــده اســت و همــه 

ــت. ــوت اس ــان رخ ــد هم ــا پیام این ه
 مســتند »برســد بــه دســت آقــای بنــان« در گــروه 
ــد  ــش درخواه ــه نمای ــه« ب ــر و تجرب ــینمایی »هن  س

آمد.

کوتاه اخبار 
فصل جدید سریال »آسپرین« 

ساخته می شود؟
ــه اش  ــی در صفح ــار عکس ــا انتش ــی ب ــرام نورای علی
در اینســتاگرام نوشــت: قابــل توجــه همــه عزیزانــی 
ــریال  ــاره س ــا درب ــا و باره ــروز باره ــه ام ــا ب ــه ت ک
ــل  ــار فص ــیدند و در انتظ ــده پرس ــپرین« از بن »آس
ــر  ــط بازیگ ــده فق ــتند. بن ــریال هس ــن س ــدی ای بع
ایــن کار بــودم و تهیــه و تولیــد ربطــی بــه مــن 
نداشــته و نخواهــد داشــت. متأســفانه پــس از 
گذشــت دو ســال مــن هــم هیــچ اطاعــی از 
ــدارم؛  ــد ســاخت فصل هــای بعــدی ن چگونگــی رون
گرچــه قــرار بــر ایــن بــود کــه تــا ۴ فصــل یــا بیشــتر 
ســاخته شــود. مــن هــم مثــل شــما طرفــداران ایــن 
کار دلــم بــرای نیمــا و آســپرین تنــگ شــده اســت و 
امیــدوارم کاری کــه خیلــی برایــش زحمــت کشــیده 
ــم  ــه ایــن صــورت رهــا نشــود. اعــام می کن شــد، ب
ــاره فصــل  ــت جــدی درب ــچ صحب ــه امــروز هی ــا ب ت
ــاره  ــی درب ــر پرسش ــت. اگ ــده اس ــن نش ــا م دوم ب
ــد،  ــریال داری ــن س ــدی ای ــای بع ــاخت فصل ه س
لطفــا از تهیه کننــده، آقــای فرهــاد نجفــی و شــرکت 
پخــش »هنرنمــای پارســیان« بپرســید؛ چــون بنــده 

ــدارم. ــتری ن ــات بیش اطاع

 تقدیر عیدی از 
مستندساز اصفهانی

»مشــد  مســتند  مرتضویــان، کارگــردان  هاشــم 
ــدی،  ــد عی ــت: محم ــودن«، گف ــودن، نب ــاس، ب عب
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ رئیــس س
اختتامیــه فصــل  آییــن  در  اصفهــان  شــهرداری 
چهــارم نخســتین جشــنواره تلویزیونــی مســتند کــه 
تهــران  ابن ســینای  فرهنگســرای  در  شنبه شــب 

ــرد.  ــر ک ــن تقدی ــم م ــد، از فیل ــزار ش برگ
ســازمان  کــرد:  اظهــار  ایمنــا  خبرنــگار  بــه  وی 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
بــه زودی از ایــن مســتند در شــهر اصفهــان نیــز تقدیر 

ــرد.  ــد ک خواه
ــردان  ــا، کارگ ــم حاتمی کی ــزود: ابراهی ــان اف مرتضوی
ــر از  ــن تقدی ــم ضم ــران، ه سرشــناس ســینمای ای
ایــن مســتند گفــت ایــن مســتند، فیلمــی منتقــد در 
فضــای بشــاش شــهر اصفهــان اســت کــه موضوعــی 
به شــدت حســاس را کــه همــان کســب وکار اســامی 

اســت، هــدف قــرار داده اســت. 
از  خــود  ســخنان  در  حاتمی کیــا  داد:  ادامــه  او 
ایــن گفــت کــه یــک  طــرف موضــوع ایــن مســتند، 
ــی از  ــه یک ــی  ک ــت؛ در حال ــان اس ــهرداری اصفه ش
مدیــران شــهرداری اصفهــان در جمــع حاضــر شــد و 

ــرد.  ــل ک ــتند تجلی ــن مس از ای
ــن  ــا، ای ــر حاتمی کی ــرد: ازنظ ــه ک ــان اضاف مرتضوی
کار بســیار خــوب اســت و ایــن پیــام را دارد کــه 
می توانیــم ایــن نــوع نــگاه و تحلیــل را تحمل کنیــم. 
وی گفــت: جایــزه برتریــن فیلم مســتند ســال 1۳۹6 

از نــگاه مخاطبــان هــم بــه فیلــم مــن تعلــق گرفت.

پوســتر فیلــم »آینــه شــیطان« بــه کارگردانــی فریــد 
ولــی زاده کــه در ژانــر وحشــت ســاخته شــده اســت، 

رونمایــی شــد.
ــده  ــتر طراحی ش ــن پوس ــر، اولی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
و  کارگردانــی  بــه  شــیطان«  »آینــه  ترســناک  فیلــم 
نویســندگی فریــد ولــی زاده بــرای حضــور در جشــنواره های 
خارجــی بــا حضــور عوامــل فیلــم رونمایــی شــد. رونمایــی 
از ایــن پوســتر بــرای اولیــن بــار در حضــور عوامــل ســازنده 
فیلــم در مراســمی در مؤسســه فــوژان فیلــم صــورت گرفت.
طراحــی و اجــرای ایــن پوســتر را علیرضــا اکار انجــام داده 
ــن  ــی ای ــل فن ــن مراح ــن و آخری ــن تدوی ــت. همچنی اس

ــان اســت. ــه پای ــم توســط شــاهین یارمحمــدی رو ب فیل
ــر  ــای ژان ــی از فیلم ه ــوا یک ــر محت ــیطان« از نظ ــه ش »آین
ــان 16+  ــرای مخاطب ــت و ب ــاب اس ــس از انق ــت پ وحش

ــور در  ــرای حض ــم ب ــن فیل ــت. ای ــده اس ــد ش ــال تولی س
نمایــش  بــرای  همچنیــن  و  مختلــف  جشــنواره های 
در گــروه »هنــر و تجربــه« آمــاده شــده و محصــول 

اســت. فوژان فیلــم 
در ایــن فیلــم ســحر واثقــی، مرتضــی ضرابــی، زهرا ســادات 
ــا  ــی، علیرض ــاز عباس ــب، گلن ــن صادقی نس ــوی، محس رض
ــی زاده و  ــد ول ــی، فری ــاز باطن ــی، الن ــی یعقوب ــکیبا، عل ش

ــد. ــای نقــش می پردازن ــه ایف ــه نظــر ب غزال
قصــه »آینــه شــیطان« دربــاره زوج هــای جوانــی اســت کــه 

بــا وسوســه شــیطان در آینــه اعمــال گرفتــار می شــوند.
ــن  ــی ای ــیطان« و تهیه کنندگ ــه ش ــه »آین ــگارش فیلمنام ن

ــر عهــده دارد. ــی زاده ب ــد ول ــم را فری فیل
ــر در  ــن بازیگ ــد ای ــم بلن ــن فیل ــیطان«، چهارمی ــه ش »آین

ــت. ــنده اس ــردان و نویس ــام کارگ مق

ــا اشــاره بــه اینکــه تخلفــی در  رئیــس انجمــن ســینماداران ب
ــه اســت،  ــازه اکران شــده صــورت نگرفت ــش فیلم هــای ت نمای
ــه نمایــش  ــا 1۰ هفتــه مجــاز ب گفــت: ســینماهای زیرگــروه ت

ــتند.  ــا هس فیلم ه
ــا اشــاره بــه ابــراز نارضایتــی برخــی از  محمــد قاصداشــرفی ب
تهیه کننــدگان فیلم هایــی کــه به تازگــی بــه چرخــه اکــران 
آمده انــد، دربــاره اکــران نامناســب فیلم هــا و اختصــاص 
انــدک در بعضــی ســالن ها گفــت: جلســه  ســانس های 
هفتگــی انجمــن در هفتــه جــاری هنــوز برگــزار نشــده اســت 
ــران  ــازه اک ــه ت ــی ک ــان فیلم های ــراض صاحب ــئله اعت ــا مس ت

شــده اند، بررســی شــود. 
وی ادامــه داد: مســئله ایــن اســت کــه تعــدادی از فیلم هایــی 
ــا  ــد، ب ــرده ســینماها رفته ان ــوروزی ۹۷ روی پ ــران ن ــه در اک ک
اســتقبال خوبــی در گیشــه همــراه بوده انــد و فــروش بســیار 

خوبــی را تجربــه کرده انــد؛ بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
ــه  ــا را ادام ــن فیلم ه ــران ای ــد اک ــح می دهن ــینماها ترجی س

دهنــد. 
رئیــس انجمــن ســینماداران بیــان کــرد: براســاس آیین نامــه 
ــش  ــقف نمای ــاری، س ــال ج ــش در س ــی نمای ــورای صنف ش
فیلم هــا در ســرگروه های ســینمایی شــش هفتــه اســت. 
درســت اســت کــه ایــن زمــان بــه پایــان رســیده، امــا همچنــان 
فــروش ایــن آثــار در ســینماها خــوب اســت و نمایــش آن در 

ســینماها ادامــه دارد. 
ســرگروه  ســینماهای  البتــه  داد:  توضیــح  قاصداشــرفی 
ــاس  ــار براس ــن آث ــران ای ــد و اک ــض کرده ان ــا را تعوی فیلم ه
روال همیشــگی در حــال انجــام اســت؛ امــا ســینماهای 
ــار ســینمایی را در صــورت  زیرمجموعــه ســرگروه می تواننــد آث

ــد.  ــش دهن ــه نمای ــا 1۰ هفت ــب ت ــروش مناس ف
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عکاســان  از  یکــی  نیکوبــذل،  مرتضــی 
نه تنهــا در  سرشــناس خبــری اســت کــه 
ایــران، بلکــه در بســیاری از کشــورهای جهــان 
شناخته شــده اســت. او متولــد 1۳۵2 در تهــران 
و دانش آموختــه کارشناســی عکاســی اســت و 
از ســال 1۳۷6 فعالیــت مطبوعاتــی خــود را 

ــت.  ــرده اس ــاز ک آغ
ــزاری  ــا خبرگ ــدت 1۳ ســال ب ــه م ــذل ب نیکوب
ایــران،  در  و  کــرده  همــکاری  رویتــرز 
افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه و لبنــان بــه 
اســت.  بــوده  مشــغول  خبــری  عکاســی 
همــکاری بــا مجلــه نشــنال جئوگرافیــک 
آژانــس  بــا  همــکاری  ایــران،  در  فارســی 
عکــس ســیپاپرس فرانســه در ایــران و عــراق، 
ــس  ــس پاری ــای عک ــا آژانس ه ــکاری ب هم
ــه  ــا روزنام ــکاری ب ــرس، هم ــز و زوماپ ایمیج

خبرگــزاری  بــا  همــکاری  و  نیویورک تایمــز 
آناتولــی ترکیــه، بخشــی از فعالیت هــای او 

طــی ایــن ســال ها بــوده اســت. 
عکس هــای او در مجــات معتبــری همچــون 
واشنگتن پســت، نیویورک تایمــز، وال اســتریت 
ــاپ  ــه چ ــل و ... ب ــن، دیلی می ــال، گاردی ژورن

رســیده اند. 
فرصتــی کوتــاه دســت داد تــا بــا ایــن عــکاس 

خبــری دربــاره حرفــه اش گفت وگــو کنیــم. 
 چرا عکاسی خبری را انتخاب کردید؟

یکــی از دالیلــی کــه مــن عکاســی مطبوعاتــی 
را انتخــاب کــردم، تأثیراتــی بــود کــه انیمیشــن 
ــگاری  ــت. او خبرن ــن گذاش ــر م ــن« ب »تن ت
ــان  ــی و هیج ــال ماجراجوی ــه دنب ــه ب همیش
ــه  ــن عاشــق حرف ــل م ــن دلی ــه همی ــود و ب ب
خبرنــگاری شــدم و از آنجایــی کــه بــه عکاســی 
را  خبــری  عکاســی  داشــتم،  عاقــه  هــم 

ــدم. برگزی

 شما یکی از عکاسان جنگ شناخته 
می شوید؛ عکاس جنگ باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد؟
بایــد ذهنــش بــه صــدای گلولــه و جنــگ عــادت 
کنــد و ایــن صــدا برایــش آشــنا باشــد. جنــگ ۳۳ 
ــی  ــن در عکاس ــه م ــتین تجرب ــان، نخس روزه لبن
ــرز  ــزاری رویت ــرای خبرگ ــان ب ــود. آن زم ــگ ب جن
کار می کــردم و وظیفــه مــن پوشــش دادن جنــگ 

بــود. 
در عکاســی جنــگ، شــما حــق قضــاوت ســوژه را 
ــه  ــم چگون ــک تی ــد در ی ــاد بگیری ــد ی ــد. بای نداری
ــد.  ــه کنی ــان غلب ــر ترس هایت ــه ب ــل و چگون عم
عکاســی جنــگ، یکــی از ســخت ترین انــواع 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی اس عکاس
هرســاله تعــداد زیــادی از عکاســان جنــگ جــان 

خــود را در ایــن راه از دســت می دهنــد.
 شما عکاسی را با دوربین آنالوگ شروع 

کردید؛ عکاسی آنالوگ چه ویژگی هایی 
دارد؟

بیســت ســال پیــش و در زمــان نبــود دوربین هــای 
عکاســی دیجیتــال، هــر عــکاس می توانســت 
بــا  را  عکاســی  فیلــم  محــدودی  تعــداد 
حساســیت های مختلــف بــا خــود همــراه داشــته 
باشــد و مجبــور بــود گاهــی فیلم هــا را تمام نشــده 

عــوض کنــد و دوبــاره در دوربیــن جــا بزنــد تــا 
بتوانــد بیشــترین اســتفاده را از فریم هــای 
ــرای  ــت ب ــه می بایس ــم اینک ــد و ه ــود بکن خ
ــرد و  ــر می ک ــس فک ــم عک ــر فری ــن ه گرفت
ــن  ــد ای ــه مانن ــت؛ ن ــم می گرف ــه تصمی آگاهان
ــا یــک کارت حافظــه هــزار  روزهــا کــه فقــط ب
ــت و  ــوان گرف ــس می ت ــزار عک ــش از ه ــا بی ی
در بســیاری از مــوارد تصویــر به دســت آمده 
فقــط حاصــل فراینــدی اســت کــه دوربیــن آن 
ــی در کار  ــر و تخیل ــچ تفک ــام داده و هی را انج

ــت.  نیس
در آن روزهــا عــکاس می بایســت خــاق می بــود؛ 

دکمــه  فشــاردادن  از  پیــش  را  تصویــر  بایــد 
دکانشــور دوربیــن عکاســی در ذهــن خــود 
ــص  ــی بی نق ــر فن ــد از نظ ــرد، بای ــم می ک تجس
ــل کار  ــا مح ــه ی ــه خان ــر ب ــت پ ــا دس ــود ت می ب

ــردد.  ــود بازگ خ
از  پــس  تصویــر  دیــدن  امــکان  روزهــا  آن 
فشرده شــدن دکانشــور وجــود نداشــت و در 
آن روزگار مــردم بــه چشــم دیگــری بــه عــکاس 
نــگاه می کردنــد؛ بــه چشــم یــک انســان فنــی و 

ــود.  ــر در کار خ ماه
در گذشــته هــر کســی بــه خــود اجــازه نمــی داد 
ــا  ــی شــما را ب ــد و وقت ــکاس بنام ــا خــود را ع ت
دنیایــی  می دیدنــد،  حرفــه ای  دوربین هــای 
ــه  ــد روز جمع ــا شــاید بتوانن ــد ت ســؤال می کردن
ــول  ــه ق ــه ب ــد ک ــی بگیرن ــح عکس ــگام تفری هن
چــه  روزهــا  آن  نتیجــه  و  نســوزد  معــروف 
و  خبرگزاری هــا  مجــات،  روزنامه هــا،  بــود؟ 
آژانس هــای عکــس حاضــر بودنــد تــا پــول 
خــوب بدهنــد و عکســی خــوب و اســتاندارد یــا 
باالتــر از اســتاندارد از یــک واقعــه و خبــر دریافــت 
ــنا و  ــه ای و آش ــای حرف ــداد عکاس ه ــد. تع کنن
مســلط بــر لــوازم و ابــزار کار بســیار کمتــر از زمــان 
ــرد  ــک ف ــار ی ــود. درنتیجــه ارزش و اعتب حــال ب
بــه عنــوان عــکاس بســیار بیشــتر از حــال بــود.

،،
یکــی از دالیلــی کــه مــن عکاســی 
مطبوعاتی را انتخاب کردم، تأثیراتی 
بــود کــه انیمیشــن »تن تــن« بــر مــن 
گذاشــت. او خبرنــگاری همیشــه بــه 
دنبــال ماجراجویــی و هیجــان بــود و 
ــه همیــن دلیــل مــن عاشــق حرفــه  ب

ــگاری شــدم خبرن

مرتضی نیکوبذل، عکاس خبری، در گفت وگو با کیمیای وطن:

 عکاسان آنالوگ 
ارزش و اعتبار بیشتری داشتند

بخشی از وصیت نامه 
شهید حسین لقمانی

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــبیل هللا  ــی س ــوا ف ــن قتل ــبن الذی و التحس

ــون« ــم یرزق ــد ربه ــاء عن ــل احی ــا ب اموات
»کســانی را کــه در راه خــدا کشــته می شــوند، 
چــون مــردگان ندانیــد؛ آن هــا زندگانــی 
ــان رزق و  ــدای خودش ــزد خ ــه ن ــتند ک هس

ــد.« ــاش دارن مع
و  فیقتلــون  هللا  ســبیل  فــی  »یقاتلــون 

یقتلــون«
»بــه نــام هللا پاســدار حرمــت خــون شــهیدان 
پــس  می کننــد؛  جهــاد  خــدا  راه  در  کــه 

می کشــند یــا کشــته می شــوند.«

ــا عــرض ســام بــه پیشــگاه حضــرت ولــی  ب
ــر حقــش  ــب ب عصــر امــام زمان)عــج( و نای
امــام خمینــی و بــا عــرض ســام و درود بــه 
ــام  ــرض س ــا ع ــوالن و ب ــان و معل مجروح
خدمــت مــردم حــزب هللا و مــردم شــهیدپرور 

ایــران.
اول از همــه بایــد از پــدر و مــادر عزیزم تشــکر 
کنــم بــرای اینکــه در طــول ایــن چنــد ســال 
بــرای مــن زحمــت کشــیده اند و مــرا بــه ایــن 
ــرا در راه  ــن م ــن س ــا ای ــانده اند و ت ــن رس س
ــدا و در  ــا در راه خ ــد ت ــت کرده ان ــدا تربی خ
راه اســام قــدم بــردارم و امیــدوارم خداونــد 
ایــن خدمــت کوچــک را در راه اســام از مــن 
ــی  ــن یعن ــدگان م ــد و تربیت کنن ــول کن قب
ــد پــس از مــن راه  ــادرم هــم بتوانن ــدر و م پ

ــد و  ــه بدهن ــهدا را ادام ــام ش ــن و راه تم م
امیــدوارم در ایــن ســن کــه عمــرم دیگــر بــه 

ــان رســید، از مــن راضــی باشــید.  پای
خواهــش دیگــری کــه از شــما دارم، از شــما 
می خواهــم در مــرگ مــن گریــه نکنیــد. مــن 
می دانــم ایــن کار بــرای شــما مشــکل اســت؛ 
ولــی ای پــدر و مــادر عزیــز مــن می خواهــم 
ــر  ــا مــرگ مــن دشــمن شــاد نشــود و اگ ب
ــا  ــت آق ــرای مظلومی ــد، ب ــم کردی ــه ه گری

اباعبــدهللا الحســین)ع( گریــه کنیــد. 
تقاضــای آخــری کــه از شــما دارم ایــن 
اســت کــه در هــر حالــی و در هــر وضعــی کــه 
هســتید، دســت از پیــروی از امــام و پیــروی 

ــد. ــام برنداری ــن اس از دی
شــما ای مــردم، ســعی کنیــد بــا عمــل 

صالــح انجــام دادن و بــا کمک کــردن بــه افــراد 
ــرت  ــت آخ ــام ام ــاری دادن ام ــا ی ــف و ب ضعی
ــد  ــاءهللا خداون ــا ان ش ــد ت ــود بخری ــرای خ را ب
ــان  ــه اعمالش ــد ک ــرار ده ــانی ق ــما را از کس ش
دســت راســت آن هــا باشــد و جــزو بهشــتیان 

ــاءهللا.  ــید؛ ان ش باش
ای خواهــر مــن بــا حجــاب خــود مشــت 
ــن  ــاب و منافقی ــان ضدانق ــه ده ــی ب محکم
بــزن و ســعی کن کــه همیشــه زینــب وار زندگی 
کنــی؛ و تــو  ای بــرادر عزیــزم از تــو می خواهــم 
ــی و  ــان باش ــام عزیزم ــرو ام ــم پی ــو ه ــه ت ک
ــن اســام و مملکــت خــود  ــه دی ــی ک ــا وقت ت
احتیــاج بــه جانبــاز و رزمنــده دارد حتمــا بــرای 
ــه رزمنــدگان و مملکــت خــود  کمــک کــردن ب
ــن  ــت ک ــام خدم ــو و در راه اس ــقدم ش پیش

ــن را  ــو راه م ــن ت ــد از م ــه بع ــدوارم ک و امی
ــاءهللا. ــی ان ش ــه بده ادام

ــام  ــنایان؛ تم ــتان و آش ــرای دوس ــر ب در آخ
ــد  ــان می دهن ــدا ج ــه در راه خ ــانی ک کس
ــه  ــدا ب ــای خ ــرای رض ــز ب ــه ج ــا ک و آن ه
بــا قلبــی  پیــکار نمی ایســتند، عاقبــت 
آکنــده از عشــق و بــا ســینه ای خونیــن 
معبــود  ســوی  بــه  شــکافته  ســری  و 
ــود  ــه مقص ــیدن ب ــتابند و رس ــود می ش خ
برایشــان چــه آســان اســت کــه خــود 
می داننــد خدایی شــدن چــه لذتــی دارد. 
ــین)ع(  ــام حس ــت ام ــه مظلومی ــا، ب خدای
قســمت می دهــم کــه رهبــر عزیزمــان را تــا 
انقــاب حضــرت مهدی)عــج( حفــظ فرمــا؛ 

ان شــاءهللا.

مطبوعات

احیای دوباره جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها
مدیــر کل دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی رســانه ها از احیــا و آغــاز دوبــاره 
جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــا خبــر داد و گفــت: ایــن جشــنواره بــا تعییــن 
ــی  ــه زمان ــک وقف ــس از ی ــودش را پ ــت گذاری، کار خ ــورای سیاس ــکیل ش و تش

آغــاز کــرد. 
حمیــد ضیایی پــرور روز یکشــنبه در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار فرهنگــی 
ایرنــا بــا اشــاره بــه فــراز و نشــیب ها و مشــکات برپایــی دوره هــای قبــل 
جشــنواره های مطبوعــات و خبرگزاری هــا کــه درنهایــت منجــر بــه توقــف آن شــد، 
اظهــار داشــت: بــا همــت و تــاش معــاون فعلــی مطبوعاتــی و اطاع رســانی وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی مقــرر شــد ایــن رویــداد دوبــاره پویــا شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: نخســتین جلســه شــورای سیاســت گذاری جشــنواره، هفتــه 
ــا نظــر اعضــا،  گذشــته در محــل معاونــت مطبوعاتــی و اطاع رســانی تشــکیل و ب

»محمدمهــدی فرقانــی« بــه عنــوان دبیــر دوره آتــی جشــنواره انتخــاب شــد. 
ضیایی پــرور ادامــه داد: تمامــی برنامه ریزی هــای الزم مربــوط بــه نحــوه برگــزاری 
ــی و اطاع رســانی در حــال  ــت مطبوعات ــن جشــنواره در معاون و دیگــر مســائل ای

ــه زودی اطاع رســانی خواهــد شــد. انجــام اســت و ب
ــفندماه  ــا اس ــات و خبرگزاری ه ــنواره مطبوع ــتمین جش ــا، بیس ــزارش ایرن ــه گ ب
1۳۹2 برگــزار شــد و از آن زمــان تاکنــون، ایــن جشــنواره فعالیتــی نداشــت. مدیــر 
ــزی رســانه ها از انتشــار فراخــوان بیســت ویکمین  ــر مطالعــات و برنامه ری کل دفت
دوره جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــا و همچنیــن راه انــدازی ســایت ویــژه ایــن 
رویــداد در آینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود: ایــن دوره جشــنواره بــا حضــور فعــاالن 
ــا مطبوعــات  ســه حــوزه مطبوعــات، خبرگزاری هــا و پایگاه هــای خبــری همــراه ب
ــنواره  ــت دوره جش ــون بیس ــد. تاکن ــد ش ــزار خواه ــور برگ ــر کش ــی در سراس محل
مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلــی بــا حضــور خبرگزاری هــا و پایگاه هــای 
اطاع رســانی اینترنتــی سراســری، مطبوعــات محلــی و منطقــه ای در کشــور برگــزار 

شــده اســت.

رادیو

واژه بسازید و به فرهنگستان پیشنهاد دهید
رادیــو ایــران در راســتای نگهبانــی از زبــان فارســی، حرکــت آییــن ســخن را 
ــر ایــن اســاس هــر  در اردیبهشــت ماه آغــاز کــرده اســت و پــی می گیــرد. ب
ــران مطــرح و از  ــو ای ــر« رادی ــه هن ــه در برنامــه »کاف ــار واژه بیگان ــه چه هفت
ــا پیشــنهاد  ــرای آنه ــادل ب ــد و مع ــردم خواســته می شــود واژه ســازی کنن م

دهنــد. 
ــی و  ــان فارس ــی از زب ــرای نگهبان ــت ب ــی اس ــام پویش ــخن«، ن ــن س »آیی
ــن حرکــت نخســتین  ــان فارســی؛ ای ــه زب ــگان ب ــب توجــه مــردم و نخب جل
ــدان و  ــردم، هنرمن ــت و م ــران رف ــو ای ــن رادی ــاه ۹۵ روی آنت ــار در دی م ب
ــن ســخن«  ــد. اردیبهشــت امســال »آیی صاحب نظــران از آن اســتقبال کردن
ــز  ــه« تمرک ــن بیگان ــامی و عناوی ــری اس ــت به کارگی ــون ممنوعی روی »قان
کــرده و بــر آن اســت دربــاره ایــن قانــون، چگونگــی اجــرا و احیانــا مشــکات 

ــد.  ــت رســانه ای کن ــی آن فعالی اجرای
ــا  یــدهللا گــودرزی، مدیــر گــروه فرهنــگ و اندیشــه، در ایــن زمینــه گفــت: ب
ــان فارســی  ــه اینکــه روز بزرگداشــت فردوســی و روز بزرگداشــت زب توجــه ب
2۵ اردیبهشــت اســت، بــا دســتور مدیــر شــبکه، دکتــر محمــدزاده، قــرار شــد 
»آییــن ســخن« ایــن روزهــا برگــزار و بــه صــورت متمرکــز در بــاره قانونــی کــه 
بــرای حفــظ زبــان فارســی تصویــب شــده اســت، کار شــود. ایــن قانــون ســال 
1۳۷۵ تصویــب شــده اســت؛ امــا متأســفانه هنــوز آن چنــان کــه بایــد و شــاید 
اجرایــی نشــده اســت. همچنیــن در مــاه اردیبهشــت فراخــوان و مســابقه ای 
بــرای مــردم در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه جوایــز آن را فرهنگســتان زبــان 

و ادب فارســی بــه برنــدگان اهــدا خواهــد کــرد. 
گــودرزی افــزود: اکنــون، زمانــی اســت کــه هــر ایرانــی عاشــق ایــران بایــد 
ــد.  ــی بکوش ــان فارس ــی از زب ــد و در نگهبان ــی بکن ــان فارس ــرای زب کاری ب
وبــگاه رادیــو ایــران بــه آدرس radioiran.ir بــرای ارتبــاط بیشــتر در اختیــار 

ــان اســت. مخاطب

امروز  دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 - سال چهارم - شماره 701 روزنامه

ه های ارکا�ن �ن �ت

پاپ
کارگردان احسان عبدی پور
نویسنده احسان عبدی پور

بازیگران حدیث چهره پرداز، 
مرضیه بردک نیا، غالمرضا 

فرج زاده، توماج پورمراد

دژاوو
کارگردان رایا نصیری
نویسنده رایا نصیری

بازیگران مرضیه وفامهر، 
مهدی احمدی، رؤیا افشاری نسب

صحنه هایی از زندگی یک کارآگاه
کارگردان علیرضا رسولی نژاد
نویسنده علیرضا رسولی نژاد

بازیگران بهراد موسوی، نگار تاجر، 
نیلوفر نیکسار، شاهین بازیل، دانا 

جعفری، آرش لطفی، حافظ روحانی

اکران های کوتاه مدت و ناراحتی فیلمسازانپوستر فیلم ترسناک »آینه شیطان« رونمایی شد

سینما

نامه عجیب داوودنژاد به ترامپ!
کارگــردان »مصائــب شــیرین« و »فــراری« در آســتانه  1۷ اردیبهشــت ماه 
ســالروز تولــدش بــه درخواســت ایســنا مبنــی بر نوشــتن یادداشــتی بــا موضوع 
آزاد، ترجیــح داد نامــه ای را خطــاب بــه ترامــپ بنویســد: »آقــای ترامــپ، ملــت 
بــزرگ آمریــکا بــا هنرمنــدان، ورزشــکاران و دانشــمندان خــود بــه هرچــه کــه 
ــی  ــر احتیاج ــای دیگ ــد و آزار ملت ه ــاب، تهدی ــه ارع ــد و ب ــد، می رس بخواه
نــدارد؛ ملتــی کــه مــردم جهــان در همــه جــا بــرای خریــد کاالهــای آن صــف 
می بندنــد، ملتــی کــه هنرمنــدان آن در قلــب ملت هــا جــا دارنــد و ملتــی کــه 
ورزشــکاران آن بــه بشــر ســامتی و تحــرک می بخشــند، چــه احتیاجــی دارنــد 
ــند.  ــلحه بکش ــا اس ــه روی آنه ــا ب ــد ی ــی کنن ــر کج خلق ــای دیگ ــرای ملت ه ب
ــه آن هرچــه را دارد در  ــرای رســیدن ب ــاز دارد و ب ــه آن نی ــروز بشــر ب آنچــه ام
ــِت  ــناختی زیس ــای زیباش ــدن الگوه ــذارد، رؤیت پذیرش ــاص می گ ــق اخ طب
ــان نشــود، امــا روزی کارخانه هــای اسلحه ســازی  انســانی اســت. شــاید باورت
ــص و  ــه، متخص ــای خوش قریح ــد و نیروه ــری می دهن ــر کارب ــکا تغیی آمری
ــای بشــر  ــه ابن ــی هم ــت زندگ ــای کیفی ــی و ارتق ــه کار آبادان خــاق خــود را ب
ــت،  ــان اس ــای جه ــه ملت ه ــزه ای از هم ــه آمی ــکا ک ــت آمری ــد. مل می گمارن
ــا پیشگام شــدن  ــوع بشــر خواهــد شــد و ب ــه ن ــرام ب ــت و احت پرچــم دار محب
در نابودســازی تســلیحات هســته ای، راه تــازه ای پیــش پــای دوســتی و صلــح 
جهانــی بــاز خواهــد کــرد. بایــد قــدر ایــن ملــت بــزرگ را دانســت و محبوبیــت و 
احتــرام را بــه اصلی تریــن نمــاد هــر کشــور یعنــی پرچــم آن بازگردانــد. مــن بــه 
ــا پیش قدم شــدن  ــم ب ــول می ده ــران، ق ــدان کشــور ای ــی از هنرمن ــوان یک عن
ــم  ــخصا پرچ ــته ای، ش ــلیحات هس ــان از تس ــاختن جه ــرای عاری س ــما ب ش
ــه امیــد فرارســیدن آن  ــه اهتــزاز درآورم. ب آمریــکا را در میــدان آزادی تهــران ب

ــم.« ــت می کن ــما آرزوی موفقی ــرای ش روز، ب
گفتنــی اســت ایــن نامــه داوودنــژاد درحالــی نوشــته شــده کــه فهرســت بلنــد 
جنایت هــای آمریــکا و فســاد دولتمردانــش در دنیــا بــر کســی پوشــیده نیســت 
ــران  ــت ای ــه مل ــن ب ــا و توهی ــرر آمریکایی ه ــد مک ــض عه ــا نق ــن روزه و ای
ــپ در صــدر  ــی ترام ــن کشــور و فســاد گســترده اخاق ــردان ای توســط دولتم

ــرار دارد. ــان ق ــانه های جه ــار رس اخب



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 ورود سامانه بارشی جدید 

به کشور
ــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی  ــرکل پیش بین مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه از اواخر وقــت روز دوشــنبه، ۱۷ اردیبهشــت 
ســامانه بارشــی جدیــدی از ســمت غــرب وارد کشــور می شــود 
اظهــار کــرد: از اواخــر دوشنبه شــب و طــی روز سه شــنبه بــرای 
ــرب  ــوب غ ــرب، جن ــرب، غ ــمال غ ــع در ش ــتان های واق اس
ــرز و  ــات الب ــز، ارتفاع ــع در مرک ــتان های واق ــج اس و به تدری
ــرای  ــاد شــدید موقــت و ب ــرق و وزش ب ــار و رعدوب تهــران رگب

ــود.  ــی می ش ــرگ پیش بین ــتعد، تگ ــق مس مناط
احــد وظیفــه گفــت:  شــدت بــارش در روز سه شــنبه، ۱۸ 
اردیبهشــت در آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، 
ــتان،  ــام، خوزس ــتان،  ای ــاه، لرس ــتان، کرمانش ــان، کردس زنج
ــران  ــرب ته ــن و غ ــرز، قزوی ــات الب ــزی، ارتفاع ــدان، مرک هم

ــود.  خواهــد ب
ــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی  ــرکل پیش بین مدی
ــنبه،  ــران در روز سه ش ــوای ته ــرد: آب و ه ــار ک ــان اظه در پای
۱۸ اردیبهشــت کمــی ابــری تــا نیمــه ابــری همــراه بــا 
ــرق  ــاد و در بعضــی ســاعات رعدوب ــده و وزش ب ــارش پراکن ب
ــوای  ــای ه ــن دم ــترین و کمتری ــود. بیش ــی می ش پیش بین
ــود. ــد ب ــانتیگراد خواه ــه س ــن روز ۲۶ و ۱۷ درج ــران در ای ته

تسهیالت ویژه برای 
بازنشستگان تأمین اجتماعی

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی از تخصیــص ۶۰۰ 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــهیات در بخش ه ــان تس ــارد توم میلی
ــر داد.  بازنشســتگان و مســتمری بگیران در ســال جــاری خب
ــزود:  ــر اف ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــش در گفت وگ ــیدتقی نوربخ س
باتوجه بــه اینکــه حقــوق و دســتمزد اغلــب بازنشســتگان 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــا را نمی ده ــی آن ه ــای زندگ ــاف هزینه ه کف
دلیــل مــا نیــز ســعی کرده ایــم بــا ارائــه تســهیاتی بــه آن هــا 

ــم.  ــران کنی ــری ها را جب ــن کس ــی از ای بخش
وی تأکیــد کــرد: در بودجــه ســال ۹۷ ســازمان تأمیــن 
ــرای  ــهیات ب ــوان تس ــان به عن ــارد توم ــی، ۶۰۰ میلی اجتماع
بازنشســتگان و مســتمری بگیران اختصــاص یافتــه اســت کــه 
ــی  ــره، مســکن اجتماع ــای کم به ــب وام ه ــار در قال ــن اعتب ای

و... پرداخــت می شــود. 
ــات رفاهــی  ــه امکان مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
کــه بــرای بازنشســتگان اختصــاص یافتــه نیــز اشــاره کــرد و 
اظهــار داشــت: همچنیــن امســال حــدود ۱۱۰ میلیــارد تومــان 
نیــز بــرای ســفرهای زیارتــی مســتمری بگیران و خانواده هــای 
ــه  آن هــا اختصــاص یافتــه اســت کــه ایــن بودجــه نســبت ب

ســال قبــل افزایــش داشــته اســت. 
از  بیشــتری  تعــداد  در ســال جــاری  نوربخــش گفــت: 
ــرح  ــهد در ط ــی مش ــفر زیارت ــد از س ــتگان می توانن بازنشس
کرامــت اســتفاده کننــد و افــرادی کــه تاکنــون اســتفاده 

دارنــد. قــرار  اولویــت  در  نکرده انــد 
ــال ۹۷  ــات س ــر از اقدام ــی دیگ ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ارائــه تســهیات بــه بازنشســتگان بــرای خریــد کاالی ایرانــی 
اســت، افــزود: ایــن اقدامــی اســت کــه در راســتای حمایــت از 
کاالی ایرانــی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه زودی پرداخــت آن 

ــود. ــاز می ش ــز آغ نی

کوتاه اخبار 
دستگیری منتشرکنندگان 

تصاویر غیراخالقی
ســه جــوان آبادانــی کــه در صفحــه اجتماعــی 
اینســتاگرام تصاویــر غیراخاقــی منتشــر می کردنــد، 
ــس  ــوران پلی ــل مأم ــدی قب ــدند. چن ــتگیر ش دس
فتــای آبــادان در پایــش فضــای مجــازی در شــبکه 
ــی  ــا صفحه هــای غیراخاق ــی اینســتاگرام ب اجتماع
ــد،  ــرده بودن ــر ک ــتهجن منتش ــای مس ــه عکس ه ک

ــدند.  ــه رو ش روب
ــی  ــا مقــام قضای به این ترتیــب پــس از هماهنگــی ب
تجســس های فنــی و کارشناســی آغــاز شــد و 
مأمــوران در ایــن مرحلــه موفــق بــه دســتگیری ســه 

متهــم جــوان شــدند. 
ــر ایــن گــزارش، متهمــان بــرای ســیر مراحــل  ــا ب بن
ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــام قضای ــار مق ــی در اختی قانون

خواستگار کینه جو
جوانــی بــه خواســتگاری یــک دختــر رفــت و وقتــی 
ــری  ــرای انتقام گی ــه رو شــد ب ــی روب ــا جــواب منف ب
ــر آن  ــرادر کوچک ت ــوش ب ــب دو گ ــی عجی در اقدام

دختــر را در منطقــه قلعــه کامــکار قــم بریــد! 
نیروهــای اورژانــس قــم بــا حضــور در صحنــه حادثــه 
ــد و  ــال دادن ــی انتق ــز درمان ــه مراک ــودک را ب ــن ک ای
ــتگیر  ــس دس ــط پلی ــون توس ــوان هم اکن ــن ج ای

شــده اســت.

 دستگیری زوج کالهبردار 
در اصفهان

ــات  ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی رئی
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان از دســتگیری 

ــر داد.  ــردار خب زوج کاهب
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضــوی، رئیــس پلیــس 
فرماندهــی  اطاعــات  تبــادل  و  تولیــد  فضــای 
ــان، گفــت: در پــی شــکایت  انتظامــی اســتان اصفه
یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی از 
ــدن  ــون برنده ش ــا مضم ــی ب ــال پیامک ــق ارس طری
در قرعه کشــی وی را فریــب داده و از حســاب او 
مبالغــی را ســرقت کنــد، بررســی موضــوع در دســتور 
کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت. بــا 
ــای  ــی و تخصصــی و تاش ه ــات علم انجــام اقدام
بی وقفــه توســط کارشناســان ایــن پلیــس ســرانجام 
عامــان ایــن کاهبــرداری کــه یــک زوج جــوان 
ــی  ــا هماهنگ ــی ب ــی عملیات ــایی و ط ــد شناس بودن

ــدند. ــتگیر ش ــی دس ــام قضای مق
 متهمــان در بازجویی هــای صورت گرفتــه صراحتــا 
بــه بــزه انتســابی اقــرار و انگیــزه خــود را ســوء 
ــدت  ــان در م ــد. متهم ــوان کردن ــی عن ــتفاده مال اس
کوتاهــی روزانــه بــه بیــش از 5۰۰ نفــر پیامــک ارســال 
می کردنــد و ایــن زوج بــا شــگردی خــاص توانســته 
ــال از  ــون ری ــغ 5۰۰ میلی ــق مبل ــن طری ــد از ای بودن

ــد. ــان خــود برداشــت کنن حســاب قربانی

مدیــرکل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آموزش وپــرورش اجرای 
طــرح خودارزیابــی مدیــران مــدارس شــاهد، به روزرســانی بانــک 
اطاعــات جامعــه هــدف، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــرای 
مدیــران اســتان ها و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــا رویکــرد 
یادگیرانــه را ازجملــه اقدامــات در حــال انجــام در زمینــه ارتقــای 
ــدازی  کیفیــت عملکــرد مــدارس شــاهد دانســت و گفــت: راه ان
رشــته »کاردانــش ضمیمــه« در مــدارس شــاهد نیــز بــرای اولین 

بــار انجــام خواهــد شــد.
محمدرضــا رزاقــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
کیفی ســازی مــدارس شــاهد اظهــار کــرد: بــه استانداردســازی و 
ارتقــای کیفیــت آمــوزش در مدارس شــاهد در آخرین اساســنامه 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأکیــد شــده اســت و در همیــن 
ــی  ــج اجرای ــه به تدری ــم ک ــب داده ای ــی را ترتی ــتا برنامه های  راس

می شوند. 

وی افــزود: اجــرای طــرح خودارزیابــی مدیــران مــدارس 
شــاهد، به روزرســانی بانــک اطاعــات جامعــه هــدف، برگــزاری 
کارگاه هــای آموزشــی بــرای مدیــران اســتان ها و ترویــج فرهنگ 
ایثــار و شــهادت بــا رویکــرد یادگیرانه ازجملــه اقدامــات در زمینه 

ارتقــای کیفیــت عملکــرد در مــدارس شــاهد هســتند. 
ــه  ــش ضمیم ــته کاردان ــدازی رش ــه راه ان ــان اینک ــا بی ــی ب رزاق
ــار انجــام خواهــد شــد،  ــرای اولیــن ب در مــدارس شــاهد کــه ب
ــه ای و  ــی و حرف ــته های فن ــعه رش ــا و توس ــوزش مهارت ه آم
ــن  ــم ای ــاش می کنی ــت: ت ــد، گف ــال می کن ــش را دنب کاردان

ــی  شــود.  ــی اجرای ــی آت ــه از ســال تحصیل برنام
وی آمــاری از ثبت نــام مــدارس شــاهد در ســال تحصیلــی 
جــاری ارائــه کــرد و گفــت: درحال حاضــر ۳۷۹ هــزار دانش آمــوز 
ــد و  ــل می کنن ــاهد تحصی ــزار و ۸۹۴ کاس درس ش در ۱۳ ه

ــد. ــوز دارن ــزار دانش آم ــز ۴۰ ه ــران نی ۲۹۲ مدرســه ایثارگ

معــاون هماهنگ کننــده ناجــا بــر لــزوم اجــرای مأموریت هــا در 
چارچــوب تدوینــی و بــر اســاس اولویت هــا تأکیــد کــرد و گفــت: 
بــه دنبــال کیفی کــردن و کارآمدســازی ســازمان هســتیم. ســردار 
ایــوب ســلیمانی در نشســت فصلــی فرماندهــان، رؤســا، مدیــران 
و معاونــان ناجــا اظهــار داشــت: بایــد در ســال جــاری در مســیر 
اولویت بنــدی مأموریت هــا حرکــت کنیــم و اجــرای مأموریت هــا 

در چارچــوب تدوینــی و بــا ســاماندهی دقیــق باشــد. 
وی بــر »مدیریــت منابــع« بــا هــدف ایجــاد تعــادل و تــوازن در 
رده هــا و ســطوح مختلــف ناجــا تأکیــد و بیــان کــرد: دامنــه منابع 
مالــی و اقتصــادی نیــز بایــد بــا رعایــت اصــول و ضوابــط قانونی و 

حرکــت در ســازوکار مشــخص و مــدون، توســعه یابــد. 
داد:  ادامــه  انتظامــی  نیــروی  هماهنگ کننــده  معــاون 
ــای اساســی  ــز از اولویت ه ــا نی برون ســپاری برخــی مأموریت ه
اســت کــه معتقدیــم در ایــن رویکــرد و رونــد نیــز بایــد ماحظات 

ــت شــود.  رعای
ــی در  ــروی انتظام ــع ســاختاری نی ــرد: نظــام جام ــه ک وی اضاف
ــداف را  ــاءهللا اه ــت و ان ش ــدن اس ــب و اجرایی ش ــتانه تصوی آس
بــر مبنــای ایــن نظــام جامــع تعریــف و اجرایــی خواهیــم کــرد. 
ســردار ســلیمانی بــا اشــاره بــه لــزوم جــذب و اســتخدام 
نیروهــای والیت مــدار، متعهــد و متخصــص در ناجــا تأکیــد کــرد: 
بایــد افــراد در طــراز نظــام و انقــاب وارد ناجــا شــوند و در رونــد 
جــذب و گزینــش بــه هیــچ عنــوان توصیه پذیــر نباشــیم. امســال 
ــر  ــال های اخی ــی س ــش ط ــد گزین ــن رون ــاهد بهتری ــد ش  بای

باشیم. 
ــا،  ــش روی ناج ــت های پی ــی از سیاس ــت: یک ــه گف وی در ادام
توســعه بهره منــدی از ظرفیــت پلیــس افتخــاری اســت؛ همچنین 
بایــد از ظرفیــت، دانــش و تخصــص ســربازان فرهیختــه، توانمنــد 

و بــا انگیــزه بــا رعایــت اصــول و قوانیــن بهره منــد شــویم.

لزوم اجرای مأموریت های ناجا بر اساس اولویت هاراه اندازی رشته »کاردانش ضمیمه«

گروه اجتماعی رسول مهدی زاده
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کاغ هــر روز قصــه ای نــو بــرای گفتــن دارد اما 
ــار قصــه اش غصــه ای بیــش نیســت؛  ایــن ب
ــد  ــرض تغییرن ــدام در مع ــه م ــی ک چهره های
و رضایتــی را در پــی ندارنــد و آینه هایــی 
خســته اند  بســیار  نگریســتن های  از  کــه 
ــه  ــه او توج ــرا ب ــد چ ــه نمی دان ــی ک و روح
نمی شــود و بــه فراموشــی ســپرده شــده 
ــه خــرج می شــوند  اســت، اســکناس هایی ک
ــه  ــی ک ــت و زنان ــان نیس ــری پشتش و تدبی

تنهــا دغدغه شــان چشــم و ابروســت. 
رســیدگی بیــش از حــد بــه ظاهــر، وســواس 
فکــری را بــه همــراه دارد کــه مشکل ســاز 
می شــود؛ امــا متأســفانه گــوش شــنوایی 
وجــود نــدارد و دل مشــغولی های بی شــماری 
رژه می رونــد شــاید روزی بــه پایــان برســند.

 گرایش به زیبایی
دکتــر علیرضــا اکبــرزاده جامعه شــناس در 
ــر از  ــای وطــن گفــت: اگ ــه کیمی ــاره ب ــن ب ای
دیــدگاه جامعه شــناختی بــه مســئله گرایــش 
بگوییــم  بایــد  توجــه کنیــم  زیبایــی  بــه 
ــرل وزن  ــی و کنت ــای زیبای ــروزه جراحی ه ام
ــدن و  ــرای الغرش ــن ب ــق ممک ــر طری ــه ه ب
تناســب انــدام، بــه دغدغــه بســیاری از زنــان 
ایرانــی تبدیــل شــده اســت؛ بنابرایــن توجــه 
ــود ــث می ش ــر باع ــن ام ــه ای ــان ب ــر زن  واف

به منظــور  را  افراطــی  رفتارهــای  گاه  کــه 
خــود  بــدن  ویژگی هــای  مطابقــت دادن 
بــا الگوهایــی زیبایــی انجــام دهنــد کــه 
در بســیاری از مــوارد ســامت بــدن آنــان 
را بــه خطــر می انــدازد و زمینــه را بــرای 
می ســازد.  فراهــم  جدیــد  بیماری هــای 
و تحمیلــی  نامناســب  رژیم هــای غذایــی 
زیبایــی  جراحی هــای  الغرشــدن،  بــرای 
بی مــورد در بــدن بــرای حفــظ جوانــی و 
ــوازم آرایشــی  ــه ل زیبایــی و اســتعمال بی روی
ــه ایــن  و بهداشــتی به ویــژه در صــورت ازجمل

رفتارهــا هســتند.

 مصرف لوازم آرایش
دکتــر اکبــرزاده رتبــه ایــران را در مصــرف لوازم 
ــد  ــزود: در چن ــرد و اف ــوان ک ــاال عن ــش ب آرای

ــوه دادن  ــر جل ــرای زیبات ــان ب ــر زن ــال اخی س
ــرای کســب  ــف ب ــه روش هــای مختل خــود ب
زیبایــی متوســل می شــوند. روش هایــی کــه 
ــه در صــدر جدول هــای  ــران را در ایــن زمین ای
جهانــی قــرار داده اســت. در جراحــی زیبایــی 
رتبــه اول را در جهــان داریــم و در مصــرف 

ــوازم آرایشــی در رتبــه ســوم قــرار داریــم. ل
گرایــش بیــش از حــد زنــان بــه لــوازم 
می شــود  موجــب  خودبه خــود  آرایشــی 
ــت  ــه اول اهمی ــری در درج ــی ظاه ــا زیبای ت
ــدان مخصوصــا  ــرد و در نتیجــه فرزن ــرار گی ق
ــه دلیــل اینکــه  دختــران در ســنین جوانــی ب
عاقــه دارنــد بــه آن هــا توجــه شــود، تــاش 
کننــد از طریــق آرایــش خــود را نــزد دیگــران 

ــد. ــان دهن ــوب نش محب
 تغییر هنجارها

ــت:  ــا گف ــر هنجاره ــرزاده از تغیی علیرضــا اکب
زنــان  آرایش کــردن  موضــوع  بررســی  از 
ــا  ــه م ــه در جامع ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس می ت
نوعــی تغییــرات در هنجارهــا و ارزش هــا اتفاق 
افتــاده یــا در حــال اتفــاق افتــادن اســت کــه 
بــه زنــان فشــار مــی آورد بــا صــورت آرایــش 
کــرده در جامعــه ظاهــر شــوند و جامعــه زنانی 
کــه آرایــش نمی کننــد را پــس می زنــد و بــه 
ــار و  ــب اعتب ــرای کس ــان ب ــر زن ــن خاط همی
ــب توجــه دیگــران در  ــد اجتماعــی و جل تأیی
ــد. ــت می کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــردن ب آرایش ک

ــدام  ــدام اق ــب ان ــتن تناس ــرای داش ــان ب زن
بــه برخــی از رفتارهایــی بــا بــدن خــود 
ــا  ــمانی آن ه ــامت جس ــا س ــه ب ــد ک می کنن
ارزش  دیگــر  بیــان  بــه  اســت؛  تضــاد  در 
ــه  ــران ب ــژه دخت ــان و به وی ــرای زن ــی ب زیبای
 مراتــب بیشــتر از ارزش ســامتی قلمــداد 

می شود. 
ــدرن  ــه م ــی در جامع ــگ زیبای ــده آل فرهن ای
مصرفــی، الغــری یــا بــه عبــارت دیگــر 
مانکنیســم و باریک اندامــی اســت و زنــان 
بــه دنبــال رســیدن بــه الغــری ایــده آل آن قدر 
وزن کــم می کننــد کــه حتــی در مــواردی 
ــد. ــه خطــر می اندازن ــز ب ســامتی خــود را نی

 بی توجه بودن به سالمتی
اکبــرزاده جامعه شــناس، دربــاره بی توجهــی بــه 
ســامتی تصریــح کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه درحال حاضــر مــا زنانــی داریــم کــه شــاید 
ــار  ــی یک ب ــه حت ــت ک ــال ها هس ــا و س ماه ه
هــم بــرای کســب اطــاع از ســامتی خــود بــه 
ــا آزمایشــی انجــام  پزشــک مراجعــه ننمــوده ی
ــی  ــرای کســب زیبای ــد ب ــا حاضرن ــد؛ ام نداده ان
ــگاه  ــه آرایش ــم ب ــار ه ــک روز دوب ــی در ی حت
ــد  ــه غافلن ــن نکت ــی از ای ــد؛ ول ــه نماین مراجع
کــه اگــر بیمــاری جســم آن هــا را درگیــر کنــد در 
نهایــت زیبایــی آن هــا را کــه خیلی هم برایشــان 

مهــم بــود، تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد.

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر علیرضا اکبرزاده جامعه شناس

زیبایی ظاهر معجزه نمی کند

،،
بــه ظاهــر،  رســیدگی بیــش از حــد 
دارد  همــراه  بــه  را  فکــری  وســواس 
امــا  می شــود؛  مشکل ســاز  کــه 
متأســفانه گوش شــنوایی وجود ندارد 
رژه  بی شــماری  دل مشــغولی های  و 
می رونــد شــاید روزی بــه پایــان برســند
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ــی  ــت ماه یک ــم اردیبهش ــاعت ۲۳ روز یازده در س
از شــهروندان منطقــه حکیمیــه تهرانپــارس بــا 
ــه  ــه ب ــری ۱۴۶ حکیمی ــت کانت ــه گش ــه ب مراجع
مأمــوران گفــت کــه یــک دســتگاه خــودرو نیســان 
ــال  ــوم در ح ــی معل ــماره انتظام ــه ش ــل ب جرثقی
بکســل کــردن یــک پرایــد اســت؛ امــا ایــن خــودرو 
ــار در خــودرو اســت  ــی و چه ــه صندل فاقــد هرگون
ــروقه بودن آن  ــال مس ــت احتم ــن عل ــه همی و ب

ــود دارد. وج
ــد  ــاهده کردن ــل مش ــور در مح ــا حض ــوران ب مأم
کــه راننــده خــودرو نیســان بــا مشــاهده مأمــوران 
اقــدام بــه رهاکــردن خــودرو پرایــد کــرده و خودش 
نیــز قصــد تــرک محــل را داشــت کــه بــا دســتور 
ــد نیــز  مأمــوران متوقــف شــد. ارکان هویتــی پرای
ــودرو در  ــن خ ــه ای ــد ک ــخص ش ــی و مش بررس
تاریــخ ۳۰ فروردین مــاه در منطقــه تهرانپــارس 

ســرقت شــده اســت.
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع ســرقت 
خــودرو و ارجــاع پرونــده بــه پایــگاه چهــارم پلیس 
آگاهــی تهــران بــزرگ، تحقیقــات در خصــوص این 
پرونــده در دســتور کار کارآگاهــان تیــم مبــارزه بــا 
ــت و  ــرار گرف ــگاه ق ــن پای ــودرو در ای ــرقت خ س
متهــم پرونــده کــه خــودش را ابتــدا بــه نــام محمد 
احمــدی بــه مأمــوران معرفــی کــرده بــود، پــس از 
انتقــال بــه پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهــی تهــران 
بــزرگ به عنــوان یکــی از مجرمــان ســابقه دار و بــا 
هویــت واقعــی محســن. ح. ۳۲ ســاله  شناســایی 
و مشــخص شــد کــه درحال حاضــر بــه اتهــام 
ســرقت خــودرو و فــروش خــودرو بــه شــیوه ســند 

نمــره تحــت تعقیــب پلیــس آگاهــی قــرار دارد.
بــا شناســایی محســن به عنــوان یکــی از مجرمــان 
حرفــه ای در زمینــه ســرقت خــودرو و ســند نمــره 

کار، تحقیقــات از وی آغــاز شــد. کارآگاهــان پایــگاه 
ــا انجــام  ــزرگ ب ــران ب ــس آگاهــی ته ــارم پلی چه
اقدامــات پلیســی موفــق بــه شناســایی یــک 
ــژو ۲۰۶ ســفیدرنگی شــدند  دســتگاه خــودروی پ
ــاه ســال  ــس از ســرقت آن در مهرم ــم پ ــه مته ک
گذشــته و ســند نمــره کــردن، خــودرو را در اختیــار 
ــف  ــا کش ــه، ب ــود. در ادام ــته ب ــرش گذاش خواه
قطعــات مســروقه متعلــق بــه یــک دســتگاه 
ــل  ــرقت در داخ ــابقه س ــای دارای س ــودرو تیب خ
مخفیــگاه متهــم، کارآگاهــان موفــق بــه شناســایی 
ــن شــیوه و شــگرد انجــام ســرقت خــودرو  دومی

ــم شــدند. توســط مته
ــده  ــکیل پرون ــان تش ــا در زم ــودرو تیب ــک خ مال
ســرقت، عنــوان کــرده بــود کــه فــردی در پوشــش 
ــرده  ــودروی وی ک ــرقت خ ــه س ــدام ب ــدار اق خری

اســت.
 بنابرایــن مالــک خــودرو تیبــا بــه پایــگاه چهــارم 
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ دعــوت شــد و پــس 
از مواجهــه حضــوری بــا متهــم )محســن. ح.( 

ــرد. ــا وی را شناســایی ک صراحت
بــه  خــودرو  ســرقت  نحــوه  توضیــح  در  وی 
ــرای  کارآگاهــان گفــت: خــودروی شــخصی ام را ب
ــرده  ــی ک ــیپور آگه ــوار و ش ــایت دی ــروش در س ف
ــت  ــاس گرف ــن تم ــا م ــردی ب ــه ف ــا اینک ــودم ت ب
و ضمــن معرفــی خــودش به عنــوان خریــدار و 
نهایتــا توافــق بــر ســر قیمــت خریــد خــودرو، برای 
ــت.  ــات گذاش ــرار ماق ــن ق ــا م ــودرو ب ــد خ بازدی
روز ســرقت، متهــم بــرای انجــام تســت فنــی 
ــوز  ــت؛ هن ــین نشس ــان ماش ــت فرم ــودرو پش خ
ــود کــه  ــا نگذشــته ب ــه ای از حرکــت م ــد دقیق چن
ناگهــان ماشــین شــروع بــه ریــپ زدن کــرد و 
ــم مدعــی شــد کــه ماشــین  خامــوش شــد. مته

دارای نقــص فنــی اســت و بــه ایــن ترفنــد مــرا از 
ماشــین پیــاده کــرد تــا نگاهــی بــه موتــور ماشــین 
ــه محــض پیاده شــدن از ماشــین  ــا ب ــدازم؛ ام بین
بــود کــه وی مجــددا ماشــین را روشــن کــرد و بــه 
ســرعت از محــل متــواری شــد. پــس از گذشــت 
چنــد روز از زمــان ســرقت بــه مــن اطــاع دادنــد 
کــه خــودروی بنــده به صــورت رهــا شــده در جــاده 
ــداد درخــور  ــا تع ــد کشــف شــده اســت؛ ام دماون

ــد. ــرده بودن ــرقت ک ــات آن را س ــی از قطع توجه
ــم  ــه مته ــد ک ــخص ش ــدی مش ــات بع در تحقیق
عاوه بــر انجــام ســرقت خــودرو در پوشــش 
از  مالباختــگان  و شناســایی  خریــدار خــودرو 
خریدوفــروش کاال  ویــژه  ســایت های  طریــق 
ــک دســتگاه  ــد ی ــا خری ــوار و شــیپور ب ــد دی مانن
خــودرو نیســان و تجهیــز آن بــه جرثقیــل، بــدون 
داشــتن هرگونــه مجــوز قانونــی در خصــوص 
ــش  ــع در پوش ــان و در واق ــن زم ــت در ای فعالی
فــوق، اقــدام بــه ســرقت خودروهــای پــارک شــده 
ــژه در مناطــق شــرق  ــران به وی در ســطح شــهر ته

ــت. ــرده اس ــران ک ته
ــس  ــانی پلی ــز اطاع رس ــام مرک ــاس اع ــر اس ب
آگاهــی پایتخــت، ســرهنگ فخرالدین افراســیابی، 
ــران  ــی ته ــس آگاه ــارم پلی ــگاه چه ــس پای رئی
بــزرگ بــا تأییــد ایــن خبــر گفــت: باتوجه بــه 
بــه  خــودرو  ســرقت  در  متهــم  حرفه ای بــودن 
شــیوه و شــگردهای مختلــف و به ویــژه باتوجه بــه 
فعالیــت متهــم در زمینــه ســند نمــره کــردن 
خودروهــای مســروقه، هماهنگــی الزم بــا بازپرس 
شــعبه ســوم دادســرای ناحیــه ۴ تهــران انجــام و 
متهــم بــرای ادامــه تحقیقــات تخصصــی در ایــن 
زمینــه در اختیــار اداره دوم پلیــس آگاهــی تهــران 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــزرگ ق ب

شگردهای متنوع سارق خودرو

   #هموطن_سالم
الهی شکر کلک تلگرام کنده شد. ای کاش سال های قبل 
این کار را کرده بودند که این قدر آمار طاق باال نمی رفت و 

اختاف خانوادگی کمتر  بود. ایران زمین از تهران

جناب آقای ربیعی وزیر محترم کار لطفا بیمه تأمین 
اجتماعی رو شامل حال پیک های موتوری هم بکنین؛ 

البته سختی کارم شامل حالشون بکنین. سپاس. 
حبیب اله رمضانی از آبادان

سام. لطفا یکی به مسئولین ثبت احوال برسونه بیشتر 
از ۲ ماه پول ملت مونده رو هوا این سایت رو درست 

کن. خطای پرداخت پول میده و میگه با پشتیبانی 
تماس بگیرید. من آخر نگرفتم. منظور از  پشتیبانی 
کجاست؟ تلفن سازمان که کا کسی جواب نمیده. 

تماس با ما هم هیچ پیامی بررسی نشده. تکلیف چیه؟  
رضایی از کرمان

یکی از راه های صرفه جویی در آب نصب شناور در 
مخازن آب است و از سرریزشدن آب جلوگیری می کند 
متأسفانه ما یک همسایه وسواس داریم که برای یک 

دست و صورت شستن حدود ۸۰ لیترآب مصرف 
می کند. احمد از شیراز

سام خدمت دوستان عزیز. 5 ماه پیش یه ماشین 
صفرازنمایندگی ...اهوازگرفتم. بعدا فهمیدم ماشین رنگ 

داره امروزمراجعه کردم متأسفانه خانم مسئول فروش 
همش با پرخاشگری باهام رفتارکرد. گفتم کارشناس 

بذار نگاه  کنه، لطفا منعکس کنید شاید مسئولی به داد 
مردم برسد. عبدهللا رضوی از اهواز

من ۲۰ سال پیش موقعی که ازدواج کردم تمام وسایل 
منزل رو مارک ایرانی خریدم و تا امروز هیچکدام از 

این وسایل خراب و تعمیر نشده اند. دایم هم از آن ها 
استفاده می کنم. وسایل اگر به درستی استفاده شوند 
زمان طوالنی تری می توان از آن ها استفاده کرد. هفت 

سال است اتومبیل ایرانی دارم فقط دو بار برای تعمیر 
جزئی برده ام. محبوبه از شهرکرد

تولید گوشت کم است، اگر کسانی که می توانند در این 
راه قدم بردارند و به صنعت دامپروری خدمت کنند و 
گوسفند و مرغ پرورش بدهند؛ هم ارزان می شود هم 

فراوان. رضاکوچولو از همدان

خوشبخت ترین آدم ها کسانی هستند که به خوشبختی 
دیگران حسادت نمی کنند و زندگی خودشان را باهیچ 

کس مقایسه نمی کنند.
مدارا باالترین درجۀ قدرت... 

و میل به انتقام اولین نشانۀ ضعف است...
مواظب کلماتی که در صحبت استفاده می کنید باشید... 

شاید شما را ببخشند؛ اما هرگز فراموش نمی کنند...

سکه ها همیشه صدا دارند؛ اما اسکناس ها بی صدا...
پس هنگامی که ارزش و مقام شما باال می رود بیشتر 

آرام و بی صدا باشید...
به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید!

زیرا این ها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند 
شما بهتر از آنان هستید. 

صغرا اکبری از اراک

دختری از استان فارس هستم من در مصرف آب 
خیلی صرفه جویی می کنم برای وضو و مسواک زدن 

حتی وقتی آب گرم نیاز دارم آب را باز نمی ذارم هدر بره. 
یه پارچ می ذارم زیرش وقتی گرم شد توی ظرف دیگه 
برمیدارم. آبی که برای شستن چیزی استفاده می کنم 
را دور نمی ریزم برای آب دادن به گل استفاده می کنم 

و کارهای دیگه. شما دوستان هم همین کارو بکنین تا 
آب داشته باشیم. لیا

متأسفانه فشار زندگی اونقد زیاد شده که پدرا باید دو 
شیفت و سه شیفت کار کنن تا مخارج زندگی را تأمین 

کنن و شکم زن و بچه را سیر کنن و بعضی از مادرا 
دنبال مد و آرایش و بوتاکس و عمل های زیبایی؛ غافل 
از زندگی و تربیت بچه. تو را خدا مادرا بیشتر به زندگی 
و تربیت فرزندان توجه کنین که هرروز شاهد حوادث 
تلخ و دلخراشی که آدمای عقده ای و روانی و معتاد 

انجام میدن نباشیم. بیشترین تأثیر را مادر در تربیت و 
سرنوشت بچه داره. به نظر بنده دوست ناباب و رفیق بد 

برای هر بچه مادر بی توجهه و بی خیالشه. 
ربیع اله حمیدی تبریز

بادرود و سام جناب آقای تقی زاده مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی باگفتن اینکه وضع بازنشستگان 

خوب نیست خواستم به عرض برسانم با عمل کار 
بازنشستگان درست می شود نه با صحبت وحرف های 

دلخوش کننده بدون عمل. دیگه بازنشستگان به حرف و 
امید اعتمادی ندارند؛ چون واقعا حقشان در این مدت 

ضایع شده و ان شاهللا که مجلس و دولت محترم به 
این خواسته های به حق بازنشستگان فرهنگی جامعۀ 

عمل  بپوشانند. بازنشسته وزارت کشور

اینقدر نگران افزایش دالر به ۶۰۰۰ نباشید، بعد از مدتی 
به این قیمت هم عادت می کنید!همانطور که قبا به 

افزایش قیمت های دیگه عادت کردید! 
اکبر کبریایی از تهران

درسته بیشتر فعالیت مردم در تلگرام بود؛ ولی برخی 
از افراد استفاده نادرست می کردند؛ مثل کاهبرداری و 

هک اطاعات شخصی افراد و... پس چه بهتر که فیلتر 
بشه و با فیلترشکن هم باال نیاد . دالرام از کرمانشاه

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia



قال املهدی)عج(:
َف فى ماِل َغْیِرِه ِبَغْیِر ِإْذِنِه. ال َیِحلُّ اِلََحد َأْن َیَتَصرَّ
تصرف در مال هیچ کس بدون اجازه او جایز نیست.
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 وزن کشی حیوانات باغ وحشی در انگلیس

 روستای مرزی »پانمونجوم« که هفته گذشته شاهد دیدار 
تاریخی رهبران دو کره بود، این روزها به کانون توجه مردم تبدیل 

شده است.

تظاهرات ضددولت هند در کشمیر 

  کارگران در حال کار روی ریل آهن قطار سریع السیر- چین

وکیل رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، در نشست گروهک 
تروریستی منافقان در واشنگتن به صورت نمادین برجام را 

پاره کرد و آب دهان بر روی آن انداخت. 

مسابقه رانندگان قطار اتحادیه اروپا در شهر اشتوتگارت 
آلمان 

جدول سودوکو - شماره 188
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از قرآن بپرس

 مهریه در قرآن
قــرآن کریــم  موضوعــی  فرهنــگ  از  چنــان کــه 
ــه کار  ــد ب ــا در قــرآن مجی ــد، واژه »مهــر« عین برمی آی
نرفتــه اســت )فرهنــگ موضوعــی قــرآن مجیــد، تألیف 
کامــران فانــی و بهاءالدیــن خرمشــاهی(؛ بلکــه در قرآن 
از »مهــر« بــه عنــوان »صدقــات« در آیــه چهــارم ســوره 
نســاء یــاد شــده و در آیــات مختلــف بــا واژه »اجــور« 
آمــده اســت و اطــاق »اجــور« بیشــتر دربــاره متعــه 
ــی،  ــد خزائل ــر محم ــزان اســت. )دکت ــا کنی و ازدواج ب

ــرآن، ص 47( ــکام ق اح
ــه کار  ــر« ب ــه جــای »مه ــه ب ــز ک ــری نی ــا واژه دیگ ام
مــی رود، »صــداق«، بــه فتــح اول یــا کســر اول اســت 
ــی  ــد: »مال ــف کرده ان ــه تعری ــز این گون ــه آن را نی ک
ــد.«  ــه زن می ده ــد ازدواج ب ــرد در عق ــه م ــت ک اس
آیــه چهــارم ســوره مبارکــه نســاء بــه آن اشــاره دارد: 
»آتــوا النســاء صدقاتهــن نحلــة«؛ »صدقــه« بــه ضــم 
دال از ریشــه صــدق اســت و بــر آن جهــت بــه مهــر 
ــا صدقــه گفتــه می شــود کــه نشــانه  صــداق گفتــه ی
ــران  ــی مفس ــت. برخ ــرد اس ــه م ــتین بودن عاق راس
ماننــد صاحــب کشــاف بــه ایــن نکتــه تصریــح 
ــوق زن در  ــام حق ــری، نظ ــی مطه ــد. )مرتض کرده ان

اســام، ص 187( 
»مهــر« عــاوه بــر صــداق و اجــرت، »فریضــه« )ســوره 
مبارکــه بقــره: آیــه 237( نامیــده می شــود: »و ان 
طلقتموهــن مــن قبــان تمســوهن و قــد فرضتــم لهن 
ــه« در  ــا واژه »نحل ــم«؛ ام ــا فرضت ــف م ــة فنص فریض
ســوره مبارکــه نســاء، آیــه 4 )آتــوا النســاء صدقاتهــن 
نحلــة( کامــا تصریــح می کنــد »مهــر« هیــچ عنوانــی 

جــز عنــوان تقدیمــی و عطیــه و هدیــه نــدارد.
 مفهوم شناسی مهریه

»مهــر« را )بــه فتــح میــم( در لغــت، کابیــن یــا 
دســت پیمان گوینــد و آن مالــی اســت کــه زن بــر اثــر 
ازدواج مالــک آن می شــود. لفــظ »مهــر« کــه جمــع آن 
»مهــور« اســت، از ریشــه مهــر بــه ضــم میــم و فتــح  

ــه شــده اســت. هــاء کــه واژه عربــی اســت، گرفت
ســاَء َصُدقاِتِهــنَّ ِنْحَلــًة َفــِإْن ِطْبــَن َلکــْم َعــْن  »َو آُتــوا النِّ

َشــی ٍء ِمْنــُه َنْفســًا َفکُلــوُه َهنیئــًا َمریئًا« )نســاء، 4(
ــک  ــوان ی ــه عن ــل ب ــور کام ــه ط ــان را ب ــر زن »و مه
بدهــی یــا عطیــه بــه آنــان بپردازیــد؛ ولــی اگــر آنهــا 
چیــزی از آن را بــا رضایــت خاطــر بــه شــما ببخشــند، 

ــد.« حــال و گــوارا مصــرف کنی

 مهر، پشتوانه ای اجتماعی برای زن
در عصــر جاهلیــت نظــر بــه اینکــه بــرای زنــان ارزشــی 
قائــل نبودنــد، غالبــا مهــر را کــه حــق مســلم زن بــود، 
در اختیــار اولیــای آنهــا قــرار می دادنــد و آن را ملــک 
ــک  ــر ی ــز مه ــی نی ــتند. گاه ــا می دانس ــلم آن ه مس
زن را ازدواج زن دیگــری قــرار می دادنــد؛ این گونــه 
کــه مثــا بــرادری، خواهــر خــود را بــه ازدواج دیگــری 
درمــی آورد کــه او هــم در مقابــل، خواهــر خــود را بــه 

ازدواج وی درآورد و مهــر ایــن دو زن همیــن بــود.
ــه خــط بطــان  ــن رســوم ظالمان ــام ای ــر تم اســام ب
کشــید و مهــر را بــه عنــوان یــک حــق مســّلم بــه زن 
اختصــاص داد و در آیــات قــرآن بارهــا مــردان را بــه 

رعایــت کامــل ایــن حــق توصیــه کــرده اســت.
 بهترین مهریه

ــا  ــن مهریه ه ــه بهتری ــرم صلی اهلل علیه وآل ــر اک پیامب
ــداِق  الصِّ »َخْیــُر  می کننــد:  معرفــی  چنیــن  را 
ــت.«  ــبک ترین آن اس ــه، س ــن مهری ــُرُه«؛ »بهتری َاْیَس

)44707 ح  )کنزالعمــال، 
 مهریه زیاد

ــد:  ــاره می فرماین ــام در این ب ــادق علیه الس ــام ص ام
ــَرُة َمْهِرهــا َوُعُقــوُق زوج هــا«؛  »َاّمــا ُشــْؤُم اْلَمــْرَأِة َفَکْث

ــه او و  ــودن مهری ــتگی زن، زیادب ــومی و ناخجس »ش
نافرمانــی از شــوهرش اســت.« )معانی االخبــار، ص 

152، ح 1(
رســول خــدا صلی اهلل علیه وآلــه نیــز دربــاره آثــار ســوء 
ــداِق،  ــی الصِّ ــُروا ِف ــد: »َتیاَس ــاد می فرماین ــه زی مهری
ــَک ِفــی  ــرَأَة َحّتــی َیْبقــی ذِل ــَل َلُیْعِطــی اْلَم ُج ــِانَّ الرَّ ف

ــال، ح 44731( ــِه َعَلْیهــا َحســَیَکًة« )کنزالعّم َنْفِس
بعضــی از خانواده هــا بــه خیــال خودشــان بــرای 
ــم  ــان محک ــرای دخترش ــای زندگــی را ب ــه پایه ه اینک
ــد،  ــاق ده ــر را ط ــد دخت ــوس نکن ــاد ه ــد و دام کنن
ــاال  ــه را دســت ب ــد مهری ــا می توانن ــد ت ســعی می کنن
ــِل  ــن عم ــا همی ــته ب ــه ناخواس ــی ک ــد؛ در حال بگیرن
خــود بــه نحــوی بنیــان زندگــی فرزندشــان را متزلــزل 
ــتحکام و  ــبب اس ــه س ــری ک ــرا آن ام ــد؛ زی می کنن
ــنگین  ــه س ــود، مهری ــواده می ش ــون خان ــتقرار کان اس
نیســت؛ بلکــه وجــود صفــا و محبــت و دوســتی 
بیــن زوجیــن اســت. همان طــور کــه در ایــن حدیــث 
شــریف خواندیــم کــه مهریــه زیــاد در دل مــرد ایجــاد 
کینــه و دشــمنی می کنــد و همیــن امــر، ســبب 
ازبین رفتــن محبــت و تزلــزل زندگــی آنــان می شــود.

ازدواج و مهریه )1(
نویسنده: علی تیموری زهابی

A.Teimuri@eskimia.ir

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

96.500.000 1.922.315.850 تملک دارائی های سرمایه ای  حفر سه حلقه چاه ضربه ای 
در محدوده منطقه یک اصفهان 97-1-39

173.000.000 3.458.709.566 تملک دارائی های سرمایه ای  حفر چهار حلقه چاه ضربه ای 
در محدوده منطقه سه اصفهان 97-1-40

172.000.000 3.428.998.092 تملک دارائی های سرمایه ای  حفرچهار حلقه چاه ضربه ای 
در محدوده منطقه چهار اصفهان 97-1-41

345.000.000 6.897.437.820 تملک دارائی های سرمایه ای  حفر شش حلقه چاه )ضربه ای - دورانی( 
در محدوده منطقه شش اصفهان 97-1-42

نوبت دوم

کت  آب و فاضالب استان  �ش
اصفهان )سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 97/02/26 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشنبه به تاریخ 97/02/26

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 334(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اعالم کرد:

هدف گذاری تولید ورق های گرم زیر ۲ میلیمتر در فوالد مبارکه
ــوالد  ــی ف ــروش و بازاریاب ــاون ف ــری، مع ــود اکب محم
ــرکت در  ــن ش ــد در ای ــول جدی ــد محص ــه، از تولی مبارک
سال جاری خبر داد و گـــفت: بــــرای ســـــال جـــــاری 
هدف گـــذاری شـــرکت بــر آن اســت تــا بــه زودی 
ــی  ــر )یعن ــر از 2 میلیمت ــت کمت ــا ضخام ــی را ب ورق های

ــد. ــد کن 8/1( تولی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــکان تولیــد انبــوه ایــن 
محصــول در شــرکت فراهــم اســت، تصریــح کــرد: فــوالد 
ــن محصــول، بخشــی از  ــد ای ــا تولی ــد ب ــه می توان مبارک
نیــاز کشــور را کــه از محــل واردات تأمیــن می شــد، 
ــد. ــرار ده ــدگان ق ــار مصرف کنن ــد و در اختی ــد کن تولی

اکبــری زمــان تولیــد و فــروش ایــن محصــول را خــرداد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــام ک ــاری اع ــال ج ــاه س ــا تیرم ی
ــرای  ــه ب ــوالد مبارک ــزان فــروش هدف گذاری شــده ف می
ــاری  ــال ج ــروش س ــه ف ــرد: برنام ــار ک ــال 97 اظه س
ــن  ــزار ت ــون و 600 ه ــزان 7 میلی ــه می ــه ب ــوالد مبارک ف
ــش 600  ــا افزای ــه ســال گذشــته ب ــه نســبت ب اســت ک
هــزار تنــی همــراه شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
قــرار اســت بــه منظــور تأمیــن بازارهــای داخلــی، بیــش 
از 80 درصــد ایــن میــزان محصــول بــه بازارهــای داخلــی 

ــد. اختصــاص یاب

ــه  ــوالد مبارک ــروه ف ــروش گ ــزان ف ــزود: می ــری اف اکب
خــودروی  ورق  هرمــزگان،  فــوالد  مبارکــه،  )فــوالد 
ــزه  ــرکت گالوانی ــان و ش ــر کاش ــوالد امیرکبی ــهرکرد، ف ش
تــاراز( درمجمــوع حــدود 9 میلیــون و 600 هــزار تــن بــرای 

ســال جــاری هدف گــذاری شــده اســت.

اکبــری ادامــه داد: البتــه بازارهــای هــدف براســاس 
محصــوالت صادراتــی تعریــف می شــوند؛ بــه عنــوان 
ــران  ــلب ای ــرای اس ــی ب ــازار خوب ــیا، ب ــرق آس ــال ش مث
اســت. درواقــع بازارهــای هــدف متناســب بــا محصــوالت 

انتخــاب می شــوند.


