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 برخی مدیران استانی 
مزاحم مجلس و دولت اند
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برای حفظ صادرات نفت 
ایران تضمین می دهیم
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کالمی را  خشونت 
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از قدرت جهانی تا انزوا
سقوط و انزوا

ابرقدرت خودخوانده جهان در حال افول از قدرت 
است؛ آمریکایی که مدعی یکه تازی قدرت در جهان 
بود و به زعم خودش هنوز هم هست، سال هاست 

رو به انزوا و سقوط می رود. 
ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با 
توجه به روشن شدن وضعیت اروپا در جهان جای 
جهانی  قدرت  نوعی  به  و  گرفت  را  استعمارگران 
شد؛ اما این قدرت زمان زیادی دوام نیاورد؛ زیرا 
سیاستمداران این کشور نتوانستند با برنامه درست 
حرکت کنند و زیاده خواهی ها و قلدرمآبی آنها باعث 
شد این قدرت به طبلی تو خالی تبدیل شود و به 
قولی پشمش ریخت. اکنون آمریکا پس از گذشت 

چندین دهه به درون خود فرورفته است و...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

افزایش قاچاق کتاب 
در فضای مجازی

مدیرعامل توتال فرانسه: درباره همکاری با 
ایران ریسک نمی کنیم

دبه »توتال«

اولتیماتوم مجلسی
جزئیات طرح ضرب االجل یک ماهه به دولت درباره مذاکره هسته ای با اروپا و گرفتن تضمین های الزم

نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعالم شد

مقتدی صدر در دیدار با سفرای چند کشور منطقه: 
 کشورها از عراق برای تشکیل 

یک دولت تکنوکرات حمایت کنند
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 کاظم مالیی در گفت وگوی اختصاصی 
با کیمیای وطن:

»کوپال« تجربه سختی بود 
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قدرت در 
دستان سائرون

کت  آب و فاضالب استان  �ش
اصفهان )سهامی خاص(

 آگهی مناقصه 

خرید سه دستگاه آب شیرین کن )RO( قابل حمل هرکدام به ظرفیت 800 متر 

مکعب در شبانه روز، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی دو ماه جهت شهرستان برخوار 

شماره مناقصه 97-1-60
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان دستگاه مناقصه گذار، در نظر دارد سه دستگاه آب شیرین کن )RO( قابل حمل هر کدام به ظرفیت 
800 متر مکعب در شبانه روز، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی دو ماه جهت شهرستان برخوار را در قبال پرداخت قیمت بها طبق شرایط مندرج 

در اسناد مناقصه، از فروشندگان حقیقی و حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه 

- دوره بهره برداری آزمایشی: 2 ماه 
- محل تحویل دستگاه آب شیرین کن: استان اصفهان، شهرستان برخوار

- خریدار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شرح عملیات: عبارت است از خرید سه دستگاه آب شیرین کن )RO( قابل حمل هر کدام به ظرفیت 800 مترمکعب در شبانه روز، راه اندازی و 

بهره برداری آزمایشی دو ماه جهت شهرستان برخوار مطابق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 
ب- شرایط فروشنده

- ارایه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغی معادل با 5 )پنج( درصد کل مبلغ فروش و مدت اعتبار 3 )سه( ماه 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت )اتاق 292(: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09

تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 031-36680030
)داخلی 335 - 338(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

سرای داستان

اینقصه:بهتویماندیمش
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کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا گفــت: اروپــا بــه دنبــال 
ایــن اســت کــه تضمین هــای الزم را بــه ایــران بدهــد تــا 
ســطح تجــارت نفتــی بــدون تغییــر حفــظ شــود و مــردم 
ــی  ــق اصول ــک تواف ــای ی ــوند از مزای ــن ش ــران مطمئ ای

ــد. ــد ش ــد خواهن ــی بهره من بین الملل
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگــزاری تســنیم، میگل 
آریــاس کانیتــه، کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا، پــس 
از دیــدار بــا وزیــر نفــت ایــران در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــران  ــه ای ــود را ب ــژه خ ــام وی ــا پی ــه اروپ ــت: اتحادی داش
ــق  ــدن تواف ــه اجراش ــال ب ــه کام ــت ک ــرده اس ــل ک منتق

برجــام پایبندیــم.
وی افــزود: ایــن موضــوع نیازمنــد ایــن اســت کــه توافقات 
اقتصــادی ایــن تفاهــم مشــترک بــه گونــه ای باشــد کــه 
ــه  ــد ک ــی بمان ــران در ســطحی باق ــت و گاز ای ــان نف جری

پیــش از خــروج ایــاالت متحــده از ایــن توافــق بــود.
کانیتــه بــا بیــان اینکــه »مــا بــرای مانــدن جریــان نفــت 
ــت:  ــم«، گف ــالش می کنی ــی ت ــطح قبل ــران در س و گاز ای
بــرای ایــن منظــور قصــد داریــم مذاکراتــی را بــا آمریــکا 
در زمینــه قائل شــدن اســتثنائاتی دربــاره تحریــم به ویــژه 
بــرای قراردادهایــی کــه در زمانــی امضــا شــدند کــه آمریکا 

نیــز بخشــی از توافــق برجــام بــود، داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال راه هــای قانونــی 
اســت کــه از شــرکت ها در برابــر تحریم هــای آمریــکا 

محافظــت کنــد.

ــا  ــرد: م ــح ک ــا تصری ــه اروپ ــرژی اتحادی ــیونر ان کمیس
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه زیرســاخت های مالــی و 
تأمیــن اعتبــار الزم بــرای اجرایی شــدن توافقــات اخیــر 
ــروژه  ــرای پ ــژه ب ــم؛ به وی ــم کنی ــا را فراه ــران و اروپ ای
IRAN LNG کــه قــرار بــود توســط بانــک ســرمایه گذار 
اروپــا تأمیــن اعتبــار شــود، مایلیــم هرچــه ســریع تر بــه 

راهــکار مؤثــری دســت پیــدا کنیــم.
کانیتــه بــا بیــان اینکــه »قصــد داریــم در نشســت های 
مشــترک بــا ایــران همــه مشــکالتی کــه در حــال حاضر 
ــد،  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــت را تح ــادی نف ــارت ع تج
بررســی کنیــم«، گفــت: وزیــر نفــت ایــران بــا جزئیــات 
دربــاره همــه مشــکالتی کــه بایــد بــه حــل آنهــا 
بپردازیــم، صحبــت کــرد کــه ایــن تنها شــامل مشــکالت 
تأمیــن اعتبــار نمی شــود؛ بلکــه موانعــی ماننــد بیمــه، 

ــرد. ــر می گی ــز درب ــت و ... را نی ــازی نف ذخیره س
اتحادیــه  و  ایــران  مشــترک  افــزود: کارگــروه  وی 
ــی نفــت تشــکیل  ــرای حــل مشــکالت بازرگان ــا ب اروپ
می شــود کــه ایــن کارگــروه در راســتای حــل مشــکالت 
ــه  ــد ک ــی بیاب ــا راهکارهای ــد ت ــالش می کن ــده ت یادش
ــود را  ــت خ ــی نف ــارت جهان ــطح تج ــد س ــران بتوان ای

ــد. ــظ کن ــر حف ــدون تغیی ب
ــروه  ــن کارگ ــن جلســه ای ــان داشــت: اولی ــه اذع کانیت
و  تــا دســتورکار، موضوعــات  برگــزار شــد  دیــروز 
ــم. ــن کنی ــکالت را تعیی ــل مش ــی ح ــوب زمان چهارچ

کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا بــا بیــان اینکــه »بــه 
ــه  ــران ب ــه ای ــرای کمــک ب تعهــدات و تالش هایمــان ب
منظــور حفــظ ســطح تجــارت نفتــی خــود پایبندیــم«، 
گفــت: اروپــا بــه دنبــال ایــن اســت کــه تضمین هــای 
الزم را بــه ایــران بدهــد کــه ســطح تجــارت نفتــی بدون 
تغییــر حفــظ شــود و مــردم ایــران مطمئــن شــوند از 
ــد  ــی بهره من ــی بین الملل ــق اصول ــک تواف ــای ی مزای

خواهنــد شــد.
ــن  ــه داد: ای ــا ادام ــه اروپ ــرژی اتحادی ــیونر ان کمیس
ــه  ــت منطق ــح و امنی ــظ صل ــرای حف ــا ب ــق نه تنه تواف
اصولــی اســت، بلکــه بــرای اقتصــاد ایــران نیــز ضروری 

اســت.
ــاره  ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــی در پاس ــام اروپای ــن مق ای
ــدن  ــرای باقی مان ــال ب ــاز توت ــورد نی ــن م ــه تضامی ارائ
ــی گفــت: ایــن شــرایطی کــه  ــارس جنوب در قــرارداد پ
گفتیــم بــرای همــه شــرکت های اروپایــی صــدق 

می کنــد.
وی افــزود: قــرار اســت مجموعــه ای از راهکارهــا را 
ــدد  ــد مشــکالت متع ــه بتوان ــم ک ــرار دهی ــز ق روی می
شــرکت های مختلــف را بــرای ادامــه حضــور در ایــران 
دربــر بگیــرد کــه در ایــن زمینــه دیــروز مذاکــرات آغــاز 
ــا  ــه اروپ ــران و اتحادی ــی ای ــای کارشناس ــد و تیم ه ش
روی ایــن مســائل کار و بررســی مشــترکی انجــام 

ــیم. ــه برس ــه نتیج ــا ب ــد ت می دهن

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا:  

برای حفظ صادرات نفت ایران تضمین می دهیم



عراق پساداعش
نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی 

عراق اعالم شد
کمیســاریای عالــی انتخابــات عراق بامــداد دیــروز نتایج 

نهایــی انتخابــات پارلمانــی ایــن کشــور را اعــام کرد. 
ریــاض البــدران، رئیــس کمیســاریای عالــی انتخابــات 
ــن  ــه ای ــی ضمــن اشــاره ب عــراق، در نشســتی مطبوعات
مطلــب کــه برگــزاری انتخابــات ایــن کشــور تحــت 
نظــارت ناظــران بین المللــی برگــزار شــده اســت، گفــت 
1416 شــکایت بــه دســت این کمیســاریا رســیده اســت.

نتیجه انتخابات عراق به تفکیک ائتاف ها:
ائتاف سائرون به ریاست مقتدی صدر: 52 کرسی
ائتاف الفتح به ریاست  هادی العامری: 47 کرسی
ائتاف النصر به ریاست حیدر العبادی: 42 کرسی

ائتــاف دولــت قانــون بــه ریاســت نــوری المالکــی: 25 
کرســی

ــم: 19  ــار حکی ــه ریاســت ســید عم ــه ب ــان الحکم جری
ــی کرس

اراده به ریاست حنان فتاوی: 3 کرسی

مقتدی صدر:
  کشورها از عراق 

برای تشکیل یک دولت 
تکنوکرات حمایت کنند

رهبــر جریــان صــدر در جریــان دیــدار بــا ســفرای چنــد 
ــا  ــط عــراق ب ــر ضــرورت تقویــت رواب کشــور منطقــه ب

کشــورهای همســایه خــود تأکیــد کــرد.
ــر  ــدر، رهب ــدی ص ــوز، مقت ــومریه نی ــزارش س ــه گ ب
جریــان صــدر، در دیــدار بــا ســفرای کشــورهای ترکیــه، 
ــا تأکیــد  اردن، عربســتان، کویــت و ســوریه در عــراق ب
بــر ضــرورت تقویــت روابــط ایــن کشــور بــا همســایگان 
ــورهای  ــا کش ــراق ب ــط ع ــاس رواب ــت: اس ــود گف خ
ــه  ــا شــده اســت ک ــن اصــل بن ــه ای ــر پای همســایه ب
ــه دشــمن. کشــورهایه همســایه دوســت هســتند، ن

وی در ادامــه افــزود: هــر آنچــه در کشــورهای همســایه 
می گــذارد.  تأثیــر  نیــز  عــراق  بــر  می دهــد،  رخ 
ــر  ــود را ب ــر خ ــان تأثی ــارک رمض ــاه مب ــم م امیدواری
ــذارد  ــامی بگ ــی و اس ــورهای عرب ــان کش ــط می رواب
و صلــح و محبــت را میــان آنهــا به ویــژه میــان 
کشــورهایی کــه بــا عــراق از لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی 

ــد. ــرار کن ــد، برق ــاط دارن ارتب
ــا  ــود ت ــت ش ــراق حمای ــد از ع ــرد: بای ــد ک ــدر تأکی ص
کشــوری قدرتمنــد باشــد. امیــدوارم عــراق عامــل 
تحقــق صلــح در منطقــه و دورکــردن ســایه تروریســم 
از آن باشــد. از کشــورها می خواهــم از عــراق بــرای 
تشــکیل یــک دولــت تکنوکــرات حمایــت کننــد؛ البتــه 
بــه صورتــی کــه بــه مداخلــه نینجامد؛ زیــرا تصمیــم در 

ــت. ــت عراقی هاس ــه دس ــه ب ــن زمین ای
ــا  همچنیــن ائتــاف تحــت رهبــری »ایــاد عــاوی« ب
تأکیــد بــر روابــط خــوب بــا شــخص »مقتــدی صــدر« 
ــا  ــی ب و ائتــاف تحــت رهبــری آن، احتمــال هم پیمان

ائتــاف »ســائرون« را بعیــد ندانســت.
ائتــاف »الوطنیــة« بــه رهبــری »ایــاد عــاوی« 
ــری  ــه رهب ــون« ب ــت قان ــاف »دول ــا ائت ــی ب هم پیمان
»نــوری المالکــی« و جریــان »الحکمــة« بــه رهبــری 
ــه  ــح« ب ــم« و ائتاف هــای »الفت ــار الحکی »ســید عم
ــری  ــه رهب ــداد« ب ــری« و »بغ ــادی العام ــری »ه رهب

ــرد. ــب ک ــی« را تکذی ــال الکربول »جم
ــه« در  ــاف »الوطنی ــران ائت ــاوی« از رهب ــار ع »انتص
ــار  ــوز اظه ــن نی ــری موازی ــگاه خب ــا پای ــو ب گفت وگ
ــات  ــزاری انتخاب ــس از برگ ــاوی پ ــاد ع ــت: ای داش
ــوز  ــه اردن ســفر کــرده و هن ــرای درمــان ب ــی ب پارلمان
هیــچ تماســی بــا گروه هــای سیاســی پیــروز در 
انتخابــات بــرای هم پیمان شــدن برقــرار نکــرده اســت.

کوتاه از سیاست
بعضی از تجمعات مردم کازرون 

سوءاستفاده کردند
دربــاره  شــیراز،  مــردم  نماینــده  اکبــری،  علــی 
ــیمات  ــاره تقس ــردم کازرون درب ــر م ــات اخی اعتراض
کشــوری گفــت: قالــب ایــن اعتراضــات از روی 
ــد مشــکاتی  ــات و احساســات اســت. هرچن هیجان
ــه  ــن اعتراضــات ب ــا برخــی هــم از ای وجــود دارد، ام
ــه در  ــرا همیش ــد؛ زی ــتفاده کردن ــود سوءاس ــود خ س
ــری  ــکات دیگ ــه مش ــرادی ک ــی اف ــن برهه های چنی
دارنــد بــا اعتراضاتــی کــه موضوعشــان چیــز دیگــری 
اســت، ترکیــب می شــوند و ایــن بــه ســیل مشــکات 

می افزایــد. 
نماینــده مــردم شــیراز تصریــح کــرد: براســاس آماری 
کــه بــه دســت مــا رســیده، فعــا حکــم تقســیمات 

کشــوری منتفــی شــده اســت. 
وی گفــت: براســاس اخبــاری کــه داریــم، تجمعــات 

ــت. ــده تر اس ــا کنترل ش ــه دارد، ام ــم ادام ــوز ه هن

ضرب االجل یک ماهه مجلس 
به دولت برای مذاکرات هسته ای 

با اروپا
حجت االســام مجتبــی ذوالنــور، رئیــس کمیتــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــس شــورای اســامی، ب هســته ای مجل
ــک  ــرای الحــاق ی ــس ب ــار از طــرح مجل ــن اخب آخری
مــاده بــه قانــون اقــدام متقابــل ایــران در برجــام گفت: 
ــای  ــه امض ــه ب ــی ک ــرح دو فوریت ــن ط ــاس ای براس
بیــش از 70 تــن از نماینــدگان مجلــس رســیده اســت، 
از دولــت خواســته شــده اگــر نتوانســت در مــدت 
ــا  ــای الزم را از اروپایی ه ــاه تضمین ه ــک م ــر ی حداکث
ــد اقدامــات الزم را  ــد، می بای ــال برجــام اخــذ کن در قب
ــه 190  ــرای افزایــش ظرفیــت غنی ســازی اورانیــوم ب ب
ــای  ــوع فعالیت ه ــد و درمجم ــام ده ــو انج ــزار س ه

ــل از ســر گرفتــه شــود.  ــد قب هســته ای مانن
ــت  ــه درخواس ــه از هیئت رئیس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــن  ــی در صح ــت بررس ــرح را در اولوی ــن ط ــم ای داری
ــار داشــت: در حــال حاضــر  ــد، اظه ــرار ده ــان ق پارلم
15 طــرح بــا اولویــت در دســتورکار هیئت رئیســه 
ــه  ــه ب ــه هیئت رئیس ــور ک ــرار دارد و آن ط ــس ق مجل
بنــده اعــام کــرده اســت، ایــن طــرح در روز سه شــنبه 
هفتــه جــاری در دســتورکار جلســه علنی مجلــس قرار 

می گیــرد.

کوتاه خبر 
سرقت اسناد و مدارک دفتر 

 حقوقی ریاست جمهوری 
در الهه تکذیب شد

ــت  ــی ریاس ــر حقوق ــه دفت ــدارک محرمان ــناد و م ــرقت اس س
ــی  ــوق بین الملل ــز حق ــد از ســوی مرک ــوری در الهــه هلن جمه

ــب شــد.  ــوری تکذی ریاســت جمه
در اطاعیــه مرکــز حقوقــی بین المللــی ریاســت جمهــوری آمده 
اســت: در بامــداد چهارشــنبه 2۸ اردیبهشــت 1397 بخشــی از 
ســاختمان اجــاری محــل اســتقرار شــعبه الهــه، مــورد ســرقت 
ــه و کمــی وجــوه نقــد )کمــی بیــش از صــد هــزار  قــرار گرفت
یــورو( کــه بــرای امــور جــاری شــعبه مــورد اســتفاده بــوده، بــه 
ســرقت رفتــه اســت؛ امــا ســارق یــا ســارقان کار را ناتمــام رهــا 
کــرده و بــا به جاگذاشــتن تعــدادی از وســایل خــود و کمــی از 

ــد. وجــوه ســرقتی، محــل را تــرک کرده  ان
ایــن اطاعیــه می افزایــد: مســئوالن شــعبه بافاصلــه پــس از 
اطــاع مراتــب را بــه پلیــس گــزارش کردنــد و مأمــوران پلیــس 
هــم در محــل حضــور یافتنــد و بــا بررســی تخصصــی و فنــی 
ــده از ســارقان، گزارش هــای الزم را تهیــه  ــار به جامان محــل و آث
کردنــد و نتیجــه را اعــام خواهنــد کــرد. ضمنا همزمان ســفارت 
جمهــوری اســامی ایــران در الهــه نیــز در جریــان قــرار گرفتــه 

و اقدامــات الزم را انجــام داده و اوضــاع تحــت کنتــرل اســت.
ــه  ــه موجــب بررســی هایی ک ــد شــده ب ــه تأکی ــن اطاعی در ای
ــدارک  ــناد و م ــی و اس ــش بایگان ــه، بخ ــام گرفت ــون انج تاکن
ــرار  ــتبرد ق ــرقت و دس ــورد س ــای آن م ــز رایانه ه ــعبه و نی ش
ــن  ــایت ها در ای ــی س ــه در بعض ــاری ک ــت و اخب ــه اس نگرفت

ــت نیســت. ــا واقعی ــق ب ــه منتشــر شــده، مطاب زمین

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

از قدرت جهانی تا انزوا
سقوط و انزوا

دیگــر از آن قــدرت جهانــی خبــری نیســت؛ هرچنــد 
ژســتش را می گیــرد. او از قــدرت هژمــون خــود 
ــر  ــای دیگ ــی قدرت ه ــه نوع ــت و ب ــرده اس ــول ک اف
ــروز  ــده اند و ام ــراز ش ــکا هم ت ــا آمری ــی ب بین الملل

آمریــکا حــرف اول را نمی زنــد. 
شــاید نگرانــی اصلــی آمریکا از بابــت ایران این باشــد 
کــه ابهــت جهانــی اش را شکســته اســت. از زمانــی که 
انقــاب اســامی پیــروز شــد، اولیــن شکســت آمریکا 
در منطقــه نمایــان شــد و فریــاد و نالــه او بــه گــوش 
جهانیــان رســید و در ادامــه نیــز هــر حرکتــی کــرد تــا 
لقمــه ازدســت داده را بــه دســت آورد؛ از راه انــدازی جــّو 
وحشــت و تــرور و درگیری هــای گنبــد و کردســتان و 
ــا جنــگ هشــت ســاله ای کــه تمام عیــار پشــت  ... ت
صــدام ایســتاد تــا ایــران را زمینگیــر کنــد و بعــدش 
تحریم هــای اقتصــادی شــدید و آتش افــروزی در 
ــد شــرایطش  کشــورهای همســایه مســلمان؛ هرچن
بدتــر شــد و ســیلی محکمــی را بــر گونه هــای خــود 
احســاس کــرد کــه هنــوز حرارتــش او را می ســوزاند. 
آمریــکا فهمیــد حــرف امــام خمینــی)ره( کــه فرمــود 
ــد بکنــد«، حقیقتــی  »آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توان
غیرقابــل پنهــان اســت. ایــاالت متحــده آمریــکا 
یــک سیاســت انزوایــی را از زمــان زمامــداری اوبامــا 
رئیس جمهــور پیشــین خــود در پیــش گرفتــه اســت 
ــپ  ــوری ترام ــه آن در دوره ریاســت جمه ــه در ادام ک
ــپ  ــه ترام ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــعله ور ش ــزوا ش ــن ان ای
پیــش از ریاســت جمهــوری خــود و در دوران تبلیغات 
انتخاباتــی اش صحبــت از دیوارکشــی بیــن مــرز 

ــکا و مکزیــک کــرد.  آمری
دوران  آن  از  آمریــکا  اینکــه  اســت  عیــان  آنچــه 
ــزوا را در  ــت ان ــرده و سیاس ــول ک ــود اف ــی خ هژمون
ــن  ــن ای ــه پیش گرفت ــت. در ادام ــه اس ــش گرفت پی
سیاســت، می تــوان بــه خــروج ایــاالت متحــده 
ــو و  ــه نات ــی ازجمل ــای بین الملل ــکا از پیمان ه آمری
محیــط زیســت پاریــس اشــاره کــرد. در حــال حاضــر  
بیــکاری،  در آمریــکا مشــکات زیــادی ازجملــه 
حاشیه نشــینی، تأمیــن اجتماعــی و افزایــش فقــر و 
تعــداد افــراد بی خانمــان وجــود دارد کــه مســئوالنش 
ــه  ــن ب ــن ت ــد؛ بنابرای ــرار کنن ــا ف ــد از آنه می خواهن
هــم  بــاز  می دهنــد کــه  برون مــرزی  اقدامــات 

سرشــان بــه ســنگ می خــورد. 
دربــاره رفتــار رئیس جمهــور آمریــکا، دونالــد ترامــپ، 
ــرد  ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــوان ب ــام می ت ــا برج ب
ــت  ــن اس ــام ای ــا برج ــت او ب ــل مخالف ــه از دالی ک
ــد  ــا می دان ــرای اروپ ــت ب ــن امنی ــام را تأمی ــه برج ک
ــکا  ــرا آمری ــه چ ــف اســت ک ــل مخال ــن دلی ــه ای و ب
ــا  ــردازد. از ســویی ب ــا را بپ ــت اروپ ــه امنی ــد هزین بای
ــی  ــراری تحریم هــای نفت ــا برجــام و برق ــت ب مخالف
علیــه جمهــوری اســامی ایــران بــه نوعــی می خواهــد 
فــروش نفــت خــود را در جهــان افزایــش دهــد و بــه 
نوعــی بــه دنبــال افزایــش درآمــد بــرای خــود اســت. 
ــه  ــورهای منطق ــایر کش ــا و س ــوی اروپ ــکا از س آمری
ــه لغــو  ــا توجــه ب ــن کشــور ب ــان نشــان داد ای در جه
اعتنــا  قابــل  عمــا  خــود  بین المللــی  تعهــدات 
و اعتبــار نیســت و ایــن نشــان دهنده ضعــف و 
ــال ســفارتش  ــه انتق ــان ک ــزوای آن اســت؛ همچن ان
ــرای تــاش در جهــت رفــع  ــز ب ــه بیت المقــدس نی ب
ــه  ــن ب ــه یقی ــه و ب ــه البت ــی می شــود ک ــزوا ارزیاب ان
انــزوای بیشــتر خواهــد انجامیــد؛ بنابرایــن سیاســتی 
ــد  ــا می بای ــایر قدرت ه ــی و س ــورهای اروپای ــه کش ک
ــن دادن  ــا تضمی ــن اســت کــه ب ــد ای در پیــش بگیرن
بــه جمهــوری اســامی ایــران در زمینــه خریــد نفــت، 
مــراودات بانکــی، بیمــه، کشــتیرانی و ســرمایه گذاری، 
جهــان  در  آمریــکا  یک جانبه گرایــی  از  عمــا 
جلوگیــری کننــد و بــه نوعــی بــا ایــن سیاســت برجام 
بــر جــای خواهــد مانــد و بــه انــزوای آمریــکا منجــر 

ــد شــد. خواه
از ســویی اروپــا بــا انــدک حرکتــی قــدرت بین المللــی 
ــه دســت خواهــد آورد  ــروی ازدســت رفته اش را ب و آب
و نــگاه دنیــا بــه اروپــا عــوض خواهــد شــد؛ زیــرا برای 
اولیــن بــار از خــود اســتقال سیاســی بــروز می دهــد 
کــه در ایــن صــورت می توانــد اعتمــاد جهانــی را بــرای 

خــود جلــب کند.
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ائتــاف   ایجــاد  بــرای  آمریــکا  تــاش 
ــت.  ــدی نیس ــرد جدی ــران، رویک ــه ای علی
ــش  ــه دیدگاه های ــا هم ــپ ب ــع ترام درواق
قبلــی  سیاســت  های  همــان  بــه 
ــازی در  ــت و ب ــرده اس ــه ک ــکا  تکی آمری
همــان  در  را   ایران هراســی  ســناریوی 
مــدار گذشــته دنبــال می کنــد. شــکی 
نیســت کــه هــدف از همــه ایــن تحــرکات، 
ــه  ــورهای منطق ــت کش ــته کردن امنی وابس

بــه آمریکاســت. 
در جهــت گســترش ایران هراســی، ترامــپ 
بــرای جلــب نظــر آل ســعود و دیگــر 
ــه  ــام زدن ب ــه، اته ــی منطق کشــورهای عرب
ــا از  ــت ت ــرار داده اس ــنی ق ــران را چاش ای
یــک ســو بــرای اقتصــاد بیمارگونــه آمریکا  
ــود ــد ش ــا بهره من ــی آن ه ــای نفت  از دالره

و از ســویی دیگــر در طــرح جدیــد امنیتــی 
آمریــکا در منطقــه، بــرای حفــظ موقعیــت 

خــود، نوعــی تقســیم کار ایجــاد کنــد.
آمریــکا،  ایران  هراســی  جدیــد  روش 
اســت.  ایــران  علیــه  ائتــاف   ایجــاد 
آمریــکا  تیــم  رابطــه عضــو  در همیــن 
اســت:  هســته ای گفتــه  مذاکــرات  در 
محاســبه ترامــپ بــرای ایجــاد ائتــاف 

ایــران اشــتباه اســت.  علیــه 
ریچــارد نفیــو افــزود: رونــدی کــه ترامــپ 
ــه  ــه اســت، ب ــران در پیــش گرفت ــه ای علی
جهــان  در  را  واشــنگتن  تهــران،  جــای 

منزوی  کرده است.  
وی خواســته های رئیس جمهــوری آمریــکا 
ــوق  ــد از حق ــران بای ــه ای ــر اینک ــی ب را  مبن
مشــروع هســته ای خــود دســت بــردارد و 
ــل  ــا تعطی ــود را کام ــته ای خ ــه هس برنام
کنــد، زیــر ســؤال  بــرد و تأکیــد کــرد: 

ــل  ــور کام ــه ط ــپ را ب ــته های ترام خواس
هیــچ  مــن  می دانــم.  غیرواقع بینانــه 
نشــانه ای نمی بینــم کــه ایــران بــه چنیــن 

 خواسته ای تن دهد.  
محقــق مرکــز سیاســت انــرژی جهانــی در 
دانشــگاه کلمبیــای نیویــورک در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه اعــام تحریــم رئیــس 
از  اســامی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک 
ــی  ــت در زمان ــپ درس ــت ترام ــوی دول س
کــه  مقام هــای ایرانــی و اروپایــی در حــال 
ــا  ــرای حفــظ برجــام هســتند، ب ــی ب رایزن
چــه هدفــی صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 
خــب، مــن فکــر می کنــم مــا بایــد بــه یــاد 
داشــته باشــیم کــه حفــظ برجــام می توانــد 
هــدف تاش هــای اروپــا و همین طــور 
ایــران باشــد؛ امــا دولــت ترامــپ بــه دنبال 
ایــن  هــدف نیســت. دولــت ترامــپ برجام 
را یــک توافق نامــه نادرســت دانســت و 
بــرای همیــن بــه دنبــال ازمیان بــردن 
آن اســت. بــه بــاور مــن، ایــن  کار در 
بازســازی  بــرای  تــاش  چهارچــوب 
ائتافــی اســت کــه پیــش از برجــام بــرای 

فشار بر ایران ایجاد شده بود.  
ــا  ــت تحریم ه ــزان موفقی ــاره می ــو درب نفی
در برابــر مخالفت هــای اروپــا، روســیه، 

ــد کــرد و افــزود:  ــراز تردی ــد اب چیــن و هن
ــر  ــادی ب ــا حــد زی ــکا ت ــای آمری تحریم ه
تمایــل بین المللــی بــرای تجــارت در ایــن 
کشــور اســتوار اســت؛ هرچنــد بــه آن کاما 
منحصــر نیســت. یکــی از  معیارهــای مهــم 
بــرای اثربخشــی اقدامــات مــا بــه میــزان 
ســطح  در  مــا  موقعیــت  منطقی بــودن 

بین المللی بستگی دارد. 

وجــود  بــا  امــا  کــرد:  تصریــح  وی 
رفتــه  میــان  از  اعتبــار  ایــن   ترامــپ، 
را  تحریم هــا  ابــزار  درنتیجــه  و  اســت 
ــرده  ــراب ک ــی خ ــان طوالن ــرای مدت زم ب

است.  

وی انــزوای آمریکا را مایه تأســف دانســت 
ــام  ــتیبانی از برج ــود پش ــا وج ــه ب و البت
نگرانی هــای  ایــران،  بــا  دیپلماســی  و 
کشــورش دربــاره فعالیت هــای منطقــه ای 

و حقوق بشر را مشروع دانست. 
مذاکره کننــده  آمریکایــی  تیــم  عضــو 
ــن از راه  ــاور م ــه ب ــه داد: ب هســته ای ادام
ــتیم  ــان می توانس ــا  متحدانم ــکاری ب هم
راه حل هــای  ایــران  بــا  گفت وگــو  بــا 
ایــن  از  بعضــی  بــرای  دیپلماتیــک 
موضوعــات بیابیــم؛ امــا اکنــون تمرکــز مــا 
ــته  ــته ای برگش ــوع هس ــه موض ــاره ب  دوب

است.  
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، 
ــت( در  ــه )1۸ اردیبهش ــاه م ــتم م در هش
ــه و برخــاف تأییدهــای  اقدامــی یک جانب
ــی  ــرژی مبن ــی ان ــس بین الملل ــرر آژان مک
ــق  ــدات تواف ــه تعه ــران ب ــدی ای ــر پایبن ب

ــارج شــد.  ــام خ هســته ای، از برج
ــات کاخ  ــراوان مقام ــاش ف ــود ت ــا وج ب
ســفید، کمیســیون اروپــا روز جمعــه طــی 
ــد  ــرد رون ــام ک ــی اع ــه ای مطبوعات بیانی
تجدیــد قانــون انســداد را آغــاز کرده اســت 
ــران  ــال در ای ــی فع ــا شــرکت های اروپای ت
ــد. ــکا محافظــت کن را از تحریم هــای آمری

 ایجاد ائتالف  علیه ایران 
یا انزوای آمریکا

ادامه از صفحه اول

ــا  ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ب
اشــاره بــه میــزان قاچــاق کتــاب در کشــور اظهــار کــرد: قاچــاق 
کتــاب بــه دو شــکل اتفــاق می افتــد؛ یکــی بــه صــورت 
فیزیکــی تحــت تکثیــر صفحاتــی از کتــاب و دیگــری به شــکل 

مجــازی. 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تصریــح کــرد: مــا معتقدیــم 
ــر  ــف و ناش ــق مؤل ــود، ح ــد می ش ــران تولی ــه در ای ــی ک کتاب
ــه ضــرر  ــاب ب ــد صفحــه محــدود از آن کت ــر چن اســت و تکثی
ــی محســوب می شــود. ــر غیرقانون ــوده و ام ــف و ناشــر ب مؤل

صالحــی در ادامــه بــه قاچــاق کتــاب بــه شــکل مجــازی اشــاره 
کــرد و افــزود: بــا پدیدآمــدن فضــای مجــازی و امــکان دانلــود، 
درصــد قاچــاق کتــاب در حــد غیرقابــل تصــوری افزایــش یافته 

ست.  ا

ــط  ــاب را  فق ــاق کت ــزان قاچ ــاره می ــا درب ــام  برآورده وی تم
ــح کــرد: شــاید در همــه 90  حــدس و گمــان دانســت و تصری
ــورت  ــاق ص ــود، قاچ ــد می ش ــال تولی ــه در س ــی ک ــزار کتاب ه
ــای  ــع غیرمجــاز کتاب ه ــه نظــر می رســد توزی ــی ب ــرد؛ ول نگی
پرفــروش و پرمشــتری در حــد جالــب توجهــی افزایــش یافتــه 

اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی دربــاره برنامه هــای وزارتخانــه 
ــا قاچــاق کتــاب خاطرنشــان کــرد:  متبوعــش بــرای مقابلــه ب
در ایــن زمینــه گفت وگوهایــی در کمیتــه صیانــت قاچــاق 
ــروی  ــه و نی ــوه قضائی ــا ق ــم ب ــی ه ــرح و مذاکرات ــاب مط کت
انتظامــی انجــام شــده اســت و بــه نظــر می رســد  پیشــرفت 
ــم کــه  ــد فرامــوش کنی ــه را نبای ــن نکت ــم؛ امــا  ای ــی داری خوب

ــان هــم فعــال هســتند. قاچاقچی

نیویــورک تایمــز در گزارشــی نوشــت وزیــر خارجــه آمریــکا قصــد دارد 
راهبــردی جدیــد را در قبــال ایــران اعــام کنــد کــه خواســتار دخالــت 
کشــورهای بیشــتری در مذاکــره بــرای توافقــی جدیــد با تهران اســت. 
ــا اشــاره بــه برنامــه مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه  ایــن روزنامــه ب
آمریــکا، بــرای ســخنرانی در یــک اندیشــکده و اعــام راهبــرد جدید 
ــال  ــه دنب ــران، نوشــت واشــنگتن ب ــا ای ــه ب ــرای مقابل کشــورش ب

مذاکــره بــرای توافقــی جدیــد اســت. 
براســاس ایــن گــزارش، انتظــار مــی رود پمپئــو در ســخنرانی خــود 
در اندیشــکده هریتیــج خواســتار مشــارکت کشــورهای بیشــتر در 
ــن و  ــون ژاپ ــورهایی همچ ــت کش ــذب حمای ــرات و ج ــن مذاک ای
کشــورهای عربــی کــه در توافــق هســته ای 2015 حضــور نداشــتند، 

برای مشارکت در توافق جدید شود. 
ــای  ــه محدودیت ه ــت ک ــازه ای اس ــرات ت ــان مذاک ــو خواه پمپئ

آزمایــش و  هســته ای شــدیدتر و طوالنی تــر، محدودیــت در 
صــادرات موشــکی و همچنیــن محدودیــت در فعالیت هــای 
ــن  ــی همچنی ــات آمریکای ــرد. مقام ــر بگی ــران را درب ــه ای ای منطق
ــد  ــایبری گفته ان ــگ س ــق جن ــران از طری ــش ای ــرس از واکن ــا ت ب
در حــال بررســی روش هایــی بــرای اعمــال محدودیــت بــر 

فعالیت های سایبری تهران هستند. 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــدات خ ــا تمهی ــه اروپ ــه اتحادی ــی ک در حال
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران را رســما آغــاز کــرده اســت، پمپئــو 
ــان  ــاف نظــر می قصــد دارد در ســخنرانی روز دوشــنبه خــود اخت

ــد.  ــوه ده ــت جل ــک و بی اهمی ــل را کوچ ــنگتن و بروکس واش
ــا  ــکا، ب ــر سیاســت گذاری وزارت خارجــه آمری ــان هــوک، مدی برای
اعــام برنامــه ســخنرانی پمپئــو گفــت: مــواردی کــه بــا اروپایی هــا 

بــر ســر آنهــا توافــق داریــم، بیشــتر از اختــاف نظرهاســت. 

صالحی تشریح کرد:

افزایش غیرقابل تصور قاچاق کتاب در فضای مجازی
 پمپئو راهبردی جدید در قبال ایران 

اعالم می کند

سیاسـت2

،،
رونــدی کــه ترامــپ علیــه ایــران در 
پیــش گرفتــه اســت، بــه جای تهــران، 
واشــنگتن را در جهــان منــزوی  کــرده 

است  
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علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی، در نشســت 
خبــری مشــترک بــا »میــگل آریــاس کانیتــه«، کمیســیونر انرژی 
ــه  ــا اتحادی ــود را ب ــای خ ــا همکاری ه ــت: م ــا، گف ــه اروپ اتحادی
ــم و  ــه می دهی ــان ادام ــرژی هســته ای همچن ــا در حــوزه ان اروپ
در زمینــه گداخــت هســته ای نیــز بــا اتحادیــه در ارتبــاط هســتیم. 
ــا ایــن  ــی در مجموعــه فعالیت هــای هســته ای اروپ ــه طــور کل ب
امــکان بــرای جمهــوری اســامی ایــران پیــش آمــده اســت کــه 
ــود را  ــته ای خ ــای هس ــه همکاری ه ــت آن مجموع ــم تح بتوانی

داشته باشیم. 
ــا  ــرژی اروپ ــا کمیســیونر ان ــرد: در جلســه ب ــح ک صالحــی تصری
ــکا از آن  ــروج آمری ــام و خ ــا برج ــاط ب ــر در ارتب ــوالت اخی تح
توافــق را بررســی کردیــم و آقــای کانیتــه دربــاره اقدامــات 
ــه  ــی را ارائ ــام توضیحات ــکا از برج ــروج آمری ــر خ ــی ب ــا مبن اروپ

کرد. 
ــرار شــد بحــث  ــادآور شــد: ق ــی ی ــرژی اتم ــس ســازمان ان رئی
ــا  ــت، احی ــون 1996 اروپاس ــا قان ــط ب ــه مرتب ــازی را ک مسدودس
ــه را در  ــاره مســائل بانکــی، قدم هــای اولی ــن درب ــد. همچنی کنن
ــه تحــوالت  ــرار شــده اســت در زمین ــد و ق ــن راســتا برمی دارن ای
ــه  ــه کار گرفت ــورو ب ــا، ارز ی ــه اروپ ــران و اتحادی ــان ای ــی می مال

شود. 

ــن  ــدات روی زمی ــن تعه ــه ای ــی ک ــا زمان ــا ت ــرد: م ــد ک وی تأکی
ــوت  ــا ق ــم ب ــد، نمی توانی ــور نرس ــه ظه ــه منص ــود و ب ــرا نش اج
صحبــت کنیــم؛ ولــی قدم هــای اولیــه دربــاره مــواردی کــه 
آینــده ای  در  امیدواریــم  و  اســت  شــده  برداشــته  گفتنــد، 
نزدیــک شــاهد عملیاتی شــدن قــول و قرارهــای داده شــده 

باشیم. 
ــام  ــروج از برج ــکا در خ ــدام آمری ــه اق ــان اینک ــا بی ــی ب صالح
اقدامــی نابخردانــه بــوده اســت، افــزود: در ایــن موضــوع شــاهد 
برداشــت درســت مســئوالن ارشــد نظــام مبنــی بــر ایــن موضــوع 
ــه آنهــا  ــل اعتمــاد نیســت و نمی توانیــم ب ــکا قاب بودیــم کــه آمری
اعتمــاد داشــته باشــیم و اگــر آن زمــان ایــن حــرف بــرای عــده ای 
مــورد قبــول نبــود، امــروز بــرای تمــام جامعــه جهانی ایــن موضوع 
بــه وضــوح روشــن شــده اســت کــه آمریــکا کشــوری قابــل اتــکا و 

اعتماد در تعامات بین المللی نیست. 
مهــم  بســیار  توافق نامــه  یــک  برجــام،  تصریــح کــرد:  وی 
ــه و  ــران، منطق ــی ای ــع مل ــت مناف ــه در جه ــی اســت ک بین الملل
جامعــه بین المللــی بــه حســاب می آیــد و بــا خــروج یــک کشــور 
از ایــن توافــق، گرچــه ممکــن اســت بــه دلیل جایــگاه آن کشــور در 
نظــام بین المللــی مشــکاتی بــه وجــود آیــد، امــا این گونه نیســت 

کــه بتوانــد مانعــی جــدی در ادامــه مســیر مــا بــه وجــود آورد.

حجت االســام و المســلمین  حســن روحانــی در حاشــیه 
ــکاری اســامی  ــاده ســران ســازمان هم اجــاس فوق الع
و در دیــدار بــا رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور 
ــاس در  ــن اج ــتقبال از ای ــزاری و اس ــت: برگ ــه، گف ترکی
شــرایط حســاس منطقــه، نشــان دهنده توجــه کشــورهای 

ــه موضــوع فلســطین اســت. اســامی ب
توســعه  ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  رئیس جمهــور 
ــل  ــل و فص ــه ح ــه در زمین ــران و ترکی ــای ای همکاری ه
ــوم  ــت مظل ــوق مل ــاع از حق ــژه دف ــه به وی ــائل منطق مس
فلســطین اظهــار داشــت: گســترش رایزنی هــا و مناســبات 
تهــران- آنــکارا بــه نفــع دو ملــت و تقویــت ثبــات و امنیــت 

ــت. ــه اس در منطق
ــه ایــران و ترکیــه  رئیس جمهــور روابــط دوســتانه و برادران
ــی  ــادی، فرهنگ ــاری، اقتص ــف تج ــای مختل در بخش ه
ــرد:  ــان ک ــد و خاطرنش ــت خوان ــز اهمی ــی را حائ و سیاس
دو کشــور  بانکــی  همکاری هــای  توســعه  در  تســریع 
از ظرفیت هــا در راســتای گســترش  موجــب اســتفاده 

ــود. ــد ب ــن خواه ــاری فی مابی ــادالت تج مب
آمریــکا  یک جانبــه  خــروج  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
از برجــام، ایــن اقــدام را تخلفــی آشــکار از قوانیــن 

بین المللــی دانســت و گفــت: شــاهدیم بیشــتر کشــورهای 
ــت و آن را  ــکا مخالف ــت آمری ــدام دول ــن اق ــا ای ــا ب دنی

کرده انــد.  محکــوم 
رئیس جمهــور ادامــه داد: ایــران و ترکیــه همــواره و در 
ــود. ــد ب ــد و خواهن ــم بودن ــار ه ــون در کن ــرایط گوناگ ش

رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه، نیــز در 
ــور  ــذار رئیس جمه ــر از حضــور تأثیرگ ــا تقدی ــدار ب ــن دی ای
ــران  ــاده س ــاس فوق الع ــی در اج ــت ایران ــران و هیئ ای
ســازمان همــکاری اســامی اظهــار داشــت: مســئوالن دو 
ــط و  ــعه رواب ــتای توس ــی در راس ــای مثبت ــور تاش ه کش
ــن  ــد ای ــه بای ــد ک ــام داده ان ــن انج ــای فی مابی همکاری ه

ــد. ــترش یاب ــش گس ــش از پی ــا بی تاش ه
رئیس جمهــور ترکیــه رایزنــی و همــکاری ایــران و ترکیــه را 
در زمینــه مســائل منطقــه ای و تــاش در راســتای توســعه 
ــمرد و  ــت برش ــز اهمی ــه را حائ ــت در منطق ــات و امنی ثب
افــزود: بســیاری از اقدامــات دولــت آمریــکا ماننــد خــروج 
یک جانبــه آنهــا از برجــام و انتقــال پایتختشــان بــه 
ــرای ســایر کشــورهای جهــان مشــروع  قــدس شــریف ب
ــا  ــات آنه ــن اقدام ــر ای ــر در براب ــت و اگ ــه نیس و پذیرفت

ــه نتیجــه مناســب خواهیــم رســید. ایســتادگی کنیــم، ب

 استقبال از اجالس استانبول 
نشان دهنده توجه به موضوع فلسطین است

صالحی در نشست خبری مشترک با کمیسیونر انرژی اروپا: 

ایران و اروپا در زمینه گداخت هسته ای همکاری دارند

ــا  ابوالفضــل حســن بیگی، نماینــده مجلــس، ب
ــاره  ــکا از برجــام و درب ــه خــروج آمری اشــاره ب
ــق  ــه تواف ــوط ب ــوالت مرب ــه تح ــت صحن پش
هســته ای اظهــار داشــت: پیــش از آنکــه آمریکا 
ــی  ــپ ط ــود، ترام ــارج ش ــام خ ــما از برج رس
ــا  ــی کاره ــا بعض ــته ب ــاه گذش ــش م ــج، ش پن
ــئله  ــن مس ــرای ای ــازی ب ــه زمینه س ــدام ب اق

ــرده اســت. ک
وی افــزود: نخســتین اقــدام ترامــپ ایــن بــود 
ــا مــا  کــه تمــام کشــورهایی را کــه بــه نوعــی ب
ــد، از قبیــل چیــن، ترکیــه و  همــکاری می کردن
امــارات، تحــت فشــار قــرار داد تــا رابطــه خــود 
ــا جمهــوری اســامی قطــع کننــد کــه ایــن  را ب
فشــار باعــث شــد تــا بعضــی از ایــن کشــورها 
ایــران ضعیــف کننــد؛  بــا  را   روابــط خــود 

بــه همیــن دلیــل چینی هــا خریــد نفــت از 
ایــران را کاهــش داده انــد و تبــادل اســکناس بــا 

ــد. ــم کرده ان ــم ک ــران را ه ای
ــخنانش  ــری از س ــش دیگ ــن بیگی در بخ حس
ادامــه داد: پــس از آنکــه رهبــر معظــم انقــاب 
چنــدی قبــل در جلســه ای بــه ســران قــوا تأکید 
کردنــد اســکناس را از چرخــه اقتصــادی کشــور 
خــارج کنیــد و جلــوی ایــن وضعیــت را بگیریــد 
و بــر فعال شــدن وزارت بازرگانــی و سیســتم 
ــادی  ــگ اقتص ــرایط جن ــفارش در ش ــت س ثب
ماننــد دوران دفــاع  مقــدس تأکیــد کردنــد، 

ــن  ــه ای ــرد ک ــم می گی ــر تصمی ــا تأخی ــت ب دول
کار را انجــام دهــد کــه البتــه بخشــی از ثــروت 
ملــی توســط همــان جریان هــا از کشــور خــارج 
شــده بــود و اتفاقــا یکــی از مأموریت هــای 
ــر  ــه ه ــود ک ــن ب ــم ای ــعودی ه ــتان س عربس
چقــدر دالر در ســطح بــازار توزیــع می شــود، آن 
را مــازاد بــر خریــد عمومــی جمــع کنــد کــه ایــن 
ــی  ــی صرافی های ــراف برخ ــورد اعت ــئله م مس
ــوده  ــده اند، ب ــتگیر ش ــی دس ــه به تازگ ــم ک ه

اســت.
ــی  ــه به تازگ ــی ک ــت: تصمیمات ــار داش وی اظه

ارز  و موضــوع  اقتصــادی  دربــاره وضعیــت 
ــت و  ــی اس ــات معقول ــده، تصمیم ــه ش گرفت
ــا  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــی ک ــه غیرعلن در جلس
معــاون اول رئیس جمهــور داشــتیم، آقــای 
جهانگیــری اعــام کــرد مــا بــرای تأمیــن ارزاق 
ــم و  و اقــام ضــروری، ثبــت ســفارش می کنی
االن موجــودی مــا در وضعیــت خوبــی اســت و 
صــادرات هــم در وضعیــت نســبتا خوبــی قــرار 

دارد.
وی گفــت: بیشــتر کســانی کــه صدایشــان 
بــرای قیمــت ارز بلنــد اســت، کســانی هســتند 

ــور  ــور حض ــارج از کش ــان در خ ــه فرزندانش ک
دارنــد و هیــچ ضمانتــی بابــت آنهــا بــرای نظــام 
جمهــوری اســامی نبــوده اســت؛ فرزنــدان 
ــد و  ــور بیاین ــل کش ــه داخ ــد ب ــراد بای ــن اف ای
ــرد؛  ــق نمی گی ــا تعل ــه آنه ــم ب ــچ ارزی ه هی
بنابرایــن ایــن افــراد کــه در دولــت و مجلــس و 
در جاهــای مختلــف حضــور دارنــد، صدایشــان 
ــار  ــد اســت و صاحــب نفــوذ هســتند و رفت بلن
آنهــا بــر قیمــت ارز تأثیــر گذاشــته اســت؛ 
ــداری  ــرا در گذشــته ارز را 3500 تومــان خری زی
قیمــت  افزایــش  بــا  حــاال  و  می کردنــد 
و  پاییــن می آیــد  آنهــا  قــدرت خریــد  ارز، 
بورســیه  دانشــجویان  ماننــد  می خواهنــد 
ــرخ  ــا ن ــد، ارز ب ــاز ضــروری دارن ــه نی ــارج ک خ
ــه نیســت. ــد و ایــن پذیرفت 4200 تومــان بخرن

 فرزندان عده ای در خارج هستند 
و صدایشان بابت قیمت ارز بلند است

تاریخ بازگشت نیروهای روسیه 
از سوریه

ــارات  ــیه، در اظه ــه روس ــر خارج ــرگئی الوروف، وزی س
مطبوعاتــی در آرژانتیــن گفــت: نیروهــای نظامی روســیه 
ــه درخواســت دولــت ســوریه در ایــن  از ســال 2015 و ب
کشــور مســتقر هســتند و در دســامبر 2017 تعداد زیادی 

از ایــن نیروهــا از خــاک ســوریه خــارج شــده اند. 
ــام  ــوز تم ــوریه هن ــیه در س ــت روس ــزود: مأموری وی اف
ــور  ــد، رئیس جمه ــار اس ــه بش ــی ک ــا زمان ــده و ت نش
ــق  ــد، در دمش ــته باش ــاز داش ــیه نی ــه روس ــوریه، ب س
حضــور خواهیــم داشــت. پــس از آغــاز روند سیاســی در 
کشــور بایــد نیروهــای خارجــی از ســوریه خــارج شــوند.

غایب بزرگ در اجالس 
سازمان همکاری اسالمی

شــرکت کنندگان در اجــاس ســازمان همــکاری 
اقدامــات  بیانیــه ای صــادر و طــی آن  اســامی 
جنایتکارانــه نظامیــان صهیونیســت علیــه مــردم 
فلســطین در ســرزمین اشــغالی را بــه شــدت 
محکــوم کردنــد. آنچــه در ایــن اجــاس جالــب 
ــعودی و  ــتان س ــاه عربس ــت پادش ــود، غیب ــه ب توج
رئیــس تشــکیات خودگــردان فلســطین و حضــور 
پادشــاه اردن در کنــار امیــر قطــر بــود؛ امیــر قطــری 
کــه عربســتان از تابســتان ســال گذشــته روابطــش را 

ــت. ــرده اس ــع ک ــا آن قط ب

پوتین آمریکا را تهدید کرد
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، هشــدار داد 
اگــر آمریــکا بخواهــد جلــوی پــروژه گازی روســیه- 

آلمــان بایســتد، بــا او مقابلــه خواهــد کــرد. 
روســیه قــرار اســت صــادرات گاز طبیعــی بــه اروپــا را 
افزایــش دهــد. در هفتــه گذشــته، یکــی از مقامــات 
آمریکایــی گفــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــا پــروژه 
ــورد اســتریم« مشــکل دارد و شــرکت های  گازی »ن
درگیــر ایــن پــروژه بــا تحریــم  مواجــه خواهنــد شــد. 
پــروژه نــورد اســتریم 2 طرحــی بــرای احــداث خطوط 
ــان و اروپاســت.  ــه آلم ــال گاز از روســیه ب ــه انتق لول

خطــوط انتقــال گاز روســیه از اوکرایــن می گــذرد.

آچار فرانسه رئیس جمهور چین
ــمت  ــه س ــی ب ــکل روزافزون ــه ش ــن ب ــوری چی رئیس جمه
ــه  ــک ب ــرای کم ــان ب ــگ کیش ــدش وان ــت و معتم دوس
ــا  ــود ت ــل می ش ــور مای ــن کش ــی ای ــط خارج ــت رواب هدای
ــرای  ــت ب ــکا و رقاب ــا آمری ــی ب ــرد تجــاری جنجال ــاده نب آم
رهبــری در آســیا شــود. ایــن سیاســتمدار کهنــه کار به تازگــی 
بــه عنــوان عضــو کمیســیون روابــط خارجی شــی جینپینگ، 
رئیس جمهــوری چیــن، انتخــاب شــد. وظیفــه ایــن گــروه 
ــای  ــا مؤلفه ه ــی ب ــای »دیپلماس ــت، ارتق ــزب کمونیس ح
چینــی« اســت که بــر اهداف گســترده شــی جینپینــگ برای 
فعال ترشــدن چیــن در مدیریــت مشــکات جهانــی و تأکیــد 

ــد دارد. ــی تأکی ــای بین الملل ــش در نهاده ــر منافع ب

 دلخوری نتانیاهو از 
شورای حقوق بشر

بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر اســرائیل، از قطعنامــه 
ــوادث  ــاره ح ــل درب ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ش
ــد،  ــب ش ــه تصوی ــه روز جمع ــزه، ک ــوار غ ــار در ن مرگ ب
بــه شــدت انتقــاد کــرده اســت. نتانیاهــو گفــت: شــورای 
حقــوق بشــر دوروســت و موضعــی جانبدارانــه دارد کــه 
تنهــا آســیب واردکردن به اســرائیل و سرپوش گذاشــتن 
بــر تروریســم را هــدف گرفتــه اســت. نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی افزود: اســرائیل به شــدت بــا قطعنامه ای 
ــج آن از  ــه از ســوی متخاصمــان صــادر شــده و نتای ک

قبــل معلــوم بــوده اســت، مخالفــت می کنــد.

بین الملل



کوتاه اخبار 
جدیدترین قیمت انواع کولر آبی

 ۲۵۰ انــدازه  کوچک تریــن  در  آبــی  کولرهــای 
ــال  ــا پوش ــم ب ــن حج ــان و در بزرگ تری ــزار توم ه
ــان قیمــت  ــون و ۹۰۰ هــزار توم  ســلولزی ســه میلی

دارند. 
ــه  ــن کولرهــای گازی و اســپیلت ها بســته ب همچنی
برنــد و ظرفیــت ســرمایش و گرمایش شــان از یــک 
ــون  ــت میلی ــش از هف ــا بی ــزار ت ــون و ۵۰۰ ه میلی

ــوند.  ــه می ش ــان فروخت توم
کولرهــای آبــی در حجم هــای مختلــف ازجملــه 
بــازار  در  و...   ۶۰۰۰  ،۵۵۰۰  ،۳۸۰۰  ،۳۵۰۰  ،۲۸۰۰
کارشناســان  گفتــه  بــه  کــه  می شــوند  عرضــه 
فــروش، به طــور معمــول یــک واحــد آپارتمــان 
ــت  ــه اس ــه طبق ــا س ــه در دو ی ــر ک ــدود ۱۰۰ مت ح
خنــک   ۴۵۰۰ حجــم  بــا  آبــی  یــک کولــر   بــا 

می شود. 
ــا بیشــتر از ۱۳۰  ــراژ آن ه ــه مت ــی ک ــن منازل همچنی
ــد.  ــا حجــم ۷۰۰۰ دارن ــر ب ــه کول ــاز ب ــر اســت نی مت

امکانــات  بــه  بســته  آبــی  کولرهــای  قیمــت 
متفــاوت  آن  برنــد  البتــه  و  فنــی  مســائل   و 

است. 
ــای  ــرای خانه ه ــی ب ــای آب ــط کولره ــور متوس به ط
ــزار  ــن ۲۱۰ ه ــی بی ــج قیمت ــط رن ــراژ متوس ــا مت ب
تومــان تــا ۹۰۰ هــزار تومــان دارنــد و کولرهــای 
بهتــر  و کیفیــت  بیشــتر  امکانــات  از  آبــی کــه 
 برخوردارنــد بــه بیــش از ســه میلیــون تومــان هــم 

می رسد. 
بــرای نمونــه کولــر آبــی بــا حجــم ۲۸۰۰ حــدود ۲۷۰ 
هــزار تومــان، کولــر آبــی بــا حجــم ۳۵۰۰ حــدود ۵۶۰ 
هــزار تومــان، کولــر آبــی بــا حجــم ۳۸۰۰ حــدود ۵۸۰ 
ــا حجــم ۵۰۰۰ نیــز ۶۹۰  ــی ب ــر آب هــزار تومــان و کول
هــزار تومــان قیمــت دارنــد. همچنیــن کولــر آبــی بــا 
حجــم ۶۰۰۰ معــادل یــک میلیــون و ۵۰ هــزار تومــان 

ــود. ــه می ش فروخت

 ساعت کار نانوایی ها 
در ماه رمضان

بــا تغییــر  نانوایی هــا  در مــاه رمضــان همــواره 
ســاعات کاری مواجــه شــده و اوج کار آن هــا از چنــد 
ســاعت قبــل از اذان مغــرب و افطــار شــروع شــده و 

ــه دارد.  ــس از آن ادام ــاعت ها پ ــا س ت
قاســم زراعتــکار، رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی 
ــرای نانوایی هــای  ــت: ب ــه ایســنا گف ــاره ب ــن ب در ای
ــنگک  ــری و س ــون، برب ــا تافت ــواش ت ــنتی از ل س
ــح  ــاعت ۶ صب ــان از س ــاه رمض ــاعت کاری در م س
ــن  ــا روش ــور آن ه ــح تن ــا ۸ صب ــود و ت ــاز می ش آغ
ــاعت  ــا س ــح ت ــاعت ۱۰ صب ــددا از س ــد؛ مج می مان
ــس از آن  ــوند و پ ــال می ش ــا فع ــر نانوایی ه ۱۲ ظه
ــا پــس از افطــار و ســاعت ها پــس  از ســاعت ۱۳ ت
از آن نانوایی هــا آمــاده تحویــل نــان تــازه و داغ بــه 

ــتند.  روزه داران هس
قاســم زراعتــکار، رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی 
ــرخ واقعــی  ــاره وضعیــت قیمــت و ن همچنیــن درب
ــه افزایــش  ــان افــزود: در مــاه رمضــان هیــچ گون ن
ــود و  ــال نمی ش ــنتی اعم ــان س ــواع ن ــی در ان قیمت
مــردم از ایــن بابــت هیــچ نگرانــی نداشــته باشــند؛ 
ــواع  ــز قیمــت ان ــارک آنالی ــاه مب ــن م ــس ای ــا پ ام
نــان ســنتی را طبــق روال معمــول هرســاله بــه 
ــان  ــذاری ن ــه نرخ گ ــی در زمین ــتگاه های متول دس

ارائــه می دهیــم.

اخبار اقتصادی

دبه »توتال«
مدیــر عامــل توتــال فرانســه گفــت: بــا اعمــال تحریم هــای 
خطــر  بــا  همــکاری  هرگونــه  ایــران،  علیــه  آمریــکا 
ــراه  ــی هم ــتم های بانک ــه سیس ــی ب ــت رفتن دسترس ازدس

اســت کــه توتــال چنیــن ریســکی را نمی پذیــرد.
بــه گــزارش هلنیــک شــیپینگ، پاتریــک پویانه، مدیــر عامل 
ــه  ــا علی ــال تحریم ه ــا احتم ــرد: ب ــام ک ــال، اع شــرکت توت
ایــران و امــکان کاهــش یــک میلیــون بشــکه ای نفــت ایــن 
ــر  ــا، اگ ــت ونزوئ ــد نف ــی تولی ــای متوال کشــور و کاهش ه
قیمــت نفــت بــه فراتــر از ۱۰۰ دالر هــم برســد، جــای هیــچ 

تعجبــی نــدارد.
اظهــارات مدیــر عامــل توتــال در حالــی مطــرح می شــود کــه 
آژانــس بین المللــی انــرژی پیش تــر در چشــم انداز های 
کوتاه مــدت خــود نفــت برنــت را بــرای امســال ۷۰.۶۸ دالر و 

بــرای ســال آینــده ۶۵.۹۸ دالر پیش بینــی کــرده بــود.
ــژه  ــی به وی ــای ژئوپلیتیک ــت: تنش ه ــن گف ــه همچنی پویان
تصمیــم ترامــپ بــرای عقب نشــینی از توافــق برجــام و 
همچنیــن کاهــش شــدید تولیــد نفــت ونزوئا، قیمــت نفت 

ــد. ــش می ده را افزای
ــر ایــن  ــوز ب ــا وجــود ایــن هن وی همچنیــن اضافــه کــرد: ب

ــه تعــادل خواهــد رســید. ــازار ب اعتقــاد نیســتیم کــه ب
ــود  ــه ب ــم گرفت ــرد: تصمی ــام ک ــنبه اع ــال روز چهارش توت
بــرای توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی، پــروژه ای 
ــرایط  ــون ش ــا اکن ــد؛ ام ــرا کن ــارد دالری را اج ــن میلی چندی

ســرمایه گذاری در ایــران بــا ابهاماتــی همــراه اســت.
پویانــه گفــت: در حــال حاضــر بــدون اعمــال معافیت هــای 
تحریمــی از ســوی آمریــکا ســرمایه گذاری در ایــران ســخت 
ازدســت دادن  نمی توانــد خطــر  توتــال  و  اســت  شــده 

ــرد.  ــکا را بپذی ــی آمری ــتم های بانک ــه سیس ــی ب دسترس
ــم  ــت از تصمی ــرای حفاظ ــا ب ــا راه م ــن تنه ــت: ای وی گف

آمریکاســت. یک جانبــه 

 خودروسازان فرانسوی 
در ایران ماندنی شدند

براینــد اخبــار منتشــر شــده در روزهــای اخیــر نشــان 
می دهــد کــه باوجــود خــروج آمریــکا از برجــام، خودروســازان 
فرانســوی در ایــران مانــده و بــه همــکاری بــا خودروســازان 

ــد داد.  ــه خواهن ــی ادام ایران
ــق  ــکا در خــروج از تواف ــه آمری ــی و یک جانب ــدام غیرقانون اق
ــد  ــه در فضــای جدی ــرد ک ــن پرســش را مطــح ک برجــام ای
سرنوشــت همــکاری خودروســازان داخلــی بــا خودروســازان 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــی چ ــرح بین الملل مط
در ایــن زمینــه بررســی اخبــار بین المللــی منتشــره و مواضــع 
رســمی کشــورهای اروپایــی نشــان می دهــد کــه این کشــورها 
مصمــم بــه حفــظ و تعمیق روابــط اقتصــادی در ایــران بوده و 

بــا اقــدام یک جانبــه آمریــکا مقابلــه خواهنــد کــرد. 
ــل  ــرا امانوئ ــز اخی ــه نی ــن زمین ــداد در ای ــن روی در جدیدتری
ــه  ماکــرون رئیس جمهــور فرانســه تأکیــد کــرد کــه »اتحادی
اروپــا فعالیــت شــرکت های خارجــی در ایــران حتــی پــس از 
خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای و بازگشــت تحریم هــا را 

تضمیــن خواهــد کــرد«.
ــرح  ــازان مط ــه خودروس ــد ک ــان می ده ــع نش ــن مواض ای
پــژو،  فرانســوی  خودروســازان  ازجملــه  بین المللــی 
ســیتروئن و رنــو مشــکلی بــرای ادامــه همــکاری بــا 
موضوعــی  داشــت،  نخواهنــد  خــود  ایرانــی  شــرکای 
محســوب  شــرکت ها  ایــن  بــرای  خوبــی  خبــر   کــه 

می شود.
پــژو از حــدود دو ســال پیــش دور جدیــد فعالیت هــای 
ــران خــودرو آغــاز کــرده و  ــا همــکاری ای ــران را ب خــود در ای
خــودروی پــژو ۲۰۰۸ به عنــوان اولیــن محصــول آن نیــز وارد 

ــازار شــده اســت.  ب
آن طــور کــه اعــام شــده پــژو ۳۰۱ به عنــوان دومیــن 
محصــول شــرکت مشــترک ایــران خــودرو و پــژو )ایــکاپ( 

ــد. ــد ش ــازار خواه ــده وارد ب ــای آین ــرف ماه ه ــز ظ نی

ــه  ــی اســت ک ــه کاالهای ــوازم خانگــی ازجمل ل
تمــام خانواده هــا بــه آن نیازمنــد هســتند 
ــه شــمار  ــردم ب ــات زندگــی م و جــزو ملزوم
مــی رود. در کشــور مــا بیشــتر کاالهــای لــوازم 
ــی هــم  ــا کاالهای ــی هســتند ی خانگــی واردات
کــه در داخــل تولیــد می شــوند، بخــش 
زیــادی از قطعــات آن هــا از واردات تأمیــن 
ــه ارز دارد.  ــه نوعــی وابســتگی ب می شــود و ب
لــوازم  خارجــی  و  داخلــی  شــرکت های 
جدیــد  ســال  آغــاز  از  پیــش  خانگــی 
درخواســت افزایــش قیمــت داده بودنــد؛ 
امــا بــا دســتورالعمل دولــت موفــق بــه 
 افزایــش قیمــت، پیــش از عیــد نشــدند. 
ــرخ  ــه در ن ــی ک ــا تغییرات ــد و ب در ســال جدی
ارز بــه وجــود آمــد ایــن شــرکت ها اقــدام بــه 

ــد. ــدون مجــوز کردن ــا ب ــش قیمت ه افزای
در همیــن ارتبــاط خبرگــزاری میــزان، بــا 
اتحادیــه  رئیــس  طحان پــور،  محمــد 
ــاره افزایــش  ــوازم خانگــی درب فروشــندگان ل
ــو  ــوازم خانگــی گفت وگ قیمــت محصــوالت ل
ــرده  ــار ک ــوص اظه ــن خص ــرد و وی در ای ک
ــرکت های  ــته ش ــال گذش ــاه س ــود: بهمن م ب
ــت  ــش قیم ــت افزای ــی درخواس ــوازم خانگ ل
ــد  ــرده بودن ــام ک ــت اع ــازمان حمای ــه س را ب
کــه ایــن ســازمان اعــام کــرد تــا آخــر 
قیمــت  افزایــش  اجــازه   فروردین مــاه 

ندارند.

ــه نامــه ســازمان حمایــت  وی گفــت: باتوجه ب
ــان  ــا پای ــت ت ــش قیم ــدم افزای ــر ع ــی ب مبن
اردیبهشــت ماه  ابتــدای  از  فروردین مــاه، 
قیمــت لــوازم خانگــی به طــور میانگیــن ۱۰ 

ــت. ــش یاف ــد افزای درص
بــا  نیــز  داخلــی  تولیدکننــدگان  از طرفــی 
ــای  ــت از برنده ــه تبعی ــرخ ارز ب ــرات ن تغیی
خارجــی اقــدام بــه افزایــش قیمت هــا کردنــد.

حمیدرضــا غزنــوی، ســخنگوی انجمــن صنفی 
ــز پیشــتر در  ــوازم خانگــی نی ــدگان ل تولیدکنن
ــاره افزایــش قیمــت  ــا میــزان درب گفت وگــو ب
لــوازم خانگــی تولیــد داخــل اظهــار کرد: لــوازم 
خانگــی تولیــد داخــل ۵ درصــد افزایــش 
قیمــت داشــته و افزایــش بیشــتر مربــوط بــه 

برندهــای خارجــی اســت.

وی گفــت: بیشــتر افزایــش قیمــت مربــوط به 
محصــوالت لــوازم خانگــی بــزرگ اســت؛ برای 
نمونــه تلویزیــون یکــی از ایــن کاالهاســت؛ بــه 
ــرای  ــه ای ب ــل اینکــه در گذشــته ارز مبادل دلی
ارز  اکنــون  امــا  می دادنــد،  ســی کی دی 
مبادلــه ای حــذف و ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی 
بــرای آن پرداخــت می کننــد، بــه همیــن 
ــه  ــت، البت ــر گذاش ــت اث ــر روی قیم ــل ب دلی
برندهــای خارجــی بــه دنبال اســتفاده بیشــتر 

از ایــن فضــا هســتند.
غزنــوی ادامــه داد: افزایــش قیمــت دالر، 
مــواد اولیــه و افزایــش نرخ دســتمزد بــر روی 
ــر گذاشــته و قیمت هــا افزایــش  قیمــت تأثی

یافتــه اســت.
 انکار مدیران دولتی

بخــش  ایــن  فعــاالن  درحالی کــه  امــا 
خبــر  قیمت هــا  افزایــش  از  متفق القــول 
ــوازم  می دهنــد؛ عبــاس هاشــمی، مدیــرکل ل
خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
اظهارنظــری جالــب توجــه گفــت: بــر اســاس 
ــاه  ــار م ــا چه ــه ت ــه در س ــای ماهان گزارش ه
اخیــر، افزایــش قیمتــی در حــوزه لــوازم 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــی گ خانگ
هاشــمی ادامــه داد: باتوجه بــه ایجــاد ســامانه 
»نیمــا«، تفــاوت قیمــت ارز ایــن ســامانه بــا 
بــازار قاعدتــا نبایــد در افزایــش قیمت هــا 

نقشــی داشــته باشــد.

ــرکل  ــوی مدی ــی از س ــارات در حال ــن اظه ای
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  خانگــی  لــوازم 
ــت وگذار  ــا گش ــه ب ــود ک ــان می ش ــارت بی تج
در ســطح شــهر به ویــژه در بــازار امیــن حضــور، 
بــه وضــوح می تــوان شــاهد افزایــش قیمــت 
ــی از ســوی برخــی از شــرکت ها  ــوازم خانگ ل
ــود و بهمــن حســن بیگی، معــاون حقوقــی  ب
و ارجــاع و رئیــس گشــت های مشــترک 
تعزیــرات حکومتــی اســتان تهــران در گشــت 
ــور  ــن حض ــازار امی ــه ب ــرات ب ــر زده تعزی س
ایــن افزایــش قیمــت را تأییــد کــرد و گفــت: 
ــل  ــای قب ــای ماه ه ــت قیمت ه ــن گش در ای
ــد  ــی ش ــر بررس ــای درحال حاض ــا قیمت ه ب
و مشــخص شــد برخــی از کارخانه هــا از 
فــروش لــوازم خانگــی امتنــاع می کننــد کــه 
ــته  ــر داش ــز در ب ــی را نی ــش قیمت های افزای

اســت.

ــو، معــاون بازرســی  همچنیــن شــهرام میرآخورل
ــت از  ــازمان حمای ــات س ــه تخلف ــیدگی ب و رس
مصرف کننــدگان نیــز کــه بــه همــراه گشــت 
تعزیــرات حضــور داشــت، گفــت: باتوجه بــه 
اقداماتــی کــه در لــوازم خانگــی بــه وقــوع 
ــت  ــرر قیم ــش مک ــاهد افزای ــا ش ــته و م پیوس
لــوازم خانگــی هســتیم، برخــی شــرکت ها و 
کارخانه هــا بــه بهانــه نــرخ ارز از عرضــه کاال 
امتنــاع کــرده و قیمــت کاال را افزایــش می دهنــد.

باتوجه بــه تأییــد افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی 
ــرات  توســط رئیــس گشــت های مشــترک تعزی
حکومتــی اســتان تهــران و معــاون بازرســی 
ــت از  ــازمان حمای ــات س ــه تخلف ــیدگی ب و رس
مصرف کننــدگان مشــخص نیســت مدیــرکل 
لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــر اســاس چــه گزارش هایــی افزایــش قیمــت  ب

ــد. ــب می کن ــی را تکذی ــوازم خانگ ل

ــت  ــرد: فعالی ــام ک ــور اع ــتان کل کش ــی دادس ــاون قضای مع
صنفــی در بســتر تلگــرام ممنــوع و بایــد فعالیت هــا بــه 

شــبکه های اجتماعــی داخلــی منتقــل شــود. 
ــادی در  ــد خرم آب ــنیم، عبدالصم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر  ــروش منتش ــان س ــود در پیام رس ــال خ ــه در کان ــی ک پیام
کــرده، آورده اســت: در جلســه ای کــه در معاونــت امــور فضــای 
مجــازی دادســتانی کل کشــور برگــزار شــده، مقــرر شــد کــه 
ــی  ــا تبلیغات ــی ی ــت صنف ــه فعالی ــی ب ــای صنف ــر واحده اگ
در تلگــرام ادامــه دهنــد، وزارت صنعــت و مراجــع صنفــی 

ــد.  ــل آورن ــه عم ــی الزم را ب ــات قانون اقدام
ــای  ــت واحده ــه فعالی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــه مذک در جلس
صنفــی در بســتر تلگــرام موجــب ذخیــره بخــش عمــده ای از 
داده هــای عظیــم )big data( کشــور در ســامانه های رایانــه ای 
 خارجــی و سوءاســتفاده بیگانــگان از ایــن داده هــا خواهــد شــد

و باتوجه بــه مجرمانــه بــودن اقداماتــی کــه موجــب دسترســی 
بیگانــگان بــه داده هــای عظیــم کشــور می شــوند، مقــرر شــد:

ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــط در وزارت صنع ــئوالن ذیرب ۱- مس
ــه  ــه هم ــی ب ــور صنف ــای ام ــران و اتحادیه ه ــاف ای ــاق اصن ات
و  اینترنتــی  کســب وکارهای  از  اعــم  صنفــی  واحدهــای 
غیراینترنتــی سراســر کشــور اعــام و ابــاغ نماینــد، از هرگونــه 
ــده  ــر ش ــان فیلت ــی در پیام رس ــی و خدمات ــت تبلیغات فعالی
ــه  ــود را ب ــای خ ــد و فعالیت ه ــودداری کنن ــدا خ ــرام اکی تلگ

ــد. ــل کنن ــی منتق ــی بوم ــبکه های اجتماع ش
ــس از اطاع رســانی  ــی پ ــای صنف ــه واحده ــی ک ۲- در صورت
ــبکه  ــتر ش ــود در بس ــی خ ــا تبلیغات ــی ی ــت صنف ــه فعالی ب
ــدن و  ــت، مع ــد، وزارت صنع ــه دهن ــرام ادام ــی تلگ اجتماع
ــه عمــل  تجــارت و مراجــع صنفــی اقدامــات قانونــی الزم را ب

ــد. آورن

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
اعطــای کارت اعتبــاری خریــد بــرای کارگــران گفــت: بــه دنبــال 
روشــی بــرای تضمیــن بازپرداخــت ایــن تســهیات بــه کارگــران 

بــدون ضمانــت بانکــی هســتیم. 
دربــاره  مهــر،  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  ربیعــی  علــی 
سیاســت های حمایتــی افزایــش قــدرت خریــد کارگــران اظهــار 
داشــت: پیــش از هرچیــز اولویــت نخســت مــا در دولــت ایــن 
اســت کــه آثــار ارز بــر زندگــی مــردم را کاهــش دهیــم کــه ایــن 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــدام در دس اق
ــرد،  ــورت می گی ــازار ارز ص ــه در ب ــی ک ــرد: تحوالت ــد ک وی تأکی

ــر بگــذارد. ــره مــردم تأثی ــد در زندگــی روزم نبای
بخــش  در  افــزود:  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزیــر 
ــران و  ــد کارگ ــدرت خری ــش ق ــویقی، افزای ــت های تش سیاس
بازنشســتگان در قالــب کارت اعتبــاری در دســتور کار قــرار دارد 

ــا  ــت؛ ام ــده اس ــاز ش ــرح آغ ــن ط ــتگان ای ــرای بازنشس ــه ب ک
بایــد مبلــغ آن را افزایــش دهیــم و دامنــه اجــرای ایــن طــرح را 

گســترده تر کنیــم. 
ربیعــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح کارت اعتبــاری بــرای 
کارگــران نیــز گفــت: بــه دنبــال روشــی بــرای تضمیــن 
بازپرداخــت تســهیات پرداختــی بــه کارگــران در قالــب اجــرای 
ایــن طــرح هســتیم تــا بــدون ضمانت نامــه بانکــی کارت هــای 
ــه  ــوق ماهیان ــرد و از حق ــرار گی ــران ق ــار کارگ ــاری در اختی اعتب

ــود.  ــر ش ــا کس آن ه
ــان اینکــه یکــی از راهکارهــای تضمیــن بازپرداخــت  ــا بی وی ب
تســهیات کارت اعتبــاری بــرای کارگــران، می توانــد تضمیــن از 
ســوی کارفرمایــان باشــد ادامــه داد: ســعی مــا بــر ایــن اســت 
تــا نــرخ ســود بازپرداخــت ایــن تســهیات بــرای کارگران بســیار 

پاییــن باشــد.

 ۲۰ ۱۲  درصد؛ متوسط افزایش ۶ 
نرخ عوارض آزادراه ها

 درصد؛ افزایش تولید
آهن اسفنجی

 هزار و 700 تومان؛ قیمت عرضه 
هر کیلو خرما در میادین میوه وتره بار

نــرخ عــوارض آزادراه هــا به طــور میانگیــن ۲۰ درصــد افزایــش 
یافت.

تولیــد آهــن اســفنجی در فروردیــن امســال نســبت بــه میــزان 
نشــان  افزایــش  درصــد   1۲ پارســال  مشــابه  مــدت  تولیــد 

می دهــد.
هــر کیلوگــرم خرمــای مضافتــی در میادیــن میوه وتره بــار بــا 

نــرخ 67۰۰ تومــان عرضــه می شــود.

3 قتصـــاد ا

،،
بــه  کارخانه هــا  و  برخــی شــرکت ها 
بهانــه نــرخ ارز از عرضــه کاال امتنــاع 
افزایــش  را  کاال  قیمــت  و  کــرده 

هنــد می د

ســقف  تعییــن  آیین نامــه  تدویــن 
قراردادهــای  انعقــاد  بــرای  زمانــی 
موقــت کار در مشــاغل غیرمســتمر در 
ــه  ــرار گرفــت ک ــی در دســتورکار ق حال
ــا  ــم ب ــرارداد دائ ــت، ق ــنهاد دول پیش
کارگــران در صــورت اشــتغال ۳ ســال 

در یــک پــروژه اســت. 
ــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســرانجام  ب
پــس از حــدود ۲۸ ســال از زمــان 
اســت  قــرار  کار،  قانــون  تصویــب 

ــتمر،  ــاغل غیرمس ــران مش ــغلی کارگ ــت ش ــن امنی ــور تأمی ــه منظ ب
ــن  ــر »تعیی ــی ب ــون مبن ــن قان ــاده ۷ ای ــک م در خصــوص تبصــره ی
ــری  ــتمر« تصمیم گی ــای غیرمس ــرای کاره ــت ب ــدت موق ــر م حداکث

ــود. ش
ــروی  ــه نی ــائلی ک ــن مس ــی از مهم تری ــان، یک ــاد کارشناس ــه اعتق ب
ــران در  ــا کارگ ــت ب ــای موق ــاد قرارداده ــد، انعق ــد می کن کار را تهدی
مشــاغل غیرمســتمر اســت کــه تدویــن آیین نامــه آن بایــد طــی ۲۸ 
ســال گذشــته تعیین تکلیــف می شــد؛ امــا دولت هــای مختلــف 
 نســبت بــه تدویــن ایــن تبصــره از قانــون کار، اقــدام نکردنــد. 
ــه  ــود ک ــه می ش ــاغلی گفت ــه مش ــتمر ب ــاغل غیرمس ــع، مش در واق
ــاغل  ــن مش ــه ای ــند ک ــرانجام می رس ــه س ــی ب ــازه زمان ــک ب ــی ی ط
ــای  ــال پروژه ه ــرای مث ــتند؛ ب ــروژه ای هس ــای پ ــا فعالیت ه عمدت
ــه  ــان می رســند، ازجمل ــه پای ــی ب ــازه زمان ســد ســازی کــه در یــک ب
مشــاغل غیرمســتمر محســوب می شــوند؛ امــا هیــچ تکلیفــی بــرای 
ــوع  ــن ن ــروی کار در ای ــا نی ــم ب ــرارداد دائ ــاد ق ــال انعق ــا در قب کارفرم

ــدارد.  مشــاغل وجــود ن

گذشــته  ســال  حــال،  ایــن  بــا 
ــک  ــره ی ــه تبص ــس آیین نام پیش نوی
مــاده ۷ قانــون کار در کمیتــه روابــط کار 
شــورای عالــی کار تهیــه شــد تــا پــس 
از اعمــال نظــر نماینــدگان کارگــری 
تعییــن  »آیین نامــه  کارفرمایــی،  و 
ــی قراردادهــای موقــت در  ســقف زمان
مشــاغل غیرمســتمر« بــا رعایــت اصــل 

شــود.  تدویــن  ســه جانبه گرایی 
در همیــن زمینــه، چهارشــنبه هفتــه 
ــری  ــت، کارگ ــدگان دول ــور نماین ــا حض ــط کار ب ــه رواب ــته کمیت گذش
بررســی کردنــد؛  را  آیین نامــه  ایــن  پیش نویــس  و کارفرمایــی 
ــا  ــت ب ــرارداد موق ــی ق ــقف زمان ــن س ــرای تعیی ــت ب ــنهاد دول پیش
ــا  ــن معن ــه ای کارگــر در مشــاغل غیرمســتمر ۳ ســال اعــام شــد؛ ب
کــه در مشــاغلی کــه ماهیــت آن هــا جنبــه غیرمســتمر دارد، در صــورت 
اشــتغال نیــروی کار بــه مــدت ۳ ســال در یــک پــروژه، از ســال چهارم 
ــد  ــروی کار منعق ــا نی ــم ب ــرارداد دائ ــد ق ــروژه بای ــل پ ــا زمــان تکمی ت
شــود. البتــه در نشســت روز چهارشــنبه در خصــوص برخــی بندهــای 
ــی  ــی اختاف نظرهای ــری و کارفرمای ــدگان کارگ ــن نماین ــه بی آیین نام
بــا رعایــت اصــل  وجــود داشــت کــه در نشســت های بعــدی 
طرفیــن  موافقــت  بــا  تــا  می شــوند  بررســی  ســه جانبه گرایی 
 آیین نامــه، تعییــن ســقف زمانــی قراردادهــای موقــت تدویــن شــود. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در تبصــره یــک مــاده ۷ قانــون کار مصــوب 
آبــان ۱۳۶۹ آمــده اســت: حداکثــر مــدت موقــت بــرای کارهایــی کــه 
ــاون، کار و  ــط وزارت تع ــتمر دارد، توس ــه غیرمس ــا جنب ــت آن ه طبیع

رفــاه اجتماعــی تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران خواهــد رســید.

عــدم  دلیــل  کارشــناس حــوزه کار 
ــه در کشــور را  ــاع بیگان ســاماندهی اتب
جــدی نبــودن و ناهماهنگــی میــان 
ــه  ــن زمین دســتگاه های مســئول در ای

ــت.  دانس
بــا  گفت وگــو  در  نجــف  حمیــد 
ــیاری  ــه بس ــرد: ریش ــار ک ــنا، اظه ایس
ــی و  ــور در بی برنامگ ــکات کش از مش
موازی کاری هاســت و وقتــی چالشــی 
ریشــه یابی  را  بیگانــه  اتبــاع  مثــل 

می کنیــم، می بینیــم کــه بــه دلیــل عــدم نظــارت و ناهماهنگــی بیــن 
دســتگاه ها بــه وجــود آمــده اســت. برخــی نهادهــا و ســازمان هایی کــه 
بایــد در ایــن زمینــه همــکاری کننــد، بــا ایــن توجیــه کــه آن چالــش 
برایشــان اهمیــت نــدارد یــا در اولویــت نیســت از زیــر بــار مســئولیت 

ــد.  ــی می کنن ــانه خال ش
وی تصریــح کــرد: نــه تنهــا در موضــوع اتبــاع بیگانــه بلکــه در بســیاری 
از مســائل و موضوعــات کشــور وقتــی دســتگاه های متولــی بــه یــک 
نقطــه اشــتراک و هم گرایــی برســند و آن معضــل را جدی تــر از 
مســائل دیگــر بداننــد، وارد عمــل می شــوند و برایــش چاره اندیشــی 
و  دســتگاه ها  کــه  اولویت بندی هایــی  بنابرایــن  می کننــد؛ 
ــدم  ــا ع ــیدگی ی ــد، در رس ــود دارن ــرای خ ــف ب ــازمان های مختل س

ــت.  ــذار اس ــی تأثیرگ ــن چالش های ــه چنی ــیدگی ب رس
کارشــناس حــوزه کار در ادامــه بــا اشــاره بــه حضــور اتبــاع بیگانــه در 
کارهــای ســاختمانی، نظــارت دقیــق مهندســان بــر کار اتبــاع بیگانــه را 
مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: یکــی از معضاتــی کــه در ایــن زمینــه 
ــاختمان  ــی س ــان اصل ــوی متولی ــه از س ــت ک ــن اس ــود دارد، ای وج

کــه شــهرداری ها و ســازمان نظــام 
ــارت  ــرل و نظ ــتند، کنت ــی هس مهندس
صحیحــی دیــده نمی شــود؛ بــه نحــوی 
ــرای آن ســاختمان  کــه اگــر اتفاقــی ب
ــد و دیگــری را  ــد، نمی پذیرن پیــش آی
ــی  ــت: زمان ــد. او گف ــئول می دانن مس
ــک  ــم منف ــاختمانی از ه ــای س کاره
ــت.  ــه ای داش ــر وظیف ــر کارگ ــود و ه ب
ــر،  ــر صف ــک کارگ ــه ی ــود ک ــور نب اینط
ــا  ــی ی ــی، نقاش ــی، دیوارچین آجرچین
ــی متأســفانه امــروز تمــام کارهــای تخصصــی  ــد؛ ول کاشــی کاری کن
ــاختمان را  ــم و س ــرار دادی ــه ق ــاع بیگان ــار اتب ــاختمان را در اختی س
ــاز  ــاختمان نوس ــه س ــم ک ــر می کنی ــم و فک ــاال می بری ــبه ب یک ش
ــا ۱۰ ســال نیســت.  ــد آن بیــش از ۵ ی ــه عمــر مفی اســت، درحالی ک
نجــف بــا اشــاره بــه ســال حمایــت از تولیــد داخلــی، گفــت: 
ــا بحــث اســتفاده از  ــد داخــل تنه ــت از تولی ــم حمای ــی می گویی وقت
ــی نیســت، بلکــه اســتفاده از توانمندی هــای  ــد مل ظرفیت هــای تولی
کارگــران ایرانــی هــم هســت. صبح هــا در برخــی میادیــن اصلی شــهر 
کارگــران ســاختمانی جمــع شــده و اکثرا ایرانی هســتند، ولــی اثری از 

اتبــاع خارجــی نیســت چــون همــه بــا قیمــت پاییــن ســرکارند. 
وی درعین حــال بحــران آینــده تهــران را فرسوده ســازی در بافت هــای 
فرســوده دانســت و گفــت: در بحــث بافت هــای فرســوده بایــد مجــوز 
ــد  ــت الزم را دارن ــت و صاحی ــه اهلی ــود ک ــرادی داده ش ــه اف کار ب
نــه اینکــه هــر کســی از در وارد شــد بافاصلــه مجــوز بدهیــم و اگــر 
ســاختمان بــاال رفــت و عیــب و ایــرادی پیــدا کــرد، به جــای تخریــب 

ســاختمان، ســازنده را جریمــه نقــدی کنیــم.

چالش ساماندهی اتباع بیگانهپیشنهاد دولت برای سقف قراردادهای کار
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آگهی مناقصه )مرحله اول(

رضا رمضانی - شهردار آران و بیدگل

به استناد مصوبه  در نظر دارد  شهرداری آران و بیدگل 
شورای اسامی شهر به شماره ۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ 
نسبت به انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و 
ترمیم ترانشه معابر سطح شهر با اعتبار ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنی شهرداری و از 
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطاع از شرایط،  
اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و 

بیدگل مراجعه نمایند. 
الزم بذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 
می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

می باشد.

نوبت دوم

کارت اعتباری خرید برای کارگرانفعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع شد

افزایش قیمت لوازم خانگی و انکار مسئوالن

ــال  ــار، در س ــز آم ــام مرک ــاس اع ــر اس ب
۱۳۸۰، ۶۹ درصــد کارمنــدان دولــت مــرد و 
ــبت  ــن نس ــه ای ــد ک ــد زن بوده ان ۳۱ درص
ــرد و ۴۱  ــد م ــه ۵۹ درص ــال ۱۳۹۵ ب در س

ــه اســت.  ــر یافت درصــد زن تغیی
بــر  ایــران،  آمــار  مرکــز  گــزارش  بــه 
اســاس ســالنامه آمــاری ســال ۱۳۹۵، 
ــات  ــون خدم ــع قان ــت تاب ــدان دول کارمن
ــوع ۲۳۴۱,  ــون کار، در مجم ــوری و قان کش
بوده انــد  ۱۳۹۵ ســال  در  نفــر   ۷۲۶ 

ــزار  ــال ۱۳۸۰، ۶ در ه ــه س ــبت ب ــه نس ک
ــر  ــت تغیی ــوان گف ــه می ت ــته ک ــد داش رش
ــان  ــداد کارکن ــه تع ــبت ب ــی نس محسوس
ســال ۱۳۸۰)۲۳۲۸۶۳۵ نفــر( نداشــته 
اســت. در ســال ۱۳۸۰، ۶۹ درصــد کارمندان 
ــه  ــد ک ــرد و ۳۱ درصــد زن بوده ان ــت م دول
ایــن نســبت در ســال ۱۳۹۵ بــه ۵۹ درصــد 
مــرد و ۴۱ درصــد زن تغییــر یافتــه اســت. 
در ســال ۱۳۹۵، ۴۳ درصــد از کارمنــدان 
درصــد  آموزش وپــرورش، ۱۸  در  دولــت 

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  در 
یعنــی  می کردنــد؛  فعالیــت  پزشــکی، 
ایــن  در  دولــت  کارمنــدان  درصــد   ۶۱
مابقــی  در  درصــد   ۳۹ و  وزارتخانــه  دو 
ــت  ــغول فعالی ــی مش ــتگاه های دولت دس

بوده انــد. 
قانــون  تابــع  ۱۳۸۰، کارکنــان  ســال  در 
مقــررات  ســایر  و  کشــوری  خدمــات 
 ۲۰ تحصیــات  نظــر  از  اســتخدامی، 
درصــد   ۲۹ دیپلــم،  از  پایین تــر  درصــد 
دیپلــم، فــوق  درصــد   ۲۱  دیپلــم، 
 ۲۷ درصــد لیســانس، ۲ درصــد فــوق 

لیســانس و ۱.۶ درصــد دکتــرا بوده انــد کــه 
در ســال ۱۳۹۵، بــه ۵ درصــد زیــر دیپلــم، 
۱۷ درصــد دیپلــم، ۱۵ درصــد فــوق دیپلــم، 
۵۰ درصــد لیســانس، حــدود ۱۰ درصــد 
فــوق لیســانس و ۴ درصــد دکتــرا، تغییــر 

ــه اســت.  یافت
در ســال ۱۳۹۵، تحصیــات کارمندان وزارت 
ــد  ــاوری، ۲۶ درص ــات و فن ــوم، تحقیق عل
لیســانس، ۱۹ درصــد فــوق لیســانس، ۲۶ 
درصــد دکتــرا و وزارت بهداشــت، ۴۴ درصــد 
ــانس و  ــوق لیس ــد ف ــانس، ۳۸ درص لیس
ــدان  ــات کارمن ــرا و تحصی ــد دکت ۱۲ درص

ــانس، ۳۶  ــد لیس ــه ۳۳ درص وزارت خارج
درصــد  و ۳.۶  لیســانس  فــوق  درصــد 
وزارت  کارمنــدان  تحصیــات  و  دکتــرا 
درصــد   ۳۰ تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ــانس، ۷  ــوق لیس ــد ف ــانس، ۶ درص لیس
در هــزار دکتــرا و تحصیــات کارمنــدان 
ــانس،  ــد لیس ــتری ۵۵ درص وزارت دادگس
۱۰ درصــد فــوق لیســانس، ۱.۶ درصــد 
وزارت  کارمنــدان  تحصیــات  و  دکتــرا 
اقتصــاد، ۴۸ درصــد لیســانس، ۸ درصــد 
ــوده ــرا ب ــوق لیســانس و ۳ در هــزار دکت  ف

 است.

افزایش تعداد زنان کارمند

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱۹,۵۶۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۱,۸۳۵,۴۰۰ ریال 

  گرم طال 

۹,۶۱۰,۰۰۰ ریال 

 نیم سکه بهار آزادی  

۵,۵۴۰,۰۰۰ ریال 

 ربع سکه بهار آزادی

۱۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال 
  تمام سکه طرح قدیم 

 $ ۱,۲۹۳.۲

  اونس جهانی طال 

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 



کوتاه از اصفهان
تقویت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 

در ماه رمضان
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان گفــت: بــه 
علــت افزایــش ترافیــک عصرگاهــی در مــاه رمضــان نــاوگان 
اتوبوســرانی در اوقــات منتهــی بــه اذان ظهــر و اذان مغــرب، 
تعــداد اتوبوس هــای خــود را افزایــش می دهــد تــا بهتــر بــه 

شــهروندان ســرویس دهی شــود.
علیرضــا صلواتــی اظهــار کــرد: هرســاله بــا فرارســیدن مــاه 
رمضــان حجــم ترافیــک عصرگاهــی افزایــش می یابــد؛ زیــرا 
شــمار بســیاری از شــهروندان قصــد دارنــد تــا پیــش از اذان 
ــه مقصــد برســانند و همیــن امــر ســبب  مغــرب خــود را ب

ــک روی ســاعاتی خــاص می شــود. ــز حجــم ترافی تمرک
ــات  ــرانی در اوق ــاوگان اتوبوس ــتا ن ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــداد اتوبوس هــای  ــر و اذان مغــرب، تع ــه اذان ظه ــی ب منته
خــود را افزایــش می دهــد تــا بهتر به شــهروندان ســرویس دهی 

شـود.
ــه  ــان ادام ــک شــهردار اصفه ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــاعت ۲۴  ــا س ــهر ت ــزی ش ــته مرک ــای هس داد: پارکینگ ه
بــاز اســت و پلیــس راهــور در اوقــات اوج ترافیــک، تدابیــر و 

ــد. ــش می ده ــود را افزای ــای خ نیروه
صلواتــی یــادآور شــد: در شــب های قــدر نیــز ســرویس دهی 
اتوبوســرانی اصفهــان بــرای جابه جایــی شــهروندان بــه 
ــود، از  ــزار می ش ــدر برگ ــی ق ــم  لیال ــه مراس ــی ک مکان های

ــود. ــام می ش ــهر انج ــی ش ــن اصل میادی

 کاشت جنگل در 
اراضی بیابانی اصفهان

ــان  ــتان اصفه ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
اســتان جنــگل کاری  بــادی  گفــت: مراکــز فرســایش 

می شــود تــا از تشــکیل ریزگردهــا جلوگیــری شــود.
ــگل در  ــت جن ــه کاش ــاره ب ــا اش ــاملی ب ــین ش محمدحس
اراضــی بیابانــی اظهــار داشــت: 16 کانــون فرســایش بــادی 
در اصفهــان هســت کــه یــک میلیــون و نــود هــزار متــر مربع 

وســعت دارد.
وی ادامــه داد: براســاس برنامــه ششــم بایــد در کانون هــای 
درجــه یــک اســتان جنــگل کاری صــورت بگیــرد تــا مشــکل 
ریزگردهــا در کانون هــا برطــرف شــود. برنامــه ای 5 ســاله از 
محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی بــرای ایــن منظــور در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه جنــگل کاری در اراضــی بیابانــی اصفهــان از 
ســال گذشــته آغــاز شــده اســت، افــزود: 300 هــزار هکتــار 
ــی،  ــود. مالچ پاش ــام ش ــتان انج ــد در اس ــگل کاری بای جن
شــیوه دیگــر حفاظــت از مراکــز فرســایش بــادی اســت کــه 
ــن کار انجــام  ــز ای ســال گذشــته انجــام شــد و امســال نی

می شــود.
ــز فرســایش  ــر ضــرورت پیشــگیری از تشــکیل مراک وی ب
ــت  ــر اس ــت: بهت ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــد تأکی ــادی جدی ب
انجــام  آن هــا کاشــت  در  زمین هــای کشــاورزی کــه 
جدیــد  تــا کانون هــای  نشــود  زده  شــخم  نمی شــود، 

فرســایش بــادی تشــکیل نشــود.

»شانزدهمین همایش ملی 
حسابداری ایران« در اصفهان 

برگزار می شود
»شــانزدهمین همایــش ملی حســابداری  کیمیای وطن
ــی،  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــت تحق ــا محوری ــران« ب ای

مهرماه امسال در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
محورهــای ایــن همایــش شــامل نقــش حســابداری 
در تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی، مزایــا، معایــب و 
بین المللــی گزارشــگری  اســتانداردهای  اجــرای  موانــع 
بانک هــا  مالــی  انطبــاق گزارشــگری   ،)IFRS( مالــی 
و مؤسســات مالــی و اعتبــاری، بیمــه و لیزینــگ بــا 
موانــع  مالــی،  بین المللــی گزارشــگری  اســتانداردهای 
و راهکارهــا، گزارشــگری بخــش عمومــی، پاســخگویی، 
اســتانداردها و روش هــای نویــن گزارشــگری، آمــوزش 
حســابداری بــا رویکــرد متمرکــز یــا غیرمتمرکــز در تدویــن 
برنامــه آمــوزش حســابداری، نقــش اقتصــادی و اجتماعــی 
حسابرســی بــا رویکردهــای نویــن در حســابداری مدیریــت، 
اخــاق در حســابداری، حســابداری انتقــادی و حســابداری 

مســئولیت های اجتماعــی اســت.
ــی  ــش مل ــانزدهمین همای ــاالت »ش ــت مق ــت دریاف مهل
حســابداری ایــران« تا 31 اردیبهشــت و تاریــخ داوری مقاالت 
از 1 خــرداد تــا 31 تیرمــاه 97 اســت؛ همچنیــن مهلــت اعــام 
ــام ایــن  نتایــج داوری مقــاالت نیمــه دوم مردادمــاه و ثبت ن

همایــش از 1 تــا 15 شــهریورماه امســال خواهــد بــود. 

افزایش قیمت میوه های نوبرانه 
در اصفهان

ــوه و ســبزی فروش شهرســتان  ــه صنــف می رئیــس اتحادی
ــای  ــرخ میوه ه ــال حاضــر ن ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
نوبرانــه نســبت بــه هفتــه گذشــته افزایــش داشــته اســت، 
ــه گذشــته 30  ــه هفت گفــت: قیمــت صیفی جــات نســبت ب

ــت.  ــده اس ــر ش ــد گران ت ــات 10 درص ــد و مرکب درص
نوروزعلــی اســماعیلی دربــاره دالیــل افزایــش نــرخ میــوه و 
ــی  ــرد: یک ــار ک ــه گذشــته اظه ــک هفت صیفی جــات طــی ی
بــازار،  در  عرضه شــده  میوه هــای  گران شــدن  دالیــل  از 

نوبرانه بــودن اســت.
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال هفتــه گذشــته هندوانــه چابهــار 
ــود کــه تولیــد آن تمــام و پــس از آن  کیلویــی ۴00 تومــان ب
هندوانــه اهــواز وارد بــازار شــد؛ امــا امــروز حتــی هندوانــه نــو، 
کیلویــی 1000 تومــان هــم وارد میــدان میــوه و تره بــار اصفهــان 

. نشد
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر میوه هــا حالــت نوبرانــه 
ــه داشــته باشــد،  ــد و هــر شــهری شــاید 10 روز هندوان دارن
اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته قیمــت گرمــک چابهــار 500 تومان 
ــان  ــن محصــول حــدود ۲500 توم ــرخ ای ــروز ن ــا ام ــود؛ ام ب

اســت.

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

دکتــر کامــران، نماینــده مــردم اصفهــان در 
گفت وگــو  در  اســامی،  شــورای  مجلــس 
بی تدبیــری  وطــن،  کیمیــای  خبرنــگار  بــا 
مخــل  را  مدیــران  برخــی  کــم کاری  و 
فعالیت هــای دولــت و مجلــس دانســت و 
گفــت: ایــن کم کاری هــا، مــا را مجبــور بــه 
می ســازد کــه  مربوطــه  وزرای  از  پرســش 
ــت و  ــادی از دول ــت زی ــا، وق ــن پرس وجوه ای

می گیــرد.  مجلــس 
ــاه رمضــان، آن را  ــرکات م ــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــرد  ــف ک ــران توصی ــرای مدی ــی ب ــت خوب فرص
ــم کاری،  ــه دلیــل ندان و افــزود: اگــر مدیــران ب
ــود  ــازمان خ ــای اداره و س ــد برنامه ه نمی توانن
را مطابــق بــا درخواســت های بحــق مــردم 

ــد.  ــد، اســتعفا دهن ــم کنن تنظی
کامــران بــا ابــراز اینکــه چــپ و راســت افــرادی 
ــش  ــه گاهــی بی دان ــد ک ــر ســر کار می آورن را ب
و گاهــی بی عرضه انــد و هزینه هــای زیــادی 
 بــه مــردم نجیــب و باغیــرت تحمیــل می شــود،

نمی تواننــد  ســویی  از  کــرد:  تصریــح 
ساده زیســتی را پیشــه کننــد و از جیــب مــردم، 
منــزل و خــودرو خــود را تغییــر می دهنــد؛ 
ــات  ــم توقع ــا ه ــای آنه ــه آقازاده ه ــن آنک ضم
در  می کننــد  گمــان  و  دارنــد  غیرمنطقــی 
جایــگاه رئیــس هســتند. متأســفانه ایــن رونــد 
بــه خاله زاده هــا و عمه زاده هــا نیــز کشــیده 
ــد در  ــر نمی توانن ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ش
ــام  ــوده ام ــق فرم ــوع مطاب ــاب رج ــم ارب تکری
ــد.  ــل کنن ــری عم ــم رهب ــام معظ ــل و مق راح
وی توصیــه کــرد: در ایــن راســتا، مدیــران بایــد 
ــه وظیفــه خــود  ــد و ب از همیــن مــردم بیاموزن

عمــل کننــد. 
کامــران بــا اشــاره به ســخن امــام خمینــی)ره( 
ــینان  ــوی کوخ نش ــک م ــد ی ــا فرمودن ــه باره ک
ــخن  ــم و س ــینان نمی ده ــه کاخ نش ــه هم را ب
مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودنــد بنــده نوکــر 
مــردم هســتم، یــادآور شــد: پــس از ایــن 
ســخن مقــام معظــم رهبــری، حــرف حســاب 
ــورت  ــه ص ــردم ب ــا م ــه ب ــت ک ــات چیس مقام

ــد؟ ــورد می کنن ــی برخ ارباب

وی دربــاره نحــوه برخــورد مســئوالن بــا مــردم، بــه 
ذکــر ایــن ســخن از امــام رضــا)ع( کــه فرمودنــد 
از همــان دری کــه آمدیــد، برگردیــد، پرداخــت 
درب  مقامــات،  از  برخــی  متأســفانه  و گفــت: 
می خواهنــد  دیگــری  در  از  و  دارنــد  پســتویی 

ــوند.  ــارج ش خ
 تکریم نکردن ارباب رجوع و حق الناس

نماینــده مــردم اصفهــان در بیــان ارائــه درخواســت 
اخیــر خــود بــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
ــاره بودجــه گفــت: فشــار و گرانــی پیشــکش،  درب

بــا مــردم بــه صــورت اربابــی برخــورد نکنیــد. 
وی بــا انتقــاد از رفتارهــای برخــی نماینــدگان کــه 
پیاده نشــدن راننــده را اهانــت تلقــی می کننــد، 
اذعــان داشــت: آیــا ایــن افــراد می تواننــد تکریــم 
اربــاب رجــوع را بیاموزنــد؟ بنابرایــن نبــود آنهــا بــه 

نفــع محرومــان اســت. 
ــان  ــور صاحب ــره ک ــف از گ ــراز تأس ــا اب ــران ب کام
ثــروت و قــدرت افــزود: بنــده بارهــا بــه آنهــا 
ــه  ــا ب ــن رفتاره ــروز ای ــی ام ــرده ام؛ ول ــزد ک گوش
حــدی شــدت یافتــه اســت کــه حق النــاس 
نجومی بگیــران  امــروز  نمی کننــد.  رعایــت  را 
ــم  ــای ضدتکری ــی آن، رفتاره ــد و خروج حاکم ان

ــت.  ــوع اس ــاب رج ارب
ــه  ــق بودج ــرای تحق ــس ب ــت مجل وی از ممانع
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــی خب ــورت پلکان ــه ص 97 ب
براســاس آخریــن پاســخی کــه مجلــس داده 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــه بای ــت، بودج اس

 مسئوالن باید مثل مردم زندگی کنند
ایــن  همــه  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
رده هــای  در  کارمنــدان  بــرای  قانون شــکنی ها 
ــز از  ــر نی ــات باالت ــد و مقام ــه یاب ــر خاتم پایین ت

بخشــش کننــد.  طلــب  خداونــد 
ــس را  ــردم و مجل ــا م ــدت ب ــق وح ــران تحق کام
منــوط بــه ایــن دانســت کــه مســئوالن مثــل مردم 
زندگــی و فــرض کننــد وزیــر، اســتاندار، شــهردار و 
ــردم   ــر از م ــه غی ــرا ب ــام نیســتند؛ زی صاحــب مق
مظلــوم و شــهیدداده، چــه کســی ایــن مقــام را بــه 

آنهــا داده اســت؟
وی بــا انتقــاد شــدید از افزایــش هزینه هــای 
خارجــی  ســفرهای  ادامه داشــتن  جــاری، 
غیرضــروری در ایــن اوضــاع  و احــوال و اخــذ 
ــرد:  ــد ک ــد و تأکی ــت خوان ــی را نادرس ارز مأموریت
ــوع  ــن موض ــا ای ــت ب ــا جدی ــد ب ــوه بای ــه ق س
ــردم  ــد م ــن، همانن ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــورد کنن برخ
عــادی اجــازه دهنــد در پاویــون، چمدان هــای 
ــه  ــی را ک ــای خارج ــد و کااله ــی کنن ــا را ارزیاب آنه
ــمان  ــل چش ــد، مقاب ــوغات آورده ان ــوان س ــه عن ب
خودشــان آتــش بزننــد؛ چــون مقــام معظــم 
مصــرف  خارجــی  کاالی  فرموده انــد:  رهبــری 
نکنیــد؛ بنابرایــن مقامــات بایــد اول از خود شــروع 
ــی  ــر خارج ــک عط ــامل ی ــد ش ــه می توان ــد ک کنن

ــد.  ــم باش ه
ــام شــد  ــی ام ــی)ره( زمان ــام خمین وی گفــت: ام
کــه بــا یــک اســتکان وضــو می گرفــت و در خــورد 

ــام معظــم  ــرد و مق ــری نک ــز تغیی و خوراکــش نی
رهبــری در افطــاری بــه یــک خــورش اکتفــا کردند. 
کامــران اجــرای قانــون برنامــه ششــم را تنهــا 
ــون  ــن قان ــرا در ای ــت؛ زی ــور دانس ــات کش راه نج
مصــوب شــده اســت کــه هــر ســه قــوه بایــد هــر 
ــور  ــه ط ــامانه ب ــد در س ــت می کنن ــه را دریاف آنچ

ــد.  ــه دهن ــردم ارائ ــه م ــفاف ب ش
ــب  ــال از تصوی ــک س ــون ی ــد: اکن ــادآور ش وی ی
ــا مــردم  ایــن قانــون می گــذرد، ولــی هیچ کــس ب
ــوده اســت؛ چــون چیــزی در ســامانه  روراســت نب

ــد.  ــام نکرده ان اع
ــال های  ــوای س ــال و ه ــه ح ــت ب ــران برگش کام
ــروت و دارایــی مــازاد  58 را مســتلزم بازســتانی ث
ثــروت پــدر و مــادر مســئوالن دانســت و بــا اســتناد 
بــه خطبــه امیــر مؤمنــان بــه کارگــزاران کــه »اگــر 
ــا  ــراغ دنی ــما س ــد، ش ــما آم ــراغ ش ــه س ــا ب دنی
نرویــد«، گفــت: متأســفانه عــده ای نه تنهــا بــه 
ــرص و آز  ــار ح ــه دچ ــد، بلک ــا می رون ــراغ دنی س

هــم شــده اند. 
وی بــا تأکیــد بــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــرای انجــام ام ــت ب ــود امنی از نب
ــل  ــرد و انســان های بی عم ــه ک ــر گای ــی از منک نه

را منافــق نامیــد. 
کامــران بــا اشــاره بــه مظلومیــت فلســطین و 
دشــمنی صهیونیســت، حضــور همــه آحــاد جامعــه 
در روز قــدس را باعــث تضعیــف صهیونیســت 

ــد.  خوان

ــان  ــس اصفه ــت: پلی ــان گف ــتان اصفه ــس شهرس ــس پلی رئی
ــام روزه خــواری  ــه در مألع ــرادی ک ــا اف ــارک رمضــان ب ــاه مب در م

می کننــد، برخــورد قاطــع می کنــد.
ــه تمهیــدات پلیــس اصفهــان در  ــا اشــاره ب حســن یاردوســتی ب
ــن  ــس در ای ــات پلی ــت: اقدام ــار داش ــان اظه ــارک رمض ــاه مب م
ــورت  ــه ص ــه ب ــرادی ک ــا اف ــس ب ــود. پلی ــدید می ش ــا تش روزه
علنــی اقــدام بــه روزه خــواری می کننــد، برخــورد قاطــع و قانونــی 

می کنــد.
رئیــس پلیــس شهرســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه مــاه 
میهمانــی خــدا و معنویــت فضــای روح بخــش ایــن مــاه 
ــه و  ــال اندوخت ــه دنب ــگان ب ــه هم ــود ک ــم می ش ــوری حاک ط
ــس  ــد پلی ــه داد: بی تردی ــتند، ادام ــرت هس ــرای آخ ــره ب ذخی
 براســاس قانــون بــا روزه خــواران در مأل عــام برخــورد خواهــد کــرد

و روزه خوارانــی کــه حرمــت ایــن مــاه را نگــه ندارنــد، بــه مراجــع 
ــوند. ــل داده می ش ــی تحوی قضای

ــرادی کــه  ــرای رعایــت حــال مســافران و اف ــح کــرد: ب وی تصری
نمی تواننــد روزه بگیرنــد، خدمات رســانی مراکــز پذیرایــی بــا 
ــا  ــت شــئونات اســامی ب ــی و رعای ــن عموم اخــذ مجــوز از اماک
اســتتار مــکان از نظــر پلیــس بامانــع اســت و ســاعت کار 
ــود. ــاز می ش ــار آغ ــش از افط ــاعت پی ــک س ــی ها ی اغذیه فروش

ــن  ــدر تأمی ــی ق ــرد: در شــب های لیال یاردوســتی خاطرنشــان ک
امنیــت و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان و روزه داران تشــدید 

ــد. ــد ش خواه
وی گفــت: همــه موظــف بــه رعایــت حرمــت مــاه مبــارک رمضــان 
هســتند و بایــد از هرگونــه تظاهــر بــه روزه خــواری، ایجــاد آلودگــی 

صوتــی و اعمــال منافــی شــئونات اجتنــاب کننــد. 

ــت شــرکت  ــود مدیری ــزی و بهب ــاون برنامه ری مع
ــزان  ــال می ــت: امس ــان گف ــه ای اصفه آب منطق
مصــرف شــرب مــردم اصفهــان 330 میلیــون متر 

مکعــب اســت.
علــی موســوی در گفت وگــو بــا مهــر اظهار داشــت: 
میــزان مصــرف شــرب در ســال های گذشــته ۴00 
میلیــون متــر مکعــب بــود کــه امســال ایــن میزان 

بــه 330 میلیــون متــر مکعب رســیده اســت.
وی بیــان داشــت: در پــی کم آبــی ، شــاهد فشــار 
دوچندانــی بــر آب هــای زیرزمینــی و چاه هــا 
هســتیم و ایــن موضــوع خــود یــک تهدیــد پنهــان 

اســت.

معــاون برنامه ریــزی و بهبــود مدیریــت شــرکت 
ــه منظــور  ــان اعــام کــرد: ب آب منطقــه ای اصفه
ــگ  ــاح فرهن ــز اص ــه ج ــی ب ــت آب، راه مدیری
در کوتاه مــدت و بلندمــدت نداریــم و چنانچــه 
نتوانیــم در مصــارف منابــع آبــی، چــه ســطحی و 
چــه زیرزمینــی، الگوهــای جدیــدی را جایگزیــن 
کنیــم، قطعــا بــا مشــکات پیچیده تــری مواجــه 

خواهیــم شــد.

اینکــه بیشــتر کارهــای  بیــان  بــا  وی 
شــده  انجــام  آب  دربــاره  ســازه ای 
ــی  ــی خیل ــه فرهنگ ــی در زمین ــت، ول اس
ایــن  البتــه  و  نداده ایــم  انجــام  کاری 
ــون  ــک قان ــت ی ــد تح ــازی بای فرهنگ س
محکــم باشــد، تصریــح کــرد: خشکســالی 
امســال شــرایط را بــرای همــه دشــوار کرده 

ــت. اس

موســوی افــزود: مــا بایــد بپذیریــم در یــک 
ــی  ــان زندگ ــک جه ــک و نیمه خش ــه خش منطق
می کنیــم و بایــد فرهنــگ ســازگار بــا ایــن منطقه 
را الگــو قــرار دهیــم؛ نــه اینکــه ســرانه مصرفمــان 

از کشــورهای پــرآب هــم بیشــتر باشــد.
وی تصریــح کــرد: براســاس بعضــی آمارهــا 
در بیــن کشــورها، ایــران پــس از آمریــکا و 
 کانــادا ســومین کشــور پرمصــرف آب اســت

 کــه بایــد بــا فرهنگ ســازی ایــن نقیصــه را 
ــرد. ــرف ک برط

مدیریــت  بهبــود  و  برنامه ریــزی  معــاون 
افــزود: اصفهــان  منطقــه ای  آب   شــرکت 
درصــد کمــی از ذخایــر آب بــه شــرب اختصــاص 
می یابــد کــه در شــرایط خشکســالی حتــی 
ــی  ــر آب همیــن میــزان بخــش عمــده ای از ذخای

را شــامل می شــود.
ــال  ــالی امس ــه خشکس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
شــرایط را بــرای همــه دشــوار کــرده اســت، تأکید 
کــرد: می تــوان از ایــن تهدیــد و مشــکل بــه 

ــرد. ــک فرصــت اســتفاده ک ــوان ی عن

ــه  ــت: ب ــان گف ــان اصفه ــاب و بری ــه کب ــس اتحادی رئی
ــی 50 هــزار  ــا کیلوی ــال افزایــش قیمــت گوشــت ت دنب
تومــان، شــاهد افزایــش 10 تــا 15 درصــدی نــرخ 

حلیــم، آش و کله پاچــه در اصفهــان هســتیم.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــی میزبان عل
همــراه بــا گوشــت وارداتــی کله پاچــه،  دل و جگــر 
گوســفند وجــود نــدارد، بنابرایــن بــا کمبــود کله پاچــه و 
جگــر در بــازار مواجهیــم و همیــن مســئله ممکــن اســت 

ــت گوشــت شــود. ــش قیم ــده ســبب افزای در آین
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مشــخصی بــرای آش،  
حلیــم بادمجــان و کله پاچــه وجــود نــدارد، ابــراز داشــت: 
ــت آن  ــوع کیفی ــه ن ــته ب ــه بس ــم و کله پاچ آش،  حلی
قیمــت متفاوتــی دارنــد و کــف یــا ســقف قیمتــی بــرای 

آنهــا مشــخص نکردیــم.
رئیــس اتحادیــه کبــاب و بریــان اصفهــان اعــام کــرد: 
در صورتــی کــه قیمــت کله پاچــه در تهــران بــه 110 هــزار 
تومــان برســد، قطعــا اگــر در اصفهــان قیمــت کله پاچــه 
حــدود 50 هــزار تومــان باشــد، بــه دلیــل وجــود دالل هــا 
بخــش اعظمــی از کله پاچــه بــه خاطــر تفــاوت قیمــت 

بیــن اصفهــان و تهــران بــه تهــران مــی رود.
ــان  ــا بی ــان ب ــان اصفه ــاب و بری ــه کب ــس اتحادی رئی
از  را  و کله پاچــه  آش  حلیــم،  بایــد  مــردم  اینکــه 
ــر  ــرد: ه ــام ک ــد، اع ــداری کنن ــاز خری ــای مج واحده
واحــد صنفــی غیرمجــاز تــا ۲۴ ســاعت حــق دارد مغــازه 
خــود را جمــع کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت بــه طــور کامــل 

پلمــب می شــود.

 برخورد قاطع پلیس اصفهان با 
روزه خواران در مألعام

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان:

امسال میزان شرب مردم اصفهان، ۳۳۰ میلیون متر مکعب است

رئیس اتحادیه کباب و بریان اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۵ درصدی نرخ حلیم و کله پاچه در اصفهان

در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح شد:

 تسهیالت ویژه بانک سینا 
 با نرخ 8 درصد برای 

معادن استان اصفهان
ــی  ــاق بازرگان رئیــس کمیســیون معــادن ات کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: افزایــش هزینــه حمــل و نقــل، فــروش 
بلندمــدت، ماشــین آالت فرســوده و کمبــود ارز، مشــکات 

معادن استان اصفهان است.
احمــد خــوروش در دومیــن جلســه کمیســیون معــادن اتــاق 
ــرای  ــدی ب ــای تولی ــرد: واحده ــح ک ــان تصری ــی اصفه بازرگان
ــگی  ــاز همیش ــه ارز نی ــین آالت ب ــه و ماش ــواد اولی ــد م خری
ــی  ــا خلل ــن واحده ــن ارز ای ــه تأمی ــد در چرخ ــد و نبای دارن
ــات  ــش ضایع ــین آالت و کاه ــدن ماش ــود. به روزش ــاد ش ایج

ــدی دارد. ــین آالت جدی ــد ماش ــه خری ــاز ب ــنگ نی س
ــای  ــی از چالش ه ــل را یک ــل و نق ــای حم ــش به  وی افزای

معــادن و صنایــع اســتان برشــمرد و گفت:کاهــش بــار تریلــر از 
۴۴ تــن بــه ۴0 تــن باعــث افزایــش هزینــه بــرای واحدهــای 

تولیــدی شــده اســت.
خــوروش تأمیــن مالــی واحدهــای تولیــدی به ویــژه معدنــی 
ــروش  ــزود: ف ــمرد و اف ــش برش ــن بخ ــائل ای ــی از مس را یک
واحدهــای تولیــدی عمدتــا طوالنی مــدت اســت و بــه ســرمایه 

در گــردش نیــاز دارنــد.
وی اضافــه کــرد: بانک هــا نقــش مهمــی در تأمیــن ســرمایه در 

گــردش واحدهــای تولیــدی دارند.
رضــا احمــدی، رئیــس کانــون ســنگ اصفهــان، در ایــن جلســه 
ــرای  ــل ب ــل و نق ــه حم ــه پایان ــدور بخش نام ــاد از ص ــا انتق ب
ــون  ــت: براســاس قان ــا از اول خــرداد گف ــار تریلره کاهــش ب
ــا  ــب بخش نامه ه ــش از تصوی ــب و کار پی ــط کس ــود محی بهب
ــود؛  ــی ش ــد نظرخواه ــط بای ــای مرتب ــکل ها و اتحادیه ه از تش
ولــی در ایــن موضــوع هیــچ نظــری از تشــکل ها گرفتــه نشــده 

اســت.
بــه نوســانات  از ســخنان خــود  وی در بخــش دیگــری 
ــت: ــرد و گف ــاره ک ــنگ اش ــت س ــر صنع ــر آن ب  ارزی و تأثی

 هنگامــی کــه دالر هــزار تومــان بــود، بازارهــای داخلــی بــرای 
فــروش ســنگ بهتــر از بازارهــای خارجــی بــود؛ ولــی در حــال 
ــرای  ــت ب ــت، فرص ــان اس ــمی ۴۲00 توم ــه دالر رس ــر ک حاض

صــادرات هســت، ولــی امــکان صــادرات نیســت.
ــه  ــا ورود دالر ب ــان تــرک ب وی افــزود: در حــال حاضــر بازرگان
بــازار ایــران و فــروش در بــازار آزاد بــه دلیــل رکــود بازار، ســنگ 
را بــه قیمــت کمتــر از معمــول و نقــدی خریــداری و بــه ترکیــه 

ــد. ــال می کنن ارس
ــن  ــان، در ای ــینای اصفه ــک س ــعبه بان ــر ش ــاه کرمی، مدی  ش
ــژه  ــهیات وی ــه تس ــرای ارائ ــک ب ــن بان ــی ای ــه از آمادگ جلس
تولیــد بــا نــرخ 8 درصــد بــه فعــاالن معدنــی اســتان اصفهــان 
ــد درج  ــرخ 18 درص ــا ن ــهیات ب ــن تس ــت: ای ــر داد و گف خب
می شــود و بنیــاد مســتضعفان بــا همــکاری دولــت 10 درصــد 

ــد. ــل می کنن ــرخ را تقب ن
ــان  ــتان اصفه ــرای اس ــژه را ب ــهیات وی ــن تس ــهم ای وی س
ــدی را ۲  ــد تولی ــرای واح ــقف آن ب ــان و س ــارد توم ۲0 میلی
میلیــارد تومــان برشــمرد و گفــت: ایــن تســهیات بــه صــورت 
معرفی نامــه از معاونــت امــور روســتایی نهــاد رئیس جمهــوری 

ــل دریافــت اســت.  قاب
ــال  ــس و 5 س ــال تنف ــک س ــهیات ی ــن تس ــزود: ای وی اف

بازپرداخــت دارد.
ــی  ــاق بازرگان ــادن ات ــیون مع ــر کمیس ــعبانی، دبی ــهریار ش ش
ــا همــت  ــت: انســتیتو ســنگ ب ــن جلســه گف ــان، در ای اصفه
اتحادیــه اروپــا از تیرمــاه فعالیــت خــود را در اســتان اصفهــان 

ــد. ــاز می کن آغ

#خبر _گردی
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کوتاه از شهرستان ها

فرماندار اردستان:
مسئله اشتغال، تهدیدی جدی 

برای اردستان است
حمید فرخی
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 اردستان

فرمانــدار اردســتان گفــت: بعضــی مشــکات منکراتــی 
ــه  ــتان ک ــم شهرس ــت ک ــاق و جمعی ــار ط ــش آم و افزای
خطــری جــدی بــرای اردســتان بــوده، مربــوط بــه مســئله 

ــت. ــتغال اس اش
حمیدرضــا تأملــی اظهــار کــرد: موضــوع اشــتغال در 
در  تأثیــرات گســترده ای کــه  و  زمانــی  مقطــع  ایــن 
ــد،  ــته باش ــد داش ــاع می توان ــی اجتم ــاری و مهندس معم
از مقدس تریــن موضوعــات بــرای جلســات در ســطح 

شهرســتان اســت.
ــار  ــش آم ــی و افزای ــزود: بعضــی مشــکات منکرات وی اف
طــاق در شهرســتان و جمعیــت کــم شهرســتان کــه خطری 
جــدی بــرای شهرســتان بــوده، مربــوط بــه مســئله اشــتغال 

اســت.
ــرای  ــد ب ــوب را بای ــات خ ــت: اتفاق ــتان گف ــدار اردس فرمان
جمعیتــی رقــم بزنیــم کــه حضــور داشــته باشــند و خدمات 
ــر هــر روز شــاهد خالی شــدن شــهر و  ــا اگ ــه شــود؛ ام ارائ
روســتاها از ســکنه باشــیم، ایــن اقدامــات بــه کار نخواهــد 

آمــد.
تأملــی بــا بیــان اینکــه آمــار و اطاعــات جوهــره برنامه ریزی 
بــرای اشــتغال اســت، تصریــح کــرد: نمی توانیــم در فضــای 
غیرشــفاف و مبهــم و غبارآلــود تصمیــم بگیریــم؛ بنابرایــن 
تهیــه ســند توســعه اشــتغال در شهرســتان ضــروری اســت.

وی تأکیــد کــرد: یــک هــزار و ۴55 بیــکار در ســطح 
ــد  ــراد بای ــک اف شهرســتان اردســتان وجــود دارد کــه تک ت
ــوع  ــی از موض ــات دقیق ــار و اطاع ــوند و آم ــایی ش شناس
بیــکاری بــه عنــوان یــک ویــروس ویرانگــر داشــته باشــیم.

اجرای طرح ویژه نظارت بر 
اصناف برخوار در ماه رمضان

مهناز طغیانی
M.Toghyani@eskimia.ir

 برخوار

رئیــس اتــاق اصنــاف برخــوار از اجــرای طــرح ویــژه نظارتــی 
همزمــان بــا فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان در ایــن 

ــر داد. ــتان خب شهرس
ــازار در مــاه  ــم ب ــار کــرد: در راســتای تنظی ــی داوری اظه عل
ــن   ــد و ای ــاف شــدت می یاب ــارک رمضــان بازرســی اصن مب
ــا شــبکه بهداشــت و  ــق گشــت مشــترک ب نظــارت از طری

ــود. ــام می ش ــوار انج ــکی برخ ــان و دامپزش درم
وی بــا اشــاره بــه نظــارت اصنــاف بــر مراکــز تولیــد زولبیــا 
و بامیــه تصریــح کــرد: کیفیــت تولیــدات ایــن مراکــز مــورد 
بازدیــد قــرار می گیــرد و هرگونــه گــزارش دربــاره تخلــف این 

ــری می شــود. ــز پیگی مراک
رئیــس اتــاق اصنــاف برخــوار اظهــار داشــت: همــه صنــوف 
تهیــه طبــخ غــذا، در ایــن روزهــا در ســاعات پیــش از افطــار 
ــارج  ــتوران های خ ــد و رس ــذا ندارن ــه غ ــز و ارائ ــت و پ پخ
ــردد  ــز در ســه نقطــه از شهرســتان کــه محــل ت از شــهر نی
مســافران اســت، بــرای پخــت و پــز مشــخص شــدند و بــر 

ــز نظــارت می شــود. فعالیــت آن هــا نی
رئیــس اتــاق اصنــاف برخــوار تصریــح کــرد: صنــف آش و 
حلیــم از دو ســاعت پیــش از اذان مغــرب مجــاز بــه فروش 

هسـتند.
داوری خاطرنشــان کــرد: نمایشــگاه عرضــه مســتقیم 
ــم  ــارک معل ــاوب در پ ــه طــور متن ــوان »ضیافــت« ب ــا عن ب
دولت آبــاد، فلکــه دســتگرد، شــهرک ســیمرغ و حبیب آبــاد 

برپــا می شــود.

آغاز به کار مرکز تولیدات و 
 پژوهش های رسانه ای 

شهرداری کاشان 
کاشانابراهیم قربانی

E.Ghorbani@eskimia.ir

پایــگاه پژوهشــی بــازار تاریخی فرهنگــی کاشــان بــا حضــور 
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــما کار خ ــور رس ــگری کش گردش
در  نشســتی کــه بــا حضــور مدیــر کل اداره میــراث فرهنگــی 
اصفهــان، شــهردار  کاشــان، اعضــای شــورای شــهر و 
ــود، تصویــب  جمعــی از مدیــران شــهرداری برگــزار شــده ب
شــد پایــگاه بــازار، فعالیت هــای خــود را در راســتای 
مستندســازی تاریــخ و فرهنــگ و همچنیــن حفــظ و 

ــرد. ــه کار گی ــمند ب ــه ارزش ــن مجموع ــای ای احی
در ایــن نشســت تســریع در رونــد ثبــت جهانــی بــازار 
کاشــان در یونســکو، احیــای صنایــع دســتی و ایجــاد بانــک 
اطاعــات براســاس مســتندات مــورد تأکید و پیگیــری قرار 
گرفــت. همچنیــن رونق بخشــی بــه اقتصــاد بــازار از دیگــر 

اهــداف ایــن نشســت بــود.
بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  نشســت  ایــن  پایــان  در 
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور و شــهرداری کاشــان بــرای 

ــید. ــا رس ــه امض ــترک ب ــای مش پروژه ه

راه اندازی ۹ مجموعه گردشگری 
در دهاقان

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردشــگری شهرســتان دهاقــان از راه انــدازی 9 مجموعــه 

گردشــگری در ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــا در  ــن مجموعه ه ــه ای ــان اینک ــا بی ــاری ب ــی طی مرتض
مرحلــه دریافــت مجوزهــای الزم بــرای راه انــدازی اســت، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر صــدور ســه مجــوز بوم گــردی 
از طریــق اســتان انجــام گرفتــه اســت و درصــدد گرفتــن 
ــگری  ــای گردش ــر مجموعه ه ــرای دیگ ــای الزم ب مجوزه

هســتیم.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
ــان اینکــه در ایــن  ــا بی گردشــگری شهرســتان دهاقــان ب
ــت،  ــده اس ــی ش ــت مل ــی ثب ــر تاریخ ــتان ۲5 اث شهرس
افــزود: چنــد اثــر تاریخــی دیگــر نظیــر پــل ســطل، 
ــتای  ــتان روس ــجد شبس ــوده، مس ــتای پ ــوق روس چارس
قمبــوان و بــرج کبوترخانــه نیــز در فهرســت آثــار تاریخــی 

می گیرنــد. قــرار 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 برخی مدیران استانی 
مزاحم مجلس و دولت اند
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مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: کارت 
ــاه ســال  ــا خردادم ــم ت ــی طــرح قدی مل
ــت  ــت دول ــا هیئ ــار دارد؛ ام ــاری اعتب ج
کاربردی شــدن کارت ملــی هوشــمند را 

ــد کــرده اســت. ــان ســال تمدی ــا پای ت
ــد  ــه تمدی ــاره ب ــا اش ــی ب ــین غفران حس
ــمند  ــی هوش ــت کارت مل ــان درخواس زم

اظهــار داشــت: زمــان درخواســت کارت ملــی هوشــمند 
ــد شــده اســت. ــان ســال جــاری تمدی ــا پای ت

ــن، ۲  ــان فروردی ــا پای ــرح ت ــدای ط ــزود: از ابت وی اف
میلیــون و 63۲ هــزار کارت ملــی هوشــمند در اســتان 

اصفهــان صــادر شــده اســت.
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــدف  ــه ه ــد از جامع ــه 35 درص ــک ب ــه نزدی ــه اینک ب
اســتان اصفهــان کارت ملــی هوشــمند دریافــت 
ــرای  ــون ب ــه تاکن ــرادی ک ــرد: اف ــان ک ــد، بی نکرده ان

ــه  ــد، هرچ ــدام نکرده ان ــود اق ــی خ ــض کارت مل تعوی
زودتــر بــه مراکــز صــدور مراجعــه کننــد؛ 
زیــرا مراجعه نکــردن آنهــا، نتیجــه ای جــز 
تأخیــر در کار خدمات رســانی، اجرانشــدن 
ــرای  ــکل ب ــاد مش ــروژه و ایج ــل پ کام

ــت. ــد داش ــردم نخواه ــود م خ
وی تصریــح کــرد: کارت ملــی طــرح 
ــا  ــار دارد؛ ام ــاری اعتب ــال ج ــاه س ــا خردادم ــم ت قدی
هیئــت دولــت کاربردی شــدن کارت ملــی هوشــمند را 

ــرده اســت. ــد ک ــان ســال تمدی ــا پای ت
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
ــورد  ــات م ــر، خدم ــر 1۴۴ دفت ــال حاض ــرد: در ح ک
نیــاز را بــرای صــدور کارت ملــی هوشــمند بــه مــردم 
ــر  ــت احــوال، دفات ــد و اداره ثب ــه می کنن ــان ارائ اصفه
پیشــخوان دولــت و ادارات پســت ازجملــه ایــن دفاتــر 

هســتند.

شــهردار اصفهــان برگــزاری جشــنواره بین المللــی کــودک 
و نوجــوان را فرصــت مهمــی بــرای توســعه 
ــد و گفــت:  ــان خوان فرهنگــی شــهر اصفه
توانمنــدی  می توانــد  جشــنواره  ایــن 
ــا را در  ــش و آنه ــهر را افزای ــدان ش هنرمن

ــم مشــارکت دهــد. ــن بخــش مه ای
قــدرت هللا نــوروزی اظهــار کــرد: هفتــه 

ــهرداری  ــن ش ــران بی ــی در ته ــه مهم ــته توافق نام گذش
ــا  ــران امض ــینمایی ای ــازمان س ــس س ــان و رئی اصفه
ــنواره  ــگی جش ــان همیش ــوان میزب ــه عن ــان ب و اصفه

بین المللــی کــودک و نوجــوان شــناخته شــد.
وی تصریــح کــرد: برگــزاری جشــنواره بین المللــی 
ــی ارزشــمند  ــم و فرصت ــی مه ــودک و نوجــوان، اتفاق ک
بــرای توســعه فرهنگــی شــهر اصفهــان بــه شــمار می رود 
کــه می توانــد توانمنــدی هنرمنــدان شــهر را افزایــش  و 

ــم مشــارکت دهــد. ــن بخــش مه ــا را در ای آنه

ــته  ــال های گذش ــد: در س ــادآور ش ــان ی ــهردار اصفه ش
ــه همیشــگی جشــنواره  ــود دبیرخان ــرار ب ق
در اصفهــان تشــکیل شــود کــه در گذشــته 
گرفتــار دســت اندازهای مختلفــی شــد؛ 
امــا ایــن توافق نامــه فرصــت خوبــی بــرای 

اصفهــان ایجــاد کــرد.
جشــنواره  کــرد  امیــدواری  ابــراز  وی 
ــی  ــاط خاص ــور و نش ــوان ش ــودک و نوج ــی ک بین الملل

را در شــهر اصفهــان بــه وجــود آورد.
نــوروزی بــا تبریــک فرارســیدن مــاه میهمانــی خــدا بــه 
شــهروندان اظهــار کــرد: در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان، 
فضــای شــهر بــا همــکاری مناطــق 15گانــه پاک ســازی 
مکان هــای  در  به ویــژه  المان هــا  شست وشــوی  و 
ــای  ــرای اجــرای ویژه برنامه ه ــزی ب ــی و برنامه ری مذهب
ــت فرهنگــی شــهرداری انجــام   فرهنگــی توســط معاون

شد.

نوروزی تأکید کرد:
جشنواره کودک، فرصتی برای توسعه فرهنگی اصفهان

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:
کارت ملی طرح قدیم تا خردادماه اعتبار دارد
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برگزاری مانور اطفای حریق و 
مقابله با وضعیت اضطراری در 
انبار نفت شهدای پخش تبریز

تبریزماهان فالح
M.Fallah@gmail.com

در راســتای ارتقــای تــوان عملیاتــی و واکنــش مطلــوب 
در وضعیــت اضطــراری و کاهــش آثــار ناشــی از حــوادث 
ــت  ــا وضعی ــه ب ــق و مقابل ــای حری ــور اطف ــه، مان غیرمترقب
اضطــراری بــا شــرکت فعــال واحــد HSE، مهندســی و ســایر 
واحدهــا و نیروهــای عمل کننــده در انبــار نفــت شــهدای 

ــد.  ــزار ش ــز برگ ــش تبری پخ
علی اصغــر اورعــی اســالمی بــا بیــان اهمیــت اجــرای مانورهــا 
ــت  ــوب در وضعی ــش مطل ــی و واکن ــوان عملیات ــای ت در ارتق
اضطــراری گفــت: جهــت ســنجش آمادگــی کارکنــان و پرســنل 
HSE و اطمینــان از کارآیــی تجهیــزات و ملزومــات مربوطــه، 
مانــور اطفــای حریــق و مقابلــه بــا وضعیــت اضطــراری در انبــار 

نفــت شــهدای پخــش تبریــز برگــزار شــد. 
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــی ش ــس روابط عموم رئی
ــی  ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــه آذربایج ــی منطق نفت
مطلــوب  و هماهنگــی خــوب پرســنل  HSE و ســایر نیروهای 
عمل کننــده در مانــور گفــت: حریــق فرضــی در محــل تخلیــه 
نفتــگاز یــورو ۴ در اثــر رعایــت نکــردن الزامــات ایمنــی توســط 
ــات  ــال اقدام ــه دنب ــه ب ــی رخ داد ک ــن ته کش ــور در حی اپرات
اولیــه جهــت اطفــای حریــق بــا اطالع رســانی و اقــدام ســریع 
ــای  ــزات الزم، اطف ــتفاده از تجهی ــده و اس ــای عمل کنن نیروه

حریــق بــا موفقیــت انجــام شــد. 
حســین دهقــان رئیــس HSE منطقــه آذربایجــان شــرقی نیز 
ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت ادامــه انجــام مانورهــای مشــترک 
و داخلــی در واحدهــای تابعــه منطقــه در طــول ســال جــاری 
 HSE ــزی، تــالش و پیگیــری مســئولین ــا برنامه ری گفــت: ب
ــش در  ــور واکن ــورد مان ــداد ۱۴ م ــال ۱۳۹۶ تع ــه در س منطق
شــرایط اضطــراری و پدافنــد غیرعامــل، اطفــای حریــق، 
آمادگــی در برابــر زلزلــه و کاهــش آثــار حــوادث غیرمترقبــه در 
انبارهــای نواحــی میانــه، مراغــه، ســراب، انبــار نفــت شــهدای 
پخــش تبریــز و ســوختگیری هواپیمایــی شــهید مدنــی تبریز 

برگــزار شــد. 
ــدی  ــت بهره من ــاد آور شــد: جه ــان در خاتمــه ی حســین دهق
ــراری،  ــع اضط ــی الزم در مواق ــاد هماهنگ ــات و ایج از تجربی
ــوار،  ــق هج ــرکت مناط ــور و ش ــا حض ــترک ب ــای مش مانوره
ســازمان هالل احمــر، اورژانــس و آتش نشــانی شــهر صــورت 

گرفتــه اســت.

اجرای طرح پیاده راه زنجان با 
هزینه 2 میلیارد تومان

زنجان
esfahan.kimia@gmail.com

ــهر  ــورای ش ــران ش ــیون عم ــس کمیس ــاد رئی ــاس راش عب
ــبزه  ــل س ــد فاص ــان ح ــاده راه زنج ــرح پی ــت: ط ــان گف زنج

میــدان امســال اجــرا می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از اماکــن تاریخــی در مســیر ســبزه 
میــدان تــا چهــارراه انقــالب قــرار گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: 
ــال ۱۳۹7  ــه س ــیده و در بودج ــب رس ــه تصوی ــرح ب ــن ط ای
مبلــغ 2 میلیــارد تومــان بــرای ایــن طــرح پیش بینــی شــده 

اســت.
رئیــس کمســیون عمــران شــورای شــهر زنجــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه از ســمت خیابــان طالقانــی، فردوســی و چهــارراه انقالب 
طــرح ترافیکــی جدیــدی اجــرا می شــود، گفــت: احتمــال دارد 
خیابــان فردوســی دو طرفــه شــده یــا مســیر عــوض شــود کــه 

در مصوبــه شــورای ترافیــک دقیقــا معلــوم می شــود.
ــا بیــان اینکــه پیــش از اجــرای ایــن طــرح، مســیر  راشــاد ب
ترافیکــی مشــخص و پــروژه اجــرا خواهــد شــد، گفــت: 
امیدواریــم در ۶ ماهــه اول، اجــرای طــرح پیــاده راه بــه اتمــام 

برســد.
وی افــزود: در کنــار ایــن طــرح چنــد معبــر مهــم ازجملــه معبر 
ــه  کوچــه مســجد حضــرت رســوال هللا، کوچــه مســجد، کوچ
باشــگاه و کوچــه ســید فتــح هللا را داریــم کــه بــه تبــع طــرح 
ــد شــد. ــاده راه، ایــن ســه کوچــه هــم ســنگ فرش خواهن پی

۵۵ درصد حجم مخازن سدهای 
استان لرستان خالی است

لرستان
esfahan.kimia@gmail.com

نــادر مختــاری معــاون حفاظــت و بهره بــرداری آب منطقــه ای 
ــره شــده در  ــه حجــم آب ذخی ــا اشــاره ب اســتان لرســتان، ب
پشــت ســدهای اســتان لرســتان اظهــار داشــت: درحال حاضــر 
۵۵ درصــد حجــم مخــازن ســدهای اســتان لرســتان خالــی 

اســت.
وی افــزود: میــزان آب ذخیــره شــده در پشــت ســد مــروک 
ایوشــان خرم آبــاد ۳۱.۵  مترمکعــب،  میلیــون  دورود ۳7 
میلیــون مترمکعــب و خان آبــاد الیگــودرز ۳.۹۰۰ میلیــون 

ــت. ــب اس مترمکع
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــده  ــره ش ــم آب ذخی ــن حج ــرد: همچنی ــوان ک ــتان عن لرس
ــب،  ــون مترمکع ــودرز ۰.۱۳۳ میلی ــار الیگ ــد کزن ــت س در پش
حوضیــان الیگــودرز ۱۸ میلیــون مترمکعــب و هالــه کوهدشــت 

2.۸۹ میلیــون مترمکعــب اســت.

راه اندازی دفتر سازمان یونسکو 
در همدان

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

ــر  ــدازی دفت ــدان از راه ان ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــور خارجــه در  ــی وزارت ام ــر نمایندگ ســازمان یونســکو و دفت

ــر داد. ــدان خب هم
ابراهیــم مولــوی، رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان در 
ــاره  ــا اش ــورا، ب ــس ش ــاوران رئی ــی مش ــت هم اندیش نشس
بــه اینکــه راه انــدازی دفتــر نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در 
ــکان  ــت:  م ــژه ای برخــوردار اســت، گف ــت وی ــدان از اهمی هم
راه انــدازی ایــن دفتــر نیــز مهیــا شــده و مذاکراتــی بــه منظــور 
راه انــدازی دفتــر ســازمان فرهنگــی یونســکو در راســتای 
تعامــالت فرهنگــی بین المللــی در همــدان انجــام شــده 

اســت.

ایالممسعود هواسی
M.Havasi@eskimia.ir  

ــن  ــالم در اولی ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مجمــع ســالمت اســتان ایــالم کــه بــا حضــور معــاون 
ــت  ــد از موافق ــزار ش ــت برگ ــر بهداش ــی وزی اجتماع
وزیــر بهداشــت بــا احــداث مراکــز همراه ســرا در 

بیمارســتان های ایــالم خبــر داد.
ــز  ــا ۳ مرک ــداث 2 ی ــت: اح ــی گف ــم همت ــر کری دکت
همراه ســرا در بیمارســتان های ســطح شــهر ایــالم 
ــی  ــاران یک ــان بیم ــاه و آســایش همراه ــت رف در جه
ــا مطــرح شــدن  ــه خوشــبختانه ب ــود ک ــی ب از مباحث
ــر بهداشــت مــورد موافقــت قــرار گرفــت. توســط وزی

 ویزیت دو میلیون نفر در سال گذشته 
در ایالم

وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت 
گفــت: ایــن طــرح باعــث شــد حجــم کار همــکاران مــا 
چندیــن برابــر شــود، نمونــه بــارز ایــن افزایــش حجــم 
خدمــات ویزیــت بیــش از دو میلیــون نفــر در ســطح 

اســتان در ســال گذشــته بــوده اســت.
 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم اظهــار کــرد: 
در قالــب طــرح تحــول نظــام ســالمت امکانــات 
و تجهیــزات و زیرســاخت های جدیــدی در حــوزه 
بهداشــت و درمــان بــه اســتان اضافــه شــد که نشــانگر 

ــرح در کشــور اســت. ــن ط ــودن ای ــزار ب خدمتگ
 دکتــر همتــی بیــان کــرد: بیمارســتان ۳7۴ تختخوابی 
ایــالم یکــی از اقدامــات مانــدگار دولــت و وزارت 
ــات  ــم عملی ــه امیدواری بهداشــت در اســتان اســت ک

ــام برســد. ــه اتم ــان امســال ب ــا پای ــی آن ت اجرای
 احداث 107 پروژه با اعتبار 90 میلیارد 

تومان
ــبی در  ــیار مناس ــی بس ــارات عمران ــزود: اعتب وی اف
ــه شــامل  ــه شــده ک ــان هزین حــوزه بهداشــت و درم
تعــداد ۱۰7 پــروژه در حــال احــداث بــا اعتبــار ۹۰ 
ــش  ــان جه ــام آن ــا اتم ــه ب ــت ک ــان اس ــارد توم میلی
مطلوبــی در حــوزه بهداشــت و درمان در ســطح اســتان 

ــت. ــم داش خواهی

ــار کــرد:  ــالم اظه ــوم پزشــکی ای رئیــس دانشــگاه عل
خیریــن همــواره کنــار دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم 
بــرای خدمــت بــه مــردم پیشــقدم بوده انــد کــه 
ســتودنی اســت و ان شــاءهللا بــا کمــک ایــن عزیــزان 
ــردم  ــگاه م ــأن و جای ــور ش ــته و درخ ــت شایس خدم

ــم. ــه می کنی ــتان ارائ اس

ــریح  ــه تش ــود ب ــخنان خ ــر از س ــی دیگ وی در بخش
و  شــهری  جمعیــت  همچــون  شــاخص هایی 
روســتایی، تعــداد پزشــکان و میــزان پراکندگــی آنــان 
در ســطح اســتان پرداخــت و گفــت: درحال حاضــر در 
اســتان تعــداد ۵۰ پایــگاه شــهری، 7 مرکــز تســهیالت 
زایمانــی، 2۰۴ خانــه بهداشــت، ۱۰ مرکــز ارائــه دهنــده 
خدمــات مشــاوره بــارداری بــه مــردم ارائــه خدمــات 

می نماینــد.
دکتــر همتــی ادامــه داد: در ســال ۹۶ تعــداد ۹ مرکــز 
جامــع ســالمت و 2۳ خانــه بهداشــت احــداث شــده 
ــه  ــگاه در دســت احــداث و ۴۴ خان ــز و پای و 2۴ مرک
بهداشــت در دســت تعمیــر بــوده و یــک مرکــز 

ــت. ــده اس ــداث گردی ــز اح ــن نی ــردخانه واکس س
 پوشش 97 درصدی پرونده الکترونیک 

سالمت
ــک ســالمت  ــده الکترونی ــرد: پرون وی خاطرنشــان ک
نیــز یکــی از اقدامــات ارزشــمندی اســت کــه در ســطح 
اســتان پوششــی ۹7 درصــدی را داشــته اســت. 
همچنیــن یکــی از دغدغه هــای نظــام ارائــه خدمــات 
ــن  ــه در ای ــت ک ــین شهرهاس ــق حاشیه نش ــه مناط ب
زمینــه هــم خوشــبختانه وزارت بهداشــت توانســته بــه 
ــه  ــهرها ارائ ــینان ش ــی حاشیه نش ــت ۱۰ میلیون جمعی

خدمــت کنــد.
ــه  ــالم در ادام ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  رئی
ــه  ــکی ک ــزات پزش ــریح تجهی ــه تش ــود ب ــخنان خ س
ــتان  ــه اس ــالمت ب ــام س ــول نظ ــرح تح ــب ط در قال
ــن  ــب ای ــت: در قال ــه پرداخــت و گف اختصــاص یافت

طــرح بالــغ بــر 7۰ میلیــارد تومــان تجهیــزات پزشــکی 
ــی، ۴  ــه دولت ــا تعرف ــتگاه ام آرآی ب ــک دس ــامل ی ش
رادیولــوژی  دســتگاه   ۹ سی تی اســکن،  دســتگاه 
دیجیتــال، راه انــدازی شــد. تجهیــز کامــل مرکــز 
نابــاروری ایــالم بــرای اولیــن بــار، راه انــدازی و تجهیــز 
ــی  ــان آیــت هللا طالقان بیمارســتان تــک تخصصــی زن
بــرای اولیــن بــار، ۸ دســتگاه اکوکاردیوگرافــی، ۱۰ 
آندوســکوپ،  دســتگاه   ۶ ســونوگرافی،  دســتگاه 
کلونوســکوپ، یــک دســتگاه کلینیــک ســیار خدمــات 
دندانپزشــکی و ۴۵ دســتگاه ونتیالتــور در اختیــار 
ــه اســت. ــرار گرفت ــالم ق ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل

 دکتــر همتــی در پایــان ســخنان خــود خواســتار 
مشــارکت و همراهــی ســایر دســتگاه ها، ارگان هــا 
ــرد:  ــوان ک ــد و عن ــالمت ش ــر س ــازمان ها در ام و س
ــل  ــد از عوام ــا 2۵ درص ــکی تنه ــوم پزش ــگاه عل دانش
مؤثــر بــر ســالمت جامعــه را عهــده دار اســت و مابقــی 
بــر عهــده مــردم، دســتگاه ها و نهادهــای دیگــر اســت.

ــت،  ــر بهداش ــی وزی ــاون اجتماع ــز مع ــه نی  در ادام
ــکیل  ــه تش ــاره ب ــا اش ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم درم

مجمــع ملــی ســالمت بــا هــدف اجتماعی شــدن 
ســالمت، گفــت: تاکنــون مجمــع ســالمت در 2۸ 
اســتان و ۱۵۰ شهرســتان کشــور راه انــدازی شــده کــه 
ریاســت مجمــع ســالمت در اســتان ها بــر عهــده 
ــداران  ــده فرمان ــر عه ــتان ها ب ــتانداران و در شهرس اس

ــت. اس
 دکتــر ســید محمدهــادی ایــازی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا 2۵  ــک تنه ــس و ژنتی ــن، جن ــردی، س ــل ف عوام
درصــد در ســالمت افــراد تأثیرگــذار اســت، تأکیــد کرد: 
7۵ درصــد باقی مانــده بــه متولیــان دســتگاه های 
اجرایــی دیگــر بــاز می گــردد، بــه همیــن دلیــل 
مجامــع ســالمت در ســطح ملــی و اســتانی در 
راســتای جلــب مشــارکت تمامــی ارکان تأثیرگــذار در 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــردم تش ــالمت م س
 وی یــادآور شــد: اجتماعــی شــدن ســالمت، تحقــق 
ســالمت همگانــی و کاهــش نابرابری هــا در ایــن 
ــت  ــت اس ــن وزارت بهداش ــای نوی ــوزه از رویکرده ح
ــورت  ــردم به ص ــارکت م ــد مش ــور بای ــن منظ ــه ای و ب

ــب شــود. گســترده جل

شهر قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

ســازمان هایی  قــدس گفــت:  شــهردار   
کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا افــکار عمومــی 
ــود  ــنی از خ ــر روش ــد تصوی ــد، نیازمن دارن
از  مهــم  ایــن  و  نــزد جامعــه هســتند 
 طریــق روابط عمومــی حرفــه ای محقــق 

می شود.
ــی  ــتانه روز جهان ــاری در آس ــعود مخت مس
ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــات و روابط عموم ارتباط
ــن  ــدون شــک ای ــار داشــت: ب ــب اظه مطل
ــزون  ــت و نقــش روزاف ــر اهمی روز تداعی گ
صنعــت روابط عمومــی در دنیــای ارتباطــات 
ــده مجموعه هــای  ــه قلــب تپن اســت کــه ب

مختلــف تبدیــل شــده اســت.
نــه  روابط عمومــی  امــروزه  افــزود:  وی 
به عنــوان يــک ســامانه تشــريفاتی و حتــی 

به عنــوان يــک ســامانه  بلكــه  اجرايــی 
ــی در  ــر اصل ــی و عنص ــورتی و مديريت مش
ــگاه  ــازمان جاي ــر س ــرفت ه ــا و پیش ارتق
ــدون روابط عمومــی هیــچ  ــژه ای دارد و ب وي

فعالیتــی انعــکاس نمی یابــد. 
شــهردار قــدس تصریــح کــرد: روابط عمومی 
کارآمــد بــا ارتبــاط هرچــه بیشــتر بــا 
رســانه ها، ســازمان ها و اداره هــای دیگــر 
زمینــه معرفــی دســتاوردها و فعالیت هــای 
ســازمان های متبــوع خــود را در جامعــه 
فراهــم و زمینــه رشــد و پیشــرفت آن را 

فراهــم می کننــد.
روابط عمومــی  شــد:  یــادآور  مختــاری 

ــا  ــال، پوی ــادی فع ــک نه ــد در قامــت ی بای
ــا طراحــی  ــد ب ــد بتوان و اســتاندارد و کارآم
ــری از  ــی و بهره گی ــکار عموم ــی اف مهندس
ــن ارتباطــی و اطالع رســانی  شــیوه های نوی
بــرون  نیازهــای مخاطبــان درون و  بــه 
پاســخ گویــد و رضایتمنــدی  ســازمانی 
و  پیشــرفت  راســتای  در  را  حداکثــری 
تعالــی ســازمان متبوعــش بــه ارمغــان 

آورد.
ــازوکار  ــات را س ــی و ارتباط وی روابط عموم
ــردم و  ــن م ــی بی ــی و همزبان ــم همدل مه
ســازمان برشــمرد و تأکیــد کــرد: کارگــزاران 
و  مــردم داری  بایــد  روابط عمومــی 

ــرار  ــود ق ــرلوحه کار خ ــداری را  س مردم م
داده و بــرای کســب تفاهــم، هوشــمندانه و 

سخت کوشــانه تــالش کننــد.
ــی در  ــت: روابط عموم ــدس گف ــهردار ق ش
ــازوی مشــورتی  ــک ب ــش ی ســازمان ها نق
دارد کــه ایــن فرصــت را بــه هــر مجموعــه 
می دهــد تــا خدمــت و وظایــف خــود را بــه 
درســتی بــه مــردم اطالع رســانی کــرده و از 
ــرای  ــگاه رســانه ها ب ــت و جای ــوان، ظرفی ت

ــد.  ــتفاده کن ــی اس ــی عموم آگاهی بخش
ضمــن  پایــان،  در  مختــاری  مســعود 
روابط عمومــی   و  ارتباطــات  روز  تبریــک 
بــه مدیــران و کارشناســان ایــن عرصــه 
خصوصــا فعــاالن ایــن حــوزه در مدیریــت 
شــهری قــدس اظهــار امیــدواری کــرد، 
ایــن روز نقطــه عطفــی در توســعه و تحــول 

باشــد. روابط عمومی هــا 
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بــا پیشــنهاد مدیــر امــور آب و فاضــالب شــهریار، طــی برگــزاری 
نشســتی روش هــای مؤثــر در فرهنگ ســازی مصــرف صحیــح 

آب در جامعــه بررســی شــد.
ایــن نشســت بــا حضــور مدیــر روابط عمومــی و آمــوزش 
همگانــی شــرکت آب و فاضــالب شــهرها و شــهرک های غــرب 
تهــران، مدیــر و مســئولین واحدهــای امــور آبفــای شهرســتان 

شــهریار برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه مدیــر امــور آبفــای شــهریار گفــت: باتوجه بــه 
کاهــش بارندگی هــا و وضعیــت منابــع تأمیــن، لــزوم توجــه بــه 
فرهنگ ســازی مصــرف آب بــه یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 

مســئولین طــی ســال های اخیــر تبدیــل شــده اســت.

او اظهــار داشــت: بــرای نیــل بــه ایــن هــدف و جلــب مشــارکت 
شــهروندان، ضمــن بهره گیــری از تجــارب و برنامه هــای گذشــته، 
الزم اســت روش هــا و ایده هــای جدیــد فرهنگ ســازی در 

دســتور کار قــرار گیــرد.
ــالن ادارات در  ــهروندان در س ــه ش ــی ک ــر زمان ــدی ب ــزاد اس به
ــا  ــوان ب ــرد: می ت ــوان ک ــاره و عن ــتند اش ــات هس ــار خدم انتظ
ــت  ــای مدیری ــود و روش ه ــت موج ــات از وضعی ــه اطالع ارائ
ــرد. در  ــره ب ــوب به ــو مطل ــه نح ــان ب ــه آب از زم ــرف بهین مص
ادامــه مدیــر روابط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــای شــهرها 
ــات  ــه اقدام ــی از مجموع ــران گزارش ــرب ته ــهرک های غ و ش
ــی زاده دالور  ــزهللا ول ــرد. عزی ــه ک ــده ارائ ــات به عمل آم و جلس
افــزود: مجموعــه فعالیت هــا تاکنــون در راســتای آشــنایی 

ــت. ــه اس ــرف بهین ــای مص ــا روش ه ــهروندان ب ش
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ــه  ــن جلس ــتان در اولی ــتانداری گلس ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــور و  ــا حض ــاری ب ــال ج ــت: در س ــتان گف ــکن اس ــورای مس ش
تــالش مضاعــف دســتگاه های عضــو شــورا پــروژه مســکن مهــر 

ــد. ــرانجام می رس ــه س ــی و ب ــتان نهای اس
ــدس  ــت مهن ــه ریاس ــه ب ــکن ک ــورای مس ــه ش ــن جلس در اولی
ــی اســتانداری گلســتان  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام ــراوی مع غ
و  اســتان  راه و شهرســازی  و مهنــدس محبوبــی مدیــرکل 
ــران کل عضــو شــورای مســکن اســتان برگــزار شــد،  ســایر مدی
ــا هــدف  ــب افــزود: شــورای مســکن ب ــن مطل ضمــن اعــالم ای
ــل مســکن  ــد تکمی ــود فراین ــاء خدمــات زیرســاختی و بهب ا رتق
 خصوصــا پــروژه مســکن مهــر در اســتان برگــزار می  شــود

ــتا  ــن راس ــی رود در ای ــار م ــو انتظ ــتگاه های عض ــایر دس و از س
همکاری هــای الزم را داشــته باشــند.

 در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس محبوبــی مدیــرکل راه و 
ــتان  ــکن اس ــورای مس ــر ش ــتان و دبی ــتان گلس ــازی اس شهرس
گفــت: در ایــن جلســه تعیین تکلیــف هزینه هــای صــدور پروانــه 
ــهرهای  ــر در ش ــکن مه ــای مس ــهرداری در پروژه ه ــکار ش و پایان
گــرگان و رامیــان و تعیین تکلیــف بهــای فــروش عرصــه در برخی 
ــوط  ــائل مرب ــی مس ــتان و بررس ــه اس ــه جانب ــای س از پروژه ه
ــل  ــوار حائ ــار دی ــن اعتب ــر و تأمی ــکن مه ــای مس ــه تعاونی ه ب
ــرای انشــعابات فاضــالب  ــول و اج ــاد کت ــن علی آب ســایت االزم
ــودن  ــی ب ــی اوقاف ــائل حقوق ــر و مس ــکن مه ــای مس پروژه ه
عرصــه مســکن مهــر ســعدآباد گــرگان از موضوعاتــی بــود کــه در 
ــات الزم اتخــاذ شــد. ــن جلســه بررســی و مطــرح و تصمیم ای
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ــابقات  ــن دوره مس ــی یازدهمی ــه مقدمات مرحل
قــرآن کریــم و نهج البالغــه ویــژه کارکنــان و 
همســران کارکنــان شــرکت گاز اســتان مرکــزی 

ــزار شــد.  برگ
ــابقات  ــن دوره مس ــی یازدهمی ــه مقدمات مرحل
قــرآن کریــم و نهج البالغــه ویــژه کارکنــان و 
همســران کارکنــان، بــا حضــور حضــرت آیــت هللا 
ــهر  ــت ش ــه موق ــتیانی امام جمع ــی آش سپاس
اراک و مدیــر حوزه هــای علمیــه اســتان مرکــزی 
و جمعــی از مســئولین اســتان، مدیرعامــل، 
ــرکت و  ــن ش ــتادی ای ــای س ــن و رؤس معاونی
ــران و ۴۶۴  ــی گاز ای ــرکت مل ــی ش ــر اعزام ناظ

ــهر  ــه ش ــرای آین ــرکت کننده در فرهنگس ــر ش نف
ــد.  ــزار گردی اراک برگ

بــر پایــه ایــن گــزارش در مراســم افتتاحیــه 
ــی  ــات نوران ــالوت آی ــس از ت ــن مســابقات پ ای
قــرآن مجیــد توســط قــاری بین المللــی قــرآن 
کریــم، محمدرضــا ســمیعی مدیرعامــل شــرکت 
گاز اســتان مرکــزی ضمــن عــرض خیــر مقــدم 
بــه حاضریــن در ســالن، در زمینــه اهمیــت 
برگــزاری ایــن مســابقات مطالبــی را بیــان نمــود 
ــک  ــه نزدی ــت: باتوجه ب ــوص گف ــن خص و در ای
ــی  ــان و همزمان ــارک رمض ــاه مب ــه م ــودن ب ب
ایــن مســابقات بــا شــعبان المعظم ســعی و 
تــالش کارکنــان بــر ایــن باشــد کــه انــس خــود 
را بــا قــرآن بیشــتر نمــوده و در تمامــی مراحــل 
زندگــی از قــرآن کمــک بگیرنــد. در ادامــه ایــن 
مراســم، آیــت هللا سپاســی آشــتیانی امام جمعــه 
ــه  ــای علمی ــر حوزه ه ــهر اراک و مدی ــت ش موق
ــراد ســخنرانی پرداخــت  ــه ای اســتان مرکــزی ب

و در راســتای مضامیــن قــرآن و انــوار کالم و 
آیــات معجزه آســای قــرآن کریــم مطالبــی 
را بیــان نمــود. بــر پایــه ایــن گــزارش آمــار 
ثبت نام کننــدگان ایــن دوره از مســابقات ۴۶۴ 
نفــر بــود کــه بحمــدهللا 2۶ درصــد افزایــش 
بــه ســال گذشــته  شــرکت کنندگان نســبت 
ــازده  ــن مســابقات در ی ــود. ای ــه ب صــورت گرفت
ــت  ــق، قرائ ــت تحقی ــی، قرائ رشــته صحیح خوان
ترتیــل، حفــظ تخصصــی، حفــظ موضوعــی، 
حفــظ عمومــی، اذان، مفاهیــم قــرآن، مفاهیــم 
نهج البالغــه، مفاهیــم ســجادیه و ترجمــه قــرآن 
کریــم در قالــب  دو گــروه  کارکنــان و همســران 
کارکنــان  برگــزار و نفــرات اول رشــته های اصلــی 
کــه شــامل رشــته های قرائــت تحقیــق، قرائــت 
ترتیــل، حفــظ تخصصــی، مفاهیــم قــرآن و 
مفاهیــم نهج البالغــه بــه مرحلــه سراســری کــه 
ــود  ــزار می ش ــور برگ ــتان های کش ــی از اس در یک
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عبــاس ارشــدی مدیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: شهرســتان 
دلیجــان دارای2۸۰ هکتــار گلســتان گل محمــدی اســت کــه 
2۵۰هکتــار آن بــارده و ۳۰ هکتــار آن جدیداالحــداث اســت. 
در ادامــه ایشــان متوســط عملکــرد هــر هکتــار گل محمدی 
را ۳ تــن اعــالم نمــوده و پیش بینــی کردنــد کــه حــدود 7۵۰ 

تــن گل تــر از گلســتان های دلیجــان برداشــت شــود.
ــر  ــالی های اخی ــه خشکس ــرد: باتوجه ب ــان ک وی خاطرنش
الگــوی  تغییــر  در شهرســتان،  آب  منابــع  و کم شــدن 
کشــت ضــروری اســت؛ در همیــن راســتا مدیریــت جهــاد 
ــم آب و  ــوالت ک ــج محص ــه تروی ــتان ب ــاورزی شهرس کش
مناســب بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه به ویــژه گل محمــدی 

ــوده اســت. ــدام نم اق
ــان  ــه خاطرنش ــدی در خاتم ــاس ارش ــدس عب ــای مهن آق
ــر  ــد در اث ــی جدی ــال زراع ــه در س ــه اینک ــد باتوجه ب کردن
ســرمازدگی حــادث شــده باغــات گل محمــدی دچــار 
ــطح  ــود از س ــی می ش ــی پیش بین ــده اند، ول ــارت ش خس
ــردد  ــد گ ــر تولی ــن گل ت ــدی 7۵۰ ت ــار گل محم 2۵۰ هکت
کــه از ایــن میــزان ۳۱ لیتــر اســانس و ۱۰۰۰۰۰۰ لیتــر گالب 

می شــود. اســتحصال 

بازدید اعضای شورای اسالمی 
 شهر قدس از پروژه های 

در حال اجرای آبفا
شهر قدسفریده ناصریان

Nasrian@eskimia.ir

ــای در  ــدس از پروژه ه ــهر ق ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــد. ــد کردن حــال اجــرای آبفــا بازدی

ــای  ــور آبف ــر ام ــی مدی ــزاد رضوان ــد به ــن بازدی ــی ای  ط
شهرســتان قــدس گزارشــی کامــل از فعالیت هــای انجــام 
ــاری  ــش رو در ســال ج ــای پی ــداف و برنامه ه شــده و اه

ــه داد. ارائ
ــالب  ــعابات فاض ــب انش ــالمی از نص ــورای اس ــس ش  رئی
خیابــان جانبــازان، لبیــک و همچنیــن توســعه شــبکه 
ابــراز  قــدس  شهرســتان  بســیج  خیابــان  فاضــالب 

خرســندی کردنــد.
عســگری ضمــن تقدیــر از خدمــات مجموعــه امــور آبفــای 
شهرســتان قــدس گفــت: طــی ســال های اخیــر خدمــات 
ــه ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی آب از  ــی را در زمین مطلوب
ســوی آبفــا در ســطح شهرســتان شــاهد بوده ایــم و شــورای 
اســالمی شــهر قــدس همچــون گذشــته آبفــا را در رســیدن 

ــاری می رســاند. ــه اهــداف خــود ی ب

 عملیات راه سازی
در جاده های  ایالم تسریع شود

ایالممسعود هواسی
M.Havasi@eskimia.ir

اســتاندار ایــالم خواســتار ارائــه جــدول زمان بنــدی عملیــات 
راه ســازی بــرای پیمانــکاران حوزه راه ســازی شــد.

قاســم ســلمیانی دشــتکی افــزود: پیمانــکاران حــوزه 
عملیــات  زمان بنــدی  جــدول  اســاس  بــر  راه ســازی 
راه ســازی را انجــام دهنــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد حتمــا 
ــد  ــکار واج ــه پیمان ــروژه ب ــوند و پ ــاده ۴۶ ش ــمول م مش

ــود. ــذار ش ــت واگ صالحی
ــاس  ــر اس ــه ب ــئولین چنانچ ــری مس ــه داد: پیگی وی ادام
برنامــه زمانــی مــدون نباشــد بــه نتیجــه مطلــوب نخواهــد 
ــی مشــکالت حــوزه  ــران دســتگاه های اجرای رســید و مدی
ازجملــه  ذی صــالح  مجــاری  طریــق  از  را  خــود  کاری 

ــد. ــری کنن ــتانداری پیگی اس
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مشــکل معارضین پــروژه راه ســازی 
در مســیر ایــالم بــه اســالم آباد بایــد برطــرف شــود گفــت: در 
اجــرای طرح هــای راه ســازی، اصــالح نقــاط حادثه خیــز بــه 

منظــور کاهــش تصادفــات در اولویــت قــرار گیــرد.
ســلیمانی دشــتکی افــزود: در صــورت ایمن ســازی راه هــا، 

ضریــب خطــای انســانی نیــز کاهــش می یابــد. 
وی خواســتار تشــکیل کمیتــه مشــترکی از مســئولین 
عمرانــی اســتان های ایــالم و کرمانشــاه بــرای بررســی رفــع 
ــتان و  ــن دو اس ــترک بی ــی مش ــای ارتباط ــکالت راه ه مش

ــن خصــوص شــد. ــکار در ای ــه راه ارائ

اجرای طرح ضیافت مهر رمضان 
در بهزیستی یزد 

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

ــت:  ــزد، گف ــتان ی ــتی اس ــارکت های بهزیس ــاون مش  مع
شــروع  بــا  همزمــان  رمضــان  مهــر  ضیافــت  طــرح 
 مــاه مبــارک رمضــان در بهزیســتی اســتان یــزد اجــرا 

می شود.
اداره کل  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  بمانــی  حســین 
بهزیســتی اســتان در مــاه مبــارک رمضــان، اظهــار داشــت: 
ــرا  ــه اج ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــه از اول م ــرح ک ــن ط در ای
ــاله از  ــه س ــان، هم ــر رمض ــت مه ــرح ضياف ــد، ط در می آی
ــد؛ مســئولین  ــه اجــرا در می آی ــارک رمضــان ب اول مــاه مب
هــر شــب در منــزل یکــی از مددجویــان بهزیســتی حضــور 
ــان  ــکالت آن ــائل و مش ــان مس ــک در جری ــه و از نزدی یافت

قــرار می گیرنــد .
وی افــزود: هــدف از اجــرای ایــن طــرح آگاه ســازی جامعــه 
ــد و  ــاد امی ــازمان، ایج ــوع س ــترده و متن ــات گس ــا خدم ب
ــران  ــنايی مدي ــان، آش ــتی در دل مددجوی ــس نوع دوس ح
ــا فعاليت هــای بهزيســتی، اطــالع  دســتگاه های اجرايــی ب
ــالش در  ــان و ت ــكالت مددجوي ــی و مش ــت زندگ از وضعي

راســتای رفــع مشــكالت آن هــا اســت.
معــاون مشــارکت های بهزیســتی اســتان گفــت: در طــرح 
ضیافــت مهــر رمضــان معلــوالن، زنــان سرپرســت خانــوار و 

ــد. ــدان بی سرپرســت در اولويــت قــرار دارن فرزن

،،
ایــام  تختخوابــی  بیمارســتان ۳۷۴ 
یکــی از اقدامــات مانــدگار دولــت و 
وزارت بهداشــت در اســتان اســت کــه 
امیدواریم عملیات اجرایی آن تا پایان 

ــه اتمــام برســد امســال ب

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

شــهردار یــزد بــا بیــان اینکــه دیــوار بی اعتمــادی 
ــزد، گفــت:  ــرو بری ــد ف ــه شــهرداری بای مــردم ب
یــزد بــه یــک کارگاه بــزرگ عمرانــی بــرای 

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــرفت و زیبای پیش
مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه انقــالب 
اســالمی ایــران بــا تمــام ســختی هایی کــه 
در پیــش داشــت قله هــای افتخــار را یکــی 
ــت:  ــار داش ــرده، اظه ــح ک ــری فت ــس از دیگ پ
درحال حاضــر خاکریزهــا و محــل رزم مــا نســبت 
بــه گذشــته تفــاوت کــرده و نــگاه جدیــدی را در 

ــم. ــاز داری ــا دشــمن نی ــر جنــگ ب براب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتــدار هــر کشــور بــه 
واســطه وجــود ســه قدرت خــدادادی، اکتســابی 
و گفتمانــی اســت، افــزود: بســیاری از کشــورها 
ــادن و  ــت و مع ــه نف ــدادادی ازجمل ــدرت خ ق
مــوارد مختلــف دیگــر را دارنــد و برخــی کشــورها 
ــد؛  ــی برخوردارن ــابی باالی ــدرت اکتس ــم از ق ه
ولــی ایــن دو بــه تنهایــی اقتــدار یــک کشــور را 

بــه دنبــال نــدارد.
شــهردار شــهر جهانــی یــزد گفــت: هــر کشــوری 
ــدا  ــت پی ــدار دس ــه اقت ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ب
ــدرت  ــی، ق ــدرت قبل ــر دو ق ــد عالوه ب ــد، بای کن
گفتمانــی هــم داشــته باشــد و انقــالب اســالمی 
ایــران هــم بــا گفتمــان نــاب امــام خمینــی )ره( 

ــوری  ــی جمه ــه غرب ــرقی ن ــه ش ــث ن ــه بح ک
اســالمی را مطــرح کردنــد، اقتــدار بســیار باالیــی 

دارد.
دســتگاه های  کــرد:  تصــرح  جمالی نــژاد 
اجرایــی و شــهرداری ها هــم خــارج از ایــن 
ــرت  ــان حض ــوز گفتم ــتند و هن ــان نیس گفتم

امــام در شــهرهای کشــور حاکــم اســت.
وی بــه اقدامــات شــهرداری شــهر جهانــی یــزد 
ــرد و  ــاره ک ــهر اش ــن ش ــرفت ای ــه پیش در زمین
ادامــه داد: شــهرداری یــزد بــا تمــام ظرفیــت در 
حــال تبدیــل کــردن ایــن شــهر بــه یــک کارگاه 
بــزرگ عمرانــی اســت و در نقــاط مختلــف 
توســعه  بــرای  اقدامــات گســترده ای  شــهر 

زیرســاخت ها، زیباســازی و رفــع مشــکالت 
ــت. ــه اس ــام گرفت انج

شــهردار یــزد تصریــح کــرد: اگــر قــرار اســت در 
ــتفاده  ــرفت اس ــرای پیش ــا ب ــهری ظرفیت ه ش
ــا  شــود، الزم اســت کــه مناســبات شــهرداری ب
مــردم، دســتگاه ها و حاکمیــت بــه بهتریــن 
نحــو تکمیــل و بهبــود یابــد کــه در ایــن زمینــه 
را  بلنــدی  قدم هــای  یــزد  شــهرداری  هــم 
برداشــته و تالش هــای زیــادی انجــام داده 

ــت. اس
پاســخگویی  نهضــت  ایجــاد  جمالی نــژاد 
اقدامــات  مهم تریــن  از  یکــی  را  مــردم  بــه 
شــهرداری یــزد در زمینــه بهبــود مناســبات 
شــهرداری بــا مــردم دانســت و تصریــح کــرد: از 
ــنبه ها  ــنبه ها و چهارش ــای یک ش ــن روز روزه ای
بــه  مختلــف شــهر  مناطــق  در  بــا حضــور 

ــخ های  ــوش داده و پاس ــردم گ ــای م صحبت ه
الزم را بــه آن هــا ارائــه می کنیــم.

وی تصریــح کــرد: متأســفانه یکــی از مشــکالتی 
کــه از گذشــته های دور در شــهر یــزد بــوده ایــن 
ــهرداری ها  ــه ش ــردم ب ــی از م ــه خیل ــت ک اس
ــوار  ــن دی ــه ای ــت ک ــد و الزم اس ــاد ندارن اعتم
بی اعتمــادی کوتاه تــر شــود و فــرو ریــزد و 
اگــر ایــن دیــوار از بیــن بــرود، حضــور مــردم در 
ــد و  ــدا می کن ــف افزایــش پی عرصه هــای مختل

ــد. ــن می آی ــهرها پایی ــای ش هزینه ه
جمالی نــژاد بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا ایــن 
دارد  شــهرداری  کــه  ناچیــزی  بودجه هــای 
نمی تــوان شــهری آبــاد و زیبــا ایجــاد کــرد 
افــزود: بــرای رفــع مشــکل کمبــود بودجــه، بایــد 
و  داخلــی  ســرمایه گذاران  جــذب  زمینــه  در 

خارجــی اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

شهردار یزد:
دیوار بی اعتمادی مردم به شهرداری یزد باید فرو ریخته شود
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خبر داد:
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و  بایدهــا  دربــاره  نایینــی  الهام الســادات هاشــمیان 
نبایدهــای روزه داری در زنــان بــاردار اظهــار داشــت: 
توصیــه  ســوم  ماهــه   3 در  بــاردار  زنــان  روزه داری 
ــوء  ــار س ــه دوم آث ــی روزه داری در 3 ماه ــود؛ ول نمی ش
ــد  ــا  70 درص ــوم  5 ت ــه س ــدارد؛ در 3 ماه ــن ن ــر جنی ب
انــرژی جنیــن از گلوکــز مــادر تأمیــن می شــود، بنابرایــن 
ــی و  ــر چرب ــت از ذخای ــش برداش ــبب افزای روزه داری س
بــه دنبــال آن افزایــش ترکیبــات کتونــی در خــون مــادر 
ــردش  ــت وارد گ ــق جف ــات از طری ــن ترکیب ــود؛ ای می ش
ــیب  ــی او آس ــتم عصب ــه سیس ــده و ب ــن ش ــون جنی خ

می رســاند.
وی اضافــه کــرد:  زنــان بــاردار کــه حــدود  8 ســاعت در 
حالــت ناشــتا باقــی بماننــد، قنــد خــون آن هــا نســبت 

ــدت  ــش م ــا افزای ــده و ب ــر ش ــی کمت ــد طبیع ــه ح ب
زمــان گرســنگی، احتمــال افزایــش مــواد کتــون ناشــی 
از سوخت وســاز چربی هــا در خــون مــادر وجــود دارد. 
ورود مــواد کتونــی از طریــق جفــت بــه جنیــن و از ســوی 
دیگــر کاهــش قنــد خــون مــادر موجــب می شــود ســنتز 
بازهــای آلــی در ســلول های مغــز جنیــن دچــار اختــال 
ــدی  ــی ج ــوم خطرات ــه س ــد در 3 ماه ــده و  می توان ش

بــرای جنیــن داشــته باشــد.
وی گفــت: رژیــم غذایــی بــرای زنــان بــاردار ســالم 
روزه دار بایــد به گونــه ای باشــد کــه پروتئیــن، ســبزیجات، 
مغــذی  و  مفیــد  شــیرین  خوراکی هــای  و  میوه هــا 
ــه میــزان  نظیــر خرمــا  به ویــژه هنــگام افطــار و ســحر ب

ــد. ــته باش ــود داش ــتری در آن وج بیش

 کنتــرل نکــردن دیابــت در زنــان می توانــد ســبب ایجــاد 
شــود. ادرار  بی اختیــاری 

رئیــس انجمــن نورویورولــوژی ایــران دربــاره علــت بی اختیــاری 
ــه ســن،  ــان ب ــان اظهــار کــرد: بی اختیــاری ادرار در زن ادرار در زن
ــگی  ــا پیش یائس ــارداری ی ــای ب ــا، هورمون ه ــداد زایمان ه تع
همچــون  بیماری هایــی  وجــود  همچنیــن  دارد.  بســتگی 
ــی  ــات نخاع ــر و ضایع ــک های کم ــت، دیس ــون، دیاب پارکینس
ــود؛  ــان ش ــاری ادرار در زن ــروز بی اختی ــبب ب ــد س ــز می توان نی
ــم  ــز می توانی ــه ای نی ــاری زمین ــچ بیم ــدون هی ــه ب درحالی ک

ــروز ایــن مشــکل باشــیم. شــاهد ب
نیــز  استرســی  ادرار  بی اختیــاری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــرد در حــال ســرفه، عطســه،  ــه ف ــد ک ــه  وجــود می آی ــی ب زمان
ــدن ــا انجــام فعالیت هــای فیزیکــی همچــون پری ــدن ی  خندی

یا ورزش کردن به علت شل شدن عضات کف لگن است.
دکتــر مهــری مهــراد، افــزود: ممکــن اســت بی اختیــاری ادرار بــه 
ایــن شــکل بــروز کنــد کــه فــرد بافاصلــه پــس از احســاس ادرار 
ــر  ــا تأخی ــن کار ب ــر ای ــرود و اگ ــه دستشــویی ب ــور باشــد ب مجب
ــن  ــن ممک ــد. همچنی ــود آی ــه وج ــزش ادرار ب ــد ری ــراه باش هم
اســت فــرد کنترلــی بــر ادرار خــود نداشــته باشــد کــه این مشــکل 
به ویــژه در افــرادی کــه دیابــت دارنــد و قنــد خــون خــود را 
چــکاپ و کنتــرل نمی کننــد، بیشــتر دیــده می شــود. وی یــادآور 
شــد: هرچقــدر بی اختیــاری ادرار در زنــان زودتــر تشــخیص داده 
شــود درمــان آن راحت تــر اســت، به طــور مثــال تزریــق PRP در 
واژن ایــن مشــکل را رفــع می کنــد؛ امــا بــا گســترش بیمــاری و 
رعایت نکــردن فــرد مبتــا بــه دیابــت ممکــن اســت فــرد نیــاز بــه 

عمــل جراحــی پیــدا کنــد.

جراح و متخصص زنان:

نکاتی که زنان باردار در ماه رمضان باید رعایت کنند
رئیس انجمن نورویورولوژی ایران:

دیابت بی  اختیاری ادرار می آورد

 از خواص بی نظیر انجیر 
غافل نشوید

ــان  ــامل درم ــر ش ــدار انجی ــوه پرطرف ــامتی می ــای س مزای
اختــاالت جنســی، یبوســت، ســوء هاضمــه، دیابــت، ســرفه، 

برونشــیت و آســم اســت.
 کنترل فشارخون: 

ــود،  ــراه ش ــیم هم ــش پتاس ــا کاه ــدیم ب ــش س ــر افزای اگ
ــت.  ــارخون اس ــش فش ــه آن افزای نتیج

ــادی پتاســیم و از طــرف  ــر زی ــی دارای مقادی ــر از طرف انجی
ــن  ــه ای ــت. در نتیج ــدیم اس ــی س ــزان کم ــر دارای می دیگ
ــه بســیار مناســبی  ــا فشــارخون گزین ــارزه ب ــرای مب ــوه ب می

اســت. 
انجیــر بــا ایجــاد تعــادل در فشــارخون بــرای شــما آرامــش 

بــه همــراه مــی آورد.
 تقویت استخوان ها: 

انجیــر سرشــار از کلســیم اســت. کلســیم نیــز بــرای تقویــت 
ــود.  ــوب می ش ــرورت محس ــک ض ــتخوان ها ی اس

ــن دارای فســفر اســت. فســفر در شــکل گیری  ــر همچنی انجی
ــیب دیدگی  ــس از آس ــا پ ــوردن آن ه ــا جوش خ ــتخوان ها ی اس

یــا شکســتگی مؤثــر اســت.
 پیشگیری از یبوست: 

ــاند.  ــدن می رس ــه ب ــر ب ــرم فیب ــر 5 گ ــده انجی ــرف 3 وع مص
غلظــت بــاالی فیبــر موجــب عملکــرد منظــم روده و جلوگیــری 
تنهــا  نــه  انجیــر  در  فیبــر موجــود  یبوســت می شــود.  از 
برطرف کننــده یبوســت اســت بلکــه از اســهال و حــرکات 

نامنظــم روده ای نیــز پیشــگیری می کنــد.
 کاهش وزن: 

ــد و  ــک می کن ــش وزن کم ــه کاه ــر ب ــود در انجی ــر موج فیب
ــه  ــه می شــود. البت ــه چاقــی توصی ــان ب ــه مبتای مصــرف آن ب
توجــه داشــته باشــید کــه انجیــر نســبتا دارای کالــری زیــادی 
اســت و می توانــد منجــر بــه افزایــش وزن شــود، خصوصــا اگــر 
همــراه بــا شــیر مصــرف شــود. بــه همیــن دلیــل بهتر اســت در 
مصــرف آن از ایــن جهــت جانــب تعــادل را رعایــت کــرد. مصرف 
چنــد عــدد انجیــر بــرای دریافــت مــواد مغــذی آن کافی اســت. 

پــس بهتــر اســت در مصــرف آن زیــاده روی نکنیــد.

 کاهش کلسترول: 
ــی  ــر گیاه ــی فیب ــن نوع ــن اســت. پکتی ــر دارای پکتی انجی
ــتم  ــر در سیس ــن فیب ــه ای ــی ک ــت. هنگام ــول اس و محل
گــوارش جابه جــا می شــود، بــه ســادگی کلســترول های 
ــدن  ــه قســمتی از ب ــد و ب ــا خــود حمــل می کن ــی را ب اضاف
 کــه مــواد زائــد بــرای دفــع در آنجــا جمــع می شــوند منتقــل 

می شوند. 
عاوه بــر ایــن، انجیــر بــه دلیــل وجــود فیبــر زیــاد در 
ــرف  ــه مص ــما ب ــل ش ــتها و می ــرل اش ــد در کنت آن می توان

ــد. ــر باش ــر مؤث ــرب و مض ــای چ غذاه
 حفظ سالمت قلب: 

ــت.  ــگا 6 اس ــگا 3 و ام ــول، ام ــاوی فن ــک ح ــر خش انجی
ایــن اســیدهای چــرب خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی 
ــر  ــادی ب ــر زی ــز تأثی ــر نی ــرگ انجی ــد. ب ــش می دهن را کاه

ــون دارد.  ــود در خ ــیرید موج ــری گلیس ــزان ت می
تــری  بــرای  بازدارنــده  یــک  انجیــر  بــرگ  واقــع،  در 
 گلیســیرید محســوب می شــود و مقــدار کلــی آن را کاهــش 

می دهد.

گروه سامت فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  مدیــرکل 
ــر روزه داری در  ــه نقــش مؤث ــا اشــاره ب بهداشــت ب
بهبــود بیماری هــای مختلــف گفــت: نخــوردن 

ســحری موجــب چاقــی می شــود.
ــاره اصــول تغذیــه ای صحیــح  زهــرا عبداللهــی درب
ــات نشــان  ــار داشــت: مطالع ــاه رمضــان اظه در م
داده اســت، روزه گرفتــن بــرای مبتایــان بــه 
ــزان  ــد اســت و می ــاال بســیار مفی ــی خــون ب چرب
چربی هــای نامطلــوب موجــود در خــون را تنظیــم 
ــای  ــزان چربی ه ــش می ــب افزای ــد و موج می کن

ــود. ــون می ش ــد خ مفی

وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  مدیــرکل 
ــول  ــذا در ط ــده غ ــه وع ــرف س ــر مص ــت ب بهداش
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــان تأکی ــاه رمض ــبانه روز در م ش
ــه روزه دار نیســتند، در  ــی ک ــد اوقات روزه داران همانن
طــول شــبانه روز ســه وعــده غــذا مصــرف کننــد کــه 
ایــن وعده هــا شــامل افطــار، شــام و ســحر اســت.

در ادامــه توصیه هــای مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه 
جامعــه وزارت بهداشــت در خصــوص رعایــت اصول 

تغذیــه ســالم در مــاه رمضــان آمــده اســت:
 بســیاری از افــراد تصــور می کننــد، هنــگام 
ــل  ــری می ــی و پرکال ــای پرچرب ــد غذاه ســحر بای
کننــد کــه در طــول روز احســاس گرســنگی نکننــد؛ 
ــی به خصــوص  ــی پرچرب ــواد غذای ــا مصــرف م ام

در هــوای گــرم موجــب تشــنگی شــدید و کم آبــی 
ــواد  ــذای کم چــرب و م ــدن می شــود. مصــرف غ ب
غذایــی پرفیبــر مثــل میوه هــا و ســبزی ها در 
ــی  ــواد غذای ــود، م ــد می ش ــحری تأکی ــده س وع
ــد و  ــذب می کنن ــود ج ــادی در خ ــر، آب زی پرفیب
ــد و  ــه آهســتگی جــذب کن ــد آن را ب ــدن می توان ب

ــارض شــود. ــر ع احســاس تشــنگی دیرت
 مصــرف آب بــه مقــدار زیــاد در وعده ســحری و 
مخصوصــا بین غــذا توصیه نمی شــود، مصــرف آب 
زیــاد در وعــده ســحری، موجب رقیق شــدن شــیره 
معــده و آنزیم هــای گوارشــی شــده و رونــد هضــم 
ــه  غــذا مختــل می شــود؛ بنابرایــن مصــرف بی روی
آن توصیــه نمی شــود؛ همچنیــن بایــد توجــه شــود 
کــه مصــرف مایعــات مثــل آب آشــامیدنی، آبمیوه، 
شــیر کم چــرب، دوغ بــدون نمــک در فاصلــه پــس 
 از افطــار تــا هنــگام خوابیــدن کمــک می کنــد

کــه تعــادل آب و الکترولیت هــای بــدن در هنــگام 
روزه داری، حفــط شــود.

 در مــاه مبــارک رمضــان بهتــر اســت از غذاهــای 
ســرخ شــده و پرچــرب اســتفاده نشــود. مصــرف 
غذاهــای ســرخ شــده و پرچــرب، عاوه بــر افزایــش 
ورم  ســوءهاضمه،  موجــب  خــون  چربی هــای 
معــده، اضافــه وزن و چاقــی می شــود؛ همچنیــن 
مصــرف زیــاد چــای به خصــوص در وعــده ســحری 
توصیــه نمی شــود؛ زیــرا چــای مــدرر اســت و 

ــود. ــما می ش ــدن ش ــت دادن آب ب ــث ازدس باع
ــل  ــیرین مث ــدی و ش ــواد قن ــاد م ــرف زی  مص
کیک هــای خامــه ای، شــکات، شــیرینی های 
خامــه دار، زولبیــا و بامیــه، باقلــوا، حلــوای خیلــی 
ــرب در  ــیرین و چ ــله زرد ش ــرب، ش ــیرین و چ ش
ــی  ــه وزن و چاق ــان اضاف ــارک رمض ــاه مب ــام م ای
ــال دارد.  ــه دنب ــون را ب ــد خ ــش قن ــر افزای و خط

برخــاف تصــور برخــی افــراد، روزه بــدون ســحری 
نــه تنهــا موجــب کاهــش وزن نمی شــود، بلکــه بــه 
دلیــل افــت شــدید قنــد خــون در طــی روز موجــب 
می شــود تــا شــخص روزه دار در زمــان افطــار تمایــل 
بیشــتری بــرای خــوردن غذاهــای شــیرین و چرب 
پیــدا کنــد و همیــن موضــوع در نهایــت منجــر بــه 

ــود. ــی می ش ــه وزن و چاق اضاف
ــامل  ــر ش ــبک و مختص ــای س ــرف غذاه  مص
ــیر  ــد ش ــات مانن ــیر و لبنی ــی ش ــای غذای گروه ه
و ماســت و پنیــر، نــان و غــات ماننــد برنــج 
ــه  ــر و ســبزی ک ــان و پنی ــب ن ــد ترکی ــان، مانن و ن
یکــی از عــادات خــوب غذایــی هموطنــان در ایــن 
ایــام اســت، فرنــی یــا شــیربرنج در هنــگام افطــار 
مناســب اســت؛ همچنیــن اســتفاده از مــواد غذایی 
ــظ  ــگام افطــار و ســحر موجــب حف ــه هن آبکــی ب

تعــادل آب و امــاح فــرد روزه دار می شــود.

#دنیای_میوهها

سالمت6

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
نخوردن سحری موجب چاقی می شود

تازههایپزشکی
 عرضه اولین داروی 

کاهش فرکانس میگرن
»ایموویــگ«)Aimovig( نــام اولیــن دارویــی اســت کــه 
یــک گیرنــده خــاص در مغــز را بــه منظــور کاهــش فرکانــس 

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــرن ه میگ
پــس از انجــام آزمایش هــای بالینــی موفقیت آمیــز و ایمــن، 
ســرانجام ســازمان غــذا و داروی آمریــکا )FDA( اولین داروی 

پیشــگیرانه میگــرن را تأییــد کرد.
ــا  ــدی از داروه ــته جدی ــطح )کاس( در دس ــن س ــن اولی ای
ــای خــاص  ــت پپتیده ــردن فعالی ــرای متوقف ک ــه ب اســت ک
ــرن طراحــی شــده  ــال شــدن میگ ــرای فع شــناخته  شــده ب

اســت.
ایــن داروی تــازه تأییــد شــده »erenumab« نــام دارد 
ــا  ــود و ب ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــم »Aimovig« ب ــه اس ــه ب ک
مســدودکردن گیرنده هــای پپتیــد مرتبــط بــا ژن کلســایتونین 

)CGRP-R( در مغــز کار می کنــد.
ــن  ــرن مزم ــه میگ ــا ب ــراد مبت ــه اف ــا نشــان داد ک آزمایش ه
بــا مســدودکردن ایــن گیرنده هــا کــه نقــش مهمــی در 
فعال شــدن میگــرن دارنــد، کاهــش درخــور توجهــی در 

فرکانــس حمــات میگرنــی گــزارش داده انــد.
ایــن دارو تنهــا یکــی از چهــار درمــان متفــاوت، درحال حاضــر 
ــدف  ــای CGRP را ه ــه گیرنده ه ــت ک ــعه اس ــال توس در ح
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن درمان ــن اولی ــا ای ــد؛ ام ــرار می دهن ق
ــد  ــن امی ــرن ای ــه میگ ــا ب ــاران مبت ــه بیم ــازار می رســد و ب ب
ــه  ــان آنچ ــرای درم ــی ب ــت راه ــم در نهای ــه عل ــد ک را می ده
و   ناامیدکننــده  شــرایط  یــک  شــکل  بــه  مدت هــا  کــه 

پیش بینی ناپذیــر تجربــه کرده انــد، پیــدا کــرده اســت.

 دستگاه ایرانی که سرطان 
را به آسانی تشخیص می دهد

شــرکت های  در  نخبــه  جوانــان  روزمــره   اختراعــات 
دانش بنیــان و طرح هــای مبتنــی بــر دانــش اســت کــه رشــد 

و پیشــرفت کشــور را رقــم می زنــد.
 یکــی از شــرکت های دانش بنیــان بــرای اولیــن بــار در کشــور 
ــرطان را  ــه س ــت ک ــده اس ــتگاهی ش ــد دس ــه تولی ــق ب موف

تشــخیص می دهــد.
 مدیــر ایــن شــرکت دانش بنیــان در رابطــه بــا ایــن دســتگاه 
گفــت: دســتگاهی ســاخته ایم کــه هماننــد نوعــی ســانتریفیوژ 
عمــل می کنــد و ســرطان را در مــدت زمانــی کوتــاه تشــخیص 

می دهــد.
 وی در خصــوص چگونگــی کارکــرد ایــن دســتگاه بیــان کــرد: 
اگــر ســرطان در قســمت هایی ماننــد کبــد یــا کلیــه باشــد بــه 
ــرد و  ــدا ک ــدن ج ــرطانی را از ب ــوده س ــوان آن ت ــی می ت راحت
آزمایش هــای الزم را بــر روی آن انجــام داد؛ امــا هنگامــی 
ــد مایــع مغــزی  ــدن مانن کــه بخواهیــم از بخــش مایعــات ب

آزمایــش بگیریــم، بــه ایــن دســتگاه نیــاز اســت.
 مدیــر ایــن شــرکت دانش بنیــان ادامــه داد: بــرای نمونه گیری 
از ســلول های ســرطانی یــا ســلول های مشــکوک بــه ســرطان 
مایــع مغــزی یــا نخاعــی از بــدن فــرد بیمــار گرفتــه می شــود 
و بــه ظرف هــای مخصــوص دســتگاه منتقــل خواهــد شــد و 
ــای  ــر روی الم ه ــن ســلول ها ب ــی ای ســپس طــی فرآیندهای

میکروســکوپ اســپری می شــوند.

تغذیه

با خواص زعفران بیشتر آشنا شوید
14 نکتــه در رابطــه بــا زعفــران کــه در مقالــه زیــر توضیــح 

داده شــده اســت.
تــا 30   10 ارتفــاع  بــه  زعفــران گیاهــی کوچــک   -1
ســانتی متر، چندســاله و پیــازدار اســت کــه پیــاز آن 
ــوه ای  ــازک قه ــروی و پوشــیده از غشــاءهای ن ــا ک تقریب

ــت. اس
۲- قســمت مــورد اســتفاده ایــن گیــاه، انتهــای خامــه و 
ــروف  ــران مع ــام زعف ــه ن ــه ب ــت ک ــاخه اس ــه سه ش کال

ــا طعــم کمــی تلــخ دارد. اســت و بویــی معطــر ب
3- اســکندر مقدونــی هنــگام جنــگ در آســیا، از زعفــران 
و  می کــرد  اســتفاده  خــود  زخم هــای  بــرای  ایــران 
همراهــان او اســتفاده از زعفــران را یــاد گرفتــه و تجــارب 

ــد. ــال دادن ــان انتق ــه یون آن را ب
آشــور  بــه دســتور  کتــاب گیاه شناســی کــه  در   -4
ــده،  ــته ش ــاد نوش ــش از می ــرن پی ــت ق ــال هف بنی پ

راجــع بــه زعفــران توضیــح داده شــده اســت.
ــه 4  ــد ک ــان می ده ــدارک نش ــی م ــن بعض 5- همچنی
ــان حــدود ۹0 بیمــاری  ــران در درم ــل زعف هــزار ســال قب

ــرد داشــته اســت. کارب
مســکن،  به عنــوان  زعفــران  عامــه،  فرهنــگ  در   -6

دارد. و معــرق کاربــرد  خلــط آور، محــرک جنســی 
ــق  ــه مناط ــوط ب ــه مرب ــتان گون ــای داس 7- در گزارش ه
اســتوایی آســیا، از خمیــری نــام بــرده شــده کــه مخلوطی 
از زعفــران و چــوب صنــدل اســت و ایــن خمیــر امــروزه 
همچــون گذشــته به صــورت مرهمــی آرامش بخــش 

ــود. ــرف می ش ــک مص ــت های خش ــرای پوس ب
مســکن،  آرام بخــش،  به عنــوان  عــوام  طــب  در   -8

می شــود. مصــرف  معــده  مقــوی  و  ضداسپاســم 
و  طعم دهنــده  معطرکننــده،  به عنــوان  تغذیــه  در   -۹
ــی  ــگ زرد طای ــاد رن ــث ایج ــران باع ــده )زعف رنگ کنن
ــا  ــوب در غذاه ــی خ ــوع و طعم ــوی مطب ــگ، ب خوش رن

می شــود( بــه کار مــی رود.
ــه حــدود یــک گــرم  10- مقــدار مصــرف عــادی آن روزان

اســت.
ــقط  ــب س ــده آور و موج ــران قاع ــاد زعف ــرف زی 11- مص

ــت. ــن اس جنی
اســتفراغ،  باعــث  اســت  ممکــن  همچنیــن   -1۲
ادرار،  خون ریــزی رحمــی، اســهال خونــی، خــون در 
ــدن  ــب، زردش ــم و ل ــار چش ــزی کن ــاغ، خون ری خون دم

پوســت و زردشــدن غشــاء مخاطــی شــود.
ــنده  ــی کش ــور کل ــرم آن به ط ــدود ۲0 گ ــرف ح 13- مص

اســت.
14- بــرای نگهــداری ایــده آل، زعفــران بایــد از نــور و 
ــداری  ــروف نگه ــن ظ ــود. بهتری ــت ش ــت محافظ رطوب
زعفــران در درجــه اول ظــروف فلــزی و بعــد ظــروف 

ــت.  ــی اس ــه ای رنگ شیش
ــتند؛  ــب نیس ــداری مناس ــرای نگه ــتیکی ب ــروف پاس ظ
زیــرا در مــدت کوتاهــی اســانس زعفــران کــم شــده و از 

ــود. ــته می ش ــت آن کاس مرغوبی
 همچنیــن بهتــر اســت هنــگام مصــرف به صــورت پــودر در 
آیــد یــا پــودر آن در زمــان کوتاهــی مصــرف شــود؛ چــون 

اســانس معطــر آن زودتــر از پــودر تبخیــر می شــود.

زیبایی

چین و چروک صورتتان را محو کنید
کارشناســان بــه افــراد توصیــه می کننــد بــرای درمــان چیــن و 
ــواع کرم هــای  چروک هــای صــورت خــود به جــای مصــرف ان
ضــد چیــن و چــروک که بیشــتر آن هــا کارایــی مناســب ندارند، 

روزانــه یــک عــدد ســیب مصــرف کننــد.
پژوهش هــای جدیــد نشــان داده اســت مصــرف ســیب 
باعــث برطــرف شــدن چیــن و چروک هــای صــورت می شــود.

ــوه و ســبزیجات  ــم غذایــی ســالم سرشــار از می داشــتن رژی
ــن و  ــه، چی ــردن آکن ــرای ازبین ب ــل ب ــن عام ــازه، مهم تری ت

ــت. ــتی اس ــکل های پوس ــایر مش ــروک و س چ
ــی  ــم غذای ــه در رژی ــرادی ک ــد اف ــان می دهن ــا نش پژوهش ه
آن هــا، میــزان زیــادی از گوشــت قرمــز، نــان و انــواع شــیرینی 
و خوراکی هــای شــیرین وجــود دارد بیشــتر از ســایرین دچــار 

ــوند. ــتی می ش ــای پوس ــن و چروک ه چی
ــی  ــی در حفــظ زیبای ــاره اثربخشــی مــواد غذای پژوهــش درب
و طــراوت پوســت و جلوگیــری از بــروز چیــن و چروک هــای 
صــورت بــه وســیله دانشــمندان مؤسســه اراســموس هلنــد بــه 

دســت آمــده اســت.
ــوه و  ــی سرشــار از می ــم غذای ــد رژی ــاد دارن دانشــمندان اعتق
ســبزیجات، مــواد مغــذی، ویتامیــن و امــاح مــورد نیــاز بــدن 
را تأمیــن می کنــد و بــه ایــن ترتیــب از پوســت بــدن دربرابــر 

ــد. ــت می کن ــری محافظ پی
ــان،  ــتان زن ــور انگلس ــا در کش ــد، تنه ــان می دهن ــا نش آماره
هرســال بیــش از 1۲0 میلیــون پونــد صــرف خریــد کرم هــای 
ضــد پیــری می کننــد و درکنــار آن از انــواع مرطوب کننــده 
ــود  ــت خ ــر پوس ــن ب ــر س ــش اث ــرای کاه ــز ب ــرم ها نی و س

اســتفاده می کننــد.
در ســال های اخیــر تقاضــا بــرای انجــام روش هــای تهاجمــی 
جوان ســازی پوســت ماننــد لیــزر درمانــی، لیفتینــگ صــورت، 
بوتاکــس و مــواردی از ایــن دســت رشــد 50 درصــدی داشــته 
اســت و حتــی بانــوان جــوان نیــز تمایــل بــه تزریــق بوتاکــس 

دارنــد.
کارشناســان مرکــز پزشــکی اراســموس روتــردام کشــور هلنــد، 
مقایســه ای بیــن رژیــم غذایــی روزانــه و میــزان چیــن و چــروک 
ــاالی  ــرد ب ــش از ۲700 زن و م ــر روی بی ــت ب ــی پوس و افتادگ
50 ســال انجــام داده انــد و دریافتنــد میــزان چیــن و چــروک در 
افــرادی کــه رژیــم غذایــی غالــب آن هــا شــیرینی و خوراکی های 
پرچــرب اســت بــه مراتــب بیشــتر از افــرادی اســت کــه از میــزان 

کافــی میــوه و ســبزیجات اســتفاده می کننــد.
افــراد بــرای داشــتن پوســتی ســالم و جــوان  بایــد از مصــرف 
ــور  ــا ن ــاورت ب ــان مج ــد، در زم ــودداری کنن ــی خ ــواد دخان م
خورشــید از کــرم ضــد آفتــاب مناســب اســتفاده کنند، پوســت 
خــود را روزانــه حداقــل دو بــار بــا شــوینده های مناســب 
ــای مرطــوب مناســب  ــد و از کرم ه پوســت شست وشــو دهن

بــرای جلوگیــری از خشــکی پوســت اســتفاده کننــد.
ــروک  ــن و چ ــزان چی ــد می ــن دریافتن ــگران همچنی پژوهش
صــورت در زنــان بیشــتر از مــردان اســت کــه علت هــای 
مختلفــی، چــون شــدت احساســات، نوســان های هورمونــی، 

ــت. ــر اس ــروز آن مؤث ــگی در ب ــارداری و یائس ب
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در بــروز چیــن و چــروک در صــورت 
بانــوان مؤثــر اســت؛ میــزان کمتــر چربــی در پوســت صــورت 
ــی  ــان اســت، صــورت مــردان از چگال ــه آقای آن هــا نســبت ب

بیشــتری برخورداراســت .

خانواده

به جای اینکه سر بچه ها داد 
بزنید، این کارها را بکنید

ــاس  ــد. از لب ــم زیادن ــا داد می زنی ــر بچه ه ــه س ــل اینک دالی
ــا  ــا ب ــردن دیواره ــی ک ــا خط خط ــه ت ــا گرفت ــیدن آن ه پوش
مــداد شــمعی. در زندگــی پــدر و مادرهــا همــه جــور عاملــی 
ــد.  ــاال ببرن ــود را ب ــدای خ ــود ص ــبب ش ــه س ــود دارد ک وج
درســت اســت کــه دادوفریــاد زدن به طــور موقــت مشــکل را 
حــل می کنــد، امــا بعــدا ماجــرا تغییــر خواهــد کــرد. گاهــی 
انــگار واقعــا کنتــرل خــود را از دســت می دهیــم و خودمــان را 

فرســنگ ها از آرامــش و تحمــل دور می بینیــم.
داد زدن فایــده ای نــدارد، مخصوصــا اگــر مکــررا ایــن کار 
ــس  ــدای پ ــا ص ــما صرف ــداوم ش ــای م ــد! داد زدن ه را بکنی
ــه  زمینــه ای می شــود و کودک تــان یــاد خواهــد گرفــت کــه ب
ــرایطی  ــه ش ــت ک ــن اس ــا ای ــور م ــود. منظ ــاوت ش آن بی تف
ــد.  ــن حــق را داری ــد و ای وجــود دارد کــه الزم اســت داد بزنی
ــان مــی دود.  ــه خیاب ــا ب ــان بی محاب ــی کــه کودک ت مثــا زمان
داد زدن فقــط در ایــن شــرایط اســت کــه ایــن پیــام را 
ــه  ــتید، ن ــران هس ــود دارد و نگ ــری وج ــه خط ــاند ک می رس

اینکــه عصبانــی و کافه ایــد.
 از کالم تان استفاده کنید

ــم؛  ــا می کنی ــه بچه ه ــوال ب ــه معم ــت ک ــه ای اس ــن توصی ای
ــدای  ــن و ص ــرد دارد: »لح ــز کارب ــاالن نی ــرای بزرگس ــا ب ام
مقتدرانــه، جاذبــه و تأثیــر بیشــتری دارد«، مخصوصــا زمانــی 
ــی  ــی پذیرفتن ــار خاص ــد رفت ــح دهی ــد توضی ــه می خواهی ک
نیســت و چــه تبعاتــی دارد. ایــن کار کمک تــان می کنــد 
ــزی را  ــم چی ــودش ه ــی خ ــد وقت ــاد بدهی ــان ی ــه فرزندت ب
ــا  ــود را ب ــت خ ــد و درخواس ــن باش ــد، آرام و متی می خواه

ــد. ــرح کن ــی مط همدل
 سازش کنید

چــه کســی گفتــه اســت کــه شــما حتمــا بایــد »برنده« شــوید 
ــا مــادر مؤثــری باشــید؟ شــروط و حــدود الزمنــد  ــا پــدر ی ت
امــا بایــد بتوانیــد در محــدودٔه همیــن قوانیــن انعطاف داشــته 
ــا  ــد ام ــوش باش ــون خام ــد تلویزی ــا می خواهی ــید. مث باش
ــان دوســت دارد 10 دقیقــه بیشــتر تلویزیــون تماشــا  کودک ت
کنــد. اگــر بــر روی ایــن توافــق کنیــد کــه او 5 دقیقــه تلویزیون 
ــد  ــان کمــک می کنیــد احســاس کن ــه کودک ت ــد ب تماشــا کن

تــا حــدودی تســلط دارد و حرف شــنواتر خواهــد شــد.
 احساسات خودتان را بشناسید و بررسی کنید

اگــر دیدیــد نســبت بــه چیــزی عصبانــی شــده اید و کنتــرل 
ــت شــما نمی شــده اســت؛  ــا باعــث عصبانی ــه قب ــد ک نداری
پــس حتمــا بابــت چیــز دیگــری اضطــراب داریــد یــا 
ــی  ــی و احساس ــت روح ــد و وضعی ــت بگذاری ــد. وق ناراحتی
ــر روی  ــا بفهمیــد چــه تأثیــری ب ــان را بررســی کنیــد ت خودت

ــت.  ــته اس ــادر گذاش ــا م ــدر ی ــوان پ ــما به عن ــش ش نق
ــا را از  ــد آن ه ــعی کنی ــید و س ــود را بشناس ــات خ احساس
واکنشــی کــه بــه رفتارهــای بــد کودک تــان نشــان می دهیــد 
جــدا کنیــد. البتــه شــاید در حــرف ســاده باشــد امــا شــدنی 

اســت!
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یکــی از مشــکات شــایع در مراجعیــن بــه کلینیــک 
شــنوایی و متخصصیــن گــوش، حلــق و بینــی 
وزوز اســت. بــر اســاس آمــار درصــد باالیــی از 
ــیار  ــد. وزوز بس ــه کرده ان ــوال وزوز را تجرب ــراد معم اف
ــاری  ــک بیم ــی ی ــه تنهای ــت. وزوز ب ــده اس آزاردهن
ــت. وزوز  ــاری اس ــک بیم ــانه ی ــه نش ــت، بلک نیس
می توانــد باعــث ایجــاد عوارضــی ازجملــه کم خوابــی، 
افســردگی، فشــار عصبــی، اضطــراب و نگرانــی شــود.
وزوز درک صدایــی در گــوش اســت کــه منبــع 
خارجــی نــدارد. وزوز می توانــد بــه دو صــورت عینــی 
ــه  ــوش ب ــی صــدا در گ ــی باشــد. در وزوز عین و ذهن
گونــه ای اســت کــه دیگــران نیــز می تواننــد بشــنوند.

ــط  ــه فق ــت ک ــه ای اس ــه گون ــدا ب ــی ص در وزوز ذهن
ــنود. ــدا را می ش ــرد ص ــود ف خ

دکتــر حمیدرضــا ابطحــی متخصــص گــوش، حلــق و 
بینــی در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن در ایــن رابطــه، 

ــان احســاس شــنیدن  ــرد: وزوز گــوش هم ــار ک اظه
صــدای ســوت یــا زنــگ زدن در گــوش اســت کــه در 
ــع  ــی مواق ــد، در بعض ــاق می افت ــی اتف ــدت طوالن م
ممکــن اســت افــراد ایــن صداهــا را در مقاطــع 
ــا از  ــن صداه ــد و آرام آرام ای کوتاهــی احســاس کنن
بیــن می رونــد و آزاردهنــده نیســتند؛ ولــی در بعضــی 

ــده هســتد. ــی و آزاردهن ــع طوالن مواق
ــا  ــک ی ــت ی ــن اس ــه داد: ممک ــی ادام ــر ابطح دکت
هــر دو گــوش دچــار ایــن عارضــه شــود و همچنیــن 
امــکان اینکــه در فواصلــی ایــن مشــکل قطــع شــود و 
بعــد دوبــاره ایجــاد شــود، وجــود دارد. گاهــی اوقــات 
میــزان صــدای ایــن وزوز بــه قــدری زیــاد اســت کــه 
ــد  ــرد مانن ــره ف ــی روزم ــدن زندگ ــل ش ــث مخت باع
خــواب، تمرکــز کــردن یــا حتــی شــنوایی افــراد 

می شــود.
ــود  ــده ب ــف ش ــه تعری ــا اینگون ــزود: وزوز قب وی اف
کــه اختالــی اســت کــه بیشــتر در بزرگســاالن دیــده 
می شــود؛ ولــی متأســفانه امــروزه در تمامــی ســنین 

احتمــال ایجــاد ایــن اختــال وجــو دارد. وزوز گــوش 
در مواقعــی بــا ســرگیجه و کاهــش شــنوایی شــدید 
وجــود دارد و در بعضــی افــراد هــم تنهــا وزوز هســت 
ــاری  ــی بیم ــه تنهای ــودش ب ــال خ ــن اخت ــه ای ک
خاصــی محســوب نمی شــود و نبایــد باعــث نگرانــی 
شــود و تنهــا بایــد کنتــرل شــود تــا زندگــی روزمــره را 

تحــت تأثیــر قــرار ندهــد.
ایــن متخصــص گــوش، حلــق و بینــی تصریــح 
کــرد: بــر اســاس آمــار، یــک پنجــم از افــراد جامعــه 
ــج  ــوش رن ــردن گ ــی از وزوز ک ــی از زندگ در زمان های
ــداوم،  ــای م ــتند. نگرانی ه ــت هس ــد و ناراح می برن
از  می توانــد  همچنیــن کم خونــی  و  اســترس ها 

ــد. ــوش باش ــروز وزوز گ ــل ب عوام
روان درمانــی کمــک  و  مشــاوره  داد:  ادامــه  وی 
ــراد  ــد و اف ــرد می کن ــش ف ــت آرام ــری در جه مؤث
مبتــا بایســتی عواملــی را کــه باعــث وخامــت وزوز 
می شــوند را شناســایی و کنتــرل کننــد؛ زیــرا بــا 
اســترس شــدید وزوز شــدت پیــدا می کنــد و البتــه 
بایــد گفــت کــه اســترس ها و نگرانی هــا باعــث بــروز 
ــد؛  ــدید می کنن ــار آن را تش ــا آث ــوند؛ ام وزوز نمی ش
ــی  ــت بدن ــی، فعالی ــبک زندگ ــود س ــن بهب همچنی
ــب و  ــواب مناس ــردگی، خ ــا افس ــارزه ب ــب، مب مناس

ــد. ــر روی وزوز دارن ــادی ب ــر زی ــش تأثی آرام
ــی  ــرایطی در زندگ ــر ش ــه اگ ــان اینک ــا بی ــی ب ابطح
بــه افــراد تحمیــل شــود و اســترس و اضطــراب 
 در آن هــا افزایــش پیــدا کنــد، خاطرنشــان کــرد: 

در وزوز زمینــه ای کــه از قبــل وجــود داشــته، تشــدید 
خواهــد شــد و بیشــتر آزاردهنــده اســت؛ ولــی 
کاهــش اســترس، منظم شــدن خــواب، کاهــش 
ــا حداقــل  اضطراب هــای محیطــی باعــث کاهــش ی
ــن  ــه همی ــود، ب ــد ب ــرد خواه ــر ف ــی کمت آزاردهندگ
خاطــر یکــی از توصیه هــای جــدی پزشــکان تنظیــم 

ــت. ــراد اس ــن اف ــواب ای خ

وی بــا اشــاره بــه گروه هایــی کــه بیشــتر دچــار 
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــت: اف ــوند، گف ــال وزوز می ش اخت
ــا  ــاال ی ــی ب ــاال، چرب ــد ب ــتند، قن ــون هس ــار خ فش
ــا  تســلب شــرایین هســتند، بیشــتر در معــرض ابت
بــه وزوز گــوش هســتند؛ بــه همیــن خاطــر کنتــرل 
عوامــل زمینــه ای همچــون چربــی و قندخــون، کنترل 
عــادات غذایــی، کاهــش مصــرف ســیگار و هــر عامــل 

دیگــری کــه باعــث تســلب شــرایین می شــود، 
می توانــد وزوز گــوش را کاهــش دهــد.

ــان  ــا بی ــی  ب ــق و بین ــوش، حل ــص گ ــن متخص ای
اینکــه کیفیــت ایــن اختــال در افــراد گوناگــون 
متفــاوت اســت، تصریــح کــرد: بعضــی افــراد ممکــن 
ــی  ــنوند و بعض ــدی بش ــق مانن ــدای تق ت ــت ص اس
دیگــر ممکــن اســت تنهــا صــدای ســوت احســاس 
کننــد، ولــی ایــن کیفیــت در تشــخیص بــه پزشــک 
الزم  آزمایش هــای  بایــد  و  نمی کنــد  کمکــی 

شنوایی شناســی را انجــام دهــد.
ــراد،  ــن اف ــاره ای ــه دیگــر درب ابطحــی ادامــه داد: نکت
ــراد  ــی اف ــت. بعض ــناس اس ــه شنوایی ش ــاع ب ارج
ســال ها از مشــکل وزوز گــوش رنــج می برنــد و ایــن 
مشــکل قابــل کنتــرل و درمــان اســت؛ ولی بــه خاطر 
اینکــه مراجعــه نداشــته اســت، دوره درمــان مناســبی 
نخواهــد داشــت، بــرای اینکــه ایــن مشــکل بــه وجود 
نیایــد، معمــوال افــرادی کــه بــا ایــن مشــکل مراجعــه 
ــه همــکاران شنوایی شــناس، ارجــاع داده  ــد ب می کنن

می شــوند.
شنوایی شناســی،  کلینیک هــای  در  افــزود:  وی 
ــد؛  ــن می کنن ــراد را تعیی ــزان آســتانه شــنوایی اف می
همچنیــن میــزان فراکانــس و شــدت وزوز هــم 
مشــخص می شــود و بــر اســاس ایــن تســت ها 
ــی  ــار طراح ــرای بیم ــوب را ب ــی خ ــان درمان ــک پ ی
خواهنــد کــرد کــه بــدون ایــن تســت ها، درمــان 

خوبــی انجــام نمی شــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــوژی ای ــی آنکول ــن رادیوتراپ ــس انجم رئی
عائــم ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ گفــت: افــرادی کــه مبتــا 
ــه  ــتند، زمین ــدد هس ــورت متع ــژه به ص ــپ روده به وی ــه پولی ب

ــد. ــزرگ دارن ــه ســرطان روده ب ــای بیشــتری ب ابت
ــت:  ــزرگ گف ــرطان روده ب ــاره س ــری درب ــا قوام نصی محمدرض
ایــن ســرطان شــیوع باالیــی داشــته و طــی 15 ســال گذشــته 
میــزان مبتایــان آن بیشــتر شــده اند کــه هــم در مــردان و هــم 

ــود. ــاد می ش ــان ایج در زن
وی گفــت: افــرادی کــه مبتــا بــه پولیــپ روده به ویــژه 
به صــورت متعــدد هســتند، زمینــه ابتــای بیشــتری بــه 
ســرطان روده بــزرگ دارنــد و زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه 
نیــز بــر اســاس تحقیقــات و گزارشــات مشــخص شــده اســت 
کــه احتمــال ابتــا بــه روده بــزرگ نیــز در آن هــا بیشــتر اســت.

ــم  ــه عائ ــران ب ــوژی ای ــی آنکول ــن رادیوتراپ ــس انجم رئی
ــان داشــت:   ــرد و بی ــزرگ اشــاره ک زودرس ســرطان روده ب
یبوســت و اســهال در صورتــی کــه بیــش از یــک مــاه ادامــه 
یابــد، فــرد بایــد از نظــر ضایعــات روده بــزرگ بررســی شــود 
به ویــژه افــرادی کــه ســابقه پولیــپ دارنــد، همچنیــن دفــع 
ــه اســت؛  ــه شــمار رفت ــم ایــن بیمــاری ب ــز از عائ خــون نی
هرچنــد کــه ممکــن اســت ظاهــری ســالم داشــته باشــند.

قوام نصیــری خاطرنشــان کــرد: ســرطان روده بــزرگ نســبت 
ــانه های  ــش  نش ــه پی ــل اینک ــه دلی ــری ب ــده و م ــه مع ب
ــه  ــر تشــخیص داده شــده و نســبت ب ــد زودت ــری دارن بهت
ــام  ــر انج ــان آن بهت ــز درم ــی نی ــیمی درمانی و رادیوتراپ ش
ــی  ــاری جراح ــن بیم ــی در ای ــان اصل ــه درم ــود؛ البت می ش

اســت.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا 
ــور  ــی در کش ــای زیبای ــزون جراحی ه ــش روزاف ــه افزای ــاره ب اش
گفــت: مــردم بــرای شناســایی جراحــان حــاذق در ایــن حــوزه بــه 
ســایت انجمــن جراحــان زیبایــی و پاســتیک مراجعــه کــرده تــا 

دچــار عــوارض ناشــی از جراحــی نشــوند.
خلیــل رســتمی در ارتبــاط بــا جراحــی پاســتیک و زیبایــی اظهــار 
داشــت: جراحی هــای پاســتیک شــامل دو قســمت جراحی هــای 
ترمیمــی، بازســازی و ســوختگی همچنیــن جراحی هــای زیبایــی 
اســت کــه جراحــی ترمیمــی و بازســازی جراحــی فــک، صــورت 
ــن  ــدون همچنی ــتخوان و تان ــرم اس ــت ن ــم باف ــا، ترمی و اندام ه

بازســازی بافــت پــس از برداشــت تومــور را شــامل می شــود.
وی افــزود: جراحی هــای زیبایــی شــامل جراحــی ســر و صــورت،  
ــذاری و  ــینه، پروتزگ ــردن س ــزرگ ک ــک و ب ــی، کوچ ــق چرب تزری

ــورت  ــای ص ــان جراحی ه ــران در می ــه در ای ــت ک ــن اس ساکش
ــوده اســت. ــا اســتقبال بیشــتری مواجــه ب ــی ب جراحــی بین

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی ادامه 
ــازار جراحی هــای زیبایــی و اقدامــات زیبایــی در  داد: متأســفانه ب
ایران و بســیاری از کشــورهای نســبت به گذشــته داغ شــده اســت 
کــه بخشــی از ایــن جراحی هــا بــرای رفــع بدشــکلی های ظاهــری 

انجــام می گیــرد.
وی افــزود: البتــه انجــام جراحــی زیبایــی بــرای هــر فــردی الزم 
نیســت؛ بنابرایــن ابتــدا پزشــک بایــد دلیــل این مســئله را بررســی 
ــرا همــه  ــر؛  زی ــا خی ــن موضــوع ضــرورت دارد ی ــا ای ــه آی ــد ک کن
ــا غیــر زیبایــی احتمــال  اعمــال جراحــی اعــم از عمــل زیبایــی ی
ــه  ــئله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــن بای ــوارض را دارد، بنابرای ــروز ع  ب

داشت.

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران مطرح کرد:

پیش نشانه های ابتال به سرطان روده بزرگ
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد:

افزایش روزافزون جراحی های زیبایی در کشور

،،
مشــاوره و روان درمانی کمک مؤثری 
و  فــرد می کنــد  آرامــش  در جهــت 
افــراد مبتــا بایســتی عواملــی را کــه 
را  می شــوند  وزوز  وخامــت  باعــث 

شناســایی و کنتــرل کننــد

متخصص گوش، حلق و بینی در گفت وگو با کیمیای وطن:

وزوز گوش، به تنهایی یک بیماری نیست
استرس و نگرانی آثار وزوز گوش را تشدید می کنند



7 محیط زیست
کمبود آب شیرین، یکی از 

مهم ترین چالش های قرن حاضر 
ــی از  ــان را یک ــیرین در جه ــود آب ش ــا کمب ــازمان ناس س
ــدار  ــته و هش ــر دانس ــرن حاض ــای ق ــن چالش ه مهم تری
داده  اســت مناطــق خشــک جهــان بــا خطــر خشــکی حتی 

بیشــتری مواجــه هســتند.
بــه گــزارش زیســت آنالین، پژوهشــگران اداره کل ملــی 
هوانــوردی و فضــا )ناســا( محــل دقیــق مناطقــی از جهــان 
ــت  ــل برداش ــه دلی ــا ب ــیرین در آنه ــاع آب ش ــه اوض را ک

ــت. ــرده  اس ــخص ک ــاده، مش ــر افت ــه خط ــه ب بی روی
 بــه گفتــه آنــان در ســال های اخیــر، شــماری از تاالب هــای 
جهــان پرآب تــر شــده اند و در مقابــل بعضــی مناطــق 
خشــک بــه دلیــل برداشــت آب هــای زیرزمینــی بــا 

ــتند. ــه هس ــل مواج ــب تر از قب ــی نامناس وضعیت
ــت  ــش ج ــگاه پیش ران ــا و آزمایش ــد ناس ــات جدی  اطالع
ــا از  ــر آب شــیرین دنی )جی پــی ال( نشــان می دهــد ذخای
ســال ۲۰۰۲ بــه ایــن ســو تغییــرات شــدیدی داشــته  اســت.

ــمال و  ــد ش ــی مانن ــه آب در مناطق ــی ب ــش دسترس  کاه
ــوب  ــا، جن ــن، کالیفرنی ــرقی چی ــمال ش ــد، ش ــرق هن ش
روســیه، اســترالیا و خاورمیانــه عمدتــا بــه برداشــت آب های 

ــردد. ــی برمی گ ــت آب ــوه کش ــی و نح زیرزمین
 ایــن مناطــق بــه گفتــه ناســا بــه دلیــل برداشــت بی رویــه 
منابــع بــا کاهــش جــدی آب مواجــه هســتند و بــدون اقدام 
ــرعت  ــه س ــا ب ــرایط آنه ــوی ش ــال ق ــه احتم ــا ب دولت ه

ــد. ــد ش ــر خواه وخیم ت
 تحقیــق ناســا دربــاره مناطقــی بــوده کــه ذخیــره آب آنهــا 
بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یــا افزایــش داشــته اســت. 
تحقیــق ناســا اشــاره می کنــد در ۱۴ منطقــه تغییــرات 
مربــوط بــه کمبــود آب ناشــی از فعالیــت انســانی بــوده و 
ــی روی  ــل آب و هوای ــه دالی ــرات ب ــن تغیی ــورد ای در 8 م

ــت. داده اس
 ایــن گــزارش بــه کاهــش ذخایــر آب شــیرین در حاشــیه 
دریــای خــزر هــم اشــاره می کنــد و می گویــد چنیــن 
کاهشــی از چنــد ســال پیــش شــروع شــده اســت و 
ــی  ــل طبیع ــه دالی ــش را ب ــن کاه ــمندان ای ــون دانش تاکن
ــد  ــق ناســا خاطرنشــان می کن ــا تحقی ــد؛ ام نســبت داده  ان
ایــن وضعیــت ناشــی از برداشــت بیــش از انــدازه آب بــرای 

ــت. ــوده اس ــی ب ــاورزی و صنعت ــارف کش مص
ــی  ــه زمان ــه آرال ک ــدن دریاچ ــه خشک ش ــزارش ب ــن گ ای
ــد و  ــاره می کن ــود، اش ــا ب ــزرگ دنی ــه ب ــن دریاچ چهارمی
ــزر  ــای خ ــا دری ــد ت ــول می کش ــال ط ــزار س ــد ه می گوی
کــه بســیار بزرگ تــر از دریاچــه آرال اســت، خشــک شــود؛ 
امــا آلودگــی ایــن دریاچــه و تغییــرات در خطــوط ســاحلی 
ــده  ــال های آین ــکالت آن در س ــن مش ــه بزرگ تری را ازجمل

می دانــد.
ــا  ــه ای در دنی ــر منطق ــد ه ــزارش می گوین ــندگان گ نویس
ممکــن اســت تحــت تأثیــر خشکســالی قــرار بگیــرد، امــا 
ــدد آب دسترســی  ــع متع ــه مناب ــردم ب ــه م ــی ک در مناطق

ــت. ــکننده تر اس ــت ش ــد، وضعی ندارن
 گــزارش ناســا در نشــریه نیچــر منتشــر شــده و ایــن اولیــن 
ــرای  ــاری اســت کــه از اطالعــات ماهواره هــای گرانشــی ب ب
تهیــه نقشــه وضعیــت آب شــیرین در یــک دوره ۱۴ ســاله 

اســتفاده شــده اســت.

ــد:  ــور می گوی ــی کش ــراث فرهنگ ــاون می مع
محدودیت هــای یونســکو باعــث شــده تــا 
رونــد ثبــت جهانــی میــراث فرهنگــی هر ســال 
ســخت تر شــود و اگــر ایــن محدودیت هــا 
ــد. ــم می پذیرفتن ــن را ه ــده راه آه ــود، پرون نب

ــش  ــد روز پی ــر، چن ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــدگان  ــع نماین ــو مجم ــی، عض ــا رحیم علیرض
اســتان تهــران، گفتــه بــود: متأســفانه در ثبــت 
ــازمان  ــن در س ــی  راه آه ــوط ریل ــی خط تاریخ
یونســکو،  وزارت راه و شهرســازی و وزارت علوم 
کوتاهــی کردنــد و ثبــت ایــن اثــر تاریخــی بــه 
ــا ســال ۲۰۲۰  ــه مــدارک ت ــل قصــور در ارائ دلی

منتفــی شــد.
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
اســالمی  در گفت وگویــی بــا ســایت خانــه 
ملــت بــا بیــان اینکــه قدمــت خــط آهــن ایران 
کــه قطــار ری از آن عبــور می کنــد، بیــش از ۱۰۰ 
ــه همیــن دلیــل ثبــت  ســال اســت، افــزود: ب
قدیمی تریــن و طویل تریــن خطــوط ریلــی 
بــه نــام ایــران از یونســکو درخواســت شــد کــه 
یونســکو بــرای تحویــل مــدارک مســتند زمانــی 
را مشــخص کــرد؛ ولــی نماینــده ایــران در 
ــورد  ــدارک م ــان تعیین شــده م یونســکو در زم
نیــاز را بــه یونســکو تحویــل نــداد و بــه همیــن 
دلیــل ثبــت تاریخــی راه آهن ایــران در یونســکو 
تــا ســال ۲۰۲۰ بــه تعویــق افتــاد. نقــص مدارک 
از ســوی یونســکو بــه وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری کــه نماینــده ایــران در یونســکو 
از ســوی ایــن وزارتخانــه تعییــن می شــود، 
ــران در یونســکو  ــده ای ــی نماین اعــالم شــد؛ ول
ــداد. از  ــان ن ــود نش ــی از خ ــاره حرکت در این ب
ســوی دیگــر وزارت راه و شهرســازی اســناد 
تاریخــی در این بــاره را در اختیــار نماینــده 
یونســکو قــرار نــداده اســت و ایــن قصــور از هــر 

ــه اســت. ــه صــورت گرفت دو وزارتخان
رحیمــی  بــه همــراه ۳۲ نماینــده دیگــر بــه وزیر 
ــدن  ــت تکمیل نش ــاره عل ــازی درب راه و شهرس
پرونــده ثبــت تاریخــی راه آهــن ایــران در 
ــوی  ــص از س ــالم نواق ــود اع ــا وج ــکو ب یونس
کمیتــه فرهنگــی یونســکو بــه ســفیر ایــران در 
آن ســازمان تذکــری در صحــن علنــی مجلــس 

ــت. داده اس
راه آهــن  پرونــده  جهانــی  ثبــت  ماجــرای 
ــل  ــه دلی ــده ب ــن پرون ــه ای ــت ک ــور اس این ط
 نقــص از ســوی یونســکو برگشــت خــورد

ــه جــای اینکــه در ســال ۲۰۱۹ در فهرســت  و ب
میــراث جهانــی قــرار گیــرد، قــرار اســت 
در صــورت بررســی کارشناســان یونســکو و 
ــی شــود.  موافقــت آن هــا در ســال ۲۰۲۰ جهان
بــه ایــن ترتیــب ســهمیه ایــران در ثبــت یــک 
پرونــده تاریخــی در ســال ۲۰۱۹ از دســت رفتــه 

ــت. اس
در کنــار پرونــده راه آهــن، ســازمان میــراث 
در  نیــز  را  دیگــری  پرونده هــای  فرهنگــی 
فهرســت میــراث موقــت یونســکو ارائــه کــرده 
اســت؛ ماننــد دانشــگاه تهــران کــه گمــان 
ــز  ــا نی ــن پرونده ه ــا ای ــه آن ه ــا ارائ ــی رود ب م
ــگام  ــم، هن ــاخص مه ــتن ش ــل نداش ــه دلی ب
بررســی بــه مشــکل بربخورنــد و ثبــت جهانــی 

ــوند. نش

بــا وجــود اینکــه ایــران ســهمیه خــود را بــرای 
ــراث  ــر تاریخــی در فهرســت می ــک اث ــت ی ثب
فرهنگــی یونســکو در ســال ۲۰۱۹ از دســت داده 
ــی  ــر طبیع ــک اث ــد ی ــط می توان ــت و فق اس
را ارائــه کنــد، امــا محمدحســن طالبیــان، 
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور، تقصیــر 
ــای  ــردن محدودیت ه ــه گ ــی را ب ــن اتفاق چنی
مهــر  خبرنــگار  بــه  و  می انــدازد  یونســکو 
قانون هــای  یونســکو  به تازگــی  می گویــد: 
جدیــدی گذاشــته و بــرای کشــورهایی کــه ســه 
ــد،  ــده ندارن ــا پرون ــد ی ــده داده ان ــا چنــد پرون ت
اولویت هایــی را مشــخص کــرده اســت یــا 
ــر  ــش از ۴۵ اث ــت بی ــده اس ــالم ش ــه اع اینک
یــا  نمی پذیرنــد  یونســکو  جلســات  در  را 
ــی را در  ــا طبیع ــی ی ــای ترکیب ــه پرونده ه اینک
اولویــت بررســی قــرار می دهنــد. یونســکو ایــن 
ــه  ــتن بودج ــل نداش ــه دلی ــا را ب محدودیت ه
و نیــروی انســانی کافــی ایجــاد کــرده اســت؛ 

بنابرایــن هــر پرونــده ای را نمی پذیــرد.  

 پرونده های دیگر هم مشکل داشتند
طالبیــان بیــان کــرد: چــرا فکــر می کنیــد هــر 
ــت  ــد ثب ــتیم، بای ــکو می فرس ــه یونس ــه ب آنچ
ــباران را  ــای ارس ــده جنگل ه ــا پرون ــود؟ م ش
ــکو  ــان یونس ــا کارشناس ــتاده ایم، ام ــم فرس ه
در بخــش کشــاورزی بــه آن اشــکال اساســی 
ــوده اســت کــه  ــده ای نب ــد. هیــچ پرون گرفته ان
اشــکالی نداشــته باشــد. بعضــی از پرونده هــا 
ــکال  ــد اش ــه بودن ــاع داده و گفت ــال ارج را اص
را  آن هــا  دوبــاره  مــا  ولــی  دارد؛  اساســی 

ــم. برگرداندی
طالبیــان بــاز هــم دربــاره اینکــه یونســکو 
در آخریــن لحظــات نقشــه راه آهــن را بــه  
صــورت پرینت شــده خواســته اســت توضیــح 
ــش  ــن اتری ــد: کار را راه آه ــد و می گوی می ده
خــراب کــرد؛ از آن هــا پرینــت خواســتند و مــا 
هــم بایــد می دادیــم، امــا بــا ایــن تفــاوت کــه 
راه آهــن اتریــش صــد کیلومتــر اســت و راه آهن 

ــر. ــران ١۴٠٠ کیلومت ای
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور در ادامــه 
اینکــه  از  یونســکو  کارشناســان  می گویــد: 
ــم،  ــی داری ــده میراث ــک پرون ــا ی ــال م ــر س ه
پرونــده  یــک  گاهــی  می کننــد.  تعجــب 
جابه جایــی  می آیــد.  و  مــی رود  ســال   ۵
ــر  ــه دیگ ــه کمیت ــه ب ــک کمیت ــا از ی پرونده ه
بــرای مــا اهمیــت دارد، نــه بــرای آنهــا. هیــچ 
ــراد  ــا ای ــه از پرونده ه ــت ک ــوده اس ــالی نب س
نگیرنــد. پرونــده قنات هــای ایــران دیفــر بــود، 
ارســباران هــم همین طــور؛ بــه پرونــده محــور 
ــکو  ــر یونس ــد. اگ ــراد گرفتن ــم ای ــانی ه ساس
محدودیت هایــی بــرای پذیــرش پرونده هــا 
نمی گذاشــت، بــا پاســخ هایی کــه دربــاره 
ــد.  ــده آن را می پذیرفتن ــم، پرون ــن دادی راه آه
کســی تــا آخریــن لحظــه نمی دانــد کــه 

پرونده هــا ثبــت می شــوند یــا نــه.
او دربــاره اینکــه چــرا بایــد در فهرســت میــراث 
ــرد،  ــرار بگی ــز ق ــران نی ــگاه ته ــت، دانش موق
ــت  ــن اس ــده ممک ــن پرون ــه ای ــی ک در صورت
ــانس  ــر ش ــورهای دیگ ــده کش ــل پرون در مقاب
ــد،  ــته باش ــدن داش ــرای جهانی ش ــری ب کمت
توضیــح می دهــد: بایــد نــگاه افــراد بــه میــراث 
فرهنگــی تغییــر کنــد؛ میــراث فرهنگــی فقــط 
بناهــای تاریخــی و قدیمــی  نیســتند. تــا چنــد 
ســال پیــش بــرای کســی میــراث ناملمــوس 
شــناخته و مهــم نبــود؛ امــا اکنــون مهــم شــده 

اســت.

ــه  ــز ب ــری نی ــه بش ــفاهی و حافظ ــراث ش می
و  مــدرن  میــراث  اســت.  ترتیــب  همیــن 
ــد  ــه بای ــی اســت ک ــز جــزو میراث ــی نی صنعت
مــورد توجــه قــرار گیــرد. مــا حــدود ۳۰ پرونــده 
در فهرســت میــراث موقــت یونســکو داشــتیم 
کــه ۲۰ پرونــده دیگــر نیــز بــه آن اضافــه کردیــم 
ــراث  ــر و می ــراث معاص ــا می ــان آن ه و در می
مــدرن و صنعتــی نیــز گنجانــده شــده اســت. 
مــا بایــد در فهرســت میــراث موقــت یونســکو 
ــی  ــده میراث ــوع پرون ــا تن ــطوح و ب ــه س از هم

داشــته باشــیم.
 حفظ میراث راه آهن پس از تشکیل 

پرونده آن
ــد فهرســت موقــت  ــح می دهــد: بای وی توضی
یونســکو جامــع باشــد؛ از ســویی این فهرســت 
ــرای خودمــان هــم ســندی اســت کــه ایــن  ب
پرونده هــا را کامــل و آمــاده کنیــم؛ منتهــا 
بــرای ثبــت جهانــی پرونده هــای  شــرایط 
ــا  ــود؛ ام ــخت تر می ش ــال س ــر س ــی ه میراث
ــوب  ــا خ ــزرگ م ــره ای و ب ــای زنجی پرونده ه
ــت.  ــد داش ــادی خواهن ــانس زی ــت و ش اس
ــر  ــر را درب ــم ۱۴۰۰ کیلومت ــن ه ــده راه آه پرون
بــه هــم متصــل  را  می گیــرد و اســتان ها 
می کنــد؛ ایــن پرونــده کمــی  بــرای یــک کشــور 
نیســت. تمــام ایســتگاه ها و ... را می تــوان بــه 
عنــوان مقصــد جهانــی معرفــی کــرد. از زمانــی 
کــه پرونــده راه آهــن مطــرح شــد، بســیاری از 
ســاختمان های قدیمــی  راه آهــن حفــظ شــد؛ 
در حالــی کــه قصــد تخریــب آن هــا را داشــتند؛ 
ــز  ــاختمان ها مرک ــن س ــت ای ــرار اس ــی ق حت
اقامتــی شــوند یــا مــوزه راه آهــن ایجــاد کننــد.

طالبیــان معتقــد اســت بایــد جلســه ای دربــاره 
ــران  ــن ای ــئوالن راه آه ــا مس ــن ب ــده راه آه پرون
ــن  ــده راه آه ــت پرون ــاره اهمی ــت و درب گذاش
گفت وگــو کــرد. چــون بســیاری از افــراد بــر ایــن 
تصــور هســتند کــه اســتارت راه آهــن را ایرانی ها 
ــا  ــد، بلکــه دانمارکی هــا آن را ســاختند؛ ام نزدن
طالبیــان می گویــد بایــد پــای حــرف مهندســان 
قدیمــی  راه آهــن نشســت و شــنید کــه چگونــه 
دربــاره ســاخت تونل هایــی ماننــد گــدوک 
راه آهــن  قــرارداد  اتفاقــا  می زننــد؛  حــرف 
اســتعماری نیســت و ایــده آن بــرای دوره قاجار 
بــوده اســت. بعضــی از کشــورها ماننــد انگلیس 
و روســیه محکــم ایســتاده بودنــد کــه ایــران بــه 
ایــن صنعــت اســتراتژیک دســت پیــدا نکنــد.

ــای  ــان در اجالس ه ــور میزب ــه کش ــان ب طالبی
یونســکو نیــز اشــاره می کنــد و می گویــد: 
ــزار  ــا برگ ــکو کج ــالس یونس ــت اج ــم اس مه
ــوری  ــالس در کش ــن اج ــی ای ــود؛ گاه می ش
سیاســی  ارتباطــات  کــه  می شــود  برگــزار 
خوبــی بــا مــا دارد یــا اینکــه ایــن ارتبــاط 
خــوب نیســت؛ ایــن اتفــاق هــم در رونــد ثبــت 
ــچ  ــا هی ــذارد. م ــر می گ ــا تأثی ــای م پرونده ه
ــم؛  ــی نرفتی ــای سیاس ــراغ جریان ه ــت س وق
در چانه زنی هایمــان بــه ســراغ کارشناســان 
رفتیــم و ســعی کردیــم آن هــا را مجــاب و قانــع 
کنیــم. برخــی کارشناســان هــم می گفتنــد 
بایــد از کشورشــان اجــازه بگیرنــد و بعــدا 
ــار  ــن ب ــد. از ســوی دیگــر ای ــا رأی بدهن ــه م ب
ــود؛  ــزار می ش ــن برگ ــکو در بحری ــه یونس جلس
یعنــی رئیــس جلســه بحریــن اســت و ایــن در 

پرونده هــای مــا بی تأثیــر نخواهــد بــود.

سرانجام یک پرونده میراثی

محدودیت های یونسکو مانع ثبت راه آهن ایران شد

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   ۴۵۱/۹6 پرونــده  کالســه 
 ۹6/۱۱/۲۵: رســیدگی  تاریــخ    ۹6  /۱۲/۲-۵۴۹
مرجــع رســیدگی :شــعبه ۴7شــورای حــل اختــالف 
ــه  ــد جمشــیدیان ب ــای حمی ــان :آق ــان  خواه اصفه
شــمالی  دوم-بــرآن  –مشــتاق  نشــانی:اصفهان 
روســتای جــوزدان –نبــش کوچــه شــاهد-منزل 
زنجریــون  انســیه  :خانــم  خوانــده   7 شــخصی 
ــول المــکان  خواســته  ــه نشــانی  :مجه ــی ب اصفهان
:مطالبــه مبلــغ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ریــال بابــت یکفقــره 
چــک بانضمــام هزینــه دادرســی وتاخیــر تادیــه 
ازارجــاع   گردشــکار:پس  نشــراگهی   وهزینــه 
پرونــده بــه ایــن شــعبه وثبــت ان بــه کالســه فــوق 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی واخ ــریفات قانون ــی تش وط
ــه  ــالم وب ــیدگی رااع ــم س ــورا خت ــی ش اعضاءقاض
ــد:  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ش
»رای قاضــی شــورا« درخصــوص دعــوی آقــای 
حمیــد جمشــیدیان بــه طرفیــت خانــم انســیه 
زنجریــون اصفهانــی فرزنــد علــی بــه خواســته 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ 
ــماره ۱۳۵۴۹۵  ــه ش ــک ب ــره چ ــت یکفق ــال باب ری
ــام  ــه انضم ــی ب ــک مل ــده بان ــورخ ۹6/۰6/۲۴عه م
ــه  ــی باتوج ــه دادرس ــه وهزین ــر تادی ــارت تاخی خس
ــتندات  ــول مس ــای اص ــده وبق ــات پرون ــه محتوی ب
ــط  ــت توس ــدم  پرداخ ــی ع ــان وگواه ــد خواه دری
بانــک محــال علیــه واســتحقاق خواهــان برمطالبــه 
وجــه آن واینکــه خوانــده علیرغــم ابــالغ درروزنامــه 
ــر االنتشــار درجلســه رســیدگی حضــور نداشــته  کثی
وهیچگونــه الیحــه ودفاعیــات مســتند ومحکمــه 
پســندی درمقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی 
ــوی  ــذا دع ــوده ،ل ــه ننم ــراز وارائ ــود اب ــان ازخ خواه
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد ،کــه 
ــون تجــارت و۱۹8و۵ ــواد ۳۱۰و۳۱۲قان ــه اســتناد م ب

۱۵و۵۱۹و۵۲۲و۳۰۲و۳۰۵و۳۰6قانــون آییــن دادرســی 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــم برمحکومی ــی حک مدن
مبلــغ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلغ 
ــارت  ــی وخس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ۵۵۲/۵۰۰ری
تاخیــر تادیــه ازتاریــخ صــدور چــک مــورخ۹6/۰6/۲۴ 
وتاتاریــخ اجــرا حکــم وهزینــه نشــرآگهی طبــق 
ــد  ــی نمای ــالم م ــان صــادر واع ــه درحــق خواه تعرف
،رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز 
پــس ازابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــورا وبیســت 
روز پــس  از آن قابــل اعتــراض دردادگاه عمومــی 

ــد. ــان میباش ــی اصفه حقوق
ــف قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه  ۳۰۱۴م ال

ــان ــی اصفه ۴7 حــوزه قضائ

 دادنامه
ــه : ۵۵۳- ــده ۴۵۴/۹6 شــماره دادنام کالســه پرون

مرجــع   ۹6/۱۱/۲۵: رســیدگی  تاریــخ    ۹6  /۱۲/۲
اختــالف  حــل  ۴7شــورای  :شــعبه  رســیدگی 
ــه  ــد جمشــیدیان ب ــای حمی ــان :آق ــان  خواه اصفه
شــمالی  دوم-بــرآن  –مشــتاق  نشــانی:اصفهان 
روســتای جــوزدان –نبــش کوچــه شــاهد7- منــزل 
شــخصی  خوانــده :آقــای هــادی خواصــی بــه 

ــغ  ــه مبل نشــانی :مجهــول المــکان  خواســته :مطالب
بانضمــام  بابــت یکفقــره چــک  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریــال 
هزینــه دادرســی وتاخیــر تادیــه و هزینــه نشــر آگهــی 
گردشــکار:پس ازارجــاع پرونــده بــه این شــعبه وثبت 
ان بــه کالســه فــوق وطــی تشــریفات قانونــی واخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضاءقاضــی شــورا ختــم ســیدگی 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم وب رااع
ــوی  ــورا«درخصوص دع ــی ش ــد:»رای قاض ــی نمای م
آقــای حمیــد جمشــیدیان بــه طرفیــت آقــای هــادی 
ــت  ــته محکومی ــه خواس ــم ب ــد رحی ــی فرزن خواص
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریــال  مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده 
بابــت یکفقــره چــک بــه شــماره ۲۹۳۰۰۹ مــورخ 
۹6/۰6/۳۰عهــده بانــک قــرض الحســنه رســالت بــه 
ــی  ــه دادرس ــه وهزین ــر تادی ــارت تاخی ــام خس انضم
اصــول  وبقــای  پرونــده  محتویــات  بــه  باتوجــه 
مســتندات دریــد خواهــان وگواهــی عــدم  پرداخــت 
ــان  ــتحقاق خواه ــه واس ــال علی ــک مح ــط بان توس
ــالغ  ــم اب ــده علیرغ ــه خوان ــه آن واینک ــه وج برمطالب
درروزنامــه کثیــر االنتشــار درجلســه رســیدگی حضــور 
ودفاعیــات مســتند  نداشــته وهیچگونــه الیحــه 
ــه  ــبت ب ــراض نس ــام اعت ــندی درمق ــه پس ومحکم
ــذا  ــوده ،ل ــه ننم ــراز وارائ ــود اب ــان ازخ ــوی خواه دع
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر 
میرســد ،کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۲قانــون 
و۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲و۳۰۲و۳۰۵و۳۰6ق تجــارت 
ــت  ــم برمحکومی ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ان
ــت  ــال باب ــغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ری ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
اصــل خواســته ومبلــغ ۱۲۲7،۵۰۰ریــال بابــت هزینــه 
ــدور  ــخ ص ــه ازتاری ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس دادرس
حکــم  اجــرا  وتاتاریــخ   ۹6/۰6/۳۰ مــورخ  چــک 
ــان  ــق خواه ــه درح ــق تعرف ــرآگهی طب ــه نش وهزین
صــادر واعــالم مــی نمایــد ،رای صــادره غیابــی وظــرف 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس ازاب ــت روز پ ــدت بیس م
درایــن شــورا وبیســت روز پــس  از آن قابــل اعتــراض 

دردادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان میباشــد.
ــالف شــعبه  ــف قاضــی شــورای حــل اخت ۳۰۱6م ال

ــان ــی اصفه ــوزه قضائ ۴7 ح

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــالک ثبت ــدانگ پ ــت شش ــت تمام ــند مالکی س
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــی از ۱۵۱8۲- اصل ۹۱۳۲ فرع
ثبــت اصفهــان در صفحــه ۵۰8- دفتــر ۲۹۴- امــالک 
ذیــل ۵687۰- بنــام آقــای اســماعیل  موســوی 
قهفرخــی  فرزنــد فتــاح بــه شناســنامه شــماره ۲۱۵۴ 
ــادان  ثبــت و  و کــد ملــی ۱8۱7۹۰۵۱۵۵ صــادره از آب
صــادر و تســلیم گردیــده و اکنــون درخواســت صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی  ملــک فــوق را نمــوده اســت 
. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آئی م
ــام  ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
ــا وجــود ســند  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب معامل
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن مالکی
ــا ضمــن  ــا ۱۰ روز اعتــراض خــود راکتب ایــن آگهــی ت
ــه  ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
ــب  ــا مرات ــد ت ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ای

ــه  ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
کننــده ســند مســترد گــردد اگــر ظــرف مهلــت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه نشــود  ــه  ارائ ــا ســند معامل اصــل ســندمالکیت ی
 اقــدام بــه صــدور ســند المثنــی  طبــق مقــررا خواهــد

 شد . . 
م الــف ۴8۵۰ رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

دادنامه
 ۹7۰۹۹768۳66۰۰۰۳۹  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   ۹6۰۹۹868۳66۰۰77۹  : پرونــده  شــماره 
کالســه  ۹6۰8۵۲پرونــده   : شــعبه  بایگانــی 
خانــواده  دادگاه   6 :۹6۰۹۹868۳66۰۰77۹شــعبه 
شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســی(
تصمیــم نهایــی شــماره خواهــان :خانــم نــدا مموســی 
– اصفهــان  اســتان  نشــانی  بــه  رشــید  فرزنــد 
شهرســتان اصفهــان –شــهراصفهان –خ زینبــه خ ش 
ــای  ــده :آق ــارآزاد پ ۱۲۵۱۴ خوان ــه به ــتغیب ک دس
محســن قاســمی بــه نشــانی :مجهــول المــکان  
ــس  ــکار :دادگاه پ ــت  گردش ــات زوجی ــته :اثب خواس
ــم  ــالم خت ــده وبااع ــات پرون ازبررســی اوراق ومحتوی
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ــیدگی ب رس
ــم  ــوی خان ــوص دع ــد.رای دادگاه  درخص ــی نمای م
ندامموســی فرزنــد رشــید بــه خواســته اثبــات 
رابطــه زوجیــت موقــت خــود باخوانــده محســن 
ــالم  ــر اع ــالوه ب ــه ع ــی ک ــد عل ــد احم قاســمی فرزن
اخریــن اقامتــگاه خوانــده وی مجهــول المــکان 
ــی  ــر آگه ــی از نش ــت دادرس ــده ووق ــی گردی معرف
بــه خوانــده ابــالغ گردیــده اســت خواهــان فــی 
الجملــه اظهــار نمــود کــه بموجــب عقــد نامــه عــادی 
مــورخ 88/۵/۲8ازتاریــخ مذکــور بــه مــدت ۵ ســال 
ــده درآمــدم درطــول  در علقــه زوجیــت موقــت خوان
مــدت مذکــور رابطــه زوجیــت داشــته ام کــه حاصــل 
زندگــی مذکــور نیــز یــک فرزنــد پســربه نــام محمــد 
ــوده اســت درحــال حاضــر  ــد ۹۰/۰8/6ب پارســا متول
ــد  ــان عق ــادرم درجری ــدارم م ــده ن ــی از خوان اطالع
ــزل  ــده درمن ــن باخوان ــد م ــت وآم ــوده ورف ــور ب مذک
مــادر ،مادربــزرگ وفامیــل مــن بــوده اســت قراربــود 
پــس ازاتمــام دوره عقــد توافــق برعقــد دائــم شــودکه 
انجــام نشــده اســت ، دادگاه ازتوجــه بــه مراتــب فــوق 
،مالحظــه عقــد نامــه عــادی مســتند خواهــان کــه بــه 
ــدی  ــه محم ــیف ال ــای س ــد آق ــده وعاق امضاءخوان
رســیده ونیزمفــاد استشــهادیه تقدیمــی خواهــان 
ارســالی  پیامــک هــای  بانویــس شــده  ومتــن 
ــده از طریــق نشــر آگهــی  بیــن طرفیــن وآنکــه خوان
دعــوت شــده لکــن جهــت دفــاع از خــود ورد ادعــای 
خواهــان حاضــر نشــده اســت لــذا ضمــن موافقــت 
بانظریــه مشــاور محتــرم قضایــی ومســتندًابه مــاده 
ــون  ــون ثبــت احــوال ومــاده ۲۱ قان ۳۳اصالحــی قان
ــرش  ــم برپذی ــوب ۱۳۹۱ حک ــواده مص ــت خان حمای
دعــوی خواهــان و تحقــق زوحیــت موقــت فــی 
ــه  ــخ 88/۵/۲8 ب ــده ازتاری ــان وخوان ــن خواه مابی
ــن رای  ــی دارد .ای ــالم م ــادر واع ــال ص ــدت ۵ س م
غیابــی بــوده وظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابالغ 

قابــل واخواهــی درایــن دادگاه وســپس قابــل تجدیــد 
نظــر فرجــام خواهــی خواهدبــود.۳۰۲۲/م الــف  
 رئیــس شــعبه 6 دادگاه خانــواده اصفهــان –محمــود

 شعرفاب  زاده

دادنامه
 ۹7۰۹۹768۳66۰۰۰۹۰  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   ۹6۰۹۹868۳66۰۱۰6۹  : پرونــده  شــماره 
کالســه  پرونــده   ۹6۱۱8۵  : شــعبه  بایگانــی 
خانــواده  دادگاه   6 شــعبه   ۹6۰۹۹868۳66۰۱۰6۹:
شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســی ( 
تصمیــم نهایــی شــماره  خواهــان :خانــم الهــام 
علیشــاهی فرزنــد حشــمت الــه بــه نشــانی اســتان 
ــهراصفهان –خ  ــان –ش ــتان اصفه ــان –شهرس اصفه
ــاری  ــوی جب ــض – ک ــیخ فای ــوی ش ــاط اول –ک رب
ــده :آقــای محســن عبــاس  انتهــای اندیشــه ۲ خوان
ــوار  ــهر –بل ــپاهان ش ــان –س ــانی اصفه ــه نش ــژاد ب ن
غدیــر –خوارزمــی ۲ خ نصــر بــن بســت نصــر پــالک 

۱۵ خواســته :طــالق بــه درخواســت زوجــه 
الهــام  خانــم  دعــوی  درخصــوص  دادگاه   رای 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــد حشــمت هللا ب علیشــاهی فرزن
محســن عبــاس نژادفرزنــد حســن بخواســته طــالق 
بــه لحــاظ عســر وحــرج وهمچنین طــالق بااســتیذان 
اعمــال وکالــت بلحــاظ تحقــق بنــد 8 از شــرط ضمــن 
العقــد نــکاح ،ناشــی ازتــرک زندگی مشــترک توســط 
ــه  ــمی نکاحی ــاد سندرس ــه مف ــه ب زوج ،دادگاه باتوج
شــماره ترتیــب ۵6۹۰مــورخ ۲7/۱۱/۹۳دفتــر 68 ثبت 
ازدواج اصفهــان وجــود علقــه زوجیــت دائمــی بیــن 
ــالش  ــه ت ــه آنک ــر ب ــد نظ ــی دان ــرز م ــن رامح طرفی
ومســاعی دادگاه درخصــوص انصــراف زوجــه از طالق 
ــاظ  ــه لح ــویی ب ــت وازس ــده اس ــع نگردی ــر واق موث
مجهــول المــکان بــودن زوج امــر داوری موضوعیــت 
نداشــته وموثــر ومفیــد نبــوده دادگاه از ارجــاع امــر بــه 
داوری عــدول نمــوده لــذا باتوجه بــه اظهــارات خوانده 
ــی  ــرک زندگ ــی برت ــه مبن ــادر زوج ــارات پدروم واظه
ــه  ــون ک ــل تاکن ــم قب ــده ازدوســال ونی ازســوی خوان
ــان اســتماع وصــورت  ــارات آن ــع اظه ــوان مطل ــه عن ب
جلســه گردیــد ونظــر بــه عــدم حضــور خوانــده علــی 
رغــم دعــوت از طریــق نشــرآگهی وعــدم ارائــه الیحــه 
ــب  ــه مرات ــا ب ــه دررد ادای خواهــان ، دادگاه بن دفاعی
ولحــاظ نظریــه مشــاور محتــرم قضایــی وتحقــق بنــد 
8 از قســمت بــه شــرایط ضمــن عقــد نــکاح رامحــرز 
دانســته ومســتندابه مــواد ۲۳۴ و۲۳7 و۱۱۱۹ قانــون 
مدنــی ومــاده ۲6 قانــو ن حمایــت خانــواده مصــوب 
ــتیذان  ــر اس ــی ب ــان مبن ــوی خواه ــال ۱۳۹۱ دع س
اعمــال وکالــت درطــالق راثابــت دانســته وبــه خواهان 
ــت  ــمی ثب ــر رس ــی از دفات ــه یک ــی دهدب ــازه م اج
طــالق مراجعــه وبــذل کل صــداق خــود بــه شــوهرش 
وقبــول بــذل وکالتــا ازطــرف وی خــود راباطــالق 
خلعــی مطلقــه نمایــد واســنادمربوطه بــه ثبــت طالق 
ــوع آن  ــخ وق ــالق ازتاری ــن ط ــده ای ــد ع راامضاءنمای
ــرای  ــت اج ــرایط صح ــت ش ــوده ورعای ــر ب ــه طه س
صیغــه طــالق بعهــده مجــری صیغــه طــالق خواهــد 
ــار ایــن حکــم شــش مــاه پــس از  ــود مــدت اعتب ب
ــوده  ــی ب ــادره غیاب ــت .رای ص ــه اس ــت دادنام قطعی

وظــرف مهلــت ۲۰ روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــپس ظ ــن دادگاه وس در ای
ــد نظــر  ــم تجدی ــد نظرخواهــی در محاک ــل تجدی قاب

اســتان اصفهــان اســت .
خانــواده  دادگاه  رئیــس شــعبه 6  الــف  ۳۰۲۰/م 

شــعربافزاده –محمــود  اصفهــان 

تحدید حدود عمومی
                   ۱۳۹7/۰۲/۲6     -   ۱۳۹7/۴۳/۴۹۲۳۰۱

تعالــی بســمه 
ــه اول(ســال  ــد حــدود عمومــی )مرحل ــی تحدی آگه
۱۳۹7 مربــوط بــه منطقــه ثبــت اســناد وامــالک 

ــان ــرب اصفه غ
ــه موجــب  ــاد آراء وب ــالغ مف ــی واب ــی نوبت ــرو آگه پی
مــاده ۱۴ قانــون ثبــت اســناد وامــالک تحدیــد حــدود 
رقبــات زیــر واقــع دربخــش ۱۴ ثبــت اصفهان بشــرح 

زیــر آگهــی مــی شــود:
1-ابنیه و امالک واقع در جوزدان به شماره 12 اصلی 

و فرعی زیر:
ــی  ــد مل ــد علیرضــا ک ــی فرزن ۱۰8۰7-محســن رضای
)نســبت  اصفهــان   ۵۲۴7 ۱۲۹۳۱7886۱ش.ش 
بــه۴7/87 حبــه مشــاع از 7۲ حبــه ششــدانگ( زهرا 
مانیــان فرزنــد  مرتضــی کــد ملــی۱۲7۲۰۳۹۹86 
خمینــی شــهر )نســبت بــه۲۴/۱۳ حبــه مشــاع از 7۲ 
ــداز  ــه ششــدانگ( ششــدانگ قســمتی از گل ان حب
جــوی بــه مســاحت ۱۳ متــر مربــع بــه پــالک۱۰8۰7 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش ۱۴ ثب ــی بخ ــی از ۱۲ اصل فرع
ــًا  ــان توام ــت اصفه ــالک۱۲/۲۱۱۴ بخــش ۱۴ ثب ــا پ ب
ا ســت.روز  را داده  تشــکیل یکبــاب ســاختما ن 

پنجشــنبه:۹7/۰۳/۲۴ 
ــماره ۱6  ــه ش ــرزان  ب ــع درب ــالک  واق ــه وام ۲-ابنی

ــر: ــی زی ــی وفرع اصل
ــه  ــه ب ــد عبدال ــی فرزن ــه ماران ــم خدیج ۴۵۹۵-خان
ملــی۱۲۹۰۴۰۰۰۳۲  و کــد  شناســنامه۱7۱  شــماره 
صــادره از اصفهــان نســبت بــه ۱۲ حبــه مشــاع 
و میثــم بابــا شــاهی فرزنــد باقــر بــه شــماره 
ملــی۱۲7۳۱۵6۴6۳ صــادره از اصفهــان نســبت بــه۴۰ 
حبــه مشــاع و خانــم میتــرا بــا بــا شــاهی فرزنــد باقر 
بــه شــماره ملــی۱۰8۰۵۹۵8۱۳ صــادره از نجــف آبــاد 
نســبت بــه ۲۰ حبــه مشــاع ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت۱8۵/۱7 مترمربــع پــالک۱6/۴۵۹۵ مجــزی 
ــت  ــش ۱۴ ثب ــع در بخ ــالک۱6/۳۲8۰ واق ــده از پ ش
ــه ۱۲  ــی نســبت ب ــه نســبت:خدیجه ماران ــان ب اصفه
حبــه مشــاع میثــم بابــا شــاهی نســبت بــه ۴۰ حبــه 
مشــاع میتــرا باباشــاهی نســبت بــه ۲۰ حبــه مشــاع. 

روز یکشــنبه :۹7/۰۳/۲7
3-ابنیه و امالک و امالک واقع در رهنان به شماره 18 

اصلی و فرعی زیر:
حســین  فرزنــد  اســماعیلی  ۹۴۰8-غالمعلــی 
ــل  ــی۱۲۹۰۱۴۵۱۰۵ مح ــد مل ــان ک ش.ش۱۲۴ اصفه
صــدور شناســنامه اصفهــان تابعیــت ایــران مــی 
باشــد آدرس: اصفهــان خیابــان شــریف شــرقی 
ــن  ــم آخری ــت یک ــن بس ــی ب ــهید آب نیل ــه ش کوچ
ــه  ــه ب ــوی متروک ــمتی از ج ــدانگ قس ــزل شش من
ــان بخــش ۱۴  ــی رهن شــماره۹۴۰8 فرعــی از۱8 اصل

ــع  ــر مرب ــاحت۴۴/۳۳ مت ــه مس ــان ب ــت اصفه ثب
ــًا  ــالک۱8/867۹ جمع ــدانگ پ ــام شش ــه بانضم ک
ــه را داده ا ســت.  روز دوشــنبه  تشــکیل یکبــاب خان

۹7/۰۳/۲8  :
4-ابنیه وامالک واقع درزاجان به شماره  19 اصلی 

وفرعی زیر:
فرزنــد  موســوی  الــه  روح  ۱(ســید   –  ۲۰۰۵
ســید اســداله بــه شــماره شناســنامه ۱۲۴ و کــد 
اصفهــان  از  صــادره  شــماره۱۲۹۰677۱۴۱  ملــی 
ــی  ــه رضای ــاع ۲( اله ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب نس
ــد  ــنامه۴۵۹ و ک ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد نصرال فرزن
ــبت  ــرد نس ــهر ک ــادره از ش ــی۴6۲۳۵۳8۵۳۲ ص مل
بــه دو دانــگ مشــاع تابعیت دولــت ایران.ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت۱۱7/۵۰ متــر مربــع 
پــالک۱۹/8۴8  از  شــده  مجــزی  پــالک۱۹/۲۰۰۵ 
واقــع در بخــش۱۴ ثبــت اصفهــان ا( ســید روح الــه 
ــی  ــه رضای ــگ ۲)اله ــار دان ــه چه ــبت ب ــوی نس موس
نســبت بــه دو دا نــگ  مشــاع. روز ســه شــنبه : 

۹7/۰۳/۲۹
ــد مرتضــی  ــی فرزن ــر ســلطانی رنان ــای امی ۲۰۰6-آق
بــه ش.ش 8۹۳ و کــد ملــی۱۲۹۰۵۹۲6۲۴ اصفهــان 
تابــع دولــت جمهــوری اســالمی ایــران خ کهندژ-ســه 
راهــی رهنــان- محلــه شــریعتی  کوچه۲۰-پــالک۹۴ 
ــالک۲۰۰6  ــه  پ ــاب خان ــمتی از یکب ــدانگ قس شش
ــت  ــش۱۴ ثب ــان بخ ــع در رن ــی از ۱۹/86۴ واق فرع
اصفهــان بــه مســاحت۱78/۲۵ متــر مربــع کــه 
بایســتی بــا قســمت مفــروزی از پــالک۱۹/86۳ 

ــردد. ــع گ ــان تجمی ــت اصفه ــش ۱۴ ثب بخ
روز سه شنبه :۹7/۰۳/۲۹

5-ابنیه و امالک واقع در ولدان به شماره 36 اصلی 
و فرعی زیر:

۱۹۹۲-خانــم اشــرف ندافیــان ولدانی شناســنامه۱۰۰۲ 
کــد ملــی۱۲8۳۵۰6۹7۱ صــادره اصفهــان فرزند احمد 
یکبــاب ســاختمان  پــالک۱۹۹۲ فرعــی مجــزی شــده 
از پــالک۳6/۱۳۴ واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان 
ــد در  ــی باش ــع م ــر مرب ــاحت ۲۰۵/6۲ مت ــه مس ب
اجــرای رای شــماره۱۳۹۴6۰۳۰۲۰۲۵۰۴۹۵۴7 مــورخ 

۹۴/۱۰/۳۰. روز چهــار شــنبه :۹7/۰۳/۳۰
فرزنــد  ولدانــی  شــریفی  عبدالــه  آقــای   -۲۱۵۱
۲۰وکــد  شناســنامه  شــماره  بــه  علــی  محمــد 
ــت  ــع دول ــان تاب ــادره از اصفه ــی۱۲۹۰۰8۲۰6۵ ص مل
ــه مســاحت۲۹۰ متــر  ــه ب ــران ششــدانگ یکبابخان ای
مربــع پــالک۳6/۲۱۵۱ واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت 
اصفهــان بموجــب رای هیــات قانــون تعییــن تکلیــف 
شــماره۹6/6/۱۳-۱۳۹66۰۳۰۲۰۲۵۰۱۴677  بــه 
ــه  ــادل س ــه مع ــالک۳6/۱۲8 ک ــده از پ ــزی ش مج
دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک اخیــر الذکــر مــی 

باشــد. روز  چهــار شــنبه :۹7/۰۳/۳۰
نــام  محمــد  فرزنــد  صدیقــه  ۲۲۰۵-خانــم 
خانوادگــی عباســی ولدانــی بــه ش.ش۱۳78 و کــد 
ایــران- تابــع دولــت  ملی۱۲8۳۵۱۰۹۱۱-اصفهــان 

خــرم-خ  –خیابــان  اســالمی  جمهــوری  میــدان 
ــدانگ  ــالک۱۰8 شش ــه۴8 پ ــی –کوچ ــهیدان غرب ش
ــی از ۳6/۵8۱  ــالک۲۲۰۵ فرع ــاختمان پ ــاب س یکب
بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان واقــع در ولــدان بــه 

مســاحت ۱6۴/۱۱ متــر مربــع معــادل 6۳/۲66 
روز  ششــدانگ.  ســهم   ۲66 از  مشــاع  ســهم 

چهارشــنبه:۹7/۰۳/۳۰
رمضانعلــی   فرزنــد  زاده  لطفــی  ۲۲۰6-پرویــز 
ملــی۱۲8۴۵۳۹۹۴6  کــد  اصفهــان  ش.ش8۲۵ 
ــدانگ  ــران شش ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــع دول تاب
ــه شــماره۲۲۰6 فرعــی  قســمتی از جــوی متروکــه ب
از ۳6 اصلــی بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 
ــالک  ــدانگ پ ــام شش ــه بانضم ــع ک ــر مرب 7/۵۰ مت
داده  را  یکبــاب خانــه  تشــکیل  ۳6/۲۱۰۹ جمعــًا 

اســت. روز چهــار شــنبه :۹7/۰۳/۳۰
6-ابنیه و امالک واقع در لیمجیر به شماره40 اصلی 

و فرعی زیر:
محمــد  فرزنــد  محمــدی  محمــود  ۲۰۱-ورثــه 
ششــدانگ یــک قطعــه ملــک ســاده بــه مســاحت 

پنــج شــنبه :۹7/۰۳/۳۱ روز  ده قفیــز. 
7-ابنیه و امالک واقع در سبدان مارچین به شماره 

155 اصلی و فرعی زیر:
حبیــب  فرزنــد  تنگســتانی  رضــا  ۳6۲-آقــای 
ملــی  کــد  و  یــک  مــه  شناســنا  شــماره  بــه 
دولــت  تابــع  ناییــن  از  صــادره   ۱۲۴۹6۵8۴۳8
ــاحت  ــه مس ــه ب ــا ن ــا ب خ ــدانگ یکب ــران شش ای
ــده از  ــزی ش ــالک۱۵۵/۳6۲ مج ــع پ ــر مرب ۱۱۱ مت
پــالک۱۵۵/۱۵8  واقــع در بخــش۱۴ ثبــت اصفهــان.  

شــنبه:۹7/۰۴/۰۲ روز 
ــاعت  ــب از س ــه ترتی ــده ب ــر ش ــای ذک ــذا در روزه ل
8/۳۰ صبــح بــه بعــد درمحــل شــروع وبعمــل 
ــت  ــون ثب ــاده ۱۴ قان ــب م ــه موج ــد وب ــد آم خواه
ــیله  ــه وس ــا ب ــن آنه ــالک ومجاوری ــان ام ــه صاحب ب
ــرر  ــاعت مق ــه درس ــود ک ــوت میش ــی دع ــن آگه ای
ــک از  ــه هری ــانند .چنانچ ــم رس ــور به ــل حض درمح
ــع  ــا درموق ــی آنه ــده قانون ــالک و نماین ــان ام صاحب
ــاده ۱۵  ــب م ــا ق ــد حــدود حاضرنباشــند متع تحدی
ــده  ــار ش ــدود اظه ــا ح ــا ب ــک آنه ــور مل ــون مزب قان
خواهدشــد  حــدود  تحدیــد  مجاوریــن  ازطریــق 
واعتــراض مجاوریــن وصاحبــان امــالک کــه درموقــع 
ــت  ــون ثب ــاده ۲۰ قان ــق م ــرر حاضرنباشــند مطاب مق
ــا ۳۰ روز  ــط ت ــس فق ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی ازتاری
پذیرفتــه خواهــد شــد ومطابــق مــاده86 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد اعتــراض کتبــی خــود را 
ــت  ــت تســلیم  وظــرف مهل ــه اداره ثب مســتقیما« ب
ــه واحــد ثبتــی  ــخ تســلیم اعتــراض ب یکمــاه از تاری
ــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم  دادخواســت راب
ورســید عرضحــال اخــذو بــه اداره ثبــت ارایــه نمایددر 
ــی وی  ــده قانون ــا نماین ــی ی ــورت متقاض ــر اینص غی
ــی  ــه وگواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان م
عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت وبــه اداره ثبــت 
تســلیم واداره ثبــت  بــدون توجــه بــه اعتــراض 
ــی  ــه م ــررات ادام ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت عملی

ــد.  ده
م الف ۴۹7۳

 تاریخ انتشار :۹7/۰۲/۳۰
  علیرضا حیدری

ــرب  ــه غ ــنادوامالک منطق ــت اس ــس  اداره ثب رئی
ــان اصفه

،،
معاون میراث فرهنگی کشور می گوید: 
محدودیت هــای یونســکو باعــث شــده  
اســت تــا رونــد ثبــت جهانــی میــراث 

فرهنگــی هــر ســال ســخت تر شــود

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری

 مضیف ۱۲۰ ساله دزفول 
ثبت ملی می شود

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
خوزســتان در چهارمیــن بازدیــدش از بخــش چغامیــش دزفــول 
ــی و بقعــه  ــت مل ــوری ثب گفــت: مضیــف ۱۲۰ ســاله ســادات ن

ــود. ــاماندهی می ش ــز س ــور نی ــید ن ــه س متبرک
علیرضــا ایــزدی اظهــار کــرد: مضیــف ۱۲۰ ســاله روســتای ســید 
نــور در صــورت صالحدیــد و موافقــت ســادات نــوری، ثبــت ملــی 
می شــود و مرمــت و ســاماندهی ایــن بنــا را بــر عهــده می گیریــم.

ــز از  ــور نی ــید ن ــه س ــه متبرک ــن بقع ــزود: همچنی ــزدی اف ای
دیگــر ظرفیت هــای گردشــگری مذهبــی در ایــن بخــش 
انجــام  را  الزم  برنامه ریزی هــای  آن  بــرای  کــه  اســت 
می دهیــم. بــه نظــرم تــالش و انرژی مــان را روی بقعــه 
بگذاریــم تــا محوطــه بقعــه تعییــن تکلیــف شــود و بتوانیــم 

ــم. ــاماندهی کنی ــگران س ــرای گردش ــراف را ب ــای اط فض
وی بیــان کــرد: هــدف مــا، حــل مشــکل مــردم اســت و مــردم 
بایــد از ظرفیت هــای میراثــی و گردشــگری منطقــه بهــره ببرنــد.

مضیــف ســید نــور بــا قدمتــی بیــش از ۱۲۰ ســال در جنــوب 
غربــی شــهرک شــهید بهشــتی در روســتای ســید نــور و جنب 
ــع بخــش چغامیــش دزفــول واقــع  ــور از تواب مقبــره ســید ن
شــده اســت. ایــن مضیــف محــل حــل و فصــل مشــکالت 
ــب  ــش مکت ــود و در دوره ای نق ــه ب ــردم منطق ــیاری از م بس
را نیــز ایفــا کــرد و شــخصیت هایی همچــون آیــت هللا شــیخ 
طعمــه ســعد و... در ایــن مــکان بــه تدریــس مســائل دینــی 
پرداختنــد. ایــن مضیــف اکنــون فقــط در عیــد فطــر و بــرای 

ــاز می شــود. ــد ب ــد عی ــد و بازدی دی

 سرعین از تک بعدی بودن 
ظرفیت گردشگری خارج می شود

سرپرســت ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
زنجیــره  تکمیــل  اردبیــل گفــت:  اســتان  و گردشــگری 
ایــن  خارج کــردن  و  ســرعین  شهرســتان  گردشــگری 
گردشــگری،  ظرفیــت  تک بعدی بــودن  از  شهرســتان 
اســت. فرهنگــی  میــراث  ســازمان  هــدف  اصلی تریــن 

نــادر فالحــی در حاشــیه ســفر اســتاندار اردبیــل به شهرســتان 
ــار  ــل اظه ــگار فــارس در اردبی ــا خبرن ســرعین در گفت وگــو ب
کــرد: بــا حضــور اســتاندار و معــاون امــور عمرانــی اســتانداری 
از روســتاهای تاریخــی و هــدف گردشــگری شهرســتان 

ســرعین بازدیــدی بــه عمــل آمــد.
وی گفــت: طــی ایــن ســفر از دســتکندهای روســتاهای کنزق، 
وینــد و گلســتان بازدیــدی انجــام شــد کــه اصلی تریــن 
ــن  ــگری ای ــره گردش ــل زنجی ــروز، تکمی ــد ام ــدف از بازدی ه
تک بعدی بــودن  از  ســرعین  خارج کــردن  و  شهرســتان 

ــت. ــگری اس ــت گردش ظرفی
فالحــی افــزود: امیدواریــم بــا هماهنگــی بعضــی از دســتگاه های 
اجرایــی بــا ایــن ســازمان برنامه هــای عملیاتــی بــرای اســتفاده از 

ایــن ظرفیــت در ایــن منطقــه از اســتان را آغــاز کنیــم.

امروز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1397 - سال چهارم - شماره 712 روزنامه



اطالعرسانی8
ابالغ رای 

حــل  شــورای   9609985501400416 پرونــده کالســه 

اختــالف شــماره 14 مجتمــع مرکــزی شهرســتان زاهــدان 

تصمیــم نهایی شــماره 9709975501400067       خواهان 

ــه نشــانی زاهــدان  ــد محمــد ب ــاد فرزن ــر صی ــای صف آق

خیابــان دانشــگاه 47 پــالک 13   خوانــده : خانــم عــزت 

خواجــوی یــزدی فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی خواســته   

ــام  ــه انضم ــاه ب ــدت 7م ــه م ــه ب ــات اجورمعوق 1-مطالب

ــن  ــه 2- تامی ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس هزین

خواســته فــوری       رای شــورا        در خصــوص دعــوی 

خواهــان صفــر صیــاد فرزنــد محمــد بــه طرقیــت خوانــده 

عــزت خواجــه یــزدی فرزنــد محمــد علــی بــه خواســته  

مطالبــات اجــور معوقــه بــه میــزان 000/000/20 ریــال بابت 

ــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی  7مــاه اجــاره بهــاء ب

وهزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر تادیــه تــا یوالوصــل 

ــه  ــت ک ــرح اس ــن ش ــان بدی ــارات خواه ــه اضه خالص

خواهــان مدعــی مــی باشــد اینجانــب مالــک یــک بــاب 

آپارتمــان واقــع در زاهــدان خیابــان امــام خمینــی کوچــه 

ــا کــه موجــب اجــاره نامــه شــماره  ــروغ آمزشــگاه پوی ف

ــه  ــال ب ــدت یکس ــه م ــه 30/03/1394 ب 158530مورخ

ــخ  ــه اینکــه اجــاره در تاری ــده اجــاره داده ام نظــر ب خوان

30/03/1395 بــه اتمــام رســیده وخوانــده مــدت 7 مــاه 

ــات  ــف مراجع ــت وص ــوده اس ــت ننم ــاره بهاراپرداخ اج

مکــرر نامبــرده از پرداخــت مبلــغ فــوق الذکــر بــه اینجانب 

خــوداری مــی نمایــد لــذا تقاضــای صــدور حکــم 

محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 000/000/20 ریــال 

رادارم توجــه بــه مفاددادخواســت واظهــارات خواهــان در 

جلســه رســیدگی ومالحظــه تصویــر مصــدق اجــاره نامــه 

ــن  ــی مابی ــتیجاری ف ــه اس ــر رابط ــت ب ــه دالل ــادی ک ع

ــی  ــوده عل ــکان ب ــده مجهوالم ــه خوان ــن دارد واینک طرفی

رغــم نشــر آگهــی در روزنامــه عصــر اقتصــاد بــه شــماره 

1/3909 در جلســه دادرســی حاضــر نشــده ودفاعــی هــم 

مطــرح بــه عمــل نیــاورده اســت فلذاشــورای دادخواهــی 

آییــن  قانــون   522 و   198 مــوارد  ومســتندابه  راوارد 

ــه  ــم ب ــی حک ــون مدن ــوارد 108 قان ــی وم ــی مدن دادرس

ــت  ــال باب ــغ 000/000/20ری ــه مبل ــده ب ــت خوان محکومی

ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 000/290/1 ری ــته ومبل ــل خواس اص

ــق  ــل  درح ــه تایوالوص ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس دادرس

ــای  ــوص تقاض ــدارد درخص ــالم می ــادر واع ــان ص خواه

خواهــان مبنــی برصــدور قــرار تامیــن خواســته باتوجــه 

بــه عــدم پرداخــت خســارت احتمالــی علــی رغــم ابــالغ 

بــه نامبــرده درایــن خصــوص تقاضــای خواهــان رد مــی 

گــردد رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز پس 

ــن شــورا وظــرف مــدت  ــل واخواهــی درهمی ــالغ قاب ازاب

بیســت روز دیگــر قابلــذ رســیدگی دردادگاههــای محتــرم 

عمومــی حقوقــی زاهــدان مــی باشــد                

ــه رامــردی قاضــی شــورای حــل اختــالف شــماره   فرزان

ــدان 14 زاه

حصر وراثت 
ــت  ــی تخ ــت مهردادپهلوان ــت حصروراث ــان رونوش خواه

شــاه فرزنــد عیســی دارای شــماره ملــی 3610581557 

بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه 

ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث 960719 ازای

نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مریــم 

ــی 3622254017  ــماره مل ــه ش ــوب ب ــچ فرزدیعق گرگی

در تاریــخ 03/03/1396 دراقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 

حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن منحصــر اســت بــه 

:    1-بــی بــی نــاز گرگیــچ فرزنــد رهوخــان بــه شــماره 

شناســنامه 93 صــادره زاهــدان )مــادر متوفــی(    اینــک 

ــت  ــک نوب ــی در خواســت ی باانجــام تشــریفات مقدمات

آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه  شــخصی اعتراضــی دارد 

ــد از  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــت نام ــا وصی وی

تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن 

ــر گواهــی صــادر خواهــد شــد         ــم دارد واالغی دادگاه تقدی

ــی -- قاضــی شــورای حــل اختــالف  حمیــد رضــا بندان

ــدان   شــماره 2 زاه

اجرائیه 
شــماره   9710423657600037  : اجرائیــه  شــماره 

پرونــده : 9509983657600400 شــماره بایگانــی شــعبه 

: 950404 تاریــخ تنظیــم : 1397/02/24 مشــخصات 

ــانی  ــری کاش ــین ظاه ــم حس ــوم له ــوم له/محک محک

فرزنــد محمــد بــه نشــانی کاشــان .بــازار. بازارچــه 

ــه / ــوم علی ــخصات محک ــری مش ــره ظاه ــک . حج مل

محکــوم علیهــم اصغــر قربانــی نشــانی مجهــول المــکان 

ــوم  ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش

ــد  ــی فرزن ــی یزدل ــی تقوائ ــه  مصطف ــوم علی ــه / محک ل

جــالل بــه نشــانی اصفهان.میمه.میمــه خ شــهید بهشــتی 

. جنــب بنــگاه صــادق وکیــل. حســین ظاهــری کاشــانی 

محکــوم بــه  موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 

بــه شــماره 9710093657600335 و شــماره دادنامــه 

مربوطــه 9609973657601124 محکــوم علیــه محکــوم 

ــر اســناد رســمی  ــی از دفات ــه : 1. حضــور در یک اســت ب

ــه یــک دانــگ  و تنظیــم ســند رســمی انتقــال نســبت ب

ــالک  ــاع از پ ــگ مش ــوم دان ــک س ــه و ی ــاع از س مش

ثبتــی یــک فرعــی از 474 اصلــی بــه نــام محکــوم لــه 

بعنــوان اصــل خواســته و نیــز پرداخــت مبلــغ 157776 

ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 3000000 ریــال بابــت 

هزینــه کارشناســی و نیــز مبلــغ 720000 ریــال بابــت حــق 

الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه . 2 . پرداخــت هزینــه 

ــی و  ــادره غیاب ــا رای ص ــت . ضمن ــق دول ــی در ح اجرای

رعایــت تبصــره 2 مــاده 306 ق . آ . د . م ضــروری اســت. 

م/الــف 374 مدیــر دفتــر شــعبه 6 دادگاه عمومــی 

ــان ــی شهرســتان کاشــان – عیســی باغبانی حقوق

اخطار اجرایی
ــی  ــد عل ــد داوری فرزن ــم: مجی ــوم له ــوم له/محک محک

ــهر  ــوار ش ــتان برخ ــان شهرس ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ب

ــالک  ــجاد پ ــه س ــب فلک ــری جن ــاد خ مطه ــت آب دول

ــا  ــم: رض ــوم علیه ــوم علیه/محک ــخصات محک 112 مش

ــانی  ــه نش ــاه ب ــی پن ــد عل ــرخی فرزن ــی ده س نصرالله

ــت  ــب در خواس ــه : بموج ــوم ب ــکان محک ــول الم مجه

اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9710093751300125 

 9609973751301613 مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و 

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت وجــه یــک 

ــاره  ــه م ــه ب ــن االئم ــار ثام ــی اعتب ــه تعاون ــره حوال فق

ــل  ــت اص ــال باب ــون ری ــغ 300 میلی ــه مبل 736362، ب

خواســته و مبلــغ 9550000 ریــال بابت هزینه دادرســی در 

حــق محکــوم لــه و پرداخــت یــک بیســتم از محکــوم بــه 

بعنــوان حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. رای غیابــی 

اســت.  محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ 

ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 

ــی( 2-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34قان ــذارد )م گ

ــی  ــد.3- مال ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ترتیب

ــه  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش از آن میس

مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 

خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال 

ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــول ب ــر منق ــول و غی منق

ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ــه ب ــزان وجــوه نقــدی ک می

موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی و خارجــی دارد بــه 

ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم

ــث دارد  ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ــه ه ــه او ب ــی ک اموال

ــز فهرســت  ــث و نی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب و کلی

نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکور 

ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال قب ــک س ــان ی از زم

ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم

ــی  ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک ــه درخواس ــد واال ب نمای

ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان ــود )م ش

ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک ــی 1394( 4- خ مال

ــرار از اجــرای حکــم  ــه منظــور ف کامــل صــورت امــوال ب

حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد.) مــاده 34 

قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( 5- انتقــال مال 

ــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب

بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 

کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 

یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 

ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود .) م ــی ش ــازات م مج

ــوال  ــورت ام ــه ص ــی 1394( 6- چنانچ ــت مال محکومی

پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه 

ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن

وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 

بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 

ــی 1394(. مال

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

97/02/25 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/167/م 

آگهی حصر وراثت
خانــم شــیرین مالکــی اصفهانــی  دارای شناســنامه 

ــه کالســه 161/97  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 128 ب

ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 

احتــرام داوری دولــت آبــادی بــه شــماره شناســنامه 124 

ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب در تاریــخ 1395/12/24  اقامت

ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  زندگــی گفتــه ورث

اســت به)1(عباســعلی مالکــی اصفهانــی فرزنــد رمضــان   

ش.ش 6609485704 )همســر متوفــی(  )2( شــیرین  

 )4(  6609676038 ش.ش  مریــم   )3(  128 ش.ش 

ش.ش  زهــره   )5(  66209609934 ش.ش  زهــرا 

محمدرضــا ش.ش 6609618933   )6(  6609657718

)7( فرهــاد ش.ش 6609148848  همگــی مالکــی 

اصفهانــی فرزنــد عباســعلی )فرزنــدان متوفــی( اینــک با 

انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 

مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.

رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف برخــوار شــماره 

نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/178/م 

ــخ  1397/02/27 ــه تاری ــف ب ال

آگهی حصر وراثت
خانــم ســکینه موســوی دارای شناســنامه شــماره 151 بــه 

شــرح دادخواســت بــه کالســه 163/97 ش ح 1 )وراثت( 

ــت نمــوده  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای

ــی  ــود فتاح ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی

تاریــخ 1395/12/19   در  بــه شــماره شناســنامه 123 

اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به)1(ســکینه موســوی 

ــی(  )2(  ــر متوف ــد  ش.ش 151 )همس ــد نورمحم فرزن

ش.ش  علیرضــا   )3(  6609601607 ش.ش  علــی  

6609147892 )4( امیــر محمــد ش.ش 6600189207 

)5( حســن ش.ش 6609168415 )6( حســین ش.ش 

6609922772 )7( خدیجــه ش.ش 6609565724 )8( 

ــت  ــی دول ــی فتاح ــرا ش.ش 6609173346  همگ زه

ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــود )فرزن ــد محم ــادی فرزن آب

انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 

مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1397/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/177/م 

آگهی حصر وراثت
خانــم محتــرم اورنگــی دارای شناســنامه شــماره 3794 

بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 160/97 ش ح 1 

)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 

ــا  ــادروان غالمرض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم

قدیــری به شــماره شناســنامه 72 در تاریــخ 1371/12/19  

اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به)1(محتــرم اورنگــی 

)همســر  حبیــب  ش.ش 3794  فرزنــد  خرزوقــی 

ــادر ش.ش  متوفــی(  )2( حســین  ش.ش 125 )3( ن

48 )4( ناصــر ش.ش 80 )5( ســعید ش.ش 19 )6( 

ــا  ــد غالمرض ــری فرزن ــی قدی ــره ش.ش 47   همگ زه

تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  متوفــی(  )فرزنــدان 

مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 

ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن کــس اعتراضــی دارد و ی

باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 

ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. ــه دادگاه تقدی ب

رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف برخوار  شــماره 

نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/176/م الف 

ــخ  1397/02/27 به تاری

آگهی حصر وراثت
خانــم طیبــه معینــی کربکنــدی دارای شناســنامه شــماره 

ــه 159/97 ش ح  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 45 ب

1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 

حســن معینــی بــه شــماره شناســنامه 71 در تاریــخ 

1397/01/01  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 

ــه)1( ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ورث

طیبــه معینــی کربکنــدی فرزنــد عزیــر الــه  ش.ش 45 

)همســر متوفــی(  )2( فاطمــه  ش.ش 10483 )3( 

ــی ش.ش  ــی معین ــه ش.ش 660000627 )4( عل فرزان

9  همگــی معینــی کربکنــدی فرزنــد حســن )فرزنــدان 

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  متوفــی( 

ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه ــت مزب درخواس

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 

تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1397/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/175/م 

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــی دارای شناس ــور ناغان ــف پ ــید یوس ــای فرش آق

شــماره 7 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 167/97 ش 

ــر  ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای ح 1 )وراث

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ولــی 

ــنامه 313  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــور ناغان ــف پ ــا یوس آق

ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 1396/08/26  اقامت در تاری

ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر  زندگــی گفتــه ورث

ــم  ــد رح ــون فرزن ــی ناغ ــز مرتض ــه)1(روح انگی ــت ب اس

خــدا  ش.ش 360 )همســر متوفــی(  )2( فرزاد  ش.ش 

ــه ش.ش 368  448 )3( فرشــید ش.ش 7 )4( فرزان

)5( ســعید ش.ش 19 )6( زهــره ش.ش 47   همگــی 

قدیــری فرزنــد غالمرضــا )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 

انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 

مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1397/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/174/م 

آگهی حصر وراثت
آبــادی دارای  آقــای ســید ناصــر حســینی حبیــب 

شناســنامه شــماره 32 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

165/97 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 

ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه

ــادی  ــب آب ــن حســینی حبی ــه شــادروان ســید عابدی ک

بــه شــماره شناســنامه 48456 در تاریــخ 1343/05/18  

اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 

ــید  ــت به)1(س ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی

ــن   ــید عابدی ــد س ــادی فرزن ــب آب ــینی حبی ــر حس ناص

)فرزنــد متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه ــت مزب درخواس

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 

تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1397/02/27 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/173/م 

تاریخ ارسال:97/02/27

آگهی وقت رسیدگی 
ــده  ــه : 971010035151033 شــماره پرون شــماره ابالغنام

 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9509980351501087  :

ــد نظــر خــواه  ــم : 97/02/06تجدی ــخ تنظی 951278 تاری

ســمیر محمــودی نــژاد ودادخواســت تجدیــد نظــر 

از حکــم صــادره درایــن دادگاه بــه طرفیــت تجدیــد 

نظرخوانــدگان فــرزاد نــوروزی قلعــه تکــی فرزنــد ذبیــح 

ــی  ــر عل ــد صف ــری قهجاورســتانی فرزن ــر جعف هللا واصغ

اعــالم نمــوده  المــکان  تقدیــم ونامبــرده رامجهــول 

ــار  ــر االنتش ــه کثی ــب در روزنام ــیله مرات ــت بدینوس اس

ــرف 12 روز  ــده ظ ــر خوان ــد نظ ــردد تاتجدی ــی گ درج م

ــن دادگاه  ــه وی درای ــد نظرخواهــی ب ــالغ تجدی جهــت اب

حاضــر ونســخه ثانــی دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی 

وضمائــم پیوســت بــه نامبــرده تحویــل گــردد تادرپاســخ 

ــه اعتــراض الیحــه دفاعیــه خــود راتقدیــم ایــن دادگاه  ب

ــد. نمای

حقوقــی  دادگاه   15 شــعبه  دفتــر  الفمدیــر  2910/م 

جعفــری  –زهــرا  اصفهــان 

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   9710100354300986  : ابالغنامــه  شــماره 

پرونــده : 9609980359801286 شــماره بایگانــی شــعبه 

: 961291 تاریــخ تنظیــم : 1397/02/05شــاکی آقــای 

ــعید  ــان س ــت آقای ــه طرفی ــکایتی ب ــی ش ــام رئیس بهن

انصــاری فرزنــد حســین ورضــا ســهرابی بــه اتهــام 

توهیــن وتخریــب عمــدی مغــازه وقــدرت نمایــی باچاقــو 

تقدیــم دادگاههــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 

ــری دو  ــعبه 117دادگاه کیف ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک

ــهید  ــاال خ ش ــاغ ب ــان  خ چهارب ــع در اصفه ــان واق اصفه

ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس ــت س نیکبخ

ــت  ــه 961291 ثب ــه کالس ــاع وب ــاق 458 ارج ــه 4 ات طبق

گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 97/5/8 ســاعت 11 

ــودن  تعییــن شــده اســت کــه علــت مجهــول المــکان ب

ــاده 349  ــز م ــه تجوی ــاکی وب ــت ش ــن ودرخواس متهمی

ــالب  ــی وانق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان

درامــور مدنــی ودســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت دریکی 

ــن  ــودتا متهمی ــی ش ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای

ــن  ــه وضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع ازمف ــس از اط پ

اعــالم نشــانی کامــل خــود دروقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــیدگی حاضرگ رس

2915/م الفمتصــدی امــور دفتــری شــعبه 117 دادگاه 

ــی  ــی فارفان ــرا توکل ــان – زه ــری دو اصفه کیف

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   9710460353400003  : ابالغنامــه  شــماره 

پرونــده : 9609980365800746 شــماره بایگانــی شــعبه 

ــزارش ،  ــب گ ــم : 97/02/05حس ــخ تنظی : 970636تاری

ــن  ــید حس ــد :س ــینی ، فرزن ــم حس ــید هاش ــای س آق

متهــم اســت بــه رانندگــی بــدون داشــتن پروانــه رانندگــی 

ــه دادگاه هــای عمومــی شهرســتان  )گواهینامــه ( کــه ب

اصفهــان ارجــاع گردیــده وجهــت رســیدگی درشــعبه 108 

ــابق(  ــی س ــان )108 جزای ــهر اصفه ــری دوش دادگاه کیف

واقــع دراصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال- خ شــهید نیکبخــت 

ــاق  – ســاختمان دادگســتری کل اصفهــان – طبقــه 2 ات

ــه کالســه 9609980365800746  ــاع وب شــماره 205 ارج

ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1397/4/3و 

ــول  ــت مجه ــه عل ــن شــده اســت ب ســاعت 08:30 تعیی

المــکان بــودن متهــم وبــه تجویــز مــاده 115 قانــون آییــن 

دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــالب در امــور کیفــری 

ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ودس

کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تامتهــم پــس از نشــر 

ــن  ــه وضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع ازمف ــی واط آگه

اعــالم نشــانی کامــل خــود ودر وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی حاضــر گــردد.

 2870/م الــف مدیــر دفترشــعبه 108 دادگاه کیفــری دو 

شــهر اصفهــان – ادیبــی  

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710100350300760 شــماره پرونــده : 

9609980350300484 شــماره بایگانــی شــعبه : 960605 

تاریــخ تنظیــم : 97/02/02 آگهــی وقــت رســیدگی و 

ــرداد نظــر  ــم مه ــای / خان ــه آق ــم ب دادخواســت وضمائ

پــور فرزنــد محمدیــار خواهــان فاطمــه خســروی ومحمد 

رضــا خســروی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده مهرداد 

نظــر پــور فرزنــد محمدیــار بــه خواســته مطالبــه مطــرح  

کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کالســه 

9609980350300484شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ 

97/04/13ســاعت 10:00تعییــن کــه شــده اســت کــه 

حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع ماده73قانــون 

ــودن  ــول المــکان ب ــت مجه ــی  بعل ــن دادرســی مدن آیی

خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 

یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 

ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 

ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه  و ضم دادگاه مراجع

نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 

مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .

ــعبه 3 دادگاه  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف منش 2900/م ال

عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان- مصطفی شــبانی 

ابالغیه
ــده  ــه : 9710100350101073 شــماره پرون شــماره ابالغنام

ــعبه : 960801  ــی ش ــماره بایگان 9609980350100647 ش

تاریــخ تنظیــم :1397/02/05 مشــخصات ابــالغ شــونده 

حقیقــی :1- محمــد علــی  احمــدی نــام پدرحجــت 

ــخ  ــکان تاری ــول الم ــی  مجه ــی آفاران ــت چراغ هللا2-عف

حضور97/04/04محــل حضــور اصفهــان –خ چهاربــاغ باال 

–خ شــهید نیکبخت –ســاختمان دادگســتری کل اســتان 

اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 333 تاریخ حضــور97/04/04دو 

شــنبه  ســاعت حضــور : 11:15 در خصــوص دعــوی علــی 

ــوق  ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــکفته ب ــا ش رض

جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 

ــی   ــی حقوق ــعبه 1 دادگاه عموم ــر ش ــف 2906 دفت م ال

ــان اصفه

ابالغیه
ــده  ــماره پرون ــه : 9710100350100914 ش ــماره ابالغنام ش

ــعبه : 881041  ــی ش ــماره بایگان 8809980350101041 ش

ــالغ شــونده  ــخ تنظیــم :1397/02/02 مشــخصات اب تاری

حیــدری   جزایری2-عبــدهللا  عبدالرضــا   -1: حقیقــی 

مجهــول المــکان تاریــخ حضور97/04/03محــل حضــور 

اصفهــان –خ چهاربــاغ بــاال –خ شــهید نیکبخــت –

ــه 3  ــان طبق ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س

اتــاق 333 تاریــخ حضور97/04/03یــک شــنبه  ســاعت 

حضــور : 12:00 در خصــوص دعــوی حســن تویســرکانی 

ومجتبــی ســعاتمندبه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 

ــن شــعبه حاضــر شــوید .  جهــت رســیدگی در ای

م الــف2908 دفتــر شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی  

ــان اصفه

   آگهی مفادآرا صادره از هیات قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرثبت نایین

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــک قان ــاده ی دراجــرای م

ــر  ــد ســند رســمی وب ــی اراضــی وســاختمانهای فاق ثبت

ــرف  ــه از ط ــل ک ــور  آرا ذی ــون مذک ــاده 3قان ــب م حس

ــهم  ــادی ویاس ــال ع ــد انتق ــی برتایی ــات مبن ــن هی ای

مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده دردونوبــت بــه فاصلــه 

15روزآگهــی  مــی شودتاشــخص یااشــخاصی کــه بــه آرا 

ــن انتشــارآگهی ظــرف  ــخ اولی ــراض دارندازتاری مذکوراعت

مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم 

ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه ازتاری ــک م ــت ی ــوده ودرمهل نم

ــه دادگاه  ــه تقدیــم دادخواســت ب فرصــت دارندنســبت ب

ــدام  ــوی اق ــرح دع ــی برط ــی مبن ــه گواه ــه وارای صالح

نماینــد درایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه 

حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود ودرصــورت انقضامهلــت 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد وصدورســند مالکیــت مانــع از 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع

آقــای   97/2/2-139760302031000016 شــماره  1-رای 

قاســم راهبــادی نائینــی فرزنــد حســین ششــدانگ یــک 

ــه پــالک ثبتــی  تجمیعــی شــماره 1280- ــه ب ــاب خان ب

1281-1282 اصلــی واقــع در نائیــن بخــش 1 ثبــت نائین 

بــه مســاحت 214/22  متــر مربــع خریــداری عــادی از 

زمــزم صــادق زاده ووراث غالمحســین انــواری ووراث بــی 

بــی دخــت محمــدی مهرجــردی مالکیــن رســمی

2-رای شــماره 139760302031000017-97/2/2 خانــم 

ــگ  ــاس ســه دان ــد عب ــاد فرزن ــال آب ــری کم ــب اکب زین

مشــاع از ششــدانگ مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی 

در پــالک ثبتــی قســمتی از 4126 اصلــی واقــع در 

ــه  ــن ب ــت نایی ــش 3 ثب ــفلی بخ ــوزدان س ــتای ج روس

ــداری  ــع خری ــر مرب ــدانگ 347/45 مت ــاحت شش مس

ــمی  ــک رس ــاد مال ــری مهرآب ــی اکب ــادی از جعفرعل ع

3-رای شــماره 139760302031000018-97/2/2 آقــای 

ــد محمــد ســه دانــگ  ــاد فرزن ــری مهرآب ــی اکب جعفرعل

مشــاع از ششــدانگ مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی 

در پــالک ثبتــی قســمتی از 4126 اصلــی واقــع در 

ــه  ــن ب ــت نایی ــش 3 ثب ــفلی بخ ــوزدان س ــتای ج روس

ــداری  ــع خری ــر مرب ــدانگ 347/45 مت ــاحت شش مس

ــاعی  ــمی مش ــورت رس بص

4-رای شــماره 139760302031000019-97/2/2 آقــای 

خســرو ســلطانی محمــدی فرزنــد حســین ســه دانــگ 

ــه پــالک ثبتــی  مشــاع از ششــدانگ زمیــن مزروعــی ب

3356  اصلــی واقــع در کشــتزارمحمدیه بخــش 2 ثبــت 

ــع  ــر مرب ــه مســاحت  ششــدانگ 1953/30 مت ــن ب نایی

خریــداری عــادی مــع الواســطه از محمدرضاالیاســی 

محمــدی مالــک رســمی

ــای  ــماره 139760302031000023-97/2/6 آق 5-رای ش

ــدانگ  ــه شش ــح ال ــد فت ــران فرزن ــی آهنگ ــران غالم مه

مفــروزی یکــدرب خانــه بــه پــالک ثبتــی قســمتی 

از129 فرعــی از 19543 اصلــی واقــع دربخــش 2 ناییــن 

بمســاحت 301/32 مترمربــع خریداری رســمی مشــاعی 

ــه غالمــی آهنگــران مالــک رســمی از فتــح ال

6-رای شــماره 139760302031000024-97/2/6 خانــم 

ــروزی  ــد جــواد ششــدانگ مف اشــرف آقاحســینی فرزن

ــی قســمتی از129 فرعــی  ــالک ثبت ــه پ ــه ب یکــدرب خان

ــاحت  ــن بمس ــش 2 نایی ــع دربخ ــی واق از 19543 اصل

ــح  ــداری رســمی مشــاعی از فت ــع خری 302/54 مترمرب

ــه غالمــی آهنگــران مالــک رســمی ال

ــم  ــماره 139760302031000025-97/2/6 خان 7-رای ش

ــروزی  ــد جــواد ششــدانگ مف اشــرف آقاحســینی فرزن

قطعــه زمینــی کــه درقســمتی از آن احــداث بناشــده بــه 

ــی  ــی از 19543 اصل ــمتی از129 فرع ــی قس ــالک ثبت پ

ــع  ــاحت 300/31 مترمرب ــن بمس ــش 2 نایی ــع دربخ واق

خریــداری رســمی مشــاعی از فتــح الــه غالمــی آهنگــران 

مالــک رســمی         

تاریخ انتشارنوبت اول: 97/2/15

تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/2/30

ــن     ــتان نائی ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــاذر مهیمــن اب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 

موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی

برابــر آرای شــمارههای ذیــل هیــات موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل

ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس

و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 

بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م طب

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 

اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 

مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 

ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 

ــن اداره تســلیم و پــس از  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت م

اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 

نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 

ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب مراجع

کالســه   139660302018001301 شــماره  رای  1-برابــر 

ــری  ــای حســن نصی ــده 1391114402018000951 آق پرون

فرزنــد محمــد حســین بشــماره شناســنامه 308 صــادره 

از اصفهــان  نســبت بــه شــش دانــگ  یــک بــاب مغــازه  

بــه مســاحت  31.63 متــر مربــع بــه اســتثناء بهــاء ثمنیه 

اعیانــی احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 103  اصلــی 

واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

بطــور مــع الواســطه از آقــای علیرضــا عمــاد زاده

کالســه   139660302018001302 شــماره  رای  2-برابــر 

ــری  ــای حســن نصی ــده 1391114402018000952 آق پرون

فرزنــد محمد حســین بشــماره شناســنامه 308 صــادره از 

اصفهــان  نســبت بــه شــش دانــگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  198.66 متــر مربــع بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه 

اعیانــی احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 103  اصلــی 

واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

بطــور مــع الواســطه از آقــای علیرضــا

 عماد زادهتاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/02/30

 121 برخــوار   شــماره:  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

97/02/10 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

تاریخ ارسال:97/02/11

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات موضــوع قان

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 

ــون  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان موضــوع مــاده 3 قان

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق

ــون  ــوع قان ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب

تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل

ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس

و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 

بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل

ــه  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و ب

ــه فاصلــه 15  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت ب

ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی مــی شــود در صورت روز آگه

بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 

ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری باشــند  مــی توانن

مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 

پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 

تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مدت 

ــررات اســناد  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض از مراجع

برابــر رای شــماره 139660302018001303 کالســه پرونــده 

1391114402035001951 آقــای فریــدون قاســمی آغچــه 

ــد محمــد اســماعیل بشــماره شناســنامه 8 صــادره  فرزن

ــاب  ــه ششــدانگ یــک ب از بوئیــن میاندشــت  نســبت ب

خانــه  بــه مســاحت  206.05 متــر مربــع احداثــی بــر روی 

ــع  ــی واق ــی از 445  اصل ــالک 2079 فرع ــمتی از پ قس

ــت  ــان در ازای مالکی ــت اصفه در خــورزوق بخــش 16 ثب

مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/02/30

برخــوار   شــماره: 115  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

97/01/09 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
شــماره  رای   موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 

هیــات   1396/10/25 مورخــه   139660302026018967

قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  و 

ــاب  ــدانگ یکب ــمی شش ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س

ــروز  و  ــماره 15182/14105 مف ــالک ش ــت  پ ــه تح خان

مجــزی  شــده از شــماره 15182 اصلــی  واقــع در بخــش 

ــم  ــد ابراهی ــای محم ــت  آق ــان  در مالکی ــت اصفه 5 ثب

مالــوردی  فرزنــد حفیــظ الــه مســتقر گردیــد  و پرونــده 

ــه  ــذا ب ــد  ل ــدود میباش ــد ح ــابقه تحدی ــد س ــی  فاق ثبت

ــر  و  ــوق الذک ــون ف ــاده 13 قان ــل  م اســتناد  تبصــره ذی

طبــق  تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود  ملــک مرقــوم  در 

ــح  در  روز دوشــنبه مورخــه 1397/3/28 ســاعت 9  صب

ــه موجــب  ــه عمــل خواهــد آمــد  و ب محــل شــروع  و ب

ایــن آگهــی  بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  اعــالم مــی 

گــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 

و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق  مــاده 20  

قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  تحدیــد  

حــدود و فقــط  تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و 

معتــرض طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبت بایــد  از 

تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره  ظــرف یــک مــاه  

دادخواســت  خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم  

و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه ایــن واحــد 

ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر اینصــورت  متقاضــی ثبــت 

ــه دادگاه مربوطــه   ــد ب ــی  وی مــی توان ــده قانون ــا نماین ی

مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  

ــدون  ــت  ب ــد  و اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه اداره  ثب و ب

توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  مقررات 

ــد . ــه میده ادام

 تاریخ انتشار : 1397/2/30 

م الــف  4705 رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــالک 

شــمال اصفهــان ایروانــی 

آگهی فقدان سند 
ــا  ــی ب ــدادی اصفهان ــده  ح ــم فری ــه خان ــه اینک ــر ب نظ

تســلیم دو بــرگ استشــهاد  شــهود  شــماره 114047 

مــورخ 1397/1/29 دفتــر خانــه 31 اصفهــان مدعــی 

مفقــود شــدن ســند مالکیــت  ســه حبــه و ســه  –هفتــم 

مشــاع از هفتــاد و دو حبــه شــش دانــگ پــالک شــماره 

6/1228 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه در ذیــل 

ــالک  ــد 82 ام ــر جل ــه  823  دفت ــت 210826 صفح ثب

تحــت  شــماره چاپــی 433607 صــادر و تســلیم گردیــده 

و بموجــب ســند انتقــال  شــماره : 136457 مــورخ 

1394/6/25 دفتــر خانــه 72 اصفهــان بــه نامبــرده انتقال 

یافتــه  و اظهارداشــته کــه ســند مالکیــت  المثنــی نمــوده  

ــه  اســت   ــرار گرفت ــک  مســکن ق ــان  در رهــن بان اصفه

و مالــک اظهــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  مرقــوم  در 

اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده  و تقاضــای صــدور ســند 

ــند  ــه س ــر چ ــذا دفت ــت  ل ــوده اس ــی نم ــت المثن مالکی

ــی  ــاقط و مقتض ــار  س ــه اعتب ــور  از درج ــت  مذک مالکی

اســت  چنانچــه ســند مالکیــت  مفقــودی جهــت انجــام 

ــد  از  ــه گردی ــه ارائ ــر خان ــه آن دفت ــه  ب ــه معامل هــر گون

انجــام معاملــه خــود داری  و آن را جهــت اعمــال مقــررات  

بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد انجــام هــر نــوع معاملــه بــا 

ســند مالکیــت  المثنــی موکــول بــه اســتعالم از ایــن اداره 

مــی باشــد . 

لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 

120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 

ــبت  ــه نس ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ش

ــزد خــود  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی ــک مرق ــه مل ب

ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــخ انتشــار ای میباشــد از تاری

روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 

مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 

ــس و اصــل ســند  ــب صــورت مجل ــا مرات ــد ت اخــذ نمای

ــی  ــردد بدیه ــترد گ ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب مالکی

اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 

صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه 

ــق  ــی طب ــت المثن ــه صــدور ســند مالکی ــدام ب نشــود اق

ــررات خواهــد شــد .  مق

م الف 4791 

علیرضــا حیــدری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  ملــک 

غــرب اصفهــان  از طــرف پیمانــه ســادات قادریــان 

آگهی ابالغ تجدیدنظر خواهی 
درخصــوص پرونــده کالســه 961496 شــعبه 33 شــورای 

ــل  ــواه ابوالفض ــر خ ــد نظ ــان تجدی ــالف اصفه ــل اخت ح

ــد  ــی تجدی ــر ریاح ــجاد تاجمی ــت س ــه طرفی ــری ب صاب

ــول  ــه مجه ــه ب ــذا باتوج ــت ل ــوده اس ــی نم ــر خواه نظ

ــاده 73  ــر م ــده براب ــر خوان ــد نظ ــودن تجدی ــکان ب الم

قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب درجرایــد منتشــر 

ــه  ــی ب ــر آگه ــس ازنش ــده 10 روزپ ــر خوان ــد نظ تاتجدی

ایــن شــعبه واقــع دراصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی –

چهــارراه وکال مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حل 

اختــالف مراجعــه ونســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم را 

اخــذ نماییــد .درصــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ 

ــر ارســال  ــد نظ ــه مراجــع تجدی ــده ب ــی وپرون شــده تلق

خواهــد شــد.

2878 /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 مجتمــع شــماره 2 

شــورای حــل اختــالف

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710106793800238 شــماره پرونــده : 

9609986793801456 شــماره بایگانــی شــعبه : 961459 

ــیدگی  ــت رس ــی وق ــم : 1397/01/28    آگه ــخ تنظی تاری

و دادخواســت وضمائــم آقــای /خانــم علــی دیانــی 

ــه   ــتی ب ــان دادخواس ــم تارتیاری ــان اعظ ــتی  خواه دردش

ــه مطــرح  ــی  خواســته مطالب ــده علــی دیان طرفیــت خوان

ــده کالســه  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع وب ــه ای ــه ب ک

9609986793801456شــعبه 8حقوقــی شــورای حــل 

ــت  ــع حرم(ثب ــع شــهدای مداف ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

ــن  ــاعت 8:30تعیی ــورخ 97/04/05س ــیدگی م ــت رس ووق

کــه شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 

ــول  ــت مجه ــی  بعل ــن دادرســی مدن ــون آیی ــاده 73قان م

ــب  ــان مرات ــت خواه ــده  و در خواس ــودن خوان ــکان ب الم

ــی  ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی

شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 

آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی 

کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 

ــردد . ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف و در وقــت مق

الــف مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل  1807/م   

اختــالف شــعبه 8 حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

ــرم(  ــع ح ــهدای مداف ــع ش )مجتم

 دادنامه 
ــده  ــماره  پرون ــه : 9709976793900041 ش ــماره دادنام ش

ــعبه : 961216  ــی ش ــماره بایگان 9609986793901206  ش

پرونــده کالســه :  9609986793901206  شــعبه 9حقوقــی 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهید حججــی 

(تصمیــم نهایــی شــماره 97099767933900041 خواهــان 

ــای  ــت آق ــد غالمرضــا باوکال ــای مســعود بادامــی فرزن آق

ــانی  ــه نش ــی ب ــر قل ــد ناص ــزی فرزن ــاه ج ــک داورپن باب

ــی 5 و6  ــن فرع ــار بی ــهر –خ عط ــاهین ش ــان –ش :اصفه

ــدگان :1- آقــای  غربــی بــن بســت دوم غربــی پ6  خوان

محمــد اعتزازیــان  2- شــرکت گیتــی مــدار )بامســئولیت 

محــدود( همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان  خواســته 

ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــک باعنای ــه چ ــه وج :مطالب

ــالم و  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــر مش نظ

ــد رای  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت ب

ــی   ــعود بادام ــای مس ــوی اق ــورادرخصوص دع ــی ش قاض

ــزی  ــاه ج ــک داورپن ــای باب ــت آق ــا باوکال ــد غالمرض فرزن

ــی  ــرکت گیت ــان وش ــد اعتزازی ــای محم ــت آق ــه طرفی ب

ــال  ــون ری ــار میلی ــل وچه ــه چه ــته مطالب ــه   خواس مدارب

وجــه چــک شــماره )071911(بــه عهــده بانــک تجــارت بــه 

انضمــام مطالبــه هزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر تادیــه 

،باتوجــه بــه دادخواســت تقدیمــی ،تصویــر مصــدق چــک 

وگواهــی عــدم پرداخــت آن ،بقــای اصــول مســتندات درید 

خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده واســتحقاق 

خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته دارد و اینکــه خوانــدگان  

ــور  ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل

ــب  ــه ای دال برتکذی ــه ودفاعی ــه الیح ــه و هیچگون نیافت

ادعــای  خواهــان از خــود ابــراز وارائــه ننمــوده لــذا دعــوی 

خواهــان علیــه خوانــدگان وارد وثابــت بنظرمــی رســد کــه 

بــه اســتنادمواد 310و313 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقی 

ــون  ــک و198.519.522 قان ــدور چ ــون ص ــاده 2 قان ــه م ب

ــه  ــدگان  ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس

صــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ چهــل وچهــار میلیــون 

ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ پانصدونــود هزارریــال 

بابــت هزینــه دادرســی ومبلــغ یکصدوبیســت هــزار ریــال 

ــن  ــی همچنی ــر اگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین باب

خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک موصــوف 

ــا تاریــخ وصــول کــه  ــه تاریــخ 071911مــورخ 83/06/12ت ب

ــک  ــوی بان ــی ازس ــرخ اعالم ــاس ن ــبه ی آن براس محاس

مرکــزی برعهــده اجــرای احــکام مــی باشــد وحــق الوکالــه 

ــه درحــق خواهــان صــادر واعــالم مــی  ــق تعرف ــل طب وکی

نمایــد رای صــادره غیابــی بــوده وظــرف مــدت بیســت روز 

پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درهمیــن شــعبه وســپس 

ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــود.  عمومــی اصفهــان خواهــد ب

م. الف 3007 

قاضی شعبه نهم  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
ــه : 12/2-551/  ــماره دادنام ــده 452/96 ش ــه پرون  کالس

96  تاریــخ رســیدگی :96/11/25 مرجــع رســیدگی :شــعبه 

47شــورای حــل اختــالف اصفهــان  خواهــان :آقــای حمید 

جمشــیدیان بــه نشــانی:اصفهان –مشــتاق دوم-بــرآن 

شــمالی روســتای جــوزدان –نبــش کوچــه شــاهد7 

خوانــده :اصغــر قنبــری خــواه بــه نشــانی  :مجهــول 

المــکان  خواســته :مطالبــه مبلــغ 21/000/000 ریــال بابــت 

یــک فقــره چــک بانضمــام هزینــه دادرســی وتاخیــر 

ــعبه  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــکار:پس ازارج ــه  گردش تادی

وثبــت ان بــه کالســه فــوق وطــی تشــریفات قانونــی 

واخــذ نظریــه مشــورتی اعضاءقاضــی شــورا ختــم ســیدگی 

ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم وب رااع

ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا« درخص ــی ش ــد:»رای قاض نمای

ــری  ــر قنب ــای اصغ ــت آق ــه طرفی ــیدیان ب ــد جمش حمی

ــه  ــده ب ــت خوان ــته محکومی ــه خواس ــا  ب ــواه فرزندرض خ

پرداخــت مبلــغ 21/000/000 ریــال بابــت یکفقــره چــک بــه 

شــماره 179578/62 مــورخ 96/04/31عهــده بانــک ملــت 

ــی  ــه دادرس ــه وهزین ــر تادی ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ب

باتوجــه بــه محتویــات پرونــده وبقــای اصــول مســتندات 

ــک  ــط بان ــت توس ــدم  پرداخ ــی ع ــان وگواه ــد خواه دری

ــه آن  ــه وج ــان برمطالب ــتحقاق خواه ــه واس ــال علی مح

واینکــه خوانــده علیرغــم ابــالغ درروزنامــه کثیــر االنتشــار 

ــه  ــه الیح ــته وهیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس درجلس

ودفاعیــات مســتند ومحکمــه پســندی درمقــام اعتــراض 

نســبت بــه دعــوی خواهــان ازخــود ابــراز وارائــه ننمــوده ،لذا 

دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد ،کــه 

بــه اســتناد مــواد 310و312قانــون تجــارت و198و515و519

و522و302و305و306قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم 

برمحکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 21/000/000ریــال 

ــه  ــال بابــت هزین ــغ 290/000ری بابــت اصــل خواســته ومبل

ــک  ــدور چ ــخ ص ــه ازتاری ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس دادرس

مــورخ 96/04/31 وتاتاریــخ اجــرا حکــم وهزینه نشــرآگهی 

ــد  ــه درحــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمای ــق تعرف طب

،رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز پــس 

ــن شــورا وبیســت روز پــس   ــل واخواهــی درای ــالغ قاب ازاب

ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــراض دردادگاه عموم ــل اعت از آن قاب

میباشــد

ــعبه 47  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف قاض .3015م ال

ــان ــی اصفه حــوزه قضائ
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9 توپ و تور
ترکیه با نفرات اصلی با ایران 

بازی می کند
ــیه،  ــر روس ــاخصی براب ــرات ش ــا نف ــه ب ــی ترکی ــم مل تی
ــد  ــرار خواه ــتانه ق ــای دوس ــس در دیداره ــران و تون ای

ــت.  گرف
ــرار  ــه ق ــی ترکی ــم مل ــاس، تی ــزاری ت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــر  ــدار دوســتانه براب ــی در ســه دی ــاه آت ــک م اســت در ی
تیم هــای روســیه، ایــران و تونــس بــازی کنــد و بــه 
ــن  ــرای ای ــه ب ــان ترکی ــت بازیکن ــل فهرس ــن دلی همی
دیدارهــا اعــام شــده اســت و چهره هــای شــاخصی هــم 

ــود.  ــده می ش ــم دی ــن تی ــب ای در ترکی
چنگیــز اونــدر کــه ایــن فصــل در تیــم رم ایتالیــا درخشــید 
در خــط حملــه حضــور دارد.  هــاکان چالهــان اوغلو  هافبک 
طــراح تیــم میــان و جنــک توســون ســتاره گرانقیمــت 
ــه  ــز، ازجمل ــون حضــور دارد نی ــم اورت ــه در تی ــه ای ک ترکی
ــا  ــت ترک ه ــان در فهرس ــه نامش ــتند ک ــی هس بازیکنان

ــرار دارد.  ــش رو ق ــتانه پی ــای دوس ــرای بازی ه ب
بــازی تیــم ملــی ایــران و ترکیــه قــرار اســت در ورزشــگاه 
فاتح تریــم ایــن کشــور برگــزار شــود. تیم هــای ملــی ایــران 
و ترکیــه تاکنــون شــش بــار بــه مصــاف هــم رفته انــد کــه 
چهــار پیــروزی ســهم ترکیه ای هــا بــوده و دو مســابقه هــم 
بــا تســاوی بــه پایــان رســیده و ایــران تاکنــون نتوانســته 

اســت بــردی برابــر ترکیــه بــه دســت بیــاورد.

زمان نقل و انتقاالت لیگ برتر 
مشخص شد

ــتانداردهای  ــاس اس ــد براس ــودزاده می گوی ــرز محم فریب
ــا در نظــر  ــاالت تیم ه ــل و انتق ــرای نق ــی، ۸۴ روز ب جهان

گرفتــه شــده اســت. 
ــئول  ــودزاده، مس ــرز محم ــه، فریب ــزارش ورزش س ــه گ ب
کمیتــه نقــل و انتقــاالت ســازمان لیــگ، در گفت وگــو بــا 
ســایت ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران اظهــار داشــت: بــا 
ــازمان  ــرم س ــت محت ــا ریاس ــه ب ــاتی ک ــه جلس ــه ب توج
ــان  ــتیم، زم ــف داش ــای مختل ــای کمیته ه ــگ و اعض لی
نقــل و انتقــاالت تابســتانی فصــل ۹۸-۹۷ از تاریــخ ۲۳ 
روز سه شــنبه ۱۳  در  و  آغــاز می شــود  خــرداد ۱۳۹۷ 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــهریور ۱۳۹۷ ب ش
ــا  ــن فیف ــل آنکــه براســاس قوانی ــه دلی وی ادامــه داد: ب
زمــان نقــل و انتقــاالت تابســتانی می توانــد حداکثــر ۸۴ 
روز باشــد، مــا هــم بــرای اســتفاده بهتــر باشــگاه ها از نقل 
و انتقــاالت حداکثــر زمــان ممکــن یعنــی ۸۴ روز را بــرای 

نقــل و انتقــاالت لحــاظ کردیــم.  
ــه  ــاری ک ــه اخب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــودزاده تصری محم
چنــد روز گذشــته در رســانه ها اعــام شــده اســت زمــان 
درســت پایــان نقــل و انتقــاالت روز سه شــنبه ۱۳ شــهریور 
ــل  ــن نق ــرداری از قوانی ــا الگوب ــه ب ــود ک ــد ب ۱۳۹۷ خواه
ــه  ــا ۶ هفت ــا، در ۵ ی ــر دنی ــای معتب ــاالت لیگ ه و انتق
ابتدایــی مســابقات لیــگ برتــر بــا پایــان نقــل و انتقــاالت 
همخوانــی داشــته کــه تیم هــا می تواننــد در ۵ یــا ۶ 
هفتــه ابتدایــی مســابقات لیــگ برتــر نیــز فهرســت خــود 
را تصحیــح و تکمیــل و براســاس قوانیــن نقــل و انتقاالت 

بازیکنــان مدنظرشــان را جــذب کننــد.

کوتاه اخبار 

 ساعی - پوالدگر 
همچنان به هم نمی رسند؟

ایرانــی  تکوانــدوکار  پرافتخارتریــن  می رســد  نظــر  بــه 
ــد.  ــکاری کن ــیون هم ــا فدراس ــت ب ــر نیس ــان حاض همچن

ــدان  ــزو منتق ــش ج ــدی پی ــا چن ــه ت ــاعی ک ــادی س ه
ــاق  ــن اتف ــود و همی ــر ب ــد پوالدگ ــید محم ــرص س پروپاق
باعــث شــد تــا در انتخابــات ســال گذشــته از فــرد دیگــری 
ــس  ــا رئی ــتی ب ــد از در دوس ــد، در دوره جدی ــت کن حمای

ــت.  ــده اس ــیون وارد ش فدراس
ــتند،  ــاعی داش ــادی س ــر و  ه ــه پوالدگ ــاتی ک ــی جلس ط
ــا  ــت ت ــورت گرف ــترک ص ــکاری مش ــرای هم ــی ب توافقات
پرافتخارتریــن تکوانــدوکار ایرانــی هــم بــه فدراســیون ملحق 
شــود و دیگــر انتقــاد نکنــد. بــا اینکــه مدتــی اســت اهالــی 
ــا  ــاعی ب ــادی س ــکاری  ه ــی هم ــر چگونگ ــدو پیگی تکوان
ــه نظــر می رســد همچنــان  ــدو هســتند، ب فدراســیون تکوان

ــود دارد. ــه وج ــن زمین ــی در ای اختافات
پوالدگــر در آخریــن مصاحبــه خــود اعــام کــرده بــود منتظر 
پاســخ  هــادی ســاعی بــرای قبــول ســمت مدیریــت فنــی 
ــن پیشکســوت  ــر ای ــی اســت. از ســوی دیگ ــای مل تیم ه
ــر  ــر نظ ــت زی ــر نیس ــت حاض ــرده اس ــام ک ــدو اع تکوان
ــد.  ــت کن ــی فعالی ــای مل ــی تیم ه ــر فعل ــان، مدی فرهادی

بایــد دیــد درنهایــت همــکاری ســاعی و پوالدگــر در 
ــار دیگــر  هفته هــای آتــی عملــی خواهــد شــد یــا اینکــه ب
ــر  ــه یکدیگ ــرف علی ــادی دوط ــای انتق ــاهد مصاحبه ه ش

ــتیم. هس

 مقصد نامعلوم سرمربی 
قهرمان لیگ یک

محمــود فکــری بــا وجــود قهرمانی بــا نفت مسجدســلیمان 
در لیــگ دســته اول احتمــاال از ایــن تیــم جــدا خواهد شــد. 
بــه گــزارش »ورزش  ســه«، تیــم نفــت مسجدســلیمان در 
رقابت هــای لیــگ دســته اول نتایــج خیلــی خوبــی کســب 
کــرد و موفــق شــد پــس از چنــد ســال دوری از لیــگ برتــر 
بــار دیگــر جــواز حضــور در ایــن رقابت هــا را بــه دســت آورد. 
ــا حضــور محمــود  ــم نفــت مسجدســلیمان ب ــت تی موفقی
فکــری بــه عنــوان ســرمربی بــه دســت آمــد و ایــن مربــی 
ــوب  ــی خ ــرمربیگری اش خیل ــال های اول س ــوان در س ج
توانســت تیمــش را هدایــت کنــد. حــاال امــا اخبــاری دربــاره 
جدایــی محمــود فکــری از نفــت مسجدســلیمان شــنیده 
می شــود. بــا اینکــه پیــش از ایــن گفتــه شــده بــود نفــت 
ــد،  ــم شــرکت می کن ــر ه ــگ برت ــری در لی ــت فک ــا هدای ب
ــم  ــا تی ــکاری ب ــه هم ــد ادام ــی قص ــن مرب ــرا ای ــا ظاه ام
خوزســتانی را نــدارد و احتمــاال طــی روزهــای آینــده مقصــد 
ــئوالن  ــه مس ــرد. البت ــد ک ــخص خواه ــود را مش ــد خ جدی
نفــت مسجدســلیمان هنــوز اظهارنظــر رســمی در ایــن زمینه 
ــی  ــر مرب ــگ برت ــد نیســت در لی ــچ بعی ــا هی ــد؛ ام نکرده ان

دیگــری هدایــت نفــت را بــر عهــده داشــته باشــد.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

دیرینــه ای  ســابقه  ایرانــی  تیم هــای 
ــان  ــا بازیکن ــد ب ــای ب ــت قرارداده در ثب
دارنــد. همیــن قراردادهــا سال هاســت 
ــران تبدیــل  ــال ای ــه پاشــنه آشــیل فوتب ب
شــده اســت. آش ایــن ماجــرا بــه قــدری 
شــور اســت کــه هــر تیــم ایرانــی همیــن 
حــاال بابــت بازیکنــان بی کیفیتــی کــه 
حتــی یــک دقیقــه هــم بــازی نکرده انــد، 
خطــر  و  اســت  بدهــکار  دالر  هــزاران 
محرومیــت حتــی تیم هــای ثروتمنــد مــا 

را هــم تهدیــد می کنــد. 
ــان  ــه بازیکن ــار این هــا هــر زمــان ک در کن
شــده اند،  مــا  فوتبــال  وارد  باکیفیــت 
پــس از یــک فصــل درخشــش بــه دلیــل 
به راحتــی  مناســب  قراردادهــای  نبــود 
و بــدون هیــچ ســودآوری مالــی بــه 
باشــگاه های عربــی ترانســفر شــده اند. 
بــا وجــود اینکــه ایــن ماجــرا نــه یــک بــار 
ــار در فوتبــال  ــار، بلکــه ده هــا ب و نــه دو ب
مــا اتفــاق افتــاده اســت، امــا گویــا قــرار 
نیســت ایــن ماجــرا بــه درس عبرتــی 
بــرای مدیــران فوتبالــی مــا تبدیــل شــود. 
ــات،  ــن اتفاق ــوارد ای ــن م ــی از آخری یک
اســتقال رخ داده  بــرای  ایــن روزهــا 

ــت. اس

 مامه تیام
هیــچ  برتــر،  لیــگ  دوم  نیم فصــل  در 
تیمــی بــه جــز ذوب آهــن بــه انــدازه 

نگرفــت.  امتیــاز  اســتقال 
ــه  ــن جــدول ب ــه پایی اســتقالی ها از نیم
رده ســوم صعــود کردنــد و قهرمــان جــام 
ــگ  ــرگ لی ــروه م ــدند. در گ ــی ش حذف
قهرمانــان بــه عنــوان صدرنشــین بــه 
ــتم  ــه یک هش ــد و در مرحل ــد رفتن دور بع
نهایــی، ذوب آهــن را شکســت دادنــد. 

همــه چیــز در اســتقال خــوب جلــو 
بــدی کــه  قراردادهــای  امــا  مــی رود، 
ــده  ــته ش ــل بس ــه فص ــا میان ــدا ی در ابت
 اســت می توانــد همــه چیــز را خــراب 

کند.

را  او  قیمــت  تیــام،  مامــه  هت تریــک 
ــا  ــن بازیکــن ب ــا ای هــم افزایــش داد؛ ام
ــد  ــزار دالر می توان ــط ۲۰۰ ه ــت فق پرداخ
ــد  ــی در ح ــود؛ یعن ــدا ش ــتقال ج از اس

ــتقال دارد.  ــه از اس ــی ک مطالبات
پیشــنهادهای ســنگین عربــی و افزایــش 
بــرای  را  باشــگاه  کار  دالر،  قیمــت 
نگهداشــتن او ســخت می کنــد؛ مشــکلی 
کــه بنــد فســخ قــرارداد عجیــب تیــام بــه 
وجــود آورده اســت و بــه او اجــازه جدایــی 
نورافکــن  امیــد  او،  کنــار  در  می دهــد. 
ــه فکــر  ــا داشــتن چنیــن بنــدی ب هــم ب
جدایــی از اســتقال اســت. بــا توجــه بــه 
پیشــنهادهایی کــه وی از روســیه دریافــت 
کــرده اســت، جدایــی اش تقریبــا قطعــی 

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
 حسینی، جپاروف، وریا و 

دیگران
قــرارداد بازیکنــان دیگــری مثــل حســین 
حســینی، مجیــد حســینی، وریــا غفــوری، 
ــم  ــاروف ه ــی و ســرور جپ ــد ابراهیم امی
ــه فــرم  ــا توجــه ب تمــام شــده اســت و ب
خــوب آن هــا، خطــر جدایی شــان وجــود 

دارد. 
جپــاروف پیشــنهاد ســنگینی از ســپاهان 
گرفتــه و حتــی شــایعه توافــق اولیــه 
اســت.  شــده  مطــرح  هــم   آن هــا 

بــه  توجــه  بــا  حســینی،  حســین 
ــروط  ــر ش ــای آخ ــینی در هفته ه نیمکت نش
و  دارد  قــرارداد  تمدیــد  بــرای  مختلفــی 
قیمــت غفــوری و ابراهیمــی هــم قابــل 

نیســت. قبــل  بــا فصــل  مقایســه 
ــن  ــام و نورافک ــد تی ــر اســتقالی ها نتوانن اگ
را نگــه دارنــد و جپــاروف هــم از جمــع 
ــاده  ــم یکدســت و آم ــا جــدا شــود، تی آن ه
دســتاوردهای  بــه  رســیدن  بــرای  شــفر 
ــه رو خواهــد  ــا مانعــی جــدی روب ــر ب بزرگ ت
شــد؛ به ویــژه کــه تمدیــد بــا بازیکنــان 
ابراهیمــی  مثــل  قــرارداد  تمدیــد  آمــاده 
و غفــوری هــم نیــاز بــه بودجــه زیــادی 
دارد و اســتقال بــرای راضی کــردن همــه 
ــخت و  ــاده س ــم، کاری فوق الع ــا ه ــا ب آن ه
 بودجــه ای بســیار زیــاد نیــاز خواهــد داشــت؛ 

کمــی  فقــط  اگــر  کــه  شــرایطی 
قراردادهــای آن هــا بهتــر بســته می شــد، 
ــا  ــتقالی ها ب ــد و اس ــود نمی آم ــه وج ب
خیــال راحــت از داشــتن تیمــی آمــاده بــه 

اســتقبال فصــل جدیــد می رفتنــد.
قراردادهــای  چنیــن  ماجــرای 
ــوان  ــه عن ــه ک ــای واری همان گون ترکمانچ
کردیــم، اتفــاق تــازه ای نیســت. بســیاری 
از تیم هــای لیــگ ایــران فقــط بــرای یــک 
فصــل بســته می شــوند و نــگاه مســئوالن 
ــت  ــدت اس ــی کوتاه م ــا نگاه ــن تیم ه ای
فوتبــال  در  آینده نگــری  نــوع  هیــچ  و 
ــن  ــه ای ــورد. نتیج ــم نمی خ ــه چش ــا ب م
وضعیــت هــم چیــزی جــز موفقیت هــای 
کوتاه مــدت و شکســت های بلندمــدت 

بــرای تیم هــا نیســت.

ــای  ــه رقابت ه ــران ب ــجویان ای ــال دانش ــی فوتس ــم مل ــزام تی اع
جهانــی لغــو شــد. 

اعــزام تیــم ملــی فوتســال دانشــجویان ایــران بــه عنــوان بخــت 
ــرای  ــتان ب ــه قزاقس ــان ب ــی جه ــوان قهرمان ــب عن ــت کس نخس
ــال  ــل احتم ــه دلی ــان ب ــجویان جه ــای دانش ــور در رقابت ه حض

ــم صهیونیســتی لغــو شــد. ــا رژی برخــورد ب
دو هفتــه پیــش تیــم فوتســال دانشــجویان رژیــم صهیونیســتی 
موفــق شــد جــواز حضــور در ایــن رقابت هــا را بــه دســت آورد و بــه 
همیــن دلیــل اعــزام تیــم فوتســال دانشــجویان ایــران لغــو شــد. 
مســئوالن فدراســیون ورزش دانشــگاهی مبلــغ ۵ هــزار یــورو برای 
حضــور در ایــن رقابت هــا را واریــز کــرده بودنــد و از آنجــا کــه ایــن 
ــا  ــن رقابت ه ــی ای ــم قرعه کش ــزاری مراس ــش از برگ ــم پی تصمی

بــوده اســت، بــه ایــران بازگردانــده خواهــد شــد.
تیــم ملــی فوتســال دانشــجویان ایــران بــه عنــوان یکــی از 

ــیار  ــب بس ــا از ترکی ــن دوره از رقابت ه ــان در ای ــای جه قدرت ه
ــی  ــوان قهرمان ــی کســب عن ــرد و شــانس اصل ــی بهــره می ب خوب
ــق  ــیا موف ــی آس ــای قهرمان ــم در رقابت ه ــن تی ــود. ای ــان ب جه
ــرای  ــادی ب ــه ســرمایه گذاری زی ــم قزاقســتان را ک ــود تی شــده ب
ــک  ــر ی ــود، ۱۲ ب ــام داده ب ــان انج ــی جه ــوان قهرمان ــب عن کس
شکســت دهــد. تیــم فوتســال دانشــجویان ایــران بــرای حضــور 
در ایــن رقابت هــا یــک مــاه در اردو بــه ســر می بــرد کــه بــا لغــو 
ــگاه های  ــت در دانش ــجویان فوتسالیس ــم، دانش ــن تی ــزام ای اع

ــل شــد.  ــی تعطی ــم مل ــات تی خــود حاضــر شــدند و تمرین
رقابت هــای فوتســال دانشــجویان جهــان از ۲۷ مــرداد تــا ۷ 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــاری در قزاقس ــال ج ــهریور س ش
ــن  ــن دومی ــوزی، ای ــال دانش آم ــم والیب ــزام تی ــو اع ــس از لغ پ
لغــو اعــزام تیم هــای ایرانــی بــه دلیــل حضــور رژیــم صهیونیســتی 

ــای ورزشــی اســت. در رقابت ه

ــاد  ــا انتق ــان ب ــودوی جه ــز ج ــا و دو برن ــدال ط ــده دو م دارن
ــر  ــت: بهت ــودو گف ــیون ج ــئوالن فدراس ــرد مس ــدید از عملک ش
اســت بــه جــای شــوی تبلیغاتــی، بــه رده هــای پایــه توجــه کنند 
ــوند.  ــان نش ــوب پنه ــی و محج ــای مای ــت تک مدال ه و پش
آرش میراســماعیلی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره نتایــج 
ــم دو ســال  ــر می کن ــرد: فک ــار ک ــران اظه ــف جــودوی ای ضعی
اســت زنــگ خطــر بــرای جــودوی پایــه ایــران بــه صــدا درآمــده 
ــد کارشناســان  ــرای شــنیدن نق ــوش شــنوایی ب ــا گ اســت؛ ام
ــزرگ طــی دو ســال  ــای ب ــدارد. ناکامی ه ــدان وجــود ن و منتق
گذشــته در رده هــای پایــه، نتیجــه تعطیلــی لیــگ آینده ســازان و 

ــت.  ــان اس ــاالن و نوجوان ــای نونه ــدن رقابت ه برگزارنش
ــزود: در  ــان اف ــودوی جه ــز ج ــا و دو برن ــدال ط ــده دو م دارن
چنــد ســال گذشــته تیم هــای پایــه نوجوانــان و جوانــان همــواره 
روی ســکوی اول تــا ســوم آســیا بودنــد؛ امــا مــا ســال گذشــته 

در رده نوجوانــان آســیا دو مــدال برنــز گرفتیــم و امســال فقــط 
توانســتیم بــه یــک مــدال برنــز برســیم کــه ایــن یــک فاجعــه 
بــرای جــودوی ایــران اســت. متأســفانه رده هــای پایــه بــه حــال 
ــران  ــودوی ای ــازی در ج ــاهد پشتوانه س ــده و ش ــا ش ــود ره خ
نیســتیم. مطمئنــا در ســال های بعــد ضررهــای بیشــتری را از 

ــه رده هــای پایــه خواهیــم دیــد. بی توجهــی ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب ــه گفت وگ میراســماعیلی در ادام
ــی  ــر تک مدال هــای مای متأســفانه تمــام تمرکــز فدراســیون ب
ــن دو  ــدال ای ــت م ــیون پش ــت: فدراس ــت، گف ــوب اس و محج
جــودوکار کــه حاصــل کار فدراســیون های قبلــی هســتند، پنهــان 
ــرای  ــن تک مدال هــا مســکّن موقــت ب شــده اســت. شــاید ای
مــا باشــد، امــا ایــن راه درســتی بــرای جــودوی ایــران نیســت 
کــه پشتوانه ســازی رهــا شــود و فقــط بــه یکــی، دو مــدال دل 

خــوش کنیــم.

ورزش

آگهی وقت رسیدگی
ــده  ــه : ۹۷۱۰۱۰۰۳۵۴۸۰۰۶۹۱ شــماره پرون شــماره اباغنام

: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۴۰۰۹۰۱ شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۷۰۱۳۶ 

تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷    آگهــی وقــت رســیدگی و 

دادخواســت وضمائــم بــه خانــم ریحانــه بهرامیــان فرزنــد 

ــم  ــه مته ــکایتی علی ــور ش ــم صفاپ ــاکی اعظ ــد ش محم

ریحانــه بهرامیــان فرزنــد محمــد باموضــوع توهیــن وایراد 

ــه  ــن شــعبه ارجــاع وب ــه ای ضــرب عمــدی مطــرح کــه ب

شــماره پرونــده کاســه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۴۰۰۹۰۱ شــعبه ۱۲۲ 

دادگاه کیفــری دوشــهر اصفهــان )۱۱۲ جزایی  ســابق(ثبت 

ووقــت رســیدگی مــورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ســاعت ۱۱:۰۰تعیین 

ــاده ۱۷۴  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ک

قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه علــت مجهــول المــکان 

بــودن متهــم ریحانــه بهرامیــان مراتــب یــک نوبــت 

دریکــی از جرایــد کثیــر االنتشــارآگهی مــی گــردد تامتهــم 

ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 

ــود ،در  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه وضم دادگاه مراجع

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاهحاضــر گــردد

.۱۸۶۴/م الــف متصــدی امــور دفتــری شــعبه ۱۲۲دادگاه 

ــدی  ــابق( مه ــی س ــان )۱۲۲جزای ــهر اصفه ــری دوش کیف

نصــر اصفهانــی

دادنامه 
دادنامــه  شــماره    ۹۶۰۵۷۱: پرونــده  کاســه 

ــیدگی  ــع رس ــورخ ۹۷/۲/۵ مرج ۹۷۰۹۹۷۶۷۹۵۵۰۰۱۹۳م

:شــعبه بیســت وپنجــم خواهــان نادعلــی صفــری گنهرانی 

نشــانی:اصفهان خ ســپاه –ک تلفنخانــه    خوانــده ســید 

داود شــاهزیدی مجهــول المــکان   خواســته مطالبــه 

مبلــغ ۱۹۴/۱۰۰/۰۰۰ریــال  گردشــکار : پــس از ارجــاع 

ــوق و  ــه  ف ــت آن بکاس ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ــده ب پرون

طــی تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا  

قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر 

ــد . رای قاضــی شــورا   ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب مب

ــری  ــی صف ــای نادعل ــان آق ــوی خواه ــوص دع در خص

گنهرانــی فرزنــد شــکراله بــه طرفیــت خوانــده آقــای ســید 

داودشــاهزیدی بخواســته مطالبــه وجــه دوازه فاکتــور بــه 

شــمارهای۱۸۹۸-۱۸۷۲-۱۸۷۵-۱۸۹۴-۱۸۹۷-۱۸۵۱-

۱۸۸۹-۱۸۵۹-۱۸۷۸-۱۸۸۸-۱۸۶۰-۴۵۴۸جمعًابمبلــغ 

ــی  ــه انضمــام مطلــق خســارات قانون ــال ب ۱۹۴/۱۰۰/۰۰۰ری

ــده  ــدق ش ــی مص ــده کپ ــات پرون ــه محتوی ــه ب وباتوج

ــورت  ــت ص ــیده اس ــده رس ــه خوان ــه امضای ــا ک فاکتوره

جلســه مورخــه ۹۶/۱۱/۱۴کــه خوانــده باصــف ابــاغ 

قانونــی حاضــر نگردیــده هیچگونــه اعتــراض و یــا ابــرازی 

بخواســته خواهــان واردننمــوده ســت دعــوی خواهــا 

مواد۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲قانــون  مســتندًابه  دانســته  راوارد 

آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 

ــت  ــال باب ــون ری ــار میلی ــود چه ــغ یکصدون پرداخــت مبل

هزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر درتادیــه تاریــخ مطالبه 

ــک  ــاخص بان ــرخ ش ــق ن ــول طب ــت وص ۹۶/۷/۲۶لغای

ــد رای  ــی نمای ــام م ــان صادراع ــق خواه ــزی درح مرک

ــن  ــی درهمی ــل واخواه ــرف ۲۰ روز قاب ــی ظ ــادره غیاب ص

ــر  ــد نظ ــل تجدی ــر قاب ــرف ۲۰ روز دیگ ــس ظ ــعبه پ ش

خواهــی درمحاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان می باشــد.

۳۰۴۱/م الف 

قاضی شورای حل اختاف ۲۵ حوزه قضائی

 مدیرت محترم شعبه 5 
اجرای احکام شورای حل اختالف 

اصفهان 
کاســه  پرونــده  بــه  احترامًاعطــف  باســام 

 ۹۷/۲/۵ مــورخ  قرارکارشناســی  ۳۷۷۷/۹۶دراجــرای 

ــا  ــب ب ــتری منتخ ــمی دادگس ــناس رس ــب کارش اینجان

قاســم  آقــای  پرونــده  خواهــان   حضوروراهنمایــی 

یکدســتگاهاتومبیل  از  فجــر  درپارکینــگ  علیرضائــی 

ســواری پژوپــارس ای –ال-ایکــس بــه شــماره انتظامــی 

ــدل  ــک م ــتری متالی ــگ خاکس ــران ۵۳رن ۳۶۲ج۳۲ ای

ــی  ــماره موتور۱۲۶۸۵۰۰۰۰۰۹شاس ــی دارای ش ۱۳۸۵توقیف

۱۱۳۰۶۷۰۷بازدیــد نمــودم ونتیجــه ارزیابــی بــه شــرح زیــر 

ــل  ــی اتومبی ــت وشــرایط فعل ــف :وضعی ــام میگردد:ال اع

:۱- بدنــه از ناحیــه عقــب وســمت چــپ خــورد گی داشــته 

کــه بازســازی ورنــگ شــده اســت ۲-الســتیکها مناســب 

اســت ودرحدود۶۵%بازدهــی دارنــد ۳-موتورگیربکــس 

ــر  ــث معتب ــخص ثال ــه ش ــه نام ــت۴- بیم ــب اس مناس

دارد.  ۹۷/۱۱/۲۳ تاتاریــخ 

ــه  ــه ب ــروش :باتوج ــه ف ــن ارزش پای ــی وتعیی ب(ارزیاب

وضعیــت موجــود دراتومبیــل مذکــور ودرنظــر گرفتــن نــوع 

ــرای  ــه ب ــروش ارزش پای ــد وف ــرایط بازارخری ــدل وش وم

فــروش مبلــغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ یکصــد وهشــتاد میلیــون ریــال 

تمــام بــرآورده واعــام میگــردد.

۳۰۱۹/م الــف مدیــر اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان شــعبه ۱

دادنامه 
:۲۶۵/۹۶شــماره  پرونــده  کاســه 

 : رســیدگی  مرجــع  دادنامــه۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۵۰۲۶۲۳  

ــان ۱-  ــان خواه ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۲۵ ش ش

ــان  ــی   اصفه ــد عبداله ــد ۲- حمی ــین ون ــی حس مصطف

ملــک شــهر خ مطهــری ک ۶ پ۱۲  وکیــل :لیامختــاری 

ــران پ۴  ــاختمان مدی ــی س ــت غرب ــان خ نیکبخ :اصفه

اردلــی  نصیــری  ناهیــد    -۱: واحــد ۴۰۲  خوانده هــا 

ــکان  خواســته  ــول الم ــر دو  مجه ــر کاظمــی  ه ۲- اصغ

مطالبــه مبلــغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال  گردشــکار : پــس از 

ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه  و ثبــت آن بکاســه  فــوق 

و طــی تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا  

ــه شــرح زیــر  قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و ب

ــد . رای قاضــی شــورا   ــی نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب مب

در خصــوص دعــوی خواهانهــا ۱- مصطفــی حســین ونــد 

ــدر  ــد حی ــی فرزن ــد عبداله ــن ۲- حمی ــرزا حس فرزندمی

قلــی بوکالــت خانــم لیــا مختــاری بــه طرفیــت خواندگان 

۱- ناهیدنصیــری اردلــی ۲- اصغــر کاظمــی بــه خواســته 

ــزی  ــت واری ــال باب ــون ری ــت میلی ــغ دویس ــه مبل مطالب

حســاب خوانــده ردیــف اول بــه انضمــام ملطــق وباتوجــه 

بــه محتویــات پرونــده مــدارک اســتناد خواهانهــا واینکــه 

ــی  ــد عبدالله ــای حمی ــده اق ــی گردی ــان مدع ــل ان وکی

ــغ  ــف دوم مبل ــده ری ــب  بادرخواســت خوان ــوکل اینجان م

موردخواســته بابــت خوانــده ردیــف اول واریــز نمــوده کــه 

ــه  ــد شــوراباتوجه ب از بازپرداخــت ان خــودداری مــی نمای

ــماره ۲۳۸۶۷  ــی بمش ــک مل ــده ازبان ــذ ش ــتعام اخ اس

مورخــه ۹۶/۷/۵کپــی مصــدق شــد ه دعــوی خواهان هــا 

راوارد دانســته مســتندًابه مــواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲قانــو ن 

ــده / ــت خوان ــم برمحکومی ــی حک ــی مدن ــن دادرس آیی

ــال  ــون ری ــغ دویســت میلی ــه پرداخــت مبل ــف اول ب ردی

پانصــدو  دومیلیــون  ومبلــغ  خواســته  اصــل  بابــت 

ــه  ــق الوکال ــی وح ــه دادرس ــت هزین ــتادهزارریال باب هش

ــا  ــق خواهان ه ــی درح ــر آگه ــه نش ــه وهزین ــق تعرف طب

ــف  ــده ردی ــوص خوان ــد درخص ــی نمای ــام م ــادر واع ص

دوم باتوجــه بــه اینکــه دعــوی مطروحــه متوجــه نامبــرده 

نمــی باشــد وهیچگونــه دلیــل ومدرکــی بــررای خصوصــی 

ارائــه گردیــده اســت مســتنداماده ۸۴قانــو آئیــن دادرســی 

مدنــی بنــد ۴ قرارردصــادر واعــام مــی نمایــد رای صــادره 

ــعبه  ــن ش ــی درهمی ــل واخواه ــرف ۲۰ روزقاب ــی ظ غیاب

ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــر قاب ــرف ۲۰  روز دیگ ــس ظ پ

ــد ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم درمحاک

۲۸۸۹/م الف

قاضی شورای حل اختاف ۲۵ حوزه قضائی

دادنامه 
شــماره    ۹۶۱۴۱۴  : پرونــده  کاســه 

مرجــع   ۹۷/۱/۲۰ مــورخ  دادنامــه:۹۷۰۹۹۷۶۷۹۴۱۰۰۰۶۱ 

ــازده شــورای حــل اختــاف اصفهــان  رســیدگی :شــعبه ی

اســماعیل  فرزنــد  تابــان  شــبنم  :خانــم  خواهــان 

ــب  ــان صاح ــرغ خیاب ــن م ــل راه آه ــانی:اصفهان ،پ نش

ــای  ــل ۱-آق ــخصی  وکی ــزل ش ــه ۲۴ –من ــان ،کوچ الزم

حســین محمدیــان ۲- خانــم نفیســه عــرب زاده  اصفهــان 

،خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی ،ســاختمان بانــک 

تجــارت )ارغــوان (طبقــه ۳ واحــد ۱۸   خوانــدگان :آقــای 

ــول  ــر دومجه ــوان ه ــزاد اک ــای به ــی ۲- آق ــود امام محم

ــی  ــت تضامن ــم برمحکومی ــکان  خواســته صــدور حک الم

ــه  ــال وج ــغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب خوان

ــه  ــام مطالب ــه انضم ــن ب ــروش روغ ــور ف ــره فاکت چهارفق

دادرســی  هزینــه  از  اعــم  دادرســی  خســارات  کلیــه 

ــه  ــر تادی ــل وخســارت تاخی ــه وکی ــری وحــق الوکال ودفت

ــن  ــدور قرارتامی ــول ،بدوًاص ــت وص ــدور لغای ــخ ص ازتاری

ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ ــته  گردش خواس

شــعبه  و ثبــت آن بکاســه  فــوق و طــی تشــریفات 

ــورا  ــی ش ــا  قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــی  و اخ قانون

ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت

صــدور رای مــی نمایــد . رای قاضــی شــورا  در خصــوص 

ــت  ــماعیل باوکال ــد اس ــان فرزن ــبنم تاب ــم ش ــوی خان دع

آقــای حســین محمدیــان وخانــم نفیســه عــرب زاده بــه 

طرفیــت آقایــان محمــد امامــی وبهــزاد اکــوان به خواســته 

محکومیــت خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ دویســت 

ــن  ــروش روغ ــور ف ــره فاکت ــه چهارفق ــال وج ــون ری میلی

ــارات  ــه خس ــه کلی ــام مطالب ــه انضم ــی ب ــورت تضامن بص

ــه  ــه .باتوج ــر تادی ــل وتاخی ــه وکی ــق الوکال ــی ح دادرس

ــه شــده ازســوی  ــای ارائ ــده فاکتور ه ــات پرون ــه محتوی ب

ــورا  ــواه ،ش ــر گ ــارات دونف ــتماع اظه ــان اس ــل خواه وکی

دعــوی خواهــان راوارددانســته حکــم برمحکومیــت خوانده 

ردیــف اول بــه پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بــه 

انضمــام مبلــغ ۳/۵۷۵/۰۰۰ ریــال هزینــه دادرســی وحــق 

الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی وهزینــه درج آگهــی 

وخســارت تاخیــر تادیــه ازتاریــخ تقدیــم دادخواســت 

مــورخ ۹۶/۱۰/۱۸لغایــت زمــان اجــرای حکــم درحــق 

ــه  ــبت ب ــوی نس ــی گرددودع ــام م ــادر واع ــان ص خواه

ــون  ــاده ۸۴قان ــد ۴ م ــتنادبه بن ــف دوم بااس ــده ردی خوان

آئیــن دادرســی مدنــی قــراررد دعــوی صــادر مــی گــردد.آن 

ــن  ــی برصــدور قرارتامی قســمت از خواســته خواهــان مبن

خواســته باتوجــه بــه اینکــه وکیــل خواهــان نســبت 

ــت  ــرده اس ــی نک ــی اقدام ــارت احتمال ــع خس ــه تودی ب

ــته  ــن خواس ــرار رد تامی ــاده ۱۱۵ ق .آ.د.م ق ــتنادبه م بااس

صــادر میگــردد.رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت ۲۰ روز 

ــس  ــعبه وپ ــن ش ــی درهمی ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب پ

ــم  ــراض درمحاک ــل اعت ــدت ۲۰ روز قاب ــرف م ازآن نیزظ

ــد . ــان میباش ــی اصفه ــی وحقوق عموم

ــاف شــعبه ۱۱  ــف  قاضــی شــورای حــل اخت ۳۰۲۷/م ال

حــوزه قضائــئ اصفهــان 

دادنامه
ــعبه ۱۰۴ دادگاه  ــه :۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۸۰۰۰۵۶ش ــده کاس پرون

کیفــری دوشــهر اصفهــان )۱۰۴جزایــی ســابق(تصمیم 

نهایــی شــماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۳۰۰۰۰۱۱ شــاکی :آقــای علــی 

ــه نشــانی اســتان اصفهــان – ــی ب ــد رجبعل عباســی فرزن

ــه  ــکاه کوچ ــهراصفهان –خ آتش ــان –ش ــتان اصفه شهرس

۳۶ کوچــه یــاس ســوم کوچــه امیــد  متهــم :آقــای فــرزاد 

خــداوردی حســن ونــد فرزنــد حســن بــه نشــانی خمینــی 

شــهر وازیچــه ک ۱۳۲ ایمــان ۴۴ اتهــام :تخریــب عمــدی 

خــودرو  گردشــکار :دادگاه باتوجــه بــه محتویــات پرونــده 

ــه  ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ــام وب ــیدگی رااع ــم رس خت

اتهــام  درخصــوص  دادگاه   رای  مینمایــد.  رای  صــدور 

ــب  ــر تخری ــد حســن دایرب ــرزاد خــداوردی فرزن ــای ف آق

عمــدی خــودرو موضــوع کیفــر خواســت صــادره از ســوی 

دادســرای عمومــی وانقــاب اصفهــان دادگاه باعنایــت بــه 

ــود  ــل موج ــده ودالی ــات پرون ــع اوراق ومحتوی ــه جمی ب

ازجملــه شــکایت شــکات آقــای  علــی عباســی ، گــزارش 

پیوســت  ،عکس هــای  محلــی  ،تحقیقــات  ماموریــن 

پرونــده وســایر قرایــن وامــارات منعکــس درپرونــده کــه 

همگــی موجــب حصــول علــم برحصــب موضــوع وتوجــه 

اتهــام مــی گرددبزهــکاری متهــم رامحــرز ومســلم دانســته 

،مســتندابه مــاده ۶۷۷ قانــون تعزیــرات وی را بــه تحمــل 

ــی  ــد. رای صــادره غیاب ۹ مــاه حبــس محکــوم مــی نمای

محســوب ظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی درایــن 

ــل تجدیــد نظــر  مرجــع ســپس ظــرف مــدت مذکــور قاب

ــی  ــان  م ــر اســتان اصفه ــد نظ ــم تجدی ــی درمحاک خواه

باشــد.

۲۹۰۴/م الف 

رئیس شعبه ۱۰۴جزایی محاکم کیفری۲ اصفهان .

دادنامه
ــده   شــماره دادنامــه : ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۴۱۰۲۰۲۲ شــماره پرون

: ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۹۹۰۰۰۷۶ شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۶۰۷۶۰ 

ــد محمــد حســین  ــر فرزن ــان مه شــاکی:اقای رســول تاب

بــه نشــانی اســتان اصفهــان –شهرســتان –شــهراصفهان –

ســروش –ک ۲۰پ ۱۶ متهــم :آقــای نیمــا جودکــی فرزنــد 

منوچهــر بــه نشــانی اصفهــان –اصفهــان –مجهــول المکان   

ــر رای دادگاه درخصــوص  ــال غی ــع م ــال مناف ــام :انتق اته

ــر  ــواری (دائ ــر )مت ــد منوچه ــی فرزن ــا جودک ــام نیم اته

برانتقــال مــال غیــر )اجــاره دادن یــک دســتگاه آپارتمــان 

(موضــوع شــکایت آقــای رســول تابــان مهــر دادگاه نظــر 

بــه شــکایت شــاکی اجــاره نامــه پیوســت اظهــارات آقایان 

ــدم  ــم وع ــور مته ــدم حض ــی وع ــاری ۲- صادق ۱- افش

ــک  ــرف مال ــاره ازط ــت یااج ــند مالکی ــه س ــه هرگون ارائ

ــاده  ــه م ــذا مســتندا ب ــکاری وی رامحــرز دانســته له بزه

ــون  ــاده ۱ قان ــر وم ــال غی ــال م ــه انتق ــع ب ــون راج ۱ قان

تشــدیدمجازات مرتکبیــن اختــاس وارتشــا وکاهبــرداری 

ــه تحمــل یکســال حبــس تعزیــری  نامبــرده رامحکــوم ب

مــی نمایــد ودرخصــوص رد مــال باتوجــه بــه تحویــل منــزا 

بــه شــاکی دادگاه مواجــه باتکلیــف نیســت ضمنــا باتوجــه 

بــه اینکــه متهــم اقــدام بــه اخــذ مبلــغ ۲۰۰میلیــون ریــال 

از آقــای افشــاری نمــوده بنابرایــن محکــوم بــه پرداخــت 

ــال جــزای نقــدی درحــق صنــدوق دولــت  ۲۰۰میلیــون ری

ــل  ــی وظــرف ۲۰ روز قاب ــز مــی گــردد رای صــادره غیاب نی

ــل  واخواهــی درهمیــن شــعبه وســپس ظــرف ۲۰ روز قاب

اعتــراض در مرجــع محتــرم تجدیدنظــر اســتان اســت .

دادگاه کیفــری دو  رئیــس شــعبه ۱۱۵  الــف  ۲۹۱۲/م 

اصفهــان –ایــرج ربیعــی 

وقت رسیدگی  
ــده  ــماره پرون ــه : ۹۷۱۰۱۰۰۳۵۰۳۰۰۵۱۷ ش ــماره اباغنام ش

 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۱۱۳۳  :

ــت  ــی وق ــم : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸    آگه ــخ تنظی ۹۶۱۳۷۸ تاری

رســیدگی و دادخواســت وضمائــم آقــای /خانــم نقــد علــی 

ــی  ــهرام نصراصفهان ــان ش ــه خواه ــد نصرال ــدی فرزن ارمن

دادخواســتی بــه  طرفیــت خوانــده آقــای نقــد علــی 

ارمنــدی فرزنــد نصرالــه بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک 

ــده  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه ارجــاع وب مطــرح کــه ب

کاســه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۰۳۰۱۱۳۳شــعبه ۳ دادگاه عمومــی 

ــیدگی  ــت رس ــت ووق ــان ثب ــتان اصفه ــی  شهرس حقوق

مــورخ ۹۷/۰۴/۱۰ســاعت ۱۱:۳۰ییــن کــه شــده اســت کــه 

ــون  ــاده ۷۳قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس

ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــی  بعل ــی مدن ــن دادرس آیی

ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــده  و در خواســت خواه خوان

یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 

ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 

دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 

نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 

ــردد. ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ــرر ف مق

۱۸۶۸/م الف 

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه ۳ دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان –مصطفــی شــبانی 

 دادنامه 

ــم  ــخ تنظی ــه : ۹۷۰۹۹۷۶۸۳۶۹۰۰۰۲۴ تاری ــماره دادنام ش

 ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۶۹۰۱۰۷۶  : پرونــده  شــماره     ۹۷/۱۰/۲۰  :

پرونــده کاســه   ۹۶۱۱۷۸  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 

:۹۶۰۹۹۸۶۸۳۶۹۰۱۰۷۶شــعبه ۹دادگاه خانــواده شهرســتان 

اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســی (تصمیــم نهایــی 

شــماره ۹۷۰۹۹۷۶۸۳۶۹۰۰۰۲۴  خواهــان :خانــم دیانــا 

مهــدی خشــوئی فرزنــد امامقلــی باوکالــت آقــای مهــدی 

ریاضیــات فرزنــد محمــد علــی بــه نشــانی اصفهــان 

:چهــارراه توحیــد –نبــش محتشــم کاشــانی مجتمــع عزیز 

خانــی .طبقــه ۴ واحــد ۴۳کدپســتی ۸۱۷۵۸۱۵۳۷۵ 

ــد  ــویی فرزن ــدی خش ــد اس ــای محم ــدگان :۱- آق خوان

ســیاوش ۲- خانــم فائــزه اســدی خشــویی فرزنــد 

ســیاوش ۳- آقــای علــی اســدی خشــویی فرزنــد 

ــان ارتــش  ــه نشــانی اصفهــان –خیاب ســیاوش همگــی ب

ــم  ــد۶ ۴-خان ــد ۲۴ واح ــع محم ــی مجتم ــه قهرای .کوچ

ــول  ــانی مجه ــه نش ــی ب ــیر عل ــی فرزندش ــری بخش صغ

هزینــه  پرداخــت  از  اعســار  خواســته ها:۱-  المــکان 

ــه  ــی  ۳- مطالب ــارت دادرس ــه خس ــی ۲- مطالب دادرس

ــه  ــام وب ــیدگی رااع ــم رس ــکار:دادگاه خت ــه  گردش مهری

شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد. «رای دادگاه 

«درخصــوص دعــوی آقــای مهــدی ریاضیــات بــه وکالــت 

ــه  ــی ب ــام قل ــد ام ــوئی فرزن ــدی خش ــا مه ــم دیان ازخان

ــوئی  ــدی خش ــد اس ــا ۱- محم ــان وخانمه ــت آقای طرفی

ــوئی  ــدی خش ــزه اس ــوئی  ۳- فائ ــدی خش ــی اس ۲-عل

فرزنــدان ســیاوش ۴- صغــری بخشــی فرزنــد شــیرعلی 

ــته  ــه خواس ــوئی ب ــدی خش ــیاوش اس ــوم س ــه مرح ورث

ــه شــماره  ــدرج درسندرســمی ازدواج ب ــه من ــه مهری مطالب

ازدواج  ثبــت  ۶۵۰۵-۱۳۶۳/۴/۲۳دفترســمی  ترتیــب 

ــی  ــارات دادرس ــان وخس ــت اصفه ــوزه ثب ــماره ۱۲۲ح ش

ومعافیــت از پرداخــت هزینــه دادرســی ،دادگاه باتوجــه بــه 

دادخواســت تقدیمــی واستشــهادیه پیوســتی کــه حاکــی 

ازخانــه داربــودن خواهــان مــی باشــد بااحــراز عــدم تمکــن 

ــت از  ــون حمای ــاده ۵ قان ــه اســتناد م ــی خواهــان وب مال

ــه  ــی راب ــه دادرس ــت هزین ــوف ۱۳۹۱ پرداخ ــواده مص خان

ــت  ــد .ودرماهی ــی نمای ــول م ــم موک ــرای حک ــان اج زم

ــه دادخواســت تقدیمــی واحــراز رابطــه  ــوی باتوجــه ب دع

زوجیــت دائــم بیــن خواهــان ومــورث خوانــدگان مرحــوم 

ــه  ــتغال ذم ــن اش ــتقرار دی ــوئی واس ــدی خش سیاوشاس

ازدواج  بــه موجــب تصویــر ســند  مــورث خوانــدگان 

ــی  ــه دادرس ــان درجلس ــل خواه ــارات وکی ــت واظه پیوس

مــورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰وایــن کــه خوانــدگان ردیــف اول تاســوم 

ــرش  ــورد پذی ــوی رام ــی دع ــه تقدیم ــب الیح ــه موج ب

قــرارداده انــد ،خوانــده ردیــف چهــارم نیــز علیرغــم دعــوت 

ازطریــق نشــر آگهــی حاضــر نشــده ودلیلــی بربرائــت ذمــه 

ــی  ــر قاض ــرش نظ ــداده باپذی ــه ن ــه دادگاه ارائ ــورث ب م

محتــرم مشــاوروبه اســتناد مــواد ۱۰۷۸و۱۰۸۲وتبصــره 

ــت  ــه پرداخ ــده راب ــی خوان ــون مدن ــی ۱۲۸۷از قان الحاق

۱- مقــدار ۳۰مثقــال طــای ســاخته شــده ۱۸عیــار ومبلــغ 

۳/۳۸۱/۹۵۴/۵۴۵ریــال وجــه نقــد کــه براســاس اخریــن 

ــه  ــت مهری ــزی محاســبه  شــده باب ــک مرک شــاخص بان

بــه نســبت ســهم االرث خوانــدگان ودرصــورت قبــول 

ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ ۲/۰۱۹/۲۰۰ری ــرک ومبل مات

پرداخــت شــده و۴/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیل 

درحــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد .همچنیــن خواهــان 

موظــف اســت پــس از وصــول مهریــه وخــروج ازاعســار 

دادرســی  هزینــه  بابــت  ۱۲۳/۶۳۱/۵۳۴ریــال  مبلــغ 

پرداخــت نمایــد .کــه واحــد اجــرای احــکام درایــن 

خصــوص اقــدام مــی نمایــد.رای صــادره درخصــوص 

خوانــدگان ردیــف اول تاســوم حضــوری ودرخصــوص 

خوانــده ردیــف چهــارم غیابــی وظــرف مــدت ۲۰ روز پــس 

ــدت  ــرف م ــن دادگاه وظ ــی درای ــل واخواه ــاغ قاب از اب

ــد  ــل تجدی ــی قاب ــت واحخواه ــس از انقضاءمهل ۲۰ روز پ

ــان  ــتنا اصفه ــر اس ــد نظ ــم تجدی ــی درمحاک ــر خواه  نظ

می باشد .

۳۰۲۵/م الــف رئیــس شــعبه ۹ دادگاه خانــواده اصفهــان 

– اردوان حســین زاده 

دادنامه
شــماره دادنامــه : ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۳۰۰۰۰۰۴ تاریــخ تنظیــم 

 ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۳۲۰۰۳۳۹ : پرونــده  ۱۳۹۷/۱/۲۱ شــماره   :

کاســه   ۹۶۱۶۸۳  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 

پرونــده ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۳۲۰۰۳۳۹ دادگاه کیفــری دوشــهر 

شــماره  نهایــی  ســابق(تصمیم  اصفهان)۱۰۴جزایــی 

گورتــی  بشــیری  :علــی  ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۳۰۰۰۰۰۴شــاکی 

فرزنــد رحمــت الــه بــه نشــانی اســتان اصفهــان –

شهرســتان اصفهــان –شــهر اصفهــان –خ بزرگمهــر پشــت 

ــور  ــین پ ــور حس ــای منص ــم :آق ــانی پ۱۴ مته آتشنش

فرزنــد نادرقلــی بــه نشــانی اصفهــان –اصفهــان مجهــول 

المــکان  اتهــام :مزاحمــت تلفنــی  گردشــکار:دادگاه  

ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــات خت ــه محتوی ــت ب باعنای

ــد. رای  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ش

ــور  ــین پ ــور حس ــای منص ــام آق ــوص اته دادگاه  درخص

ــال  ــق ارس ــن ازطری ــه توهی ــر ب ــی دای ــادر قل ــد ن فرزن

ازســوی  صــادره  خواســت  کیفــر  موضــوع  پیامــک 

ــت  ــان دادگاه باعنای ــاب اصفه ــی وانق ــرای عموم دادس

ــود  ــل موج ــده ودالی ــات پرون ــع اوراق ومحتوی ــه جمی ب

ازجملــه شــکایت شــاکی آقــای علــی بشــیری اســتعام 

ــرات وپرینــت اخــذ شــده ، صــورت جلســه متــن  ازمخاب

ــم  ــی رغ ــم عل ــور مته ــدم حض ــالی ،ع ــای ارس پیامک ه

نشــر آگهــی وســایر قراریــن وامــارات منعکســه درپرونــده 

ــتندًابه  ــته ،مس ــلم دانس ــرر ومس ــم رامح ــکاری مته بزه

مــاده ۶۰۸قانــون تعزیــرات وی رابــه پرداخــت مبلــغ یــک 

ــت  ــدوق دول ــق صن ــدی درح ــزای نق ــال ج ــون ری میلی

محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی محســوب 

وظــرف بیســت روز ازتاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن 

مرجــع وســپس ظــرف مــدت مذکــور قابــل تجدیــد 

ــان  ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــم تجدی ــی درمحاک ــر خواه  نظ

می باشد.

۲۹۰۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰۴جزائــی محاکــم کیفــری 

ــمی ــان –محمد هاش دواصفه

حصروراثت
اســماعیل  ســعیده  حصروراثــت  رونوشــت  خواهــان 

 ۲۸ شناســنامه  شــماره  دارای  موســی  فرزنــد  زائــی 

ــت  ــی ثب ــت تقدیم ــرح دادخوس ــه ش ــدان ب ــادره زاه ص

شــورا  ۹۷۰۹۹۸۵۵۰۰۲۰۰۰۱۲ازایــن  کاســه  بــه  شــده 

درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح 

ــد  ــه  فرزن ــدادی باالخان ــاه امام ــادروان گلش ــه ش داده ک

در  زابــل  ۴۷۳صــادره  شناســنامه  بشــماره  محمــد 

تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵دراقامتــگاه  دائــم خــود بــدرود حیــاط 

ــت  ــوم منحصراس ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه وورث گفت

ــی  ــوق :فرزندمتوفی۲_عل به:۱_متقاضــی بامشــخصات ف

شناســنه  بشــماره  موســی  فرزنــد  زائــی  اســماعیل 

ــد متوفی۳_پیمــان اســماعیل  ۹۲۸صــادره زاهــدان :فرزن

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد موس ــاد فرزن ــی آب ــی عل زائ

۸۶۲صــادره زاهــدان :فرزندمتوفی۴_جــواد اســماعیل 

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد موس ــاد فرزن ــی آب ــی عل زائ

ــک  ــر  این ــی    والغی ــد متوف ــدان :فرزن ــادره زاه ۳۴۹ص

باتشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک نوبــت 

آگهــی مــی گــردد تاچنانچــه شــخصی اعتراضــی داردویــا 

ــخ  ــی باشــد از تاری ــزد اوم ــی ن ــه ای از متوف ــت نام وصی

نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم 

ــد  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واالگواه

حمیــد رضابندانــی _ قاضــی شــورا حــل اختــاف شــماره 

یــک زاهــدان م الــف ۴۶۰

،،
بســیاری از تیم هــای لیــگ ایران فقط 
بــرای یــک فصــل بســته می شــوند و 
نــگاه مســئوالن ایــن تیم هــا نگاهــی 
نــوع  هیــچ  و  اســت  کوتاه مــدت 
آینده نگــری در فوتبــال مــا بــه چشــم 

نمی خــورد
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سرنوشت مبهم استقالل



پیشهناد فیلم

انسان های اولیه

دربــاره   اولیــه«  »انســان های  انیمیشــن 
ــال درون  ــال های س ــه س ــت ک ــین هایی اس غارنش
ــوز  ــد و هن دره  سرســبز و زیبای شــان زندگــی کرده ان
ــد. در  ــره می برن ــات به ــای حی از ســاده ترین جلوه ه
یکــی از روزهــای عــادِی آن هــا ناگهــان انســان هایی 
از راه می رســند کــه متعلــق بــه عصــر برنــز هســتند و 
بــا ایــن فلــز ارزشــمند، بــه تکنولوژی هــا و ســاح ها 
و تمــدن ســاده ای دســت  یافته انــد و کیلومترهــا 
جلوتــر از وضعیــت فعلــی غارنشــین ها بــه ســر 
می برنــد. حــاال از آنجایــی کــه در دره  محــل ســکونت 
ــز وجــود  ــن فل ــع ارزشــمندی از ای غارنشــین ها مناب
دارد، انســان های عصــر برنــز بــه آنجــا رفته انــد و بــا 
ــان،  ــه  همیشگی ش ــین ها از خان ــردن غارنش بیرون ک
شــروع بــه اســتخراج ایــن فلــز می کننــد. بــا 
ایــن حــال، قهرمــان اصلــی فیلــم یعنــی داگ 
)بــا صداگــذاری جــذاب ادی ردمیــن(، بــا بــه 
ــز  ــر برن ــردان عص ــال م ــم فوتب ــیدن تی چالش کش
ــان  ــتد و خانه ش ــان بایس ــد در برابرش ــعی می کن س
را از آن هــا پــس بگیــرد و این گونــه داســتان اصلــی 
فیلــم بــا تــاش چنــد آدم کــه چیــزی از ورزش 
فوتبــال نمی داننــد، بــرای رســیدن بــه جایگاهــی کــه 
موفــق بــه بــردن تیــم بــزرگ برنزی هــا شــوند، آغــاز 

می شــود. 
صداگذاری هــای »انســان های اولیــه« دقیقــا بــه 
ــی و داســتان گویی فیلــم در رســیدن  ــدازه  کارگردان ان
آن بــه موفقیــت مهــم بــوده اســت. ادی ردمیــن بــه 
عنــوان کاراکتــر اصلــی قصــه، خــوب از پــس اجــرای 
هیجانــات، ناراحتی هــا و در کل همــه  احساســات 
ــت  ــده اس ــه ش ــا مواج ــا آن ه ــه داگ ب ــی ک مختلف
برمی آیــد و میســی ویلیامــز هــم در قامــت کاراکتــر 

ــر می شــود.  ــه ظاه ــم، معرک ــی فیل ــث اصل مؤن
»انســان های اولیــه«، انیمیشــن استاپ موشــنی 
کــه کــودکان قطعــا از آن لــذت خواهنــد بــرد و 
بــدون هیــچ  بزرگســاالن می تواننــد ۷۵ دقیقــه 
ــا  ــی ام ــم یک خط ــد، مفاهی ــش کنن ــکلی نگاه مش
و  داده  ثانیه هایــش جــای  را وســط  ارزشــمندی 
طنزهایــش بــه موقــع از راه می رســند و از منظــر 

ــت. ــول اس ــل قب ــا قاب ــری کام بص

حرف و نقل

 حســین شــهاب،  بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
درگذشــت. ایــن بازیگــر ۷2 ســاله کشــورمان از چنــدی 
پیــش بــه دلیــل مشــکات کلیــوی و نارســایی کبــد در 

ــود. بیمارســتان بســتری ب
 حمیــد هیــراد، خواننده جوان و پرحاشــیه کشــورمان 
کــه در چنــد مــورد بــه دالیــل مختلــف مــورد انتقــاد و 
هجمه هــای مــردم و منتقــدان قــرار گرفتــه، بــار دیگــر 
بــا یــک چالــش جدیــد روبــه رو شــده اســت. یکــی از 
خواننــدگان لــس آنجلســی عکســی قدیمــی از دوســت 
فقیــد و موزیســین خــود گذاشــته و تأکیــد دارد کــه نــام 
وی حمیــد هیــراد اســت! از آنجایــی کــه می دانیــم نــام 
خواننــده جــوان حمیــد حســین زاده اســت، حاال هــزاران 
کامنــت متوجــه ایــن خواننــده شــده کــه حتــی اســم 

هنــری خــود را هــم از دیگــران کپــی کــرده اســت!
 بــه گفتــه بهــروز رشــاد، تهیه کننــده »قطــار آن 
ــی  ــی، به تازگ ــا قطب ــی حمیدرض ــه کارگردان ــب«، ب ش
ــر پیوســته  ــن اث ــه جمــع بازیگــران ای ــی ب ــم بوبان مری

ــت. اس
 حجت االســام ســید رمضــان موســوی مقــدم 
قائم مقــام ســازمان صداوســیما، دربــاره پرداخــت حــق 
ــون  ــال از تلویزی ــی فوتب پخــش مســابقات جــام جهان
ایــران گفــت: همــه تدابیــر الزم اندیشــیده شــده اســت 
و ان شــاءهللا بــه موقــع هــم اقدامــات الزم انجــام 

می شــود.
 داریــوش باباییــان، تهیه کننــده ســینما، دربــاره 
جدیدتریــن فعالیت هــای خــود گفــت: چنــدی پیــش 
علیرضــا محمــودزاده فیلمنامــه ای بــا نــام »اگــه راســت 
میگــی« نوشــت کــه ما بــرای ایــن فیلمنامه درخواســت 
ــت  ــوز دریاف ــوز مج ــا هن ــم؛ ام ــاخت داده ای ــه س پروان

نکرده ایــم.
 ســریال »پشــت کنکوری هــا« در یــک قســمت ۹۰ 
دقیقــه ای در قالــب برنامه »ســی ســریال« شــبکه چهار 

ســیما پخــش و تحلیــل می شــود.
 رئیــس هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ســاز 
ایــران از ثبــت اساســنامه به روزرسانی شــده ایــن انجمــن 

داد. خبر 
 »دیامانیتــو« بــه کارگردانــی »گابریــل آبرانتــس« و 
»دنیــل اشــمیت« جایــزه بهتریــن فیلــم بخــش هفتــه 

منتقدیــن جشــنواره  کــن را بــه خــود اختصــاص داد.
 فیلــم کوتــاه »ســکوت« بــه کارگردانــی پــگاه ارضــی 
در اعتــراض بــه سیاســت های آمریــکا در یک جشــنواره 

فیلــم نمایــش داده می شــود.
 فرهــاد مهندس پــور بــه عنــوان دبیــر ســی و 
ششــمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر، انتخــاب 
نــادر برهانــی مرنــد را بــه عنــوان دبیــر جشــنواره ســی و 

هفتــم تئاتــر فجــر، تبریــک گفــت.
ــردان  ــی، کارگ ــی عباس ــاخته عل ــرز« س ــم »م  فیل
ــش  ــی بخ ــزه اصل ــده جای ــوان برن ــه عن ــار، ب ایرانی تب

ــن انتخــاب شــد. ــم ک ــگاه جشــنواره فیل نوعــی ن
 احمــد احمــدی دربــاره زمــان اکران فیلم ســینمایی 
»الزانیــا« گفــت: زمــان قطعی اکــران آن هنوز مشــخص 
ــا  ــم ســینمایی ب ــن فیل ــرای اکــران ای ــی ب نیســت؛ ول
دفتــر پخــش رســانه فیلمســازان بــه توافــق رســیده ایم.

کوتاه اخبار 
نمایش و نقد فیلم برگزیده 
»شکل آب« در سالن سوره

در پنجاه ویکمیــن نشســت کافــه  کیمیای وطن
نقــد، فیلــم »شــکل آب« روز یکشــنبه 3۰ اردیبهشــت 

در سالن سوره نقد و بررسی می شود. 
ــی  ــکل آب« )The Shape of Water(، فیلم »ش
بــه  درام  و  رمانتیــک  تاریــک  فانتــزی  ژانــر  در 
ــوان  ــه عن ــه ب ــورو اســت ک ــو دل ت ــی گیرم کارگردان
برگزیــده ســینمای جهــان 2۰1۷ و برگزیــده بهتریــن 
فیلــم اســکار 2۰18 در پاتــوق رســانه ای اصفهــان بــه 

نمایــش درمی آیــد.
فیلمنامــه ایــن فیلــم توســط دل تــورو و ونســا تیلور 
بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. ازجملــه بازیگــران 
فیلــم می تــوان بــه ســالی  هاوکینــز، مایــکل شــنون، 
ریچــارد جنکینــز، داگ جونــز، مایــکل اســتولبارگ و 

اکتاویــا اسپنســر اشــاره کــرد.
ــور  ــم در ســال 1۹۶2 و در شــهر بالتیم داســتان فیل
اتفــاق می افتــد و وقایــع زندگــی زنــی الل بــه نــام 
ــگاهی  ــه در آزمایش ــد ک ــال می کن ــا« را دنب »الیس
دولتــی بــه عنــوان نظافتچــی کار می کنــد. بــا 
ــگاه،  ــه آزمایش ــی ب ــت عجیب ــود دوزیس ورود موج
رابطــه ای عاشــقانه بیــن الیســا و آن موجــود شــکل 
ــر از  ــی پ ــاز ماجراهای ــن ســبب آغ ــه ای ــرد ک می گی

ــود. ــرای او می ش ــر ب خط
پنجاه ویکمیــن نشســت کافــه نقــد در قالــب پاتــوق 
رســانه ای اصفهــان بــا اکــران و نقــد فیلــم »شــکل 
ــدم، پژوهشــگر  ــدار مق ــا حضــور ســعید نام آب« ب
ــت  ــنبه 3۰ اردیبهش ــینما، روز یکش ــناس س و کارش

ــود. ــزار می ش ــاعت 1۷ برگ س
تماشــای ایــن فیلــم بــرای عمــوم شــهروندان آزاد و 
رایــگان اســت و عاقه منــدان بــرای حضــور در ایــن 
ــوره  ــالن س ــه س ــنبه ب ــد روز یکش ــه می توانن برنام
ــه  ــادگاه مراجع ــان آم ــع در خیاب ــری واق ــوزه هن ح

کننــد.

ماجرای قتل بن الدن رمان شد
رمــان جدیــد مهــدی رضایــی بــا عنــوان »مــن 
بــن الدن را کشــتم« توســط انتشــارات آرادمــان 
منتشــر شــد. در ایــن اثــر داســتانی، ماجــرای قتــل 
بــن الدن و حواشــی پیــش و پــس از آن دســتمایه 
یــک رمــان در ژانــر اکشــن بــا درونمایــه نقــد 
ــل  ــازمان مل ــاد در س ــکا و فس ــت های آمری سیاس
قــرار گرفتــه اســت کــه از زبــان ســربازان آمریکایــی 

روایــت می شــود. 
ــاب  ــم کت ــته ه ــال گذش ــی س ــر از رضای ــن ناش ای
»خطاهــای نویســندگی و تجربیــات نویســندگی« را 
منتشــر کــرده بــود. از ایــن نویســنده متولــد 13۶2 
از  رمان هــای »چــه کســی  تهــران، پیش تــر  در 
دیوانه هــا نمی ترســد« و »روزگار فراموش شــده« 
ــم  ــفندها« ه ــتان »آواز گوس ــه داس ــز مجموع و نی

منتشــر شــده اســت. 
رمــان »مــن بــن الدن را کشــتم« در 1۷2 صفحــه بــه 

 بهــای 18 هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.

»متهمیــن دایــره بیســتم« برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره 
مســتند »ویــن« اتریــش شــد. 

ــط عمومــی مرکــز گســترش ســینمای مســتند  ــه گــزارش رواب ب
ــوم  ــن« موس ــتند »وی ــی مس ــنواره بین الملل ــی، در جش و تجرب
ــت  ــی 2۰18 در پایتخ ــاه م ــا 11 م ــه از 4 ت ــه ethnocineca ک ب
اتریــش برگــزار شــد، مســتند »متهمیــن دایــره بیســتم« ســاخته 
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــب جای ــه کس ــق ب ــامی« موف ــام اس »حس
ــم  ــن فیل ــد. ای ــنواره ش ــن جش ــل ای ــابقه بین المل ــش مس بخ
ســپس در بخــش رســمی جشــنواره DOK.fest مونیــخ آلمــان 
نیــز بــه نمایــش درآمــد کــه از جشــنواره های مهــم فیلــم مســتند 

ــت.  در اروپاس
مســتند »متهمیــن دایــره بیســتم«، سرگذشــت یــک گــروه 
ــت  ــان را روای ــی آن ــال از زندگ ــج س ــذر پن ــکار در گ ــوان بزه نوج

می کنــد.

ایــن فیلــم بــرای اولیــن بــار در دهمیــن دوره جشــنواره بین المللی 
»ســینماحقیقت« بــه نمایــش درآمــد و نامــزد دریافــت تندیــس 
ــیمرغ  ــپس س ــد؛ س ــی ش ــم و کارگردان ــن فیل ــروزه ای بهتری فی
ــم مســتند ســی وپنجمین جشــنواره فجــر،  بلوریــن بهتریــن فیل
ســه »شــیر ســنگی« بهتریــن فیلــم، بهتریــن کارگردانــی و 
ــتند و  ــینمای مس ــتقل س ــن مس ــن جش ــن نهمی ــن تدوی بهتری
جایــزه بهتریــن کارگردانــی مســتند جشــنواره شــهر را کســب کــرد. 
معتبــر  جشــنواره  منتخــب  بیســتم«،  دایــره  »متهمیــن 
ــادا، جایــزه »آســیا- پاســیفیک« اســترالیا و  »هات داکــس« کان
جشــنواره »اینــک خاورمیانــه« فلورانــس ایتالیــا هــم بوده اســت. 
ــه  ــواز و دانش آموخت ــال 13۶۰ در اه ــد س ــامی متول ــام اس حس
کارشناســی ارشــد ســینما از دانشــگاه هنــر اســت. رشــید، درخــت 
ســفید، همســایه ها، غرامــت، متروکه هــا و نخجیــر از دیگــر آثــار 

مســتند ایــن فیلمســاز اســت. 

مترجــم کتاب هــای »آتــش و خشــم« و »یــک وفــاداری باالتــر« 
ــان  ــی در جه ــای سیاس ــدن کتاب ه ــه خوان ــل ب ــد: تمای می گوی
ــد  ــی مانن ــژه کتاب های ــود؛ به وی ــتر می ش ــان بیش ــه رم ــبت ب نس

»آتــش و خشــم« کــه افشــاگرانه اســت. 
علــی ســامی، مترجــم کتــاب »آتــش و خشــم« مایــکل وولــف، 
کــه در روزهــای اخیــر و در پــی تــورق توســط مقــام معظــم رهبری 
ــان  ــانه های جه ــران، در رس ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل در نمایش
ــار  ــاره ایــن کتــاب اظه ــا ایســنا درب خبرســاز شــد، در گفت وگــو ب
کــرد: اولیــن ترجمــه از ایــن کتــاب را مــن انجــام داده ام کــه بــه 
فاصلــه چنــد مــاه بــه چــاپ پنجــم رســیده اســت. در بهمن مــاه 
اولیــن چاپــش منتشــر شــد. ایــن کتــاب بــر دولــت ترامــپ تمرکز 
دارد و براســاس 2۰۰ مصاحبــه بــا مقامــات ارشــد آمریکا و کســانی 
اســت کــه از نزدیــک بــا ترامــپ کار کردنــد و در کاخ ســفید حضــور 

داشــتند و تمــام رفتارهــای ترامــپ را نظــاره می کردنــد. 

او افــزود:  مایــکل وولــف در ابتــدای کتــاب می گویــد ایــن 
ــی  ــد و نقش ــی می آی ــر کس ــت؛ ه ــش اس ــد نمای ــاب مانن کت
ــی  ــپ کس ــت ترام ــع در دول ــی رود؛ درواق ــد و م ــازی می کن ب
ــردی  ــپ، ف ــد ترام ــپ می گوی ــاره ترام ــت. او درب ــدگار نیس مان
تندخــو و دمدمی مــزاج اســت، ســریع تصمیــم می گیــرد و بــه 
ــدارد. کســانی  ــاد ن ــود اعتم ــکان خ ــه نزدی ــی ب هیچ کــس حت
ــی  ــابقه سیاس ــان س ــد، بیشترش ــپ کار می کنن ــا ترام ــه ب ک
ــث  ــت، بح ــم اس ــپ مه ــت ترام ــه در دول ــزی ک ــد. چی ندارن
ــت  ــرادش در دول ــن اف خویشــاوندگماری اســت و از نزدیک تری

اســتفاده می کنــد. 
ایــن مترجــم دربــاره ســطح کتــاب بــا توجــه بــه اینکه نویســنده 
آن روزنامه نــگار اســت و کتــاب شــامل مصاحبــه اســت، بیــان 
کــرد: مایــکل وولــف، یــک ژورنالیســت محقــق اســت و کتــاب 

ســطح باالیــی از ژورنالیســم را دارد.
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کاظــم مایــی از فیلمســازان خوش آتیــه ای اســت 
کــه پله هــای ترقــی را در دنیــای فیلمســازی 
به خوبــی طــی کــرده اســت. او دانش آموختــه 
ســوره  دانشــگاه  از  ســینما  رشــته کارگردانــی 
فیلــم  تهــران و عضــو هیئت مدیــره »انجمــن 
ــا«  ــم »منه ــا فیل ــی ب ــت. مای ــران« اس ــاه ای کوت
کوتــاه  فیلــم  »بهتریــن  تندیــس  توانســت 
بین المللــی  و  ملــی  بخش هــای  در  تجربــی« 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــمین جش »بیست وشش
کوتــاه تهــران« )ســال 1388( و تندیــس »بهتریــن 
ــه  ــن خان ــن جش ــی« چهاردهمی ــی تجرب کارگردان
ــم  ــد. فیل ــب کن ــال )138۹( کس ــینما را در س س
ــردان  ــن کارگ ــاه ای ــم کوت ــن فیل ــت«، آخری »دیلی
ــی  ــنواره بین الملل ــتمین جش ــز در »بیست وهش نی
ــب  ــه کس ــق ب ــران« )13۹۰( موف ــاه ته ــم کوت فیل
ــن  ــی« و »بهتری ــم تجرب ــن فیل ــس »بهتری تندی
ــن  ــگاه تماشــاگران شــد. ای ــم جشــنواره« از ن فیل
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــم در »دومی فیل

آپولونیــا« )13۹2( و »اولیــن جشــنواره بین المللــی 
فیلــم ایــران آمریــکا«)13۹3( بــه عنــوان بهتریــن 

ــد.  ــده ش ــنواره برگزی ــم جش فیل
مایــی پــس از ایــن موفقیت هــا تصمیــم گرفــت 
ــم بلنــد خــود را بســازد. »کوپــال«،  نخســتین فیل
ــه ای  ــینمای حرف ــاش او در س ــن ت ــل اولی حاص
بــود. هرچنــد ایــن فیلــم بــا ســختی های فراوانــی 
ــرای پخــش راهــی ســینمای  ــد و درنهایــت ب تولی
ــی و  ــه شــد، امــا موفقیت هــای داخل ــر و تجرب هن
بین المللــی فراوانــی را بــرای ایــن کارگــردان جــوان 
بــه ارمغــان آورد. »کوپــال« تاکنــون توانســته  اســت 
ــی  ــنواره بین الملل ــمین جش ــای »شش در رویداده
ــادا« )2۰1۷(، »ســی وچهارمین  ــم براشــوف کان فیل
جشــنواره بین المللــی فیلــم بوگوتــای کلمبیــا« 
)2۰1۷(، »بیست وششــمین جشــنواره بین المللــی 
فیلــم برکلــی آمریــکا« )2۰1۷(، »دوازدهمیــن 
جشــنواره بین المللــی فیلــم همیلتــون کانــادا« 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش )2۰1۷(، »هفتمی
ــنواره  ــن جش ــکا« )2۰1۷(، »دومی ــاوگای آمری وی
 )2۰1۷( مکزیــک«  فیکمــای  بین المللــی 

مســتقل  فیلم هــای  جشــنواره   »ســومین  و 
مونتــرال« )2۰1۷( جایــزه بهتریــن فیلــم ســینمایی 
در  فیلــم  ایــن  آورد. همچنیــن  دســت  بــه  را 
»بیست وســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم 
کلکتــه هندوســتان« )2۰1۷( جایــزه ویــژه هیئــت 
ــا اکــران فیلــم  داوران را دریافــت کــرد. همزمــان ب
»کوپــال« بــا کاظــم مایــی، کارگــردان ایــن فیلــم، 

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ب
 تجربه ساخت نخستین فیلم بلند برای 

شما چگونه بود؟
مــن بــرای نخســتین فیلــم بلنــد، فیلمنامــه 
دیگــری را در دســت داشــتم. متأســفانه بــا وجــود 
ــی زود از وزارت ارشــاد  ــه خیل ــن فیلمنام ــه ای اینک
پروانــه ســاخت گرفــت و عوامــل بســیار خوبــی هم 
بــرای ســاخت آن پــای کار آمدنــد، ولی ســرمایه  آن 
درنهایــت بــه  صــورت کامــل فراهم نشــد و ســاخت 
ــد متوقــف شــد. پــس از  ــه  پیش تولی آن در مرحل
ایــن اتفــاق تصمیــم گرفتــم فیلــم »کوپــال« را بــا 
ــازم.  ــتانم بس ــک دوس ــا کم ــخصی و ب ــه ش هزین
ــم  ــی، ســاخت فیل ــل محدودیت هــای مال ــه دلی ب
تجربــه چنــدان آســانی نبــود و بــا ســختی فراوانــی 
ــم تک لوکیشــن  ــک فیل ســاخته شــد. ســاخت ی
و تک بازیگــر آن هــم در شهرســتان کار آســانی 
نیســت و مــا حــدود دو ســال درگیــر ســاخت 

ــم. ــال بودی کوپ
 کارگردانان فیلم اولی به ویژه پس از 

موفقیت فیلم اول برای ادامه فیلمسازی 
کار سختی پیش رو دارند؛ شما برای فیلم 

دوم چه برنامه ای دارید؟

ــارهای  ــل فش ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
و  »کوپــال«  فیلــم  ســاخت  از  ناشــی  مالــی 
ــرای ســاخت ایــن فیلــم گرفتــم،  وام هایــی کــه ب
تنهــا امیــد بــه اکــران موفــق و بازگشــت ســرمایه 
از ایــن طریــق دارم؛ بــه همیــن دلیــل ایــن روزهــا 
ــا  بیشــتر دغدغــه اکــران بهتــر »کوپــال« را دارم ت
ــرایط  ــر ش ــا اگ ــه طبیعت ــم دوم. البت ــاخت فیل س
به خوبــی پیــش بــرود، ســعی می کنــم فیلــم 
دومــم را بــا ســختگیری و وســواس کمتــری 
بســازم. بــه ایــن دلیــل به وســواس و ســختگیری 
کمتــر اشــاره کــردم، زیــرا بســیاری از کارگردانــان 
ــار  ــم دوم دچ ــاخت فیل ــگام س ــی هن ــم اول فیل
وســواس می شــوند و همیــن موضــوع آنهــا را 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــرایط کاری دور می کن از ش
دوســت دارم فیلــم دومــم را بــا آرامــش و بــدون 

ــازم. ــری بس ــواس فک وس
 یکی از اتفاقات تلخ برای اکران فیلم 
شما درگذشت نابهنگام لووان هفتوان 

بود. تجربه همکاری با این بازیگر چگونه 
بود؟

تجربــه تلــخ و شــیرینی بــود. مــن پیــش از 
ــه ســراغ بازیگــران مطــرح  ــم ب ســاخت ایــن فیل
زیــادی رفتــم کــه بیشــتر آنهــا بــه دلیــل مســائل 
مالــی یــا کار در شهرســتان )ســبزوار( حاضــر بــه 
ــا  ــا ایــن پــروژه نشــدند؛ امــا لــووان ب همــکاری ب
روی بــاز بــازی در ایــن نقــش ســخت را پذیرفــت. 
ــم  ــن فیل ــود، ای ــووان نب ــی ل ــر همراه ــا اگ قطع
بــه نتیجــه نمی رســید. نقــش دکتــر کوپــال، 
 نقــش پرتحرکــی بــود و لــووان مجبــور بــود

 بــا آن شــرایط فیزیکــی تــاش زیــادی کنــد؛ بــا 
ــش  ــای نق ــده ایف ــی از عه ــال او به خوب ــن ح ای
ــکات  ــل مش ــه دلی ــا ب ــا م ــار اینه ــد. در کن برآم
مالــی نمی توانســتیم دســتمزدی مناســب بــه 
لــووان بپردازیــم؛ امــا بــرای او ایــن موضــوع 
ــول  ــت. او در ط ــت نداش ــوان اهمی ــچ عن ــه هی ب
ســاخت فیلــم و در شــرایط ســخت محیطــی 
هیــچ گاه از مشــکات گایــه ای نمی کــرد و بــا 
روی بــاز بــه گــروه روحیــه مــی داد. پــس از همــه 
ــی  ــران عموم ــگام اک ــود او هن ــات، نب ــن اتفاق ای

فیلــم بســیار تلــخ و ناراحت کننــده اســت.
 در فیلم دوم هم همان روال فیلم اول 

خود را ادامه خواهید داد؟
ــی و  ــد جهان بین ــردان بای ــاد دارم کارگ ــن اعتق م
بینــش خــاص خــود را داشــته باشــد. بعضــی از 
ــی  ــای مختلف ــد در ژانره ــه دارن ــا عاق کارگردان ه
کار کننــد؛ امــا مــن ترجیــح می دهــم جهان بینــی 
ــودم  ــگاه خ ــه ن ــم و از دریچ ــال کن ــودم را دنب خ
فیلــم بســازم؛ بــا ایــن حــال دوســت دارم در فیلــم 

ــم. ــذب کن ــیع تری را ج ــان وس ــدی مخاطب بع
 در این صورت فیلم بعدی شما در 

فضایی متفاوت از فضای فیلم های هنر و 
تجربه ساخته خواهد شد؟

احتمــاال. بــا ایــن حــال مــن حــال و هــوای 
ــال« را  ــم »کوپ ــای فیل ــودم و فض ــای خ فیلم ه
حفــظ خواهــم کــرد؛ امــا دوســت دارم فیلم هــای 
بعــدی ام اکــران گســترده تری داشــته باشــند 
ســینما  بــه  ایــران  از سراســر  را  مخاطبــان   و 

بکشانند.

کاظم مالیی در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

کوپال تجربه سختی بود

امروز  یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1397 - سال چهارم - شماره 712 روزنامه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

قهوه سرد آقای نویسنده
نویسنده روزبه معین

قیمت 20 هزار تومان
نشر نیماژ

وقت سکوت
نویسنده لوییس مارتین سانتوس

قیمت 27 هزار تومان
نشر چشمه

مردی به نام اوه
نویسنده فردریک بکمان
قیمت 23 هزار تومان

نشر نون

تمایل به خواندن کتاب های سیاسی و افشاگرانه»متهمین دایره بیستم« برگزیده  »وین« شد

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۷1/۷/12 و تبصره یک ماده 3 
آئین نامه اجرایی مصوب ۷1/12/۶ هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره ۷۰4.1۰۰.۹۰ مورخ ۷2/4/2۷ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محدوده رقبات حوزه 

استحفاظی خود را به شرح ذیل اعام می دارد:

باستثناء مستثنیات قانونی تبصره 3 )هر پاک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که به وسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصاح این اداره کل بازدید 
و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی شهرستان های ذیربط و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده یک 
ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور تشخیص و مراتب به اطاع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این 
آگهی در روزنامه اعتراض خود را ظرف مدت ۶ ماه کتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختافی مستقر در اداره 
منابع طبیعی شهرستان ارسال دارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه تعیین شده حسب اعام اداره کل منابع طبیعی نسبت 

به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.

شماره و 
تاریخ نظریه

مساحت به هکتار
حدودات اربعه شهرستان

مشخصات ثبتی
نام رقبه ردیف

بخش فرعی جمع کلاصلی مستثنیات منابع ملی

545
1396/8/20 739.6818 654.9310 84.7508

شمال: حدی به پالک ده شیخ علیا و سرتیپ آباد و هفت مزرعه گاللی 
و الوار گاللی

اصلی   519 پالک  و  قامیشلو  و  آباد  هوشنگ  پالک  به  حدی  مشرق: 
جعفرآباد و پالک ابراهیم آباد و پالک مراد آباد و پالک قنداب سفلی 

جنوب: حدی به جاده و پالک قریه فرادنبه 
مغرب: حدی به جاده و پالک 1260/221 موسوم به نساء کوه کن غیاثی 

و پالک ده شیخ علیا و سرتیپ آباد و خارج از پالک آن 

بروجن 10 701
515

مزارع سفت قالتک و مراتع و مزارع 
خارج از پالک فرادنبه و بهار آب 1

546
1396/8/20 688.4240 682.2237 6.2003

شمال: حدی به پالک چهاربازار 
مشرق: حدی به پالک چهاربازار و جاده آسفالت بروجن به گندمان

جنوب: حدی به پالک قریه گندمان و جاده آسفالت 
مغرب: حدی به پالک قریه گندمان و پالک بلداجی

بروجن 10 609 قریه معموره و خارج از پالک 2

547
1396/9/30 22/5859 7/2838 15/3021

شمال: پالک 101 اصلی موسوم به پالک قاراقلیجه علیا شوراب صغیر 
مشرق: حدی به اراضی ملی خارج از پالک شوراب صغیر

جنوب: به حریم رودخانه زاینده رود
مغرب: حدی به اراضی ملی خارج از پالک شوراب صغیر و پالک 101

اصلی موسوم به قاراقلیجه علیا

سامان 10 100 قاراقلیجه سفلی و خارج از پالک 3

548
1396/10/2 38/2819 26/1201 12/1618

شمال: حدی به پالک چم زین
مشرق: حدی به پالک چم زین و پالک چلیوان

جنوب: حدی به پالک حسین آباد و خارج از پالک و پالک لره
مغرب: حدی به پالک لره و علی آباد و خارج از پالک

سامان 10
 92

مکرر 
92

 گزبالغی و دره سبزی و 
خارج از پالک 4

550
1396/11/19 71/2930 32/2682 39/0248

شمال: حدی به مزرعه بید و جوی آباد
مشرق: حدی به جوی آباد و تپه ماهور دربند و پالک حسنعلی بن

جنوب: حدی به پالک دره دراز بن
مغرب: حدی به پالک شین آباد و جوی چاله کاه و مزرعه اسرائیل وسطی 

و زبیدآباد و مزرعه بید

بن 10 128 مزرعه و مرتع چاله کاه بن 5

 مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
علی محمدی مقدم 



11 و حوادث اجتماعی  یادداشت
 با کودک بی ادب 

چگونه برخورد کنیم؟
پرستو عجمی

 کارشناس ارشد روان شناس بالینی
P.Ajami@eskimia.ir

برخــی از کــودکان در دوره ایــی از رشــد خــود، بددهــن، 
بــی ادب یــا بــه نوعــی ناســازگار می شــوند؛ مشــکل 
کــه  اســت  ایــن  دارنــد  خانواده هــا  کــه  عمده ایــی 
ــا کــودک در ایــن  ــد برخــورد صحیــح و مناســب ب نمی دانن
مواقــع چیســت و حتــی برخــی از اوقــات عده ایــی از 
ــه  ــط تربیتــی کــه ب ــا اســتفاده از روش هــای غل ــن ب والدی
نظــر خودشــان روش کامــا صحیحــی اســت، ماننــد: تنبیــه 
بدنــی، تحقیــر کامــی و فریــادزدن بــر ســر کــودک، باعــث 
ــه او می شــوند.  ــار بی ادبان ــن رفت بدترشــدن و شــدت گرفت
ــن  ــت ای ــب، عل ــد اغل ــن بدانن ــت والدی ــر اس ــدا بهت در ابت
ــودک  ــه ک ــی ک ــت. زمان ــی او اس ــودک توجه طلب ــار ک رفت
راهــی بــرای جلــب توجــه والدیــن پیــدا نمی کنــد، دســت 
بــه حــرف زشــت زدن، جیــغ زدن و رفتارهایــی از ایــن قبیــل 
ــه  ــا ب ــن و بزرگ تره ــا والدی ــد حتم ــون می دان ــد؛ چ میزن

ــد.  ــان می دهن ــش نش ــارش واکن ــن رفت ای
بنابرایــن وقتــی نیــت کــودک چنیــن اســت تنهــا راه برخــورد 
ــر آن  ــر و صحیح ت ــه بهت ــی اســت. البت ــم بی توجه ــا او ه ب
ــع و  ــن قاط ــار، والدی ــک ب ــط ی ــار و فق ــک ب ــه ی ــت ک اس
محکــم، بــدون هیچگونــه تحقیــر کامــی و تنبیــه بدنــی بــه 
کــودک بگوینــد کــه ایــن رفتــارش صحیــح نیســت و بعــد 
از آن تحــت هیــچ شــرایطی بــه رفتــار بــد کــودک توجهــی 
ــن برخــورد ســاده باعــث کم شــدن و  ــد. همی نشــان ندهن
ــود. ــودک می ش ــت ک ــار نادرس ــن رفت ــت ازبین رفت در نهای

خبرکوتاه
تجاوز از سرعت مجاز در صدر 

تخلفات رانندگان
رئیــس مرکــز اجراییــات پلیــس راهــور ناجــا از افزایــش ۳۳ 
ــهری در  ــاز درون ش ــات حادثه س ــا تخلف ــورد ب ــدی برخ درص

ــر داد.  فروردیــن امســال خب
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســرهنگ کرمــی اســد بــا بیــان 
ایــن مطلــب افــزود: بــر اســاس آمارهــا برخــورد بــا تخلفــات 
ــهری  ــر درون ش ــی در معاب ــره منف ــمول نم ــازِ مش حادثه س
ــبت  ــد نس ــش از ۳۳ درص ــاری بی ــال ج ــاه س در فروردین م
ــه  ــش داشــته اســت ک ــل افزای ــدت مشــابه ســال قب ــه م ب
بیشــترین برخوردهــا متعلــق بــه اســتان های اصفهــان، 
ــران  ــمالی و ته ــان ش ــرقی، خراس ــان ش ــتان، آذربایج کردس

ــوده اســت.  ب
رئیــس مرکــز اجراییــات پلیــس راهــور ناجــا گفت: بیشــترین 
ــتفاده  ــاز، اس ــرعت مج ــاوز از س ــهری، تج ــات درون ش تخلف
نکــردن از کمربنــد ایمنــی، ورود غیرمجــاز بــه طــرح ترافیــک، 
توقــف در محــل ممنــوع و تجــاوز بــه گــذرگاه عابــر پیــاده بوده 
اســت. همچنیــن بیشــترین تخلفــات برون شــهری، تجــاوز 
از ســرعت مجــاز، اســتفاده نکــردن از کمربنــد ایمنــی، نقــص 
ــپ  ــه چ ــاوز ب ــاز و تج ــبقت غیرمج ــنایی، س ــتم روش سیس
ــاف  ــرد: اخت ــان ک ــت. وی خاطرنش ــوده اس ــور راه ب از مح
ــف »تجــاوز از ســرعت مجــاز« در هــر دو حــوزه درون و  تخل

ــر اســت. ــش از ۳ براب ــف دوم بی ــا تخل برون شــهری ب

کوتاه اخبار 
 سرقت مشکوک 

از خانه مرحوم علی معلم
خانــه مرحــوم علــی معلــم مــورد دســتبرد مشــکوکی 

قــرار گرفــت. 
همســر علــی معلــم بــا اشــاره بــه اینکــه دزد هرچــه 
ــر  ــت: عص ــرده، گف ــاراج ک ــوده ت ــی ب ــیء قیمت ش
روز پنجشــنبه ۲۷ اردیبهشــت، حــدود ســاعت ۵ 
بعدازظهــر همــراه فرزندانــم از خانــه بیــرون رفتیــم. 
اخیــرا خواهــرم عمــل جراحــی داشــته اند و در واقــع 
ــد هــم  ــم و بع ــادت کنی می خواســتیم از ایشــان عی
افطــاری را در کنــار آن هــا باشــیم. حــدود ســاعت ۱۲ 
شــب بــه خانــه بازگشــتیم. بــه محــض اینکــه قفــل 
در خانــه را بــاز کردیــم، همــان دم در، مــن و پســرم 
ــرورو شــده  ــا زی ــه م ــا شــوکه شــدیم. کل خان کام
بــود! تمــام وســایل بــاارزش خانــه را بــا خــود بــرده 
بودنــد. حتــی ایــن دزدان ماهــر بــا دیلــم گاوصنــدوق 
را شکســته و طاهــای عروســی و طاهــای مرحــوم 
معلــم و خیلــی چیزهــای دیگــر را بــا خــود برده انــد. 

واقعــا شــوکه شــدیم. 
معماریــان در ادامــه توضیــح داد: نکتــه جالــب ایــن 
اســت کــه ســر کوچــه مــا نگهبــان حضــور دارد! حتی 
همســایه ام بــه مــن گفــت حوالــی ســاعت ۸ شــب 
ســایه یــک آدم را پشــت پنجــره اتــاق پســرم دیــده 

اســت! 
ــس از  ــه داد: پ ــم ادام ــی معل ــاد عل ــر زنده ی همس
ــم  ــی معل ــرگ عل ــی ام و م ــهمگین زندگ ــان س توف
ــر شــده  ــم بهت ــه حال ــود ک ــازه دو ماهــی ب ــز، ت عزی
بــود؛ امــا بــا ایــن پیشــامد خیلــی بــد اســت کــه در 
ــت  ــر احســاس امنی ــه خــودم هــم دیگ داخــل خان
ــن احســاس   ــاک اســت همی ــم. آنچــه دردن نمی کن
ــی  ــه کس ــه چ ــد ب ــت. آدم بای ــتن اس ــت نداش امنی
اعتمــاد کنــد! واقعــا معنای همســایه و نگهبــان دیگر 
ــاوت  ــم بی تف ــه ه ــبت ب ــه نس ــگار هم ــت؟ ان چیس
ــه  ــت وگرن ــده اس ــی آزاردهن ــن حس ــده ایم، چنی ش
ــا  ــس وف ــه هیچ ک ــا ب ــال دنی ــه م ــم ک ــن می دان م

نمی کنــد.

نجات ۲۲ ملوان شناور صیادی
اســتان  بنــادر و دریانــوردی  اداره کل  سرپرســت 
ملــوان شــناور  و  بوشــهر گفــت: ۲۲ سرنشــین 
صیــادی حادثه دیــده در آب هــای بنــدر دیــر بــا اعــزام 
ــوزی و  ــر آتش س ــخوار از خط ــی و آتش ــناور ناج ش

ــد.  ــدا کردن ــات پی ــرگ نج م
نــورهللا اســعدی بــا بیــان اینکــه بنــادر اســتان بوشــهر 
ــت  ــده اس ــز ش ــخوار مجه ــی و آتش ــناور ناج ــه ش ب
اظهــار داشــت: ایــن شــناورها خدمــات ویــژه ای 
ــوردان  ــادان و دریان ــه صی ــران ب ــوع بح ــان وق در زم
ارائــه  حادثه دیــدگان  بــه  اســکله  و  دریــا   در 

می کند. 
ــون توســط  ــه هم اکن ــوع حادث ــت وق ــزود: عل وی اف
ــوردی  ــادر و دریان ــی اداره کل بن ــوانح دریای ــم س تی

اســتان بوشــهر در حــال بررســی اســت.

مدیــرکل دفتــر آمــوزش دوره دوم متوســطه وزارت آموزش وپرورش، 
شــرایط اســتفاده از »تبصــره« یــا »تک مــاده« بــرای دانش آمــوزان 

را تشــریح کرد. 
عبــاس ســلطانیان در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه مطابــق 
ــر  ــوزش دوره دوم متوســطه، اگ ــه آم ــاده ۸۲ آیین نام تبصــره ۲ م
دانش آمــوزی در امتحانــات خردادمــاه نمــره قبولــی کســب نکنــد و 
نمــره وی ۷ یــا بیشــتر باشــد، می توانــد از شــرایط تبصــره اســتفاده 

. کند
ــوزش  ــه آم ــاده ۸۲ آیین نام ــره ۲ م ــاس تبص ــر اس ــزود: ب وی اف
ــرای  ــب ب ــی مناس ــرح فرصت ــن ط ــه، ای ــطه روزان دوره دوم متوس
دانش آموزانــی اســت کــه در ایــام امتحانــات بنــا بــر عللــی چــون 
بیمــاری شــرایط مناســبی بــرای امتحــان دادن نداشــته و مطابــق 

ــرای آن هــا تبصــره صــادر شــده اســت.  ــط ب ضواب
مدیــرکل دفتــر آمــوزش دوره دوم متوســطه وزارت آموزش وپرورش 

توضیحــات بیشــتری در ایــن بــاره ارائه و اظهــار کرد: در پی اســتقرار 
نظــام آموزشــی جدیــد، در ســال جــاری پایــه ســوم دبیرســتان در 
کشــور نداریــم و ســال آینــده پایــه دوازدهــم مســتقر می شــود. بــر 
ایــن اســاس دانش آموزانــی کــه ســال آینــده وارد پایــه دوازدهــم 
ــا ســال ســوم  ــا دانش آموزانــی کــه در سیســتم مــا ت می شــوند ی
را گذرانده انــد و چنــد درس را قبــول نشــده اند، می تواننــد بــا 

اســتفاده از تبصــره ۲ مــاده ۸۲ فارغ التحصیــل شــوند. 
ــوزی  ــر دانش آم ــه اگ ــاس آیین نام ــر اس ــه داد: ب ــلطانیان ادام س
ــی  ــوان درس ــار عن ــر، در چه ــال آخ ــی در س ــگام فارغ التحصیل هن
نمــره ۷ بــه بــاال داشــته باشــد از نظــر سیســتمی شــرایط 
ــه از  ــت ک ــه اینجاس ــا نکت ــد؛ ام ــدا می کن ــی را پی فارغ التحصیل
ایــن چهــار عنــوان درس بایــد حداکثــر دو درس نهایــی و دو درس 
ــا  ــد ب ــرایط می توان ــن ش ــوز دارای ای ــد. دانش آم ــی باش غیرنهای

قانــون »تک مــاده« فارغ التحصیــل شــود.

رئیــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور 
ضمــن تشــریح برنامه هــای غذایــی ایــن مرکــز در ســال 
ــی در  ــای ایران ــی خانواره ــبد غذای ــی س ــت: بررس ــاری، گف ج
ــود.  ــام می ش ــور انج ــر کش ــده و در سراس ــاز ش ــال ۹۷ آغ س
ــن اقدامــات انســتیتو  ــاره مهم تری ــر هدایــت حســینی، درب دکت
تحقیقــات تغذیــه ای کشــور در راســتای ارتقاء ســامت غذایی در 
کشــور و کاهــش عوامــل خطــر، گفت: انســتیتو تحقیقــات تغذیه 
ــای  ــی از زیرمجموعه ه ــوان یک ــور به عن ــی کش ــع غذای و صنای
وزارت بهداشــت در حــوزه ســامت غــذا، به طــور بســیار جــدی 
ــدود  ــر ح ــرده و درحال حاض ــدا ک ــر ورود پی ــال اخی ــد س در چن
ــرده  ــن ک ــذا تدوی ــامت غ ــوزه س ــی را در ح ــه مل ــش برنام ش

اســت. 
وی افــزود: یکــی از مهم تریــن برنامه هــای مــا در ســال جدیــد 
بحــث پایــش عوامــل خطــر تغذیــه ای در مــواد غذایــی صنعتــی 

ــل  ــش عوام ــه پای ــاس در برنام ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــی اس و صنف
ــور و عامــل خطــر شــامل  ــج ریســک فاکت ــه ای، پن خطــر تغذی
ــی و اســیدهای چــرب ترانــس و اشــباع را  نمــک، شــکر، چرب
در مــواد غذایــی صنعتــی و صنفــی در سراســر کشــور ارزیابــی  
کــرده و ایــن اطاعــات را بــه ســازمان غــذا و دارو و وزارت 
ــا در سیاســت گذاری ها اســتفاده  ــم ت بهداشــت ارســال می کنی

شــود.  
حســینی بــا بیــان اینکــه درحال حاضــر برخــی از اســتانداردهای 
ــا  ــال ب ــرای مث ــزود: ب ــر اســت، اف ــی در حــال تغیی ــواد غذای م
همــکاری سیاســت گذاران حــوزه غــذا اقدامــی در راســتای 
ــام  ــیرکاکائوها انج ــم دار و ش ــیرهای طع ــکر در ش ــش ش کاه
دادیــم کــه بــا ایــن اقدامــات میــزان شــکر در ایــن محصــوالت 
ــا ۹  ــزان درخــور توجهــی کاهــش یافــت و از حــدود ۸ ت ــه می ب

ــد. ــد می رس ــش درص ــه ش ــد ب درص
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شــاید بــرای خیلــی از مــا خشــونت بــه معنی 
آســیب فیزیکــی تعریــف شــود. رفتــاری کــه 
منجــر بــه تعرضــات جســمی، جنســی و 
فیزیکــی می شــود. امــا خشــونت دامنــه 
ــان  ــای انس ــترده تری از رفتاره ــیع و گس وس
خشــونت های  ماننــد  می گیــرد؛  بــر  در  را 
روحــی و روانــی کــه می توانــد منجــر بــه 
عــوارض روحــی و جســمی عمیــق می شــود. 
تمســخر،  توهیــن،  ماننــد  خشــونت هایی 
دشــنام، تحقیــر و فحاشــی کــه در دســته 

خشــونت کامــی جــای می گیرنــد.
 خشونت کالمی

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی آزار زبان ــونت کام خش
منظــور تحقیــر یــا کنتــرل فــرد مقابــل اعمــال 
می شــود. ایــن نــوع از خشــونت یکــی از 
کــه  اســت  خشــونت  انــواع  شــایع ترین 
آســیبی بــزرگ بــرای فرهنــگ هــر جامعــه ای 
ــه  ــر ب ــد منج ــود و می توان ــوب می ش محس
خشــونت های فیزیکــی جــدی شــود کــه 
ــد.  ــت می کن ــراد تقوی ــی را در اف ــس ناامن ح
ادبیاتــی کــه مــا در گفتارمــان بــه کار می بریــم 
ــا  ــگ م ــخصیت و فرهن ــر ش ــی از مظاه یک

محســوب می شــود. 
در اخــاق و فرهنــگ مــا و همچنیــن در دیــن 
مــا تأکیــد بســیار بــر ایــن موضوع شــده اســت 
ــا یکدیگــر ســخن نگوییــد ــه درشــتی ب  کــه ب

ــد؛ ــاب کنی ــر را خط ــا همدیگ ــاظ زیب ــا الف  و ب
پیشــرفت هایی کــه  همــه  بــا  امــروزه  امــا 
انســان در حــوزه علــم و فرهنــگ حاصــل کــرده، 
متأســفانه مشــاهده می شــود کــه در تمــام 
ــزان خشــونت های کامــی  ســطوح جامعــه، می
افزایــش یافتــه و حرمــت قائل شــدن بــرای 
یکدیگــر دســت کم از حیــث کامــی پاییــن 
آمــده اســت، به طــوری کــه ناســزاگفتن امــری 
عــادی تلقــی می شــود و حتــی در بســیاری 
از محافــل دوســتانه، نمــاد صمیمیــت دانســته 

می شــود. 

اگرچــه میــزان خشــونت از جامعــه ای بــه جامعه 
دیگــر و حتــی درون یــک جامعــه از نقطــه ای بــه 
 نقطــه ای دیگــر فــرق می کنــد، امــا بعیــد اســت
 بتــوان مکانــی عــاری از خشــونت بــر روی 

ــرد. ــدا ک ــن پی زمی

 نقش رسانه ها
در ایــن میــان رســانه دارای نقــش پررنگــی 
ــت  ــازی اس ــی و فرهنگ س ــکار عموم در اف
ــازی  ــزار فرهنگ س ــوان اب ــد به عن و می توانن
ــر  ــن ام ــدن از ای ــا کاسته ش ــج ی ــه تروی ب
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــد. بای ــک کن کم
کــه بــر اســاس آمارهــای رســمی، بســیاری 
نزاع هــای  و  فیزیکــی  خشــونت های  از 
خیابانــی کــه منجــر بــه آســیب های جــدی 
همیــن  از  اســت  شــده  قتــل  حتــی  و 
خشــونت های کامــی و ناســزاها نشــئت 

ــت.  ــه اس گرفت
یــک  در  کامــی  خشــونت های  وقتــی 
ــی  ــیب های مختلف ــود آس ــاب ش ــه ب جامع
بــه همــراه دارد کــه نمونه هــای آن را در 
جامعــه امــروزی مــا می تــوان مشــاهده 

ــرد.  ک
جامعــه  در  خشــونت کامــی  فراگیــری 
مــا آســیبی جــدی محســوب می شــود 
ــت.  ــژه ای داش ــه وی ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
مجــازی  و  حقیقــی  فضــای  امــروزه 
ــار از  ــی سرش ــبکه های اجتماع ــا ش خصوص
ــی از  ــه یک ــت ک ــی اس ــونت های کام خش
می باشــد.  خشــونت  انــواع  شــایع ترین 
ایــن امــر نشــان می دهــد کــه ظرفیــت 
جامعــه در تحمــل نظرهــای مخالــف پاییــن 
آمــده و حــس احتــرام بــه یکدیگــر در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــقوط ق ــیبی س سراش

 خشنونت کالمی در فوتبال
به طــور مثــال نمونه هــای فراوانــی از ایــن 
فوتبــال  در  همــواره  می تــوان  را  رفتارهــا 
هنــگام  تماشــاگران  مشــاهده کــرد کــه 
باخــت تیــم مــورد عاقــه خــود بــه بازیکنــان، 
ــی  ــد و حت ــزا می گوین ــان و داوران ناس مربی
بــه  منجــر  کامــی  خشــونت های  ایــن 
خشــونت های فیزیکــی ماننــد پرت کــردن 
ــاندن  ــر و آسیب رس ــمت یکدیگ ــه س ــیا ب اش

بــه ورزشــگاه ها نیــز شــده اســت. 
خشــونت کامــی در فوتبال، رانندگــی و فضای 
ــود.  ــده می ش ــور دی ــه وف ــروزه ب ــازی ام مج
ــه  ــر ب ــد منج ــونت می توان ــوع از خش ــن ن ای
شــود فیزیکــی  و  رفتــاری   خشــونت های 

و ایــن مســئله بــر روح و روان افــراد جامعــه 
می گــذارد.  تأثیــر  آنــان  نشــاط  میــزان  و 
جامعــه ای کــه دچــار بحــران خشــونت کامــی 
ــا  ــالم و زیب ــه ای س ــد جامع ــت نمی توان اس

باشــد. 
ضمــن اینکــه اســتفاده از کلمــات نامناســب 
در ارتباطــات فــردی بــه شــخصیت افــراد 
لطمــه وارد می کنــد و جامعــه ای بــا فرهنگــی 

ــار مــی آورد. ــه ب ناســالم ب
خشــونت کامــی بــه ســادگی قابــل شــناخت 
نیســتند؛ امــا بایــد بــه یــاد داشــت کــه 
خشــونت هیــچ توجیهــی نــدارد و هیچکــس 
ــا اعمــال زور و قــدرت دیگــری  ــدارد ب حــق ن

ــد. را آزار ده

،،
این نوع از خشونت یکی از شایع ترین 
انــواع خشــونت اســت کــه آســیبی 
بــزرگ بــرای فرهنــگ هــر جامعــه ای 
محســوب می شــود و می توانــد منجــر 
به خشــونت های فیزیکی جدی شــود

ــا  ــراف عابربانک ه ــن در اط ــا کمی ــه ب ــی ک ــوان عینک ج
و برانگیختــن حــس ترحــم و عواطــف شــهروندان، 
ــان  ــی آن ــاب های بانک ــه حس ــده ای ب ــگرد پیچی ــا ش ب
دام  بــه  را  خــود  طعمه هــای  و  می زنــد  دســتبرد 
ــده  ــروف ش ــا« مع ــبح عابربانک ه ــه »ش ــدازد، ب می ان

ــت. اس
ــته  ــال گذش ــر س ــا« از تی ــبح عابربانک ه ــرای »ش ماج
ــه زن  ــت ک ــرار گرف ــس ق ــتور کار پلی ــی در دس هنگام
میان ســالی بــا تســلیم شــکوائیه ای بــه مجتمــع قضایــی 
ــی« شــکایت  ــی عینک شــهید بهشــتی مشــهد از »جوان
ــی دارم،  ــواد اندک ــه س ــر اینک ــه خاط ــت: ب ــرد و گف ک
هنــگام انتقــال مبلــغ یکصــد هــزار تومــان بــه حســاب 

ــدم. ــکل ش ــار مش ــم دچ ــی از نزدیکان ــی یک بانک
ــر  در همیــن هنــگام جوانــی عینکــی کــه کاهــی نیــز ب
ــازه  ــت اج ــن خواس ــتاد و از م ــارم ایس ــت کن ــر داش س
ــد، مــن هــم  ــغ مذکــور را منتقــل کن ــم مبل دهــم او برای
ــار رفتــم و رمــز  ــه او مشــکوک شــوم کن ــدون اینکــه ب ب
ــه  ــس از آنک ــی پ ــتم؛ ول ــارش گذاش ــم را در اختی کارت
ــره ای  ــژو 40۵ نق ــتگاه پ ــک دس ــوار ی ــور س ــوان مذک ج
ــه رســید  ــا دقــت ب رنــگ شــد و از محــل رفــت، مــن ب
بانکــی نــگاه کــردم و فهمیــدم کــه آن جــوان مبلــغ یــک 
ــه  ــق ب ــه متعل ــری ک ــاب دیگ ــه حس ــان ب ــون توم میلی
خــودش بــود، انتقــال داده اســت! تــازه فهمیــدم در دام 
یــک دزد حرفــه ای افتــاده بــودم و بــا دســت خــودم رمــز 

ــتم و... ــارش گذاش ــم را در اختی کارت
هنــوز مــدت زیــادی از شــکایت ایــن زن در منطقــه 
ســیدی مشــهد نگذشــته بــود کــه شــکایت های متعــدد 
ــاره »جــوان عینکــی« در دســتگاه قضایــی  دیگــری درب

مطــرح شــد.
ــبح  ــکایت ها از »ش ــش ش ــا افزای ــزارش، ب ــن گ بنابرای
عابربانک هــا« و بــه دســتور قاضــی ســیدجواد حســینی، 
ــه  ــوی و باتوجه ب ــان رض ــز خراس ــتان مرک ــاون دادس مع
اهمیــت موضــوع، رســیدگی بــه ایــن پرونده هــا را 
ــع  ــاری مجتم ــعبه 4۲۲ دادی ــرد« در ش ــار »پورمف دادی
ــه  ــا تجزی قضایــی شــهید بهشــتی مشــهد آغــاز کــرد. ب
ــه  ــه هم ــد ک ــخص ش ــی مش ــای کارشناس و تحلیل ه
ارائــه  را  عینکــی«  »جوانــی  مشــخصات  شــاکیان 
ــده  ــه دســتور مقــام قضایــی، پرون ــد؛ بنابرایــن ب می کنن
ــه اداره  ــهروندان ب ــی ش ــاب های بانک ــه حس ــتبرد ب دس
جعــل و کاهبــرداری پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی 
ــواه،  ــد رزمخ ــرهنگ حمی ــتور س ــه دس ــد و ب ــال ش ارس
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی گــروه زبــده ای 
از کارآگاهــان مأمــور دســتگیری »شــبح عابربانک هــا« 

شــدند.
آنــان در اولیــن مرحلــه از عملیات هــای پلیســی و 
رصدهــای اطاعاتــی و بــا راهنمایــی دادیــار شــعبه 4۲۲ 
ــرنخ هایی  ــه س ــهد ب ــاب مش ــی و انق ــرای عموم دادس
از  رســیدند کــه نشــان مــی داد »ســارق عینکــی« 
کارت هــای عابربانکــی در واریــز وجــوه ســرقتی اســتفاده 
ــا گاهــی ســربازان در  ــد ی ــراد نیازمن ــه اف ــه ب ــد ک می کن

ــق دارد. ــت تعل ــال خدم ح

بــا ردیابی هــای اطاعاتــی، تعــدادی از مالــکان کارت هایــی 
ــز  ــان واری ــی آن ــاب بانک ــه حس ــرقتی ب ــوه س ــه وج ک
و بافاصلــه برداشــت شــده بــود، در یــک عملیــات 
ــی های  ــه بررس ــا نتیج ــدند؛ ام ــایی ش ــه شناس جداگان
ــی  ــای بانک ــان کارت ه ــی از صاحب ــی و بازجوی کارشناس
ــا«  ــبح عابربانک ه ــه »ش ــز طعم ــان نی ــه آن ــان داد ک  نش

شده اند.
ــز  ــل می ــه مقاب ــک ک ــای عابربان ــکان کارت ه ــی از مال یک
عدالــت ایســتاده بــود بــه دادیــار »پورمفــرد« گفــت: مدتی 
قبــل »جوانــی عینکــی« مــرا در خیابــان دیــد و بــا بیــان 
اینکــه همســرش بیمــار اســت و کیــف حــاوی مدارکش را 
نیــز دزدیده انــد، بــه مــن گفــت: قــرار اســت از شهرســتان 
ــد!  ــز کنن ــرای مخــارج بیمارســتان همســرم واری ــی ب  پول
او ســپس بــا پیشــنهاد مبلغــی پــول به عنــوان دســتمزد از 
مــن خواســت اجــازه دهــم پــول را بــه حســاب مــن واریــز 
کننــد؛ امــا مــن کــه تحــت تأثیــر احساســات قــرار گرفتــه 
بــودم نــه تنهــا دســتمزدی از او نگرفتــم بلکــه کارتــم را بــا 
رمــز آن در اختیــارش گذاشــتم؛ زیــرا هیــچ موجــودی در 
حســاب بانکــی ام نبــود، بنابرایــن نگرانــی هــم در ایــن باره 
نداشــتم! حتــی وقتــی فهمیــدم کــه دیگــر بــه آن جــوان 
عینکــی دسترســی نــدارم بــا مراجعــه بــه بانــک، شــماره 
ــد  ــۀ چن ــن فاصل ــی او در همی ــر دادم؛ ول حســابم را تغیی

روزه از حســابم سوءاســتفاده کــرده اســت!
و  ماجــرا  ایــن  از  ســرنخ هایی  به دســت آمدن  بــا 
عابربانک هــا«،  »شــبح  از  چهره نــگاری  همچنیــن 
عملیــات کارآگاهــان در حالــی بــه جنــوب کشــور کشــیده 
شــده اســت کــه بررســی ها نشــان می دهــد ایــن ســارق 
عینکــی در شــهرهای دیگــر کشــور نیــز بــا همیــن ترفنــد 
دســتبرد  مــردم همچنــان  بانکــی  بــه حســاب های 
ــه همیــن دلیــل قاضــی ســیدجواد حســینی،  ــد؛ ب می زن
ــر  ــا تأکیــد ب معــاون دادســتان مرکــز خراســان رضــوی ب
ــی رمــز و کارت بانکــی  ــه راحت ــد ب اینکــه شــهروندان نبای
خــود را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد از مــردم خواســت 
ــی  ــا« اطاعات ــبح عابربانک ه ــگاه »ش ــه از مخفی چنانچ
دارنــد بــا تلفــن ۲۱۸۳۷00 پلیــس آگاهــی خراســان 
رضــوی یــا شــعبه 4۲۲ دادیــاری مجتمــع قضایــی 
 شــهید بهشــتی واقــع در بولــوار وحــدت مشــهد در میــان

 بگذارند.

ماجرای»شبحعابربانکها«
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   #هموطن_سالم
در ماه رمضان چند جوان، پیرمردی را دیدند که دور از 

چشم مردم، غذا می خورد.
به او گفتند: ای پیرمرد مگر روزه نیستی؟

پیرمرد گفت: چرا روزه ام، فقط آب و غذا می خورم.
جوانان خندیدند و گفتند: واقعا؟

پیرمرد گفت: بله، دروغ نمی گویم، به کسی بد نگاه 
نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام 

سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به 
مال کسی ندارم و... ولی چون بیماری خاصی دارم 

متأسفانه نمی توانم معده را هم روزه دارش کنم.
بعد پیرمرد به جوانان گفت: آیا شما هم روزه هستید؟

یکی از جوانان درحالی که سرش را از خجالت 
پایین انداخته بود، به آرامی گفت: خیر ما فقط غذا 

نمیخوریم!

ماه رمضان بر همه آنان که چشم و دل و زبان و رفتار 
و کردارشان در خدمت خلق خداست و زمین را، آب را 
و گل و سبزه و دیگر موجودات را آسیب نمی رسانند، 

مبارک.
ب.شهرکی از مشهد

خداروخوش میاد فامیل ما کارمند بانکه ۵ تا خونه 
داره. ماهی شش میلیون حقوقشه. سالی دو سه بار 
وام خرید خونه، خرید خودرو میاد براش، ناشکری 

می کنه میگه کمه. خدا به داد مردم فقیر و کارگر برسه.

نقش فناوری اطاعات در سازمان ها به اندازه ای 
پررنگ است که مدیران و تصمیم گیران سازمان ها 

را به اتخاذ استراتژی مرتبط به این فناوری ها در 
جهت گیری آتی سازمان ها توصیه می کنند. فناوری 

اطاعات موجب ایجاد، توزیع، مدیریت مؤثر و 
هوشمندانه دانش می شود و ازبین رفتن اطاعات 

در واقع برابر با زوال و نابودی آن سازمان می شود و 
مسئولیت نگهداشت این امر مهم بر دوش ماست. 

چرا همانند نیروهای خدماتی به آن ها حقوق 
پرداخت می شود؟ این واحد از حساسیت زیادی 

برخوردار است. چرا به فکر حقوق و مزایای این افراد 
نیستین؟ 

مردم چطور زندگی کنند. نماینده مجلسی که از تریبون 
مجلس اعام می کنه با حقوق 6 تومنی نمی تونه 

زندگی کنه من با حقوق ۱ تومنی چطور زندگی کنم. 
محمدی از شهر قدس

من کارمند هستم. حقوقم رو اضافه نکنید، به جاش 
یارانه فقیرها رو زیاد کنید با این گرونی خدا به داد 

نیازمندان برسه چی می کشن.
ح.افضل از هرمزگان

بزرگ ترین خطر در جامعه اعتیاد است. باید همه از 
مردم تا مسئولین این زنگ خطر را جدی بگیرند و با 

این مشکل جدی برخورد کنند و جهاد همگانی بر علیه 
مواد مخدر انجام شود. اکبری از زاهدان

مدیران محترم مرکز خدمات حوزه های علمیه.
با درود و سام. از محضر شما درخواست می شود 

در رابطه با خدمات رسانی به طاب استان سیستان 
و بلوچستان گام بلندتری بردارید. طاب اینجا بسیار 
در مضیقه قرار دارند. امیدوارم تبعیض ها برداشته یا 

کم رنگ شوند.
ر.کریمی 

میوه های نوبرانه همیشه گرونه. خداروشکر الاقل 
کشاورز زحمت کش یه سودی ببره. هرچند بیشتر 

دالالن سود میبرن. وقتی ارزون شد می خریم هر سال 
همیجوره. م.کرمی از ساری

یکی از مهم ترین و اصلی ترین دالیل کاهش ازدواج 
مسئله اقتصادی است. واقعا توی این وضعیت که 
هر روز قیمتا باال میره بد هم باال میره، ازدواج دیگه 

فایده ای نداره.
تا شرایط خوب نشه هیچ چیزی درست بشو نیس. 

ح.وکیلی از بیرجند

باور کنید اختافات داخلی و متهم کردن یکدیگر بیشتر 
از دشمنان خارجی به کشور و نظام ضربه می زند. 

این اختافات و تهمت به همدیگر و اختاس ها 
و شعارهای عملی نشده موجب ناامیدی مردم 

می شود.دوستداران انقاب و مردم دست از اختاف 
و متهم کردن همدیگر بردارند و صادقانه به کشور و 
مردم خدمت کنند.اگر ما نتوانیم مشکات داخلی 

و اختافات داخلی را حل کنیم هیچ وقت نخواهیم 
توانست مشکات بین المللی و اختافات با طرفهای 

خارجی راحل کنیم.
کمالی از اهواز

سام. پارسال با هزار بدبختی پول جورکردیم گذاشتیم 
بانک مسکن که بتونیم با وام مسکن خونه بخریم؛ 

ولی االن که واممون حاضر شده خونه چند برابر 
گرون شده. با این پول فقط باید یه جا رو رهن کنیم. 
توروخدا یه فکری به حال ما مستأجرا بکنید. خودتون 

تو خونه های اعیونی زندگی م کنید خبر از دل ما 
بیچاره ها ندارید.

توکلی از تبریز

امروز رفتم بازار، میوه نتونستم بخرم با پسرم برگشتم. 
دیدم هویج کیلویی هزار تومنه، به جای میوه گرفتم.

حمیدی از تهران

منتظرپیامهایشماهستیم
3000573433
09213394736

@eskimia

راز فیلم هــای ســیاه مــرد شــیطان صفت از زنــان و دختــران 
جــوان بــا ســرقت گوشــی تلفــن همراهــش برمــا شــد. چنــدی 
ــه پلیــس مراجعــه کــرد و از ســرقت  پیــش مــرد میان ســالی ب
گوشــی تلفــن همراهــش خبــر داد. نــادر در تحقیقــات بــه پلیس 
ــرو  ــمت مت ــه س ــراه ب ــن هم ــا تلف ــت ب ــال صحب ــت: در ح گف

ــان گوشــی ام ســرقت شــد. ــه ناگه ــم ک می رفت
بــه قــدری ایــن حرکــت ســریع صــورت گرفتــه بــود کــه تــا چنــد 
لحظــه متوجــه نشــدم گوشــی تلفنــم بــه ســرقت رفتــه اســت. 
تنهــا چیــزی کــه بــه خاطــر دارم موتــور هیونــدای قرمــز رنگــی 
بــود کــه بــه ســرعت از کنــارم رد شــد و جوانــی کــه صورتــش را 
بــا کاه کاســکت پوشــانده بــود روی موتــور نشســته بــود، حتــی 
شــماره پــاک موتــور را هــم پوشــانده بــود و بــرای همیــن مــن 

نتوانســتم آن را یادداشــت کنــم.
ــرای دســتگیری ســارق گوشــی  ــات ب ــادر تحقیق ــا شــکایت ن ب
تلفــن همــراه آغــاز شــد. درحالی کــه بررســی ها ادامــه داشــت، 
مــرد میان ســال دوبــاره بــه پلیــس مراجعــه کــرد تا از شــکایتش 
صرف نظــر کنــد. او ایــن بــار مدعــی شــد کــه گوشــی تلفنــش را 

پیــدا کــرده و شــکایتی از کســی نــدارد.
ــر  ــه  نظ ــکوک ب ــادر مش ــارات ن ــا و اظه ــه رفتاره ــی ک از آنجای
می رســید، کارآگاهــان پلیــس در ادامــه تحقیقــات دریافتنــد کــه 
ــن  ــرای ای ــا ســارق گوشــی اش را دارد و ب ــه ب ــادر قصــد معامل ن
کار حاضــر اســت ۱00 میلیــون تومــان بــه ســارق بدهــد. همیــن 
موضــوع شــک کارآگاهــان را برانگیخــت و بــا شناســایی ســارق 
گوشــی کــه متهــم ســابقه داری بــود او بــرای تحقیقــات به شــعبه 

پنجــم بازپرســی دادســرای ویــژه ســرقت منتقــل شــد.
پســر جــوان در تحقیقــات گفــت: مــن ســارق حرفــه ای گوشــی 
تلفــن همــراه هســتم و بارهــا به همیــن اتهام بازداشــت شــده ام. 
پــس از آزادی از زنــدان تصمیــم گرفتــم کمــی شــگرد ســرقتم را 
ــردم  ــرقت می ک ــه س ــی هایی را ک ــار گوش ــن ب ــم. ای ــر ده تغیی
ــدم،  ــر می گردان ــان ب ــه صاحبانش ــول ب ــی پ ــن مبلغ ــا گرفت ب
این طــوری آن هــا از شکایتشــان منصــرف می شــدند و مــن نیــز 
همــان مبلغــی را کــه از فــروش گوشــی تلفــن همــراه بــه  دســت 

ــم. ــه می گرفت ــی آوردم از مالباخت م
او ادامــه داد: ایــن ماجــرا ادامــه داشــت تــا اینکــه گوشــی تلفــن 
همــراه نــادر را ســرقت کــردم. روزی کــه گوشــی را ســرقت کــردم 
ــا در  ــد، ام ــر باش ــی های دیگ ــام گوش ــل تم ــردم مث ــر می ک فک

حقیقــت ماجــرا فراتــر از آن بــود.

 گوشــی تلفــن همراهــی کــه ســرقت کــرده بــودم رمــز نداشــت 
و همیــن کــه وارد گوشــی شــدم بــا دیــدن چنــد فیلــم عجیــب 
متوجــه شــدم ایــن مــرد از چنــد زن و دختــر جــوان فیلــم ســیاه 
ــرده  ــی را انتخــاب ک ــه نظــرم طعمــه خوب ــرده اســت. ب ــه ک تهی
ــراه  ــن هم ــه در لیســت تلف ــرادی ک ــا اف ــن ب ــرای همی ــودم؛ ب ب

شــاکی بــود تمــاس گرفتــم.
از طرفــی خــود شــاکی هــم بــا تلفــن همراهــش تمــاس گرفــت 
و مــرا تهدیــد کــرد کــه از دســت مــن شــکایت کــرده و پلیــس 
در تعقیــب مــن اســت. مــن هــم راز فیلم هــای ســیاه را گفتــم 
و بــه او گفتــم اگــر گوشــی تلفــن همراهــت را می خواهــی بایــد 
مبلغــی پــول بــه مــن بدهــی وگرنــه فیلم هــا را بــرای دوســتان و 

ــم. اقوامــت ارســال می کن
بــرای اینکــه او را مطمئــن کنــم بــه او گفتــم کــه بــا افــرادی کــه 
اسمشــان در فهرســت تلفــن همراهــش بــوده تمــاس گرفتــه ام و 
قــرار اســت فیلم هــا را بــرای آن هــا بفرســتم. کار بــه جایــی رســید 
کــه شــاکی حاضــر شــد ۱00 میلیــون تومــان بــرای گوشــی تلفــن 
همراهــش بدهــد. ســر ایــن موضــوع بــه توافــق رســیدیم و قــرار 

شــد نــادر از شــکایتش صرف نظــر کنــد.
ــای  ــط فیلم ه ــام ضب ــه اته ــاکی را ب ــوران، ش ــن مأم ــس از ای پ
ــوار  ــت: س ــا گف ــم در بازجویی ه ــد. مته ــت کردن ــیاه بازداش س
بــر خــودروی شاســی بلنــدم در خیابان هــا پرســه مــی زدم 
ــد ســوار  ــه منتظــر ماشــین بودن ــان جــوان را ک ــران و زن و دخت

می کــردم.
ــم.  ــا طــرح دوســتی می ریخت ــا آن ه ــس از طــی مســافتی ب پ
ــا آن هــا  پــس از مدتــی هــم بــه ایــن بهانــه کــه قصــد ازدواج ب
ــرای  ــردم ب ــت می ک ــوان درخواس ــران ج ــان و دخت را دارم از زن
ــا را  ــم آن ه ــد ه ــد. بع ــه ام بیاین ــه خان ــاره ب ــن ب ــت در ای صحب
ــدون آنکــه کســی متوجــه ماجــرا  ــی ب اغفــال می کــردم و پنهان
شــود از آن هــا فیلــم ســیاه تهیــه می کــردم. ســپس بــا تهدیــد 
بــه انتشــار ایــن فیلــم از ایــن افــراد اخــاذی می کــردم. قربانیــان 
هــم از تــرس آبرویشــان بــه حســاب مــن پــول واریــز می کردنــد.

برمــا کــرد،  را  شــیطانی اش  اخــاذی  راز  نــادر  درحالی کــه 
کارآگاهــان پلیــس در بررســی پرونده هــا بــه شــاکی هایی 
رســیدند کــه از وی شــکایت کــرده بودنــد. بــه دســتور بازپــرس 
ایــرد موســی، تحقیقــات در ایــن رابطــه ادامــه دارد و مــرد 
بازداشــتگاه  روانــه  جــوان  ســارق  همــراه  بــه   میان ســال 

شدند.

کی در دام پلیس افتادند دزد و شا

خشونتکالمیراجدیبگیریم
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 گنبد سلطانیه زنجان، بلندترین گنبد آجری جهان 
عکس: تسنیم

 ۱۱۰ سرنشین هواپیمای مسافربری کوبا پس از سقوط در نزدیکی 
شهر هاوانا کشته شدند.

انتقال عبدالرحمن، رهبر گروه تروریستی داعش، در اندونزی به 
دادگاه 

  بر اثر تیراندازی مرگبار یک دانش آموز ۱7 ساله در دبیرستانی 
در ایالت تگزاس آمریکا، ۱۰ نفر کشته و ۱2 نفر زخمی شدند.

برج جنگلی در میالن ایتالیا 

پنل های یک نیروگاه انرژی خورشیدی در چانگژی چین 
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کاریکاتور - ترامپ مهاجران غیرقانونی به آمریکا را »حیوان« خواند

 تسنیم

رسول خدا)ص( فرمودند:
ان ابواب السماء تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان و ال تغلق اىل 

اخر لیلة منه.
درهاى آمسان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین 

شب آن بسته خنواهد شد.

حدیث روز

)بحار االنوار، ج 93، ص 344(

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان
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خدایا، نیرومندم کن در این روز به به پاداشتن فرمانت و بچشان در آن شیرینى 
یادت را و مهیا کن مرا در این روز براى انجام سپاسگزاری ات؛ به کـرم خودت 

نگهدار مرا در این روز به نگاه داری ات و پرده پوشى خودت، اى بیناترین بینایان.

سرای داستان

اهلل اکبــر... عجــب پرتقال هایــی داشــت! یادم 
باشــد چنــد کیلــو بــرای خانــه بخــرم. آقــای 
ــی  ــازه و خوب ــای ت ــه میوه ه ــتاری همیش س
مــی آورد. جنســش خیلــی جــور نیســت، ولی 
ــادم  ــبی دارد. ی ــای مناس ــوض قیمت ه در ع
نــرود پیــاز و ســیب زمینی هــم بایــد بخــرم. 
ســیب زمینی های  و  کوچــک  پیاز هــای 
درشــت. خــوب شــد لیســت خریــد را آوردم. 
ماشــاءاهلل یــک قلــم و دو قلــم هــم کــه 
نیســت. فقــط امیــدوارم جیبــم یــاری کنــد؛ 
ولــی خدا را شــکر همســر قانعــی دارم. انصافا 
ــه  ــد؛ وگرن ــم را می کن ــات جیب همیشــه مراع
تــا االن زیــر فشــار زندگــی ســکته کــرده بودم. 
ــد  ــه می گوین ــه هم ــت ک ــن اس ــرای همی ب
ــتی  ــم. راس ــان می ده ــنم نش ــر از س جوان ت
ــروز  ــان دی ــت؟... آه ــاه اس ــدم م ــروز چن ام
دادم،  آموزشــگاه کنکــور چــک  بــه  کــه 
بیســت وچهارم بــود. گفتــم کنکــور، یــاد 
شــب ها  بیشــتر  احمــد  افتــادم.  احمــد 
ــت.  ــن اس ــش روش ــراغ اتاق ــح چ ــا صب ت
پســرم واقعــا زحمــت می کشــد. نگــران 
ــتم؛  ــرده ام نیس ــش ک ــه برای ــی ک هزینه های
ــد  ــده اش هســتم. خــدا کن ــران آین ــط نگ فق
ــروز  ــس ام ــود. پ ــوب ش ــورش خ ــه کنک رتب
بایــد آخریــن  می شــود بیســت وپنجم و 
ــاورم  ــه را بدهــم. ســبحان اهلل... ب قســط خان
ــه   ــط های خان ــره قس ــروز باالخ ــود ام نمی ش
ــی خــدا را  ــود، ول ــام می شــود. ســخت ب تم

شــکر تمــام شــد. همیــن کــه از کرایه نشــینی 
راحــت شــدیم یــک دنیــا ارزش دارد. هفتــه 
ــر  ــاره درخواســت وام می دهــم. اگ ــد دوب بع
بــا درخواســت وامــم موافقــت کننــد، شــاید 
بتوانــم یــک پرایــد دســت دوم بخــرم. فقــط 
بایــد یــادم باشــد پرایــد دوگانه ســوز بخــرم. 
ــلوغ  ــه ش ــی ان جی همیش ــف س ــد ص هرچن
ــی  ــوخت خیل ــول س ــر پ ــی از نظ ــت، ول اس
مناســب تر از بنزیــن اســت. وقتــی خریــدم در 
ــم، بچه هــا می رویــم  ــا خان اولیــن فرصــت ب
شــمال. نــه... اول ان شــاءاهلل مشــهد بعــد از 
راه برگشــت می رویــم شــمال. بنده هــای 
خــدا تــا بــه حــال مســافرت درســت و 
ــر  ــه فک ــدهلل... چ ــد. الحم ــابی نرفته ان حس
ــا  ــود روزه ــید. می ش ــم رس ــه ذهن ــری ب بک
هــم کــه ســر کار هســتم، ماشــین را بدهــم 
بــه مجیــد مسافرکشــی کنــد؛ اینجــوری 
کمکــی هــم بــه خــرج خانــه می شــود. فقــط 
بایــد تأکیــد کنــم کــه مراقــب ماشــین باشــد. 
ــن  ــر از م ــد بهت ــم مجی ــق نگذری ــه از ح البت
رانندگــی می کنــد. کاش بــا درخواســت وامــم 

ــد. موافقــت کنن
ای بابــا، بــاز هــم حواســم پــرت شــد. خدایــا 

. . ببخشید.
ــة اهلل و  ــی و رحم ــا النب ــک ایه ــام علی الس

ــه برکات
السام علینا و علی عباد اهلل الصالحین

السام علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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