
هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

روزنامه سراسری صبح ایران  || شنبه  19 خرداد ماه 1397  ||  24 رمضان  1439  ||  09 ژوئن 2018  ||  شماره 724  ||  سال چهارم  ||  قیمت: 1000 تومان

صفحه 2 صفحه 2

Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

بانک سرمایه گذاری اروپا: 
نمی توانیم به تحریم های آمریکا 

علیه ایران بی توجه باشیم
|صفحه 2

بوئینگ قرارداد فروش هواپیما به ایران را 
یک طرفه فسخ کرد

ایران: شکایت می کنیم
|صفحه 2

گسترش روزافزون بیماری نوموفوبیا 

طالق از موبایل
|صفحه 11

استاد اقتصاد دانشگاه تهران: 
ایران با ۶۰ میلیارد دالر 
درآمد نفتی نیازی به 

سرمایه گذار خارجی ندارد
|صفحه 3

گروه خودروسازی پژو سیتروئن از تعلیق 
سرمایه گذاری های خود در ایران به منظور 

پیروی از قوانین آمریکا خبر داد

»پژو« جا زد
|صفحه 3

آزادی قدس آرمان مسلمانان
صدها  پی درپی،  سال  سی ونهمین  در  و  دیروز 
میلیون از شهروندان کشورهای مختلف جهان در 
راهپیمایی حمایت از آرمان فلسطین با حضوری 
کردند شرکت  همیشه  از  پرشورتر  و   قوی تر 

و شعار مرگ بر اسرائیل سردادند و خواستار آزادی 
فلسطین از چنگال خون آشام جهان شدند. 

ضمن گرامیداشت این روز مهم، همگام و همراه 
شریف  قدس  آزادی  برای  که  روزه داری  مردم  با 
به خیابان ها آمدند، اشاره ای به این روز خواهیم 
داشت و حرکت عظیم امت اسالمی و ملت بزرگ 
را که  از مستضعفان فلسطین  به حمایت  ایران 
دیروز جهانیان را شگفت زده نمود بزرگ می داریم. 

وحشیانه  حمالت  و  جنایات  شاهد  روزها  این 
بسیاری از جانب صهیونیست ها بر فلسطینیان 

عزیز هستیم...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

خوابآشفتهاروپاتعبیرنمیشود
رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم مردم در مراسم سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی )ره( با اشاره به برخی از سخنان بعضی مسئوالن 

اروپایی تأکید کردند: ملت و دولت ایران این را تحمل نخواهد کرد که هم تحریم باشد هم در محدودیت و حبس هسته ای

|همین صفحه

 نگاهی به کتاب 
»هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی«

داستان هشتاد ساله

بی  انگیزگی در تیم ملی 
والیبال ایران موج می زند!

|صفحه 4

|صفحه 10

|صفحه 9

آزادی قدس
نزدیک است

 راهپیمایی گسترده ملت انقالبی ایران 
در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در آخرین جمعه رمضان

س
عک

س
فار

امسال روز قدس باشکوه تر از قبل برگزار شد

نصف جهان، تجلی 
 حضوری قوی تر و پرشورتر 

|صفحه 2

کیمیای وطن بررسی کرد

ماجرای سود 3۰۰ درصدی 
بدون دردسر 

|صفحه 6

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی عصر روز دوشــنبه در اجتماع پرشــکوه، پرشــور 
و پرمعنــای انبــوِه بی شــمار مــردم قدرشــناس در 
بیســت ونهمین ســالگرد عــروج ملکوتــی امــام خمینی 
بی بدیــل  خصوصیــات  تشــریح  بــا  )رحمــه هللا(، 
ــام( و  ــان )علیه الس ــر مؤمن ــی امی ــردی و حکومت ف
شــباهت های افتخارآفریــن امــام راحــل عظیم الشــأن 
بــا ایــن خصوصیــات نصرت بخــش و عزت آفریــن، بــه 
تبییــن هفــت محور اصلــی الگــوی رفتــاری و مدیریتی 
خمینــی کبیــر در مواجهــه بــا دشــمنان و پیشــبرد نظام 
ــام  ــس از ام ــد: پ ــد کردن ــد و تأکی ــامی پرداختن اس
ــه داده و  ــت ادام ــه دق ــو را ب ــان راه و الگ ــوار، هم بزرگ
خواهیــم داد و بــه فضــل الهــی و بــا تکیــه بــر ایمــان، 
اســتقامت و هوشــیاری ملــت و مســئوالن، نقشــٔه 
ــر »فشــار اقتصــادی، فشــار  ــی ب ــی دشــمن مبن کنون
روانــی و فشــار عملــی« را نیــز نــاکام خواهیم گذشــت.
ــه رؤســای  ــن مراســم ک ــاب اســامی در ای ــر انق رهب
قــوا، مســئوالن کشــور و ســفرا و نماینــدگان کشــورهای 
خارجــی نیــز حضــور داشــتند، امــام را »نمــاد انقــاب« 
ــهادت  ــام ش ــی ای ــه هم زمان ــاره ب ــا اش ــد و ب خواندن
بــا  )علیه الســام(  علــی  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 
ســالروز رحلــت رهبــر کبیــر انقــاب خاطرنشــان کردند: 
ــرو صــادق و حقیقــی حضــرت  ــن پی شــباهت های ای
امیرالمؤمنیــن بــا آن پیشــوای واال و بــزرگ، مایه افتخار 
ملــت ایــران و امــت اســامی اســت و توجــه بــه ایــن 
ــح و آشــنایی  ــرای یافتــن مســیر صحی شــباهت ها، ب
بیشــتر بــا امــام راحــل )رحمه هللا( مهــم و مفید اســت.

ایشــان مباحــث مربــوط بــه شــباهت های امــام 
ــب  ــی )علیه الســام( را در قال ــا حضــرت عل ــوار ب بزرگ
ســه ســرفصل بیــان کردنــد و در تشــریح اولیــن 
ســرفصل گفتنــد: در حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی 
متضــاد  به ظاهــر  خصوصیــت  دو  )علیه الســام(، 
وجــود داشــت؛ از یــک طــرف، »صابــت و ایســتادگی و 
شــدت« در برابــر هــر حرکــت باطــل و در برابــر ظالمــان 
و طغیانگــران، و از طــرف دیگــر، »لطافــت و رقــت« در 
مواجهــه بــا یــاد الهــی و همچنیــن در برابــر مظلومــان و 

ــتضعفان. ــان و مس محروم
ــی  ــرت عل ــتادگی حض ــامی، ایس ــاب اس ــر انق رهب
ــاب  ــی از اصح ــه، برخ ــر معاوی ــام( در براب )علیه الس
را  خــوارج  و  دنیاطلــب  امــا  آبرومنــد  و  قدیمــی 
و  دانســتند  حضــرت  آن  صابــت  از  نمونه هایــی 
ــدا در  ــزرگ خ ــی ب ــن ول ــر ای ــرف دیگ ــد: از ط افزودن
ــت و  ــود رق ــان از خ ــا، آن چن ــا ضعف ــام ی ــل ایت مقاب
لطافــت نشــان مــی داد کــه انســان شــگفت زده و دچــار 

می شــود. حیــرت 

ــا تأکیــد بــر اینکــه امــام  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ب
ــد:  ــت را داشــتند، گفتن ــن دو خصوصی ــز همی راحــل نی
ــم منحــط  ــل رژی ــک طــرف در مقاب ــی از ی ــام خمین ام
ــی  ــاوز و حت ــدام متج ــکا، ص ــوی، آمری ــی پهل و طاغوت
ــار  ــه دچــار رفت ــار قدیمــی خــود ک ــر شــاگرد و ی در براب
برخــاف حــق شــده بــود، همچــون صخره ای مســتحکم 
ــام ارادت و  ــر پی ــا در براب ــتاد؛ ام ــتوار ایس ــی اس و کوه
فــداکاری یــک مــادر شــهید و در دفــاع از مســتضعفان و 

ــب می شــد. ــت قل ــر و رق ــار تأث ــگان دچ پابرهن
رهبــر انقــاب اســامی در تبییــن دومیــن فصــل 
از ویژگی هــای شــگفت آور امیــر مؤمنــان بــه ســه 
خصوصیــت ظاهــرا ناســازگار، یعنــی »اقتــدار، مظلومیت 

و پیــروزی نهایــی« پرداختنــد.
ــه مدیریــت مقتــدر حضــرت علــی  ــا اشــاره ب ایشــان ب
)علیه الســام( در حکومــت بســیار گســترده آن حضرت، 
ــری،  ــر نظامی گ ــن، شــجاعت، هن ــد: ارادٔه پوالدی افزودن
زبــان قــوی و منطــق جــذاب ازجملــه نشــانه های بــارز 

اقتــدار امیــر مؤمنــان اســت.
و  دشــمنان  ناجوانمردانــه  تهمت هــای  ایشــان، 
حســودان بــه پیشــوای متقیــان و رفتــار زشــت خــواِص 
دل به دنیاســپرده را از نشــانه های مظلومیــت آن حضــرت 
و  بی پایــان  فشــارهای  ایــن  افزودنــد:  و  خواندنــد 
ــوِر  ــام صب ــه آن ام ــود ک ــق، به حــدی ب ــت عمی مظلومی

دریــادل را بــه درددل بــا چــاه وا می داشــت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: بــا این همــه، 
ــا  ــی و دشــوار ب ــن مصــاف طوالن ــی در ای ــروزی نهای پی
امیــر مؤمنــان بــوده اســت؛ زیــرا امــروز نام و شــخصیت 
و ســیره و عدالت خواهــی ایشــان در آفــاق عظیــم و 
تاریــخ بشــر، برجســته و درخشــان اســت امــا یــادی از 

دشــمنان او نیســت.
ــر  ــق امی ــرو صدی ــباهت های پی ــریح ش ــان در تش ایش
مؤمنــان یعنــی رهبــر کبیــر انقــاب بــا ایــن ویژگی هــای 
ــام  ــد: ام ــان کردن ــام( خاطرنش ــی )علیه الس ــام عل ام
خمینــی نیــز بــا اقتــدار فوق العــاده خــود، یــک حکومــت 
طاغوتــی و دیکتاتــوری وراثتــی را پــس از ۲ هــزار ســال 
ــه شکســت کشــاند و هــدف  ــکا را ب ــرد، آمری ســاقط ک
ــردن  ــه کن ک ــی ریش ــی، یعن ــگ تحمیل ــان جن طراح
انقــاب و نظــام اســامی را بــا قــدرت نــاکام گذاشــت.

رهبــر انقــاب افزودنــد: امــام خمینــی درعین حــال 
ــات گســترده،  ــود، و تبلیغ ــوم ب ــد پیشــوایش مظل مانن
مســتمر و اهانت بــار دشــمنان و رفتــار برخــی افــراد که از 
آن هــا توقــع نمی رفــت، از نشــانه های مظلومیــت رهبــر 
کبیــر انقــاب بــود، به گونــه ای کــه نشــانه های دلتنگــی 
را می تــوان در البــه الی ســخنان مســتحکم و پرصابــت 

امــام مشــاهده و درک کــرد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: امام راحــل البته از 
ویژگــی ســوم امیــر مؤمنــان، یعنــی پیــروزی نهایــی نیز 
ــود کــه ایــن پیــروزی در اســتحکام و بقــا و  برخــوردار ب
ــی  ــامی به خوب ــام اس ــرفت نظ ــعه و پیش ــد و توس رش

ــد. ــان می ده ــود را نش خ
رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد: بســیاری از آرزوهــای 
امــام خمینــی در زمــان حیــات پربرکــت ایشــان محقــق 
شــد و بســیاری از ایــن اهــداف پــس از عــروج ایشــان 
ــرفت  ــی، پیش ــاوری، خودکفای ــه خودب ــه ک ــق یافت تحق
علمــی و فنــاوری، پیشــرفت سیاســی و توســعه نفــوذ 
ــا  ــٔه آنه ــا از جمل ــمال آفریق ــیا و ش ــرب آس ــران در غ ای

اســت.
ــد  ــه تأکی ــن زمین ــه ای در همی ــت هللا خامن ــرت آی حض
کردنــد: دیگــر اهــداف و آرمان هــای امــام عزیزمــان نیــز 
ــامی  ــوری اس ــت و جمه ــد یاف ــق خواه ــاذن هللا تحق ب
ــد  ــا و عظمــت بیشــتر برخــوردار خواه ــه روز از اعت روزب

شــد.
ــه  ــدار بلک ــر اقت ــه از س ــمنان را ن ــرکات دش ــان تح ایش
بــه علــت دســتپاچگی و آشــفتگی دانســتند و افزودنــد: 
ــرفت و  ــمن از پیش ــه دش ــد ک ــران بدان ــز ای ــت عزی مل
ــا  عظمــت و ایســتادگی او، عصبــی و آشــفته اســت و ب

ــد. ــام می ده ــی را انج ــتپاچگی حرکات دس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســخنان خــود در اجتمــاع 
ــا  ــی را ب عظیــم مــردم در ســالگرد ارتحــال امــام خمین
ــا  ــان ب ــر مؤمن ــه دشــمنان امی تشــریح مشــابهات جبه

ــد. جبهــه دشــمنان رهبــر کبیــر انقــاب ادامــه دادن
ایشــان افزودنــد: پیشــوای عدالت خواهــان بــا ســه 
جبهــه رویــارو بــود؛ »قاســطین« یعنــی دشــمنان بنیانی 
ــان  ــا هم ــن« ی ــت او، »ناکثی ــل حکوم ــان اص و مخالف
همراهــان سســت بنیاد و »مارقیــن« یعنــی کج فهم هــا 
و انســان های نادانــی کــه سران شــان خائــن بودنــد، امــا 
خودشــان بــه خیــال تبعیــت از قــرآن در مقابــل قــرآن 

مجســم یعنــی امیــر مؤمنــان ایســتادند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: جبهــه دشــمنان و 
مخالفــان امــام راحــل نیــز ترکیبــی از همیــن ســه گــروه 
ــم صهیونیســتی و  ــکا، رژی ــی آمری ــود؛ قاســطین یعن ب
وابســتگان داخلــی آن هــا کــه با اصــل جمهوری اســامی 
ــان  ــکنان و همراه ــا عهدش ــن ی ــد، ناکثی ــمنی دارن دش
سســت کمربند کــه بــه علــت خواســته های دنیایــی در 
ــدم درک  ــا ع ــه ب ــن ک ــتادند و مارقی ــام ایس ــل ام مقاب
موقعیــت کشــور و نفهمیــدن جبهه بنــدی دشــمنان، 

ــد. حقانیــت حرکــت امــام را تشــخیص ندادن
ایشــان منافقیــن را نمونــه ای از مارقیــن خواندنــد کــه بــه 
ــی  ــل و فریب خوردگ ــان و جه ــت رؤسایش ــت خیان عل

بدنــه، بــه دشــمنی نــاکام بــا امــام پرداختنــد.

ــروزی  ــه پی ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــد: ــه افزودن ــه جبه ــن س ــل ای ــی در مقاب ــام خمین  ام
 امــروز هــم همیــن ســه گــروه در مقابــل میــراث بــزرگ 
ــی  ــامی صف آرای ــوری اس ــی جمه ــی یعن ــام خمین ام
کرده انــد؛ ایــن جبهــه مختلــط البتــه مشــکاتی بــه وجود 
مــی آورد و حرکــت کشــور را دشــوار یــا کُنــد می کنــد؛ امــا 
در جلوگیــری از پیشــرفت ملــت، عاجــز و ناتــوان اســت.

ــوی  ــن الگ ــه تبیی ــه ب ــامی در ادام ــاب اس ــر انق رهب
ــور  ــال حض ــول ۱۰ س ــه هللا( در ط ــام )رحم ــاری ام رفت
ــت  ــد و هف ــامی پرداختن ــوری اس ــام جمه در رأس نظ
ــد. ــان کردن ــاری را بی ــن الگــوی رفت ــی ای شــاخص اصل
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، از »برخورد شــجاعانه و فعال 
بــا دشــمنان« به عنــوان نخســتین شــاخص یــاد کردنــد 
ــز  ــمنان هرگ ــا دش ــه ب ــل در مواجه ــام راح ــد: ام و گفتن
منفعــل نشــد و همــواره فعــال و قدرتمنــد در مقابــل آن ها 

ایســتاد.
ــی  »پرهیــز از هیجان زدگــِی ناشــی از احساســات و خال
از عقانیــت«، دومیــن شــاخصی بــود کــه رهبــر انقــاب 
ــام،  ــای ام ــد: تصمیم ه ــد و افزودن ــاره کردن ــه آن اش ب
شــجاعانه و درعین حــال مبتنــی بــر محاســبات عقانــی 

بــود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای به ســومین شــاخص الگوی 
ــی  ــام خمین ــد: ام ــد و گفتن ــاره کردن ــام اش ــاری ام رفت
چــه در دوران مبــارزات و چــه پــس از پیــروزی انقــاب 
ــر  ــرد و ب ــت می ک ــا را رعای ــواره اولویت ه ــامی، هم اس
موضــوع اصلــی متمرکــز می شــد و هیــچ گاه حواشــی را 

ــرد. ــود نمی ک ــدان کار خ وارد می
ایشــان »اعتمــاد بــه توانایی هــای مــردم و به ویــژه 
جوانــان و خوش بینــی بــه ملــت ایــران« و »بی اعتمــادی 
ــار  ــر در رفت ــاخص دیگ ــمن« را دو ش ــه دش ــی ب و بدبین
ــک  ــوار ی ــام بزرگ ــد: ام ــد کردن ــمردند و تأکی ــام برش ام
ــه دشــمن و پیشــنهادهای آن اعتمــاد نکــرد و  لحظــه ب
دشــمن را بــه معنــی واقعــی کلمــه، دشــمن می دانســت.

رهبــر انقــاب اســامی، »اهتمــام بــه همبســتگی و 
ــه دودســتگی و  ــردود دانســتن هرگون ــت و م اتحــاد مل
ــای  ــر الگوه ــردم« را از دیگ ــان م ــازی در می دوقطبی س
رفتــاری امــام دانســتند و درخصــوص هفتمیــن الگــوی 
رفتــاری ایشــان گفتنــد: امــام خمینی بــه نصــرت و وعدٔه 
الهــی، ایمــان کامــل داشــت و معتقــد بــود کــه اگــر کار 
بــرای رضــای خــدا باشــد، هیچ گونــه ضــرری متوجــه آن 

نخواهــد شــد.
ــن بحــث  ــدی ای ــه ای در جمع بن حضــرت آیــت هللا خامن
تأکیــد کردنــد: پــس از امــام راحــل، راه ایشــان را دقیقــا 
دنبــال کرده ایــم و بــه لطــف خداونــد، از ایــن پــس نیــز 

دنبــال خواهیــم کــرد.

ــار  ــا دچ ــی، م ــؤه اله ــول و ق ــه ح ــد: ب ــان افزودن ایش
ــی  ــر زیاده خواه ــویم و در براب ــف نمی ش ــال و ضع انفع
و  هیجــان زده  می ایســتیم؛  دشــمنان  زورگویــی  و 
احساســی تصمیــم نمی گیریــم و بــه جــای متــن، وارد 
حاشــیه ها نمی شــویم؛ اولویت هــای خــود را بــه توفیــق 
الهــی تشــخیص خواهیــم داد؛ بــه مــردم و توانایی هــای 
ــان اعتمــاد خواهیــم کــرد؛ امــا  آن هــا به خصــوص جوان
بــه دشــمن مطلقــا اعتمــاد نمی کنیــم، مــردم عزیزمــان 
را از دودســتگی و دوقطبــی برحــذر می داریــم و بــه 
نصــرت الهــی اطمینــان داریــم و شــک نداریــم کــه ملت 
ایــران بــا ایــن ایمــان و انگیــزه و بــا ایــن امیــد، قطعــا 

پیــروز خواهــد شــد.
ــه  ــود ب ــخنان خ ــه س ــامی در ادام ــاب اس ــر انق رهب
ــد  ــی پرداختن ــع فعل ــمن در مقط ــه دش ــریح نقش تش
ــور  ــه مح ــر س ــه ب ــن نقش ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی و ب
»فشــار اقتصــادی، فشــار روانــی و فشــار عملــی« و بــا 
ــد: در  ــت، گفتن ــز اس ــور متمرک ــر کش ــیطره ب ــدف س ه
ــا  ــق تحریم ه ــادی از طری ــار اقتص ــی، فش ــن طراح ای
ــران  ــا ای و جلوگیــری از همــکاری اقتصــادی کشــورها ب

ــد. ــد ش ــال خواه اعم
ــات  ــا برخــاف تبلیغ ــد: آن ه ایشــان خاطرنشــان کردن
تحریم هــا،  هــدف  دروغیــن خــود کــه می گوینــد 
حکومــت ایــران اســت، ملــت را هــدف گرفته انــد تــا بــا 
فشــار بــه مــردم، نظــام اســامی را بــه تســلیم در مقابــل 
زورگویی هــا وادار کننــد امــا دشــمنان، نــه ملــت ایــران را 
شــناخته اند و نــه نظــام اســامی را؛ زیــرا بــه فضــل الهی 
ــن  ــاش مســئوالن و همــت مــردم، آن هــا در ای ــا ت و ب
بخــش از طراحــی خــود، به کلــی نــاکام خواهنــد مانــد.

رهبــر انقــاب بــه محــور دوم نقشــٔه دشــمن یعنی فشــار 
ــا مهــم دانســتن ایــن محــور،  ــد و ب روانــی اشــاره کردن
افزودنــد: دشــمن در ایــن بخــش از طراحــی خــود 
درصــدد اســت، نقــاط قــوت نظــام اســامی و عناصــر 
اقتــدار ملــی را بــه نقــاط ضعــف و چالش برانگیــز تبدیــل 
کنــد تــا ملــت ایــران نســبت بــه ایــن نقــاط قــوت بدبین 

و دلســرد شــوند.
رهبــر انقــاب اســامی به عنــوان نمونــه، »پیشــرفت های 
هســته ای« را یکــی از نقــاط قــوت و افتخــار فنــاوری و 
دانــش کشــور دانســتند و گفتنــد: توانایــی دانشــمندان و 
متخصصــان جــوان کشــور در تولیــد اورانیــوم غنی شــدٔه 
۲۰ درصــد، در شــرایطی کــه طــرف مقابــل انــواع شــروط 
و مشــکات را بــرای تأمیــن اورانیــوم ۲۰ درصــد جهــت 
مصــارف پزشــکی مطــرح کــرده بــود، نمــاد قــدرت علمی 
و فنــاوری و یــک نقطــه قــوت بــزرگ ملــی اســت کــه 

بــرای کشــور مایــٔه آبــرو شــد.
ــون دشــمن  ــد: اکن ــه ای افزودن ــت هللا خامن حضــرت آی
ــه  ــن نقط ــه ای، ای ــی و ریش ــا کار روان ــا ب ــاش دارد ت ت
ــل و  ــز تبدی ــئله ای چالش برانگی ــه مس ــی را ب ــوت مل ق

ــد. ــن کن ــه آن بدبی ــت را نســبت ب مل
ایشــان »توانایــی موشــکی« را یکــی دیگــر از نقــاط قوت 
 و زمینه ســاز »امنیــت« کشــور دانســتند و افزودنــد: 

در دوران جنــگ تحمیلــی به دلیــل آنکــه مــا ســاح 
دفاعــی و تــوان موشــکی نداشــتیم، از شــهرهای مــرزی 
ــا  ــد؛ ام ــش موشــکی بودن ــر آت ــران، شــبانه روز زی ــا ته ت
اکنــون بــا همــت متخصصــان جــوان، مــا بــه قــدرت اول 
ــد  ــمن می دان ــده ایم و دش ــل ش ــه تبدی ــکی منطق موش
ــخ  ــک پاس ــا ده موش ــد، ب ــک بزن ــک موش ــر ی ــه اگ ک

خواهــد گرفــت.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: دشــمن بــا یــک 
عملیــات روانــی بــر روی ایــن نقطــه قــوت متمرکز شــده 
اســت و متأســفانه عــده ای هــم در داخــل، بــا او هم صــدا 

شــده اند.
»عدالت خواهــی  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
ــی  ــوم را یک ــای مظل ــت از ملت ه ــی« و حمای بین الملل
دیگــر از نقــاط قــوت جمهوری اســامی خواندنــد و گفتند: 
درحالی کــه حمایــت از فلســطین و نیــروی مقاومــت در 
مقابــل رژیــم صهیونیســتی و دفاع از اســتقال و تمامیت 
ــرای جمهــوری  ــرو ب ارضــی کشــورهای منطقــه، مایــه آب
ــت  ــا آن را تح ــاش دارد ت ــمن ت ــت، دش ــامی اس اس
ــئله  ــک مس ــه ی ــه« ب ــران در منطق ــت ای ــوان »دخال عن

ــد. ــل کن ــن تبدی چالش آفری
ایشــان بــا اشــاره بــه هم نوایــی برخــی عوامــل داخلــی بــا 
دشــمن در ایــن خصــوص، افزودنــد: همیــن عوامــل کــه 
چنــد ســال پیــش در تهــران و در راه پیمایــی روز قــدس، 
شــعار »نــه غــزه نه لبنــان« ســر دادنــد، موجوداتــی حقیر 
ــی دشــمن هســتند و  ــگ روان ــه جن ــدگان ب و کمک کنن

ایــن مایــه ســرافکندگی آنهــا اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــه یــک نمونــٔه دیگــر از عملیــات 
روانــی دشــمن اشــاره کردند و گفتنــد: بیگانــگان و عده ای 
ــد  ــه وانمــود می کنن در داخــل در تبلیغــات خــود این گون
کــه اگــر ایــران، شــکل معیوبــی از برجــام را کــه درصــدد 
تحمیــل آن هســتند، نپذیــرد، جنــگ خواهــد شــد؛ خیر، 

ایــن حــرف دروغ اســت.
ــه برخــی  ــا اشــاره ب رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن ب
حرف هــای بعضــی مســئوالن اروپایــی گفتنــد: بــه نظــر 
ــران، هــم  ــت ای ــد مل ــع دارن ــا توق ــن دولت ه ــد ای می آی
تحریم هــا را تحمــل کنــد، هــم از فعالیت هــای هســته ای 
ــردارد و  ــت ب ــت دس ــران اس ــدٔه ای ــی آین ــاز قطع ــه نی ک
ــه  ــران را ادام ــر ای ــده ب ــای تحمیل ش ــم محدودیت ه ه
دهــد امــا آن هــا بداننــد کــه ایــن خــواب آشــفته تعبیــر 

نخواهــد شــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: ملــت و دولت 
ایــران ایــن را تحمــل نخواهــد کــرد کــه هــم تحریم باشــد 

هــم در محدودیــت و حبس هســته ای.
ایشــان مســئوالن ســازمان انــرژی هســته ای را موظــف 
کردنــد به ســرعت آمادگی هــای الزم را بــرای رســیدن بــه 
۱۹۰ هــزار ســو )البتــه فعــا در چارچــوب برجــام( فراهــم 
آورنــد و مقدمــات اجــرای مســائلی را کــه رئیس جمهــور 

دســتور داده انــد از همیــن فــردا آغــاز کننــد.
ــوط  ــب مرب ــدی مطال ــاب اســامی در جمع بن ــر انق رهب
بــه محــور عملیــات روانــی دشــمن خاطرنشــان کردنــد: 

ــاط  ــا از نق ــی، م ــا جنــگ روان ــا ب ــد ت آن هــا تــاش دارن
ــا  ــم ت ــی خــود دســت برداری ــدار مل ــوت و عناصــر اقت ق
بیگانــگان راحت تــر بــر کشــور و ملــت و سرنوشــت آینــده 
ــن  ــل ای ــران، در مقاب ــت ای ــا مل ــوند؛ ام ــلط ش ــا مس م

حرکــت ایســتاده اســت.
ــومین  ــی را س ــار عمل ــه ای فش ــت هللا خامن ــرت آی حض
محــور نقشــٔه جــاری دشــمن در مقابلــه بــا ملــت بــزرگ 
ــمن  ــی دش ــه قطع ــد: برنام ــمردند و افزودن ــران برش ای
ــات مردمــی،  ــا سوءاســتفاده از مطالب ــن اســت کــه ب ای
در کشــور آشــوب ایجــاد کنــد؛ امــا ســر آن هــا قطعــا بــه 

ســنگ خواهــد خــورد.
ــه  ــن نقشــه مزوران ــاب در تشــریح بیشــتر ای ــر انق رهب
افزودنــد: ممکــن اســت در نقطــه ای یــا شــهری، کارگــران 
ــا کســان دیگــری از مــردم مطالباتــی داشــته باشــند،  ی
ــوذی و  ــدودی نف ــداد مع ــا تع ــوارد ب ــن م ــمن در ای دش
ــاع آرام  ــد اجتم ــعی می کن ــرار، س ــث و اش ــراد خبی اف
مــردم را بــه حرکــت ضــد امنیتــی و آشــوبگرانه تبدیــل و 

ــام کنــد. نظــام و ملــت را بدن
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا توصیــٔه مؤکــد بــه مــردم 
بــرای هوشــیاری کامــل در مقابــل ایــن نقشــٔه دشــمن 
تأکیــد کردنــد: اعتقــاد راســخ دارم دشــمنان ایــن بــار هــم 
ــهامت و  ــدرت، ش ــا ق ــز ب ــردم عزی ــد و م ــور خوانده ان ک
هوشــمندی در مقابــل ایــن طــرح و توطئــه می ایســتند.

رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن در پایــان سخنانشــان 
بــه زبــان عربــی و خطــاب بــه جوانان غیــور عــرب منطقه 
گفتنــد: امــروز روز عمــل و اقــدام شــما اســت و باید خود 
را بــرای پیشــرفت و اســتقال و آزادی کشــورهایتان آماده 

. کنید
ــوع و  ــه خض ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــکا و  ــل آمری ــی در مقاب ــای عرب ــی دولت ه ــت برخ ذل
عــدم اتخــاذ موضــع قــوی در برابر دشــمن صهیونیســتی، 
ــمن  ــون دش ــی، اکن ــای عرب ــی دولت ه ــد: برخ افزودن
شــرایطی  چنیــن  در  و  شــده اند  خــود  ملت هــای 
مســئولیت جوانــان غیــور عــرب، بر هــم زدن ایــن معادلٔه 

باطــل اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه آینــده متعلــق بــه جوانــان 
اســت و آنــان بایــد بــا عمــل و ابتــکار، خــود را بــرای آینده 
آمــاده کننــد، گفتنــد: اگــر آینده به درســتی ســاخته شــود، 
ــوص  ــرب به خص ــلمان و ع ــای مس ــه ملت ه ــا هم قطع

جوانــان ایــن کشــورها، از آن بهره منــد خواهنــد شــد.
ــان کشــورهای  ــه جوان ــر انقــاب اســامی خطــاب ب رهب
ــه  ــر نهراســید و ب ــه کف ــٔه جبه ــد: از هیمن اســامی گفتن

ــان راســخ داشــته باشــید. ــی ایم ــدٔه نصــرت اله وع
ــش  ــه در پی ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
بــودن روز جهانــی قــدس تأکیــد کردنــد: حضــور در ایــن 
راه پیمایــی و دفــاع از مــردم مقــاوم و مجاهــد و مظلــوم 
فلســطین، در واقــع گامــی مهــم در مســیر ســاختن آیندٔه 

بهتــر اســت.
ــان  ــرای توفیــق جوان ــان ب ــر انقــاب اســامی در پای رهب
کشــورهای اســامی و ادامــٔه مســیر مقاومت دعــا کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم مردم در مراسم سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی )ره( با اشاره به برخی از سخنان بعضی مسئوالن اروپایی تأکید کردند: 
ملت و دولت ایران این را تحمل نخواهد کرد که هم تحریم باشد، هم محدودیت و حبس هسته ای

خواب آشفته اروپا تعبیر نمی شود
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روز قــدس، روز فریــاد بــر ســر اســتکباری اســت کــه 
ــا  ــروع زیاده خواهی ه ــد نامش ــوده و فرزن آزادی را رب
ــا  ــور« ب ــور بالف ــز آرت ــال 1917، »جیم ــت. در س اس
ــب  ــت ها موج ــه صهیونیس ــطین ب ــه دادن فلس هدی
آغــاز اشــغالگری ســرزمین مســلمین و از بیــن 
رفتــن هویــت ملــی یــک کشــور شــد. یکصــد ســال 
پــس از بالفــور، رئیس جمهــور آمریــکا در اعالمیــه ای 
»قــدس« را پایتخــت اســرائیل نامیــد. 70 ســال 
اســت رژیمــی نامشــروع مهم تریــن اصــل سیاســی 
قــرن 21 را نادیــده گرفتــه اســت، از طرفــی موضــوع 
ــا می شــود.  ــخ بن ــر جعــل آشــکار تاری اســرائیلی ها ب
بدیــن گونــه کــه بــدون پایــه و اســاس تاریخــی، ادعــا 
می نماینــد کــه حاکمیــت یهــود بــر قــدس ســه هــزار 
ــا  ــه ب ــی ک ــت؛ در صورت ــی اس ــور متوال ــال و به ط س
ــاس  ــه بی اس ــی ب ــوان پ ــخ می ت ــه تاری ــه ب مراجع
قربانــی  ملــت فلســطین  آزادی  بــرد.  آن  بــودن 
ــه  خــوی امپریالیســتی کودک کشــی شــده اســت ک

ــر ســؤال اســت. اصالتــش زی
ــای  ــوج بیداری ه ــا م ــو، ب ــن س ــه ای ــال 2011 ب از س
ــر آن شــد  ــم صهیونیســتی اســرائیل ب اســالمی، رژی
تــا بــا فتنه انگیــزی قومیتــی و مذهبــی، پرونــده 
ــه  ــطح دغدغ ــن س ــه پایین تری ــطین را ب آزادی فلس
اجتماعــی مــردم غــرب آســیا منتقــل کند؛ مســئله ای 
کــه موجــب جنــگ 6 ســاله در عــراق و ســوریه شــد. 
رژیــم صهیونیســتی اســرائیل ســعی داشــته و دارد بــا 
گســترش نفــوذ، خاورمیانــه را درگیــر جنــگ و تنشــی 

ــرد. ــره بب ــت به ــد و خــود از موقعی ــان کن بی پای
بایــد در نظــر گرفــت کــه یهودیــان در عیــن اینکــه  از 
لحــاظ اقتصــادی و نفــوذ سیاســی در جایــگاه خاصی 
در دنیــا قــرار دارنــد، کمــاکان تحــت شــدیدترین 
احساســات ضــد یهــودی هســتند و در خــود آمریــکا 
ــان  ــا منفــور هســتند. ایــن حــس تنفــر در می و اروپ
ــا  ــه آنه ــبت ب ــلمانان نس ــیحیان و مس ــت مس اکثری
ــد.  وجــود دارد. یهودیــان خواســتگاه ســرزمینی ندارن
ــه  ــا هســتند و ب ــز در دنی ــال دو چی ــه دنب ــت ب یهودی
ــل هــم دچــار خــود خواســته می شــود،  ــن دلی همی
آن هــم پــول و امنیــت اســت. امنیــت خــود را در گــرو 
ــرائیل و  ــد. اس ــالم می دان ــان اس ــردن جه ــن ک بی ام
حامیانــش بایــد ســخن رهبــری را بپذیرنــد و تأمــل 
ــد  ــران بای ــت دیگ ــه ماس ــه منطق ــد؛ »خاورمیان کنن

خــارج شــوند«.

کوتاه از سیاست
رضایی:

فرمایشات رهبر معظم انقالب 
توطئه ترامپ را خنثی کرد

محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام اســالمی در حاشــیه راهپیمایــی روز جهانــی قــدس 
ــی  ــات پارلمان ــوص انتخاب ــگاران در خص ــع خبرن و در جم
ــات  ــت: انتخاب ــه، گف ــوالت منطق ــر تح ــر آن ب ــراق و تأثی ع
ــم بعــث  ــس از اســتبداد رژی ــدی پ ــراق فضــای جدی در ع
ــل  ــد مراح ــوان بای ــی ج ــن دموکراس ــود آورده و ای ــه وج ب
ــای سیاســی  ــه جناح ه ــن از هم ــد. م ــف را طــی کن مختل
در عــراق می خواهــم کــه بردبــار باشــند و ســعی کننــد نهــاد 
ــه ای در  ــا خدش ــد ت ــظ کنن ــراق حف ــاالری را در ع مردم س

ــد.  ــود نیای ــه وج ــاالری ب مردم س
وی ادامــه داد: خواســت دولــت و ملــت ایــران ایــن اســت 
کــه مــردم عــراق سرنوشــت خــود را رقــم بزننــد و ملــت و 
دولــت عــراق به عنــوان یــک ملــت بــا افتخــار بتوانــد نقــش 

خــود را ایفــا کننــد. 
ــم  ــام معظ ــخنان مق ــوص س ــی در خص ــکر رضای سرلش
ــر انقــالب اســالمی  ــر بنیانگــذار کبی ــری در حــرم مطه رهب
ــت  ــمندانه دس ــیار هوش ــالب بس ــم انق ــر معظ ــت: رهب گف
روی نقطــه نهایــی گذاشــتند کــه آقــای ترامــپ می خواســت 
ــه  ــرد. هم ــران بگی ــت ای ــا فشــار اقتصــادی از دســت مل ب
ــده  ــران در آین ــه ای ــود ک ــن ب ــرای ای ــپ ب ــارهای ترام فش
ــا ســخنان  هســته ای نباشــد؛ امــا مقــام معظــم رهبــری ب

ــرد. ــی ک ــه ترامــپ را خنث خــود توطئ

فتاح: 
شایعه پردازی درباره کمیته 

امداد توسط جیره خواران 
صهیونیستی انجام شد

پرویــز فتــاح رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( در 
حاشــیه راهپیمایــی روز قــدس و در جمــع خبرنــگاران اظهار 
داشــت: مــردم مــا خیلــی بهتــر از 40 ســال گذشــته در خــط 
حمایــت از رهبــر انقــالب بــوده و همیشــه بــرای حضــور در 

صحنــه و حمایــت از مقاومــت حاضــر هســتند. 
ــده  ــش آم ــیه های پی ــاره حاش ــداد درب ــه ام ــس کمیت رئی
ــح  ــطین تصری ــردم فلس ــه م ــاد ب ــن نه ــک ای ــاره کم درب
کــرد: آنهایــی کــه ایــن شــیطنت را کردنــد جیره خــوار 
ــه  ــران خودشــان ب ــم صهیونیســتی هســتند. مــردم ای رژی
مــردم فلســطین کمــک کردنــد و در همیــن راهپیمایــی هــم 
صندوق هایــی بــرای کمــک بــه مــردم فلســطین قــرار داده 
شــده اســت. مــردم مــا آگاهانــه بــه ملــت فلســطین کمک 
می کننــد و فقــط صندوق هــای کمــک بــه فلســطین بــرای 

ــود. ــال می ش ــطین ارس ــردم فلس م

بانک سرمایه گذاری اروپا: 
نمی توانیم به تحریم های آمریکا 

علیه ایران بی توجه باشیم
ــد  ــه نمی توان ــرد ک ــالم ک ــا اع ــرمایه گذاری اروپ ــک س بان
ــه  ــران بی توج ــه ای ــده علی ــاالت متح ــای ای ــه تحریم ه ب
بمانــد. ایــن در حالــی اســت کــه اتحادیــه اروپــا می کوشــد 
 بــرای حفــظ توافــق هســته ای بــه تجــارت بــا ایــران ادامــه 

دهد.
 واکنــش منفــی بــازوی وام دهــی اتحادیــه اروپــا نشــان از 
ــت  ــرای حراس ــه ب ــن اتحادی ــه ای ــی دارد ک محدودیت های
ــد  ــای جدی ــال تحریم ه ــس از اعم ــران، پ ــا ای ــارت ب تج
ــالدی، دارد.  ــته می ــاه گذش ــده در م ــاالت متح ــوی ای از س
ــت  ــم نقشــش در حمای ــا، به رغ ــک ســرمایه گذاری اروپ بان
کــرده  اعــالم  اروپــا،   اتحادیــه  سیاســت گذاری های  از 
کــه »نمی توانــد راه حــل مشــکل« باشــد و وعده هــای 

طرف هــای باقی مانــده در برجــام را ســرپا نــگاه دارد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آزادی قدس آرمان مسلمانان
ــه  ــرد ب ــودک و زن و م ــادی ک ــه در نتیجــه آن، شــمار زی ک
شــهادت رســیدند. مشــاهده چنیــن مناظــر هولناکــی 
بــرای جوانــان غیــور فلســطین و جامعــه مســلمین 
تحمل ناپذیــر  جهــان  آزاده  انســان های  حتــی   و 
اســت و آنهــا را بــر آن وا مــی دارد کــه در مقابــل ایــن 
همــه ظلــم ســاکت ننشــینند و از طــرق مختلــف ازجملــه 
ــا آن دژخیمــان  ــه ب ــه مقابل عملیات هــای شــهادت طلبانه ب

ــد.  ــفاک بپردازن س
امــروز اولویــت اول اســتراتژی مســلمانان انقالبــی نابــودی 
اســرائیل اســت )هــر چنــد معــدودی انگشــت شــمار مثــل 
آل ســعود بــه مســلمانان خیانــت نماینــد( البتــه نــه بــه آن 
دلیــل کــه ایــن رژیــم بخش هایــی از اراضــی مســلمین را 
اشــغال کــرده اســت؛ بلکــه از ایــن رو کــه هــدف اصلــی او 
نابــودی تمــّدن اســالم و حتــی عــرب و ایجــاد تمــدن یهــود 

ــای آن اســت.  ــر ویرانه ه ب
در این شــرایط دیروز و در روز قدس، تجلی شــکوه و عظمت 
 امــت اســالمی بــه نمایــش گذاشــته شــد تــا پاســخی بــه

ــو  ــردی نتانیاه ــرائیل و دوره گ ــر اس ــای اخی ــی رحمی ه ب
باشــد. روز قــدس روز رســتاخیز استکبارســتیزی ملــل 
انســان های  همــه  وحــدت  روز  جهــان،  مســلمان 
ــازواِن  ــوردن ب ــره خ ــت، روزِ گ ــواه و عدالت دوس حقیقت خ
توانای امت اســالمی و روز ســتیز همیشــگی با صهیونیســم 
و امپریالیســم غارتگــر اســت و ایــن را مســلمانان بــا حضور 
منســجم خــود دیــروز بــه رخ جهانیــان کشــیدند. حرکــت 
دیــروز دنیــای اســالم بازتــاِب خشــِم خروشــاِن خلق هــای 
ســتمدیده و طوفانــی شــدن غیرت هــای مقــدس مردمــی 
ــا  ــب ب ــرائیل غاص ــه اس ــش را علی ــرت خوی ــه نف ــت ک اس

ــد.  ــراز کردن شعارهایشــان اب
به طــور مســلم، نفــرت از صهیونیســم، واقعیتــی اســت کــه 
 هیچ گاه از فرهنگ و باورهای مسلمانان معتقد جهان زدوده 
نمــی شــود. نظــام صهیونیســم وصلــه ناهمرنگــی اســت که 
بــا پــول و زور و نیرنــگ، بــر پیکــره جهــان اســالم تحمیــل 
شــده اســت. و روز قــدس، روز انزجــار و خشــم نســبت بــه 

ایــن ســه چهــره کریــه اســت. 
از ایــن رو مراســم روز جهانــی قــدس، تنها آیینی تشــریفاتی 
ــرت  ــادی از نف ــه نم ــوده و نیســت، بلک ــن ســال ها نب در ای
عمومــی دنیــای اســالم علیــه تمامــی مظاهــر صهیونیســم 
اســت. روزی اســت کــه تمــام مظاهــر صهیونیســم در 
اشــکال اســرائیلی، و غیــر اســرائیلی آن مــورد لعــن 
ــد کــه دیــروز اینچنیــن  ملت هــای مســلمان قــرار می گیرن
شــد. شــعارها و اقــدام وحدت آمیــز دیــروز مســلمانان، گاِه 
حرکــت و رزمندگــی و نمــاد بیــداری و آگاهــی جهان اســالم 

ــان داد.  ــلمان را نش ــای مس و ملت ه
ــی و  ــتکبار جهان ــه اس ــردم روزه دار، ب ــه م ــور یکپارچ حض
خائنــان بــه آرمان  هــای فلســطین فهمانــد کــه مســلمانان 
جهــان، هرگــز از اصــول و آرمان هــای خــود کــه آزادی 
ــید و  ــد کش ــت نخواهن ــت  دس ــی از آنهاس ــطین یک فلس
هــم چنیــن بــه مبــارزان فلســطینی، ایــن امیــد را داد کــه 
ــا  ــریف، تنه ــدس ش ــغالگران ق ــه اش ــود علی ــارزه خ در مب
ــاور  ــار و ی ــواره ی ــان هم نیســتند و تمامــی مســلمانان جه

ــود.  ــد ب ــا خواهن آن ه
ــکار  ــل ان ــر قاب ــت غی ــانگر اهمی ــدس نش ــی ق روز جهان
مســئله آزادی فلســطین از یــوغ غــده ســرطانی صهیونیســم 
و بیانگــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه آزادی قــدس شــریف؛ 

»آرمــان«  همــه مســلمانان جهــان اســت. 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع ــی آخری ــال در حال امس
ــال و  ــاهد  انتق ــر ش ــای اخی ــی ماه ه ــه  ط ــم ک را گذراندی
افتتــاح ســفارتخانه آمریــکای مســتکبر در قــدس شــریف 
بودیــم کــه ایــن حرکــت  غاصبانــه، »انزجــار« و »خشــم«  
ــی  ــان را در پ ــان جه ــه آزادی خواه ــت فلســطین و هم مل
ــت فلســطین  ــه حــق مل ــه پاســخ اعتراضــات ب داشــت ک
ــع  ــود و ســکوت مجام ــراه ب ــا کشــتار وحشــیانه تری هم ب
جهانــی ... ! مجامــع و محافــل بین المللــی کــه بــرای 
ــه  ــدر بیانی ــواد مخ ــان  م ــکاران  و قاچاقچی ــدام جنایت اع

صــادر می کننــد!
بی دفــاع  زنــان  و  کــودکان  عــام  قتــل  مقابــل  در 
نشــان  واکنشــی  تنهــا  نــه  فلســطین  بی پنــاه   و 
ــد.  ــار کرده ان ــم اختی ــض ه ــکوت مح ــه س ــد ک نمی دهن
ــراض  ــی اعت ــی بین الملل ــن دوگانگ ــه ای ــردم ب ــروز م و دی
نمودنــد. چــرا ســازمان های بین المللــی بــه خــاک و 
ــطین  ــرد فلس ــزرگ و زن و م ــک و ب ــیدن کوچ ــون کش خ
را نمــی بیننــد؟! چــرا خفــه خــون گرفته انــد؟ حــکام 
بــر گام  راه  کــدام  بــه  مســلمان   برخــی کشــورهای 

ــه  ــه البت ــده اند ک ــور و الل ش ــر و ک ــرا ک ــد؟ چ ــی دارن م
بدتــر از آن حکامــی کــه بــا ســران صهیونیســم بــر 
 ســر یــک میــز می نشــنند و بــه مســلمانان خیانــت 
ــلمانان  ــب مس ــرائیل از جی ــت اس ــرای امنی ــد و ب می کنن
ــی  ــورها  در حال ــیاری از کش ــروز بس ــد. ام ــرج می کنن خ
درگیــر خشــونتی تأســف بار شــده اند کــه بــر کســی 
پوشــیده نیســت کــه ناآرامــی  و خشــونت های منطقــه  
غــرب آســیا و... نتیجــه پیونــد تکفیری هــا و وهابیــون 
ــم صهیونیســتی و اشــغال ســرزمین های اســالمی   ــا رژی  ب
ــی آزادی  ــالم، تمام ــان اس ــرورت دارد جه ــذا ض ــت، ل اس
ــرائیل  ــا اس ــارزه ب ــت از مب ــان دس ــح طلب ــان و صل خواه
ــای  ــه خــون آغشــته شــده دولت ه ــا دســت ب ــد ت برندارن
ــه الی  ــی و حامیانشــان در الب ــم جعل مرتجعــی؛ چــون رژی
رســانه ای  »فریبــکاری  و  سیاســی«  »غوغاســاالری 
ــد  ــان دریابن ــار دیگــر جهانی ــد و ب ــان نمان ــی« پنه بین الملل
کــه اســالم منــادی آزادی، برابــری، کرامــت انســانی، رفــع 

ــت. ــتی اس ــان هس ــر جه ــض از سراس ــم و تبعی ظل
نقــاط  اقصــی  در  ســال های گذشــته  هماننــد  دیــروز 
ــلمان  ــلمان و غیرمس ــواه مس ــا آزادی خ ــان، میلیون ه جه
بــرای رهایــی قــدس شــریف، شــعار کوبنــده خــود را علیــه 
غاصبــان صهیونیســت فریــاد نمودنــد تــا اســتکبار جهانــی 
ــد مســلمانان  ــودک کــش صهیونیســت بدانن ــان ک و غاصب
اشــغالی کوتــاه  ســرزمین های  آزادی  آرمــان  از  هرگــز 
ــی  ــده اله ــاس وع ــر اس ــالم ب ــای اس ــد. دنی ــد آم نخواهن
ــزودی  ــت و ب ــک اس ــروزی نزدی ــن دارد پی ــاد و یقی اعتق
صهیونیســم و حــکام سرســپرده منطقــه ای اش نابــود 
ــا  ــیدن آنه ــت از رس ــا حکای ــار آنه ــرا رفت ــد؛ زی ــد ش خواهن
ــا زدنشــان مرگشــان را  ــه آخــر خــط اســت و دســت و پ ب

می نمایــد.  نزدیک تــر 
ــزودی  ــد: ب ــلمانان می گوی ــروز مس ــه دی ــور خالصان حض

قــدس آزاد می شــود. الیــس الصبــح بقریــب

مــردم روزه دار و استکبارســتیز ایــران بــا 
ــی  ــی روز جهان ــور در راهپیمای ــور پرش حض
قــدس در بیــش از 900 نـقطـــه کشــور فریاد 

ــد. ــر دادن ــریف« س ــدس ش »آزادی ق
راهپیمایــی روز جهانــی قــدس روز گذشــته 
ــروزی  ــدس، پی ــی ق ــعار »روز جهان ــا ش ب
جبهــه مقاومــت، شکســت فتنــه آمریکایــی 
صهیونیســتی، عــزم ملــت فلســطین بــرای 
ــور  ــه کش ــش از 900 نقط ــت« در بی بازگش

برگــزار شــد. 
روز قــدس، روز خــروش و خیــزش جهانــی 
ــت و  ــان های آزاده، اس ــالم و انس ــت اس ام
ــار دیگــر در ایــن روز ملت هــای مســلمان  ب
از  حمایــت  در  جهــان  مســتضعفین  و 
ــوم  ــردم مظل ــژه م ــم، به وی ــان عال مظلوم
فلســطین، از جبهــه اســتکبار و در رأس 
آن غــده ســرطانی اســرائیل، اعــالم برائــت 

ــد. کردن

راهپیمایــی روز قــدس امســال رنــگ و بوی 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــت؛ چراک ــی تری داش حماس
جنایــات رژیــم صهیونیســتی در اشــغال 70 
ســاله ســرزمین فلســطین، اقــدام وقیحانــه 
و خــالف عــرف دیپلماتیــک ترامــپ در 
قــدس  بــه  آمریــکا  پایتخــت  انتقــال 
شــریف هــم احساســات مســلمانان جهــان 
ــدس  ــم مق ــم خش ــرد و ه ــه دار ک را جریح

ــت. ــش برانگیخ ــش از پی ــان را بی آن
اســالمی  ایــران  انقالبــی  ملــت  دیــروز 
ــم در  ــی عظی ــم در خیزش ــا ه ــدا ب یک ص
کنــار جبهــۀ بــزرگ مقاومــت و بیــداری 
اســالمی و در حمایــت از مــردم مظلــوم 
فلســطین  بی پنــاه  آوارگان  و  بی گنــاه  و 
و  خشــونت  و  ظلــم  علیــه  مقــاوم، 
اشــغالگری رژیــم غاصــب صهیونیســتی 
و  حقانیــت  اســتقالل،  آزادی،  فریــاد 

دادنــد. مظلومیــت ســر 

مــردم ایــران اســالمی یــک بــار دیگــر 
دوشــادوش بــا امــت اســالمی یکصــدا 
برضــد اســتکبار فریــاد دادخواهــی ســر 
ــد و رهایــی قــدس شــریف از چنــگال  دادن

صهیونیســت هــا را خواســتار شــدند .
روزه داران مومــن در سراســر کشــور بــا 
ســردادن شــعارهای ، مــرگ بــر آمریــکا ، یــا 
ــدس  ــا المســلمون اتحــدو اتحــدو ، الق ایه
لنــا اقدامــات رژیــم جعلــی صهیونیســت در 
ــه ســرزمین مقــدس فلســطین و  تجــاوز ب
کشــتار زنــان و کــودکان بیگنــاه فلســطین را 
محکــوم و نفــرت و انزجــار خــود از جنایــات 

رژیــم صهیونیســتی را اعــالم کردنــد.
برخــی از راهپیمایی کننــدگان طومــاری را 
امضــا کــرده بودنــد که روی آن نوشــته شــده 
ــم  ــه صهیونیس ــارزه ب ــق مب ــا عاش ــود: م ب
خواهیــم  نابــود  را  اســراییل  هســتیم، 
ــلمین  ــر مس ــت ب ــجام و مقاوم ــرد، انس  ک

مبارک باد و ... .
همچنیــن حضــور دانشــجویان مســلمان 
در  مختلــف  ملیت هــای  و  کشــورها  از 

راهپیمایــی دیــروز مشــهود بــود.
در حالــی کــه مــردم مظلــوم قــدس در 
ــم  ــوی رژی ــغال از س ــال اش ــن س هفتادمی
ــد،   ــه ســر مــی برن غاصــب صهیونیســتی ب
جبهــه مقاومــت در ایــن ســال هــا هیــچ گاه 
ــه  ــم فتن ــل ظل ــته و در مقاب ــای ننشس از پ

گــران آمریکایــی و صهیونیســتی کوتــاه 
ــت. ــده اس نیام

گذشــته  روز  نیــز  خارجــی  رســانه های 
حضــور پرشــکوه ایرانیــان در راهپیمایــی روز 
قــدس در همبســتگی بــا مــردم فلســطین 

ــد. ــاب دادن را بازت

گزارشــی  در  آسوشــیتدپرس  خبرگــزاری 
راهپیمایــی  در  ایــران  مــردم  نوشــت: 
ــه  ــز و ب ــپ را حلق آوی ــک ترام ــال آدم امس
ســمت نتانیاهــو و بن ســلمان دارت پرتــاب 
کردنــد. یــک جــوان ۳0 ســاله گفــت: رهبــر 
انقــالب از مــا خواســته اســت تــا بــا حضــور 
گســترده خــود بــه جهــان نشــان دهیــم کــه 
 اقدامــات آمریــکا و اســرائیل تاثیــری بــر مــا 

ندارد.

روزنامــه صهیونیســتی یدیعــوت آحارونــوت 
نیــز در یــک خبــر فــوری نوشــت: ایرانی هــا 
در سراســر ایــن کشــور بــا برپایــی راهپیمایی 
ــتار  ــرائیل را خواس ــودی اس ــدس، ناب روز ق

شــدند.
مطلبــی  در  نیــز   i24 اســرائیلی  پایــگاه 
افزایــش  وجــود  بــا  ایــران  نوشــت: 
آمریــکا طبــق روال ســالهای  فشــارهای 
گذشــته راهپیمایــی ســاالنه روز قــدس خود 
ــر آمریــکا« و »مــرگ  ــا شــعار »مــرگ ب را ب

بــر اســرائیل« برگــزار کــرد.
داد:  گــزارش  نیــز  روســیه  اســپوتنیک 
راهپیمایــی گســترده ای در بیشــتر شــهرهای 
ایــران بــه مناســبت روز جهانــی قــدس 

ــد. ــزار ش برگ
خبرگــزاری رویتــرز نیــز بــه راهپیمایــی مردم 
ــران  ــهرهای ای ــر ش ــران و دیگ ــران در ته ای
بــه مناســبت روز جهانــی قــدس پرداخــت. 
رویتــرز در بازتــاب ســخنان دیــروز علــی 
الریجانــی، رئیــس مجلس شــورای اســالمی 
نوشــت: اســرائیل و عربســتان ســعودی 
هســتند.  منطقــه  در  هرج ومــرج  منشــأ 
مثلــث عربســتان ســعودی، اســرائیل و 
آمریــکا خواســتار تبدیــل منطقــه بــه صحنــه 
امنیــت  آنکــه  اســت حــال  هرج ومــرج 
منطقــه بــا تــالش آنهــا بــرای بــه کنــج راندن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــد مواج ــا تهدی ــران، ب ای

راهپیمایی گسترده ملت انقالبی ایران برای آزادی فلسطین در آخرین جمعه رمضان

آزادی قدس نزدیک است

ادامه از صفحه اول

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــی،  ــن الملل ــم بی ــق محاک ــران از طری ــالمی ای ــوری اس جمه
حقوقــی و قضایــی فســخ قــرارداد بویینــگ را بــه صــورت جــدی 

پیگیــری خواهــد کــرد. 
ســیدتقی کبیــری دربــاره اقــدام گــروه هواپیماســازی بوئینــگ 
آمریــکا مبنــی بــر فســخ قــرارداد بــا ایــران، بــا اشــاره بــه بیانات 
ــی  ــوان داخل ــتفاده از ت ــر اس ــی ب ــالب مبن ــم انق ــر معظ رهب
گفــت: همــواره بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی بایــد نگاهمــان 
ــرون و کشــورهای خارجــی  ــه بی ــگاه ب ــرا ن ــه درون باشــد؛ زی ب

اشــتباهی بــزرگ اســت.
ــد  ــد کــرد: بای ــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تأکی ای
ــن شــرکت هوایپماســازی  ــدا تضمیــن قــوی از ای از همــان ابت
ــد؛  ــض نکنن ــان را نق ــی قراردادهایش ــه راحت ــا ب ــم ت می گرفتی

ــم.  ــی داده بودی ــن راســتا تذکرات ــه در ای البت
ــا  ــز روز گذشــته ب ــر راه و شهرســازی نی ــدی، وزی ــاس آخون عب
ــران در ایــن واقعــه گفــت: از تمــام  ــه منافــع ملــت ای اشــاره ب
ظرفیت هــای قانونــی بــرای پیگیــری فســخ یــک طرفــه قــرارداد 
ــتفاده  ــکا اس ــگ آمری ــرکت بوئین ــط ش ــا توس ــروش هواپیم ف

خواهیــم کــرد.
گفتنــی اســت ســخنگوی بوئینــگ روز چهارشــنبه، 16 خردادمــاه 
ــه  ــی را ب ــچ هواپیمای ــی هی ــرکت آمریکای ــن ش ــرد ای ــالم ک اع

ایــران تحویــل نخواهــد داد. 
وی گفــت: مــا تاکنــون هیــچ هواپیمایــی را بــه ایــران تحویــل 
نــداده ایــم و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه در حــال حاضــر 
مجــوز ایــن کار را نیــز نداریــم، بنابرایــن هیــچ هواپیمایــی را در 

اختیــار ایــن کشــور قــرار نخواهیــم داد.

ــن در  ــارهللا یم ــش انص ــر جنب ــی رهب ــک الحوث ــید عبدالمل س
ــطین  ــت: فلس ــدس گف ــی ق ــبت روز جهان ــه مناس ــخنانی ب س
امــروز مســئله یــک کشــور نیســت، بلکه مســئله کل امت اســت. 
ــد و  ــت می کنن ــکا تبعی ــارات از آمری ــزود: عربســتان و ام وی اف
ــاط  ــد. ارتب ــر می دارن ــن کشــور گام ب در مســیر سیاســت های ای
نظــام ســعودی و امــارات بــه آمریــکا و روابطشــان بــا اســرائیل، 

بخشــی از نبــرد علیــه امــت و تســلط بــر آن هــا اســت.
ــه بردگــی  ــرای ب ــار داشــت: اســتکبار و طاغــوت ب ــی اظه الحوث
گرفتــن انســان و ســوء اســتفاده از توانایی هــای او تــالش 
ــر  ــر س ــری ب ــت: درگی ــارهللا گف ــش انص ــر جنب ــد. رهب می کنن
ــی  ــت و تالش های ــات اس ــجداالقصی و مقدس ــطین، مس فلس
ــی  ــرد. الحوث ــورت می گی ــه ص ــن هم ــی گرفت ــه بردگ ــرای ب ب
ــجداالقصی و  ــال مس ــی در قب ــه کوتاه ــه هرگون ــرد ک ــد ک تأکی

قــدس، یعنــی کوتاهــی در قبــال آنچــه امــت را متحــد می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آمریــکا و اســرائیل بــه دنبــال تســلط 
ــرد  ــروز وارد نب ــن ام ــزود: یم ــتند، اف ــا هس ــه و دنی ــر منطق ب
ــت.  ــده اس ــتقالل ش ــق آزادی و اس ــرای تحق ــاز ب سرنوشت س
رهبــر جنبــش انصــارهللا گفــت: علــت دشــمنی برخــی بــا ایــران 
بــه خاطــر تســلیم نشــدن ایــن کشــور در برابــر آمریــکا و حمایت 
ــان و فلســطین اســت. وی  ــت در لبن ــای مقاوم آن از جنبش ه
ــا حــزب هللا  ــل دشــمنی عربســتان ب ــه دلی ــزود ک ــن اف همچنی
ــای  ــه برنامه ه ــردد و ب ــته برمی گ ــای گذش ــه زمان ه ــان، ب لبن
ــش  ــتان نق ــت: عربس ــار داش ــی اظه ــط دارد. الحوث ــکا رب آمری
مخربــی در منطقــه ایفــا می کنــد و مواضــع عربســتان و 
ــده  ــن ش ــه روش ــرای هم ــرن ب ــه ق ــه معامل ــارات در زمین ام

است. 

بوئینگ قرارداد فروش هواپیما به ایران را یک طرفه فسخ کرد 

ایران: شکایت می کنیم
 راز دشمنی آمریکا با ایران 

از زبان رهبر انصارهللا

سیاسـت2

،،
در حالــی کــه مــردم مظلــوم قــدس 
در هفتادمین ســال اشــغال از ســوی 
رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــه ســر 
مــی برنــد،  جبهــه مقاومــت در ایــن 
ســال ها هیچ گاه از پای ننشســته و 
در مقابــل ظلم فتنــه گران آمریکایی 
و صهیونیســتی کوتاه نیامده اســت.
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رئیس جمهــور آمریــکا پیــش از اعــالم خــروج کشــورش 
ــورت  ــود در ص ــه ب ــول گرفت ــعودی ق ــات س ــام از مقام از برج
ــه  ــاض ب ــم ترامــپ، ری ــازار نفــت پــس از تصمی ــالل در ب اخت

ــد. ــک کن ــت کم ــازار نف ــات در ب ــراری ثب برق
بــه گــزارش رویتــرز، یــک روز پیــش از اعــالم خــروج آمریــکا 
از برجــام، یکــی از مقامــات ارشــد دولــت ترامــپ در تمــاس بــا 
دولــت عربســتان از ایــن کشــور خواســته بــود کــه در صــورت 
ــه  ــاض ب ــم ترامــپ، ری ــازار نفــت پــس از تصمی ــالل در ب اخت

برقــراری ثبــات در بــازار نفــت کمــک کنــد.
ــدان  ــت از متح ــران، سال هاس ــه ای ای ــب منطق ــاض رقی ری
ــر  ــتقیم ب ــار مس ــل فش ــا عام ــت؛ ام ــنگتن اس ــک واش نزدی
ــه سیاســت های نفتــی یــک  یکــی از اعضــای اوپــک در زمین
اتفــاق نــادر محســوب می شــود. واشــنگتن در ســال 2012 نیــز 
ــرار  ــد نفــت تحــت فشــار ق ــرای افزایــش تولی عربســتان را ب

داده بود. 
ــیده  ــاالی 80 دالر رس ــه ب ــا ب ــد قیمت ه ــه، هرچن ــاض گفت ری
ــازار هنــوز  کــه از ســال 2014 تاکنــون بی ســابقه اســت؛ امــا ب
به طــور کامــل ترمیــم نشــده اســت. تــا پیــش از ایــن تمــاس 
ــرای افزایــش  ــوز ب ــد، هن ــی، مقامــات ســعودی می گفتن تلفن
ــری  ــن موضع گی ــل ای ــی زود اســت. یکــی از دالی ــد خیل تولی

ریــاض ایــن بــود کــه رشــد قیمــت نفــت می توانــد بــه 
افزایــش ارزش ســهام شــرکت آرامکــو کمــک کنــد. بــه گفتــه 
ــو در  ــرکت آرامک ــهام ش ــی رود س ــار م ــعودی، انتظ ــع س مناب

سال 2019 عرضه عمومی شود. 
از ایــن جهــت، زمانــی کــه ســاعاتی پــس از اعــالم تحریم هــای 
ــال  ــعودی از احتم ــات س ــران، مقام ــه ای ــکا علی ــد آمری جدی
افزایــش تولیــد نفــت ســخن گفتنــد، برخــی از اعضــای دیگــر 
اوپــک شــوکه شــدند. ۳ منبــع آگاه گفتنــد، یــک مقــام ارشــد 
دولــت آمریــکا پیــش از اعــالم تصمیــم ترامــپ دربــاره برجــام 
بــا محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان تمــاس گرفتــه تــا 
ــاض  ــد روی کمــک ری ــه واشــنگتن می توان ــد ک ــان یاب اطمین

حساب کند. 
ــع گفــت، ایــن تمــاس روز 7 مــی صــورت  یکــی از ایــن مناب
ــود  ــران ب ــد، واشــنگتن نگ ــع افزودن ــن مناب ــه اســت. ای گرفت
ــران  ــل نفــت ای ــه تحریم هــا موجــب محــدود شــدن تحوی ک
و افزایــش قیمــت نفــت شــود. یــک مقــام ارشــد ســعودی 
انجــام ایــن مکالمــه را تأییــد نکــرد، امــا گفــت: »مــا قبــل از 
ــع  ــام مطل ــاره برج ــپ( درب ــم )ترام ــی از تصمی ــالم عموم اع
شــده بودیــم... مــا همــواره گفت وگوهایــی بــا آمریــکا دربــاره 

ــم«. ــام می دهی ــت انج ــازار نف ــات ب ثب

گزارش رویترز از خاصه خرجی سعودی ها

واشنگتن می تواند روی کمک ریاض حساب کند

علی اکبــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی 
روز ســه شــنبه در نشســت فــوق العــاده ای بــا 
حضــور خبرنــگاران بــه تشــریح اقدامــات آتــی ایــن 
ســازمان در پــی فرمــان رهبــری پرداخــت و گفــت: 
ــرده و  ــاز ک ــی را آغ ــی کارهای ــرژی اتم ــازمان ان س
ــا  ــواره دســتش روی ماشــه اســت ت ســازمان هم
هرگاه مســئوالن ارشــد دســتور بدهنــد، کار را شــروع 

کنیــم.
گزیده اظهارات صالحی را در ادامه بخوانید:

* مــا ملتــزم بــه تعهداتمــان هســتیم و همــواره در 
ــرژی اتمــی ملتــزم هســتیم، مــا قبــل  ســازمان ان
ــم ــد بودی ــی متعه ــه پادمان ــه توافقنام ــام ب  از برج

و پــس از برجــام بــه پروتــکل الحاقــی و برجــام هم 
پایبنــد بودیم. 

ــای  ــز اســت کــه مبن * فعالیت هــای مــا صلح آمی
آن فتــوای مقــام معظــم رهبــری اســت.

ــرای کشــور در دو  ــت هســته ای ب ــت صنع * اهمی
ــری  ــته ای و دیگ ــرق هس ــن ب ــت، تأمی ــدف اس ه

ــن هســته ای. ــن ســوخت مطمئ تأمی
* همزمانی تحریم و برجام غیر ممکن است.

ــک و  ــی ش ــکار عموم ــالش دارد در اف ــرب ت * غ
ــه  ــران ک ــد ای ــرب می گوی ــد. غ ــاد کن ــد ایج تردی
منابــع نفــت و گاز دارد چــرا بایــد انــرژی هســته ای 
داشــته باشــد، امــا ایــن درحالــی اســت که کشــوری 
در حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس بــا جمعیتــی دو 
تــا ســه میلیونــی و تولیــد نفتــی برابــر مــا در حــال 

ســاخت 4 نیــروگاه هســته ای اســت. 

* همانگونــه کــه رهبــر انقــالب فرمودند مــا برجامی 
ــا  ــم، ام ــول داری ــده ایم را قب ــد ش ــه آن متعه ــه ب ک
ــول  ــم و قب ــول نداری ــده را قب ــوب ش ــام معی برج

ــم. ــره کنی ــاره آن مذاک ــر درب ــار دیگ ــم ب نمی کنی
ــم  ــا پابرجــا باشــد و ه ــم تحریم ه * نمی شــود ه

ــد.  ــا بمان محدودیت ه
* پیــش از برجــام، زیرســاخت برقــی نطنــز بــرای 
اهــداف بلند مــدت آن مناســب نبــود؛ ولــی االن 
تأسیســات برقــی نطنــز بــرای چنــد صــد هــزار ســو 

آمــاده اســت. 
ــرده  ــاز ک ــی را آغ ــی کارهای ــرژی اتم ــازمان ان * س
ــت انجــام داده اســت. ســازمان  ــوت وق ــدون ف و ب
همــواره دســتش روی ماشــه اســت تــا هــرگاه 
مســئوالن ارشــد دســتور بدهنــد، کار را شــروع کنیــم. 
* مــا برجــام را می شناســیم، بــرای مثــال ســاخت 

داریــم  را  آن  مــا کارخانــه  زرد،  کیــک  از   UF6 
ــن افزایــش  ــر خــود را 400 ت و بعــد از برجــام ذخای
ــف،  ــال توق ــس از 10 س ــه پ ــن کارخان ــم و ای دادی
بازســازی و عیــوب آن رفــع می شــود و آن را بــه 
کار می اندازیــم. اینکــه کیــک زرد را بــه UF6 تبدیــل 

ــت. ــام نیس ــالف برج ــم، خ می کنی
* وقتــی کــه رهبــر انقــالب 190 هــزار ســو را 
ــه زیرســاخت ها و آماده ســازی  ــد ک ــد، گفتن فرمودن
آن را در چارچــوب برجــام فراهــم کنیــد نــه اینکــه 190 

ــم بســازید.  ــی ک ــدت زمان ــزار ســو را در م ه
* در خصــوص ســانتریفیوژها، اگــر وارد ایــن حــوزه 
شــویم قطعــا بــه دســتگاه های جدیــد می پردازیــم 

 .IR1 و نــه دســتگاه های قدیمــی
* فعــال هیچ چیزی خــالف برجام انجــام نمی دهیم 
 و مــا االن زیرســاخت های آن را فراهــم می کنیــم

 که هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
ــازمان  ــه س ــور ب ــه رئیس جمه ــتورالعملی ک * دس
 ،UF6 ــود، تولیــد ــد شــامل ســه مــورد ب ابــالغ کردن
ــد.  ــین های جدی ــاژ ماش ــز مونت ــد UF4 و مرک تولی
* مقدمــات تولیــد 190 هــزار ســو، یــم ســالن مونتاژ 
ــات آن  ــیاری از مقدم ــه بس ــت ک ــانتریفیوژ اس س
آمــاده شــده و امیدواریــم طــی هفته هــا و یکــی دو 

مــاه آینــده ایــن ســالن کامــال آمــاده شــود. 
ــم  ــا نمی توانی ــری، م ــات رهب ــتناد بیان ــه اس * ب
همزمــان شــاهد التــزام بــه تعهــدات در برجــام بــوده 

ــم باشــیم. و از ســوی دیگــر شــاهد تحری
ــدی  ــر از زمان بن ــور اراک جلوت ــی راکت * در بازطراح
آن هســتیم، مــا طراحــی پایــه و طراحــی مفهومــی 
آن را تمــام کرده ایــم و ایــن طراحی هــا از نظــر فنــی 

تأییــد شــده اســت.

رئیس سازمان انرژی اتمی:
دستمان روی ماشه است

ائتالف صدر با حکیم و عالوی
بــر اســاس گــزارش رســانه عراقــی، ســه ائتــالف 
انتخاباتــی وابســته بــه »مقتــدی صــدر«، »عمــار 
حکیــم« و »ایــاد عــالوی« بــا یکدیگــر ائتــالف کردند و 

ــیدند. ــق رس ــه تواف ــت ب ــکیل دول ــر تش ــر س ب
بــه گــزارش شــبکه ســومریه عــراق، ســه ائتــالف 
انتخاباتــی »ســائرون«، »الحکمــت« و »الوطنیــه« بــا 

ــد.  ــالف کردن ــم ائت ه
ــالف  ــق ائت ــک ســند از تواف ــا انتشــار ی ــن شــبکه ب ای
»ســائرون« وابســته بــه مقتــدی صــدر، »الحکمــت« 
وابســته بــه عمــار حکیــم و »الوطنیــه« وابســته بــه ایاد 

عــالوی بــرای ائتــالف بــه هــم خبــر داد.

پوتین: 
از سوریه خارج نمی شویم

رئیس جمهــور روســیه اعــالم کــرد کــه قصــد نــدارد 
ــد  ــوریه را برچین ــیه در س ــی روس ــای نظام پایگاه ه
ــد.  ــارج کن ــور خ ــن کش ــی را از ای ــای روس و نیروه
»والدیمیــر پوتیــن« در ارتبــاط مســتقیم تلویزیونــی 
ــک  ــش ی ــه پرس ــش ب ــیه در واکن ــردم روس ــا م ب
شــهروند ایــن کشــور از رئیس جمهــور، ایــن مطلــب 
ــان کــرد. پوتیــن در ادامــه پاســخ خــود گفــت  را بی
کــه پایــگاه پشــتیبانی دریایــی طرطــوس و پایــگاه 
ــا  ــه ب ــای دوجانب ــق توافق ه ــم مطاب ــی حمیم هوای

ــده اند. ــدازی ش ــور راه ان ــن کش ــوریه در ای س

 صلیب سرخ هم از یمن 
خارج شد

بــه گــزارش کمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ از 
ژنــو، در پــی مجموعــه ای از حــوادث و اخطارهــای 
ــب  ــی صلی ــه بین الملل ــه کمیت ــز علی تهدیدآمی
ســرخ در یمــن، ایــن ســازمان 71 نفــر از کارکنــان 

خــود را از ایــن کشــور خــارج کــرد. 
ــتانه  ــای بشردوس ــراد فعالیت ه ــن اف ــروج ای خ
ایــن ســازمان در زمینــه خدمــات جراحــی، بازدید 
کمک رســانی  طرح هــای  و  بازداشــتی ها،  از 
ــج  ــذا را فل ــالم و غ ــه آب س ــی ب ــرای دسترس ب

خواهــد کــرد.

»اون« در راه کاخ سفید
رهبــر  از  دعــوت  احتمــال  آمریــکا  رئیس جمهــور 
کره شــمالی بــه کاخ ســفید را بعیــد ندانســت و ایــن را بــه 
موفقیــت نشســت هفتــه آتــی بــا کیــم جونــگ اون منــوط 
دانســت، او همچنیــن تأکیــد کــرد، اگــر مذاکــرات از نظــر 
ــود  ــش وج ــال خروج ــرود، احتم ــش ن ــی پی ــه خوب او ب
دارد. دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا در کنفرانــس 
ــت وزیر  ــه، نخس ــینزو آب ــار ش ــفید در کن ــری کاخ س خب
ژاپــن، همچنیــن اظهــارات پیشــین خــودش دربــاره 
احتمــال امضــای یــک توافــق بــا کیــم جونــگ اون، رهبــر 
کره شــمالی بــا هــدف پایــان دادن رســمی بــه جنــگ 19۵0 

ــا 19۵۳ کــره را تکــرار کــرد. ت

برگزاری تظاهرات »میلیونی 
قدس« در مرزهای غزه

ــرد،  ــالم ک ــطین اع ــاف فلس ــته اداره اوق روز گذش
280 هــزار فلســطینی در میــان تدابیــر شــدید 
ــی های  ــتی و مانع تراش ــم صهیونیس ــی رژی امنیت
ــاه  ــه م ــن جمع ــه آخری ــاز جمع ــم، نم ــن رژی ای

ــد. ــه کردن ــان را اقام ــارک رمض مب
از ســوی دیگــر فلســطینی ها در غــزه، دیــروز 
یازدهمیــن جمعــه تظاهرات بازگشــت و شکســتن 
محاصــره تحــت عنــوان »میلیونــی قــدس« را کــه 
بــا روز جهانــی قــدس همزمــان شــده بــود، برگــزار 

کردنــد.

بین الملل

جانشــین فرمانــده کل ســپاه گفــت: وقتــی صهیونیســت ها پایگاه 
T4 را بمبــاران کرد نــد  تصــور نمی کردنــد  پاســخی دریافــت  کننــد 
ــد موشــک پــرواز  امــا در جــوالن پاســخ داده شــد و ده هــا فرون
ــا  ــو را ب ــب تل آوی ــد قل کــرد و پیغــام داده شــد اگــر پاســخ دهی

ــم. خــاک یکســان می کنی
ــش از  ــخنرانی پی ــروز در س ــر دی ــالمی ظه ــین س ــردار حس س
خطبه هــای نمــاز جمعــه مشــهد در جمــع زائــران و مجــاوران اظهار 
داشــت: وقتــی صهیونیســت ها پایــگاه تیفــور ســوریه را بمبــاران 
کــرده و تعــدادی جــوان را بــه شــهادت رســاندند تصــور داشــتند 
پاســخی دریافــت نمی کننــد و فکــر می کردنــد پشــتیبانی آمریــکا 
و انگلیــس می توانــد جبهــه مقاومــت را در ارعــاب فــرو بــرد و فکر 
کردنــد کســی پاســخ نمی دهــد و همــه شــاهد بودیــد گفتنــد اگــر 
ــا در جــوالن  ــم ام ــان می دهی ــد نظــام ســوریه را پای پاســخ دهی
ــام  ــرد و پیغ ــرواز ک ــد موشــک پ ــا فرون پاســخ داده شــد و ده ه
داده شــد اگــر پاســخ دهیــد قلــب تل آویــو را بــا خــاک یکســان 

می کنیــم و خفــه شــدند و از آن روز هیــچ غلطــی نکردنــد.
وی ادامــه داد: اکنــون بنگریــد و ببینیــد کــه اینهــا چگونــه 
در هــراس هســتند. بــاور کنیــد چنــد ماهــی اســت کــه 
ــده ــوده ش ــیتی رب ــم صهیونس ــات رژی ــم مقام ــواب از چش  خ

و همیشــه در ســفر هســتند و نگــران هســتند زیــرا خطــر جــدی 
اســت و دشــمن نیرومنــد اســت. آنهــا بــه آمریــکا تکیه کــرده و به 
آنهــا می گوئیــم آمریکایی هــا نمی تواننــد از رژیــم دســت نشــانده 
خــود حمایــت کننــد. آیــا توانســتند شــاه و حســنی مبــارک را از 
خطــر ســقوط نجــات دهنــد و آیــا توانســتند بــن علــی در تونــس 

را حفــظ کننــد؟
ــوم  ــت محت ــک سرنوش ــلیم ی ــد تس ــرد: بای ــح ک وی ب تصری
شــوید. آنهــا امــروز تمــام مــرز خــود را کــه اصطالحــا مرز آنهاســت 
و اشــغالی اســت همــه را بــه شــکل دیوارهــای بتونــی چنــد متــر 
ارتفــاع مثــل یــک دژ و قلعــه و پــادگان درســت کــرده و همــه جــا 
ســیم خــاردار و دوربیــن و نگهبــان و دیــوار بتونــی قــرار داده انــد اما 

بازهــم آنهــا را آرامــش نخواهــد داد.
ــرده و  ــور ک ــی عب ــن نگران ــرز ای ــا از م ــروز م ــت: ام ــالمی گف س
حجــم عملیــات روانــی دشــمن را نســبت بــه واقعیــت قدرتــش 
می شناســیم. دشــمن مــا بــا یــک ســوزن وقتــی بــادش خالــی 
می شــود جســمش کوچــک می شــود. آمریــکا زمانــی کــه 
خواســت بــه ســوریه حملــه کنــد جهــان تصــور کــرد ســوریه نابــود 
ــرف  ــده منح ــلیک ش ــک های ش ــی از موش ــا نیم ــود ام می ش

ــا یــک موشــک ســه کارگــر را مجــروح کــرد. شــده و تنه

جانشین فرمانده کل سپاه: پس از موشک باران جوالن توسط مقاومت، پیغام داده 
شد، اگر پاسخ دهید قلب تل آویو را با خاک یکسان می کنیم

خفه شدند و غلطی نکردند



کوتاه اخبار 

 قوانین دست وپاگیر 
مانع بزرگ تولید

و محاســبات  بودجــه  برنامــه،  عضــو کمیســیون 
مجلــس شــورای اســامی، گفــت: تولیــد انبــوه 
قوانیــن و مقــررات از موانــع و مشــکات جــدی رشــد 

و پیشــرفت کشــور اســت. 
ــزاری تســنیم،  عبدالرضــا مصــری  ــزارش خبرگ ــه گ ب
در مصاحبــه بــا رادیــو ضمــن اشــاره بــه اینکــه تنقیــح 
قوانیــن در ایــران بســیار کم رنــگ اســت، افــزود: 
متأســفانه درخواســت ابطــال قوانیــن غیرکارآمــد، 
ــا در  ــوی دولت ه ــت وپاگیر از س ــم، کاذب و دس مزاح

ــود.  ــرح می ش ــر مط ــور کمت کش
وی در ادامــه از شناســایی و تنقیــح بیــش از یــک هزار 
قانــون مزاحــم در دوره نهــم مجلــس شــورای اســامی 
خبــر داد و اظهــار داشــت: دولــت در راســتای تنقیــح 
ــت  ــه مل ــا خان ــتری ب ــکاری بیش ــد هم ــن بای قوانی

داشــته باشــد. 
شــورای  مجلــس  در  مــردم کرمانشــاه  نماینــده 
ــای  ــم را از اولویت ه ــن مزاح ــذف قوانی ــامی، ح اس
ــر  ــت: از عم ــمرد و گف ــور برش ــروری کش ــم و ض مه
تصویــب برخــی از قوانیــن بیــش از یــک قــرن 
ــع  ــرای مقط ــوارد ب ــن م ــک از ای ــر ی ــذرد و ه می گ

خاصــی مناســب بــوده اســت. 
ــهیل  ــه تس ــم الزم ــن مزاح ــذف قوانی ــزود: ح وی اف
و  اشــتغال افزایی  ســرمایه گذاری،  تولیــد،  امــر  در 

ــت.  ــه اس ــوارد در جامع ــیاری م بس
ــع  ــت وپاگیر مان ــن دس ــرد: قوانی ــد ک ــری تأکی مص
بزرگــی در برابــر تولیــد داخلــی اســت و بســاط چنیــن 

ــد در مملکــت برچیــده شــود.  قوانینــی بای
وی در ادامــه یادآورشــد: تنقیــح قوانیــن می توانــد راه 
را بــرای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و همینطــور تحقــق 
ــوار  ــی هم ــت از کاالی ایران ــی حمای شــعار ســال یعن

کنــد.

 اثربخشی استانداردهای 
۸۵گانه خودرو

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا بیــان 
اینکــه اجــرای بخشــی از اســتانداردهای 85گانــه 
ــن  ــی اســت، گفــت: اگــر ای ــد ملزومات خــودرو نیازمن
پیش نیازهــا و ملزومــات به طــور کامــل مهیــا و آمــاده 
نباشــد، اجــرای اســتانداردهای 85گانــه اثربخشــی و 
کارآمــدی ملمــوس و عینــی در محصــول نهایــی بــرای 

ــت.  ــد داش ــدگان نخواه مصرف کنن
محمدرضــا نجفــی در گفت وگــو بــا اقتصادآنایــن 
اجــرای  بــه  خودروســازان  الــزام  خصــوص  در 
اســتانداردهای 85گانــه از دی مــاه امســال، اظهــار کــرد: 
تحقــق تمــام اســتانداردهای 85گانــه خــودرو متضمن 
بقــا و فعالیــت اقتصــادی خودروســازان اســت؛ امــا در 
عیــن حــال اســتقرار ایــن اســتانداردها بایــد متناســب 

ــد.  ــده باش ــدی ش ــه زمان بن ــک برنام ــا ی ب
ــان اینکــه بخشــی از ایــن اســتانداردها  ــا بی نجفــی ب
ــا  ــرای آن ه ــد و در اج ــازی می ش ــا پیاده س ــد قب بای
تأخیــر وجــود دارد، گفــت: این هــا اســتانداردهایی 
ــه ســمت اســتقرار و  ــد ب اســت کــه امــروز حتمــا بای
پیاده ســازی آنهــا برویــم، امــا اجــرای بخــش دیگــری 
از آنهــا نیازمنــد ملزوماتــی اســت کــه اگــر بــه تمامــی 
آمــاده و مهیــا نباشــند، اجــرای اســتانداردهای 85گانه 
اثربخشــی و کارآمــدی ملمــوس و عینــی در محصــول 

ــد داشــت. ــدگان نخواه ــرای مصرف کنن ــی ب نهای

اخبار اقتصادی

»پژو« جا زد
گــروه خودروســازی »پــی.اس.ای« )پژو ســیتروئن( 
روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه شــروع بــه تعلیــق 
ســرمایه گذاری های خــود در ایــران کــرده اســت. 
بــه نوشــته خبرگــزاری »رویتــرز« گــروه خودروســازی 
ــروه  ــن گ ــرد: »ای ــام ک ــه ای اع ــی.اس.ای در بیانی پ
بــه منظــور پیــروی از قوانیــن آمریــکا تــا ششــم اوت، 
ــه  ــران ب ــود را در ای ــرمایه گذاری خ ــای س فعالیت ه

حالــت تعلیــق در مــی آورد. 
ــه در  ــت فرانس ــت دول ــا حمای ــی.اس  .ای ب ــروه پ گ
حــال رایزنــی بــا مقام هــای آمریکایــی بــرای کســب 

ــت.«  ــا اس ــت از تحریم ه معافی
ــل از  ــد حاص ــه درآم ــح اینک ــا توضی ــروه ب ــن گ ای
ســرمایه گذاری هایش در ایــران کمتــر از یــک در 
صــد بــوده، اعــام کــرده اســت که تعلیــق فعالیــت در 
ایــران در جهت گیری هــای مالــی کنونــی، ایــن گــروه 

را تغییــری نمی دهــد. 
ــن  ــز در ای ــز نی ــال تایم ــی فایننش ــه انگلیس روزنام
ــن  ــن گــروه خودروســازی، آخری ــه نوشــت: »ای زمین
شــرکت فرانســوی اســت کــه اعــام کــرده در صــورت 
ــران خــارج  ــا از ای ــت از تحریم ه ــدم کســب معافی ع

می شــود.« 
ایــران در ســال 2016 بــا ایــن شــرکت ســرمایه گذاری 
مشــترکی را بــه ارزش 400 میلیــون یــورو منعقــد کــرد 
و ســال گذشــته نیــز چهــار صــد و چهــل و پنــج هــزار 
دســتگاه خــودرو فروخــت.« شــرکت های اروپایــی در 
حالــی یکــی پــس از دیگــری در حــال اعــام احتمال 
خروجشــان از ایــران هســتند کــه اروپــا مدعی اســت، 
ــدون مشــارکت  ــق هســته ای ب ــظ تواف خواســتار حف

آمریکاست.

 پیش بینی بانک جهانی از 
رشد ۴.۱ درصدی اقتصاد ایران

ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــود خ ــا وج ــی ب ــک جهان بان
ــران در ســال  پیش بینــی خــود از رشــد اقتصــادی ای

2018 را افزایــش داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بانــک جهانــی در 
ــه دورنماهــای  ــزارش خــود موســوم ب ــن گ جدیدتری
اقتصــادی جهــان پیش بینــی کــرد، رشــد اقتصــادی 
ایــران در ســال جــاری میــادی بــه 4.1 درصــد برســد. 
ــاه  ــه شــش م ــی در گزارشــی ک ــاد بین الملل ــن نه ای
پیــش منتشــر کــرده بــود، رشــد 4 درصــدی را بــرای 
اقتصــاد ایــران در ســال 2018 پیش بینــی کــرده 
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــود خ ــا وج ــون ب ــود و اکن ب
ــال  ــران در س ــاد ای ــد اقتص ــود از رش ــی خ پیش بین
2018 را 0.1 درصــد افزایــش داده و بــه 4.1 درصــد 

ــت.  ــانده اس رس
ــی در بخشــی از گــزارش  ــک جهان ــن حــال بان ــا ای ب
خــود نوشــته اســت: اگرچــه نبــود اطمینــان زیــادی 
ــه  ــی بازگشــت تحریم هــا علی ــر نهای ــه تأثی نســبت ب
ایــران وجــود دارد؛ امــا ممکــن اســت ایــن تحریم هــا 
صــادرات نفــت ایــران را چنــد صــد هــزار بشــکه در روز 

کاهــش دهــد. 
ــن گــزارش متوســط رشــد اقتصــادی  ــر اســاس ای ب
ایــران در ســال 201۷ بــه 4.۳ درصــد رســیده اســت؛ 
ــا  ــر ب ــه براب ــن ســال ک ــارم ای ــا در ســه ماهــه چه ام
پاییــز گذشــته اســت، اقتصــاد ایــران بــه رکــود نزدیک 

شــده و رشــد فقــط 0.5 درصــدی داشــته اســت. 
ــت 201۷  ــه نخس ــه ماه ــران در س ــاد ای ــد اقتص رش
بالــغ بــر 16 درصــد، در ســه ماهــه دوم 4.2 درصــد، در 
ســه ماهــه ســوم 4.6 درصــد و در ســه ماهــه چهــارم 
ــی  ــک جهان ــت. بان ــده اس ــبه ش ــد محاس 0.5 درص
همچنیــن پیش بینــی کــرده اســت، رشــد اقتصــادی 

ــه 4.2 درصــد برســد. ــران در ســال 201۹ ب ای

بســیاری از کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد 
به لحــاظ هزینــه، فرصــت برجــام معاملــه ای 
ســودمند بــرای کشــور نبــود. اکنــون کــه شــرایط 
از آن جــو هیجانــِی گذشــته فاصلــه گرفته اســت، 
ــه  دور از  ــی آن ب ــی و عقل ــی علم ــکان بررس ام

ــود دارد. ــو وج هیاه
بــه گــزارش تســنیم، در اینکــه آیــا به طــور کلــی 
برجــام گشــایش معنــاداری بــرای اقتصاد کشــور 
ــان  ــن کارشناس ــر، بی ــا خی ــته ی ــراه داش به هم
اقتصــادی اختــاف نظــر وجــود داشــت و اکنــون 
ــار خــروج آمریــکا  نیــز ســؤال اینجاســت کــه آث
ــا  ــی اروپ ــردن احتمال ــکاری نک ــام و هم از برج
بــا ایــران چــه چالش هایــی بــرای اقتصــاد 
کشــور ایجــاد می نمایــد، در ایــن رابطــه بــا 
ابراهیــم رزاقــی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهــران 

گفت وگــو کردیــم.
وی بــا تصریــح بــر اینکــه در بررســی آثــار 
اقتصــادی برجــام دو نکتــه از همــه نــکات دیگــر 
ــی  ــا تعطیل ــر اســت، گفــت: یکــی از آنه پررنگ ت
ــوژی،  ــک تکنول ــف ســیر پیشــرفت در ی ــا توق ی
ــه  ــود ک ــه روز ب ــاوری پیشــرفته و ب ــت و فن صنع
ــادی  ــث اقتص ــوای از مباح ــوژی س ــن تکنول ای
ــری  ــود و دیگ ــان ب ــور در جه ــروی کش ــه آب مای
تعطیــل کــردن اقتصــاد معمولــی کشــور در 
چهــار ســال گذشــته بــوده اســت؛ یعنــی برجــام 
ــدن  ــود آم ــه وج ــا ب ــور را ب ــادی کش ــاد ع اقتص

ــرد. ــود ک ــل خ ــار معط ــت انتظ حال
 برجام نتیجه اعتماد نداشتن به توان 

ایران و ایرانی
ــه  ــدار ب ــا هش ــران ب ــگاه ته ــتاد دانش ــن اس ای
ــن برخــی  ــاک در بی ــدگاه خطرن وجــود یــک دی
از مســئوالن نظــام از دولتمــردان گرفتــه تــا برخی 
از نماینــدگان مجلــس، گفــت: برخی از مســئوالن 
ــه  ــد و ن ــه می توان ــور ن ــه کش ــد ک ــر می کنن فک
بایــد چیــزی تولیــد کنــد و وظیفــه اش فــروش 

نفــت خــام بــرای امــور کشــور اســت. 
نداشــتن اعتمــاد  و  دیــدگاه  ایــن   نتیجــه 

بــه ظرفیت هــا و تــوان ایرانــی ایــن اســت کــه بایــد 
همــواره نگــران برجــام و برجام هــا بــر علیــه ملــت 
ــرت  ــا اینکــه فرجــام برجــام درس عب باشــیم؛ کم
ــته و  ــران گذش ــای جب ــه ج ــد و ب ــا نش ــرای آنه ب
تکیــه بــر تــوان داخلــی بــه دنبــال قــراردادی دیگــر 

بــه نــام )FATF( رفتنــد.
ــوان و  ــی ت ــه دیدگاه ــه اینک ــح ب ــا تصری ــی ب رزاق
ظرفیــت داخــل را بــرای ســاختن کشــور بــاور نــدارد 
ــدار  ــادی طرف ــای اقتص ــاظ تئوری ه ــه لح ــه ب ک
اقتصــاد لیبــرال و ســرمایه داری اســت، گفــت: 
طرفــداران اقتصــاد لیبــرال و ســرمایه داری از دوران 
ســازندگی تاکنــون همــواره در کشــور دارای مناصب 

ــد. ــور بوده ان ــی در کش ــم اجرای مه

 بی سابقه بودن نگاه به بیرونِ 
دولتمردان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهم تریــن 
اقتصــاد  پیاده ســازی  طرفــداران  ویژگی هــای 
ــر بیــرون اســت، گفــت:  ــه ب ــران، تکی ــرال در ای لیب
در حــال حاضــر ایــن ویژگــی، یعنــی منتظــر بــودن 
ــیله  ــه وس ــور ب ــعه کش ــد و توس ــه رش ــرای اینک ب
عوامــل بیرونــی بــه وجــود آیــد بــی ســابقه اســت 
کــه در هیــچ دوره ای بــه ایــن میــزان نبــوده اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ به این پرســش که 
»بــرای تصویــب برجــام یکــی از فوایــدی کــه عنوان 
 می شــد، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــود 

ــه  ــتر ب ــد بیش ــه تولی ــیله آن چرخ ــه وس ــه ب ک
گــردش در بیایــد و رونــق در کشــور ایجــاد شــود 
ــر  ــت: اگ ــت« گف ــان چیس ــه نظرت ــن رابط در ای
بــه لحــاظ آمــاری بخواهیــم محاســبه کنیــم کــه 
ســرمایه گذاری خارجــی بــا برجــام کاهــش پیــدا 

کــرده اســت.
ــی  ــته از بررس ــه گذش ــه اینک ــر ب ــا تذک ــی ب رزاق
ــزان جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در پســا  می
ــی داشــته اســت،  ــد نزول ــا رون برجــام کــه اتفاق
گفــت: بــه صــورت میانگیــن کشــور ســالیانه 60 
ــت دارد  ــروش نف ــد ارزی از ف ــارد دالر درآم میلی
ــن اســت چــه ســرمایه ای  ــون پرســش ای و اکن
عظیم تــر از ایــن مقــدار وجــود دارد کــه بخواهیــم 

ــه وســیله آن کشــور را بســازیم. ب
ــت  ــده اس ــن ش ــان ای ــون کارم ــزود: اکن وی اف
ــل  ــم و در مقاب ــت خــام را صــادر می کنی ــه نف ک
می کنیــم  وارد  مصرفــی  و  لوکــس  آن کاالی 
و ایــن ســرمایه عظیــم کشــور را بــه جــای 
ســرمایه گذاری واقعــی بــه هــدر می دهیــم.

ــن پرســش  ــا طــرح ای ــن اســتاد دانشــگاه ب ای
ــواردی  ــه م ــرای چ ــی ب ــرمایه گذار خارج ــه س ک
ــد  ــرمایه گذاری می کن ــود و س ــور می ش وارد کش
ــت، گاز و  ــرای نف گفــت: ســرمایه گذار خارجــی ب
ــد؛ امــا ســرمایه گذار خارجــی  پتروشــیمی می آی

ــد. ــین آالت نمی آی ــد ماش ــرای تولی ب
 محال بودن انتقال تکنولوژی

ــی  ــرمایه گذار خارج ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــه انتق ــرمایه گذاری در زمین ــرای س ــز ب هرگ
تکنولــوژی و ماشــین آالت وارد کشــور نمی شــود، 
گفــت: ایــن داســتان ربطــی بــه برجــام و 
ــه طــرف  ــه اینک ــا توجــه ب ــدارد و ب غیربرجــام ن
مقابــل همــواره بــه فکــر بــه دســت آوردن نهایــت 
ســود اســت، هرکجــا نیــروی ارزان قیمــت و 
بــازار فــروش باشــد در آنجــا بــدون انتقــال 
تکنولــوژی و دانــش، در تولیــد ماشــین آالت 
ســرمایه گذاری می کنــد کــه اگــر یــک مــورد بــه 
 جــز ایــن اتفــاق افتــاده اســت دولــت بازگــو کنــد

بــرای  فقــط  ســرمایه گذاری  نــوع  ایــن  و 
اســت. مفیــد  کشــور  کــردن  وابســته تر 

ــرمایه داری  ــاد س ــه اقتص ــان اینک ــا بی ــی ب رزاق
ــی  ــت؛ یعن ــرده اس ــدا ک ــترش پی ــان گس در جه
ــر  ــت: اگ ــودن، گف ــود ب ــر س ــال حداکث ــه دنب ب
ســرمایه گذاری  بــرای  اروپایــی  شــرکت های 
بــه کشــور می آینــد بــه دنبــال بــه دســت آوردن 
بــازار فــروش هســتند و اگــر قــرار باشــد کــه بــا 
ــه  ــن رابط ــکا و... در ای ــب آمری ــدی از جان تهدی
مواجــه شــوند، هرگــز بــرای حضــور در بــازار ایــران 
ریســک نخواهنــد کــرد کــه باعــث تحریــم آنهــا 

ــکا شــود. ــه وســیله آمری ب
 ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه »از عوامــل مهمــی کــه باعــث 
می شــود دولتمــردان نگــران ارتباطشــان بــا 
ــد ارزی  ــث درآم ــند، بح ــی باش ــورهای غرب کش
کشــور و فــروش نفــت اســت در ایــن رابطــه چــه 
نظــری داریــد« گفــت: اکنــون 80 درصــد درآمــد 
ارزی کشــور از فــروش نفــت خــام اســت کــه اگر 
ــه  ــه آن اضاف ــیمی را ب ــات گازی و پتروش میعان
کنیــم بــه مراتــب ایــن عــدد بزرگ تــر می شــود؛ 
ــه وارد کشــور  ــی ک ــر کاالی ــا در عــوض آن اکث ام
می شــود کاالهــای مصرفــی اســت یــا کاالی 

واســطه ای اســت.
ــواد  ــی و م ــای اساس ــه کااله ــان اینک ــا بی وی ب
ــز  ــه وارد کشــور می شــود بســیار ناچی ــی ک غذای
اســت، گفــت: بــا یــک سیاســت اقتصــادی 
ــر  ــه خط ــردم ب ــت م ــت معیش ــت، وضعی درس
نمی افتــد؛ یعنــی بــرای واردات ایــن مقــدار 
بدهیــم  یارانــه  اساســی  کاالی  از   ناچیــز 

وارد  را  آن کاال  تومانــی  مثــا 4500  بــا دالر  و 
ــا  ــه برخــی ب ــم و مواظــب باشــیم ک کشــور کنی
رانت خــواری، یارانــه کاالی اساســی را بــر ندارنــد 

ــد. ــور کنن ــس وارد کش ــا کاالی لوک ت
ــا انتقــاد از عــدم ســاماندهی پرداخــت  رزاقــی ب
ارز گفــت: اگــر ســاماندهی و سیاســت درســتی 
ــه ارز پرداختــی صــورت بگیــرد، احتیــاج  در زمین
ــد  ــز خواه ــیار ناچی ــد ارزی بس ــه درآم ــور ب کش
بــود و هیچــگاه کمبــود ارز بــرای کشــور معضــل 
ــردم  ــر روی م ــث فشــار ب ــه باع ــود ک ــد ب نخواه

شــود.
وی افــزود: بــرای مثــال ســالیانه ۷ میلیــون نفــر 
ــه  ــه ای ب ــت ارز یاران ــد، پرداخ ــه می رون ــه ترکی ب
ــد  ــه اقتصــادی نمی توان ــچ توجی ــراد هی ــن اف ای
داشــته باشــد و حتــی بــرای تحصیــل در خــارج 
نیــز شــخص می توانــد در داخــل  از کشــور 
ادامــه تحصیــل بدهــد، مگــر در مــواردی خــاص 
کــه دولــت تشــخیص بدهــد کــه در ایــن زمینــه 
محصــل توانایــی دارد کــه بایــد بــرای فراگیــری 

ــرود. ــه خــارج ب بیشــتر ب
اینکــه مهم تریــن عاملــی  بیــان  بــا  رزاقــی 
کــه اقتصــاد کشــور را سروســامان می دهــد 
ــت  ــرای حمای ــده اســت و ب ــت از تولیدکنن حمای
از تولیدکننــدگان داخلــی احتیاجــی بــه ارز نداریم 
ــن رابطــه کاری کــه ســایر کشــورها  گفــت: در ای
همچــون آمریــکا بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان 
ــم و  ــام دهی ــد انج ــد بای ــام می دهن ــود انج خ
ــم  ــده بخری ــر از تولیدکنن ــه کاال را گران ت آن اینک
مناســب  قیمــت  بــه  مصرف کننــده  بــه   و 

بفروشیم.

ــش قیمــت  ــت: افزای ــاون مســکن وزارت راه و شهرســازی گف مع
مســکن در ماه هــای گذشــته بــه دلیــل تاطــم و نوســانات بازارهای 
ــاهد  ــر ش ــا دیگ ــن بازاره ــات در ای ــا ثب ــود و ب ــکن ب ــوازی مس م

افزایــش قیمــت مســکن نخواهیــم بــود. 
ــای  ــا رد ادع ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــد مظاهری حام
ــای  ــکن در ماه ه ــت مس ــش قیم ــه افزای ــان ک ــی کارشناس برخ
ــدی  ــاس آخون ــازی عب ــت های شهرس ــل سیاس ــه دلی ــر را ب اخی
ــار  ــد، اظه ــوان کرده ان ــم عن ــروش تراک ــت ف ــر ممنوعی ــی ب مبن
داشــت: ارتبــاط چندانــی میــان ایــن دو موضــوع در تهــران وجــود 
نــدارد؛ در تمــام ســال های گذشــته فــروش تراکــم آزاد بــود و تنهــا 
در یــک ســال گذشــته تراکم فروشــی کاهــش یافــت کــه آن هــم 
بــه دلیــل کمبــود تقاضــای پروانــه بــود؛ بنابرایــن بــا مقایســه حجم 
تقاضــای پروانــه ســاختمانی در یــک ســال بــا تعــداد واحدهــای 
ــه شــده  ــن تعــداد واحدهــای معامل مســکونی موجــود و همچنی

ــذاری   ــازها اثرگ ــش ساخت وس ــه کاه ــم ک ــال می بینی ــر س در ه
درخــور توجهــی بــر قیمــت مســکن نــدارد. 

ــی وزارت راه  ــرا پیش بین ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
و شهرســازی مبنــی بــر اینکــه افزایــش قیمــت مســکن در ســال 
۹۷ معــادل تــورم عمومــی خواهــد بــود، محقــق نشــد و آیــا ایــن 
ــکان  ــکن ام ــش مس ــت گذار کان بخ ــوان سیاس ــه به عن وزارتخان
ــواره  ــا هم ــت: م ــت؟ گف ــداد را نداش ــن روی ــوع ای ــی وق پیش بین
اعــام می کردیــم، در صورتــی کــه بازارهــای مــوازی مســکن 
دچــار تاطــم نشــود، افزایــش قیمت هــا در بخــش مســکن 
ــود و همیشــه وقــوع ایــن  حول وحــوش تــورم عمومــی خواهــد ب
پیش بینــی تغییــر نــرخ مســکن مبنــی ثبــات در بازارهــای مــوازی 
مســکن مشــروط بــود و کارشناســان اقتصــادی مســکن می گفتند 
در صورتــی کــه ســایر بازارهــا دارای ثبــات باشــد، افزایــش قیمــت 

مســکن کمــی بیــش از تــورم عمومــی خواهــد بــود.

یــک مقــام مســئول کارگــری ابــراز امیــدواری کرد کــه وزارت کشــور 
بــا همــکاری مجلــس و وزارتخانه هــای کار و امــور خارجــه، الیحــه 
ســاماندهی اتبــاع بیگانــه را هرچــه ســریع تر نهایــی و تصویــب کنــد 

تــا جلــوی ورود غیرقانونــی اتبــاع بیگانــه گرفته شــود. 
فتح الــه بیــات در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: پدیــده حضــور 
ــا  ــد ره ــی نبای ــا رواج دارد؛ ول ــاز در کشــور م ــه از دیرب ــاع بیگان اتب
شــود، بلکــه بایــد در چارچــوب و قاعــده خــاص خــودش دنبــال 
ــارت و  ــکلی نظ ــه ش ــد ب ــا بای ــای م ــه داد: مرزه ــود. وی ادام ش
کنتــرل شــوند کــه از طریــق قاچــاق، هیــچ مهاجــری نتوانــد وارد 
ــر،  ــب تاج ــی و در قال ــکل قانون ــه ش ــم ب ــر ه ــود و اگ ــور ش کش

ــا دقــت رصــد شــود.  ــرای درمــان آمــد، ب ــا ب گردشــگر ی
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی خاطرنشــان 
کــرد: متأســفانه در خبرهــا می شــنویم کــه عــده ای از اتبــاع 
ــده اند  ــان ش ــواری پنه ــک س ــی و در ی ــکل قاچاق ــه ش ــه ب  بیگان

تــا خــود را از طریــق مرزهــا بــه داخــل کشــور برســانند؛ امــا وقتــی 
از قاچــاق انســان باخبــر می شــویم کــه ماشــین تصــادف کــرده و 

ــد.  سرنشــینان آن از بیــن رفته ان
ــدن مرزهــای کشــور گفــت: ورود  ــر بســته مان ــد ب ــا تأکی ــات ب بی
هــر تبعــه غیرمجــاز بــه نابــودی امنیــت شــغلی نیــروی کار ایرانــی 
ــی و غیرمجــاز  ــا ورود غیرقانون ــد ب ــن رو بای منجــر می شــود؛ از ای
اتبــاع بیگانــه به طــور محکــم برخــورد شــود. ایــن مقــام مســئول 
کارگــری تصویــب الیحــه ســاماندهی اتبــاع بیگانــه در مجلــس را 
ــران،  ــد از ای ــدون روادی ــم ب ــا نمی توانی ــت: م ــد و گف ــتار ش خواس
خــارج و وارد کشــور دیگــری شــویم؛ زیــرا هــر کشــوری نســبت بــه 
ــه قوانیــن و مقــررات خــاص خــود را دارد؛ ولــی  ورود اتبــاع بیگان
متأســفانه مــا نســبت بــه مهاجریــن نرمــش نشــان می دهیــم و 
بــه جــای بازگردانــدن اتبــاع غیرمجــاز برایشــان مجــوز کار صــادر 

می کنیــم.

 ۷.۷  ۴۹ میلیارد دالر؛ صادرات غیرنفتی ۲.۷
در سال جاری

درصد؛ رشد جذب سرمایه گذاری 
خارجی در ایران

 میلیون بشکه؛ 
صادرات نفت ایران

در ۲ مــاه نخســت امســال بیــش از ۷ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 
دالر صــادرات غیرنفتــی از کشــور صــورت گرفتــه اســت.

جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ایــران در ســال ۲۰۱۷ بــا رشــد 
۴۹ درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه بیــش از ۵ 

میلیــارد دالر رســید.

ایــران در مــاه مــه )اردیبهشــت و خردادمــاه( روزانــه حــدود 
۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار بشــکه نفــت خــام و میعانــات گازی 

صــادر کــرد.

3 قتصـــاد ا

۲۲,۴۴۰,۰۰۰ ریال 
  تمام سکه طرح جدید 

۱,۹۹۱,۲۰۰ ریال 
  گرم طال 

۸,۶۲۶,۰۰۰ ریال 
  مثقال طال 

 $ ۱,۲۹۵.۱۱

 اتحادیه طال   اونس جهانی طال 
جواهر و سکه 

تهران

،،
 اگــر ســاماندهی و سیاســت درســتی 
در زمینــه ارز پرداختــی صــورت بگیــرد 
احتیــاج کشــور بــه درآمــد ارزی بســیار 
ناچیــز خواهــد بــود و هیچــگاه کمبــود 
ارز بــرای کشــور معضــل نخواهــد بــود 
کــه باعــث فشــار بــر روی مــردم شــود

بانــک مرکــزی روز گذشــته در اطاعیــه ای اعــام کــرد: بــه آگاهی 
ســپرده گذاران تعاونی هــای اعتبــاری منحلــه ثامن الحجــج، 
فرشــتگان، وحــدت، افضــل تــوس و تشــکیات البــرز ایرانیــان 
می رســاند کــه براســاس مصوبــه ســران محترم ســه قــوه، فرآیند 
ــا ســقف 10 میلیــارد  بازپرداخــت ســپرده هــای ســپرده گذاران ت
ــای  ــپرده ه ــذاران دارای س ــپرده گ ــف س ــن تکلی ــال و تعیی ری
باالتــر از 10 میلیــارد ریــال، از صبــح روز دوشــنبه 21 خــرداد مــاه 
 در شــعب منتخــب بانک هــا و موسســات اعتبــاری عامــل آغــاز 

می شود.
در اطاعیــه بانــک مرکــزی در ایــن رابطــه آمــده اســت: »ســپرده 
ــدی  ــه زمان بن ــاس برنام ــر اس ــد ب ــی توانن ــرم م ــذاران محت گ
ــل،  ــاری عام ــات اعتب ــا و موسس ــایت بانک ه ــدرج در وب س من
بــه همــراه مــدارک مــورد نیــاز بــرای احــراز هویــت و مســتندات 
ــک از  ــر ی ــده در ه ــپرده گذاری ش ــوه س ــأ وج ــه منش ــوط ب مرب
تعاونی هــای مــورد اشــاره، بــه شــعب منتخــب، مراجعــه کننــد.

ــرای شناســایی  ــوه، ب ــرم ســه ق ــه ســران محت براســاس مصوب
ــی غیرمجــاز  ــی هــای موسســه هــای پول ــوال و دارای کامــل ام
ــه منظــور احقــاق حقــوق همــه  ــا آنهــا و ب و اشــخاص مرتبــط ب
ــت،  ــا قاطعی ــه ب ــوه قضایی ــان، ق ــازات متخلف ــان و مج ذینفع
ــی  ــات تعاون ــده تخلف ــه پرون ــت و ســرعت الزم، رســیدگی ب دق
هــای منحلــه و مدیــران و ســهامداران عمــده آنهــا را تــا حصــول 

ــد. نتیجــه پیگیــری مــی کن
ــی  ــکل پول ــر متش ــازار غی ــاماندهی ب ــود س ــان می ش خاطرنش
ــی از  ــوان یک ــه عن ــاز، ب ــی غیرمج ــای پول ــا نهاده ــورد ب و برخ
مأموریت هــای مهــم بانــک مرکــزی در دولــت هــای یازدهــم و 
دوازدهــم بــرای ایجــاد ســامت و ثبــات مالــی در شــبکه بانکــی 
کشــور ذیــل سیاســت هــای کان اقتصــاد مقاومتــی و بــا هــدف 
ــی و  ــا همراه ــده و ب ــری ش ــب و کار، پیگی ــای کس ــود فض بهب
همــکاری ارزشــمند هــر ســه قــوه، همچنــان بــا قاطعیــت ادامــه 

خواهــد یافــت«.

ــت و  ــر دول ــاف نظ ــع اخت ــس از رف پ
مجلــس در زمینــه میــزان و نحــوه 
امســال  حقــوق  افزایــش  اعمــال 
کارکنــان دولت، ســخنگوی کمیســیون 
کــرد  اعــام  مجلــس  برنامــه 
مابه التفــاوت حقــوق کارمنــدان تــا 
ــه  ــز می شــود. ب ــاه واری ــان خردادم پای
ــی و بانکــی،  ــزارش پژوهشــکده پول گ
ــزان  ــوه و می ــه نح ــوط ب ــوع مرب موض
امســال کارکنــان  حقــوق  افزایــش 

ــس بررســی و  ــب الیحــه بودجــه ۹۷ توســط مجل ــه در قال ــت ک دول
نهایتــا بــه تصویــب رســیده بــود، دچــار تفاســیر مختلفــی شــده بــود. 
دولــت در آیین نامــه ای، میــزان افزایــش حقــوق امســال کارمنــدان را 
ــدگان  ــه برخــی نماین ــی ک ــود، در حال ــرده ب ــام ک ــا 16 درصــد اع 6 ت
ــن رده  ــرای پایین تری ــد ب ــزان بای ــن می ــد، ای ــد بودن ــس معتق مجل

ــد.  ــد باش ــی 20 درص حقوق
از ایــن رو پــس از آیین نامــه دولــت، نماینــدگان استفســاریه ای را در 
مجلــس تهیــه و در نهایــت افزایــش 20 درصــدی حقــوق کارمنــدان در 
ــد. البتــه ایــن اباغیــه  ــه دولــت ابــاغ کردن ســال ۹۷ را تصویــب و ب

پــس از تأییــد توســط شــورای نگهبــان بــه دولــت ابــاغ شــد. 
در عیــن حــال، رئیس جمهــور نیــز ششــم خردادمــاه امســال تغییــرات 
دوبــاره اعمــال شــده در قانــون افزایــش پلکانــی حقــوق کارمنــدان را به 

ســازمان برنامــه و بودجــه ابــاغ کرد. 
غامرضــا تاجگــردون، رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات 
ــوق  ــن حق ــه پایین تری ــان اینک ــا بی ــامی، ب ــورای اس ــس ش مجل
 بــه میــزان حداکثــر 20 درصــد افزایــش می یابــد، تأکیــد کــرد:

ایــن افزایــش بــه صــورت پلکانــی 
امــا  می یابــد؛  ادامــه  پاییــن  تــا 
طبقه بنــدی آن بــا دولــت بــوده کــه 
کــدام گــروه چــه میــزان دریافــت کنــد. 
بنابرایــن افزایــش حقوقــی کــه در ســال 
۹۷ بایــد از ســوی دولــت بــرای کارکنــان 
در پایین تریــن رده در نظــر گرفتــه شــود 
20 درصــد خواهــد بــود و نــه 16 درصــد. 
ســخنگوی  یوســف نژاد،  علی اصغــر 
ــا  ــز ب ــق بودجــه ۹۷ نی کمیســیون تلفی
ــش 20 درصــدی  ــاره افزای ــس درب ــد استفســاریه مجل ــه تأیی اشــاره ب
حقــوق کارکنــان بــه صــورت پلکانــی از ســوی شــورای نگهبــان، گفــت: 
براســاس استفســاریه مجلــس، حقــوق کارکنــان 20 درصــد بــه صــورت 
ــن  ــی کــه پایین تری ــی حقوق های ــی افزایــش یافــت؛ یعن ــی نزول پلکان
گــروه شــغلی بــوده و کمتریــن میــزان دریافتــی را داشــتند، حقوقشــان 

ــد.  ــش می یاب ــد افزای 20 درص
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۹۷ مجلــس شــورای 
اســامی، افــزود: بــه همیــن میــزان حقوق هــای باالتــر میــزان افزایــش 
ــره  ــت تبص ــا رعای ــد ب ــا بای ــت حتم ــود و دول ــر می ش ــان کمت حقوقش
12 قانــون بودجــه ســال ۹۷، 20 درصــد افزایــش حقــوق را بــرای قشــر 

ــد.  ــال کن ــد، اعم ــوق را دریافــت می کنن ــن حق ــه کمتری ــن ک پایی
محمدمهــدی مفتــح، ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
شــورای اســامی نیــز در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه افزایــش حقوق هــا 
بایــد از فروردین مــاه اعمــال و در نظــر گرفتــه شــود، اعــام کــرد: حداقــل 
ــه 20  ــان اســت ک ــزار توم ــون و 150 ه ــک میلی ــوق در ســال ۹۷، ی حق

درصــد بــه ایــن رقــم افــزوده خواهــد شــد.

جزئیات جدید افزایش حقوق کارکنانخبر خوش برای سپرده گذاران میلیاردی موسسات غیرمجاز
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آگهي پذيرش نماينده براي حمل و نقل 
درون شهري دانش آموزان مدارس

سازمان مديريت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسيرانی شهرداری 
اجرای مصوبات  راستای  در  دارد  نظر  در  کاشان 
مدارس  آموزان  دانش  نقل  و  حمل  کارگروه 
حقوقی  اشخاص  از  معدودی  تعداد  به  کاشان 
واجد شرايط، نمايندگی حمل و نقل درون شهری 

دانش آموزان مدارس را واگذار نمايد.
تا  میتوانند حداکثر  يا حقوقی  اشخاص حقيقی 
سازمان  وبسایت  به  مراجعه  با   ۹۷/۳/24 تاریخ 
 www.kashantaxi.ir تاکسیرانی کاشان به نشانی
نسبت به دریافت شرایط و فرم اعام آمادگی، اقدام 

نمایند.

الیحه ای برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع بیگانهمسکن گران تر نمی شود

ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران:

 ایران با ۶۰ میلیارد دالر درآمد نفتی 
نیازی به سرمایه گذار خارجی ندارد

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی

۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال  

ربع سکه بهار آزادی 

۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم 



کوتاه از اصفهان
 انتصابات جدید 

در شهرداری اصفهان
شــهردار اصفهــان طــی احــکام جداگانــه ای مدیــران مناطــق 
چهــار، ۱۲ و ۱۳ و مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل 

شــهری و فــرآورده هــای کشــاورزی را معرفــی کــرد.
احــکام  طــی  اصفهــان  شــهردار  نــوروزی،  قــدرت هللا 
ــه ۴،  ــر منطق ــمت مدی ــه س ــوان را ب ــا اخ ــه، رض جداگان
علــی باقــری را بــه ســمت مدیــر منطقــه ١٢، محمــد شــرفا 
ــه  ــری را ب ــد مجی ــه ١٣ و محم ــر منطق ــمت مدی ــه س را ب
 ســمت مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و

فرآورده های کشاورزی منصوب کرد.

مرمت اضطراری 50 خانه تاریخی 
در اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  کیمیای وطن
ــزی و  ــان از برنامه ری ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
تخصیــص اعتبــار جهــت مرمــت اضطــراری 50 خانــه 

تاریخی در استان اصفهان از خرداد ماه امسال خبر داد.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  اللهیــاری  فریــدون 
از  حفاظــت  جهــت  و  به عمل آمــده  برنامه ریزی هــای 
خانه هــای تاریخــی اســتان اصفهــان کــه عمدتــًا دارای 
مالــکان خصوصــی هســتند، اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان اصفهــان در راســتای حمایــت از مالــکان ایــن 
ــن  ــت ای ــه وضعی ــه ارائ ــه ب ــا توج ــی ب ــای تاریخ خانه ه
خانه هــا در پهنــه اســتان از طریــق ادارات میــراث فرهنگــی 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه تاریخــی را ب شهرســتان ها، 50 خان
ــد. ــت می کن ــان مرم ــون توم ــارد و ۳۳0 میلی ــک میلی ی

بــرای هــر خانــه  اعتبــار اختصاص یافتــه  افــزود:  وی 
تاریخــی بیــن ۲0 تــا ۳0 میلیــون تومــان در راســتای مرمــت 

اضطــراری ایــن خانه هاســت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــن خانه هــای تاریخــی  ــت: مرمــت ای ــان گف اســتان اصفه
ــد  ــه دو صــورت عق ــکان و ب ــا مال ــه صــورت مشــارکتی ب ب
قــرار داد و تخصیــص اعتبــار مالــی و یــا بــه صــورت 
تأمیــن مصالــح بــرای مالــکان خانه هــای تاریخــی صــورت 

می پذیــرد.
فریبــا خطابخــش سرپرســت گــروه حفــظ و احیــای اداره 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان نیــز در ایــن رابطــه خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــاش  ــه خانه هــای تاریخــی ت ــه ب ــارات اختصاص یافت اعتب
شــد تــا تخصیــص ایــن اعتبــارات در راســتای مرمت هــای 
پنجــره،  و  در  ســاخت  استحکام بخشــی،  و  حفاظتــی 
مرمــت پشــت بــام، طاق هــا و مرمــت تزئینــات خانه هــای 

تاریخــی باشــد.
وی اذعــان داشــت: خانه هــای تاریخــی بانــو امیــن، 
مصورالملکــی، صیرفی، اســدی، صبــاغ هرندی، مســعودی، 
صابــری، صفایــی، بقایــی اکرمــی، اردهــال، منعیــان، 
فضــل هللا آبــدار و امیــن از جملــه خانه هــای تاریخــی شــهر 
اصفهــان هســتند کــه اعتبــار مرمتــی بــه آن هــا اختصــاص 

ــه اســت. یافت
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سرپرســت پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهــان گفت: 
بــا اجــرای طــرح بازدیــد و كنتــرل واحدهــای صنفــی ، ۱۳ 
ــارت  ــوران اداره نظ ــط مأم ــف توس ــه متخل ــگاه مردان آرایش
ــی  ــی فرمانده ــت عموم ــس امنی ــی پلی ــن عموم ــر اماک ب

انتظامــی اســتان اصفهــان پلمــب شــدند.
ــای  ــار کــرد: در راســتای ارتق محمدحســن اســماعیلی اظه
ــد و  ــرح بازدی ــه ، ط ــی جامع ــی و اخاق ــت اجتماع امنی
کنتــرل واحدهــای صنفــی آرایشــگاه های مردانــه در شــهر 

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ــان  ب اصفه
ــر  ــارت ب ــوران اداره نظ ــتا مأم ــن راس ــزود: در همی وی اف
ــل  ــه عم ــد ب ــی بازدی ــد صنف ــی از ۲57 واح ــن عموم اماک
آوردنــد کــه در پایــان ۱۳ واحــد صنفــی متخلــف شناســایی 

ــی پلمــب شــدند. ــام قضای ــا دســتور مق و ب
سرپرســت پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهــان گفت: 
در ایــن طــرح بــرای ۲۱ واحــد صنفــی متخلــف دیگــر نیــز 
اخطاریــه پلمــپ صــادر و از متصدیــان ۴۱ واحــد صنفــی هم 

تعهــد کتبــی اخــذ شــد.
وی بــا اعــام تــداوم و تشــدید این گونــه برنامه هــا و 
اقدامــات کنترلــی و نظارتــی پلیــس، از عمــوم شــهروندان 
خواســت، در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در واحدهای 
صنفــی موضــوع را بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱0 

ــد. اطــاع دهن

سفره های مهربانی هالل احمر 
اصفهان برای کودکان کار 

رئیــس جمعیــت هــال احمر شهرســتان  کیمیای وطن
اصفهــان از برگــزاری مراســم افطــاری، ویــژه کــودکان کار در 
ســالروز میــاد کریــم اهــل البیــت حضــرت امــام حســن 

مجتبی )ع( خبر داد.
شــهریار انصــاری اظهــار داشــت: بــه منظــور اطعــام 
نیازمنــدان و احســان قشــر ضعیــف و آســیب پذیــر جامعه، 
ســفره هــای مهربانــی ویــژه ۴0 نفــر از کــودکان کار  باهمــت 
خانــه داوطلــب یکــی از بخــش هــای خصوصــی اصفهــان 
 و مشــارکت یــک رســتوران و کافــی شــاپ گســترانده 

شد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــا هــدف ترویــج فرهنــگ 
انفــاق، احســان و نیکــوکاری در جامعــه اجــرا شــد، افــزود: 
در ایــام مــاه مبــارک رمضــان تــاش کردیــم بــا همــکاری 
ــت  ــتای هدای ــر در راس ــال احم ــان ه ــن و داوطلب خیری
ــای  ــت از خانواده  ه ــوی حمای ــه س ــی ب ــای مردم کمک  ه
محــروم و نیازمنــد و تحقــق شــعار اتصــال تــوان توانمنــدان 

بــه نیــاز نیازمنــدان گامــی هرچنــد کوچــک برداریــم.
ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در  کــرد:  تصریــح  انصــاری 
ــه و  ــن مجموع ــای ای ــوزه ه ــی از م ــودکان از یک  مراســم ک

قسمت های مختلف آن بازدید کردند.

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

راهپیمایــی هــای زیــادی بــا اهــداف مختلفی 
جنــس  امــا  می شــود،  برگــزار  دنیــا  در 
راهپیمایی هــای »اعتقــادی« متفــاوت اســت 
ــت  ــه جــرأت گف ــوان ب ــان می ت ــن می و در ای
در سراســر دنیــا بی نظیــر اســت کــه مردمــی 
ــه  ــاالی ۳0 درج ــای ب ــنه، در دم ــان تش ــا لب ب
ــحر  ــا س ــبش را ت ــه ش ــم در روزی ک و آن ه
ــل« را  ــر باط ــق ب ــروزی ح ــدا »پی از درگاه خ
ــد  ــان آمــده و اعــام کن ــه خیاب خواســته اند ب
»هرجــا هــر گروهــی و هــر مردمــی بــا ظلــم 
ــار آن هــا هســتیم.«  ــد مــا هــم در کن بجنگن

 مــردم مســلمان آزادی خــواه ایــران اســامی 
بــار دیگــر لبیک گویــان بــه نــدای معمــار کبیــر 
انقــاب اســامی و حضــرت آیت هللا العظمــی 
خامنــه ای )مدظله العالــی( در روز جهانــی 
قــدس بــه حمایــت از مــردم مظلــوم، مقــاوم 
و مجاهــد فلســطین علــی وار بــه پــا خاســتند 
و حماســه شــگرف دیگــری در منکــوب کــردن 
ــی  ــتی و آمریکای ــان صهیونیس ــاده خواه زی

رقــم زدنــد.
ــردادن  ــا س ــان ب ــردم اصفه ــن م ــن بی در ای
مــرگ  اســرائیل  بــر  »مــرگ  شــعارهای 
بــر آمریــکا«، » هیهــات من الذلــه، شــعار 
اســرائیل،  نابــودی   - شــد  مســلمین 
رژیــم   « شــد«،  یقیــن  مردمــان  بــر 
 - اســت  فســاد  جرثومــه  صهیونیســتی، 
 آزادی فلســطین، مرهــون اتحــاد اســت«، 

ــت -  ــت آمریکاس ــرائیل، جنای ــت اس » جنای
این همــه قتــل و غــارت، حمایــت آمریکاســت« 
حمایــت خــود را از مبــارزان فلســطینی کــه 
در برابــر دشــمن تــا بــن دنــدان مســلح 
ــتاده اند  ــدر ایس ــوار، مقت ــت خون خ صهیونیس

ــد. ــام کردن اع
حضــور اقشــار مختلــف مــردم از پیــر و جــوان، 
ــهدا،  ــواده ش ــد، خان ــر و کارمن ــرد، کارگ زن و م
طــاب و روحانیــون، دانــش آمــوز و دانشــجو، 
اســاتید، بازاریــان و.. در کنارمقامات و مســئوالن 
شــهری از دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف، بــه 
ــی  ــرارت خاص ــور و ح ــال ش ــی امس راهپیمای
ــد؛ از نســل اول انقــاب  بخشــید. همــه آمده ان
تــا نســل چهــارم، پــا در رکاب نهــاده و بــه نــدای 
ــوم  ــت از مظل ــه حمای ــه ب ــن الذل ــات م هیه

ــد. ــک می گوین لبی
ــا« کلمــات پررنگیســت کــه روی  »القــدس لن
ــد  ــه دســت گرفته ان ــردم ب ــه م ــی ک پاکاردهای

ــد. ــی می کن خودنمای
ــور همراهــی  ــر موت ــت را ســوار ب مــردی جمعی
ــراه  ــم هم ــیژنش را ه ــتگاه اکس ــد، دس می کن
ــن  ــا آخری ــعار )ت ــی ش ــداق عمل ــا مص آورده ت
نفــس( بــه پــای انقاب اســامی باشــد. تصویر 
مــردی کــه بــه ســختی بــا کپســول اکســیژن و 
ماســکی کــه بــه دهانــش زده، آدم را میخکــوب 
ــگ  ــه جن ــاری ک ــی ســنگینی ب ــد. حت مــی کن
ناعادالنــه بــروی دوشــش گذاشــته اســت، 
دســت و پایــش را بــرای دفــاع از مظلومانــی در 

ــا نبســته اســت.  دیگــر کشــورهای دنی

ــتقال  ــودای آزادی و اس ــرش س ــوز در س هن
ــد.  ــان مــوج مــی زن ــرای همــه جه ب

ــزرگ  ــک و ب ــوان، کوچ ــر و ج ــرد و زن، پی م
آمده انــد تــا مشــت های گــره کــرده خــود 
ــل هــر  ــا مث ــد ت ــزرگ کنن ــار شــیاطین ب را نث
ســال روز قــدس امــا پرشــکوه تر و بــا عظمــت 
ــر آمریــکا و صهیونیســم را  بیشــتری مــرگ ب
ــه  ــه چگون ــد ک ــدا می دان ــد، و خ ــاد بزنن فری
حربه هــای بحــران ســازهای جیره خــور رژیــم 
ــواره ای  ــای ماه ــه نماه ــتی و وارون صهیونیس
ــگ  ــارک رن ــان المب ــه رمض ــن جمع در آخری
بــرای  روســیاهی اش  تنهــا  و  می بــازد 
ــی  ــخ باق ــه تاری ــازان همیش ــگ ب ــن نیرن ای

می مانــد.
 قلب مسئوالن باید با قلب مادران 

شهدا بتپد، نه با قلب آمریکا
 حجــت االســام احمــد ســالک در ســخنرانی 
مراســم روز قــدس کــه جمعــه-۱۸ خــرداد- 
در مصلــی اصفهــان ایــراد شــد، پــس از 
ــان  ــردم اصفه ــور م ــر ش ــور پ ــکر از حض تش
ــو  ــدف مح ــا ه ــام ب ــدس را ام ــت: روز ق گف
ــن  ــن ای ــرد. بنابرای ــذاری ک ــراییل بنیان گ اس
ــا محــو  ــه امــام اســت و ت روز میــراث جاودان
ــدس  ــت. روز ق ــد یاف ــه خواه ــراییل ادام اس
روز احیــای اســام اســت و همــان گونــه کــه 
ــد؛ قــدس پایتخــت همیشــگی  رهبــر فرمودن

ــت. ــطین اس فلس
وی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد اســتقال 
ــای  ــط کااله ــم و فق ــته باش ــادی داش اقتص
خاصــی را وارد کنیــم، افــزود: دولــت بایــد در 
کنــار مــردم باشــد و مشــکات مــردم را حــل 
ــادران  ــب م ــا قل ــد ب ــئوالن بای ــب مس کند،قل

ــکا. ــب آمری ــا قل ــه ب ــد، ن ــهدا بتپ ش
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: همانگونــه کــه امام راحــل)ره( 
ــل  ــز  قاب ــراییل هرگ ــکا و اس ــد؛ آمری فرمودن
اعتمــاد نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
مــا در اینجــا مــرگ بــر آمریــکا مــی گوییــم. 
ــه  ــدر ب ــه آنق ــت ک ــرده اس ــام ک ــکا اع آمری
ایــران فشــار خواهیــم آورد تــا تســلیم شــود، 
ولــی بایــد بگوییــم  کــه ایــن خــواب اســت. 
نتانیاهــو خــوب بدانــد مــا روزی نمــاز جمعــه 
خــود را بــه امامــت امــام خامنــه ای در قــدس 

خواهیــم خوانــد.

 مسئله فلسطین در راس مسایل 
جهان است

وی افــزود: طبــق فرمایــش رهبــری مســئله 
فلســطین در راس مســایل جهــان اســت و 
ــردم در  ــدی م ــز روز صــف بن روز قــدس نی
برابــر تجاوزگــران و  پیــروزی حــق بــر باطــل 
اســت، بــه فرمــوده امــام، در روز قــدس 
مســلمین بایــد بــا یکدیگــر متحــد و مجهــز 
شــوند و تــا محــو اســراییل تجهیــز بماننــد.

ــاری  ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی ــالک ب س
دیــده  بســیاری  صدمــات  اســراییل 
ــه  ــی در هم ــزود: نیروهــای انقاب اســت، اف
صحنه هــا حاضــر هســتند. شــلیک موشــک 
ــا ۶۸  ــوریه ب ــی در س ــه پایگاه ــراییل ب اس
موشــک پاســخ داده شــد و مقامــات رژیــم 
ــر  ــا دیگ ــد م ــار گفتن ــه ناچ صهیونیســتی ب

ــد.  ــم نزنی ــما ه ــم، ش ــک نمی زنی موش
ــراییل  ــت: اس ــان گف ــردم اصفه ــده م نماین
تــاش کــرد حمــاس و مقاومــت را بــا 
موشــک و گاز ســمی و بمبــاران از بیــن ببرد، 

ــت . ــی نتوانس ول

ــن  ــم در ای ــکا ه ــرد: آمری ــد ک ــالک تأکی س
مســیر از اســرائیل حمایــت مــی کنــد، 
ــان و ... را در عــراق و ســوریه  داعــش، طالب
ــپ  ــد و ترام ــلمانان انداختن ــان مس ــه ج ب
بــا وقاحــت اعــام کــرد؛ عربســتان گاو 
ــد  ــن شــرایطی،  بای شــیرده اســت. در چنی
ــده نگــه داشــت چــون روز  روز قــدس را زن
اســام اســت.امام ۲۹ ســال پیــش از بیــن 
ــن روز را  ــا ای ــد م ــی دان ــی م ــت، ول ــا رف م
زنــده نگــه داشــتیم و تــا محــو اســراییل نگه 

ــت. ــم داش خواهی

بــا  مبــارزه  راهکارهــای  تأکیــد کــرد:  وی 
ــه  ــرآن ب ــت. ق ــده اس ــرآن آم ــراییل در ق اس
پیامبــر می گویــد »محکــم بایســت بــا تمــام 
ــا باشــد.  ــد سرمشــق م ــن بای ــت«؛ ای پیروان
ــع مــا را  ــا ســه ضل ــد ب دشــمنان مــی خواهن
ــا  ــردن دل م ــی ک ــد؛ اول خال ــت بدهن شکس
از اعتقــادات و باورهایمــان اســت، ضلــع دوم 
ــارج از  ــاب در خ ــد انق ــبکه ض ــاد ۱7 ش ایج
ــت. ــاب اس ــه انق ــه زدن ب ــرای ضرب ــران ب ای
ســالک افــزود: ضلــع ســوم ایــن اســت کــه 
ــروعیت از  ــع مش ــت رف ــم در جه امپریالیس
والیــت گام برداشــته، البتــه رهبــر انقــاب 
ــرداد  ــم خ ــود در روز چهارده ــخنرانی خ در س
ــق  ــرد و در نط ــن ب ــادالت اســتکبار را از بی مع
خــود جوانــان مســلمانان را بیــدار کــرد و نویــد 

پیــروزی را داد.
 مسئوالن و مردم باید همه با هم و 

یک مشت باشیم 
ارتباطــات  و  عمــل  در  بایــد  افــزود:  وی 
ــه  ــان را ب اقتصــادی و اخاقــی خشــم خودم
ــا  ــن مســیر ب ــم و در ای دشــمن نشــان بدهی
یکدیگــر همــراه باشــیم، حیطــه مذاکــره نباید 
وارد بحــث موشــکی و قــدرت منطقــه ای 
ایــران بشــود؛ اگــر قــرار باشــد پیرامــون بحــث 
موشــکی هــم مذاکــره صــورت بگیــرد، دیگــر 

نمی توانیــم روز قــدس را معنــی بدهیــم.
ســالک گفــت: در حــال حاضــر نیروهــای 
ایرانــی هــزاران کیلومتــر دورتــر، در حــال 
ــور  ــول مح ــورمان در ح ــت کش ــاع از امنی دف
ــان  ــی آقای ــرایط کنون ــتند. در ش ــت هس والی
مذاکــره کننــده اروپــا و آمریــکا ســتیز پیشــه 
کــرده انــد؛ البتــه فعــا  آمریــکا ســتیز و اروپــا 

ســازش می کنــد.
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
برگــزاری جلســاتی بــا اســتاندار در خصــوص 
آب و مشــکات دیگــر  گفــت: ایــن جلســات 
ســازنده بــوده و با سیاســت اقتصــاد مقاومتی 

مشــکات را حــل می کنیــم.
وی تأکیــد کــرد: مســئوالن و مــردم بایــد همه 
بــا هــم و یــک مشــت باشــیم  در ایــن صورت 
ــه آینــده ســخنان رهبــری اجــرا  ــا امیــد ب و ب
ــراییل  ــده اس ــال آین ــود و  در ۲5 س ــی ش م
روز قــدس در  و  نخواهــد داشــت  وجــود 

ــد. قــدس نمــاز خواهیــم خوان
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ــا  ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــا تدبیــر انقــاب اســامی جبهــه  بیــان اینکــه ب
مقاومــت، داعــش بــه عنــوان ســپر بــای رژیــم 
صهیونیســتی را در هــم شکســت، گفــت: رژیــم 
فلســطین  مقاومــت  تــوان  از  صهیونیســتی 

ــم دارد. ــی عظی هراس
در  طباطبایی نــژاد  سید یوســف  آیــت هللا 
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه اصفهــان بــا 
توصیــه خــود و همــگان بــه رعایــت تقــوای الهی 
اظهــار داشــت: ایــام باقــی مانــده مــاه مبــارک 
رمضــان را بــه عنــوان ایامــی ممتــاز قــدر بدانیــد؛ 
ــزایی  ــت بس ــان از اهمی ــاه رمض ــر م ــه آخ ده
ــام  ــن ای ــازی در ای ــت، از خودس ــوردار اس برخ
ــنت  ــه س ــن ده ــکاف در ای ــوید، اعت ــل نش غاف

ــت. ــوده اس ــرم )ص( ب ــول اک ــرت رس حض

ــرد و  ــاره ک ــدس اش ــی ق ــه روز جهان وی ب
ــرد ۱00  ــا ب ــکی ب ــزه موش ــر در غ ــت: اگ گف
کیلومتــری داشــته باشــند همــه جــای 
ــت؛  ــررس آنهاس ــغالی در تی ــطین اش فلس
صهیونیســت ها مدعــی هســتند بــا داشــتن 
گنبــد آهنیــن دیگــر کســی نمی توانــد آنهــا 
را مــورد تهدیــد قــرار دهــد ولــی باالخــره در 
مواجهــه بــا حجــم بــاالی موشــک های 
اســت؛  پذیــر  ضربــه  مقاومــت  جبهــه 
اســرائیلی ها بســیار ترســو هســتند کــه 
ــا  ــق آنه ــه مناط ــم ب ــک موشــک ه ــر ی اگ
اصابــت کنــد هــراس عظیمــی آنهــا را فــرا 

می گیــرد.

امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــیت  ــرد: حساس ــح ک ــان تصری ــه اصفه جمع
حضــرت امــام )ره( نســبت بــه رژیــم غاصــب 
ــت  ــاص دارد؛ جمعی ــل خ ــتی دالی صهیونیس
ــر  ــون نف ــتی ۶ میلی ــم صهیونیس ــروز رژی ام
ــعت ۳0  ــر از وس ــزار کیلومت ــه ۲۲ ه ــت ک اس
ــغال  ــت اش ــطین تح ــری فلس ــزار کیلومت ه

آنهاســت.
ــه دنبــال  وی ادامــه داد: انگلیــس و آمریــکا ب
ایــن بودنــد تــا مرکــزی یهــودی در بیــن مناطق 
ــدت  ــه ش ــند و آن را ب ــته باش ــامی داش اس
تجهیــز کردنــد تــا همــه کشــورهای اســامی در 
 تیــررس آنهــا باشــد، این یک مســئله ای اســت 

کــه بایــد مرتــب تکــرار کنیــم تــا مردم نســبت 
بــه آن آگاه باشــند.

کــرد:  تاکیــد  نــژاد  طباطبایــی  هللا  آیــت 
ــه  ــم صهیونیســتی پایگاهــی نظامــی علی رژی
ملت هــای مســلمان اســت؛ امــام )ره( بــا 
ــن مســئله  ــه ای ــرت باالیشــان نســبت ب بصی
آگاه بودنــد؛ امــا امــروز عربســتان احمــق بــه 

ــت. ــف نیس ــائل واق ــن مس ای
وی بــه تدبیــر هوشــمندانه حضــرت امــام)ره( 
بــا عنــوان  اعــام یــک روز مشــخص  در 
روز قــدس اشــاره کــرد و گفــت: ایشــان 
می خواســتند ملت هــای اســامی فهــم و 
شــعور دشــمن شناسی شــان ارتقــا پیــدا کنــد.

امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــود  ــه خ ــه ای ک ــت: نقش ــان گف ــه اصفه جمع
صهیونیســت ها بــرای خودشــان کشــیدند 
ــطین،  ــه فلس ــرعت هم ــا س ــه ب ــود ک ــن ب ای
لبنــان و اردن و قســمتی از عربســتان، مصــر، 
عــراق، کویــت و ترکیــه را بگیرنــد تــا مهمتریــن 
ــد. ــار بگیرن ــان را در اختی ــی جه ــه نفت منطق

وی تاکیــد کــرد: رژیــم صهیونیســتی 70 ســال 
ــق  ــردم موف ــتادگی م ــر ایس ــه خاط ــت ب اس
نشــده بــه خواســت خــود در تحقــق خاورمیانه 

جدیــد موفــق باشــد.
آیــت هللا طباطبایــی نــژاد بــا بیــان اینکــه 
داعــش بــه وجــود آمــد تــا ســپر بــای رژیــم 
صهیونیســتی باشــد، اظهــار داشــت: بــا تدبیــر 
انقــاب اســامی، جبهــه مقاومــت داعــش بــه 
ــم صهیونیســتی را در  ــای رژی ــوان ســپر ب عن

هــم شکســت.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان

رژیم صهیونیستی از توان مقاومت فلسطین  هراس عظیمی دارد

مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان خبر داد:

برگزاری اولین جلسه شورای 
هماهنگی منطقه 4 استانهای 

اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و مركزی

ــتان  و  ــر كل اس ــی مدی ــب جال ابوطال کیمیای وطن
دبیــر منطقــه ۴ اســتانهای اصفهــان ، چهارمحــال و 
بختیــاری ، خوزســتان و مركــزی در تشــریح ایــن خبــر 
ــه ۴  ــی منطق ــه شــورای هماهنگ ــن جلس ــت: اولی گف
كشــوری بــا حضــور محمــود تقــی پــور مدیــر كل اســتان 
ــر كل  ــی ســواعدی مدی ــاری، عبدالنب چهارمحــال و بختی
خوزســتان و ســعیدرضا شــاه محمــدی مدیــر كل اســتان 
ــوزش  ــس اداره كل آم ــالن كنفران ــل س ــزی در مح مرك

فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار گردید.
جالــی هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را بررســی و 

ارزیابــی تجــارب، ایــده هــا و طــرح هــای عملیاتــی 
منتخــب در همایــش هــم اندیشــی، برنامــه ریــزی 
تعاملــی ســال ۱۳۹7 مدیــران كل ســتاد و ســازمان 

آمــوزش فنــی و حرفــه ای كشــور عنــوان كــرد.
در ابتــدای جلســه جالــی دبیــر منطقــه ۴ ســازمان 
ــدم و  ــن خیرمق ــور ضم ــه ای كش ــی و حرف ــوزش فن آم
ــه  ــارك رمضــان ب ــاه مب ــادات در م ــات و عب ــی طاع قبول
تشــریح دســتورالعمل كارگــروه منطقــه ای شــورای 

هماهنگــی مناطــق ۸ گانــه پرداخــت. 
 در ادامــه شــاه محمــدی مدیــر كل آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای اســتان مركــزی در خصوص طرح ســاماندهی، 
ــگاههای آزاد  ــاد آموزش ــر، ایج ــروی كار ماه ــی نی معرف
ــون،  ــای قان ــران از حمایته ــدی كارگ ــره من ــن كار،  به ضم
آمــوزش اقشــار و مددجویــان آســیب پذیــر و طــرح 

ــود. ــان نم ــی را بی ــاف مطالب ــاركتی اصن مش
ــر كل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان  ــور مدی تقــی پ
اولیــن جلســه شــورای  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
هماهنگــی منطقــه ۴ در خصــوص روســتای بــدون 

بیــكار، آمــوزش دهیــاران بنیــاد علــوی، كنتــرل و كاهــش 
ــه داد. ــی را ارائ ــرح های ــی ط ــیبهای اجتماع آس

ــه ای اســتان  ــی و حرف ــر كل آمــوزش فن ســواعدی مدی
خوزســتان نیــز در خصــوص اجــرای برنامــه هــای 
آمــوزش و اشــتغال اقشــار حاشــیه نشــین شــهر اهــواز 

ــود. ــان نم ــی را بی مباحث
ابوطالــب جالــی مدیــر كل آمــوزش فنــی و حرفــه 
ای اســتان اصفهــان در خصــوص مشــاركت بخــش 

توانمندســازی  ارتقــاء  شــیوه  بازنگــری  غیردولتــی، 
برگــزاری  در  صنایــع  ظرفیــت  از  اســتفاده  مربیــان، 
آمــاده  و  تمــام  پــروژه هــای  واگــذاری   مســابقات، 
بهــره بــرداری در قالــب مــاده ۲7 قانــون الحــاق ۲، مراحل 
اجــرای فرآینــد واگــذاری، خاصــه طــرح هــا و روشــهای 
واگــذاری، اقدامــات صــورت گرفتــه واگــذاری هــا و نتایــج 
آن، پیــاده ســازی مــدل آمــوزش ۲ گانــه، پــارك مهــارت و 

... مطالبــی را عنــوان نمــود.

#خبر _گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

 سرپرست منطقه یک
 شهرداری کاشان

سه میلیارد و 500 میلیون ریال 
اعتبار صرف مرمت کوی تاریخی آقا

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

محمدحســین واحدیــان  بــا بیــان اینکــه ســیمای بافــت 
تاریخــی هویــت بــی چــون و چــرای کهــن شــهر کاشــان 
 اســت، اظهــار کــرد: کوچــه تاریخــی آقــا در یکــی از 
قدیمــی تریــن محــات شــهر، در راســتای زیباســازی و 
حفــظ ارزشــمند بافــت تاریخــی آن مراحــل پایانــی مرمت 

و بهســازی خــود را ســپری مــی کنــد.
ــه ســازی حــدود  ــه اینکــه مرمــت و بدن ــا اشــاره ب وی ب
500 متــر مربــع بــه همــراه ســاخت 5 طــاق بنــد، در ایــن 
ــر ایــن ۲70  محــور پایــان یافتــه اســت، گفــت: افــزون ب
متــر مربــع از پــروژه کــوی آقــا بــه همــراه نورپــردازی آن 
توســط ســازمان احیــای بافــت فرســوده، تحــت نظــارت 
ــه ای  ــا هزین معاونــت عمــران و ترافیــک منطقــه یــک، ب
ــت  ــال در دس ــون ری ــارد و 500 میلی ــه میلی ــر س ــغ ب بال

تکمیــل اســت.
ــد  ــا تاکی ــان ب ــهرداری کاش ــک ش ــه ی ــت منطق سرپرس
بــر قدمــت تاریخــی ایــن محــور گفــت: کــوی اقــا بیانگــِر 
ــی  ــت و از طرف ــار اس ــازی دوران قاج ــاری و شهرس معم
نیــز همجــواری بــا چنــد خانــه تاریخــی و بقعــه شــاهزاده 
ــن همســایگی  ــوزه عاشــورا و همچنی ــر، منصــور، م طاه
ــار کاشــان اهمیــت ایــن محــور را  ــا عمیق تریــن آب انب ب

دوچنــدان مــی کنــد.
واحدیــان افــزود: پیشــینه تاریخــی، فرهنگــی ایــن 
محــور عــزم مــا را بــرای مرمــت آن جــزم کــرد تــا عــاوه 
ــردی  ــت گ ــه باف ــرای ادام ــی ب ــا، مکان ــی فض ــر زیبای ب

ــود. ــم ش ــهر نیزفراه ــگران در ش گردش
گفتنــی اســت هــم اکنــون ایــن پــروژه بــا پیشــرفت ۸0 

درصــدی، مراحــل پایانــی خــود را طــی مــی کنــد.

 مدیر آب و فاضالب 
روستایی شهرستان اردستان:
 آب ۲1 روستا در اردستان 

جیره بندی شد
حمیدفرخی

H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

مدیــرآب و فاضــاب روســتایی شهرســتان اردســتان 
ــتان  ــتاهای اردس ــی روس ــرای بعض ــران آب ب ــت: بح گف
ــزرگ قطــع  ــان ب ــر اوقــات آب اصفه جــدی اســت و اکث
ــه حــدود ۲۱ روســتا در مســیر  ــه طــوری ک مــی شــود ب
 خــط لولــه آب اصفهــان قــرار دارنــد و آب برایشــان 

جیره بندی می شود.
رضــا دهقــان در گفتگــو یــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
شــش دســتگاه تانکــر بــه ۹5 روســتای شهرســتان 

ــد. ــی دهن ــام م ــیار انج ــانی س ــتان آب رس اردس
 ۴5 شهرســتان  روســتای   ۹5 ایــن  از  افــزود:  وی 
ــت و  ــتایی نیس ــش آب روس ــت پوش ــتای آن تح روس
 بعضــی از روســتاهای غیــر پوشــش بخــش ســفلی کــه 
ــر ســیاب  ــر اث ــوده ب ــات هایشــان در مســیر ســیل ب قن

مســدود شــده اســت.
مدیــرآب و فاضــاب روســتایی شهرســتان اردســتان 
ــوات بعضــی از  ــه مســدود شــدن قن ــا توجــه ب گفــت: ب
روســتاها بــر اثــر ســیاب اخیــر هیــچ گونــه منابــع آبــی 
ــانی  ــال آبرس ــاب در ح ــرکت آب و فاض ــه ش ــد ک ندارن

ســیار اســت.
دهقــان بــا بیــان اینکــه بحــران آب بــرای بعضی روســتاها 
ــان  ــر اوقــات آب اصفه ــح کــرد: اکث جــدی اســت، تصری
ــه در  ــتا ک ــدود ۲۱ روس ــه ح ــود ک ــی ش ــع م ــزرگ قط ب
مســیر خــط لولــه آب اصفهــان قــرار دارنــد آب برایشــان 

جیــره بنــدی مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد: روســتاهایی کــه آب برایشــان بــه صــورت 
جیــره بنــدی مــی شــود جایگزیــن آن بــا تانکــر از علمــک 

شــهری آبرســانی می شــوند.
ــه مشــکات  مدیــرآب و فاضــاب روســتایی اردســتان ب
آب رســانی ســیار بــه روســتاها اشــاره کــرد و گفــت: کمبود 
ــن  ــین آالت از مهمتری ــودن ماش ــوده ب ــارات و فرس اعتب

مشــکات آب رســانی ســیار بــه روســتاها اســت.
تعــداد مشــترکان آب روســتایی شهرســتان اردســتان ۱۳ 

هــزار و ۲۱0 مــورد اســت.

 کشف 11۶۲کیلوگرم 
چوب بلوط غیرمجاز در برخوار

مهناز طغیانی
M.Toghyani@eskimia.ir

 برخوار

ــک  ــگان حفاظــت شهرســتان برخــوار گفت:ی ــده ی فرمان
ــوط،۲۹۸ کیلوگــرم ذغــال  هــزار و ۱۶۲ کیلوگــرم چــوب بل
ــوار  ــاز در برخ ــاغ غیرمج ــوب ت ــرم چ ــوط و ۴۸ کیلوگ بل

ــط شــد. کشــف و ضب
مامــوران یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعــی وآبخیزداری 
شهرســتان برخوارطــی عملیــات گشــت ومراقبت درســطح 
شهرســتان موفــق بــه کشــف وضبــط مقــدار۱۱۶۲ کیلوگرم 
ــرم  ــوط و۴۸ کیلوگ ــال بل ــرم ذغ ــوط،۲۹۸ کیلوگ چــوب بل

چــوب تــاغ غیــر مجــاز گردیدنــد.
ــتان  ــت شهرس ــگان حفاظ ــده ی ــگری فرمان ــول عس رس
برخوار،بابیــان ایــن مطلــب افزود:ضمــن شناســایی 
متخلــف وتشــکیل پرونــده بــرای نامبرده،متخلــف جهــت 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی گردید.
گفتنــی اســت جنگلهــای بلــوط غــرب کشــور با مســاحتی 
ــران  ــای ای ــار،۴0 درصــد جنگله ــون هکت ــر 5 میلی ــغ ب بال
راتشــکیل مــی دهندکــه بــا وجــود فوایــد زیســت محیطی 
فــراوان متأســفانه موردهجــوم ســودجویان و قاچاقچیــان 

چــوب قــرار مــی گیــرد.
همچنیــن جنــگل هــای دســت کاشــت تــاغ بامســاحتی 
و  روســتاها  حاشــیه  در  هکتاراغلــب   5000 بــر  بالــغ 
شــهرهای توابــع شهرســتان واقــع گردیــده اســت و نقــش 
ــل  ــی و تعدی ــیبهای محیط ــش آس ــیارمهمی در کاه بس
ــذا حفــظ وصیانــت ازایــن  ــد. ل  آب و هــوای منطقــه دارن
عرصــه هــا بیــش ازپیــش مــورد توجــه نیروهــای 

قراردارنــد. اداره  ایــن  حفاظتــی 

،،
همــه آمدنــد؛ از نســل اول انقــاب تا 
نســل چهــارم، پــا در رکاب نهــاده و به 
نــدای هیهــات مــن الذلــه بــه حمایــت 

از مظلــوم لبیــک می گویند.

امروز  شنبه 19 خرداد ماه 1397 - سال چهارم - شماره 724 روزنامه

مدیرعامــل ســازمان عمــران زاینــده رود گفــت: ســال گذشــته ۸0 
درصــد بودجــه ســازمان نســبت بــه ســال ۹5 افزایــش یافــت.

محســن خلیلــی اظهارکــرد: ســازمان عمــران زاینــده رود در ســال 
۶7 و بــا انگیــزه صیانــت و حفاظت از حاشــیه دریاچه زاینــده رود، 
ایجــاد بســتری بــرای جــذب گردشــگر و تبدیــل آن بــه فضایــی 
ــرای  ــی را ب ــت کــه راه هــای طوالن ــان دول ــرای اســتراحت کارکن ب

ســفرهای پــر خطــر نداشــته باشــند، ایجــاد شــد.
ــداف و  ــا اه ــده رود ب ــران زاین ــازمان عم ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــاعه و  ــری در اش ــیار مؤث ــش بس ــته نق ــه داش ــت هایی ک سیاس
رونــق صنعــت گردشــگری در اســتان اصفهــان ایفــا کــرده اســت، 
ــای  ــذار در بخش ه ــا جــذب ســرمایه گ ــن ســازمان ب ــزود: ای اف

ــر رونــق اشــتغال در منطقــه افــزوده اســت. مختلــف ب
کــرد: تاکیــد  رود  زاینــده  عمــران  ســازمان   مدیرعامــل 

ــورت  ــه ص ــر را ب ــزار نف ــج ه ــتغال پن ــه اش ــازمان زمین ــن س  ای
مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم کــرده و ســال گذشــته نقــش 
ــه  ــا و ب مهمــی در افزایــش اشــتغال در شهرســتان چــادگان ایف

ــرده اســت. ــه کمــک ک ــق اقتصــادی منطق رون
وی بــا بیــان اینکه در ســال ۹۶ برنامه های ســازمان عمــران در دو  
محــور عمرانــی، فرهنگــی و اجتماعــی برنامه ریــزی شــد، افــزود: 
ســال گذشــته رویکــرد ســازمان عمــران در بخش عمرانــی تقویت 
و ایجــاد زیرســاخت هــای جدیــد از جملــه مشــارکت در احــداث 
ــان، جــذب ســرمایه گــذار در پروژه هــای  جــاده چــادگان _اصفه
عمرانــی و ایجــاد درآمــد پایــدار در بخــش عمرانــی توانســت پس 
ــه  ــا ب ــد وی ــداث ۲0 واح ــه اح ــادرت ب ــی مب ــال های طوالن از س
قصــد ایجــاد درآمــد پایــدار بــرای اجــاره کنــد، البتــه ســازمان بــه 

هیــچ عنــوان قصــد فــروش ویاهــا را نداشــته اســت.

ــه  ــی ک ــا خدمات ــت: ب ــان گف ــهردار اصفه کیمیای وطن ش
ــار  ــو انجــام مــی دهــد غب ــه دهن ــرای محل مدیریــت شــهری ب

محرومیت از این محله زدوده می شود.
قــدرت هللا نــوروزی در آییــن نکوداشــت چهــره هــای تاثیرگــذار 
محلــه دهنــو، اظهــار کــرد: ســابقه حضــور مــردم محلــه دهنــو در 
مبــارزات انقــاب و ســابقه آنها در دوران جنگ بر کســی پوشــیده 
نیســت. مــردم ایــن محلــه دارای تدیــن، شــجاعت و صداقــت 
بــوده و ایــن اوصــاف را در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه 
خوبــی اثبــات کــرده انــد.  وی تصریــح کــرد: بــا وجــود رشــادت 
ــو در جنــگ  ــه دهن ــی کــه مــردم محل هــا و جــان فشــانی های
تحمیلــی از خــود نشــان داده انــد ایــن منطقــه از امکانــات الزم 
ــت ــاش اس ــهری در ت ــد ش ــت جدی ــت. مدیری ــوردار نیس  برخ
تــا بــا نــگاه محرومیــت زدایــی از تمــام مناطــق شــهری بــه ویــژه 

محلــه دهنــو سیاســت هایــی را بــرای احیــای حقــوق مــردم این 
مناطــق اعمــال کند.

ــخگوی  ــی پاس ــد همگ ــه بای ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
ــا کمــک  ــوان ب  ایــن محرومیــت هــا باشــیم، ادامــه داد: مــی ت
ــهرداری  ــه دو ش ــر منطق ــو، مدی ــه دهن ــذاران محل ــرمایه گ س
ــرد  ــاد ک ــول ایج ــه تح ــن منطق ــهری در ای ــران ش ــام مدی و تم
ــرای  ــک گام ب ــم ی ــا کنی ــم ادع ــی توانی ــورت م ــن ص ــه در ای ک

ــم. ــته ای ــذاری برداش خدمتگ
وی افزایــش شــور و نشــاط اجتماعــی میــان شــهروندان را یکــی 
ــارک  از برنامــه هــای شــهرداری ذکــر کــرد و افــزود: در مــاه مب
رمضــان بیــش از ۴7 برنامــه بــا ۲00 اجــرا در تمامــی نقــاط شــهر 
اصفهــان در حــال اجراســت، زیــرا ایــن حــق همــه مــردم اســت 

کــه از چنیــن برنامــه هایــی برخــوردار باشــند. 

 محرومیت زدایی و احیای حقوق مردم 
دغدغه مدیریت شهری است

مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود خبر داد:

افزایش 80 درصدی بودجه سازمان عمران زاینده رود

امسال روز قدس باشکوه تر از هرسال برگزار شد

 نصف جهان، تجلی حضوری قوی تر و پرشورتر 
تمام همت خود را برای »محو غده سرطانی اسرائیل« به کار می بندیم
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نماز جمعه

آیت هللا حسینی بوشهری:
آمریکا در اوج انزوا قرار گرفته است

قم
esfahan.kimia@gmail.com  

امام جمعــه قــم گفــت: چنــد روز قبــل آمریــکا خواســت 
قطعنامــه بــه نفــع اســرائیل و علیــه فلســطینیان صــادر 
ــه رأی  ــن قطعنام ــه ای ــودش ب ــط خ ــکا فق ــی آمری ــد؛ ول کن
داد و در شــورای امنیــت تنهــا مانــد و ایــن اوج انــزوای 

آمریکایی هاســت.
آیــت هللا سیدهاشــم حســینی بوشــهری بــا اشــاره بــه اینکــه 
مــردم و کارگــزاران نظــام اســامی بایــد همــت کنند کــه فضائل 
اخاقــی را در جامعــه بســط و گســترش دهنــد، اظهــار کــرد: 
ــا  ــد ت ــترش یاب ــه گس ــتحبات در جامع ــات و مس ــد واجب بای

جامعــه دینــی در مســیر صــاح و ثبــات حرکــت کنــد.
وی بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــری در مراســم ســالگرد ارتحــال 
ــام اســام  ــرد: ام ــی)ره( خاطرنشــان ک ــام خمین حضــرت ام
ــرد و  ــن کشــور ک ــگ سیاســی ای ــاب محمــدی را وارد فرهن ن
تصمیمــات امــام بــر اســاس محاســبات معنــوی و تــوکل بــه 

خداونــد بــود.

امام جمعه همدان:
تنها راه پیروزی کشور در 

مقاومت است
همدان

esfahan.kimia@gmail.com

امام جمعــه همــدان بــا بیــان اینکــه تنهــا راه پیــروزی کشــور 
در مقاومــت اســت، از حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی روز 

قــدس قدردانــی کــرد.
آیــت هللا غیاث الدیــن طه محمــدی بــا طــرح ایــن پرســش ها 
کــه چــرا بایــد اســرائیل بــه وجــود آیــد، چــرا بایــد آمریــکا کــره 
ــد و  ــه وجــود آی ــد داعــش ب ــد، چــرا بای ــن کنن ــن را ناام زمی
ــد  ــت کنن ــت ها جنای ــال صهیونیس ــس از 70 س ــد پ ــرا بای چ
و هیــچ کســی صــدای مــردم مظلــوم را نشــود؟ خطــاب بــه 
ــرای  راهپیمایــان روز قــدس، اظهــار کــرد: تنهــا کســانی کــه ب

ــا خواســته اند، شــمایید. ــه پ ــاع از مظلومــان ب دف

امام جمعه قزوین:
امریکا سقوط رژیم جعلی 
اسرائیل را سرعت بخشید

قزوین
esfahan.kimia@gmail.com

نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان و امام جمعــه قزویــن در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه گفــت: آمریــکا ســقوط رژیــم 

صهیونیســتی را ســرعت بخشــید.
ــه  ــاز جمع ــای نم ــی در خطبه ه ــم عابدین ــت هللا عبدالکری آی
ایــن هفتــه قزویــن اظهــار کــرد: ســال ها پیــش شــعار رژیــم 
صهیونیســتی »از نیــل تــا فــرات« بــود و اعتقــاد داشــتند ایــن 
ــه آن  ــد ب ــت و می بای ــه آنهاس ــق ب ــا متعل ــعت از جغرافی وس

دســت پیــدا کننــد.
وی افــزود: آن زمانــی کــه ایــن شــعار را ســر دادنــد کســی در 
ــی  ــن کشــور عرب ــزد و در آن دوران چندی مقابلشــان حرفــی ن
ــه  ــد و ب ــان دوام بیاورن ــل آن 6 روز بیشــتر نتوانســتند در مقاب
ــترده تر  ــود را گس ــای خ ــه زیاده خواهی ه ــر دامن ــن خاط همی

کردنــد و شــعار »نظــم نویــن جهانــی« را مطــرح کردنــد.

امام جمعه زاهدان:
استکبار از جبهه مقاومت 

هراس دارد
زاهدان

esfahan.kimia@gmail.com

ــن اندیشــه  ــال ای ــه دنب ــکا ب امام جمعــه زاهــدان گفــت: آمری
اســت کــه در یــک کشــور، دو دولــت را بــه رســمیت بشناســد و 
امــروز عربســتان و کشــورهای متعهــد آنهــا هــم همیــن نظریه 

را دارنــد.
آیــت هللا عباســعلی ســلیمانی افــزود: امــام راحــل در پیامــی 
ــام  ــدس اع ــان را روز ق ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع آخری
ــا  ــا ب ــان خواســتند ت ــردم مســلمان جه ــوم م ــد و از عم کردن
برپایــی  راهپیمایــی بــرای سرنوشــت مــردم فلســطین، 
همبســتگی و حقــوق مــردم مظلــوم فلســطین ثابــت شــود.

امام  جمعه کرج:
رژیم جعلی صهیونیستی از 

نابودی داعش اندوهگین است
کرج

esfahan.kimia@gmail.com

ــن  ــای ای ــینی همدانی در خطبه ه ــدی حس ــت هللا محمدمه آی
هفتــه نمــاز جمعــه کــرج ضمــن تقدیــر از حضــور والیــی مــردم 
ایــن کان شــهر در راهپیمایــی امــروز، گفــت: حضــور مــردم در 
راهپیمایــی روز قــدس امســال از ســال های گذشــته پرشــورتر 
بــود و بــرگ زریــن دیگــری بــر افتخــارات اســتان البــرز افزود.

وی در ادامــه بــه شــرایط کنونــی فلســطین اشــاره کــرد و اظهــار 
ــن  ــل از بی ــه دلی ــم کودک کــش صهیونیســتی ب داشــت: رژی
رفتــن داعــش کــه ابــزاری برای پیشــبرد اهــداف و منافعشــان 
بــود، بــه  شــدت اندوهگیــن و خشــمگین اســت و در حقیقــت 
ــت از  ــره اســتکبار و دســتان پشــت پرده در حمای داعــش چه

اشــغالگران صهیونیســم را رو کــرد.

امام جمعه رشت:
سازمان ملل و شورای امنیت ابزاری 

برای دزدان بین المللی هستند
رشت

esfahan.kimia@gmail.com

ــم  ــوم رژی ــه های ش ــه نقش ــاره ب ــا اش ــت ب ــه رش امام جمع
صهیونیســتی در اشــغال ســرزمین فلســطین، گفــت: ســازمان 
ــرای  ــزاری ب ــط وســیله و اب ــت فق ــژه شــورای امنی ــل به وی مل
دزدان بین المللــی هســتند و خیرشــان از بــدو تأســیس 
 بــه بشــریت نرســیده و از جنایتــکاران بشــریت حمایــت 

می کنند.
ــن  ــرد: ای ــان ک ــی بی حجت االسام والمســلمین رســول فاحت
ــی کشــور را در  ــگاه مردم ــد پای ــاش می کن ــا دشــمن ت روزه
حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین دچــار وهــن و شــبه کنــد.

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

فرمانــدار  بــا حضــور  در جلســه ای کــه 
شهرســتان آق قــا، مدیرعامــل و معاونیــن 
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
گلســتان و بخشــداران و مدیــر امــور آبفــار 
فرمانــدار  محــل  در  قــا  آق  شهرســتان 
ایــن شهرســتان برگــزار شــد، وضعیــت 
ــتان ها  ــن شهرس ــتاهای ای ــرب روس آب ش

ــد.  ــی ش بررس
مهنــدس شــکیبافر رئیــس هیئــت مدیــره 
و مدیرعامــل ایــن شــرکت در ایــن جلســه 
ــال  ــای در ح ــت پروژه ه ــی از وضعی گزارش

اجــرا ایــن شهرســتان را بیــان نمودنــد.

در ادامــه، مهنــدس شــکیبافر گفــت: بحران 
آب جــدی اســت، وی کاهــش آب هــای 
و  آســمانی  نــزوالت  بــارش  زیرزمینــی، 
برداشــت های بی رویــه و غیــر اســتاندارد 

ــرد. ــام ب ــل ن ــن دالی ــی از ای از آب را برخ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت  از منابــع 
آب زیرزمینــی بســیار بیشــتر از ظرفیــت 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــفره های آب زیرزمین س
مــردم  بیــن  در  بایــد  مصــرف  الگــوی 
ــه  ــورت ادام ــود و در ص ــازی ش فرهنگ س
اســتفاده بی رویــه از آب بــا مشــکل جــدی 

ــد.  ــم ش ــه خواهی مواج
ــت  ــج مدیری ــتار تروی ــه خواس وی در ادام
الگــوی مصــرف آب توســط دهیــاران و 

شــورای اســامی در ســطح روســتاهای 
از  اســتفاده  افــزود:  و  شــد  شهرســتان 
تریبــون  نظیــر  اثرگــذار،  ظرفیت هــای 
ــازی  ــر شفاف س ــاجد ب ــه و مس ــاز جمع نم
ــت آب را  ــاظ وضعی ــی از لح ــت کنون موقعی
ــوی مصــرف  ــت الگ ــوی در رعای راهــکاری ق
ــف  ــای مختل ــمند در الیه ه ــه ارزش ــن مای ای

اجتمــاع دانســت.
در ادامــه فرمانــدار شهرســتان آق قــا از 
خدمــات شــرکت آبفــار گلســتان درراســتای 
تأمیــن آب شــرب روســتاییان و اجــرای 144 
کیلومتــر شــبکه توزیــع در روســتاهای ایــن 
شهرســتان طــی ســال های 95 و 96 در جهت 
ــت ــدر رف ــری از ه ــود آب و جلوگی ــع کمب  رف

آب تقدیــر و تشــکر کــرد و افــزود، بــا 
ــه شــروع فصــل گرمــا و مصــرف  توجــه ب
بــی رویــه آب در خصــوص کمبــود آب 
شــرب در روســتاهای تحــت پوشــش 
ــتاهای  ــا روس ــا خصوص ــتان آق ق شهرس
ــه  ــرواش بهلک ــالیان، پی ــه س ــی، یلم یامپ
داشــلی، بهلکــه شــیخ موســی را تشــریح 
نمودنــد و خواســتار نظــارت ویــژه بــر 
توزیــع عادالنــه آب شــرب در زمــان پیــک 
مصــرف خصوصــا در فصــل گرمــا شــدند.
ــه  ــروری و مای ــازی ض ــت: آب نی وی گف
حیــات بــرای بشــر اســت کــه امــروزه 
بیــش از هــر زمــان، بــا توجــه بــه کاهــش 
منابــع آب زیرزمینــی بــه مدیریــت بــر 

ــم.  ــاز داری ــت از آب نی ــره وری درس به
بــرای  فرهنگ ســازی  لــزوم  بــر  وی 
نهادینــه شــدن صرفه جویــی آب تأکیــد 
ــه  ــران آب در جامع ــا بح ــت: گوی ــرد و گف ک
محســوس  به طــور  مــردم  توســط 
بــا  کــه  می طلبــد  نشــده،  احســاس 
آگاه ســازی  در  گســترده  اطاع رســانی 
بحرانــی  وضعیــت  از  مختلــف  اقشــار 
 آب اقداماتــی جــدی و متوالــی صــورت 

گیرد.
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــس از بح ــه پ در خاتم
تصمیمــات خوبــی جهــت تکمیــل و تجهیز 
ــل  ــداث و تکمی ــز اح ــاه و نی ــه چ 4 حلق

ــد. ــاب مخــزن اتخــاذ گردی ــد ب چن

خراسان جنوبی
esfahan.kimia@gmail.com

ــت:  ــی گف ــان جنوب ــاب خراس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
اکنــون 60 هــزار کنتــور آب در ایــن اســتان معیــوب اســت کــه 

ــه تعویــض دارد. ــاز ب ــری از هــدر رفــت آب نی ــرای جلوگی ب
هاشــمی مقــدم مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان 
ــان  ــزار توم ــور خــراب 140 ه ــر کنت ــض ه ــت: تعوی ــی گف جنوب
هزینــه دارد کــه بــه دلیــل محدودیــت منابــع مالــی، ایــن اقــدام 

در اســتان بــه کنــدی پیــش مــی رود.
ــزار  ــج ه ــض پن ــذاری تعوی ــرکت هدف گ ــن ش ــزود: ای وی اف
ــق  ــرای تحق ــاش ب ــت ت ــه نهای ــه دارد ک ــور آب را در برنام کنت

ــت. ــام اس ــال انج ــاد شــده در ح ــدف ی ه
ــزار و 119  ــج ه ــرد: ســال گذشــته پن ــان ک ــدم  بی هاشــمی مق

دســتگاه کنتــور آب بــا هزینه کــرد چهــار میلیــارد و ۸6۳ میلیــون 
ریــال بــرای مشــترکین خریــداری شــد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان جنوبــی ادامــه داد: 
ــز در  ــترکین نی ــراب مش ــده خ ــض ش ــای تعوی ــزان کنتور ه می
ایــن مــدت پنــج هــزار و ۳70 دســتگاه بــود کــه نســبت به ســال 

مــا قبــل آن 1۳ درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.
وی بیشــترین تعویــض کنتــور آب را مربــوط بــه شــهر بیرجنــد 
نگهــداری  و  در حفــظ  از مشــترکین خواســت  و  دانســت 

کنتور هــای آب نهایــت دقــت را معمــول دارنــد.
ــار داشــت: تعویــض کنتور هــای معیــوب  هاشــمی مقــدم  اظه
ــری  ــت ظاه ــدر رف ــزان ه ــش می ــور کاه ــه منظ ــترکین ب مش
آب و جلوگیــری از تضییــع حقــوق دولــت و مشــترکین انجــام 

می شــود. 

یاسوج
esfahan.kimia@gmail.com

سرپرســت ســازمان حمل ونقــل و بــار و مســافر شــهرداری 
یاســوج گفــت: اعــام نــرخ خدمــات نــاوگان حمل ونقــل بــار در 
ــهری  ــل درون ش ــامانه حمل ونق ــار در س ــی ب ــوج جا به جای یاس
از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار بــوده و نقــش آن در شــکوفایی 
و توســعه اقتصــادی شــهری کتمان ناپذیــر اســت؛ بــا ایــن 
وجــود ایــن ســازمان در راســتای بهبــود وضعیــت حمل ونقــل و 
براســاس دســتورالعمل مراجــع ذیصــاح، شــرکت های باربــری را 

شناســایی و در حــال ســاماندهی آن هــا اســت.
ــار و  ــل و ب ــازمان حمل ونق ــرد: س ــوان ک ــور عن ــام خلقی پ ضرغ
مســافر شــهرداری یاســوج بــرای شــرکت های باربری شناســایی 

شــده، اقــدام بــه صــدور پروانــه فعالیــت کــرده اســت.

خلقی پــور بــا بیــان اینکــه نــرخ کرایــه وانــت نیســان تــا شــعاع 
ــان و  ــزار توم ــر ۳0 ه ــان، 20 کیلومت ــزار توم ــر 20 ه 10 کیلومت
ــوزو  ــرد: ایس ــح ک ــت، تصری ــان اس ــزار توم ــر ۳5 ه 25 کیلومت
ــر ۳0  ــعاع 10 کیلومت ــا ش ــابه ت ــین های مش ــن و ماش ــه ت س
ــا 25  ــا شــعاع 20 کیلومتــر 40 هــزار تومــان و ت هــزار تومــان، ت

ــان اســت. ــزار توم ــری 45 ه کیلومت
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ کرایــه 5 تــن تــا شــعاع 10 کیلومتــری 
40 هــزار تومــان، 20 کیلومتــری 50 هــزار تومــان و 25 کیلومتــر 
55 هــزار تومــان اســت، افــزود: کرایــه بنــز 10 تــن بــه ازای هــر 
تــن تــا شــعاع ۳5 کیلومتــری 6 هــزار و 600 تومــان، یدک کــش 
در محــدوده خدمــات شــهری 40 هــزار تومــان، پیــک موتــوری 
از مرکــز شــهر تــا شــعاع 10 کیلومتــری هــر ســرویس 2 هــزار و 

400 تومــان اســت.

استانها

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی بیان کرد:

۶۰ هزار کنتور آب در خراسان جنوبی معیوب است
شهرداری یاسوج:

اعالم نرخ خدمات ناوگان حمل ونقل بار در یاسوج

فرماندار یزد:
16میلیارد تومان تسهیالت 

اشتغالزایی به شهرستان یزد 
اختصاص یافته است 

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

ــت: ایجــاد اشــتغالزایی درروســتاها از  ــزد گف ــدار ی فرمان
اولویت هــای اصلــی دولــت بــوده اســت و تاکنــون در ایــن 
زمینــه بیــش از 16میلیــارد تومــان تســهیات اشــتغالزایی 
ــم  ــا در نظــر داری ــه و م ــزد اختصــاص یافت ــه اســتان ی ب

ایــن میــزان را بــه ســه برابــر افزایــش بدهیــم .
مصطفــی ســاالری در نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه 
اســتان، اظهــار داشــت: تســهیات اشــتغالزایی بــه اســتان 
ــص  ــتایی تخصی ــهری و روس ــر ش ــوزه فراگی ــزد در 2ح ی
یافتــه کــه نــرخ ایــن تســهیات بــرای شــهرها 12 درصــد و 

بــرای روســتا 6 درصــد اســت . 

وی افــزود: اعطــای تســهیات براســاس تعــداد 
اشــتغالی اســت کــه توســط افــراد ایجــاد می شــود 
و هرچــه اشــتغال بیشــتر فراهــم شــود، تســهیات 
ــد.  ــد ش ــت خواه ــان پرداخ ــه متقاضی ــتری ب بیش
ــه در نظــر دارد اشــتغال ایجــاد  ــردی ک ــر ف ــرای ه ب
کنــد، بیــش از 70 میلیــون در نظــر گرفتــه می شــود 
و پــس از تصویــب در کارگــروه اشــتغال شهرســتان 
ــغ  ــن مبل و پــس از آن کارگــروه اشــتغال اســتان ای
بــه تصویــب نهایــی می رســد و بــه افــراد اعطــا 

می شــود. 
  ســاالری تصریــح کــرد: بــه ازای ایجــاد هــر 
شــغل در طرح هــای ارائــه شــده،  70میلیــون ریــال 
ــد از  تســهیات پرداخــت می شــود و مــردم می توانن
ــا اســتفاده از ایــن  ــد و ب ایــن فرصــت اســتفاده کنن
تســهیات بــرای خــود و افــراد بــه خصــوص در 

ــد.  ــاد کنن ــتغال ایج ــتاها اش روس
 وی خاطرنشــان کــرد: افزایــش ســهم  درآمــد 
روســتاها از اعتبــارات آب و بــرق و گاز و مالیــات 

ــت  ــوده اس ــد ب ــش از۳0 درص ــزود، بی ــر ارزش اف ب
و در بیــش از 70 درصــد روســتاها ایــن کمک هــا 
چشــمگیر بــوده و ایــن موجــب تحــول و مانــدگاری 

ــت.  ــده اس ــتاها ش در روس
 ســاالری افــزود: در مجمــوع بخــش روســتایی 
و شــهری تاکنــون، 250 میلیــارد تومــان مصوبــه 
ــکاری مســئولین  ــا هم ــد اســت ب ــه امی داشــتیم ک
اســتان اعتباراتــی کــه بــرای  ایــن طرح هــا مصــوب 
ــرد:  ــح ک ــئول تصری ــن مس ــود. ای ــن ش ــده تأمی ش
177طــرح در کارگــروه اشــتغال اســتان بــه تصویــب 
رســیده و بــا پیگیری هــای انجــام شــده، ســهم 
اعتبــارات اســتان از 22 درصــد بــه 29.5 درصــد 

ــت.  ــیده اس رس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــزد نی ــزی ی ــدار مرک بخش
بخــش مرکــزی یــزد دارای ظرفیت هــای خوبــی 
در زمینــه کشــاورزی اســت، گفــت: بخــش مرکــزی 
ــدات  ــام اول تولی ــار، مق ــزار و ۸12 هکت ــا ه ــزد ب ی

گلخانــه ای را در ســطح اســتان دارد.

محمدجــواد برزگــر اظهــار داشــت: بخشــداری مرکزی 
اســتان یــزد یکــی از بزرگتریــن بخشــداری های 
اســتان اســت و دارای ظرفیت هــای بســیار خوبــی بــه 

خصــوص در حــوزه کشــاورزی اســت.
وی افــزود: روســتاهای ایــن حــوزه بــا جمعیــت 
ــه واســطه شــرایط  بالــغ بــر 45 هــزار نفــر، بیشــتر ب
مناســب آب و هوایــی مهاجرپذیــر اســت و ایــن 
ــام  ــار مق ــزار و ۸12 هکت ــا ه ــزد ب ــزی ی ــش مرک بخ
اول تولیــدات گلخانــه ای را در ســطح اســتان دارد؛ 
گلخانه هــا  ایــن  در  کــه  محصوالتــی  بیشــترین 
ــه  ــل، بامی ــار ســبز، گوجــه، فلف کشــت می شــود خی

ــت. ــواه اس ــم آب خ ــوالت ک و محص
برزگــر تصریــح کــرد: 90 درصــد اعتبــارات عمرانــی در 
بخــش مرکــزی یــزد هزینــه شــده اســت؛ 10 درصــد 
در هزینه هــای جــاری و 12 میلیــارد تومــان عمرانــی و 
45 درصــد معابــر، 2۳ درصــد پــارک و فضــای ســبز، 
14 درصــد کارهــای تولیــدی و درآمــدزا و 1۸ درصــد در 

کارهــای دیگــر هزینــه شــده اســت.

#خبر _ ویژه

کوتاه از استان ها
 40 روستای هیرمند 

مواجه با بحران کم آبی 
سیستان وبلوچستان احمد پیشکو

A.Pishko@eskimia.ir

در حــال حاضــر حــدود 40 روســتا در شهرســتان هیرمند بــا کمبود 
آب و افــت فشــار آب روبــرو شــده اند.

معــاون تأمیــن آب و آبرســانی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
سیســتان و بلوچســتان گفت: متأســفانه در ســال جــاری به دلیل 
اینکــه از رودخانــه هیرمنــد آبــی وارد انهــار منطقــه نشــده اســت و 
اکثــرا مشــترکین شــبکه آب شــرب روســتایی عــاوه بــر مصــرف 
خــود، دام هــا و باغ هــای خــود را هــم از طریــق ایــن شــبکه آبدهی 

ــد.  می کنن
لکزاییــان افــزود ایــن معضــل در گرمــای شــدید هــوا، موجب افت 

فشــار و کمبود آب شــده اســت. 
وی گفــت  در حــال حاضــر بــا  ســه دســتگاه تانکر ســیار بــه مردم 

روســتاهای شهرســتان هیرمند آبرســانی می شود. 
وی گفــت: در برخــی روســتاها بــا نصــب پمــپ آب کمکــی و بــا 
ــکات  ــردن مش ــم ک ــال ک ــی در ح ــای آب موقت ــرای لوله ه اج

مــردم منطقــه هســتیم.
ــرب  ــال آب ش ــه دوم انتق ــط لول ــرای خ ــزود: از  اج ــان اف لکزایی
روســتاهای شهرســتان هیرمنــد حــدود یــازده کیلومتــر آن باقــی 
مانــده اســت، و مراحــل نصــب زیرگذرهــا و روگــذر در حــال 

ــت. اجراس

اجرای برنامه های پیشگیری از شیوع 
مصرف قلیان در استان مرکزی 

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
ــان در  ــرف قلی ــیوع مص ــگیری از ش ــه و پیش ــای مقابل برنامه ه
ــی 1.5  ــه ایران ــت: در جامع ــود، گف ــرا می ش ــزی اج ــتان مرک اس
درصــد گروه هــای ســنی 1۳ تــا 15 ســال قلیــان مصــرف می کننــد 

ــه اســت.  ــزان مصــرف فاجع ــن می ــه ای ک
جــواد نظــری بــا اشــاره بــه افزایــش مصــرف قلیــان در جامعــه  
اظهــار داشــت: در جامعــه ایرانــی 1.5 درصــد گروه هــای ســنی 1۳ 
تــا 15 ســال قلیــان مصــرف می کننــد کــه ایــن میــزان مصــرف 
فاجعــه اســت و افــرادی کــه در معــرض مصــرف قلیــان هســتند 

بــه انــدازه 6 تــا ۸ نــخ ســیگار مصــرف می کننــد.
وی افــزود: قلیــان 7 هــزار مــاده شــیمیایی و ســرطان زا و 70 نــوع 
بیمــاری را در برمی گیــرد کــه متأســفانه بــه لحــاظ ســابقه دیرینــه 
قلیــان به عنــوان تفریــح خانوادگــی در ایــران، خطــری بــزرگ برای 

ســامتی محســوب می شــود.
ــان کــرد: ســیگار در اســتان مرکــزی جــزو بیشــترین  نظــری بی
میــزان مصــرف اســت، ولــی در مصــرف روزانه ســیگار اســتان های 

بوشــهر، هرمــزگان و فــارس پیشــتاز هســتند.

 تأیید میزبانی گلستان 
برای مسابقات بسکتبال 

نوجوانان غرب آسیا
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

ــی گلســتان  ــد میزبان ــان گلســتان از تأیی ــرکل ورزش و جوان مدی
بــرای مســابقات بســکتبال نوجوانــان غــرب آســیا خبــر داد. طبــق 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده توســط اداره  کل ورزش و جوانــان 
گلســتان، میزبانــی هفــت تورنومنــت بین المللــی در ایــن اســتان 
ــده،  ــزی ش ــابقات برنامه ری ــی از مس ــد. یک ــد ش ــزار خواه برگ
میزبانــی مســابقات بســکتبال نوجوانــان غرب آســیا بــوده که ظهر 
ــای  ــرای بررســی ظرفیت ه ــر فدراســیون بســکتبال ب ــروز دبی ام
اســتان و مذاکــرات نهایــی بــا مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان 

دیــدار کــرد. 
بهمــن طیبــی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: میزبانــی گلســتان 

بــرای ایــن مســابقات تأییــد شــده اســت. 
وی ادامــه داد: ایــن مســابقات پنجــم تــا 11 مردادمــاه در گــرگان 
ــم از کشــورهای  ــج تی ــون حضــور پن ــد شــد و تاکن ــزار خواه برگ
ــن مســابقات حتمــی  ــران در ای ــان، اردن، عــراق و ای ســوریه، لبن

شــده اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان تصریــح کــرد: 16 نفــر از هــر 
تیــم بــه همــراه یــک داور در مســابقات، حاضــر خواهنــد شــد و 
ایــن بازی هــا بــه صــورت دوره ای برگــزار می شــود و در هــر روز دو 

بــازی انجــام خواهــد شــد.
طیبــی گفــت: اردوی تیــم ملــی بســکتبال نوجوانــان کشــورمان 15 

روز قبــل از آغــاز مســابقات در گــرگان برگــزار می شــود.

شهردار منطقه 7 تبریز خبر داد:
آغاز عملیات آسفالت ریزی 

کوچه شهید نیکنام اشرفی الله
تبریزمجید مسلمی حکم آبادی
M.Moslemi@gmail.com

در ادامــه عملیــات ســاماندهی محــات واقــع در حــوزه شــهرداری 
منطقــه 7 تبریــز، آســفالت ریزی اساســی کوچــه شــهید نیکنــام 
ــی ایــن شــهرداری  ــی و عمران ــت فن ــه توســط معاون اشــرفی الل

شــروع شــده اســت. 

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، علــی فرخــی شــهردار منطقــه 
7 تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت رســیدگی بــه مشــکات موجــود 
در محــات منطقــه گفــت: هــدف ایــن شــهرداری رســیدگی بــه 
درخواســت های شــهروندان و اهالــی محاتــی اســت کــه ســال ها 

ــوده اســت. ــان بــدون پاســخ ب مشــکات و درخواســت های آن
ــور  ــه منظ ــزود: ب ــروژه اف ــن پ ــخصات ای ــوص مش وی در خص
ــع آســفالت ریزی صــورت  ــه 1500 مترمرب ــن محل ســاماندهی ای
خواهــد گرفــت و قبــل از آن نیــز 200 متــر طــول آبروســازی در ایــن 

محــل انجــام شــده اســت. 
فرخــی اســتفاده از مديريــت مشــارکتی و برقــراری ارتبــاط مثبت، 
ســازنده و ســالم بيــن مديريــت شــهری و شــهروندان را يکــی از 
زمينه هــای مناســب بــرای تحقــق اهــداف شــهرداری ها دانســت. 
ــام  ــا و آســفالت کوچــه شــهید نیکن ــر اســت؛ آبروه ــه ذک الزم ب
ــی  ــد میدان ــد از بازدی ــه بع ــود ک ــده ب ــوده ش ــه فرس ــرفی الل اش
شــهردار منطقــه 7 تبریــز دســتور رســیدگی هرچــه ســریع تر بــه 
وضعیــت موجــود صــادر شــد کــه در حــال حاضــر نیــز بعــداز اتمام 

ــات آبروســازی، آســفالت ریزی آن شــروع شــده اســت. عملی

تبریزماهان فاح
M.Fallah@gmail.com

 شــاملو معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن 
انقــاب اســامی کشــور، مجیــدی مدیــرکل دفتــر 
دفتــر  طرح هــای  هماهنگــی  و  برنامه ریــزی 
مرکــزی، حافــظ باباپــور مدیــرکل بنیــاد مســکن 
انقــاب اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی، 
ــهری  ــکن ش ــن مس ــی معاونی ــان و یگان پیراهنی
و عمــران روســتایی اســتان، صالحــی کارشــناس 
مســئول نظــارت و ارزیابــی امــور عمرانــی اســتان 
ــتان  ــکن شهرس ــاد مس ــت بنی ــی سرپرس و منت
جلفــا، بــرای حضــور در جلســه مشــترک بــا 
نریمــان رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 

ــا  ــه شهرســتان جلف ــه آزاد ارس ب ســازمان منطق
ــد.  ســفر کردن

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز،  در ایــن دیــدار 
شــاملو بــا اشــاره بــه چارچــوب کلــی تفاهم نامــه 
ــه شــورای  ــاد مســکن و دبیرخان ــن بنی فــی مابی
عالــی مناطــق آزاد کــه در اواخــر ســال 1۳95 
ــدن  ــی ش ــر اجرای ــد ب ــن تأکی ــد، ضم ــاغ ش اب
ایــن تفاهم نامــه در برخــی از مناطــق آزاد کشــور و 
حصــول نتایــج  و آثــار مطلــوب در نیــل به توســعه 
پایــدار مناطــق مذکــور گفــت: توانایــی و دانــش و 
تجــارب چندیــن ســاله بنیــاد مســکن می تواند در 
ــردی و...  ــگری، بوم گ ــف گردش ــای مختل حوزه ه
 در محــدوده مناطــق آزاد کشــور بــه کار گرفته شــود 

بــرای  خوبــی  فرصــت  تفاهم نامــه  ایــن  و 
ــق  ــن مناط ــعه ای ــارکت در توس ــی و مش هم افزای
ــاده  ــامی، آم ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــوده و بنی ب
اجرایــی نمــودن ایــن تفاهم نامــه در کلیــه مناطــق 
ــت.   ــه اس ــر منطق ــیل های ه ــه پتانس ــته ب آزاد بس
ــی در  ــه توضیحات ــن ارائ ــز ضم ــور نی ــظ باباپ حاف
خصــوص تفاهم نامــه فــی مابیــن منطقــه آزاد ارس 
ــه در  ــاب اســامی اســتان ک ــاد مســکن انق و بنی
نیمــه اول ســال 1۳96 منعقــد گردیــد، اظهــار کــرد: 
منطقــه آزاد ارس متفــاوت از ســایر مناطــق آزاد 
ــی در  ــوده و از لحــاظ گردشــگری و صنعت کشــور ب
کشــور نمونــه اســت؛ از ایــن رو در صــورت اجرایــی 
شــدن تفاهم نامــه در ایــن منطقــه شــاهد تغییــرات 

بنیــادی و آثــار مثبــت طــرح در حوزه هــای مختلــف 
گردشــگری و صنعــت توریســم بــه خصــوص 
ــن  ــود.  همچنی ــم ب ــتایی خواهی ــش روس در بخ
ــاد  ــات بنی ــا و امکان ــایر توانایی ه ــه س ــاره ب ــا اش ب
مســکن اســتان در حــوزه مختلــف فنــی و اجرایــی، 
ــازی  ــارکت در آماده س ــرای مش ــی ب ــه آمادگ ازجمل
ســایت صنایــع ســنگین جلفا و مشــارکت در ســایر 
پروژه هــای عمرانــی در حوزه هــای روســتایی و 
شــهری نیــز مباحثــی مطــرح شــد. در ایــن جلســه 
نریمــان ضمــن تأییــد مباحــث مطروحــه و اشــاره 
بــه آثــار مثبــت و مطلــوب فعالیت هــای بنیــاد 
ــه  ــدن تفاهم نام ــی نش ــور از اجرای ــکن در کش مس
ــار تأســف نمــود ــون اظه ــه آزاد ارس، تاکن  در منطق

ــه  ــن ب ــان ممک ــریع ترین زم ــرد: در س ــد ک و تأکی
ــه  ــای منطق ــا معاونت ه ــات کاری ب ــکیل جلس تش
آزاد ارس و اجرایــی شــدن تفاهم نامه در روســتاهای 
ــوار و  ــتاهای همج ــه آزاد ارس و روس ــل منطق داخ
برخــی از همکاری هــای عمرانــی بــا بنیــاد مســکن 
در ســطح روســتاها و شــهر جلفــا اقــدام گــردد. الزم 
ــه و  ــه تهی ــه در زمین ــن تفاهم نام ــر اســت ای ــه ذک ب
اجــرای طرح هــای عمــران روســتایی و توســعه 
کالبــدی،  بهســازی و نوســازی و مقاوم ســازی 
زیرســاخت های  توســعه  روســتایی،  مســاکن 
روســتایی، مشــارکت در ســاخت مســکن شــهری، 
ــه  مســکن محرومیــن و آماده ســازی اراضــی و... ب

ــه اجــرا خواهــد رســید.  مرحل

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با اشاره به آثار اجرایی شدن تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس، عنوان کرد:
شاهد تغییرات بنیادی در حوزه های گردشگری و صنعت توریسم به ویژه در بخش روستایی خواهیم بود
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 عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 
شهدای پتروشیمی شازند آغاز شد  

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

ــر  ــا حضــور وزی ــات اجرایــی ســاخت بیمارســتان شــهدای پتروشــیمی شــازند ب  عملی
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و جمعــی از مســئوالن اســتان مرکــزی آغــاز شــد.
عملیــات اجرایــی احــداث بیمارســتان 160 تختخوابــی شــازند بــا مشــارکت پتروشــیمی 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه منظــور تأمیــن نیازهــای بهداشــتی و درمانــی ایــن خطــه 

آغــاز شــد.
ایــن بیمارســتان در وســعت 4 هکتــار و بــا صــرف اعتبــار اولیه 600 میلیــارد ریالی از ســوی 

پتروشــیمی شــازند ســاخته می شود.
بــر اســاس پیش بینی هــای انجــام شــده، حــدود 16 هــزار مترمربــع فضــای فیزیکــی در 

ایــن بیمارســتان پیش بینــی شــده اســت.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در جریــان ســفر خــود بــه اســتان مرکــزی 
ــرداری از  ــی عصر)عــج(، در آییــن بهره ب ــد از طــرح احــداث بیمارســتان ول ضمــن بازدی

بخــش دوم طــرح توســعه بیمارســتان آیــت هللا خوانســاری اراک نیــز شــرکت کــرد.
ــر  ــفر وزی ــای س ــر برنامه ه ــامت از دیگ ــوزه س ــران ح ــل از خی ــن تجلی ــور در آیی حض
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه اســتان مرکــزی اســت. اســتان مرکــزی بــا یک 
میلیــون و 414 هــزار نفــر جمعیــت بــا 12 شهرســتان دارای 20 بیمارســتان فعــال بــا یــک 

هــزار و 945 تخــت مصــوب و 750 تخــت فعــال در قالــب ۸5 بخــش درمانــی اســت.

 مصرف هفت میلیارد کیلو وات ساعت برق 
در خراسان رضوی

خراسان رضوی
esfahan.kimia@gmail.com

ــع  ــرق خراســان رضــوی گفــت: شــرکت توزی ــروی ب ــع نی مدیرعامــل شــرکت توزی
نیــروی بــرق خراســان رضــوی بــه حــدود یــک میلیــون و 240 هــزار مشــترک ایــن 

ــه جــز شهرســتان مشــهد خدمــات ارائــه می دهــد. اســتان ب
محمدرضــا مزینــی افــزود: حــدود 52 درصــد از مصــرف هفــت میلیــارد کیلــو وات 
ــش  ــه بخ ــتان ب ــترکان اس ــرق مش ــرف ب ــوی مص ــان رض ــرق در خراس ــاعت ب س
کشــاورزی، 24 درصــد بــه مصــارف خانگــی، 1۳ درصــد بــه بخــش صنعتــی و حدود 

11 درصــد بــه بخــش عمومــی و تجــاری اختصــاص دارد.
ــار شــبکه بــرق سراســری کشــور در ســال گذشــته معــادل 55  وی گفــت: پیــک ب
هــزار و ۳46 مــگاوات و پیــک بــار شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان معــادل هــزار 
ــرق خراســان رضــوی  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــود. مدیرعام ــگاوات ب و 2۸۳ م
افــزود: همــکاری مــردم بــا سیاســت های اصــاح الگــوی مصــرف بــرق، بــه ویــژه 
ــن  ــرق مطمئ ــن ب ــه تأمی ــار کمــک شــایانی ب ــت مصــرف در ســاعات اوج ب مدیری
ــار از  ــود. مزینــی گفــت: ســاعات اوج ب ــرای تابســتان امســال خواهــد ب ــدار ب و پای
ســاعت 11 تــا 15 و از ســاعت 19 تــا 2۳ اســت و در صورتــی کــه مشــترکان در ایــن 
ســاعات از وســایل برقــی پرمصــرف اســتفاده نکننــد و مصــارف خــود را بــه ســاعات 
غیــر پیــک بــار منتقــل کننــد، امســال مشــکلی در تأمیــن بــرق نخواهیــم داشــت.

حمایت از تشکل های صنفی گردشگری 
استان ها برای فعالیت در اردبیل

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com  

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اردبیــل 
ــگری  ــی گردش ــکل های صنف ــت تش ــور و فعالی ــژه از حض ــورت وی ــه ص ــت: ب گف

ــود. ــت می ش ــل حمای ــت در اردبی ــرای فعالی ــتان ها ب اس
نــادر فاحــی، سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اردبیــل گفــت: در نظــر داریــم از تمامــی تشــکل ها، هولدینگ هــا، 
ســازمان های مــردم نهــاد، اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و فعــاالن حــوزه 

ــم. ــکاری کنی ــه هم ــوت ب ــتان ها دع ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
وی بــا تأکیــد بــه ضــرورت پیگیــری جــدی معاونــت ســرمایه گذاری جهــت حضــور 
ــویی در  ــرد: از س ــه ک ــتاندارد اضاف ــای اس ــدازی هتل ه ــری راه ان ــرکت های مج ش
حــوزه گردشــگری نیــز دعــوت از شــرکت ســرمایه گذاری ایرانگــردی و جهانگــردی و 
ــه بوم گردان هــا ضــروری  انجمن هــای صنفــی فعــال در حــوزه گردشــگری، ازجمل

ست. ا
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اردبیــل 
تأکیــد کــرد: انتظــار مــی رود در بخــش صنایــع دســتی نیــز از تشــکل های فعــال در 
موضــوع خریــد تضمینــی و بازاریابــی صنایــع دســتی جهــت همــکاری در اســتان 

دعــوت بــه عمــل آیــد.

نشست مدیرعامل شرکت آبفار گلستان با فرماندار شهرستان آق قال



رئیــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت گفــت: خدمات ژنتیک 
ــه صــورت  ــان ازدواج در بســتر طــرح تحــول ســامت، ب زم
ــگاه ها و  ــی دانش ــه تمام ــازماندهی ب ــتراتژی، س ــک اس ی
دانشــکده های علــوم پزشــکی سراســر کشــور ابــاغ شــد و 
بــر همیــن اســاس بــه ســرعت در حــال گســترش پوشــش 
خدمــات ژنتیــک در شــهرهای تحــت پوشــش خــود 

هســتند.
در  را  ژنتیــک  مشــاوره های  نقــش  ســماوات،  اشــرف 
گســترش پوشــش خدمــات ژنتیــک زمــان ازدواج، بســیار 
ــال 1390  ــت: از س ــار داش ــت و اظه ــی دانس ــم و اساس مه
بــه صــورت مقدماتــی و از ســال 1394 بــه صــورت جــدی، 
تکمیــل زیرســاخت های مــورد نیــاز خدمــات ژنتیــک زمــان 
 ازدواج را در دانشــگاه های علــوم پزشــکی آغــاز کردیــم

و خوشــبختانه مشــاوره های ژنتیــک کــه از دوران گذشــته و از 
ســال 1376 در کشــور ســازماندهی شــده بــود، بــرای اهــداف 
بــزرگ برنامــه تحــول نظــام ســامت، دوباره ســازماندهی شــد.

وی تصریــح کــرد: وزارت بهداشــت،  خدمــات ژنتیــک شــامل 
ــی  ــی و کیف ــورت کم ــه ص ــک را ب ــخیص ژنتی ــاوره و تش مش
ــه  ــیاری را ک ــک بس ــات ژنتی ــد خدم ــا بتوان ــترش داده ت گس
در بســتر تحــول ســامت ایجــاد شــده اســت، حمایــت کنــد. 
اعتقــاد داریــم کــه تــا پایــان برنامه ششــم توســعه بایــد بتوانیم 
بــه هــدف مشــخص شــده در برنامــه تحــول ســامت و برنامــه 
عملیاتــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی مبنــی بــر کاهــش 50 
درصــدی بیماری هــای ژنتیــک اولویــت دار، دســت پیــدا کنیــم 
ــا 90  ــا 80 ت ــن بیماری ه ــاله، ای ــی 10 س ــازه زمان ــک ب ــا در ی ت

درصــد کاهــش پیــدا کنــد.

متخصــص مغــز و اعصــاب گفــت: درمــان جراحــی بــاز دیســک 
کمــر، درمــان بــا لیــزر یــا تزریقــات درون کمــر، هــر کدام شــرایط 
خــاص خــود را دارنــد و نمی تــوان یــک روش درمانــی را بــرای 

تمــام افــراد توصیــه کــرد.
ــاره  ــدی خواجــوی جــراح و متخصــص مغــز و اعصــاب درب مه
ــزارش  ــا گ ــادی ب ــراد زی ــح داد: اف بیمــاری دیســک کمــر توضی
رادیولوژیســت از »ام آرآی« خــود اعــام می کننــد کــه برجســتگی 
دیســک در کمــر آن هــا گــزارش شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن افراد 

الزم اســت نکاتــی را در ایــن زمینــه بداننــد.
وی بــا بیــان اینکــه کمــردرد، به عنــوان دومیــن درد شــایع 
ــر  ــی دارد و ه ــیار متنوع ــل بس ــردرد عل ــد از س ــان بع در انس
برجســتگی دیســکی عامــل اصلــی کمردرد نیســت، توضیــح داد: 
در 35 درصــد افــراد ٢٠ تــا 4٠ ســال، اگــر ام آرآی انجــام دهنــد 

درجاتــی از برجســتگی دیســک دیــده می شــود کــه الزامــا علــت 
کمــردرد آنهــا نیســت.

ــراد  ــام اف ــر تم ــرد: اگ ــح ک ــاب تصری ــز و اعص ــراح مغ ــن ج ای
ــه  ــد ک ــد، نشــان می ده ــاالی 6٠ ســال »ام آرآی« انجــام دهن ب
تعــدادی از دیســک ها بیرون زدگــی دارنــد کــه در یک ســوم 
ایــن افــراد بیرون زدگــی دیســک شــدید می توانــد کامــا 
ــط در  ــت فق ــن اس ــوع ممک ــن موض ــد؛ ای ــت باش ــدون عام ب
ــده  ــود دی ــام می ش ــوده انج ــورت بیه ــه ص ــه ب ــی ک ام آرآی های
ــی و غیرضــروری، صــرف  ــای اضاف ــه درمان ه ــر ب شــود و منج
وقــت و هزینــه شــود. وی در پایــان توصیــه کــرد: درمــان جراحی 
ــا لیــزر یــا تزریقــات درون کمــر  ــاز دیســک کمــر یــا درمــان ب ب
ــوان  ــد و نمی ت ــود را دارن ــاص خ ــیون های خ ــدام اندیکاس هرک

ــرد.  ــه ک ــراد توصی ــام اف ــرای تم ــی را ب ــک روش درمان ی

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت:

غربالگری ژنتیکی زوجین در زمان ازدواج، اجباری است
متخصص مغز و اعصاب: 

نکات اساسی که باید درباره »دیسک کمر« بدانید

 ایمپلنت های دندانی؛ ساختار مصنوعی 
برای بی دندانی

گروه سامت فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا بیــان اینکــه از پایــان 
ســن رشــد تــا 85 ســالگی در صورتــی کــه شــرایط ســامت عمومــی فــرد اجــازه 
دهــد، می تــوان بــرای آن ایمپلنــت انجــام داد، گفــت: البتــه بیمــاران گرفتــار دیابت 
ــت  ــام ایمپلن ــرای انج ــبی ب ــدای مناس ــده، کاندی ــتخوان کنترل نش ــی اس و پوک

. نیستند
منصــور ریســمانچیان در آســتانه برگــزاری چهارمیــن همایــش بین المللــی 
ــک ســاختار مصنوعــی  ــی ی ــت دندان ــرد:  ایمپلن ــار ک ــی اظه ایمپلنت هــای دندان
ــه  ــه شــمار مــی رود و زمانــی کــه فــرد ب ــدان ازدســت رفته ب ــرای جایگزینــی دن ب
دلیــل بیماری هــای لثــه، پوســیدگی یــا عفونــت، دنــدان خــود را از دســت می دهــد 

ــن می شــود. ــدان او جایگزی ــت، دن ــک ایمپلن ــه کم ب
وی در خصــوص بــازه ســنی مناســب بــرای اســتفاده از ایمپلنت گفت: اســتفاده از 
ایــن روش از ســن 18 تــا 85 ســالگی امکانپذیــر اســت و تنهــا شــرط بــرای انجــام 

آن مناســب بــودن شــرایط عمومــی فــرد متقاضی اســت.

رئیــس مرکــز تحقیقــات ایمپلنــت افــزود: مــردم بــرای انجــام ایمپلنــت 
ــه دندانپزشــکان عمومــی کــه دوره هــای ایمپلنــت را گذرانــده باشــند  می تواننــد ب
یــا متخصصــان فــک، صــورت و لثــه و متخصصــان پروتــز دندانــی مراجعــه کننــد.

ــدر اســت،  ــت در کشــور چق ــه ایمپلن ــه متوســط هزین ــاره اینک ریســمانچیان درب
عنــوان کــرد: بخــش عمــده هزینه هــا در ایمپلنــت مربــوط بــه پایــه آن بــوده کــه 
هرچــه گــران تــر شــود، هزینــه درمــان نیــز افزایــش خواهــد یافــت؛ ولــی متوســط 
انجــام ایمپلنــت در دانشــکده دندانپزشــکی از یــک میلیــون تــا یک میلیــون و 700 

هــزار تومــان اســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
دربــاره عــوارض ایمپلنــت گفــت: اگــر ایــن اقــدام بــه درســتی انجــام گیــرد، انتظــار 
عــوارض را نداریــم؛ امــا بــه طــور کلــی افــرادی کــه دیابــت کنتــرل نشــده داشــته یا 
دچــار پوکــی اســتخوان شــدیدی هســتند کــه تحــت درمــان قــرار نگرفته انــد نبایــد 
ایمپلنــت انجــام دهنــد؛ همچنیــن برخــی از افــراد دچــار بیماری هــای خونــی تــا 
ــا  ــرای آنه ــت ب ــز انجــام ایمپلن ــی کــه بیماری شــان کنتــرل نشــده باشــد نی زمان

ــود. ــه نمی ش توصی
 چهارمیــن همایــش بین المللــی ایمپلنت هــای دندانــی ســوم تــا پنجــم مردادمــاه 
ــزار  ــته برگ ــاتید برجس ــران و اس ــور صاحبنظ ــا حض ــان ب ــاری در اصفه ــال ج س

می شــود.

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه سامت

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
بهداشــت، بــا بیــان اینکــه تغذیــه نقــش مهمــی 
ــت:  ــا دارد، گف ــگیری از بیماری ه ــا و پیش در ابت
ــم  ــد رژی ــه وابســته اســت و بای ــه تغذی ــت ب دیاب

ــت. ــش گرف ــبی در پی ــی مناس غذای
ــه در  ــش تغذی ــوص نق ــی در خص ــرا عبدالله زه
ابتــا بــه بیماری هــا، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــار  ــت، فش ــه دیاب ــر ازجمل ــای غیرواگی بیماری ه
خــون بــاال، چربــی خــون بــاال، بیماری هــای 
ــی و  ــزی و قلب ــکته های مغ ــی، س ــی عروق قلب
انــواع ســرطان  ها ، مهم تریــن علــت مــرگ و میــر 

در جهــان و ایــران بــه شــمار می رونــد و از طرفــی، 
الگــوی غذایــی نامناســب کــه شــامل مصــرف بی 
ــن  ــت، مهم تری ــی اس ــک و چرب ــد، نم ــه قن روی
دلیــل ابتــا بــه بیماری هــای غیرواگیــر محســوب 

می شــود.
مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
بهداشــت، نظــرات علمــی دیگــری نیــز دارد کــه در 

ادامــه می خوانیــم:
 مصــرف زیــاد قنــد، نمــک و چربــی، بــه 
ــه  ــود، اضاف ــر می ش ــی منج ــه وزن و چاق اضاف
ــور  ــال کش ــر 5 س ــودکان زی ــی در ک وزن و چاق
ــدا  ــش پی ــر افزای ــه ۲ براب ــر ب ــه اخی ــک ده در ی
ــی  ــوزان و نیم ــد دانش  آم ــدود ۲0 درص ــد و ح کن

ــز  ــور نی ــاله کش ــا 64 س ــردان 15 ت ــان و م از زن
دچــار اضافــه وزن و چاقــی هســتند کــه پیامــد آن 
ــاال، دیابــت،  ــاال، فشــارخون ب شــیوع کلســترول ب
ــرطان ها  ــواع س ــی و ان ــی عروق ــای قلب بیماری ه

ــت. ــور اس در کش
ــوی  ــدی در الگ ــواد قن ــه م ــی روی ــرف ب  مص
ــت را  ــیوع دیاب ــار ش ــته آم ــردم، توانس ــی م غذای
ــی کــه در جهــت  افزایــش دهــد، یکــی از اقدامات
ــام  ــت انج ــی در دس ــواد غذای ــد م ــش قن کاه
ــه  ــت ک ــی اس ــرات و هماهنگی های ــت، مذاک اس
بــا صنایــع غذایــی بــرای کاهــش میــزان قنــد در 
محصــوالت غذایــی صــورت گرفتــه اســت؛ ماننــد 
ــای  ــابه ها، آبمیوه ه ــد در نوش ــزان قن ــش می کاه
صنعتــی و نوشــیدنی ها و شــیرهای طعــم دار، 
ــری  ــر، بازنگ ــن ام ــازی ای ــر عملیاتی س ــه بناب ک

ــز انجــام شــده اســت. اســتانداردها نی

 عــاوه بــر اینکــه در ســطح کشــور، بســیج های 
آمــوزش همگانــی بــرای آمــوزش ســبک صحیــح 
تغذیــه ای بــه مــردم فعالیــت خوبــی دارنــد، صنف 
ــه در  ــد ک ــز پذیرفته ان ــیرینی پزان نی ــادان و ش قن
محصــوالت خــود از قنــد، شــکر و روغــن کمتــری 
ــد  ــا بیمــاران دیابتــی هــم بتوانن ــد ت اســتفاده کنن
ــتفاده  ــیرینی ها اس ــتری از ش ــودگی بیش ــا آس ب
کننــد؛ بــا ایــن اقــدام، همچنیــن از اضافــه دریافت 
قنــد بــرای عمــوم مــردم هــم ممانعــت بــه عمــل 

می آیــد.
 در طــرح تحــول ســامت 1۲00 کارشــناس 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــور مش ــر کش ــه در سراس تغذی
در  کارشناســان  ایــن  حضــور  بــا  شــده اند، 
پایگاه هــا و مراکــز خدمــات جامــع ســامت، 
خدمــات  بــه  آســانی  بــه  می تواننــد  مــردم 
کننــد پیــدا  دسترســی  تغذیــه   مشــاوره 

ــه ســامتی  ــی ک ــاران دیابت ــر بیم ــی نظی و بیماران
آنهــا در گــروی تغذیــه مناســب اســت، بــا در پیش 
ــوارض  ــار ع ــب دچ ــی مناس ــم غذای ــن رژی  گرفت

نمی شوند.
در سیســتم  دیابتیــک کــه  پــره  بیمــاران   
شناســایی می شــوند بــه کارشناســان تغذیــه 
ــه هــم  ارجــاع داده می شــوند و کارشناســان تغذی
بــرای ایــن بیمــاران مشــاوره و آموزش هــای 
تغذیــه ای و همچنیــن رژیــم غذایــی مناســب 
درنظــر می گیرنــد، چنانچــه بیمــاران پــره دیابتیــک 
ــه  ــوند، ب ــرل ش ــب کنت ــی مناس ــم غذای ــا رژی ب

دیابــت مبتــا نمی شــوند.
 صنایــع و صنــوف بایــد به مصرف جانشــین های 
ــه جــای شــکر از مــوادی  شــکر تشــویق شــوند و ب
ماننــد اســتویا اســتفاده کننــد، اســتویا، گیاهــی بوده 

و قــدرت شــیرین کنندگی زیــادی دارد.

گردی #خبر  _ 

سالمت6

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
مصرف مواد قندی ایرانی ها باالست

تغذیه

 غذای چربی سوز
خوراکی هــا همیشــه چاق کننــده و دردسرســاز نیســتند. 
در آن هــا راز هایــی نهفتــه اســت کــه بــا کشــف آنهــا، بدنــی 

ســالم و اندامــی متناســب خواهیــد داشــت.
ــان  ــا و آقای ــتر خانم ه ــه بیش ــری، دغدغ ــا الغ ــن روز ه ای
اســت و بــرای الغــر شــدن تقریبــا هــر روشــی را امتحــان 
ــرای  ــه اول اینکــه ب ــد، حتــی راه هــای ســخت! نکت می کنن
ــه کامــل را درســت ســر ســاعت  ــد صبحان الغــر شــدن بای
مشــخص بخوریــد؛ امــا شــام نخــوردن باعــث خــواب راحت 

می شــود.
اگــر ســیر و بــی اشــتها هســتید خودتــان را بــه خــوردن غذا 
ــی ســنگین و چــرب،  ــواد غذای ــد. مصــرف م ــور نکنی مجب
رونــد هضــم غــذا را بــه تأخیــر می انــدازد. بــه ایــن ترتیــب 
بــدن بــرای مــدت بیشــتری پــر از کالــری باقــی می مانــد و 

نیــازی بــه کالــری و انــرژی جدیــد نخواهــد داشــت.
ــه  ــوردن صبحان ــه خ ــازی ب ــودن نی ــر ب ــرای الغ ــه ب البت
ســنگین و پرکالــری ماننــد ســاندویچ گــردو و پنیــر نیســت. 
در ضمــن می توانیــد در طــول روز، یــک میــان وعــده ماننــد 

ــد.  ــل کنی ــا بســته های بیســکویت می ــوه، ماســت ی می
ایــن مطلــب بــه مــا می آمــوزد کــه چگونــه بــا اضافــه کــردن 
یــک ســری از مــواد بــه رژیــم غذایــی بــه راحتــی کاهــش 

وزن را تجربــه کنیــم.
۱. شیر و ماست کم چرب و پنیر

راز چربی ســوزی ایــن ســه مــاده، کلســیم موجــود در 
آنهاســت. 

ــد هســتند و اگــر  ــدن بســیار مفی ــرای ب ماســت و شــیر ب
ــا  ــر اســت ب ــی برســید بهت ــه نتیجــه مطلوب ــد ب می خواهی
بازنگــری بــه 90 درصــد مطالــب روزنامه هــا و مجــات 
ــاالی  ــیم ب ــن کلس ــوی بی ــه ق ــه از رابط ــه تغذی ــوط ب مرب
ــدن  ــد در ب ــات مفی ــاخت ترکیب ــود س ــده و بهب ــذب ش ج

ــد. ــتفاده را ببری ــت اس نهای
 ۲. جو دوسر

راز موجــود در جــو، فیبــر فــراوان آن اســت. بــه جــای 
اســتفاده از برنــج، از خــوردن جــو دوســر همــراه بــا شــامتان 
لــذت ببریــد. ایــن کار می توانــد از ایجــاد چربــی در شــکم 

جلوگیــری کنــد.
۳. چای سبز

راز نهفتــه در آن مــاده کاتچیــن اســت. براســاس گفته هــای 
افزایــش  موجــب  ســی، کاتچیــن  کویــن  پروفســور 
متابولیســم و میــزان ســوزاندن چربــی کبــد می شــود. 
ــش  ــا ش ــار ت ــاز، چه ــن امتی ــت آوردن ای ــه دس ــرای ب ب
فنجــان چــای ســبز کافئیــن دار در روز بنوشــید و 180 دقیقه 

ــد. ــه ورزش کنی هــر هفت
۴. تخم مرغ

ــن از  ــن آن اســت. پروتئی ــرغ، پروتئی راز موجــود در تخم م
طریــق راه هــای مختلفــی موجــب کاهــش وزن می شــود؛ 
زیــرا بدن تــان انــرژی و کالــری بیشــتری بــرای شکســتن 
ــرف  ــا مص ــر غذا ه ــه دیگ ــبت ب ــی نس ــای پروتئین غذا ه

می کنــد. 
ــم  ــق حج ــود از طری ــب می ش ــن موج ــن همچنی پروتئی
ــه ایــن ترتیــب  ماهیچه هــا کاهــش وزن داشــته باشــید؛ ب
چربی هــا  بــه  نســبت  بیشــتری  ماهیچه هــا کالــری 

می ســوزانند.

زیبایی

درمان سریع موهای شکننده
موهــای خشــک و موهــای آســیب دیــده بــرای 
 همــه افــرادی کــه بــه موهایشــان اهمیــت 

می دهند، نگران کننده است.
آیــا شــما هــم هماننــد بســیاری از بانــوان، 
در  داریــد؟  زیــادی  دیــده  آســیب  موهــای 
صورتــی کــه شــما از شــامپوهای قــوی اســتفاده 
و هــر روز موهایتــان را بــا سشــوار خشــک 
می کنیــد و بــه آنهــا حالــت می دهیــد؛ ایــن 
عــادات چربــی مغــذی موهــای شــما را از بیــن 
ــای  ــه دســت آوردن موه ــرد و نتیجــه آن ب می ب

ــت. ــده اس ــیب دی ــک و آس خش
 راه های بهبود موهای آسیب دیده

یکــی از راه هــای بهبــود ایــن وضعیــت، اســتفاده 
از روغن هــای طبیعــی اســت. 

ــد  ــن می توان ــورت روتی ــه ص ــا ب ــتفاده از آنه اس
ــه  ــه موهــای شــما ببخشــد و ب ــازه ای ب جــان ت

ــد. ــا کن ــی عط ــا درخشــش و زیبای آنه
بــرای قرن هــا مــردم از روغن هــای اصلــی بــرای 
مصــارف درمانــی و زیبایــی اســتفاده می کردنــد. 
ناگهــان بــا رشــد صنعــت زیبایــی، فــروش مــواد 
ــا روغن هــا بــه صــورت  قدیمــی ترکیــب شــده ب
لوکــس و گــران، رونــق گرفــت و انــواع شــامپوها، 
ــظ  ــتی محاف ــی و بهداش ــواد آرایش ــرم ها و م س

پوســت و مــو روانــه بــازار شــدند.
ــرای محافظــت  ــا شــما ب ــرار نیســت ت ــروز ق ام
از موهــای خــود هزینــه گزافــی را بپردازیــد، 
کافیســت تــا ایــن روغن هــا را از بــازار تهیــه کنیــد 
 و از آنهــا بــرای بهبــود وضعیــت موهایتــان کمــک 

بگیرید.
و  نــرم  را  ســرتان  پوســت  بــادام  روغــن   _

می کنــد مرطــوب 
ــک  _ روغــن چــوب ســدر پوســت ســر را تحری

ــود ــو می ش ــد م ــث رش ــد و باع می کن
_ روغــن بابونــه بــه موهــا لطافــت و درخشــش 
ــد ــرم می کن ــد و پوســت ســر را ن ــه می کن اضاف

ــد  ــش رش ــث افزای ــی باع ــم گل ــن مری _ روغ
تحریــک  را  ســر  پوســت  و  می شــود  موهــا 

می کنــد
ــه  ــد و ب ــرم می کن ــا را ن ــل موه ــن نارگی _ روغ

درخشــش آنهــا می افزایــد
ــد،  ــوب می کن ــا را مرط ــا موه ــن جوجوب _ روغ
و  می کنــد  اضافــه  معدنــی  مــواد  آنهــا  بــه 

پوســت ســر را تحریــک می کنــد
_ روغــن اســطوخودوس موهــا را از ریشــه نــرم 
ــوره  ــی دارد و ش ــگاه م ــراق ن ــا را ب ــد، آنه می کن

ــد ــرل می کن ــر را کنت س
ــک  ــو را تحری ــه های م ــاری ریش ــن رزم _ روغ
ــد و گــردش  ــاد می کن و ســرعت رشــد مــو را زی

ــد ــود می بخش ــر را بهب ــت س ــون در پوس خ
_ روغــن چــوب صنــدل بــرای بهبــود بخشــیدن 
بــه انتهــای موهــا مؤثــر اســت و همچنیــن موهــا 

ــد. ــبو می کن را خوش
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تازه های پزشکی

 تهیه آب آشامیدنی سالم 
به کمک نور خورشید 

محققــان مختلــف در سراســر جهــان اختراعات جدیــدی را 
بــرای جوامــع بشــری و کمــک بــه آن هــا طراحــی کرده انــد.

ــرفت  ــبب پیش ــان س ــر جه ــره در سراس ــات روزم اختراع
جوامــع بشــری و همچنیــن آســان تر شــدن زندگــی 
می شــود. ایــن اختراعــات در زمینه هــای مختلــف از 
ــر را  ــین های غول پیک ــاخت ماش ــا س ــا ت ــد هواپیم تولی
ــی  ــه معرف ــر ب ــته خب ــن بس ــه در ای ــود ک ــامل می ش ش

ایــن اختراعــات می پردازیــم.
محققــان موفــق بــه طراحــی و اختراع وســیله ای شــده اند 
ــد.  ــه می کن ــی آب را تصفی ــیاه کربن ــه س ــا صفح ــه ب ک
ــفاف و  ــه ش ــرض محفظ ــم ع ــاده و ک ــتگاه س ــن دس ای
پاســتیکی دارد کــه بــر زیــر نــور خورشــید قــرار می گیرد و 
ایــن گــرم شــدن تدریجــی آب ســبب تبخیــر آن می شــود 
و بــا صفحــه پاســتیکی ســردتر و باریــک دیگــری تماس 
برقــرار می کنــد و برخــورد ایــن بخــار آب بــا صفحــه ســرد 
ــل  ــع تبدی ــه مای ــاره ب ــه بخــار آب دوب ســبب می شــود ک
ــی  ــاره تشــکیل می شــود آب ــه دوب ــن مایعــی ک شــود، ای

ســالم و تصفیــه شــده اســت.
محققــان از ایــن دســتگاه خورشــیدی بــرای تصفیــه آب 
آشــامیدنی اســتفاده می کننــد، ایــن دســتگاه تــوان ایــن 

را دارد کــه در هــر ســاعت ۲.۲ لیتــر آب را تصفیــه کنــد.

ارتباط خمیردندان و سرطان روده
ــی  ــاده آنت ــوزان«، م ــد »تریکل ــان می ده ــات نش مطالع
باکتریــال و ضدقــارچ یافــت شــده در صابون هــای 
دســت و خمیردندان هــا می توانــد موجــب التهــاب و 

ــود. ــرطان روده ش س
نشــان  ماساچوســت  دانشــگاه  محققــان  مطالعــه 
پاییــن  دوز  بــا  کوتاه مــدت  درمــان  کــه  می دهــد 
تریکلــوزان موجــب بــروز التهــاب روده بــا درجــه پاییــن 

شــد. موش هــا  در 
»گودانــگ ژانــگ«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن باره 
می گویــد: »ایــن نتایــج بــرای اولیــن بــار بیــان می کنــد 
کــه تریکلــوزان می توانــد آثــار مضــری بــر ســامت روده 

ــته باشد.« داش
ــا غــذای  تیــم تحقیــق در مطالعــه جدیــد، موش هــا را ب
حــاوی غلظت هــای گوناگــون تریکلــوزان بــه مــدت ســه 

هفتــه تغذیــه کردنــد.
ــا غلظــت  ــج نشــان داد موش هــای درمــان شــده ب نتای
ــا میــزان غلظــت ایــن مــاده  تریکلــوزان کــه متناســب ب
ــروه  ــا گ ــه ب ــود، در مقایس ــان ها ب ــون انس ــه خ در نمون

ــاب روده شــدند. ــرل، دچــار الته کنت
همچنیــن قرارگیــری در معــرض تریکلــوزان موجــب 
افزایــش شــدت التهــاب روده در مدل هــای مــوش 

مبتــا بــه بیمــاری روده تحریک پذیــر شــد.
ــدازه  ــوزان موجــب افزایــش ان ــا تریکل به عــاوه درمــان ب
ــه  ــا ب ــای مبت ــاء در موش ه ــرخ بق ــش ن ــور و کاه توم

ســرطان روده شــد.
محققــان تأکیــد دارنــد در مطالعــات بعــدی بایــد میــزان 
ــی  ــان ها ارزیاب ــامت روده انس ــر س ــوزان ب ــر تریکل تأثی

شــود.

خانواده

تک فرزندان، تک فرزندی را 
چگونه می بینند؟!

ــز  ــته نی ــت و در گذش ــدی نیس ــده جدی ــدی پدی تک فرزن
ــوع  ــن ن ــا ای ــته اند؛ ام ــود داش ــد وج ــای تک فرزن خانواده ه
تک فرزنــدی، در گذشــته چنــدان بــه میــل و خواســته 
ــک  ــا ی ــواده ای ب ــر خان ــود و اگ ــورده ب ــره نخ ــا گ خانواده ه
فرزنــد، عمــر خــود را ســپری می کــرد، ایــن خواســته 
چنــدان بــه انتخــاب خانــواده وابســته نبــود، درنتیجــه 
ــاد.  ــام نه ــی ن ــدی طبیع ــوان تک فرزن ــت را می ت ــن حال ای
به عبارت دیگــر، ایــن نــوع تک فرزنــدی الگــوی غالــب 
ــادی  ــاروری در ســطح بســیار زی ــود، بلکــه ب ــدآوری نب فرزن
بــود و اغلــب خانواده هــا تعــداد زیــادی فرزنــد داشــتند کــه 
ــر، جــان خــود را  ــر مرگ ومی ــر اث ــدان ب برخــی از ایــن فرزن

از دســت می دادنــد.
ــروز، نگــرش  ــه ام ــه در جامع ــن اســت ک ــر ای ــا تصــور ب ام
خانواده هــا بــه فرزنــدآوری و تعــداد فرزنــدان تغییــر 
بــه  خانواده هــا  امــروزه  به بیان دیگــر،  اســت.  کــرده 
تک فرزنــدی ارادی گرایــش پیــدا کرده انــد. وقــوع ایــن 
نــوع تک فرزنــدی، به دلیــل شــرایط نامســاعد بهداشــتی یــا 
مرگ ومیــر زیــاد نیســت، بلکــه والدیــن به طــور ارادی و بــه 
دلخــواه خــود بــه داشــتن یــک فرزنــد اکتفــا می کننــد. ایــن 
تغییــر در ســاختار خانــواده و کاهــش تعــداد فرزنــد، تغییــر 
در روابــط درون خانــواده را نیــز بــه همــراه داشــته و کیفیــت 
ــر  ــرار داده اســت. ب ــر ق ــدان را تحــت تأثی ــی تک فرزن زندگ
ایــن اســاس، خانواده هــای تک فرزنــد بــا محدودیــت 
ایفــای نقــش مواجه انــد؛ زیــرا فرزنــد، امــکان ایفــای نقــش 
خواهــر یــا بــرادر را نــدارد و از قابلیت هــا و مهارت هایــی کــه 
ــروم  ــرد، مح ــکل می گی ــرادر ش ــر و ب ــن خواه ــط بی در رواب
ــه  ــدی و اینک ــه تک فرزن ــت تجرب ــن رو، ماهی ــت. از ای اس
چگونــه بــه منزلــه پدیــده ای اجتماعــی ابــراز می شــود، بایــد 
ــای  ــری از ویژگی ه ــم عمیق ت ــا فه ــود ت ــه ش ــا مطالع دقیق

ایــن پدیــده حاصــل شــود.
در ایــن رابطــه، محققانــی از دانشــگاه اصفهــان تــاش 
زندگــی  تجربــه  پژوهشــی  مطالعــه ای  در  کرده انــد 
بــر  تأکیــد  بــا  پدیــده تک فرزنــدی  از  را  تک فرزنــدان 
دختــران بــاالی 18 ســال بررســی کننــد. از تحلیــل داده هــای 
ــی از  به دســت آمده در ایــن پژوهــش، دوازده مضمــون اصل
ــد  ــدار ش ــدی پدی ــاره تک فرزن ــرکت کنندگان درب ــه ش تجرب
کــه می تواننــد تجربــه زیســتن آن هــا را بــه تصویــر بکشــند. 
ایــن مضمون هــا شــامل مــوارد زیــر هســتند: حکمرانــی در 
خانــواده، در حســرت موقعیــت دیگــری، توقعــات افراطــی، 
ــت وجوی  ــی، در جس ــت خانوادگ ــه حمای ــاز ب ــی، نی تنهای
جبــران بــودن، پیونــد اعتبــاری، ضعــف در روابــط احساســی، 
ــل  ــن، تعدی ــی والدی ــورد تربیت ــرب، برخ ــای مخ نگرانی ه
خــود و مواجهــه بــا باورهــای کلیشــه ای. بــر اســاس 
نتایــج ایــن تحقیــق، تحلیــل تجــارب زندگــی افــراد تحــت 
بررســی نشــان می دهــد کــه حکمرانــی در خانــواده یکــی از 
ــدی اســت. ــه تک فرزن ــم در تجرب مضمون هــای بســیار مه
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ســازمان جهانــی بهداشــت، قــرن ۲1 را قــرن 
مبــارزه جــدی بــا قلیــان می دانــد؛ زیــرا 
امــروز قلیــان به صــورت یــک اپیدمــی جــدی، 
جوانــان و نوجوانــان را تهدیــد می کنــد و 
در  مردم نهــاد  ســازمان های  و  مســئوالن 
کنــار مشــارکت های مردمــی و خانواده هــا، 
ایــن کاالی  بــا  می تواننــد هــدف مبــارزه 

ــد. ــق کنن ــی را محق دخان
ــه یکــی از موضوعــات مهــم  قلیــان امــروزه ب
حــوزه ســامت تبدیــل شــده و حواشــی 
زیــادی بــه دنبــال دارد. حتــی مصرف کنندگان 
ــر  ــروزه ب ــر ام ــم دیگ ــان ه ــتاقات قلی و مش
ــد  ــرپوش نمی گذارن ــراوان آن س ــای ف ضرره
ــد،  ــرف می کنن ــی مص ــا آگاه ــت کم ب و دس
امــا ســودجویان همیشــه و همــه جــا وقتــی 
پــای ســودهای کان و بــی دردســر در میــان 
باشــد، پــای در میــدان می گذارنــد و صحــت 
و ســامت افــراد مانعــی بــرای ســودجویی و 
ــان  منفعت طلبی هــای آن هــا نیســت کــه قلی
ــده مســتثنی نشــده  ــم از قاع ــات ه و دخانی

اســت.

مباحــث زیــادی در ایــن حــوزه چنــد وقتــی 
ــت دود  ــده فس ــده، از پدی ــرح ش ــه مط ــت ک اس
گرفتــه تــا قلیان هــای جیبــی، خــودکاری و... 
ــر اســت  ــا بهت ــی ی ــاده دخان ــن م ــه مصــرف ای ک
را راحت تــر  بعــد بگوییــم مخــدر  بــه  ایــن  از 
ــرا  ــم؛ زی ــوان مخــدر اســتفاده کردی ــد. از عن می کن
درصــد بســیار چشــمگیری از تنباکوهــا و قلیان هــا 
آغشــته بــه انــواع مــواد مخــدر صنعتــی اســت کــه 
مــواد  آن  رایج تریــن  از  یکــی  مت آمفتامین هــا 

ــتند.  هس
ــاک  ــاده خطرن ــن م ــتفاده از ای ــم اس ــی ه از طرف
ــا  ــا ب ــت و تنه ــده اس ــر ش ــیار راحت ت ــی بس دخان
یــک تمــاس تلفنــی، ســریع تر از پیتــزا یــک قلیــان 
ــه در  ــوری ب ــک موت ــرف را پی ــادۀ مص ــن آم روش
ــم  ــفارش دهنده ه ــخص س ــی آورد و ش ــزل م من
ــان  ــان قلی ــه هم ــا ک ــود گوی ــی خ ــال واه ــه خی ب
ــد و از ترکیبــات مخــدر و  ســنتی را مصــرف می کن

ــاع اســت. ــی اط ــردان آن ب روان گ
امــا ایــن موضوعــی اســت کــه ســال ها مســئوالن 
مختلــف اعــم از حــوزه بهداشــت و درمــان را درگیــر 
ــرده اســت. شــاید  ــی نب ــه جای ــرده و راه ب خــود ک
ــوع  ــن موض ــد ای ــه می توان ــی ک ــی از موضوعات یک
ــت ــات اس ــر دخانی ــات ب ــد، مالی ــرل کن  را کنت

ــا افــت و خیزهــای شــدیدی   کــه در مجلــس ب
همــراه بــود و بــه عقیــده برخــی، میــزان فعلــی 
مالیــات بــر دخانیــات قانع کننــده نیســت و 

ــتند. ــرده هس ــت پ ــت هایی پش دس
ــت  ــد اس ــذا و دارو معتق ــازمان غ ــخنگوی س س
ــرای  ــان آور ب ــات از کاالهــای زی ــا اینکــه دخانی ب
ســامت اســت؛ ولــی بایــد همــان هــم بــا 
ــازار  ــودش وارد ب ــه خ ــوط ب ــتانداردهای مرب اس

ــود. ــی ش داخل
دکتــر کیانــوش جهانپــور گفــت: بهتــر اســت در 
ــر و کار  ــردم س ــامت م ــا س ــه ب ــی ک زمینه های
ــه همــان وزارت  ــت ســامت، ک دارد، ســراغ تولی
ــدی  ــرات ج ــا از خط ــم ت ــت بروی ــت اس بهداش
بــرای جامعــه جلوگیــری شــود یــا دســت کم از 

شــدت آن کاســته شــود.
ــازمان  ــا در س ــروزه م ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
غــذا و دارو بــرای رهگیــری و پیگیــری و اصالــت 
کاال امکانــات خوبــی تهیــه کرده ایــم و ایــن 
می توانــد در حــوزه دخانیــات هــم بــه کار گرفتــه 
شــود؛ زیــرا می بینیــم ایــن کار بــه ســازمان غــذا 
ــن  ــی ای ــی از طرف ــود، ول ــپرده نمی ش و دارو س
وزارت بهداشــت اســت کــه بایــد هزینه هــای 

ــات را بدهــد. ــوارض دخانی هنگفــت ع

بــه عقیــده وی، محدودیــت دسترســی در این 
ــش  ــت و افزای ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــورد بس م
مالیــات می توانــد گام مؤثــری در ایــن راه 

باشــد.
ــن  ــه ای ــن زمین ــم در ای ــیار مه ــوع بس موض
ــردم و مســائل  ــی م ــه ســبک زندگ اســت ک
رفتــاری و نــوع برخــورد و حمایــت مســئوالن 
باعــث شــده اســت، زیرســاخت های مناســب 
ــات  ــئله دخانی ــا مس ــوی ب ــورد ق ــرای برخ ب
وجــود نداشــته باشــد و شــاهد شــیوع مصرف 
ــه  ــیم ک ــال باش ــور از 13 س ــات در کش دخانی

ــی نیســت.  اصــا وضعیــت خوب
کــردن  فراهــم  مالیــات،  افزایــش 
و  دســترس  در  و  مطلــوب  ســرگرمی های 
ــوزش  ــان، آم ــن جوان ــادی در بی ــش ش افزای
ــترس،  ــا اس ــه ب ــی و مقابل ــای زندگ مهارت ه
حمایــت  اجتماعــی،  فشــارهای  کاهــش 
مســئوالن از اجــرای کامــل قوانیــن و مقــررات 
و وضــع قوانیــن ســخت و پیشــگیرانه از 
اســتعمال قلیــان در مراکــز عمومــی ازجملــه 
راهکارهایــی بــرای کاهــش مصــرف دخانیــات 

در کشــور اســت.
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی درمانی اســتان اصفهان در 
ایــن بــاره گفــت: در کشــور ما تا ســال گذشــته 
مالیــات بــر خرده فروشــی ســیگار صفــر بود و 
ــا کمتریــن  یــک نــخ ســیگار بــه ســادگی و ب
هزینــه در دســترس افــراد قــرار می گرفــت و 
ــه  همیــن موضــوع باعــث عرضــه بیشــتر و ب
تبــع آن مصرف بیشــتر شــد. از ســال گذشــته 
مجلــس رقمــی بــرای مالیــات در نظــر گرفــت 
ــی  ــاال برخ ــت، احتم ــی نیس ــه کاف ــه البت ک
نگــران بودنــد کــه بــه مصرف کننــده فشــاری 

وارد نشــود.
در  داد:  ادامــه  حیــدری  کمــال  دکتــر 
ــی کــه موضــوع بســتن  شــورای اســتان زمان
چایخانه هــا مطــرح می شــود بحــث اشــتغال 
درحالی کــه  می شــود،  آورده  میــان  بــه 
ــا مجــوز  ــراد ب ــن اف طــی مصــوب اســتان ای
خــود می تواننــد هــر شــغلی را خــارج از 
ضوابــط صنــف راه بیندازنــد، پــس بحــث 
ــود  ــث س ــت، بح ــرح نیس ــتغال زایی مط اش
ــدون زحمــت  300 درصــدی تضمیــن شــده ب

ــت. ــان اس در می

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان 
بــار  ســه  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن 
چایخانه هــای عرضه کننــده قلیــان را تعطیــل 
بــا حمایت هــای خاصــی  ولــی  کردیــم، 
کــه از ایــن صنــف شــده، امــروز دوبــاره 
شــروع بــه عرضــه قلیــان کرده انــد و در 
ایــن میــان طــرح بحــث استفســاریه اماکــن 
ــان  ــاره عرضــه قلی ــی و خصوصــی درب عموم
در قهوه خانه هــا جــای تعجــب دارد؛ زیــرا 
عمومــی  اماکــن  شــمول  از  را  قهوه خانــه 
خــارج می کنــد و قهوه خانــه اماکــن عمومــی 

ــی رود. ــمار نم ــه ش ب
ــه  ــت ک ــش اینجاس ــرد: پرس ــح ک وی تصری
آیــا مکانــی خصوصــی محســوب می شــود؟ 
در صورتــی کــه قهوه خانــه جــزو اماکــن 
خصوصــی باشــد کارشناســان بهداشــت حــق 
ورود بــه ایــن اماکــن را ندارنــد و ایــن یکــی 
از اشــکاالتی اســت کــه نیــاز بــه اصــاح دارد و 
ایــن اتفــاق بــه علــت آن اســت کــه اســتعمال 
دخانیــات در اماکــن عمومــی ممنــوع اســت؛ 
ــاک  ــئله پ ــورت مس ــدام ص ــن اق ــا ای ــا ب ام
ــوع  ــان ممن ــرف قلی ــد مص ــا بگوین ــده ت ش

نیســت.

حــال بایــد دیــد کــه وقتــی نهادهای مســئول 
در زمینــه بهداشــت و درمــان از افزایــش 
نــرخ مالیــات بــر دخانیــات و مبــارزه بــا 
ــد،  ــان می آورن ــه می ــت ب ــا صحب چایخانه ه
پــس چــرا ایــن اتفــاق در رأس کار نمی افتــد 
و دســت های پشــت پــرده چــه کســانی 
هســتند کــه چشــم روی ســامت مــردم 
ــدون  ــه ســودهای 300 درصــدی ب بســته و ب

دردســر خــود دل بســته اند.

،،
سودجویان همیشه و همه جا وقتی 
پــای ســودهای کالن و بــی دردســر در 
میان باشد پای در میدان می گذارند 
و صحــت و ســالمت افــراد مانعــی 
برای سودجویی و منفعت طلبی های 
آن هــا نیســت کــه قلیــان و دخانیــات 
هم از قاعده مســتثنی نشــده اســت.

کیمیای وطن بررسی می کند

 ماجرای سود 300 درصدی بدون دردسر 
میزان فعلی مالیات بر دخانیات قانع کننده نیست



7 محیط زیست
 سخنگوی کمیسیون کشاورزی 

خبر داد:
 بررسی علت صدور مجوز 

ویژه شکار به خارجیان 
ــه صــدور  ــان اینک ــا بی ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی ب
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــوی س ــکار از س ــژه ش ــوز وی مج
را پیگیــری می کنــد، اظهــار داشــت: مبلــغ دریافتــی از 

ــود. ــز ش ــت واری ــه دول ــه خزان ــد ب ــکارچیان بای ش
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، جمعــه هفتــه گذشــته بنابــر 
موافقــت ســازمان محیــط زیســت و صنــدوق ملــی محیــط 
زیســت، 105 پروانــه شــکار ویــژه چهارپایــان در فصــل 
زادآوری حیــات وحــش، از ســوی ســازمان محیــط زیســت 
ــاهد  ــا ش ــن مجوزه ــدور ای ــا ص ــان ب ــد و همزم ــادر ش ص
حضــور پرشــمار اتبــاع خارجــی بــرای شــکار در عرصه هــای 

طبیعــی کشــور بودیــم.
ــه  ــانه ای و مطالب ــی رس ــاد موج ــث ایج ــئله باع ــن مس ای
ــازمان  ــم س ــن تصمی ــا ای ــت ب ــت مخالف ــی در جه عموم
محیــط زیســت شــد. بــا پیگیری هــا، علــی محمــد 
ــرد:  ــام ک ــاورزی اع ــیون کش ــخنگوی کمیس ــاعری، س ش
مســئله صــدور مجــوز ویــژه شــکار از ســوی ســازمان محیط 

زیســت را پیگیــری می کنــد.
نماینــده کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی گفــت: 
ــط  ــازمان محی ــان س ــاالنه می ــه س ــاس موافقت نام براس
زیســت و ســازمان برنامــه و بودجــه، هرگونــه وجــه و 
ــذب  ــت ج ــط زیس ــازمان محی ــوی س ــه از س ــدی ک درآم

ــود. ــز ش ــت واری ــه دول ــه خزان ــد ب ــدا بای ــود، ابت می ش
از  دریافتــی  مبلــغ  براســاس مســتندات،  افــزود:  وی 
شــکارچیان خارجــی بابــت شــکار هــر چهارپــا بــر اســاس 
نــوع گونــه، طــول شــاخ و غیــره حــدود 70 میلیــون تومــان 
بــوده اســت؛ یعنــی بــا مجــوز شــکار 100 رأس چهارپــا بایــد 
چیــزی حــدود 7 میلیــارد تومــان بــه خزانــه دولــت واریــز 

شــود.

 ۴۰ درصد بیماری ها مرتبط 
با محیط زیست است

ــبت روز  ــه مناس ــرداد( ب ــن )15 خ ــاله در روز 5 ژوئ هرس
ــی از  ــاره آگاه ــی درب ــط زیســت، اطاعیه های ــی محی جهان
ــان منتشــر می شــود؛ امــا  ــه حفاظــت از جه ــاز فــوری ب نی
حفاظــت از محیــط زیســت نبایــد تنهــا بــه یــک روز محدود 

شــود.
ــه  ــم ک ــد بدانی ــه بای ــا، هم ــی ثری ــزارش شــبکه علم ــه گ ب
ــم،  ــس می کنی ــه تنف ــی ک ــه هوای ــا ب ــا کام ــامت م س
غذایــی کــه مصــرف می کنیــم، آبــی کــه می نوشــیم و 
محیــط زیســتی کــه در آن زندگــی می کنیــم وابســته 
اســت. براســاس گــزارش محققــان، حــدود ۴0 درصــد تمام 
بیماری هــای عفونــی و شــماری از بیماری هــای غیرعفونــی 
نظیــر آســم و ســایر آلرژی هــا، ارتبــاط مســتقیمی بــا 
کیفیــت محیــط زیســت دارنــد. بــه عــاوه محیــط زیســِت 
ســمی، بــر تمــام بیماری هایــی کــه مــا می شناســیم هــم 

ــد. ــوار می کنن ــا را دش ــان آنه ــته و درم ــر گذاش تأثی
ــر  ــه ب ــت »غلب ــط زیس ــی محی ــال روز جهان ــعار امس ش

آلودگــی پاســتیکی« بــود. 

گروه گردشگریخدیجه توسلی دینانی
KH.Tavasoli@eskimia.ir

اصغــر شــاهی متولــد 1329 اصفهــان اســت. از کودکــی 
بــه ایــن هنــر عاقه منــد بــوده و از همــان دوران فعالیت 
در ایــن هنــر را آغــاز نمــوده اســت و بیــش از 60 ســال 

اســت کــه در ایــن هنــر فعالیــت می کننــد. 
ــتاد  ــون اس ــی همچ ــتادان بزرگ ــر اس ــان از محض ایش
موســوی کــه در مشــهد کــه بــر روی ســنگ کار 
ــزرگ  ــد و اســتاد جهانگیــر کــه از هنرمنــدان ب می کردن
ــس از  ــوده اســت. پ ــض نم ــوده کســب فی آن دوران ب
5 ســال فعالیــت در ایــن هنــر بــه اصفهــان آمــده و از 
محضــر اســتادان بزرگــی ازجملــه مغیــث، عــکاف زاده، 
ملکوتــی، رشــتیان و همچنیــن از محضــر اســتاد ذوفــن 
کــه از هنرمنــدان شــاخص آن دوران بــوده کســب فیض 

نمــوده اســت.
ــفال  ــر س ــراوان در هن ــای ف ــوح تقدیره ــتاد دارای ل اس
ــع  ــری صنای ــت و برت ــی مرغوبی ــن نشــان مل و همچنی
دســتی اســت و  نفــر اول در یونســکو شــناخته شــده اند. 
شــاهی بــه ایــن هنــر بســیار عاقه منــد بــوده و در تمــام 
طــول  ایــن ســالها بــا عشــق و عاقــه کار می کرده اســت 

و جنبــه مــادی ایــن هنــر برایــش مهــم نبوده اســت. 
ــت  ــورت هف ــه ص ــه ب ــفال ک ــر س ــر هن ــتاد عاوه ب اس
ــر،  ــای دیگ ــه هنره ــد ب ــگ کار می کنن ــگ و زیررن رن
ازجملــه قلمزنــی بــر روی مــس و معــرق هــم تســلط 

ــد.   دارن

وی معتقــد اســت، کار هنــر احتیــاج بــه زمــان دارد و 
تکــرار، دیــدن، تمریــن و ممارســت کلیــد موفقیــت در 

هنــر اســت. 
ــد و  ــل ندارن ــروز تحم ــان ام ــد: جوان ــان می گوی ایش
ــری اســتاد  ــد در هــر هن ــه می خواهن طــی یــک هفت
شــوند و چنیــن امــری در هنــر محال اســت؛ زیــرا هنر 
ــد واقع اندیــش باشــند.  ــه زمــان دارد و بای ــاج ب احتی

 تخصص اصلی شاهی؛ گل و مرغ، گل 
لندنی و گل های شاه عباسی

ــه  ــد: مــن تمــام نقوشــی را ک اســتاد شــاهی می گوی
ــای  ــبک آق ــه س ــم و ب ــبک قدی ــه س ــم ب کار می کن
ــت و  ــود، اس ــم ب ــتادان بزرگ ــی از اس ــه یک ــن ک ذوف
ــی و  ــرغ، گل لندن ــن در گل و م ــی م ــص اصل تخص

ــی  ــارم از طراح ــت. در آث ــی اس ــاه عباس ــای ش گل ه
صــورت هــم اســتفاده می کنــم امــا ســعی می کنــم 
ــای گل و  ــه طرح ه ــا بقی ــم؛ ام ــتفاده کن ــو اس از الگ

ــی اســت.   مــرغ تخیل
 هنرمندان شفادهنده روح انسان ها

وی می  گویــد:  ســفال ســابقه طوالنــی دارد؛ امــا 
ســابقه تاریخــی آن دقیقا مشــخص نیســت و به طور 
ــدان ســفال در  ــم، هنرمن ــان کن ــم بی ــق نمی توان دقی
ــا  ــد، تنه ــت می کنن شــهرضا و همــدان بســیار فعالی
گله منــدی مــن از همــکاران ایــن اســت کــه خــاک 
بــه ایــن گرانــی را بــه تولیــدات محصــوالت بــا ارزش 
ــد و زحمــت  ــر روی آن کار کنن ــد و ب اختصــاص دهن
بکشــند و کارهــای خــوب تولیــد کننــد. کار هنرمنــدان 
از جهاتــی شــبیه کار دکترهاســت، آنهــا جســم را شــفا 
می دهنــد و هنرمنــدان روح انســان ها را. هنرمنــد 
ــا  ــان ها را ج ــود روح انس ــری خ ــر هن ــد اث ــا تولی ب
ــک  ــی از ی ــدن تابلوی ــا دی ــال ب ــرای مث ــد؛ ب می ده

ــری می شــوید.  ــای دیگ ــد شــما وارد دنی هنرمن
شــاهی می گویــد: هــر هنرمنــد در ایــران فقــط 
ــد؛  ــر دارد کار می کن ــه هن ــه ب ــقی ک ــر عش ــه خاط ب
ــدارد  ــال ن ــه دنب ــادی ب ــی زی ــر درآمــد مال چــون هن
و بــا توجــه بــه اینکــه درآمــد کارهــای هنــری بســیار 
پاییــن اســت و از طریــق آن نمی تــوان امــرار معــاش 
ــت  ــوند و دول ــر نمی ش ــن هن ــان وارد ای ــود، جوان نم
 بایــد پشــتوانه مــادی بــرای آنــان فراهــم کنــد

تــا عاقه منــد بــه هنــر شــوند و در ایــن راه گام 
ــد؛  ــت می کنن ــان فعالی ــر آقای ــن هن ــد. در ای بردارن
ــد  ــری دارن ــوان چــون روح لطیف ت ــدم بان ــا معتق ام
می تواننــد در کار طراحــی و نقاشــی آن موفق تــر 

باشــند.   
 هنرمندان سرمایه های معنوی جامعه؛ 

تالش در جهت رفع مشکالت آنها 
ــت،  ــد اس ــرامیک معتق ــفال و س ــد س ــن هنرمن ای
ــه  ــوی جامع ــان و معن ــرمایه های پنه ــدان س هنرمن
ــهر  ــن ش ــا در ای ــا و کارگاه ه ــه در مغازه ه ــتند ک هس
ــع  ــرای رف ــتند و ب ــت هس ــغول فعالی ــزرگ، مش ب
مشــکات ایــن هنرمنــدان و ایــن ســرمایه های 
معنــوی بایــد اقدامــات جــدی صــورت گیــرد. ایشــان 
اقداماتــی را عنــوان می کننــد کــه در ادامــه بــه بیــان 

آنهــا می پردازیــم. 
ــه و  ــر بیم ــال از نظ ــاالی 50 س ــد ب ــراد هنرمن - اف
همچنیــن از نظــر حقوقــی نیــز حمایــت شــوند و بــه 

ــدان حــل شــود.  ــی بیمــه هنرمن طــور کل

- جویــای احــوال هنرمنــدان کــه قشــر مهمــی از جامعه 
ــی و  ــری، عمل ــت فک ــا را حمای هســتند، باشــیم و آنه

اقتصــادی کنیــم.
- معرفــی هنرمنــدان صنایــع دســتی بــرای آمــوزش به 

افــراد جامعــه و بــه خصــوص معرفــی بــه جوانــان
ــدان  ــتی و هنرمن ــع دس ــتادان صنای ــتفاده از اس - اس

بــرای تدریــس در دانشــگاه ها
ــان  ــتی اصفه ــع دس ــه صنای ــتری ب ــارات بیش - اختی

ــود ــدان داده ش ــت از هنرمن ــرای حمای ب
دســتی  صنایــع  طریــق  از  بودجــه ای  تصویــب   -
ــد تولیــدات صنایــع دســتی درجــه یــک از  ــرای خری ب

هنرمنــدان
- برگزاری نمایشگاه های مجانی و تشویق هنرمندان

- دریافــت راهــکار از هنرمنــدان از طریــق  ایجــاد اتــاق 
فکــر دربــاره سیاســت داخلــی و هنرمنــدان

- دادن وام به افراد شایسته
ــورهای  ــه کش ــتی ب ــع دس ــادرات صنای ــش ص - افزای

ــارج خ

در گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با اصغر شاهی، هنرمند سفال و سرامیک مطرح شد:

 ضرورت اقدامات جدی در جهت
رفع مشکالت هنرمندان

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106805200۴76  : اباغنامــه  شــماره 
 9709986805200150  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 970150 تاریــخ 
ــری  ــد نظ ــان محم ــم : 97/2/17خواه تنظی
ــری  ــه اکب ــت  فاطم ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــه ایــن  بــه خواســته  مطالبــه  مطــرح کــه ب
ــده کاســه  ــه شــماره پرون شــعبه ارجــاع و ب
شــورای   52 شــعبه   9709986805200150
حــل اختــاف اصفهــان  مجتمــع شــماره 
تاریــخ  بــه  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت    3
97/۴/20ســاعت 8:30 تعییــن  شــده اســت 
ــوع  ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ک
مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی  
ــده  و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه بعل
در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می شــود 
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
ــه  و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه انتش
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ضم
ــت و در  ــم را دریاف دوم دادخواســت و ضمائ
ــت رســیدگی حاضــر ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

 گردد .
م الف 3936

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 52 ش ــی ش منش
اصفهــان )مجتمــع شــماره 3  (

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
وضمائم به آقای محمد رضاشیخ 
حسینی فرزند نعمت اله        

  خواهــان آقــای میثــم حیــدری فرزنــد 
طــرف  بــه  دادخواســتی  حســین  غــام 
شــیخ  رضــا  محمــد  آقــای  خوانــده 
ــته  ــه خواس ــه ب ــت ال ــد نعم ــینی فرزن حس
ــعبه  ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط ــه وج مطالب
ارجــاع وبــه شــماره پرونــده بــه کاســه 
حــل  شــورای   9609985500200۴7۴
اختــاف شــماره 1 مجتمــع مرکــزی 

ــیدگی  ــت رس ــت ووق ــدان ثب ــتان زاه شهرس
ــن  ــاعت 09:30 تعیی ــورخ 20/03/1397 س م
ــوع  ــق موض ــورا طب ــتور ش ــب دس ــه حس ک
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
خوانــده  بــودن  مجهوالمــکان  علــت  بــه 
ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
ــی  ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای یک
گــردد تاخوانــده ظــرف یکمــاه پــس از تاریــخ 
لنتشــار آگهــی بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
وضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود  نســخه 
ــت ودر  ــم را دریاف ــت وضمائ ــی دادخواس ثان
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــردد        ــر گ حاض
متصــدی امــور دفتــری شــورای حــل اختاف 
شهرســتان  مرکــزی  مجتمــع   1 شــماره 
زاهــدان   نفیســه تقــوی      م الــف 639        

 آگهی مزایده اموال منقول 
)نوبت اول( 

ــه  ــماره 11۴1  مورخ ــه ش ــب دادنام ــه موج ب
95/05/31 صــادره از شــعبه 2۴9 مجتمــع 
قضایــی خانــواده یــک تهــران و پرونــده 
اجرائــی بــه کاســه 237/2۴9/96  ث  ج 
محکــوم علیــه شــهرام یوســفی محکــوم 
اســت بــه پرداخــت 31۴  عــدد ســکه تمــام 
ــه و  ــانه بادام ــم افس ــه خان ــت مهری ــار باب به
ــه  ــت حــق الزحم ــال باب ــغ 1/500/000  ری مبل
ــه  ــال هزین ــغ 580/000  ری ــناس و مبل کارش
ــب  ــه حس ــا ک ــوم له ــق محک ــی در ح دادرس
ــول  ــتای وص ــا در راس ــوم له ــای محک تقاض
محکــوم بــه و هزینــه اجرائــی امــوال محکــوم 
ــژو ۴05  علیهــم شــامل خــودروی ســواری پ
نقــره ای بــه شــماره ایــران 35- 597 ل 56  
توقیــف شــده کــه توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری ارزیابــی کــه نظریــه کارشناســی 
ــورد  ــودرو م ــد )خ ــی باش ــرح م ــن ش ــه ای ب
نظــر مــدل 1385  - 2 محــور- ۴ چــرخ  و ۴ 
ســیلندر بــه شــماره ســیلندر 12۴85005877  
ــی باشــد.  و شــماره شاســی 1۴293939  م
دور  تــا  دور  بدنــه  درصــد   50 الســتیکها 
ــتاندارد دارد-  ــزات اس ــی دارد- تجهی خوردگ
حســب شــرایط موجــود قیمــت خــودرو 
مــی  تعییــن  ریــال    110/000/000 مذکــور 
گــردد. لــذا مقــرر شــد مــال موصــول از 
طریــق مزایــده در تاریــخ 97/۴/13  ســاعت 
11:00  الــی 11:30  بــا حضــور نماینــده محتــرم 
دادســتان در واحــد مزایــده مجتمــع قضایــی 
خانــواده یــک مســتقر در طبقــه همکــف ضلع 
جنوبــی اتــاق مزایــده واقــع در خیابــان نبــرد 
جنوبــی بــه فــروش برســد.لذا مزایــده از 
قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه کســی 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 
فروختــه خواهــد شــد و 10 درصــد بهــای 
پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده 
اخــذ و خریــدار بایــد ظــرف مهلــت یــک مــاه 

ــی  ــع باق ــه تودی ــبت ب ــده نس ــخ مزای از تاری
ــل  ــد و اص ــدام نمای ــده اق ــن مزای ــده ثم مان
قبــوض پرداختــی ذم ســابقه اجرایــی گــردد 
در غیــر ایــن صــورت 10 درصــد اولیــه بــه نفــع 
دولــت ضبــط خواهــد گردیــد. اشــخاصی کــه 
ــی  ــتند م ــده هس ــرکت در مزای ــه ش ــل ب مای
تواننــد 5 روز قبــل از مزایــده بــه ایــن واحــد 
ــورد  ــا از م ــد آنه ــات بازدی ــا مقدم ــه ت مراجع
ــل و  ــای نق ــه ه ــردد هزین ــم گ ــده فراه مزای
انتقــال طبــق مقــررات بایــد پرداخــت گــردد. 
شــعبه  دادورز  110/17110ت   
ــران  ــواده یــک ته 2۴9 مجتمــع قضایــی خان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139704002126000051/1

بدینوســیله بــه رضــا احمــدی یزدلــی )زوج( 
ــه 9700055  ــی کاس ــده اجرای ــکار پرون بده
کــه آدرس ارائــه شــده فاقــد وجاهــت پســتی 
مــی باشــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر ســند 
ازدواج شــماره 19۴9 مورخــه 1378/09/18 
دفتــر ازدواج 12 کاشــان بیــن شــما و زینــب 
ــغ 50/000/000  شــعبان زاده فــرد لتحــری مبل
ــبه  ــرخ روز محاس ــه ن ــون ب ــه تاکن ــال ک ری
ــید  ــی باش ــکار م ــه بده ــت مهری ــده باب نش
ــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار  ــر اث ــه ب ک
ــه نمــوده پــس از  در خواســت صــدور اجرائی
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه 
فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا 
طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد 
ــردد از  ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس اس
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبت در 
ــردد  ــی گ ــه چــاپ و درج و منتشــر م روزنام
ظــرف مدت ده روز نســبت بــه پرداخت بدهی 
ــدون  ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام و در غی ــود اق خ
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 
ــب خواهــد ــه شــما تعقی ــررات علی ــق مق  طب

 شد.//
رییس اداره ثبت اسناد و اماک کاشان

محمد سلمانی  م/الف : 3۴2

آگهی مزایده نوبت دوم
واحــد اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی 
کاشــان بــا توجــه بــه اجرائیــه صــادره از 
شــعبه 8 علیــه محمــد صالــح خلیــق مبلــغ 
69/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 
مبلــغ ریــال بابــت هزینــه کارشناســی و مبلــغ 
پرداخــت ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم 
ــات  ــای کاال و خدم ــاخص به ــاس ش ــر اس ب
اعامــی از بانــک مرکــزی و مبلــغ 1/752/000 
ریــال بابــت نمیــم عشــر دولتــی مقــداری از 
ــه شــامل : در خصــوص  امــوال محکــوم علی
ارزیابــی 1 بــاب منــزل مســکونی بــه نشــانی 
ســن ســن جنــب مســجد المهــدی کدپســتی 

و   525917 مختصــات  و   87331-1۴565
ــات  ــری و معاین ــدازه گی ــد ان 3790056 بازدی
ــی  ــم م ــزارش تقدی ــرح گ ــام ش ــی انج محل
گــردد : ملــک مــورد بازدیــد منــزل مســکونی 
 351/91 عرصــه  بــا  مغــازه  بــاب  ســه  و 
مترمربــع و حــدود 300 متــر اعیــان شــامل دو 
واحــد مســکونی و 3 بــاب مغــازه بــا مصالــح 
دیــوار آجــری ، ســقف آهــن پــوش ، ســطوح 
داخــل ، گچــکاری و کاشــی ، درب خــارج 
ــای  ــن نم ــوب و آه ــل چ ــی ، درب داخ اهن
ــک  ــد . مل ــی باش ــی م ــر واکوب ــی آج خارج
دارای یــک جلــد ســند مالکیــت بعنــوان 
ــه شــماره  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ی شــش دان
1171 فرعــی مجــزا شــده اســت 516 فرعــی 
از 68 اصلــی بخــش ۴ حــوزه ثبتــی کاشــان 
ــماره  ــل ش ــر 56 ذی ــه 191 دفت ــه در صفح ک
5661 بــه نــام آقــای علــی خلیــق ثبــت شــده 
ــا  ــی ب ــده اســت .  ارزیاب و ســند صــادر گردی
عنایــت بــه عوامــل موثــر بــه ارزیابــی اینگونــه 
اماکــن چــون حــدود اربعــه ، میــزان عرصــه 
و اعیــان نــوع بنــا قدمــت ســاخت ، کاربــری 
، معابــر دسترســی و بویــژه موقعیــت محلــی 
دانــگ  شــش  اعیــان  و  عرصــه  ارزش  و 
منــزل مذکــور بــا احتســاب متعلقــات و 
ــاز  ــاز آب، دو امتی ــه) امتی ــترکات مربوط مش
ــای  ــاری ه ــاظ ارزش تج ــرق و گاز ( و لح ب
ــراورد  ــال ب ــغ 350/000/000 /1 ری ــود مبل موج
و اعــام مــی گــردد : توقیــف پــس از جــری 
کارشــناس  اینکــه  و  قانونــی  تشــریفات 
رســمی/منتخب دادگســتری پــس از بازدیــد 
ــوده در  ــی نم ــه ارزیاب ــدام ب ــل اق ــرح ذی بش
تاریــخ 1397/۴/9 از ســاعت 12 الــی 13 بــه 
مزایــده مــی گزارد.هرکســی و کســانی کــه از 
مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع 
ــوال  ــنهاد نماید.ام ــغ را پیش ــن مبل و واالتری
بــه او فروختــه خواهــد شــد.خریدار مــی 
بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال را فــی 
ــرف  ــی را ظ ــد.و مابق ــع نمای ــس تودی المجل
مهلتــی کــه از ســوی مســوولین و متصدیــان 
از  ان  و حداکثــر  تعییــن  احــکام  اجــرای 
ــت  ــی بایس ــد م ــی کن ــاوز نم ــاه تج ــک م ی
ــت  ــدار در مهل ــه خری ــت نماید.چنانچ پرداخ
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــده نس ــن ش ــرر تعیی مق
مابقــی بهــاء اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس 
از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط 
و مزایــده تمدیــد خواهــد گردید.کســانیکه 
ــد  ــد نماین ــه و بازدی ــوال را ماحظ ــد ام مایلن
ــده  ــت مزای ــه وق ــده ب ــد 5 روز مان ــی توانن م
بــه دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
کاشــان مراجعــه نمایند.ضمنــا مزایــده در 
ــل  ــورای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــره اج دای
اختــاف دادگســتری کاشــان برگــزار مــی 

شــود.
مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــاف 

کاشــان . حســین خندانــی م/الــف ۴82

دادنامه
 970997366550010۴  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1397/02/08  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9609983665500602  : پرونــده 
ــای  ــان : آق ــی شــعبه : 960707 خواه بایگان
ــه نشــانی  ــی ب ــد عل ــرزاده فرزن ســعید جعف
ــوی  ــش خ اســتاندارد ک ــوار دان کاشــان – بل
1.آقــای    : خوانــدگان  نعمتیــان   شــهید 
ســید علــی بروجــردی علــوی ف آقــا ســید 
ابراهیــم بنشــانی تهــران الهیــه – انتهــای 
خیابــان گلنــار – بــرج ســهند – واحــد 10 
ــردی  ــم بروج ــدس خان ــرور اق ــم س 2. خان
علــوی فرزنــد آقــا ســید شــکراله  3. خانــم 
ــید  ــا س ــد آق ــوی فرزن ــردی عل ــه بروج رباب
بروجــردی  صوفــی  خانــم   .۴ شــکراله  
ــی  ــم همگ ــید ابراهی ــا س ــد آق ــوی فرزن عل
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــته : ال ــانی   خواس ــه نش ب
دادگاه   : ملــک گردشــکار  رســمی  ســند 
آن ختــم  و محتویــات  اوراق  بررســی  بــا 
رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد 
متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی نمایــد .رای دادگاه در خصــوص 
دعــوی آقــای ســعید جعفــرزاده فرزنــد 
علــی بــه طرفیــت آقایــان و خانمهــا 1. ربابــه 
بروجــردی علــوی فرزنــد ســید شــکراله 
ــوی  ــردی عل ــم بروج ــدس خان ــرور اق 2. س
فرزنــد ســید شــکراله 3. آقــای ســید علــی 
بروجــردی علــوی فرزنــد ســید ابراهیــم 
ــید  ــد س ــوی فرزن ــردی عل ــی بروج ۴. صوف
ابراهیــم بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند 
رســمی یــک قطعــه زمیــن واقــع در نیاســر 
کاشــان بــا پــاک ثبتــی 3150 فرعــی از 
35/1579 بــه انضمــام تنظیــم ســند 15 
ــه  ــه ضمیم ــکندریه ب ــات اس ــه آب قن دقیق
قطعــه زمیــن واگــذار نشــده مقــوم بــه مبلــغ 
10/000/000 ریــال بــا ایــن توضیــح کــه در 
ــده 96262۴- 96/9/13 شــعبه  اجــرای مزای
اول اجــرای احــکام حقوقــی کاشــان قطعــه 
زمیــن موصــوف بــه مســاحت ۴31 مترمربــع 
بــه خواهــان فروختــه شــده و بــا توجــه بــه 
فــوت مالــک خواهــان بــا اقامــه دعــوی 
ــوان وراث  ــه عن ــدگان ب ــزام خوان تقاضــای ال
ــک را  ــمی مل ــند رس ــال س ــه انتق ــک ب مال
نمــوده اســت بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب 
بیــان شــده و از توجــه بــه مفــاد دادخواســت 
ــادره  ــی ص ــات آن و گواه ــی و منضم تقدیم
و نامــه شــماره 96262۴-97/2/1 شــعبه 
اول اجــرای احــکام حقوقــی کــه حکایــت از 
ــش  ــروش ش ــان و ف ــای خواه ــت ادع صح
ــغ  ــور در ازای مبل ــی مذک ــاک ثبت ــگ پ دان
ــه  آب  ــه انضمــام 15 دقیق ــال ب 685/000 ری
قنــات اســکندریه بــه نامبــرده دارد و بــا توجه 
ــورخ 96/11/26  ــماره 10375 م ــه ش ــه نام ب
اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان کــه 
ــت رســمی مرحــوم جــواد  ــر مالکی ــت ب دالل

بروجــردی علــوی نســبت بــه ملــک متنــازع 
ــای  ــی ه ــه گواه ــه ب ــا توج ــه ب ــه دارد ک فی
حصــر وراثــت صــادره ملــک موصــوف در 
مالکیــت حقوقــی خوانــدگان قــرار دارد و بــا 
عنایــت بــه اینکــه از ســوی خوانــدگان دلیــل 
مخالفــی ارائــه نگردیــده اســت لهــذا دعــوی 
نامبــرده را در قســمت الــزام بــه انتقــال 
ســند رســمی ملــک بــا لحــاظ اســترداد 
ثابــت  خواســته  دوم  قســمت  در  دعــوی 
ــواد 219 و  ــتناد م ــه اس ــخیص داده و ب تش
ــد ب  ــی بن ــون مدن 220 و 223 و 1257 قان
مــاده 107 ومــاده 198 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی ضمــن صــدور قــرار رد دعــوی در 
قســمت دوم خواســته حکــم بــر محکومیــت 
خوانــدگان بــه انتقــال رســمی شــش دانــگ 
پــاک ثبتــی 35/1579 بــه شــماره 3150 بــه 
ــهم  ــزان س ــه می ــع ب ــاحت ۴31 مترمرب مس
االرث بــه نــام خواهــان بابــت اصــل خواســته 
ــه  ــا توجــه ب ــد و ب ــی نمای ــام م صــادر و اع
ــدم درخواســت خســارت دادرســی دادگاه  ع
بــا تکلیفــی مواجــه نمــی باشــد ایــن رای در 
ــی اســت و ظــرف  قســمت محکومیــت غیاب
ــل واخواهــی  ــاغ قاب ــخ اب بیســت روز از تاری
در همیــن شــعبه و پــس از آن ظــرف مهلــت 
ــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم  مشــابه قاب
تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد 
.رئیــس شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــی  ــا عائ ــان ، علیرض کاش
دادگاه  دوم  شــعبه  رئیــس   265 م/الــف 
 – بیــدگل  و  آران  حقوقــی  عمومــی 
ــف  ــی  5/2/96/306/ م ال امیرحســین رزاق

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106793900866  : اباغنامــه  شــماره 
 9709986793900255  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 970258 تاریــخ 
ــی   ــد رفیع ــان محم ــم : 97/3/5 خواه تنظی
ــام  ــده  غ ــت  خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
خردمنــدی  راد و رضــا  جالــی بــه خواســته  
ــن شــعبه  ــه ای ــه ب ــه  وجــه مطــرح ک مطالب
کاســه  پرونــده  شــماره  بــه  و  ارجــاع 
حقوقــی    9 شــعبه   9709986793900255
شــور ای حــل اختــاف  اصفهــان  ) مجتمــع 
ــت رســیدگی  ــت و وق شــهید حججــی (  ثب
تعییــن    10 97/۴/19ســاعت  تاریــخ  بــه 
شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــوع م موض
بــودن  المــکان  مجهــول  بعلــت  مدنــی  
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 دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
ــی   ــعبه 9 حقوق ــی ش ــف 58۴2 منش م ال
شــورای حــل اختــاف  اصفهــان  )_ مجتمــع 

شــماره 2( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان فاطمــه خــادم 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــدم دادخواس مق
بــه  فــر  آذری  یلــدا  بــه طرفیــت  وجــه 
ــان  ــاف کاش ــل اخت ــوراهای ح ــع ش مجتم
تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه چهــارم 
ــه کاســه  ــاف ب حقوقــی شــورای حــل اخت
271/97 ثبــت و بــرای تاریــخ 97/0۴/19 
ســاعت 9:۴5 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن 
گردیــده از آنجاکــه خوانــده فــوق الذکــر 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
ــب  ــی مرات ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
ــاغ مــی گــردد کــه در وقــت  ــرده اب ــه نامب ب
ــوند .  ــر ش ــی حاض ــه دادرس ــرر در جلس مق
ــل از جلســه  ــا قب ــد ت ــرده میتوان ــا نامب ضمن
رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم آن ب ــت و ضمائ دادخواس
مراجعــه نمایــد .انتشــار ایــن آگهــی بــه 
ــورت  ــده و در ص ــوب ش ــاغ محس ــه اب منزل
عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــرد. ــد ک خواه
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

ــف ۴90 ــاف کاشــان  .م/ال اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان جــواد آبایــان 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــی دادخواس فین
ــارات و  ــه خس ــاوه کلی ــه ع ــک ب ــه چ وج
غیــره بــه طرفیــت خــداداد قــادری  بــه 
ــان  ــاف کاش ــل اخت ــوراهای ح ــع ش مجتم
ــعبه 5  ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک تقدی
ــه کاســه  ــاف ب حقوقــی شــورای حــل اخت
255/97 ثبــت و بــرای تاریــخ 97/5/1۴ 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق ــاعت 7 عص س
گردیــده از آنجاکــه خوانــده فــوق الذکــر 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
ــب  ــی مرات ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
ــاغ مــی گــردد کــه در وقــت  ــرده اب ــه نامب ب
ــوند .  ــر ش ــی حاض ــه دادرس ــرر در جلس مق
ــل از جلســه  ــا قب ــد ت ــرده میتوان ــا نامب ضمن
رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم آن ب ــت و ضمائ دادخواس
بــه  آگهــی  ایــن  نمایند.انتشــار  مراجعــه 
منزلــه ابــاغ محســوب شــده در صــورت 
عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــود ــد نم خواه
.مســئول دفتــر شــعبه 5 شــورای حــل 

۴93 کاشــان.م/الف  اختــاف 

،،
نمی شــوند  هنــر  ایــن  وارد  جوانــان 
و دولــت بایــد پشــتوانه مــادی بــرای 
آنــان فراهــم کنــد تــا عالقه منــد بــه 
هنــر شــوند و در ایــن راه گام بردارنــد.

و گردشگری محیط زیست  امروز شنبه 19 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 724 روزنامه

اعالم مفقودی 
ــی  ــد آهوران ــام زاه ــجویی بن کارت دانش
  9633973 دانشــجویی  بشــماره 
کارشــناس پژوهشــگری علــوم اجتماعی 
دانشــگاه سیســتان وبلوچســتان گــم 
شــده واز درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

 اعالم مفقودی 
کارت دانشســجویی بنام ایــوب محمودزاده 
بــه شــماره دانشــجویی931130023 رشــته 
علــوم  دانشــگاه  آزمایشــگاهی  علــوم 
پزشــکی زاهــدان گــم شــده واز درجــه 

ــد ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

گردشگری

گردشگران خارجی تمایل ندارند 
بانک بروند

رئیــس هیئــت مدیــره جامعــه راهنمایــان گردشــگری ایــران 
ــران  ــول از ای ــروج پ ــی، خ ــگر خارج ــئله گردش ــت: مس گف
نیســت کــه بــرای تبدیــل آن در کشــور دچــار محدودیــت و 
ــاه از  ــه دو م ــک ب ــت نزدی ــده اند.پس از گذش ــت ش ممانع
ــرای  ــت ب ــررات ارزی در کشــور و ایجــاد ممنوعی ــر مق تغیی
معاملــه در صرافی هــا و بــا وجــود ابــاغ دســتورالعمل بانــک 
ــل ارز گردشــگران خارجــی  ــر امــکان تبدی ــی ب مرکــزی مبن
در بانک هــا، هنــوز ایــن بخــش بــا مشــکاتی روبه روســت. 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــن رابطــه،  ــار نظــرش در ای ــن اظه ــز در آخری گردشــگری نی
ــد  ــرای گردشــگران خارجــی را تأیی ــده ب مشــکات پیش آم
کــرده و وعــده داده اســت کــه بــه دنبــال صحبــت بــا رئیــس 

بانــک مرکــزی، ایــن مســئله حــل خواهــد شــد. 
ــان  ــه راهنمای ــره جامع ــت مدی ــا، رئیــس هیئ ــی  صدرنی عل
مســائل  از  گوشــه ای  امــا  جهانگــردی،  و  ایرانگــردی 
بی اعتمــادی  و  ســوءتفاهم  ســبب  را کــه  پیش آمــده 
ــرد و  ــریح ک ــنا تش ــرای ایس ــد، ب ــد ش ــگران خواه گردش
افــزود: در گردشــگری بــا دو گــروه روبــه رو هســتیم، عــده ای 
ــرای  ــوال ب ــد و معم ــفر می کنن ــران س ــه ای ــور ب ــا ت ــه ب ک
ــد  ــک در فرودگاه هــا اقــدام می کنن ــل ارز در شــعب بان تبدی
کــه البتــه ترجیــح بیشــتر همــکاران و راهنمایــان تــور هــم بر 
ایــن اســت کــه گردشــگر ارز خــود را در بانــک تبدیــل کنــد؛ 
امــا نوشــتن فــرم و در صــف ایســتادن، زمانــی را از مســافر 
می گیــرد کــه گاه ســبب نارضایتــی او می شــود، مخصوصــا 
ــی و آزاد  ــرخ ارز دولت ــاوت ن ــه بیشــتر گردشــگران از تف آنک
بــه خوبــی مطلع انــد و تمایلــی ندارنــد دو هــزار تومــان ضــرر 
کننــد و چنــدان از مراجعــه بــه بانــک اســتقبال نمی کننــد. 
او همچنیــن گفــت: تورهــای گردشــگری معمــوال کمتــر بــه 
ــه  ــفر ب ــش از س ــون پی ــد؛ چ ــدا می کنن ــاز پی ــل ارز نی تبدی
ایــران، بیشــتر هزینه هایشــان را پرداخته انــد و احتیــاج 
ــرای خریــد ســوغات  ــه کننــد، شــاید ب ــد ریالــی هزین ندارن
و صنایــع  دســتی بــه پــول ایرانــی نیــاز داشــته باشــند کــه 
البتــه در ســال های اخیــر حجــم خریــد گردشــگران بســیار 
کاهــش یافتــه اســت و از طرفــی بیشــتر آن هــا بــه خاطــر 
اختــاف قیمــت ارز آزاد و دولتــی ترجیــح می دهنــد بــا دالر 

ــد. ــد کنن ــتی خری ــع دس ــگاه های صنای ــورو از فروش ــا ی ی
ــه گــروه دوم اشــاره کــرد کــه  ایــن راهنمــای تــور ســپس ب
شــامل گردشــگران انفــرادی می شــود و افــزود: شــاید 
بیشــترین دردســر متوجــه ایــن گــروه باشــد کــه تعدادشــان 

هــم بیشــتر از تورهــا اســت. 
ــا  ــتند، آن ه ــا هس ــوال دالل ه ــگران معم ــن گردش ــرف ای ط
در فرودگاه هــا و حتــی در خیابان هــا دیــده می شــوند و 
ــر  ــا درنظ ــه دارد و ب ــی ک ــه احتیاج ــه ب ــا توج ــگر ب گردش
ــازار آزاد  ــک و ب ــن بان ــه بی ــرخ ارزی ک ــاف ن ــن اخت گرفت
ــرود  وجــود دارد، ترجیــح می دهــد ســراغ ایــن اشــخاص ب

ــود. ــد ب ــدون آســیب نخواه ــا ب ــه قطع ک

روســتای سواســره یکــی از روســتاهای دهســتان 
ســاری  چهاردانگــه  بخــش  نرماب دوســر، 
به شــمار مــی رود کــه بــا داشــتن جاذبه هــای 
طبیعــی و حمــام تاریخــی قابلیــت مناســبی برای 
ــگران دارد.   ــی از گردش ــردی و میزبان ــق بوم گ رون
طبیعــت زیبــا، بکــر، خــوش آب وهــوا و توریســتی 
درعین حــال  امــا  سواســره،  روســتای  بــودن 
ــی رود  ــه  شــمار م محــروم، از شــاخصه های آن ب
و  دامــداری  فعالیت هــای  انجــام  بــا  کــه 
دام پــروری ســنتی و کشــاورزی هنــوز زندگــی در 

آن جریــان دارد.
روســتای سواســره یکــی از روســتاهایی به  شــمار 
مــی رود کــه قابلیــت خوبــی در اجــرای طرح هــای 
ــتا در  ــن روس ــی ای ــی دارد؛ اهال ــاد مقاومت اقتص
ــی  ــه فعالیت های ــغول ب ــاورزی مش ــش کش بخ
در زمینــه کشــت برنــج ، صیفی جــات، گنــدم، جــو 

و... هســتند.

فقــدان جــاده دسترســی کــه حــدود ســه ونیم 
کیلومتــر آن خاکــی اســت، راه را بــرای توســعه 
ــی دشــوار کــرده و  طرح هــای اقتصــاد مقاومت
ــژه مســئوالن  ــه توجــه وی ــاز ب ــن مســئله نی ای
ــه شــهر مهاجــرت  ــت روســتا ب ــا جمعی دارد ت

نکننــد.
ــره  ــتای سواس ــه در روس ــوزه علمی ــود ح وج
فعالیت هــای فرهنگــی و مذهبــی ایــن روســتا 
ــرده  ــز ک ــتاها متمای ــر روس ــه دیگ ــبت ب را نس
ــرمای  ــت س ــه به عل ــوزه علمی ــن ح ــت؛ ای اس
ــت  ــتان فعالی ــل تابس ــط در فص ــتان فق زمس
ــای  ــلمان طلبه ه ــورهای مس ــد و از کش می کن
بســیاری بــرای آمــوزش در ایــن منطقــه حضور 

ــد. ــدا می کنن پی

یکــی از آثــار تاریخــی روســتای سواســره وجود 
حمــام ســنتی به شــمار مــی رود کــه بــا بیــش 
از ۴00 ســال قدمــت ثبــت ملــی شــده اســت 
ــافران و  ــرای مس ــی ب ــه خوب ــد جاذب و می توان
ــای سواســره  گردشــگران باشــد. روســتای زیب
بــا وجــود مناظــر دیدنــی، قابلیــت باالیــی بــرای 
تبدیــل شــدن بــه یــک روســتای پایلــوت بــرای 
بوم گــردی و گردشــگری در منطقــه چهاردانگــه 

ســاری را دارد.
بــا توجــه بــه محرومیت و وجــود کاســتی هایی 
در روســتای سواســره، گروه هــای جهــادی 
روســتا  ایــن  در  مازنــدران  کربــا  ســپاه 
ــد  ــع حــرم محم ــد. شــهید مداف حضــور یافتن
مــی رود  به شــمار  جهادگرانــی  از   بلباســی 

ــه  ــور یافت ــروم حض ــتای مح ــن روس ــه در ای ک
ــت. اس

عبدالرضــا رنجبــر سواســری یکــی از اهالــی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  سواســره  روســتای 
گردشــگری روســتایی، بــه  ویــژه بوم گــردی 
ــم در  ــی مه ــوان عامل ــر به عن ــال های اخی در س
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتاها م ــعه روس ــول و توس تح
گرفتــه اســت، می گویــد: »جمعیــت چنــد ده هزار 
ــر  ــال های اخی ــه در س ــش چهاردانگ ــری بخ نف
ــم  ــل آن ه ــته و دلی ــمگیری داش ــش چش کاه
ــودن زیرســاخت های  ــاده نب ــات و آم ــود امکان نب
بخــش محــروم چهاردانگــه بــوده و موجــب 
مهاجــرت مــردم به خصــوص جوانــان بــه شــهرها 

و اســتان های دیگــر شــده اســت.«

ــره  ــتای سواس ــه روس ــان اینک ــا بی ــری ب سواس
بخــش چهاردانگــه، قابلیــت مناســبی بــرای 
توســعه بوم گــردی در ایــن منطقــه را دارد، اظهــار 
روســتا  ایــن  مشــکات  از  »یکــی  می کنــد: 
ــه  ــت ک ــب اس ــی مناس ــاده دسترس ــدان ج فق
ــی  ــش مهم ــد نق ــاده می توان ــن ج ــفالت ای آس
طرح هــای  اجــرای  و  توســعه گردشــگری  در 
اقتصــاد مقاومتــی در آن ایفــا کنــد.« او می گویــد: 
»مناطق کوهســتانی و سرســبز روســتای سواسره 
بــرای دامــداری و دام پــروری صنعتــی از آمادگــی 
کامــل برخــوردار اســت؛ امــا ایــن طرح هــا مــورد 
حمایــت مســئوالن قــرار نمی گیــرد.« بخــش 
ــا  ــر ب ــتان نرماب دوس ــاری و دهس ــه س چهاردانگ
داشــتن طبیعتــی زیبــا قابلیــت باالیــی در رونــق 
ــتایی دارد  ــگری روس ــج گردش ــردی و تروی بوم گ
ــاخت های  ــاد زیرس ــد ایج ــر نیازمن ــن ام ــه ای ک

ــت. ــئوالن اس ــوی مس ــب از س مناس

روستای سواسره



اطالعرسانی8
اجرائیه

 9710423659200033  : اجرائیــه  شــماره 
9609983659200013  : پرونــده  شــماره 

تاریــخ   960013  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
مشــخصات    1397  /  02  /19  : تنظیــم 
ــعادت  ــا س ــم علیرض ــوم له ــوم له/محک محک
اســتان  نشــانی  بــه  غالمحســین  فرزنــد 
اصفهــان شهرســتان کاشــان شــهر کاشــان 
ــوم  ــت 23 ، 14معص ــی ک دیان خ ش خاندای
مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم 
وحیــد قیــم فرزنــد علــی نشــانی مجهــول 
ــت  ــب درخواس ــه موج ــوم به:ب ــکان  محک الم
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   9710093659200276
مــورخ   9609973659201456 مربوطــه 
ــه  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی 96/11/15 محک
پرداخــت مبلــغ 426/230/000 ریــال بابــت 
اصــل خواســته و پرداخــت خســارات دادرســی 
)هزینــه هــای دادرســی و ورودی دادخواســت 
منضمــات  تصدیــق  و  دادخواســت  اوراق  و 
ــغ  ــی مبل ــر آگه ــه نش ــت و هزین ــه دادخواس ب
ــر  ــارت تاخی ــت خس ــال( و پرداخ 855000 ری
ــوی  ــه وجــوه اســناد تجــاری مســتند دع تادی
ــک  ــره چ ــج فق ــید )پن ــای سررس ــخ ه از تاری
ــه شــماره 883506 – 95/12/7 و 883504  ب
– 95/11/27 و 883503 – 95/11/30 بانــک 
و 304215 –   95/11/30  – و 304214  ســپه 
95/12/15 بانــک ملــی ایــران( تــا زمــان وصول 
بــر مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی 
کــه حیــن االجــرا محاســبه و تعییــن مــی 
ــد  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه ــود در ح ش
ــان  ــا خواه ــت ضمن ــی اس ــادره غیاب . رای ص
در  دادرســی  پرداخــت هزینــه  بــه  مکلــف 
مرحلــه اجــرای حکــم بــا وصــول محکــوم 
بــه مــی باشــد .هزینــه عملیــات اجرایــی نیــز 
ــوم  ــرا از محک ــره اج ــبه در دای ــس از محاس پ

ــود . ــد ب ــذ خواه ــل اخ ــه قاب علی
مدیــر دفتــر شــعبه نــه دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان کاشــان-احمدرضا پیــش یار
 488 م/الف

نظریه کارشناسی
ــعبه  ــه 970581 ش ــده کالس ــوص پرون در خص
ســوم اجــرای احــکام آقــای احمــد مالحســنی 
ــه خواســته  ــه مالحســنی و غیــره ب علیــه ضوی
ــی  ــالک ثبت ــاع پ ــک مش ــروش مل ــتور ف دس
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 5124 اصل ش
کاشــان ، بــه پیوســت یــک بــرگ نظریــه 
کارشــناس ارســال تــا نســبت بــه ابــالغ آگهــی 
ــین  ــد حس ــنی فرزن ــه مالحس ــم ضوی ــه خان ب
ظــرف  دارد  اعتراضــی  چنانچــه  تــا  اقــدام 
ــرر  ــد . مق ــن اجــرا اعــالم نمای ــه ای ســه روز ب
ــه  ــی در یکــی از روزنام ــه آگه اســت نســبت ب
ــن  ــه ای ــه ب ــدام و نتیج ــار اق ــای کثیراالنتش ه
اجــرا اعــالم گــردد. مدیــر محتــرم شــعبه 
اول اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی 
– حقوقــی دادگســتری شهرســتان کاشــان 
احترامــا عطــف بــه قــرار کارشناســی صــادره در 
ــده کالســه شــماره 970581 در خصــوص  پرون
ــالک  ــه پ ــه ب ــگ یکبابخان ــش دان ــی ش ارزیاب
ــه  ــه گلچقان ثبتــی شــماره 5124 واقــع در محل
ناحیــه یــک شــهر کاشــان ، بــه اســتحضار مــی 
ــانی  ــه نش ــک ب ــوع مل ــل وق ــاند : از مح رس
ــه راه  ــی – س ــل نراق ــان فاض ــان ، خیاب کاش
علــوی – کوچــه فرهنــگ 13 )محلــه گلچقانــه( 
ــا  ــالک 73 ب ــوم – پ ــار س ــت گلس ــن بس – ب
ــهرداری 2-38-99-0-0-0- ــازی ش ــد نوس ک

ــور  ــالک مذک ــل آمد.پ ــی بعم ــد میدان 1 بازدی
ــه شــماره  ــه ب ــگ یکبابخان بصــورت شــش دان
ــک  ــه ی ــه ناحی ــه گلچقان ــع در محل 5124واق
ــت  ــل ثب ــه ذی ــد ، ک ــی باش ــان م ــهر کاش ش
شــماره 1242 صفحــه 501 دفتــر ســیزدهم 
بنــام آقــای علــی حســینیان بــه ثبــت رســیده 
وســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده 
ــه خانــم  اســت و طــی چنــد مرحلــه انتقــال ب
فرحــه مالحســنی منتقــل گردیــده اســت . 
ــع  ــدود 400 مترمرب ــوف دارای ح ــالک موص پ
عرصــه دوبــر مــی باشــد ، کــه پــس از ریــزش 

 ، قطعــه  شــمال  ســمت  در  حیــاط  دیــوار 
ــر  ــدود 375 مت ــی ح ــی فعل ــاحت تصرف مس
ــع مــی باشــد . اعیانــی موجــود در زمیــن  مرب
بصــورت ســاختمان قدیمــی دوطبقــه بــا پایــه 
ــی  ــی ضرب ــقف قوس ــت و گل و س ــای خش ه
و بــه مســاحت حــدود 304 مترمربــع مــی 
ــع در  ــاختمان واق ــن و س ــه زیرزمی ــد . ک باش
ــل ریــزش ســقف  ــوب عرصــه بدلی ســمت جن
ــی  ــی م ــل دسترس ــا غیرقاب ــا ، عمدت و دیواره
باشــد .  بــا توجــه بــه اینکــه بهــای امــالک بــر 
ــه روز  اســاس عرضــه و تقاضــا و قیمــت عادل
ــل  ــی عوام ــت ارزیاب ــردد و جه ــی گ ــن م تعیی
مختلفــی از قبیــل موقعیــت محــل ، مســاحت 
عرصــه ، میــزان بــر ، نــوع بنــا ، نــوع کاربــری و 
... موثــر مــی باشــند ، لــذا بــا درنظــر گرفتــن 
ــش  ــر ، ارزش ش ــل موث ــرایط و عوام ــه ش کلی
موصــوف  پــالک  اعیــان  و  عرصــه  دانــگ 
 ، شــهری  امتیــازات  و  متعلقــات  بهمــراه   ،
مجموعــا بــه مبلــغ یــک میلیــارد و هفتــاد 
میلیــون ریــال بحــروف و مبلــغ 1/070/000/000 
ــردد .  ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب ــدد ، ب ــال بع ری
امیــر اربابــی ، کارشــناس رســمی دادگســتری 

ــان(م/الف 485  ــاختمان )کاش راه و س

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106794700415  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986794700705  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960705  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم : 97/2/25 خواهــان امیــد قربانــی بــه 
وکالــت  امیــر حســین  مبارکیــان دادخواســتی 
ــادم  ــاس خ ــای  عب ــده آق ــت  خوان ــه طرفی ب
ــک   ــه چ ــترداد الش ــته اس ــه خواس ــرآن  ب الق
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــده کالســه 9609986794700705 شــعبه  پرون
17 حقوقــی  شــور ای حــل اختــالف  اصفهــان  
) مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم    (  ثبــت و 
ــخ 97/4/25ســاعت  ــه تاری ــت رســیدگی ب وق
ــه حســب دســتور  ــن  شــده اســت ک 16 تعیی
ــون آییــن  ــق موضــوع مــاده 73 قان دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بودن 
خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد . گ
م الــف 4935 منشــی شــعبه 17 حقوقــی  
شــورای حــل اختــالف  اصفهــان  )_ مجتمــع 

ــرم (  ــع ح ــهدای مداف ش

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106793700879  : ابالغنامــه  شــماره 
 9709986793700233  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   970233 : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــقی   ــن عش ــان محس ــم : 97/3/6 خواه تنظی
دادخواســتی بــه طرفیــت  خوانــده  رســول 
ــک  ــه چ ــترداد الش ــته  اس ــه خواس ــری ب باق
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــده کالســه 9709986793700233 شــعبه  پرون
ــان   ــالف  اصفه ــل اخت ــور ای ح ــی  ش 7 حقوق
ــت  ــرم    (  ثب ــع ح ــهدای مداف ــع ش ) مجتم
ــه تاریــخ 97/4/20ســاعت  و وقــت رســیدگی ب
ــتور  ــب دس ــه حس ــت ک ــده اس ــن  ش 8 تعیی
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــده  و در خواســت خواه خوان
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
شــعبه  دفتــر   مســئول   5845 الــف  م 
اختــالف   حــل  شــورای  حقوقــی    7
مدافــع شــهدای  مجتمــع   _(  اصفهــان  

حرم ( 

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106798000133  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9709986798000076 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   970076  : شــعبه  بایگانــی 
: 97/3/5 خواهــان مســعود روحانــی  بــا 
وکالــت خانــم مریــم جهانبخــش  دادخواســتی 
ــالم  ــای ســهراب  غ ــده  آق ــت  خوان ــه طرفی ب
ــه  ــته  مطالب ــه خواس ــیرزاد ب ــد ش ــور  فرزن پ
چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــده کالســه 9709986798000076  شــماره پرون
ــالف   ــل اخت ــور ای ح ــی  ش ــعبه 47 حقوق ش
ــت  ــی(  ثب ــهید حجج ــع ش ــان  ) مجتم اصفه
و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 97/4/20ســاعت 
اســت کــه حســب  شــده  تعییــن    17:15
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 
گــردد .م الــف 5843  مســئول دفتــر  شــعبه 
47 حقوقــی  شــورای حــل اختــالف  اصفهــان  

ــی (  ــهید حجج ــع ش )_ مجتم

رونوشــت آگهی حصر وراثت
آقــای محمدعلــی زاهــدی نیــا بــه  شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2ب ش
331/97 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
ــی  شــادروان اکــرم ســادات حســینی طباطبائ
ــخ 94/7/4  ــه شــماره شناســنامه 71 در تاری ب
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه  1( محمدعلــی زاهــدی نیــا فرزنــد حبیــب 
الــه بــه ش ش 2 همســر  2( نــگار خانــم 
ــه ش  ــد ب ــی محم ــد عل ــی فرزن ــی کمال اورع
ش 341 مــادر 3( محســن زاهــدی نیــا فرزنــد 
محمدعلــی بــه ش ش 3101 4( مریــم زاهــدی 

ــه ش ش 1579 ــی ب ــرزند محمدعل ــا ف نی
ــه  ــی ب ــد محمدعل ــا فرزن 5( مطهــره زاهــدی نی
ــا  ــدی نی ــدی زاه ش ش 1250103967 6( مه

ــدان ــه ش ش 1012 فرزن ــی ب ــد محمدعل فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تا هــر کســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  
ــد .   ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 501 ــی م/ال ــی زراعت ــان ، مجتب کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه   کجکانــی  حســینی  مصطفــی  آقــای 
شــرح  45198بــه  شــماره  شناســنامه 
ــه کالســه 331/97 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه 
شناســنامه  شــماره  بــه  حســینی کجکانــی 
اقامتــگاه   97/2/7 تاریــخ  در   0071108544
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 

الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
فرزنــد  کجکانــی  حســینی  مصطفــی   )1
 )2 پــدر    45198 ش  ش  بــه  اکبــر  علــی 
بهنــام دهاقیــن فرزنــد محمــود بــه ش ش 
1220060003 همســر  3( محبوبــه اقاقدیــری 
ــادر ــه ش ش 1102 م ــر ب ــد جعف ــی فرزن کاش

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد او  ــه ن ــی /متوفی ــه از متوف ــا وصیتنمام و ی
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا  تقدی ش

شــد . 
ــالف   قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف 499 ــی م/ال ــی زراعت ــان ، مجتب کاش

رونوشــت آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا ســایه کوئــی بــه  شناســنامه 
شــماره 40277 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 308/97 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان علــی ســایه کوئــی بــه 
شــماره شناســنامه 600 در تاریــخ 91/11/13 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــه  1( محمدرضــا ســایه کوئ ب
بــه ش ش 40277 ،   2( آذر خانــم ســایه 
کوئــی فرزندعلــی بــه ش ش 337  ،  3( 
ــه ش ش  ــی ب ــد عل ــی فرزن ــایه کوئ ــرا س زه
38762 ،  4( مریــم ســایه کوئــی فرزنــد علــی 
بــه ش ش 4289 ،  5( نرجــس ســایه کوئــی 
ــه  ــه ش ش 6519 ،  6( فاطم ــی ب ــد عل فرزن
ســایه کوئــی فرزنــد علــی بــه ش ش 1287 ، 
ــدی  ــی احم ــت بن ــن دخ ــدان.  7( پروی فرزن
فرزنــد نجــف بــه ش ش 37 ، همســر. اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  شــورا  تقدی

شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

ــف 486  ــی زراعتــی م/ال کاشــان ، مجتب

دادنامه
ه  ر 9شــما 7 0 9 9 7 3 6 6 5 5 0 0 2 2 4
تنظیــم:   03/03/1397تاریــخ  دادنامــه: 
پرونــده:  9609983665500407شــماره 
960509شــماره بایگانــی شــعبه:  خواهــان: 
فرزنــد  کریمــی  حســین  ســید  آقــای 
سیدحســن بــه نشــانی شــهر کاشــان-آیت هللا 
ســعیدی ســه را ش چمــران ک مســجد بــاب 
ــف  ــرکت نظی ــدگان: 1.ش ــج پ 27خوان الحوائ
ــه نشــانی تهــران خ انقــالب  ســدید ایرانیــان ب
ــگ  ــاز فرهن ــالک 82 پاس ــری پ ــد نظ خ وحی
 13147105111 2 کدپســتی  واحــد   2 طبقــه 
2.خانــم نســرین علــی اصغرنیاارجقــی فرزنــد 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب عل
هــا: 1.اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 
2.مطالبــه وجــه چــک رای دادگاهــدر خصــوص 
ــد  ــی فرزن ــای ســید حســین کریم ــوای اق دع
ســید حســن بطرفیــت 1-شــرکت نظیــف 
ایرانیــان 2- خانــم نســرین علــی  ســدید 
از  اعســار  خواســته  بــه  ارجقــی  اصغرنیــا 
ــه  ــده باتوجــه ب ــن پرون ــه دادرســی در ای هزین
ــاد دادخواســت تقدیمــی و منضمــات ان و  مف
اظهــارات خواهــان پیرامــون موضــوع خواســته 
ــی  ــه کتب ــهادت نام ــاد ش ــه مف ــه ب ــا توج و ب
مبنــی بــر عــدم توانایــی مالــی خواهــان و نظر 
ــه  ــی ارائ ــل مخالف ــدگان دلی ــه خوان ــه اینک ب
نــداده اســت، لــذا دادگاه بــه اســتناد مقــررات 
مــواد 506،504 و 507  قانــون آئیــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــه قبــول اعســار خواهــان و معافیــت  حکــم ب
وی ازپرداخــت هزینــه دادرســی ایــن پرونــده 
را صــادر و اعــالم مــی نمایــد. ایــن رای ظــرف 
مــدت 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل تجدیدنظــر 
خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان 

ــد. ــی باش ــان م اصفه
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی کاشان

علیرضا عالیی م/الف: 491

گواهی حصر وراثت
ــلیمانی ش ش :  ــوان  س ــه پهل ــم صدیق خان
ــوت  ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــا اس 57  ب
ــتی  ــه ، درخواس ــنامه ورث ــت  شناس و رونوش
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره 85/97 تقدی بش
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش چنی
ــوان  ش ش 211  ــم پهل مرحومــه دلشــاد خان
در تاریــخ 1303/9/1 درگذشــته و ورثــه وی 
در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از 1 – رضــا 
ــی :  ــماره مل ــه ش ــاس ب ــد عب ــوان فرزن پهل
6229838702 ، 2- بهمــن پهلــوان فرزنــد 

عبــاس بــه شــماره ملــی 6229845113 ، 
3- طاهــره پهلــوان فرزنــد عبــاس بــه شــماره 
پهلــوان  طیبــه   -4  ،  6229791749 ملــی 
فرزنــد عبــاس به شــماره ملــی 6229940035 
، 5- صدیقــه پهلــوان فرزنــد بــه شــماره ملــی 
6229866188 و بجــز افــراد فــوق الذکــر ورثــه 
ــا انجــام تشــریفات  ــدارد . اینــک ب دیگــری ن
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــدت  ــرف م ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش تاری
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی 

ــد . ــد گردی صــادر خواه
 ریــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

میمــه  - 386 /م الــف

آگهی فقدان ســندمالکیت
ــا  ــوروزی  ب ــد ن ــای محم ــه اق ــه اینک ــر ب نظ
تســلیم  یــک بــرگ استشــهاد مدعــی مفقــود 
ــت 7 ســهم مشــاع از 17  شــدن ســند مالکی
ســهم  شــش دانــگ پــالک شــماره 524  
ــه  ــش میم ــع در بخ ــی واق ــی از 30 اصل فرع
ثبــت 10095  ذیــل  در  اصفهــان کــه  ثبــت 
ــد 63 امــالک صــادر  ــر جل صفحــه 542 دفت
ــند  ــه س ــته ک ــار داش ــده اظه ــلیم گردی و تس
مالکیــت مرقــوم در اثــر جابجایــی اثاثیــه 
منــزل مفقــود گردیــده  وتقاضــای صــدور 
ــذا  ــت . ل ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
دفترچــه ســند مالکیــت مذکــور از درجــه 
اعتبــار ســاقط  ومقتضــی اســت چنانچــه 
ــر  ــام ه ــت انج ــودی جه ــت مفق ســند مالکی
گونــه معاملــه بــه آن دفتــر خانــه ارائــه گردیــد 
ــت  ــودداری  و آن را جه ــه خ ــام معامل از انج
اعمــال مقــررات بــه ایــن اداره ارســال نماییــد 
. انجــام هــر نــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت 
المثنــی موکــول بــه اســتعالم از ایــن اداره 

ــد .  ــی باش م
مهــدی ذکاوتمنــد – رئیــس ادراه ثبــت و 
ــف ــه  – 478 / م ال ــالک میم ــناد  و ام اس

آگهی فقدان ســندمالکیت
ــا  ــم مــاه ســلطان اســد ب ــه اینکــه خان نظــر ب
تســلیم  یــک بــرگ استشــهاد مدعــی مفقــود 
شــدن ســند مالکیــت تمامــت یــک دانــگ و 
ــالک شــماره  ــگ پ ــم مشــاع از شــش دان نی
ــش  ــع در بخ ــی واق ــک اصل ــی از ی 35 فرع
ــت 16  ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه ــه ثب میم
ــادر  ــالک ص ــد 34 ام ــر جل ــه 32 دفت صفح
ــند  ــه س ــته ک ــار داش ــده اظه ــلیم گردی و تس
مالکیــت مرقــوم در اثــر جابجایــی اثاثیــه 
منــزل مفقــود گردیــده  وتقاضــای صــدور 
ــذا  ــت . ل ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
دفترچــه ســند مالکیــت مذکــور از درجــه 
اعتبــار ســاقط  ومقتضــی اســت چنانچــه 
ــر  ــام ه ــت انج ــودی جه ــت مفق ســند مالکی
گونــه معاملــه بــه آن دفتــر خانــه ارائــه گردیــد 
ــت  ــودداری  و آن را جه ــه خ ــام معامل از انج
اعمــال مقــررات بــه ایــن اداره ارســال نماییــد 
. انجــام هــر نــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت 
المثنــی موکــول بــه اســتعالم از ایــن اداره 

ــی باشــد . م
مهــدی ذکاوتمنــد – رئیــس ادراه ثبــت و 
ــف ــه  – 479 / م ال ــالک میم ــناد  و ام اس

آگهــی وقــت اجــرای  قرار  تحریر ترکه 
ــل  ــورای ح ــعبه 20  ش ــیدگی  ش ــع رس مرج
ــی  ــالم م ــیله اع ــان   بدینوس ــالف اصفه اخت
نمایــد  بــه موجــب  درخواســت  بلقیــس 
شــهاب  روشــن  طرفیــت  بــه  صــادق  
ــر   ــر ترکــه  مرحــوم اخت ــرار تحری الســادات ق
ــی  طــی شــماره  ــم بوان شــهاب  الســادات ق
حــل  شــورای  در   9709976795000179
ــرای   ــت اج ــادر  و وق ــان  ص ــالف اصفه اخت
قــرار ســاعت  17/30 روز4 شــنبه  مــورخ 
97/4/20  تعییــن گردیــده اســت لــذا  از ورثــه  
ــتانکاران  و  ــا  بس ــی آن ه ــده  قانون ــا نماین ی
ــه متوفــی  و کســان دیگــری کــه  مدیونیــن ب
حقــی  بــر ترکــه متوفــی دارنــد  دعــوت مــی 

شــود  در موعــد مذکــور  در محــل ایــن شــورا 
واقــع  در شــهر ســتان  اصفهــان  بــا آدرس   خ  
اربــاب  حاضــر شــوند . عــدم حضــور مدعویــن  

ــود . ــد ب ــرار نخواه ــرای ق ــع اج مان
مجتمــع   20 شــعبه  دفتــر  الــف5846  م   

شــماره یــک  اصفهــان 

آگهی فقدان ســند مالکیت 
ــی 811  ــالک ثبت ــت ششــدانگ پ ســند مالکی
و 812 فرعــی از 14039- اصلــی  واقــع در 
ــرای   ــه در اج ــان  ) ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
بــه پــالک  بخشــنامه اســتاندارد ســازی  
در  اســت   شــده  تبدیــل   14039/12529
صفحــه 487 – دفتــر 69-  امــالک ذیــل  
ــی 74035-   ــماره چاپ ــا ش ــت 14449- ب ثب
ــد  ــری  فرزن ــا عش ــادات اثن ــم س ــام خان بن
ســید رضــا  بــه شناســنامه 1737 و کــد ملــی 
ثبــت و صــادر و  1286372471 اصفهــان  
تســلیم گردیــده و اکنــون نامبــرده  درخواســت  
صــدور ســند مالکیــت  المثنــی  ملــک فــوق 
رانمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــه  ــن نام ــاده 120 آئی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
ــن  ــخ انتشــار ای ــزد خــود مــی باشــد از تاری ن
آگهــی تــا 10 روز اعتــراض خــود راکتبــا ضمــن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــد  ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
ــید  ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــندمالکیت  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ی
ــه  ــدام ب ــود اق ــه نش ــه  ارائ ــند معامل ــا س ی
ــد  ــررا خواه ــق مق ــی  طب ــند المثن ــدور س  ص

شد .
 . م الــف 6550 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

آگهــی مزایــده  اموال غیر منقول 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان 
ــده ای در خصــوص  در نظــر دارد جلســه مزای
پرونــده اجرایــی کالســه 964332 ج1 لــه 
ــه آقــای شــکراله  ــی و علی ــم هاجــر حیات خان
برفــروش  مبنــی  آبــادی  حبیــب  خیــری 
پــالک ثبتــی 23/ 14977 بخــش 5 ثبــت 
ــاعت  5/ 11  ــخ 97/4/16 س ــان در تاری اصفه
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــل اج ــدر مح صبح
اصفهــان طبقــه زیرزمیــن خ شــهید نیکبخــت 
شــش دانــگ ملکــی بــا مشــخصات منــدرج 
درج  ذیــال  کــه  کارشناســیی  نظریــه  در 
شــده اســت ملکــی طرفیــن و اکنــون در 
ــن مــی باشــد توســط  ــه طرفی تصــرف مالكان
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ــه وی مصــون از  ــی شــده و نظری ــل ارزیاب ذی
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد 
.طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل 
از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و 
از ملــک بازدیــد و باهمــراه داشــتن 10٪ درصــد 
بهــا بــه صــورت نقــد یــا چــک تضمیــن شــده 
بانــک ملــی در وجــه اجــرای احــکام حقوقــی 
ــد. پیشــنهاد  ــده شــرکت نماین در جلســه مزای
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
ــده  ــورد مزای ــک م ــلیم مل ــود. تس ــد ب خواه
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
خواهــد گرفــت. اوصــاف ملــک مــورد مزایــده 
ــی  ــک برگ ــند ت ــر دارای س ــورد نظ ــک م : مل
شــماره 492282 د/94 بــه شــماره فرعــی 
230 از قطعــه اصلــی 14977 واقــع در بخــش 
بــه مســاحت  اصفهــان  ثبتــی شهرســتان 
ــه در  ــع اســت ک ــر مرب عرصــه حــدود 82 مت
ــین رو  ــل ماش ــر قاب ــتی غی ــن بس ــای ب انته
ــه  ــالک در دو طبق ــن پ ــع شــده اســت ای واق
شــامل یــک طبقــه همکــف و یــک طبقــه اول 
بــه صــورت صــد در صــد ســاخت بــا اســکلت 
بتونــی آرم و ســقف هــای تیرچــه بلــوک 
اســت قدمــت ســاختمان  ســاخته شــده 
حــدود 5 ســال مــی باشــد کــف طبقــات 

ســرامیک و بدنــه دیوارهــا گــچ و خــاک و 
ــای  ــت در به ــگ اس ــد رن ــفید کاری و فاق س
داخلــی چوبــی و پنجــره هــا آلومینیومــی 
چهــار چــوب دربهــا فلــزی کابینــت آشــپزخانه 
ام دی اف ســنگهای پلــکان گرانیــت و پشــت 
بــام ایــزوگام و موزائیــک فــرش شــده اســت. 
و  بــرق  و  آب  انشــعاب  دارای  ســاختمان 
گاز و تلفــن و فاضــالب اســت. ســرویس 
گرمایشــی ســاختمان پکیــج و رادیاتــور و 
ــی مــی باشــد  ــر آب ســرویس سرمایشــی کول
باشــد.  مــی  پارکینــگ  فاقــد  .ســاختمان 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــاختمان ب ــی س ارزیاب
ــگ،  ــتن پارکین ــاختمان نداش ــت س ــا، قدم بن
ــاحت  ــاخت مس ــال در س ــورد انتق ــح م مصال
و  ســاختمان  اشــتراکات  اعیــان  و  عرصــه 
ــل  ــع عوام ــا و جمی ــه و تقاض ــت عرض وضعی
ــک  ــگ مل ــش دان ــت ارزش ش ــر در قیم مؤث
مذکــور 300/000/000/ 2 ریــال معــادل دویســت 
ــردد. و  ــرآورد میگ ــان ب ــون توم ــی میلی و س
مطابــق اســتعالم انجــام شــده مالکیــت هــر 
یــک از طرفیــن ســه دانــگ مشــاع بــوده 
ــه  ــوده ک ــکن ب ــک مس ــن بان ــالک در ره وپ
ــخ  ــا تاری ــود را ت ــات خ ــزان مطالب ــک می بان
97/2/4 مبلــغ 711/703/ 149 ریــال مــی 
باشــد بــا احتســاب ســود ســالهای آتــی 
ــه  ــن نام ــاده 10 آیی ــق م ــده و مطاب ــالم ش اع
فــروش امــالک مشــاع وجــوه حاصلــه از 
فــروش پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی 
بــه نســبت ســهم هریــک از مالکیــن تقســیم 

ــد. ــد ش خواه
ــی  م الــف 3945 دادورز اجــرای احــکام مدن

اصفهــان

آگهــی مزایده اموال منقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ســیزدهم 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
ــه 960481  ــی کالس ــده اجرای ــوص پرون خص
ج13 لــه خانــم نرگــس آقــا بــزاز وعليــه آقــای 
حســین ســواد کوهــی مبنــی بــر مطالبــه مبلغ 
390 عــدد ســکه بهــار آزادی و یکصــد مثقــال 
ــغ  ــال و مبل ــار و 2484832 ری ــالی18 عی ط
209/ 119/293 ریــال بابــت محکــوم بــه و 
هزینــه هــای اجرایــی و حــق اإلجــرای دولتــی 
در تاریــخ 16/ 4 / 1397 ســاعت 10/5 صبــح 
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان 
طبقــه زیرزمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش یــک 
دســتگاه ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 
ــناس  ــط کارش ــه توس ــران 13 ک 225 و 96 ای
رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی 
شــده و نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن 
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد .طالبیــن خریــد 
مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی اصفهــان پارکینــگ  نصــر 
بــا همــراه  بازدیــد و  از امــوال  مراجعــه و 
ــا  ــد ی ــورت نق ــه ص ــا ب ــد به ــتن 10درص داش
ــه  ــی در وج ــک مل ــده بان ــن ش ــک تضمی چ
ــده  ــه مزای ــی در جلس ــکام حقوق ــرای اح اج
ــن  ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش ــرکت نماین ش
ــلیم  ــود. تس ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
مــال پــس ازپرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
خواهــد گرفــت ,هزینــه هــای اجرایــی بــر 
عهــده محکــوم علیــه مــی باشد.لیســت امــوال 
ــد  ــواری پرای ــتگاه س ــک دس ــده :ی ــورد مزای م
ــی ایکــس أي بشــماره انتظامــی 225  جــی ت
ــدل  ــی م ــفید روغن ــگ س ــران 13 برن و 96 ای
1388 )هشتادوهشــت( بشــماره شاســی و 
موتــور 1412288055136/ 3265692 متوقــف 
ــورد  ــان م ــت خواه ــر در معی ــگ نص در پارکین
بازدیــد قــرار گرفــت: بــا توجــه بــه توقــف 
ــاه در  ــه خــودرو بمــدت حــدود هشــت م بیم
فضــای بــاز کــه نســبت بــه الســتیکها و باطــری 
وهمچنیــن  داشــت  خواهــد  منفــی  تأثیــر 
نامشــخص بــودن وضعیــت بیمــه خــودرو، 
علیهــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و وضعیــت 
و نــوع مــدل خــودرو، و قیمــت هــای معمــول 
ــه  ــل و هزین ــروش اتومبی ــد و ف ــازار خری در ب
ــی  ــه کارشناس ــت پای ــوق )قیم ــای ف کمبوده
ــدود  ــده( در ح ــق مزای ــروش از طری ــرای ف ب
)معــادل تومــان  میلیــون  هشــت   مبلــغ 
اعــالم و  بــرآورد  ریــال   )  80  ,000,  000   

 میگردد.م الف :3923
دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان
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تحدیــد حدود عمومی
پیــرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده 

14 قانون ثبت اســناد و امالک تحدید حدود 
امالک واقع در جوشــقان قالی بخش 12 

کاشــان به شرح ذیل صورت می گیرد.
شــماره های فرعی از یک اصلی واقع در 

جوشقان قالی
1696-خانــم فــرخ تــاج ســتاری فرزنــد 
فتــح الــه شــش دانــگ قطعــه زمیــن 
مزروعــی 15 قفیــزی واقــع در دشــت بهــرام

2281- خانــم ام البنیــن اســدی جوشــقانی 
ــاب  ــک ب ــگ ی ــش دان ــد ش ــد محم فرزن

ــه ــوی تکی ــع در ک ــه واق خان
ــد  ــدی فرزن ــینعلی امی ــای حس 2654- آق
قیصــر شــش دانــگ یــک درب بــاغ مشــجر 

واقــع در مزرعــه الســتان
4243- آقــای رحمــت الــه صنعــت کار 
ــاب  ــک ب ــگ ی ــی شــش دان ــد صفرعل فرزن
ــاد ــالن آب ــه گی ــع در محل ــدان واق ــار کاه انب

روز شنبه مورخ 97/4/9
شــماره های فرعی از 21 اصلی واقع در کامو

20- آقــای نصــرت الــه بزرگیــان فرزنــد 
ــاغ  ــک درب ب ــگ ی ــش دان ــا ش ــن آق حس

ــوال ــاغ م ــه ب ــروف ب مع
ــا  ــد رض ــر فرزن ــا اهنگ ــای علیرض 143- آق
ــع در  ــه واق ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش

ــه ــای بقع پ
ــد  ــر فرزن ــا بهدادف ــای علیرض 286- آق

ــه ــاب خان ــک ب ــگ ی حســینعلی شــش دان
ــد حیــدر  278- اقــای حمیــد عارضــی فرزن
ــار و  ــاب انب ــک ب ــگ ی ــش دان ــره ش و غی

ــم ــه ه ــل ب ــدان متص کاه
ــدر  ــد حی ــد عارضــی فرزن 279- آقــای حمی
ــار و  ــاب انب ــک ب ــگ ی ــش دان ــره ش و غی

ــدان کاه
روز یکشنبه مورخ 97/4/10

296- آقــای عباســعلی چوپانیــان فرزنــد 
غالمحســین و غیــره شــش دانــگ یــک 

ــه ــاب خان ب
301- آقــای عباســعلی چوپانیــان فرزنــد 
غالمحســین شــش دانــگ یــک بــاب خانــه

616- خانــم بلقیــس رحمانــی فرزنــد حــاج 
علــی آقــا و غیــره شــش دانــگ یــک بــاب 

خانــه
679- اقــای حســن اربابــی فرزنــد آقــا 
حســین و غیــره شــش دانــگ قطعــه زمیــن 

ــزی ــی 5 قفی مزروع
روز دوشنبه مورخ 97/4/11

723- آقــای جعفــر قلــی شــفیعیان فرزنــد 
عبــاس شــش دانــگ یــک بــاب اطــاق 

ــه ــرای عبدال ــوی س ــع در ک واق
فرزنــد  راهنمایــی  فاطمــه  خانــم   -728
مهــدی شــش دانــگ یــک بــاب اطــاق واقــع 

ــه ــرای عبدال ــوی س در ک
فرزنــد  مهرعلــی  محمدآقــا  اقــای   -730
مرحــوم علــی آقــا شــش دانــگ یــک بــاب 

ــه ــرای عبدال ــوی س ــدان در ک ــار کاه انب
ــی  ــد عل ــی فرزن ــری آمل ــم صغ 1013- خان
ــاغ  ــگ یــک درب ب ــره شــش دان ــر و غی اکب

ــزی ــتان 50 قفی موس
فرزنــد  رزاقیــان  مجتبــی  آقــای   -1046
محمــود شــش دانــگ یــک بــاب خانــه 

واقــع در کــوی شــهید عارضــی
ــی  ــد عل ــی فرزن ــین آمل ــای حس 1055- آق
ــن  ــه زمی ــگ قطع ــش دان ــره ش ــر و غی اکب
مزروعــی 15 قفیــزی واقــع در دشــت مالــون

ــی  ــد عل ــی فرزن ــری آمل ــم صغ 1063- خان
اکبــر و غیــره شــش دانــگ زمیــن مزروعــی 

ــون واقــع در دشــت مال
ــد  ــی فرزن ــه حســن بیگ ــم پروان 1118- خان
غالمحســین شــش دانــگ قطعــه زمیــن 
مزروعــی 8 قفیــزی واقــع در دشــت مالــون

روز چهارشنبه مورخ 97/4/13
فرزنــد  احســانی  علــی  آقــای   -1165
محمــود و غیــره شــش دانــگ قطعــه زمیــن 
مزروعــی 16 قفیــزی واقــع در دشــت مالــون

1906- آقــای حمیــد عارضــی فرزنــد حیــدر و 
غیــره شــش دانــگ یــک درب بــاغ گلســتان 

واقــع در دشــت همــواری
2118- آقــای احمــد عبداللهــی فرزنــد رضــا 
و غیــره شــش دانــگ یــک بــاب خانــه واقــع 

در کــوی مصلــی
ــد  ــی فرزن ــه ابوتراب ــت ال ــای نعم 2122- آق
ســیف الــه و غیــره شــش دانــگ بــاغ 

موســتان
روز پنجشنبه مورخ 97/4/14

شــماره های فرعی از پالک 22 اصلی واقع 
در چوگان

10- آقــای حســنعلی  رعیــت فرزنــد آقارضــا 
و غیــره شــش دانــگ قطعــه زمیــن محصــور 

و زمیــن مزروعــی متصــل بــه آن
فرزنــد  حمامیــان  علــی  آقــای   -183
غالمعلــی شــش دانــگ یــک بــاب کاهــدان
475- ورثــه علــی امیــر زارعیــان شــش 
دانــگ یــک بــاب خانــه جدیداالحــداث 

واقــع در پاییــن قلعــه
ــوروز  ــد ن ــی فرزن ــر زارع ــای اصغ 569- آق

ــه ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــی ش عل
روز شنبه مورخ 97/4/16

فرزنــد  زارعیــان  علیرضــا  آقــای   -590
بــاب  یــک  دانــگ  شــش  حســین 
متصــل  مشــجر  باغچــه  و   خانــه 

به آن
فرزنــد  زمانــی  فاطمــه  خانــم   -591
ــه ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــعلی ش عباس
فرزنــد  عادلــی  عبــاس  آقــای   -592
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــی ش بمانعل
ــه آن ــل ب ــور متص ــن محص ــه و زمی مخروب
ــوروز  ــد ن ــی فرزن ــر زارع ــای اصغ 593- آق
ــن محصــور ــه زمی ــگ قطع ــی شــش دان عل
فرزنــد  زارعیــان  رحمــان  آقــای   -594
ــاب  ــگ یــک ب ــره شــش دان ــی و غی غالمعل

ــه خان
روز یکشنبه مورخ 97/4/17

شــماره های فرعی از پالک 23 اصلی واقع در 
مزرعه محمودآباد

فرزنــد  عارضــی  عبــاس  آقــای   -53
محمدآقــا و غیــره شــش دانــگ قطعــه بــاغ 

گلســتان
روز سه شنبه مورخ 97/4/19

ــی  ــالک 26 اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش
ــو ــه کام ــهرک همواری ــع در ش واق

فرزنــد  پــو  محمدعلــی   آقــای   -309
غالمحســین شــش دانــگ قطعــه زمیــن 

ر محصــو
ــام  ــد ام ــان فرزن ــدی اربابی ــای مه 310- اق
قلــی خــان شــش دانــگ قطعــه زمیــن 

محصــور
روز سه شنبه مورخ 97/4/19

ــی  ــالک 30 اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش
ــور ــه بل ــه چال ــع در مزرع واق

46- آقــای مصطفــی اربــاب فرزنــد مرتضــی 
قلــی خــان و غیــره شــش دانــگ یــک درب 

بــاغ موســتان
روز چهارشنبه مورخ 97/4/20

شــماره های فرعی از پالک 64 اصلی واقع در 
مزرعه کاسه رود کامو

80- آقــای علیرضــا کیانــی نــژاد فرزنــد 
اســماعیل شــش دانــگ یــک درب بــاغ 

آن در  احداثــی  اعیانــی  و  مشــجر 

ابراهیــم صنعتگــر قهــرودی  آقــای   -117
ــک درب  ــگ ی ــش دان ــی ش ــد صفرعل فرزن

ــجر ــتان و مش ــاغ موس ب
روز چهارشنبه مورخ 97/4/20

ــی  ــالک 68 اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش
ــو ــاد کام ــی آب ــه عل ــع در مزرع واق

115- آقــای ماشــاءاله اربابــی لتحــر فرزنــد 
علــی حســین و غیــره شــش دانــگ قطعــه 

زمیــن بائــره
روز پنجشنبه مورخ 97/4/21

ــی  ــالک 77 اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش
واقــع در روســتای آزران

2504- آقــای محمدرضــا معصومــی فرزنــد 
اشــرف قلــی شــش دانــگ یــک بــاب بــوم 
ــه  ــهور ب ــاری آزران مش ــع در صح ــن واق ک

بغــل ســرخه
2505- آقــای علیرضــا معصومــی فرزنــد 
ــک  ــگ ی ــش دان ــره ش ــی و غی ــرف قل اش

ــرخه ــل س ــه بغ ــهور ب ــن مش ــوم ک ــاب ب ب
روز شنبه مورخ 97/4/23

شــماره های فرعی از پالک 147 اصلی واقع 
در آرنجن

355- آقــای صفرعلــی شــکوری فرزنــد 
زمیــن  قطعــه  دانــگ  شــش  شــکراله 

مزروعــی
ــدر و  ــد حی ــی فرزن ــی زارع ــای عل 410- آق
غیــره شــش دانــگ یــک درب بــاغ مشــجر 

ــت ــن دش ــی در پایی ــهور 18 جریب مش

روز یکشنبه مورخ 97/4/24
شــماره های فرعی از پالک 152 اصلی واقع 

در روستای ورکان
ورکانــی  زارعــی  رمضــان  آقــای   -1686
ــگ  ــش دان ــره ش ــینعلی و غی ــد حس فرزن
یــک بــاب خانــه و بهــار بنــد و طویلــه و 

زمیــن بائــره جلــوی آن در کــوی بــاال
روز دوشنبه مورخ 97/4/25

ــب  ــه ترتی ــوق ب ــالک ف ــدود ام ــن ح تعیی
هــای  تاریــخ  در  صبــح   10 ســاعت  از 
ــد  ــام خواه ــل انج ــی در مح ــده آگه قیدش
شــد.لذا از صاحبــان امــالک و مجاوریــن 
ــه  ــوت مــی شــود ک ــن وســیله دع ــا بدی آنه
در ســاعت مقــرر در محــل حضــور بهــم 
رســانند و چنانچــه هــر یــک از صاحبــان 
در  آنهــا  قانونــی  نماینــده  یــا  امــالک 
نباشــند  حاضــر  حــدود  تحدیــد  موقــع 
ملــک  ثبــت،  قانــون   15 مــاده  مطابــق 
از طریــق  اظهــار شــده  بــا حــدود  انهــا 
ــد و  ــد ش ــدود خواه ــد ح ــن تحدی مجاوری
ــالک و  ــان ام ــن و صاحب ــراض مجاوری اعت
کســانی کــه در موقــع مقــرر حاضــر باشــند 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود 
خواهــد پذیرفتــه  روز   30 مــدت   ظــرف 

 شد.
تاریخ انتشــار: روز شنبه مورخ 97/3/19
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9 توپ و تور
 دومین خرید تارتار برای 

پارس جم
ــن  ــرق نوی ــم ب ــل تی ــل قب ــن فص ــا زارع بازیک پوی

ــد. ــم ش ــارس ج ــم پ ــی تی ــیراز راه ش
ــارس  ــال پ ــم فوتب ــه«، تی ــزارش »ورزش س ــه گ ب
جنوبــی تاکنــون بازیکنــان زیــادی ازجملــه محســن 
فــروزان، علــی دشــتی، امیــد ســینگ، محمــد 
طیبــی، فرشــاد محمــدی مهــر و ابراهیــم صالحــی 
ــد  ــا خری ــدی تنه ــان احم ــت داده و رحم را از دس
ــاداش، مهاجــم  ــری آنهاســت. فرشــید پ ــگ برت لی
تیــم شــهرداری ماهشــهر، صبــح امــروز قــراردادش 
ــن  ــا زارع بازیک ــل پوی ــی قب ــرد و دقایق ــا ک را امض
فصــل قبــل تیــم بــرق جدیــد شــیراز بــه ایــن تیــم 
ــب  ــم لق ــار در ج ــد تارت ــومین خری ــا س ــت ت پیوس

ــرد. بگی

 موفقیت زندی 
در کسب مدرک A یوفا

هافبــک ســابق تیــم ملــی ایــران موفــق شــد 
ــدی  ــدون زن ــد. فری ــب کن ــا را کس ــدرک A یوف م
ــد  ــق ش ــران موف ــال ای ــی پــوش ســابق فوتب مل

مــدرک A مربیگــری یوفــا را کســب کنــد. 
ــران در  ــی ای ــم مل ــه ســابقه حضــور در تی ــدی ک زن
جــام جهانــی 2006 را در کارنامــه خــود دارد و مدتــی 
ــدان  ــه می ــتقالل ب ــن اس ــا پیراه ــر ب ــگ برت در لی
رفــت، پــس از پایــان دوران بازیگــری خــود بــه طــور 
جــدی بــه دنبــال مربیگــری رفــت و پــس از چنــد 
ــف موفــق شــد  ســال حضــور در کالس هــای مختل

ایــن مــدرک را کســب کنــد. 
زنــدی کــه ســابقه فعالیــت در تیم هــای پایــه 
ــا  ــود دارد، ب ــه خ ــز در کارنام ــان را نی ــال آلم فوتب
انتشــار پســتی در صفحــه شــخصی خــود ایــن خبــر 

ــرد.  ــالم ک را اع
مــدرک مربیگــری A یوفــا یکــی از مــدارک معتبــر 
ــس از  ــاال پ ــری محســوب می شــود و احتم مربیگ
کســب ایــن مــدرک بایــد شــاهد حضــور زنــدی در 

عرصــه مربیگــری بــه صــورت جــدی باشــیم.

 پیمان یوسفی گزارشگر ایران 
در جام جهانی

بازی هــای  به عنــوان گزارشــگر  یوســفی  پیمــان 
ایــران در جــام جهانــی عــازم روســیه خواهــد شــد. 
ــیا در  ــای آس ــام ملت ه ــن در ج ــش از ای ــه پی او ک
ســال 2015 هــم بــازی ایــران را گــزارش کــرده بــود، 
حــاال ایــن فرصــت را دارد کــه در دومیــن تورنمنــت 
ــد.  ــزارش کن ــی را گ ــم مل ــای تی ــم بازی ه ــم ه مه
ــی، در  ــواد خیابان ــال 1998 ج ــن در س ــش از ای پی
ــور و در ســال 2014  ــادل فردوســی پ ســال 2006 ع
ــان  ــه، آلم ــه فرانس ــزام ب ــا اع ــی ب ــزدک میرزای م
و برزیــل بازی هــای تیــم ملــی ایــران در جــام 

ــد. ــرده بودن ــزارش ک ــی را گ جهان

گزارش
وضعیت قرمز برای سرخابی ها

شــرایط دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس پــس 
از حضــور بازرســان کنفدراســیون فوتبــال آســیا، 
نگران کننــده اســت و در صــورت پابرجــا مانــدن ایــن 
وضعیــت، دو باشــگاه پرطرفــدار ایــران از آســیا کنــار 

گذاشــته می شــوند. 
ــه دو باشــگاه  ــر، خمیرمای ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــته اند؛  ــی سرش ــا بده ــپولیس را ب ــتقالل و پرس اس
ــن دو باشــگاه را شکســته  ــر ای ــه کم ــی ک بدهی های
ــه آســمان رســانده اســت.  ــکاران را ب و صــدای طلب
ــکاران  ــری از طلب ــه خب ــت ک ــی نیس ــه و ماه هفت
اســتقالل و پرســپولیس همــراه بــا تهدیــد بــه 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا و فیفــا در رســانه ها 
منتشــر نشــود. میــزان ایــن بدهی هــا آن قــدر 
ــک  ــود کم ــا وج ــته ب ــل گذش ــه فص ــت ک ــاد اس زی
ــی  ــده ای از آن باق ــش عم ــوز بخ وزارت ورزش، هن
مانــده اســت. در ایــن میــان، کنفدراســیون فوتبــال 
ــگاه های  ــه ای باش ــه حرف ــدور پروان ــرای ص ــیا ب آس
آســیایی، هــر ســال ســخت گیری هایش را بیشــتر 
می کنــد و حلقــه مالک هــا و معیارهــای صــدور 

ایــن مجــوز را تنگ تــر می کنــد. 
بازرســان AFC مــاه گذشــته بــه ایــران ســفر کردنــد 
ــا از نزدیــک مــدارک و اســناد باشــگاه های ایــران  ت
ــی  ــپولیس را بررس ــتقالل و پرس ــوص اس ــه خص ب
کننــد. در مــدت اقامــت نماینــدگان AFC در ایــران، 
ــا  ــه آنه ــان را ب ــم خودش ــکاران ه ــدادی از طلب تع
رســانده و خواســتار اعمــال فشــار بــه ایــن دو 

ــدند.  ــان ش ــن مطالباتش ــرای گرفت ــگاه ب باش
ــه ای  ــوز حرف ــه مج ــئول کمیت ــدی مس ــهیل مه س
ســازمان لیــگ در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر، 
ــان  ــاره شــائبه حــذف اســتقالل از لیــگ قهرمان درب
و اینکــه آیــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه صــورت 
رســمی چیــزی در ایــن خصــوص اعــالم کــرده 
ــم  ــال ه ــر امس ــت اگ ــی اس ــت: طبیع ــت؟ گف اس
اتفاقــی رخ ندهــد، ســال آینــده شــرایط بــرای 
نماینــدگان ایــران ســخت تر می شــود و هــر روز 
ایــن ســخت گیری ها حســاس تر خواهــد شــد. 
االن هــم موجــی از بدهــی اســتقالل و پرســپولیس 
بــه AFC رفتــه اســت. ایــن دو باشــگاه هــم دفاعیــه 
خــود را ارائــه کرده انــد. فــرض می گیریــم ایــن 
دفاعیــات صددرصــد هــم پذیرفتــه شــود؛ ولــی آیــا 
ــود؟  ــی می ش ــدات عمل ــن تعه ــده ای ــال آین ــا س ت
ســال آینــده کــه می گویــم منظــورم ســه مــاه 
ــاه  ــه م ــدگان AFC س ــون نماین ــت؛ چ ــر اس دیگ
ــدور  ــگاه ها و ص ــرایط باش ــی ش ــرای بررس ــر ب دیگ
ــران  ــه ای ــرای فصــل بعــد ب ــا ب ــه ای آنه مجــوز حرف
ــد؛ بنابرایــن در صورتــی کــه باشــگاه های مــا  می آین
امســال هــم محــروم نشــوند، ادامــه کار بــا همیــن 

دســت فرمــان مشکل ســاز می شــود.

گروه ورزش اصغرقلندری
A.Galandari@eskimia.ir

ــران در  ــال ای ــی والیب ــم مل ــی تی باخت هــای پی درپ
ــال نشــان دهنده  ــای والیب ــگ ملت ه ــای لی رقابت ه
ایــن حقیقــت اســت کــه بعضــی از ملی پوشــان 
باتجربــه و میدان دیــده جهانــی از روزهــای اوج خــود 
فاصلــه گرفته انــد و کامــال بــی تفــاوت و بــی انگیــزه 

شــده اند.
ــی توســط  ــم مل ــی در تی پوســت اندازی و جوان گرای
ایگــور کوالکوویــچ، ســرمربی مونتــه نگرویایــی هــم 
و  تیمــی  مشــکالت  از  دردی  و  نبــوده  چاره ســاز 
ــا مســبب  ــی انگیزگــی بزرگ تره ــه ب ــی ک ضعف های
آنهــا در دو هفتــه گذشــته بــوده را، دوا نکــرده اســت.
متأســفانه بــه وضــوح شــاهدیم پــس از انجــام 
ــای  ــه اول و دوم هنوزآق ــازی طــی دو هفت شــش ب
کوالکوویــچ نتوانســته اســت ترکیــب اصلــی تیــم را 
شناســایی کنــد و بــا ترکیب هــای گوناگــون ســعی در 
هماهنگــی بیشــتر تیمــی دارد. مضــاف بــه اینکــه در 
لحظاتــی کــه می بینــد کاری از یــاران اصلــی ســاخته 
نیســت، از ســر ناچــاری و رفــع تکلیــف بــه یکــی دو 
ــن پرســش  ــدان می دهــد و ای ــر می بازیکــن جوان ت
را پیــش مــی آورد کــه اگــر قــرار اســت بــا مهره هــای 
اشباع شــده بازی هــا را ببازیــم، بهتــر کــه بــا ترکیــب 
جوانــان پرانگیــزه، پرشــور و جویــای نــام بــه میــدان 
 برویــم تــا در صــورت باخــت، بازنــده ســرفراز باشــیم

بــه  اســت کــه  منطقــی  هــم  اســتداللمان  و 
ــور در  ــرای حض ــا ب ــم ت ــدان می دهی ــا می جوان ه

جــام جهانــی و المپیــک آمــاده شــوند.

آخریــن خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه ســیدمحمد 
موســوی کــه از ناحیــه زانــو آســیب دیــده اســت بــه 
اتفــاق فرهاد ســال افــزون و میثم صالحــی، اردوی 
ــد و  ــرک کرده ان ــران ت ــه مقصــد ته ــی را ب ــم مل تی
مســعود غالمــی، محمدطاهــر وادی و امیرحســین 
ــپار  ــن رهس ــان جایگزی ــوان بازیکن ــه، به عن توخت
اوفــای روســیه، محــل برگــزاری رقابت هــای هفتــه 

ــوند. ــوم می ش س
و  تغییــرات  ایــن  بــا  ببینیــم  بایــد  حــال   
اســت،  گرفتــه  صــورت  کــه  جابجایی هایــی 

ــوم  ــه س ــورمان در هفت ــی کش ــم مل ــت تی وضعی
ــی درمــان می شــود  ــد و درد تیــم مل ــود می یاب بهب
یــا بایــد بــه دنبــال راهــکاری تــازه باشــیم؟!

ــا 14  ــران ب ــال ای ــی والیب ــم مل ــال تی ــر ح ــه ه ب
ــوم  ــه س ــای هفت ــوش در رقابت ه ــن ملی پ بازیک
بــه میــدان مــی رود کــه بازیکنــان عبارتند از: ســعید 
ــور،  ــور( امیرغف ــر وادی )پاس ــروف، محمدطاه مع
صابــر کاظمــی، میــالد عبادی پــور، مســعود غالمی، 
فرهــاد قائمــی، مجتبــی میــرزا جانپــور، علــی 
شــفیعی، امیرحســین توختــه، مرتضــی شــریفی، 
ــیامک  ــرو( س ــارآزاد )لیب ــزی، و دو ی ــامان فائ س

مرنــدی )مهــدی( و محمدرضــا حضرت پــور.
ــگ ملت هــای  ــه دوم رقابت هــای لی ــا در هفت و ام
والیبــال، تیــم ملی کشــورمان بــا دو چهــره متفاوت 
ظاهــر شــد. در اولیــن بــازی مقابــل تیــم آرژانتیــن 
کــه از حساســیت فوق العــاده ای برخــوردار بــود، بــا 
انگیــزه و تالشــی چشــمگیر بــا حســاب ســه بــر دو 
میزبــان را بــه زانــو درآورد و 2 امتیــاز از ســه امتیــاز 
ایــن بــازی ســخت و نفس گیــر را بــه چنــگ آورد. 
ــا و  ــای ایتالی ــر تیم ه ــدی براب ــدار بع ــا در دو دی ام
کانــادا، بــه اســتثنای یــک ســت مقابــل کانــادا، بی 
انگیزگــی بزرگ ترهــا در تیــم ملــی مــوج مــی زد و 
بیــداد می کــرد. بــه یقیــن بیننــدگان ایــن دو دیــدار 
بــر ایــن بــاور بــا مــا هــم عقیده انــد کــه بــی میلــی 
بیــش از تــالش  بــرای بــرد بــه چشــم می خــورد؛ 

بــه ویــژه یــاران مــا در بــازی بــا تیــم ایتالیــا، تیمــی 
ــده شــده اســت،  ــا آرژانتیــن بازن کــه در مصــاف ب
ــی  ــرژی و ب ــم ان ــف، ک ــی ضعی ــردی خیل عملک

انگیــزه داشــتند.
ــازی ایران–ایتالیــا  ــه آمــار ب ــا نگاهــی اجمالــی ب ب
ایــن ســه مــورد ضعــف کــه عامــل باخــت ســه بــر 
صفــر ایــران بــوده اســت، بیشــتر آشــکار می شــود 
کــه بایــد توســط کارشناســان و مربیــان متخصــص 
ــان داد  ــار نش ــن دیدارآم ــود. در ای ــه یابی ش ریش
ــر  ــا در زدن ســرویس و آبشــار برت ــم ایتالی ــه تی ک
ــا  ــم م ــوت تی ــه ق ــا نقط ــود، تنه ــران ب ــم ای از  تی
در دفــاع روی تــور بــود کــه 6 دفــاع در مقابــل 
ــا در  ــا اســت؛ ام ــن ادع ــد ای ــا مؤی ــاع ایتالی 5 دف
ــم  ــای اول، تی ــه خصــوص دریافت ه ــا ب دریافت ه
ــن  ــان ای ــت. در پای ــری داش ــرد بهت ــا عملک ایتالی
ــن  ــاز، بهتری ــا 16 امتی ــف ب ــوان زایتس ــدار، ای دی
ــن  ــا ای ــود. ب ــدان ب ــن می ــن بازیک و امتیازآورتری
ــالد  ــران می ــم ای ــن تی ــن بازیک ــال امتیازآورتری ح

عبادی پــور بــود بــا 12 امتیــاز و امیــر غفــور کــه در 
ــا  ــوده ب ــن بازیکــن ب ــر مســابقات امتیازآورتری اکث
ــای 11  ــاز، پشــت ســرِ عثمــان خــوان تورین 8 امتی
امتیــازی، در رده چهــارم قــرار گرفــت کــه حکایــت 
ــم  ــا تی ــازی ب ــاران مــا دارد. در ب ــی انگیزگــی ی از ب
کانــادا بایــد گفــت کــه تیــم مــا بــازی خوبــی ارائــه 
کــرد و اکثــر بازیکنــان مــا به اســتثنای ســیدمحمد 
موســوی و مجتبــی میــرزا جانپــور کــه عملکــردی 
ــوب  ــتند، خ ــان نداش ــای خودش ــد و اندازه ه در ح
ظاهــر شــدند و می تــوان گفــت کــه پیــروزی برابــر 
کانــادا دور از دســترس نبــود؛ امــا آقــای آنتیــگا بــا 
ــذار،  ــای اثرگ ــع و تعویض ه ــه موق ــای ب تایم اوت ه
ــه  ــری س ــه برت ــا در آورد و ب ــگ م ــازی را از چن ب
بــر یــک دســت پیــدا کــرد. امیدواریــم بــا نگاهــی 
کارشناســانه بــه دو بــازی بــا ایتالیــا و کانــادا 
و رفــع ضعف هــای مشــهود در تیــم ملــی بــه 
ــژه ســرویس و دریافــت در هفته هــای بعــدی،  وی
بازی هــای بهتــری را از تیــم ملــی شــاهد باشــیم.

در حالــی کــه یــک اسپانســر کرمانــی حامــی تیــم ملی بســکتبال 
ــر  ــد دیگ ــه بع ــی ب ــک تاریخ ــا از ی ــود؛ ام ــوان ب ــره بان ــه نف س
حمایتــی انجــام نــداده و ایــن تیــم بــا هزینــه فدراســیون راهــی 

جــام جهانــی شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بســکتبال بانــوان ایــران در ماه هــای گذشــته 
ــدت  ــن م ــه در ای ــان ک ــت. ملی پوش ــادی داش ــای زی فعالیت ه
اردوهــای مختلفــی را پشت ســر گذاشــته اند، ابتــدا در کاپ آســیا 
شــرکت کردنــد و حــاال بــه فیلیپیــن رفته انــد تــا در جــام جهانــی 
بــه میــدان برونــد. در همیــن مــدت هــم یــک اسپانســر کرمانــی 
حامــی مالــی ایــن تیــم شــده  بــود و ملی پوشــان حتــی در ایــن 
شــهر هــم اردوی آماده ســازی داشــتند؛ امــا مشــخص شــد کــه 
ایــن اسپانســر حمایتــش را قطــع کــرده و تیــم ملــی بــا هزینــه 

فدراســیون راهــی فیلیپیــن شــده  اســت. 
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــیون در گفت وگ ــر فدراس ــق دبی ــی توفی عل

ــه بعــد همــه هزینه هــا را  ــاق گفــت: از یــک تاریخــی ب ــن اتف ای
فدراســیون انجــام داده اســت. اینکــه اسپانســر بعــدا می خواهــد 
ــخص  ــوز مش ــرده هن ــکاری ک ــع هم ــا کال قط ــد ی ــت کن پرداخ
ــد تمــام هزینه هــای اردوهــای  ــه بع ــک تاریخــی ب نیســت. از ی

ــی توســط فدراســیون پرداخــت شــد. داخل
 او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه هزینــه اعــزام تیــم ملــی بــه 
فیلیپیــن توســط چــه کســی پرداخــت شــد؟ بیــان کــرد: تمــام 
ــم  ــدت ه ــن م ــد. در ای ــام ش ــیون انج ــط فدراس ــا توس هزینه ه
وقتــی اردویــی قــرار بــود برگــزار شــود و مثــال تیــم می خواســت 
بــه گــرگان بــرود هزینه هــا را مــا پرداخــت می کردیــم. مشــخص 
نیســت چــرا یــک حامی مالــی بایــد وارد همــکاری با فدراســیون 
بســکتبال شــود و از تیــم ملــی بســکتبال بانــوان کــه ایــن روزهــا 
در کانــون توجــه قــرار دارد حمایــت کنــد؛ امــا بــه یکباره در آســتانه 
مســابقات بــه ایــن مهمــی از انجــام تعهداتــش شــانه خالــی کند.

ــال  ــه دنب ــل ب ــر از قب ــا مصمم ت ــن روزه ــران ای ــان ای بازیکن
دســتیابی بــه حقیقتــی غیرممکــن در تاریــخ تیــم ملــی 

هســتند و بــرای آن تــالش می کننــد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه« ایــن روزهــا کاروان تیــم ملــی ایران 
اردوی خــود را در کمــپ باشــگاه لوکوموتیــو مســکو برپــا کرده و 
آخریــن تمرینــات آماده ســازی خــود را بــرای حضــور موفــق در 

گــروه مــرگ جــام جهانــی روســیه برگــزار می کنــد. 
تیــم ملــی در دو تورنمنــت بین المللــی کــه پشــت ســر 
گذاشــته، هــر کــدام را بــا توجــه بــه بدشانســی های مختلفــی 
از دســت داده و حــذف تلخــی را تجربــه کــرده اســت. در جــام 
ــان  ــازی درخش ــه ب ــا ارائ ــی ب ــم مل ــل تی ــی 2014 برزی جهان
مقابــل آرژانتیــن بــر ســر زبان هــا افتــاد؛ امــا در نهایــت تســلیم 
ــل  ــدنی لیون ــادوی مهارناش ــب داوری و ج ــتباهات عجی اش
مســی شــد و بــا اختــالف میلیمتــری بــازی را بــه فینالیســت 

ــام  ــس از ج ــه پ ــرد. بالفاصل ــذار ک ــابقات واگ آن دوره از مس
جهانــی تیــم ملــی ایــران بــا هدایــت کارلــوس کــی روش وارد 
ــی  ــه شــانس اصل ــای آســیا شــد ک مســابقات جــام ملت ه
ــاز هــم  ــه حســاب می آمــد. امــا ب ــی ب ــوان قهرمان کســب عن
در مرحلــه حذفــی، اشــتباهات داوری گریبــان ایــران را گرفت و 
تیــم ملــی در ضربــات پنالتــی مغلــوب عــراق شــد. امــا ایــن 
بــار ســتاره های تیــم ملــی متحدتــر از قبــل بــه دنبــال قطعــی 
کــردن شــگفتی خــود هســتند و دوســت ندارنــد کار را بــه امــا 

و اگــر برســانند. 
ــن  ــر بی ــی نظی ــاد ب ــی و اتح ــن همدل ــود ای ــک وج ــی ش ب
ــود،  ــراه ش ــانس هم ــی ش ــا کم ــر ب ــی اگ ــم مل ــان تی بازیکن
می توانــد تاریــخ جدیــدی را بــرای ایــران رقــم بزنــد و مــردم 
ــه  ــود از مرحل ــی صع ــود، یعن ــه خ ــه آرزوی دیرین ــور را ب کش

ــاند. ــار، برس ــن ب ــرای اولی ــی ب ــام جهان ــی ج گروه

ورزش

آگهی مزایده اموال منقول 
شــعبه  ســوم  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای 
کالســه  اجرایــی  پرونــده  خصــوص  در 
96۳6۷1ج/۳ لــه آقــای محمــد رضــا قنــدی 
و علیــه آقــای جــواد زینعلــی مبنــی بــر 
مطالبــه مبلــغ 81۷۷4۷0۳5 ریــال بابــت 
ــه هــای اجرایــی و حــق  ــه و هزین محکــوم ب
اإلجــرای دولتــی در تاریــخ 04/16/ 1۳9۷ 
ســاعت ۳0: 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
ــاق  ــن ات ــه زیرزمی ــان طبق دادگســتری اصفه
ــون  ــتگاه کامی ــک دس ــروش ی ــت ف 15 جه
ــان 628 ع  ــه شــماره اصفه ــر ب ــون کانتین فوت
ــط  ــه توس ــی ک ــوال توقیف ــران 42 ام 25 ای
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــون از  ــه وی مص ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز 
ــانیاصفهان :  ــه نش ــده ب ــه مزای ــل از جلس قب
پارکینــگ امیــن اصفهــان مراجعــه و از امــوال 
ــا  ــد به ــتن 10 درص ــراه داش ــا هم ــد و ب بازدی
ــده  ــن ش ــک تضمی ــا چ ــد ی ــورت نق ــه ص ب
بانــک ملــی در وجــه اجــرای احــکام حقوقــی 
در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد 
برنــده مزایــده  باالتریــن قیمــت  دهنــده 
خواهــد بــود تســلیم مــال مــورد مزایــده 
ــورت  ــای آن ص ــام به ــت تم ــس از پرداخ پ
خواهــد گرفت.هزینــه هــای اجرایــی بــر 
ــت  ــد. لیس ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک عه
ــيله :  ــخصات وس ــده مش ــورد مزای ــوال م ام
ــل دار  ــتقف بغ ــر مس ــون کانتین ــون فوت کامی
چــادری بــه شــماره 628 ع 25 ایــران 42 
ــی  ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل 1۳8۷ - ب - م
- شــماره شاســی 28248 شــماره موتــور 
ــه کارشناســی  56۳252 - شــش تــن  نظری
: از وســیله فــوق در پارکینــگ امیــن اصفهــان 
بــا زدیــد کــه برابــر اعــالم متصــدی پارکینــگ 
ــور و  ــوده موت ــف ب ــورخ 05/8/ 95 توقی از م
گیربکــس خامــوش بــود - درب بســمت 
شــاگرد خوردگــی داشــت - شــبکه جلــو 
شکســته ســپر جلــو خوردگــی داشــت - 
رادیــو پخــش نداشــت - الســتیک هــای 
ــد  ــالم بودن ــد س ــو 60 درص ــد و جل 20 درص
ــه  ــا توج ــد ب ــدور نگردی ــت مق ــراز اصال - اح
بــه زمــان توقیــق احتمــاال بيمــه نامــه نــدارد 
ــه  ــا توج ــیله ب ــی وس ــه کارشناس ــت پای قیم
ــازار  ــدل آن در ب ــری و م ــت ظاه ــه وضعی ب
روز امــروز جهــت فــروش بــه صــورت مزایــده 
ــی  ــال ارزیاب ــغ 000/ 000/ 250 ری ــدودأ مبل ح

ــردد . ــی گ م
م الف ۳889

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم نرگــس رحیــم زاده به  شناســنامه 

شــماره 416 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ۳۳5/9۷ از ای
ــح داده  ــن توضی ــت نمــوده و چنی حصــر وراث
ــماره  ــه ش ــم زاده ب ــا رحی ــادروان رض ــه ش ک
شناســنامه 11 در تاریــخ 9۳/4/2۷  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  
ــد اقامحمــد  1( اعظــم محســنی فاضــل فرزن
ــه ش ش 2۳82 همســر  2( میثــم رحیــم  ب
زاده فرزنــد رضــا بــه ش ش ۷18 ۳( مهــدی 
ــه ش ش 50۷29  ــا ب ــد رض ــم زاده فرزن رحی
ــه ش  ــد رضــا ب ــم زاده فرزن 4( مســعود رحی
ــد رضــا  ــم زاده فرزن ش 2۳۷2 5( زهــرا رحی
زاده  رحیــم  ســیما   )6  5808 بــه ش ش 
فرزنــد رضــا بــه ش ش 12500۳۳1۷9 ۷( 
ــه ش ش  ــد رضــا ب ــم زاده فرزن نرگــس رحی

ــدان 416 فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــک  ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــا وصیتنمامــه از متوفــی / اعتراضــی دارد و ی

ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــه شــورا  تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه  شناســنامه  امامــی  آقــای ســیاوش 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳۷۳41 ب ش
کالســه ۳12/9۷ از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــم  ــرزاد خان ــادروان مه ــه ش ــح داده ک توضی
غفــاری بــه شــماره شناســنامه 48414 در 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/2/1۳ تاریــخ 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه  1( ســیاوش  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
امامــی فرزنــد غالمحیســن خــان بــه ش 
فرزنــد  غفــاری  مهــرداد   )2   ۳۷۳41 ش 
تقــی بــه ش ش 45018 فرزنــدان اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

ــد .  ش
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
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ابالغ وقت رسیدگی
بدیــن وســیله بــه آقــای رضــا بهبهانــی فرزنــد 
عبدالحســین ابــالغ میگــردد دادخواســتی بــه 
ــاب  ــی ارب ــای عل ــوی آق ــما از س ــت ش طرفی
ــم  ــدور حک ــته ص ــه خواس ــن ب ــد حس فرزن

ــه و  ــه حضــور در دفترخان ــده ب ــزام خوان ــر ال ب
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی تحــت شــماره 
حقوقــی  دوم  شــعبه    960۷22 بایگانــی 
 10/05/1۳9۷ روز  بــرای  و  ثبــت  کاشــان 
ــن  ــح وقــت رســیدگی تعیی ســاعت 11:00 صب
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــده و ب ش
ــاده ۷۳  ــز م ــه تجوی ــتور دادگاه ب ــما و دس ش
ــت  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرس ــون آئی قان
متوالــی در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــده جهــت دریافــت نســخه  ــا خوان میگــردد ت
ثانــی دادخواســت و ضمائــم و اعــالم نشــانی 
کامــل و دقیــق خــود بــه ایــن دفتــر مراجعــه 
و در وقــت مقــرر بــاال در شــعبه دوم حقوقــی 
کاشــان جهــت رســیدگی حاضــر گردنــد و 
ــی  ــم قانون ــور تصمی ــدم حض ــورت ع اال در ص

ــد. ــد گردی اتخــاذ خواه
مدیــر دفتــر شــعبه 2  دادگاه عمومــی حقوقی 

شهرســتان کاشــان- ســلمانیان م/الف: 508

 ابالغ  رای 
کالســه پرونــده : 9605۳۷    وقــت رســیدگی 
: درتاریــخ 16/05/1۳9۷ ســاعت:9:۳0 روزســه 
میــرزاده  خواهــان: مصطفــی  شــنبه      
ــگاه  ــان دانش ــدان خیاب ــم زاه ــد ابراهی فرزن
ابتــدای جانبــازان بــن بســت اول ســمت 
 : : یوســف شــاهوزائی  چــپ     خوانــده 
ــت  ــه باب مجهواالمــکان         خواســته مطالب
وتقاضــای  پــرده  وســایل  فاتورفــروش   (
هزینــه دادرســی ومطالبــه خســارت دادرســی 
ــغ  ــه مبل ــه( ب ــر تادی ــه خســارت تاخی ومطالب
دادخواســت  خواهــان         000/400/21
ــه  ــه کالس ــه ب ــوده ک ــورا نم ــن ش ــلیم ای تس
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــت ووق ــوق ثب ف
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــوا الم ــت مجه ــه عل وب
ــون  ــاده ۷۳ قان ــه م ودســتوراعضای شــورا وب
یکنوبــت  مراتــب  مدنــی  دادرســی  آییــن 
ــی  ــارآگهی م ــر االنتش ــد کث ــی از جرای در یک
ــن  ــر آخری ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ــود ووت ش
آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه  بــه ایــن شــعبه 
شــورا مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ــم را  ــت وضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس خ
دریافــت نمایــد ودروقــت مقــرر باالجهــت 
ــیدگی  ــورا رس ــود واالش ــر ش ــیدگی حاض رس

ــود         ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض وتصمی
م الف 652     مبلغ  ۳0 هزار تومان

آگهی مزایده اموال منقول 
پنجــم  شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
ــی کالســه 9625۷5  ــده اجرای خصــوص پرون
مظاهــری،  امیــن  محمــد  آقایــان  لــه  ج 
ــی در  ــم پیمان ــه رحی ــری علی ــهریار مظاه ش
تاریــخ 4/1۳/ 1۳9۷ ســاعت ۳0: 10 صبــح در 
ــان  محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفه
ــروش  ــت ف ــاق 15 جه ــن ات ــرز می ــه زی طبق

امــوال توقیفــی کــه توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و 
نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع 
ــی  ــد م ــن خری ــد . طالبی ــزار نمای ــد برگ گردی
ــده  ــه مزای ــل از جلس ــرف 5 روز قب ــد ظ توانن
 ، اتوبــان چمــران  اصفهــان   : نشــانی  بــه 
ــوال ..................  ــظ ام ــزد حاف ــریعتی ن ش
مراجعــه و از امــوال بازدیــد و بــا همــراه 
داشــتن 10٪ بهــاء بــه صــورت نقــد یــا چــک 
تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه اجــرای 
ــرکت  ــده ش ــه مزای ــی در جلس ــکام حقوق اح
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد . پیش نماین
مــال  بودتســلیم  خواهــد  مزایــده  برنــده 
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
ــر  ــی ب ــای اجرای ــه ه ــت و هزین ــد گرف خواه
ــت  ــد .لیس ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک عه
امــوال مــورد مزایــده :امتیــاز خــط تلفــن 
ــغ  ــه مبل ــماره 091۳2050109 ب ــه ش ــراه ب هم
دو میلیــون و پانصــد هــزار ریــال2 /500/ 
000 ریــال اعــالم مــی گــردد. 2- امتیــاز خــط 
ــغ  ــه مبل ــماره 091۳4۳2۷900 ب ــه ش ــن ب تلف
ــال500/000/ 2  ــزار ری ــد ه ــون و پانص دو میلی
ــن  ــط تلف ــاز خ ــردد. ٣- امتی ــی گ ــالم م اع
ــغ دو  ــه مبل ــه شــماره ۳۳4511۳8 ب ــت ب ثاب
ــی  ــالم م ــال اع ــال 2/000/000 ری ــون ری میلی
گــردد. - اتومبیــل ســواری تیبــا صنــدوق 
ــفید  ــگ س ــه رن ــدل 1۳90 ب ــب 2۳1 م دار تی
روغنــی و شــماره ۷26 ص 22 -1۳ ایــران 
ــل از  ــا اتومبی ــی 9162...ضمن ــماره شاس و ش
ــوده  ــالم ب ــب س ــو و عق ــناس جل ــر سرش نظ
اطــاق ســالم صندلیهــا گفتــه بــه مــدل خــوب 
الســتیکها حــدود 50٪ ســالم فاقــد بیمــه کــه 
ــمی  ــناس رس ــر کارش ــه نظ ــل ب ارزش اتومبی
حــدود پانــزده میلیــون و پانصــد هــزار تومــان 

ــردد. ــی گ ــرآورد م ب
م الف۳950

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی مزایده اموال غير منقول 
پنجــم  شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای   
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای 
کالســه  اجرایــی  پرونــده  خصــوص  در 
961994ج5/لــه خانــم بهجــت عشــوریون 
ــر  ــی ب ــوریون مبن ــر عش ــای اکب ــه آق و علی
مطالبــه مبلــغ 000/296/051/1ریــال بابــت 
ــی و حــق  ــه هــای اجرای ــه و هزین محکــوم ب
 1۳ تاریــخ4/1۳9۷/  در  دولتــی  األجــرای 
ســاعت 9/۳0 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
زمیــن  زیــر  طبقــه  اصفهــان  دادگســتری 
ــاع از  ــهم مش ــروش دو س ــت ف ــاق15 جه ات
ــی  ــگ ملک ــش دان ــاع ش ــهم مش ــاه س پنج
پــالک ثبتــی904 فرعــی از 18 اصلــی بخــش 
14 اصفهــان بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه 
کارشناســی کــه ذیــال درج شــده اســت ملکــی 
ــرف  ــون در تص ــوریون و اکن ــر عش ــای اكب اق

ــط  ــد توس ــری میباش ــه كبي ــتیجاری یدال اس
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــه وی مصــون از  ــی شــده و نظری ذیــل ارزیاب
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
ــل  ــرف 5 روز قب ــد ظ ــد میتوانن ــن خری طالبی
ــه نشــانی فــوق مراجعــه  ــده ب از جلســه مزای
کــرده و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه داشــتن 
10 درصــد بهــا بــه صــورت نقــد یــا چــک 
تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه اجــرای 
ــرکت  ــده ش ــه مزای ــی در جلس ــکام حقوق اح
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد . پیش نماین
ــک  ــلیم مل ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
آن صــورت خواهــد گرفــت. هزینــه هــای 
ــد.  ــه میباش ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب اجرای
اوصــاف ملــک مــورد مزایــده پــس از بررســی 
و  مــدارک  بــه  نســبت  هــای کارشناســی 
ــدود  ــول ح ــهر و حص ــی ش ــای ثبت ــه ه نقش
ــي  ــات جهان ــا مختص ــوق ب ــی ف ــالک ثبت پ
555220X= و y =۳616601مجــددا در معيــت 
خواهــان از محــل مــورد نظــر واقــع در خیابــان 
ــد از  ــدژ- )بع ــی( کهن شــهید اشــرفی اصفهان
ســه راه رهنــان- خیابــان امــام رضــا خیابــان 
شــهدا( غربی-)حــدود۳00 متــر داخــل و ضلع 
جنــوب خیابــان طبــق نقشــه هوایــی پیوســت 
ــاه  ــاع از پنج ــهم مش ــد. دو س ــد گردی )بازدی
ســهم عرصــه پــالک ثبتــی فــوق بــه مســاحت 
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــر میباش ــدود220 مت ح
بصــورت کارگاه تراشــکاری مشــترک بــا آقــای 
بــا  میباشــد.  اســتفاده  حــال  در  کبیــری 
ــه مــوارد فــوق و بررســیهای انجــام  عنایــت ب
گرفتــه و جميــع جهــات ارزش حاضــر ملــک 
فــوق( دو ســهم مشــاع از پنجــاه ســهم عرصه 
ــادل  ــال مع ــغ 900/000/000 ری ــان ) مبل و اعی
 نــود میلیــون تومــان کارشناســی و اعــالم 

میگردد.
م الف ۳9۳5

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول «
دوازده  شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
ــه 961851  ــی کالس ــده اجرای ــوص پرون خص
ج / 12 لــه  هانــم عــزت رفیعــی و علیــه 
بــر مطالبــه  ناصــر رجالــی مبنــی  آقــای 
ــوم  ــت محک ــال باب ــغ 1052۳86۳6۳ ری مبل
ــی وحــق األجــرای  ــای اجرای ــه ه ــه و هزین ب
دولتــی در تاریــخ 1۳/ 04/ 9۷ ســاعت ۳0:11 
ــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری  صب
اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 15 جهــت 
فــروش 618/ ۳۳ ســهم مشــاع حبــه مشــاع 
از 85/ 8۷ ســهم مشــاع حبــه شــش دانــگ 
ــی از 199  ــی 494 فرع ــالک ثبت ــه پ ــی ب ملک
اصلــی بخــش 16 بــا مشــخصات منــدرج 
ــده  ــال درج ش ــه ذی ــی ک ــه کارشناس در نظری

ــون  ــی و اکن ــای ناصــر رجال اســت ملکــی آق
ــه طرفیــن میباشــد توســط  در تصــرف مالکان
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــون از  ــه وی مص ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل 
ــه نشــانی فــوق مراجعــه  ــده ب از جلســه مزای
و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه داشــتن 10 
درصــد بهــا بــه صــورت نقــد یــا چــک تضمیــن 
ــکام  ــرای اح ــه اج ــی در وج ــک مل ــده بان ش
ــد.  ــده شــرکت نماین ــی در جلســه مزای حقوق
پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده 
ــورد  ــک م ــلیم مل ــود تس ــد ب ــده خواه مزای
مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن 
صــورت خواهــد گرفــت. هزینــه هــای اجرایــی 
بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف 
ــی  ــورد بررس ــک م ــده:  مل ــورد مزای ــک م مل
واقــع در اصفهــان ملــک شــهر خیابــان ربــاط 
ــهید  ــه 1۳۷ ش ــدی کوچ ــم اله ــا عل ــوم ی س
ــالک  ــد پ ــت توحی ــن بس ــد از ب ــی بع ضیای
۳5 مجتمــع مســکونی طبقــه همکــف بازدیــد 
ــه  ــه نتیج ــد ک ــی ش ــت بررس ــناد مالکی و اس
بــه شــرح ذیــل بــه اســتحضار آن مقــام 
ــت  ــند مالکی ــق س ــاند طب ــی رس ــرم م محت
ــک  ــماره مل ــا ش ــل ب ــن مح ــده ای ــه ش ارائ
ــان بصــورت  199/494 در بخــش ثبــت اصفه
مشــاعی وکل مســاحت ۳2 / ۳1۳4 متــر 
مربــع منــدرج در ســند مالکیــت ثبــت شــده 
و مشــخصات آن بــه شــرح جــدول ذیــل 
ــت 484899  ــه مالکی ــماره دفترچ ــت. ش اس
 . رجالــی  ناصــر  آقــای  بــه  متعلــق   91 د 
میــزان مالكيــت هشــتاد و هفــت ممیــز 
ــاع از ده  ــهم  مش ــدم س ــج مق ــتادو پن هش
ــان  ــه و اعی ــهم عرص ــه س ــد و ن ــزار و نهص ه
. درنتیجــه ارزش ۳۳/618 ســهم مشــاع آن 
ــی  ــال ارزیاب ــغ 1/052/۳86/۳6۳ ری ــه مبل  ب

می گردد 
.م الف :۳891

دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

اجرائیه
 9۷10426۷94۳00068 اجرائیــه:  شــماره 
شــماره پرونده: 9609986۷94۳01005  شــماره 
بایگانــی شــعبه : 961006 تاریــخ  تنظیــم: 
ــه ردیــف 1  9۷/0۳/0۳ مشــخصات محکــوم ل
نــام محمدرضــا آقــادادی –نــام پــدر مرتضــی      
اصفهــان شــهراصفهان خ  اســتان  نشــانی: 
ــالک  ــن  پ ــه نوی ــی کوچ ــیخ صف ــر ش بزرگمه
121مالــف     مشــخصات محکــوم علیــه 
مجیدکتیرائــی –نــام پــدر :مرتضــی     نشــانی: 
بــه: بموجــب  المــکان  محکــوم  مجهــول 
درخواســت اجــرای  حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  9۷10096۷94۳000۷4وشــماره 
96099۷6۷94۳0۳902محکــوم  مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 

50/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته 
دادرســی  هزینــه  بابــت  /و665/000ریــال 
اجــرا  بااحتســاب  نشــرآگهی  وهزینــه 
ــخ  ــه ازتاری ــر تادی ــارت تاخی ــن خس وهمچنی
تقدیــم دادخواســت 96/8/1لغایــت تاریــخ 
ــرخ   ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــول ک وص
بانــک مرکــزی برعهــده  اعالمــی ازســوی 
ــم  ــه ونی ــوم ل ــق محک ــکام درح ــرای اح اج
ــف  ــه مکل ــوم علی ــی .   .   محک ــر دولت عش
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳4 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــی کــه او ب ــه اموال حســابهای مذکــور و کلی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی نقــل و انتقــاالت و هــر ن
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
قانــون نحــوه اجــرای  شــود) مــواد 8و۳ 
محکومیــت مالــی 1۳94(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ۳4 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1۳94( 5- انتق ــت مال محکومی
بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای 
ــرای  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب دی
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی 
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش م
محکومیــت مالــی 1۳94(. 6- چنانچــه صــورت 
امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائه شــود آزادی 
ــت  ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن ــوم علی محک
محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل 
ــره  ــود.) تبص ــد ب ــه خواه ــوم علی ــط محک توس
 1 مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

مالی 1۳94(
م الــف 5816 مســئول دفتــر شــعبه حــل 
شــورای  حقوقــی   1۳ شــعبه  اختــالف 

 حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهید
حججی (

،،
مهره هــای  بــا  اســت  قــرار  اگــر 
ــر  ــم، بهت اشباع شــده بازی هــا را ببازی
که با ترکیب جوانان پرانگیزه، پرشور 
و جویــای نــام بــه میــدان برویــم تــا در 
صورت باخت، بازنده ســرفراز باشــیم
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کاش این توپ برای ما بچرخداسپانسر بسکتبال بانوان نیامده رفت!

نگاهی به بازی های لیگ ملت های والیبال:

بی  انگیزگی در تیم ملی والیبال ایران 
موج می زند!



پیشهناد فیلم

کنار من بمان

ــل  ــه دو دلی ــگ، ب ــتیون کین ــای اس از روی کتاب ه
اقتباس هــای زیــادی ســاخته می شــود. 

ــده   ــا ع ــوص تقریب ــه خص ــا و ب ــه خیلی ه اول آنک
ــار  ــا آث ــکا، ب ــینماروی آمری ــان س ــی از مخاطب بزرگ
ــه  ــم اینک ــد و دوم ه ــره دارن ــته های او خاط و نوش
کینــگ، یکــی از بهتریــن نویســنده های زمانــه  خــود 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ب
ــی  ــناک، در داستان نویس ــتان های ترس ــاِه داس پادش
بــه قــدری متبحــر اســت کــه در عیــن داشــتن 
کتاب هــای بســیار، هرگــز در خلــق شــاهکارهای 
ــزان  ــدی در می ــای ج ــب موفقیت ه ــون و کس گوناگ
بســته  در  بــه  آن چنــان  کتاب هایــش  فــروش 
ــگاه خــود را  نمی خــورد و همــواره، کــم و بیــش جای

در اذهــان عمومــی حفــظ می کنــد. 
ایــن وســط، امــا آثــار ســینمایی کمــی هســتند کــه 
انــدازه   اقتباس هایــی در حــد و  بتــوان آن هــا را 
ــری  ــای کمت ــت و فیلم ه ــگ دانس ــته های کین نوش
هــم هســتند کــه حتــی می تواننــد بهتــر و اثرگذارتــر 
از کتاب هــای او ظاهــر شــوند. پــس شــاید در وصــف 
»کنــار مــن بمــان« )Stand by Me(، بتــوان همیــن 
ــی  ــا یک ــر، دقیق ــاخته  راب رین ــن س ــه ای ــت ک را گف
ــای اقتباس شــده  از اعضــای دســته  کوچــک فیلم ه
کتاب هــای  از  بهتــر  کــه  کینــگ  آثــار  روی  از 
از  روایتــی  مرجع شــان جلــوه می کننــد، اســت. 
تــاش چهــار پســربچه بــرای یافتــن جســد کودکــی 
دیگــر، کــه منجــر بــه رشــد اخاقــی و بلــوغ واقعــی 

ذات و تفکــرات آن هــا می شــود. 
ــه  ــاره  گری ــه درب ــش از آنک ــان«، پی ــن بم ــار م »کن
چهــار  نشــدن  متوقــف  و  خندیــدن  و  کــردن 
شــخصیت اصلــی اش باشــد، پیــش از آنکــه بخواهــد 
ــه   ــن از هم ــی نمادی ــوان کاراکترهای ــه عن ــا را ب آن ه
آدم هایــی کــه هنــوز بــه درســتی وارد جامعــه  جدید و 
تغییریافتــه روزگار خودشــان نشــده اند ببینــد و پیش 
ــه  ــه روایتــش پرداخت ــاره  قصــه ای کــه ب از آنکــه درب
باشــد، راجــع بــه پســرانی اســت کــه از یکدیگــر جــدا 
نمی شــوند؛ دوستی شــان آن قــدر محکــم اســت 
ــا را  ــتن آن ه ــازه  شکس ــه اج ــکند و ن ــه می ش ــه ن ک

می دهــد.

حرف و نقل

هیئــت داوری دومیــن جشــنواره بین المللــی   
عکاســی »نــگاه آبــی« از میــان ۶ هــزار اثــر رســیده در 
بخــش حرفــه ای و موبایلی از ۲۸ کشــور جهــان، ۱۲۰ اثر 
را بــرای حضــور در نمایشــگاه های ایــران و اســپانیا ایــن 

جشــنواره معرفــی کردنــد.
 کوئنتیــن تارانتینــو چنــد بازیگــر جدیــد را بــه 
فهرســت بازیگــران مکمــل فیلــم جدیــدش بــا عنــوان 
»روزی روزگاری در هالیــوود« افــزود. بــه گفتــه منبعــی 
آگاه و نزدیــک بــه گــروه تولیــد فیلــم، ِدیمیئــن لوییس 
ــا فانینــگ و یکــی  ــوب، داکوت ــدن گل ــزه گل ــده جای برن
از بازیگــران همیشــگی آثــار تارانتینــو؛ یعنــی کلیفتــن 
کالینــز جونیــور ازجملــه بازیگران تــازه ای هســتند که به 
ترکیــب بازیگــران قبلــی »روزی روزگاری در هالیــوود« 
ــرد  ــو، ب ــاردو دی کاپری ــار لئون ــده اند و در کن ــه ش اضاف
پیــت، مارگــو رابــی، بــرت رینولــدز، کــرت راســل، تیــم 

ــد. ــرار گرفته ان ــن ق ــکل مدس راث و مای
 گــروه نمــک )کــودک و نوجــوان( انتشــارات عهــد 
مانــا، »نگهبــان قوچ هــای وحشــی« نوشــته نیــکاس 
 کاشــنیکف را بــا ترجمــه مجیــد عمیــق منتشــر 

کرد.
 محمدصادق اســماعیلی کارگردان مســتند سینمایی 
ــت:  ــار داش ــتند اظه ــن مس ــاره ای ــدی«، درب ــان اب »زن
ــدی« داســتان زندگــی ۷  ــان اب مســتند ســینمایی »زن
خانــم اســت کــه در روســتایی در مــرز کرمان و سیســتان 
و بلوچســتان زندگــی می کننــد. ایــن هفــت زن ۲۰ 
ــه خاطــر حمــل مــواد  ســال اســت کــه شوهرانشــان ب
 مخــدر یکجــا دســتگیر شــده و بــه حبــس ابــد محکــوم 

شده اند.
 ســیدجواد هاشــمی تهیه کننــده و کارگردان ســینما 
بــا اشــاره بــه جدیدتریــن پــروژه ســینمایی خــود گفت: 
ــم  ــاخت فیل ــه س ــت پروان ــس از دریاف ــه زودی پ ب
ــه در  ــم. البت ــاز می کن ــرداری آن را آغ ــادو« فیلمب »تورن
حــال حاضــر در مرحلــه پیــش تولیــد و انتخــاب بازیگر 

. هستیم
ــاه  ــم کوت ــه فیل ــردان عرص ــری کارگ ــین امی  حس
دربــاره جدیدتریــن فعالیت هــای خــود گفــت: در حــال 
حاضــر مــن و پــدرام پورامیــری مشــغول انجــام پیــش 
ــا عنــوان  تولیــد اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی خــود ب
»جــان دار« بــه تهیه کنندگــی کامران مجیدی هســتیم 
کــه مراحــل پایانــی آن ســپری می شــود. ایــن فیلــم 
یــک اثــر اجتماعــی اســت کــه بــا اتمــام مراحــل پیش 

ــد می خــورد. ــه زودی کلی ــد ب تولی
 نمایــش »همه چیــز دربــاره آقــای ف« از ۱۸ خرداد 

اجــرای خود را در تماشــاخانه ایرانشــهر آغــاز کرد.
 جســد آلــن اونیــل بازیگــر ســریال »پســران 

آنارشــی« در آپارتمانــش پیــدا شــد.
ــوروی  ــر ش ــهور عص ــاز مش ــوا فیلمس ــرا مورات  کای
ــان روســی و اوکراینــی  ســابق کــه بســیاری از کارگردان
متأثــر از کارهــای وی بودنــد در ســن ۸۳ ســالگی 

ــت. درگذش
 نمایــش »عددهــای نشــده« بــه کارگردانــی محمد 
میرعلــی اکبــری و تهیه کنندگــی مریــم نراقــی در 

ــی رود. ــه م ــه روی صحن ــر شــهرزاد ب ــس تئات پردی

اخبارکوتاه

مهران مدیری لو رفت!
ــن عکــس  ــزی در صفحــه شــخصی خــود اولی ــال تبری کم
از مهــران مدیــری در فیلــم »مــا همــه بــا هــم هســتیم« را 

منتشــر کــرد. 
بــه گــزارش برنــا، فیلمبــرداری فیلــم پربازیگــر »مــا همــه بــا 
هــم هســتیم« تــا ۱۰ روز دیگــر در شــمال تهــران ادامــه دارد. 
فیلــم »مــا همــه بــا هــم هســتیم« از فروردیــن ۹۷ در حــال 

ســاخت اســت. 
ــون  ــی چ ــترک بازیگران ــکاری مش ــن هم ــم اولی ــن فیل ای
ــه  ــزار و هانی ــا گل ــی، محمدرض ــا حاتم ــری، لی ــران مدی مه
ــه  ــتیم« ب ــم هس ــا ه ــه ب ــا هم ــم »م ــت. فیل ــلی اس توس
نویســندگی پــدرام امیری، حســین امیــری و محمــد داودی، 
کارگردانــی کمــال تبریــزی و تهیــه کنندگــی رضــا میرکریمــی 
ــام  ــدگان« ن ــدا »ول ش ــم در ابت ــن فیل ــود. ای ــد می ش تولی
ــا  ــه »مــا همــه ب ــام ایــن فیلــم ب ــه دالیلــی ن داشــت امــا ب
هــم نیســتیم« و بعــد بــه »مــا همــه با هــم هســتیم« تغییر 

کــرد. 
ــران  ــزار، مه ــا گل ــون: محمدرض ــران چ ــم بازیگ ــن فیل در ای
ــی،  ــواد عزت ــایش، ج ــکا آس ــی، ویش ــا حاتم ــری، لی مدی
حقیقــی،  مانــی  جمشــیدی،  پژمــان  توســلی،  هانیــه 
ســروش صحــت، حســن معجونــی، مهــران غفوریــان، نــادر 
فــاح، ســیروس گرجســتانی، علــی شــادمان، رضــا ناجــی، 
ســیاوش چراغــی پــور، ســام نــوری، فرزیــن محــدث، بهــادر 
ــیرین  ــا، ش ــینی نی ــدی حس ــادمانی، مه ــه ش ــی، یدال مالک
ــح  ــدا فت ــی، لی ــو، اشــپیتیم آرف ــزاد قدیانل آقارضاکاشــی، به
ــای نقــش  ــه ایف ــال کاظمــی، ب ــی، شــیوا بلوچــی، دانی  الله

پرداخته اند.

دوبله »النتوری« به زبان چینی
فیلــم ســینمایی »النتــوری« ســاخته  رضــا درمیشــیان بــرای 
ــه خواهــد  نمایــش و عرضــه عمومــی در کشــور چیــن دوبل

شــد. 
ــس از  ــوری« پ ــینمایی »النت ــم س ــنا، فیل ــزارش ایس ــه گ ب
آماده ســازی بانــد بین الملــل ایــن فیلــم توســط محمدرضــا 
ــام  ــن انج ــور چی ــه  آن در کش ــدا، دوبل ــراح ص ــاک و ط دلپ

خواهــد شــد.

ــاره ســاخت ســریال حضــرت  ــردان درب جــواد افشــار کارگ
معصومــه)س( بیــان کــرد کــه ایــن ســریال در حــال حاضر 
ــگارش  ــق و ن ــه تحقی ــاوران در مرحل ــی از مش ــط تیم توس

طــرح اســت. 
جــواد افشــار در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره ســریالی 
کــه قــرار بــود بــا محوریت حضــرت معصومــه)س( بســازد، 
بیــان کرد: ســریال حضــرت معصومــه)س( از کارهــای بلند 
و عظیمــی اســت کــه تدارکــی ویــژه و طوالنــی می خواهــد. 

ــق و  ــه تحقی ــون در مرحل ــن ســریال اکن ــه داد: ای وی ادام
نــگارش توســط یــک تیــم قــوی بــا مشــاوران و کارشناســان 
متخصــص ایــن امــر اســت کــه بیشــتر از چنــد ســال اســت 

کــه مشــغول آن هســتند. 
نیــز  ایــن  از  پیــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  افشــار 
محوریــت  بــا  ســریالی  ســاخت  بــرای   تاش هایــی 

ــان کــرد:  حضــرت معصومــه)س( انجــام شــده اســت، بی
ــه   آســتان قــدس رضــوی پنــج ســال پیــش مذاکراتــی ب
واســطه یــک تهیــه کننــده بــا مــا انجــام داد. مــا در آن زمــان 
پیــش تولیــد اولیــه بــا نــگارش یــک فیلمنامــه اولیــه انجام 
دادیــم کــه بــه دلیــل نبــود اجمــاع بیــن مدیــران تلویزیــون 
و آســتان قــدس و آســتان حضــرت معصومــه بــی نتیجــه 
مانــد و مــن نیــز رغبــت ادامــه کار را از دســت دادم و 

مشــغول ســاخت ســریال »کیمیــا« شــدم. 
ــرد:  ــه ک ــا« اضاف ــام« و »کیمی ــریال های »آن ــردان س کارگ
ــتان  ــوی آس ــی از س ــددا مذاکرات ــال ها، مج ــس از آن س پ
ــده  ــوی تهیه کنن ــم از س ــه و ه ــرت معصوم ــدس حض مق
تلویزیونــی آن بــا مــن آغــاز شــد کــه امیــدوارم نتایــج ایــن 
اقــدام جدیــد کــه بــا پختگــی و تأمــل بیشــتر همــراه اســت 

مثبــت باشــد.

ــه تهیه کنندگــی احمــد احمــدی و  ــا« ب ــم ســینمایی »الزانی فیل
کارگردانــی حســین قناعــت، آمــاده نمایــش شــد تــا اکرانــش را 

طــی هفته هــای آینــده در ســینماها آغــاز کنــد. 
ــه گــزارش ایســنا، بهــزاد خورشــیدی طراحــی پوســتر و مــواد  ب
تبلیغــی ایــن فیلــم را بــر عهــده دارد و امیــر شــیبان خاقانــی بــه 
ــاز کــرده  ــم را آغ ــن فیل ــس و تیزرهــای ای تازگــی ســاخت آنون
ــر  ــد فط ــران عی ــرای اک ــود ب ــه می ش ــه گفت ــی ک ــت، فیلم اس

آمــاده می شــود. 
ــود اســت.  ــر عهــده رســانه فیلمســازان مول ــا« ب پخــش »الزانی
»الزانیــا« یــک کمــدی پربازیگــر اســت و گفتــه می شــود؛ جــواد 
ــش  ــا نق ــس از گذشــت ســال ها دوری از ســینما ب ــان پ رضوی
ــل  ــور دارد. عوام ــدی حض ــم کم ــن فیل ــی در ای ــازه و متفاوت ت
ایــن فیلــم عبارتنــد از، نویســندگان فیلمنامــه: حســین قناعــت، 
ــم:  ــراح گری ــت، ط ــین قناع ــردان: حس ــدی، کارگ ــد احم احم

عبــدهللا اســکندری، تدویــن: محمدتوکلــی، مدیــر فیلمبــرداری: 
امیــر معقولــی، طــراح صحنــه و لبــاس: ســحر شــهامت، مدیــر 
صدابــرداری: میثــم یاردیلــو، طراحــی و ترکیــب صــدا: حســین 
ابوالصــدق، دســتیار و برنامه ریــز: مهــدی مطلبــی، دســتیار اول 
ــراح  ــی، ط ــکاس: اردالن آذرم ــرزاده، ع ــن امی ــردار: حس فیلمب
گرافیــک و پوســتر: بهــزاد خورشــیدی، گــروه فیلمبــرداری: 
ــی،  ــان کاظم خان ــرادی، احس ــدی م ــدار، مه ــر م ــیامک کوث س
بهنــوش  امیرفضلــی،  ارژنــگ  رضویــان،  جــواد  بازیگــران: 
بختیــاری، نفیســه روشــن، رضا ناجی، پارســیا شــکوری، یوســف 
صیــادی، اصغــر سمســارزاده، ســاعد هدایتــی، رضــا رویگــری، 
عبــاس محبــوب، محمــد شــیری، علــی کاظمــی، آریــن خلــج، 
ــپهر  ــاد، س ــاوری ش ــد ی ــی، احم ــیر کاظم ــی، اردش ــا ریاح رض
ســهرابی، قبــاد شــاهپوری، مهــدی حــدادی، محمدرضــا عــرب، 

ــک و یوســف تیمــوری. ــی بی ــه، عل حســین روزب
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ــی از  ــی« یک ــاه ایران ــتان کوت ــال داس ــتاد س »هش
کتاب هــای جامــع دربــاره داســتان کوتــاه در ادبیــات 

ــران اســت.  ای
ــال داســتان  ــتاد س ــی در »هش ــن میرعابدین حس
نمونه هــای  بهتریــن  کوشــیده  ایرانــی«  کوتــاه 
ــا ۱۳۸۰  ــال های ۱۳۰۰ ت ــندگان س ــتانی از نویس داس
را ضمــن یــک زندگی نامــه ادبــی کوتــاه و توضیحــی 

ــد. ــع آوری کن ــر جم ــگارش اث ــوع ن ــاره ن درب
پژوهشــگران  از  یکــی  میرعابدینــی  حســن 
خــوش ذوق و بادقــت ادبیــات داســتانی اســت که در 
آثــارش بیشــتر ســیر تحــوالت ایــن حــوزه را در یــک 

ــت.  ــرده اس ــر واکاوی ک ــال اخی ــد س ص
او بــا انتشــار کتــاب »صــد ســال ادبیــات داســتانی« 
ــن پژوهشــگران  ــوان یکــی از جدی تری خــود را به عن
ایــن عرصــه مطــرح کــرد. کتــاب »۸۰ ســال داســتان 
ــی« اواخــر ســال ۹۳ منتشــر شــد و در  ــاه ایران کوت

طــی ایــن ســال ها، بارهــا تجدیــد چــاپ شــد.
ایــن کتــاب در دو مجلــد منتشــر شــده اســت که جلد 
اول آن دربرگیرنــده داســتان هایی از ســال های ۱۳۰۰ 
ــتان های  ــامل داس ــد دوم ش ــت و جل ــا ۱۳۶۰ اس ت

ــد اول  ــگفتار جل ــا ۱۳۸۰. در پیش ــال های ۱۳۶۰ ت س
آمــده اســت کــه داســتان های گردآوری شــده در 
ایــن مجموعــه مضمون هــا و صناعت هــای نگارشــی 
متفاوتــی دارنــد کــه می تواننــد معــرف گرایش هــای 
ــال های  ــن س ــران )بی ــی ای ــف داستان نویس مختل

۱۳۰۰ تــا ۱۳۶۰( باشــد.
 جلد اول

میرعابدینــی در جلــد اول کتــاب »هشــتاد ســال 
دو  آوردن  از  پــس  ایــران«  در  داستان نویســی 
داســتان از صــادق هدایــت )داش آکل( و بــزرگ 
می نویســد:   ۱ میان پــرده  در  )گیله مــرد(  علــوی 
جمالــزاده، هدایــت و علــوی، به عنــوان آغازگــران 
داستان نویســی جدیــد ایــران، کوشــیدند فــرم ادبــِی 
ــانند و آن  ــه بشناس ــه جامع ــاه« را ب ــتان کوت »داس
ــد.  ــگ کنن ــی هماهن ــان فارس ــات زب ــا مقتضی را ب
حکایت هــای کوتــاه، برخــاف افســانه های بلنــد 
منثــور، در ســنت ادبــی کاســیک مــا جایــگاه درخــور 
ــگ دوم  ــس از جن ــال های پ ــتند. س ــی داش توجه
ــال های  ــاه، س ــوری رضاش ــقوط دیکتات ــی و س جهان
رواج و محبوبیــت داســتان کوتــاه اســت. ایــن کتــاب 
بــا داســتان هایی از صــادق چوبــک )قفــس، چشــم 
 شیشــه ای(، ابراهیــم گلســتان )ماهــی و جفتــش(،

محمــود  فرخنــده(،  )جشــن  احمــد  آل  جــال 
بــه  تــا  ادامــه می یابــد  اعتمــادزاده )مهره مــار( 
ــه  ــس از ارائ ــی پ ــد. میرعابدین ــرده ۲ می رس میان پ
ــی ســام  ــه ک داســتان هایی از ســیمین دانشــور )ب
بکنــم؟(، بهــرام صادقــی )آوازی غمنــاک بــرای 
شــب مهتابــی(، منوچهــر صفــا )کیمیاگــری در 
خیابــان(، غامحســین ســاعدی )»داســتان اول« از 
عــزاداران َبَیــل( بــه میان پــرده ۳ می رســد جلــد 
نخســت کتــاب »هشــتاد ســال داســتان کوتــاه 
ایرانــی« بــا آثــاری از هوشــنگ گلشــیری )معصــوم 
بارانــش گرفته ســت(،   )ابــر  بهــار  اول(، شــمیم 
ــی  ــال میرصادق ــرد(، جم ــادی )م ــود دولت آب محم
ــوارا«  ــم »چه گ ــن ه ــی )م ــی ترق ــاپ(، گل ــاپ ت )ت
)البیرنــت(،  امیرشــاهی  مهشــید  هســتم(، 
ــوه(،  ــرزان )ل ــعود ف ــدام(، مس ــی )اع ــن تهران حس
ــن  ــا صدرالدی ــم فرخ لق ــی پور )خان ــهرنوش پارس ش
ــده(،  ــِگ خواب دی ــره(، رضــا دانشــور )مــن گن گلچه
علــی اشــرف درویشــیان )قبــرِ گبــری(، احمــد 
ــادر ابراهیمــی )بــاد  محمــود )شــهر کوچــک مــا(، ن
)بیــِن  تقوایــی  ناصــر  نمی بــرد(،  را  بادآورده هــا 
ــدری  ــرام حی ــرس(، به ــری )ت ــن فقی دو دور(، امی
ــاران(،  ــر ب )دعوتی هــا(، نســیم خاکســار )ســگی زی
عدنــان غریفــی )مــرغ عشــق( بــه پایــان می رســد.

 جلد دوم
ــی«  ــاه ایران ــد دوم »هشــتاد ســال داســتان کوت جل
ــه  ــده در دو ده ــتان های منتشرش ــی از داس منتخب
ــا  ــه ب ــت ک ــران اس ــارج از ای ــل و خ ــر، در داخ اخی
مضمون هــا و ســبک های متنوعشــان، نمایانگــر 
ــد.  ــن دوره ان ــرح در ای ــتارِی مط ــای نوش گرایش ه
رونــد  دربــاره  کتــاب،  مقدمــه  در  میرعابدینــی 
می نویســد:  مهاجــر  ایرانیــان  داستان نویســی 

داســتان های کوتاهــی از ایرانیــان مهاجــر، بــه ویــژه 
تــا نیمــه دهــه هفتــاد، در نقــاط مختلــف جهــان و از 
نظرگاه هــای فکــری و ادبــی گوناگــون نوشــته شــده 
اســت. در نخســتین داســتان ها، حضــور »خاطــره« 
چشــمگیر اســت؛ مســائل خانوادگــی، دربه دری هــای 
ناشــی از فعالیــت سیاســی، عشــق های نــاکام، و... 
کــم کــم کــه مهاجــر در محیــط جدیــد جــا می افتــد، 
ــائل  ــه مس ــوزد، ب ــان می آم ــد و زب ــی می یاب آرامش
تازه تــری می پــردازد؛ می کوشــد از ســویی پیونــد 
خــود را بــا ادبیــات و فرهنــگ ملــی حفــظ کنــد و از 
ــی در  ســویی آموخته هــای خــود را از فرهنــگ جهان

ــور ســازد.  ــارش متبل آث

ایــن جلــد بــا میان پــرده 4 این گونــه آغــاز می شــود 
ســال های  در  منتشرشــده  آثــار  مطالعــه  کــه، 
۱۳۶۰تــا۱۳۸۰ نشــان از آغــاز دوره تــازه ای در داســتان 
ــن  ــن چهل ت ــاری از امیرحس ــی دارد. آث ــاه ایران کوت
)درد پنجــم(، غزالــه علیــزاده )تاالرهــا(، رضــا فرخفال 
)آه، اســتانبول(، محمــد محمدعلــی )عکاســی(، 
طباطبایــی  ناهیــد  )حضــور(،  مؤذنــی  علــی 

ــر  ــد(، اصغ ــور )شــب بلن ــرو روانی پ )مســابقه(، منی
عبداللهــی )اتــاق پرغبــار(، شــهریار مندنی پــور )نظریه 
ــه  ــرای ژال ــه ب ــراب خســروی )مرثی پنجشــنبه(،  ابوت
ــای(،  ــس و مردخ ــی )مون ــا جوالی ــش(، رض و قاتل
محمدرضــا گــودرزی )ســند بی موتــور( در کتــاب 

ــل شــده اســت. نق
جلــد دوم ایــن کتــاب بــا داســتان هایی از علــی 
خدایــی )دو نامــه(، جعفــر مــدرس صادقــی )شــب 
خداحافظــی(، بهنــام دیانــی )هیچــکاک و آغاباجی(، 
زویــا پیــرزاد )لکه هــا(، بیــژن نجــدی )ســپرده 
ــنگباران(،  ــه س ــن روح )خان ــها پروی ــن(، ش ــه زمی ب
ــنبه(،  ــن سه ش ــار )پیراه ــان آبکن ــین مرتضایی حس
ــفیق  ــها ش ــزاده(، ش ــرادران جمال ــوت )ب ــد اخ احم
ــای  ــرادی )بی تابی ه ــرام م ــگ(، به ــن روز جن )اولی
ــین  ــی(، حس ــرفی )بیل ــودابه اش ــک(، س ــرد تاری م
نــوش آذر )بزرگــراه(، بــه روژ ئاکره یــی )دریچــه(، 
ــدم  ــر مق ــژن کارگ ــنگام(، بی ــی )س ــوش زارع مهرن
ــاهد(،  ــی )ش ــرو دوام ــره(، خس ــت پنج ــاران پش )ب
جــواد  بابوشــکا(،  )بازنویســی  ســتوده  مرضیــه 
ــوش  ــی(، داری ــای زندان ــودای آوازه ــری )س جواه
کارگــر )گــوزن، گــوزن( و علــی امینــی )همســایه( بــه 

پایــان می رســد.
میرعابدینــی در هــر دو جلــد، ابتــدا یــک زندگی نامــه 
بســیار کوتــاه از نویســنده، ضمــن معرفی آثــار مختلف 
ــه می دهــد و ســپس داســتان انتخابــی خــود  او ارائ
ــاه  ــی کوت ــز، در متن ــس از آن نی ــد. پ ــان می کن را بی
دربــاره ویژگی هــای نویســندگی آن نویســنده توضیــح 
می دهــد. »هشــتاد ســال داســتان کوتــاه ایرانــی« بــا 
ــد  ــی در دو جل انتخــاب و بررســی حســن میرعابدین
بــا قیمــت ۶۰ هــزار تومــان از ســوی انتشــارات کتــاب 

خورشــید منتشــر شــده اســت.

،،
»هشــتاد  در  میرعابدینــی  حســن 
سال داستان کوتاه ایرانی« کوشیده 
از  داســتانی  نمونه هــای  بهتریــن 
نویســندگان ســال های 1300 تا 1380 
را ضمــن یــک زندگی نامــه ادبی کوتاه 
ــر  ــگارش اث ــوع ن ــاره ن و توضیحــی درب

جمــع آوری کنــد

 وصیت نامه شهید 
»مهدی عزیزی«

 1337 خــرداد   9 عزیــزی«  »مهــدی  شــهید 
ــگ  ــاز جن ــا آغ ــود. وی ب ــان گش ــه جه ــم ب چش
باطــل  علیــه  حــق  جبهــه  عــازم   تحمیلــی 

شد. 
مهــدی ســرانجام 25 بهمــن 1362 در منطقــه 
ــل  ــهادت نائ ــع ش ــه رفی ــه درج ــر ب ــی جفی عملیات

ــد. آم
متــن وصیت نامــه ای را کــه از ایــن شــهید واالمقــام 

بــه یــادگار مانــده اســت، در ادامــه می خوانیــد:

به نام خداوند ایزد تبارک و تعالی
ــت و  ــان اس ــروردگار جهانی ــه پ ــی ک ــام خدای ــه ن ب
تمــام عــزت و شــرف قــوم بــه دســت اوســت و او 
اســت کــه بــه وســیله حرکــت قــوم عــزت و شــرف 

ــد. ــا می فرمای ــان عط ــه آن ب
ــار  ــب اختی ــه صاح ــروردگاری ک ــا پ ــام تنه ــه ن ب
درون  بــه  کــه  اوســت  و  قلب هاســت  تمــام 
ــن  ــه ای ــون ک ــان راه دارد. هم اکن ــای مؤمن قلب ه
قلــم دارد بفرمــان مــن بــه رقــص در می آیــد 
ــاید  ــه ش ــد ک ــی می کن ــود بررس ــی را در خ چیزهای
ــماری  ــت را لحظه ش ــود، وق ــر خ ــدت عم ــام م تم
ــر  ــام عم ــه تم ــت ک ــن اس ــود و آن ای ــرده ب نک

می کنــم  خالصــه  لحظــه  یــک  در  را   خــود 
که آن هم خود را در اختیار معبود قرار دادم.

ــالم و  ــه اس ــی ب ــم در زندگ ــود می دان ــه خ ــن ک م
ــن  ــه ای ــدوارم ک ــرده، امی ــی نک ــلمین خدمت مس
حرکــت مــن کــه همانــا خــط انبیــا و خــط ســیر آن 
اســت طــی کــرده و گفته هــا و کلمــات قــرآن کــه در 
حــدود 500 آیــه آن دربــاره جهــاد اســت عمــل کرده 
ــم  ــته باش ــن راه توانس ــه از ای ــدوارم ک ــم و امی باش
کــه رضــای خداونــد و فرزنــد فاطمــه زهــرا مهــدی 
موعــود نائــب برحــق او ایــن عصــاره پاک شــیعیان 
جهــان و قلــب تپنــده شــیعیان جهــان را خشــنود 

کــرده و باعــث خشــنودی حــق تعالــی گــردد.

در پایــان مــن کوچک تــر از آنــم کــه بتوانــم گفتــه ای 
ــا مــورد دیــد بــرادران  در پایــان راه باقــی بگــذارم ت
ــن  ــد ای ــم می خواه ــوب دل ــن خ ــردد. م ــع گ واق
ــه دلخــواه  ــه: مــن ب ــد ک ــا بدانی را تمــام اهــل دنی
خــود کــه همانــا وظیفــه شــرعی را در خود احســاس 
ــه جبهــه رفتــم و اگــر حرکــت مــن، راه  می کــردم ب
و روش مــن، طــرز فکــر مــن، حرکــت زمــان ایــن 
راه را بــرای مــن بوجــود آورد؛ مــن خــود نیــز رضــای 
ــان حقیقــی اســت  ــا راه و روش مؤمن دل کــه همان
ــزب  ــران ح ــرادران و خواه ــی ب ــردم و از تمام می ک
هللا ایــران خواســتارم کــه ایــن مطلــب را درک کــرده 

باشــند کــه وارث خــون شــهیدان هســتند.

و در آخــر چنــد کلمه کوتــاه با پــدر و مــادر: امیدوارم 
کــه شــما ای پــدر و مــادر گرامــی و مهربانــم و تــو 
ــی  ــارک و تعال ــزد تب ــی از درگاه ای ــر گرام ای همس
ــد و گناهــان  ــرا رســتگار کن ــه م خواســتار شــوید ک
مــرا ببخشــید و اگــر در مــدت زندگــی اذیــت و آزاری 
از جانــب مــن بــه شــما وارد گردیــد، مــرا ببخشــید و 

بــرای مــن طلــب مغفــرت کنیــد.
از برادرانــم نیــز می خواهــم کــه راه مــرا ادامــه 
ــول  ــرای ط ــه ب ــمندم ک ــما خواهش ــد و از ش دهن
ــرای  ــد و همچنیــن ب ــر انقــالب دعــا کنی عمــر رهب
 پیــروزی اســالم و مســلمین بــر کفــر جهانــی دعــا 

کنید.

تلویزیون

مصدومیت امیر کربالیی زاده بر اثر تصادف شدید
ــر داد و  ــی زاده خب ــدید کربای ــادف ش ــد از تص ــبکه امی ــی ش ــط عموم رواب
گفــت: ســحرگاه شــب بیســت و یکــم مــاه مبــارک رمضــان در حالــی کــه کار 
تصویربــرداری برنامــه زنــده »کوچــه بهــار« بــه پایــان رســیده بــود، وی در راه 

ــا یــک اتوبــوس تصــادف کــرد و راهــی بیمارســتان شــد. منــزل ب
در حالــی برنامــه زنــده و ترکیبــی »کوچــه بهــار« هــر شــب ســاعت ۳ بامــداد 
ــازان  ــن چیت س ــی زاده و رامتی ــر کربای ــرای امی ــا اج ــه ب ــدت ۷۰ دقیق ــه م ب
در فضــای بــا نشــاط معنــوی ســحر در منــزل تاریخــی شــهید مدرس)محلــه 
سرچشــمه(به روی آنتــن شــبکه امیــد مــی رود کــه روح هللا عبداللهــی روابــط 
ــب  ــد ش ــه چن ــرد ک ــام ک ــنیم اع ــگار تس ــه خبرن ــبکه ب ــن ش ــی ای عموم
ــه  ــه می دهــد. چــرا ک ــک مجــری کار خــود را ادام ــا ی ــه ب ــن برنام ــی ای پایان
ــی زاده  ــر کربای ــارک رمضــان امی ــاه مب ــم م در ســحرگاه شــب بیســت و یک
پــس از اتمــام تصویربــرداری در راه منــزل بــا یــک اتوبوس، تصــادف شــدیدی 
داشــت. بــه گفتــه عبداللهــی او در حــال حاضــر از ناحیــه لگــن آســیب جــدی 
ــده و در بیمارســتان آتیــه بســتری اســت. برنامــه »کوچــه بهــار« در ایــن  دی
ــام  ــد و تم ــه می ده ــودش ادام ــه کار خ ــری ب ــک مج ــا ی ــی ب ــای پایان روزه
دســت اندرکاران ایــن برنامــه و اهالــی رســانه بــرای ایــن کمدیــن محبــوب و 

ــد ارزشــمند، آرزوی صحــت و ســامتی دارد. هنرمن
ــر  ــار ب ــا اولین ب ــی  زاده را شــاید خیلی ه ــر کربای ــزارش، امی ــن گ براســاس ای
روی صحنــه اســتندآپ کمــدی »خندوانــه« یــا در ســریال قرعه و معمای شــاه، 
ــد.  ــری او را بارهــا و بارهــا در صحنه هــای نمایــش دیده ان ــدان تئات امــا هنرمن
ــنواره  ــری اول در جش ــار بازیگ ــم افتخ ــده دیپل ــال های ۷۸ و ۷۹ برن او در س
سراســری تئاتــر دانشــجویی مراکــز عالــی سراســر کشــور شــد. کربایــی زاده در 
ســال ۷۷ بــا حضــور در نمایــش ” تلــخ بــازی قمــر در عقــرب ” بــه کارگردانــی 
شــهره لرســتانی وارد مجموعــه تئاتــر شــهر شــد و درســال ۱۳۹۱ بــا حضــور در 

فیلــم روز روشــن حســین شــهابی بــه ســینمای ایــران معرفــی شــد.

موسیقی

در ترانه دچار آفت شدیم
افشــین عــاء بــا بیــان اینکــه در ترانــه دچــار مشــکل هســتیم می گوید: پــس از 
انقــاب در ترانــه دچــار آفــت شــدیم؛ یکــی، کارهــای سفارشــی بســیار و دیگــری 
راه افتــادن موســیقی زیرزمینــی به خاطــر منــع موســیقی کــه بــا موزیــک و کام 

مبتــذل همــراه بــود، باعــث ایــن آفــت شــده اســت. 
ــاره ســخنان مقــام معظــم رهبــری در  ــا ایســنا، درب ایــن شــاعر در گفت وگــو ب
ــه خــوب در ایجــاد نشــاط  ــر اینکــه »ســرود و تران ــی ب ــا شــاعران مبن ــدار ب دی
و حرکت هــای اجتماعــِی مفیــد، بســیار اثرگــذار اســت و بایــد از فرصــت 
ــه  ــاز جامع ــورد نی ــم م ــال مفاهی ــت انتق ــعر در جه ــه ش ــردم ب ــدی م عاقه من
بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کــرد« اظهــار کــرد: در قدیــم متل هــا و ترانه هایــی 
ــه  ــود ک ــا ب ــگ شــفاهی م ــده می شــد، جــزو فرهن ــازار خوان ــه در کوچــه و ب ک
بازتاب دهنــده بســیاری از نگرش هــا، احساســات و عواطــف مــردم جامعــه بــود. 
ــه  ــب تران ــان در قال ــه در جه ــران و چ ــه در ای ــات چ ــن موضوع ــم ای ــروز ه ام
مطــرح می شــود، یعنــی ترانــه و آواز جــدای از موســیقی، از نظــر کامــی یکــی از 

ــت.  ــه اس ــی جامع ــای فرهنگ ــای نیازه بازتاب دهنده ه
ــی و  ــل ارزیاب ــیقی، کام قاب ــدون موس ــد ب ــه بای ــرد: تران ــان ک ــاء خاطرنش ع
ارزشــمندی باشــد. نبایــد بــه بهانــه عــام بــودن مخاطــب، یــا بهانــه اینکــه زبانش 
رســمی نیســت یــا قالبــش شــعر نیســت، هــر مضمــون پیــش پــا افتــاده ای 
ــا آن موســیقی و  ــق و ب ــدی را خل ــه کــرده و قالب هــای جدی را وارد عرصــه تران
ترانــه را لــوث کنیــم. او دربــاره تأثیرگــذاری ترانــه نســبت بــه شــعر اظهــار کــرد: 
ترانــه در مخاطــب عــام تأثیــر بــه ســزایی دارد. درســت اســت کــه مــردم ایــران 
بــا شــعر عجیــن هســتند و خیلــی از شــعرهای شــاعران مانــدگار می شــود؛ امــا 
ــا موســیقی اســت،  ــش و اینکــه همــراه ب ــه خاطــر ســهل الوصول بودن ــه ب تران
ــاش  ــاب حاصــل ت ــل از انق ــدگار قب ــای مان ــد. ترانه ه ــردم می مان در ذهــن م
شــاعران و ترانه ســرایان باســواد و ریشــه دار و موســیقی دان های اصیــل و 

ــد. ــه ای بوده ان حرف

سریال

شهره لرستانی سریال می سازد
ــون  ــه تلویزی ــری در عرص ــت از بازیگ ــت: مدت هاس ــا گف ــم اخراجی ه ــر فیل بازیگ
ــون  ــی در تلویزی ــرای کارگردان ــن دوری مــن قصــدم ب ــل ای ــه دلی دور شــده ام. البت
اســت. طرح هــای زیــادی را بــرای کارگردانــی بــه تلویزیــون داده ام و اگــر تأییــد شــود 

ــون ســریال بســازم.  ــم در تلویزی می خواه
شــهره لرســتانی بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه 
فرهنگــی خبرگــزاری میــزان، درخصــوص آخریــن مراحــل ســاخت نخســتین فیلــم 
ســینمایی خــود گفــت: نمی دانــم چــرا همــه چیــز طوالنــی شــده اســت. متوجــه 
نمی شــوم کــه چــرا رونــد دریافــت پروانــه ســاخت فیلــم مــن بایــد تــا امــروز طــول 

بکشــد. حــاال هــم کــه تعطیــات شــده و مشــخص نیســت باالخــره 
چــه زمانــی بــه کار مــن رســیدگی می کننــد. 

وی در همیــن راســتا افــزود: رونــد دریافــت پروانــه ســاخت فیلــم 
مــن بــه دیــروز و یــک هفتــه پیــش بــر نمی گــردد. مــن ماه هاســت 
ــگار  ــه ســاخت هســتم؛ امــا دوســتان ان ــال دریافــت پروان ــه دنب ب
ــه مــن توجــه کننــد. خــودم هــم از وضعیــت  ــاد ب نمی خواهنــد زی
فعلــی خســته شــده ام امــا همچنــان بــه تاشــم ادامــه می دهــم. 
بازیگــر فیلــم اخراجی هــا بــا اشــاره بــه رونــد ســخت ســاخت فیلــم 
ســینمایی خــود اضافــه کــرد: مشــکات زیــادی وجــود دارد کــه باید 
بــرای ســاخت فیلمــم بــا آنهــا مبــارزه کنــم؛ ازجملــه ایــن مشــکات 
عــاوه بــر مشــکل پروانــه ســاخت مشــکات مالــی اســت کــه بایــد 
بــرای شــروع آنهــا را نیــز پشــت ســر بگــذارم. بازیگــر ســریال »ســه 
در چهــار« در مــورد فعالیت هــای خــود در عرصــه بازیگــری اضافــه 
کــرد: خوشــبختانه ایــن روزهــا در عرصــه بازیگــری فعالیــت زیــادی 
دارم و هــم اکنــون فیلــم خجالــت نکــش را روی پــرده ســینما دارم. 
از ســویی فیلــم »خمــاری« بــه کارگردانــی »محمدحســین لطیفی« 

نیــز از جملــه آثــاری اســت کــه در نوبــت اکــران دارم.

امروز  شنبه 19 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 724 روزنامه

ارکا�ن

پاپ
کارگردان احسان عبدی پور
نویسنده احسان عبدی پور

بازیگران حدیث چهره پرداز، 
مرضیه بردک نیا، غالمرضا 

فرج زاده، توماج پورمراد

دژاوو
کارگردان رایا نصیری
نویسنده رایا نصیری

بازیگران مرضیه وفامهر، 
مهدی احمدی، رؤیا افشاری نسب

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

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

جعفری، آرش لطفی، حافظ روحانی

»الزانیا« آماده شدآخرین خبرها از ساخت سریال حضرت معصومه)س(
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موج دوم جهش جمعیت 

دانش آموزی در سال های آتی
عضــو هیئــت رییســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــش  ــم دان ــودن تراک ــب ب ــه نامناس ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
آمــوزی در ۱۴ درصــد مــدارس تهــران، افــزود: یکهــزار فضــای 
آموزشــی در پایتخــت نیازمنــد تخریــب و بازســازی هســتند. 
ــه  ــگار خبرگــزاری خان ــا خبرن ــاد در گفتگــو ب ــده اوالدقب فری
ملــت در خصــوص وضعیــت فضاهــای آموزشــی در کشــور، 
ــت  ــر را در ذهنی گفــت: محیط هــای آموزشــی بیشــترین اث
و متمــدن ســازی جوامــع بــر عهــده دارنــد؛ بی شــک الزمــه 
اصــاح کاربــرد آمــوزش و پــرورش ایجــاد فضاهــای مرتبــط 

ــود.  ــد ب ــوزان خواه ــای دانش آم ــا فعالیت ه ب
ــرخ  ــال ۱395 ن ــماری س ــاس سرش ــرد: براس ــان ک وی بی
رشــد جمعیــت در اســتان تهــران ۱.72 درصــد اســت ایــن 
رشــد نتیجــه زاد و ولــد و همچنیــن مهاجــرت بی رویــه 
ــه نحــوی  ــد؛ ب ــه شــمار می آی ــران ب ــه شــهر و اســتان ته ب
ــران  ــداد مهاج ــال ۱395 تع ــماری س ــاس سرش ــه براس ک
بــه اســتان بالــغ بــر 95۱ هــزار و 2۴8 نفــر و معــادل 
ــد  ــوده اســت کــه نیازمن 20.2 درصــد مهاجــران کل کشــور ب
برنامه ریزی هــا و تخصیــص اعتبــار بیشــتر بــه مراکــز 

ــت.  ــی اس آموزش
عضــو هیئــت رییســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســامی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه مــوج 
دوم جهــش جمعیــت دانش آمــوزی در ســال های آتــی 
اتخــاذ راهکارهــای اساســی ضــرورت دارد بــه نحــوی کــه در 
حــال حاضــر در شــهر تهــران تراکــم جمعیتــی در کاس های 
درســی مناســب نیســت؛ بــا توجــه بــه گزارش هــای موجــود 
فقــط 8 درصــد کاس هــای موجــود از اســتانداردهای ســطح 
تراکــم برخوردارنــد و 92 درصــد کاس ها از ســطح اســتاندارد 

مناســبی از نظــر تراکــم دانش آمــوزی برخــودار نیســتند.

چه کسانی در معرض تهدید 
»ایدز« هستند؟

 ابتــا بــه ویــروس ایــدز، تــا ســال ها قبــل بیشــتر از طریــق 
ــرق  ــروز، شــرایط ف ــا ام ــود، ام ــق موادمخــدر شــایع ب تزری
کــرده و افــراد بیشــتری در معــرض ابتــا بــه ایــن ویــروس 
قــرار دارنــد کــه می توانــد ســامت جامعــه را تهدیــد کنــد. 

ــت  ــه وزارت بهداش ــه ک ــاس آنچ ــر اس ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
تحــت عنــوان آمــار رســمی اعــام می کنــد، بیشــترین مــوارد 
ــق و  ــق تزری ــدز، از طری ــروس اچ آی وی/ ای ــه وی ــا ب ابت
رفتارهــای پرخطــر جنســی اتفــاق مــی افتــد. تــا ابتــدای دی 
ــروس  ــه وی ــا ب ــورد ابت ــزار و 57۱ م ــدود 3۶ ه ــاه 9۶ ح م
ایــدز در کشــور تشــخیص داده شــده کــه 50 درصــد آنــان در 

گــروه ســنی 2۱ تــا 35 ســال هســتند. 
ــدز  ــگیری از ای ــس اداره پیش ــی رئی ــر کازرون ــن افس پروی
وزارت بهداشــت، بــا بیــان اینکــه بیشــترین مــوارد ابتــا بــه 
ــل  ــه دلی ــال ب ــر از ۱5 س ــنین کمت ــدز( در س اچ آی وی )ای
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــودک ب ــه ک ــادر ب ــاری از م ــال بیم انتق
یکــی از برنامه هــای وزارت بهداشــت، آمــوزش بــه نوجوانــان 
و جوانانــی اســت کــه بــه دلیــل زمینــه خانوادگــی بیشــتر در 
معــرض ابتــا بــه ایــن بیماری هــا قــرار دارنــد یــا بــه رفتــار 

پرخطــر گرایــش دارنــد.

گزارش
پرستاران پاسکاری می شوند

دبیــرکل خانــه پرســتار، بــا اشــاره بــه اجــرا نشــدن قانــون 
ــت ۱۱  ــس از گذش ــتاری پ ــات پرس ــذاری خدم ــه گ تعرف
ســال از تصویــب آن، گفــت: جامعــه پرســتاری، از مجلــس 

ــد.  ــواب می خواه ج
بــه گــزارش ســامت نیــوز، محمــد شــریفی مقــدم 
اظهارداشــت: بــا توجــه بــه انباشــت مطالبــات پرســتاری از 
یــک طــرف و فشــار کاری مضاعــف و وجــود تبعیــض و 
اختــاف فاحــش در پرداختی هــای نظــام ســامت، باعــث 

ــه شــدت ملتهــب شــود. ــه پرســتاری ب ــده جامع گردی
 وی همچنیــن بــه دغدغه هایــی همچــون نداشــتن 
امنیــت شــغلی و امنیــت جانــی در محیــط کار بــه عنــوان 
دیگــر دغدغه هــای حرفــه پرســتاری اشــاره کــرد و افــزود: 
متاســفانه هــر هفتــه شــاهد ضــرب و شــتم پرســتاران در 

اقصــی نقــاط کشــور هســتیم.
ــی در  ــدم شــفافیت حت ــاد از ع ــا انتق ــدم ب  شــریفی مق
پرداخت هــای پرســتاری، بــه طــرح قاصــدک اشــاره کــرد 
و گفــت: مدت هاســت کــه پرســتاران از رونــد پرداختی هــا 

بــر اســاس طــرح قاصــدک ناراضــی هســتند.
دانشــکده های  افزایــش ظرفیــت  بــه  ادامــه   وی در 
پرســتاری بــرای تربیــت فارغ التحصیان پرســتاری اشــاره 
کــرد و افــزود: ایــن وضعیــت منجــر بــه بیــکاری نیروهــای 

پرســتاری شــده اســت. 
دبیــرکل خانــه پرســتار، عــدم برخــورداری از شــمول 
ــره وری  ــای به ــودن و ارتق ــان آور ب ــخت و زی ــن س قوانی
ــه جامعــه  نیروهــای بالینــی را، از دیگــر مســائل مبتــا ب
پرســتاری عنــوان کــرد و گفــت: متاســفانه پرســتاران 
نمی تواننــد از مزایــای ایــن قوانیــن برخــوردار شــوند. 
ــای  ــون ارتق ــا قان ــود ب ــرار ب ــه داد: ق ــدم ادام شــریفی مق
بهــره وری، شــاهد کاهــش ســاعت کار پرســتاران باشــیم، 
ــن  ــرای ای ــاً اج ــاری، عم ــای اجب ــه کاری ه ــا اضاف ــا ب ام
قانــون نادیــده گرفتــه شــده اســت. دبیــرکل خانه پرســتار، 
ــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری  عــدم اجــرای قان
ــالگی  ــتانه ۱2 س ــت: در آس ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش را م
تصویــب ایــن قانــون هســتیم، امــا بــه رغــم پیگیری هــای 
مکــرر از دســتگاه ها و نهادهــای مربوطــه، متاســفانه 
هیــچ نتیجــه ای  حاصــل نشــده اســت و پرســتاران هیــچ 

ــته اند.  ــون نداش ــن قان ــدی از ای عای
شــریفی مقــدم بــا انتقــاد از نفوذ سیســتم پزشــک ســاالر 
در الیه هــای مختلــف حاکمیــت، اظهارداشــت: ایــن نــگاه 
حاکــم، باعــث شــده تــا مشــکات، مطالبــات و معوقــات 
پرســتاری، بیــن وزارت بهداشــت، دولــت و مجلــس، 

پاســکاری شــود. 
وی افــزود: نمونــه آشــکار تبعیــض علیــه پرســتاری، قانون 
تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری اســت کــه آخریــن بــار 
آییــن نامــه آن در ســال 95 از وزارت بهداشــت بــه شــورای 
عالــی بیمــه رفــت و نهایتــًا بعــد از ســه ســال دوبــاره بــه 
ــه وزارت  ــون ب ــن قان ــرای ای ــی اج ــید، یعن ــه اول رس پل

بهداشــت محــول شــد.

کوتاه اخبار 

آخرین اخبار از حادثه خمینی شهر
احمــد خســروی وفــا رییــس کل دادگســتری اســتان 
اصفهــان از تعییــن بازپــرس ویــژه بــرای رســیدگی بــه پرونده 
کــودک آزاری دختــر افغانســتانی در خمینــی شــهر خبــرداد. 
وی گفــت: از تمــام ظرفیت هــای نیــروی انتظامــی و امنیتــی 
ــرای شناســایی متهــم اســتفاده خواهــد  ــان ب اســتان اصفه

شــد. 
ایــن مقــام قضایــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
ادعاهــای منتشــر شــده در فضــای مجــازی مبنــی بــر تجــاوز 

گروهــی بــه ایــن دختــر خردســال را شــایعه دانســت. 
ــت:  ــه گف ــان در ادام ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ــم  ــار و مته ــات احض ــرای تحقیق ــه ب ــن رابط ــرادی در ای اف

ــت. ــده اس ــگاری ش ــره ن چه

 حادثه هواپیمایی در اهواز 
ختم به خیر شد

ــی  ــرکت هواپیمای ــه ش ــوط ب ــای مرب ــد هواپیم ــک فرون ی
ــر کــه در مســیر اهــواز- مشــهد دچــار مشــکل  زاگــرس ای
شــده بــود بــه ســامت در فــرودگاه اهــواز بــه زمیــن 

ــت.  نشس
ــن  ــت: ای ــار داش ــتان اظه ــای خوزس ــر کل فرودگاه ه مدی
هواپیمــا بــا ۱۶۱ مســافر در ســاعت 20: 23 پنجشــنبه شــب 
پــس از برخاســتن از بانــد فــرودگاه اهــواز یکــی از موتورهای 
ــان آن  ــه خلب ــه بافاصل ــد ک ــوزی ش ــش س ــار آت آن دچ

ــرد.  ــرود اضطــراری ک درخواســت ف
محمــد رضــا رضائــی افــزود: بــا تدابیــر اندیشــیده شــده در 
فــرودگاه اهــواز هواپیمــا در ســاعت 35: 23 بــه ســامت بــه 
زمیــن نشســت و بافاصلــه کار ایمــن ســازی هواپیمــا انجام 

و مســافران در ســامت کامــل از هواپیمــا پیــاده شــدند. 
وی بیــان کــرد: بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه، مســافران این 
ــه مشــهد اعــزام  ــد هواپیمــای دیگــر ب ــا یــک فرون ــرواز ب پ

شــدند.

 کشف جسد زن ۳۸ ساله 
در شهرستان بهار

ــت: جســد زن 38  ــار گف ــی شهرســتان به ــده انتظام فرمان
ســاله ای در منــزل شــخصی وی در ایــن شــهر کشــف شــد، 

ــزل زندگــی می کــرد.  ــن من ــی در ای ــه تنهای ایــن زن ب
ــوری افــزود: در پــی تمــاس مردمــی  ســرهنگ بزرگعلــی ن
بــا ســامانه پلیــس ۱۱0، بافاصلــه مأموریــن پلیــس آگاهــی 
و پزشــکی قانونــی بــه همــراه مقــام قضایــی در ایــن منــزل 
مســکونی حضــور یافتنــد. پــس از حضــور عوامــل پلیــس 
ــزل  ــن من ــوع از ای ــوی نامطب ــوران متوجــه ب در محــل، مام
مســکونی می شــوند و پــس از بررســی مشــخص شــد کــه 

شــیر گاز ایــن خانــه بــاز اســت. 
ــاره مــرگ ایــن  در حــال حاضــر فرضیه هــای مختلفــی درب
ــی،  ــه گاز گرفتگ ــوان ب ــه می ت ــت ک ــرح اس ــوان مط زن ج

ــا قتــل اشــاره کــرد.  خودکشــی ی
جســد ایــن زن بــه دســتور مقــام قضایــی جهــت اعــام نظر 

قطعــی مــرگ، تحویــل پزشــکی قانونی شــد.

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
اشــاره بــه اقدامــات در حــال انجــام به منظــور پیشــگیری و 
دانش آمــوزی،  جمعیــت  در  اجتماعــی  آســیب های  درمــان 
ــان و  ــه در درم ــرای ایجــاد تیم هــای مداخل ــزی ب ــت: برنامه ری گف

فوریت هــای اجتماعــی را نیــز در دســت انجــام داریــم. 
علیرضــا کاظمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه تهیــه نقشــه 
خطرپذیــری آســیب های اجتماعــی در مــدارس اظهــار کــرد: 
بــرای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی مســیرهایی داریــم کــه 

نخســتین آنهــا پیشــگیری و دیگــری درمــان اســت. 
وی افــزود: در معاونــت تربیــت بدنــی و ســامت برنامــه نمــاد در 
راســتای پیشــگیری از آســیب ها در حــال اجراســت. برنامه ریــزی 
بــرای ایجــاد تیم هــای مداخلــه در درمــان و فوریت هــای اجتماعــی 
ــه در  ــم مداخل ــه تشــکیل تی ــم. البت ــز در دســت انجــام داری را نی
ــردد.  ــه حــوزه اداره کل آســیب ها بازمی گ ــی ب بحران هــای اجتماع

بــر ایــن اســاس اگــر دانــش آمــوزی در معــرض آســیب اجتماعــی 
قــرار گرفتــه و نیــاز بــه مداخــات فــوری داشــته باشــد همــکاران مــا 
ــه  ــد ک ــزی می کنن ــه ری ــرده و برنام ــف ورود ک ــای مختل در حوزه ه

مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیــرد. 
ــه  ــرورش در ادام ــوزش و پ ــی وزارت آم ــاون پرورشــی و فرهنگ مع
ــت  ــج و حمای ــرای تروی ــرورش ب ــوزش و پ ــای آم ــاره برنامه ه درب
از کاالی ایرانــی نیــز توضیحاتــی ارائــه و اظهــار کــرد: یکــی از 
ماموریت هــای وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه حــوزه پرورشــی، 
برنامــه ریــزی بــرای تدویــن بســته ای بــا موضــوع ترویــج حمایــت 

ــت.  ــی اس از کاالی ایران
وی افــزود: در همیــن راســتا کارگروهــی تشــکیل و »منشــور حمایت 
از کاالی ایرانــی« متشــکل از ۱3 راهبــرد و ۶2 راهــکار عملیاتــی 
تدویــن شــد کــه دانش آمــوزان، معلمــان، اولیــا و همــکاران اداری و 

مدیــران مــدارس چهــار گــروه مخاطــب آن هســتند.

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی از اقــدام ایــن ســازمان 
بــرای نگهــداری کــودکان معتــاد بدسرپرســت در مراکــز اقامتــی میان 

مــدت بهزیســتی خبــر داد. 
ــز  ــت شــش مرک ــه فعالی ــا اشــاره ب ــد ب ــب هللا مســعودی فری حبی
اقامتــی میــان مــدت بــرای نگهــداری از کــودکان معتاد بدسرپرســت 
ــز  ــش مرک ــدود ش ــتان ح ــد اس ــت: در چن ــور گف ــر کش در سراس
نگهــداری از کــودکان معتــاد بــه شــکل میان مــدت مشــغول فعالیت 
اســت. ســازمان بهزیســتی قصــد دارد تــا بــه فراخــور هــر اســتان این 
مراکــز را طراحــی کنــد و قصــد نــدارد تــا در همــه اســتان ها ایــن کار را 
انجــام دهــد؛ چــرا کــه اگــر در اســتانی تعــداد کــودکان معتــاد پاییــن 
اســت می تــوان از مراکــز اقامتــی اســتان های معیــن اســتفاده کــرد.  
وی بــا اشــاره بــه نقــش میانجــی ایــن مراکــز بعــد از دوره درمــان و 
ســم زدایــی کــودکان و پیــش از ورود آنهــا بــه مراکــز شــبه خانــواده 
ــدا وارد مراکــز »شــبه  ــد از همــان ابت افــزود: ایــن کــودکان نمی توانن

خانــواده« شــوند، چــرا کــه ایــن مراکــز شــبیه یک خانــواده هســتند و 
نمی شــود کودکــی کــه تــازه از ســم زدایــی برگشــته اســت بــه ســرعت 
ــتواری  ــت اس ــا وضعی ــایر بچه ه ــه در آن س ــود ک ــه ای ش وارد خان
ــودکان  ــن ک ــزی ســازمان بهزیســتی ای ــر اســاس برنامه ری ــد. ب دارن
ــددکاری و  ــی، م ــات روانشناس ــدت خدم ــان م ــز می ــدا در مراک ابت
روانپزشــکی را دریافــت می کننــد. همچنیــن ســازمان بهزیســتی در 
ایــن مرحلــه بــه طــور همزمــان تــاش می کنــد کــه در صــورت امــکان 

ایــن کــودکان را بــه خانــواده ســببی و نســبی خــود بازگردانــد.  
ــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اقــدام بــه نوعــی فراینــد »مــددکاری  وی ب
فعــال« اســت کــه در گذشــته انجــام نمی شــد، اظهــار کــرد: ســازمان 
بهزیســتی بــه خانــواده ایــن کــودک هــم کمک هایــی را ارائــه 
ــه او  ــت ب ــاد اس ــودک معت ــن ک ــدر ای ــر پ ــال اگ ــرای مث ــد، ب می کن
کمــک می کنیــم تــا وارد درمــان اعتیــاد شــود. همچنیــن اگــر ایــن 
خانــواده دچــار مشــکات معیشــتی باشــند بــه آنهــا کمــک می کنیم.

نگهداری از کودکان معتاد بدسرپرست در بهزیستیایجاد تیم های فوریت های اجتماعی در آموزش و پرورش

گروه اجتماعیدامون رشیدزاده
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نزدیک تریــن فــرد بــه شــما چــه کســی 
اســت؟ همــراه دائمــی شــما در تمام ســاعات 
روز کیســت؟ بیشــترین وقــت خــود را بــا چــه 
ــد؟ این هــا ســؤاالت ســاده  کســی می گذرانی
ایســت امــا جــواب ما بــه ایــن پرســش قطعًا 
شــما را متعجــب خواهــد کــرد. واقعیــت ایــن 
ــرد  ــن ف ــا نزدیک تری ــن روزه ــه ای ــت ک اس
ــا  ــت. م ــان اس ــی های موبایلم ــا گوش ــه م ب
بیشــترین وقــت خــود را بــا گوشــی های 
موبایــل  می گذرانیــم. گوشــی  موبایلمــان 
بــرای بســیاری از مــا ماننــد اکســیژن حیاتــی 
را در کنارمــان  شــده و وقتــی موبایلمــان 

نداریــم احســاس آرامــش نمی کنیــم.
Nomophobia=No+Mobile+( نوموفوبیــا

ــی  ــت از ترس ــارت اس Phone+Phobia( عب
غیــر منطقــی در مواقعــی کــه بــه نحــوی 
بــه گوشــی هوشــمند یــا بطــور کلــی بــه 
موبایــل خــود دسترســی نداریــد. ایــن کلمــه 
ــال 2008  ــه در س ــق ک ــک تحقی ــال ی در خ
در دانشــگاه های انگلیــس انجــام می شــد 
ــود  ــن ب ــق ای ــج آن تحقی ــد. نتای ــراع ش اخت
کــه 58 درصــد از مــردان و ۴7 درصــد از 
زنــان هنگامــی کــه بــه گوشــی موبایــل خــود 
دسترســی ندارنــد دچــار نوعــی آزردگــی 

خاطــر و اســترس می شــوند.

مختلــف  نقــاط  در  جدیدتــر  تحقیقــات 
ــم  ــزان ه ــن می ــد ای ــت کرده ان ــان ثاب جه
اکنــون بــه بیــش از ۶0٪ در بیــن مــردم 

رســیده اســت.
ــا  ــل ت ــی موبای ــه گوش ــی ک ــی از دالیل یک
مــا  شــخصی  زندگــی  در  انــدازه  ایــن 
نفــوذ کــرده، ایــن اســت کــه مــا بســیاری 
بــا  نیــز  را  کارهایمــان  ابتدایی تریــن  از 
کنیــد  فــرض  می دهیــم.  انجــام  آن 
قهرمــان  مــن  دوســت  صمیمی تریــن 

باشــد. هندبــال 

اطاعــات مــن در ایــن رشــته اگــر کمتریــن 
میــزان ممکــن هــم باشــد مشــکلی برایــم 
ــت  ــع دس ــه منب ــون ب ــد چ ــش نمی آی پی
دارم.  دسترســی  لحظــه  هــر  در  آن  اول 

حــاال موبایــل ابــزاری اســت کــه بســیاری از 
ــا ورزش و…  اطاعــات اعــم از هواشناســی ت
بــه راحتــی در آن قابــل دســترس اســت و در 
هــر مکانــی می توانــد کمکمــان کنــد. همیــن 
ــه ایــن  ــزان وابســتگی مان ب می شــود کــه می

وســیله بســیار زیــاد شــده اســت.
کم کــم  ابــزار  ایــن  می تــوان گفــت کــه 
ــور  ــه ط ــده و ب ــا ش ــوی از م ــه عض ــل ب تبدی
باشــد  دور  مــا  از  کمــی  اگــر  ناخــودآگاه 
انــگار  یــک چیــزی  احســاس می کنیــم 
ــه  ســرجایش نیســت و همــواره حواســمان ب
نوتیفیکشــن هایش اســت. بیــرون رفتــن 
ــت.  ــی اس ــًا منتف ــه تقریب ــل ک ــدون موبای ب
بــه شــخصه تــا مطمئــن نباشــم کــه گوشــی 
ــرون  ــه بی ــت از خان ــم نیس ــم در جیب موبایل

نمــی روم!
بعضــی تحقیقــات نشــان داده انــد کــه بیشــتر 
ــار در  ــن 35 ب ــور میانگی ــه ط ــوان ب ــراد ج اف
روز بــدون هیــچ دلیلــی گوشــی خــود را چــک 
می کننــد. امــا بنظــر می رســد ایــن عــدد 

ــد. ــا باش ــن حرف ه ــتر از ای بیش
بــه راســتی تکنولــوژی دارد بــا مــا چــه 
می کنــد؟ مگــر تمــام این هــا بــرای ایــن 
نبــود کــه زندگــی بهتــر و آســایش بیشــتری 
داشــته باشــیم؟ خــب االن کــه خــودش 
ــترس!  ــاد اس ــرای ایج ــده ب ــی ش ــم عامل ه
ــردن ــاال ب ــد ب ــر می رس ــرد؟ بنظ ــد ک ــه بای  چ

آگاهــی در ایــن مــورد و اســتفاده از راهکارهــای 
روانشناســانی کــه روی ایــن موضــوع تحقیــق 
را  از مشــکاتمان  کرده انــد می توانــد کمــی 

رفــع کنــد.
طــاق گرفتــن از موبایــل البتــه کار آســانی 
نیســت. وابســتگی بســیاری از مــا بــه موبایــل 
آنقــدر زیــاد اســت کــه حتــی نمی توانیــم 
زندگــی بــدون موبایــل را تصــور کنیــم در حالــی 
کــه حداقــل از فراگیــری موبایــل در ایــران کمتر 
از دو دهــه می گــذرد. یکــی از روانشناســان 
ــا می گویــد متاســفانه  ــاره نوموفوبی بالینــی درب
ایــن تــرس بســیار واقعــی اســت و ماننــد دیگر 
عایــم اضطــراب، نوموفوبیــا ایــن ظرفیــت 
را دارد کــه زندگــی افــراد را ویــران کنــد. در 
ــی  ــره جنوب ــن و ک ــد چی ــورها مانن ــی کش برخ
درمــان  بــرای  مخصوصــی  کلینیک هــای 
 اعتیــاد بــه موبایــل ســاخته شــده اســت

و از ایــن جهــت ایــن کشــورها پیشــتاز مبــارزه 
بــا ایــن بیمــاری مــدرن هســتند. 

در ایــران علیرغــم هشــدار کارشناســان هنــوز 
بســیاری ایــن بیمــاری را چنــدان جــدی 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد. ام نمی گیرن
اگــر شــما بیــش از دو ســاعت از موبایــل 
ــر وجــود  ــن خط ــد ای خــود اســتفاده می کنی
ــردن  ــدا ک ــاد پی ــال اعتی ــما در ح ــه ش دارد ک
ــه موبایلتــان هســتید. پــس اگــر بیــش از  ب
دوســاعت از موبایــل اســتفاده می کنیــد و در 
صــورت نبــود موبایلتــان احســاس امنیــت و 
آرامــش نداریــد بایــد خیلــی زود فکــری بــه 

ــاد خــود داشــته باشــید.  حــال اعتی
ــاق  ــان را ط ــد موبایلت ــر نمی توانی ــی اگ حت
ــرای  ــی ب ــد محدودیت های ــعی کنی ــد س دهی
اســتفاده از ایــن وســیله بــرای خــود در نظــر 

ــد. بگیری

،،
Nomophobia=No(نوموفوبیــا
 )+Mobile+Phone+Phobia
عبــارتاســتازترســیغیــرمنطقــی
درمواقعــیکــهبــهنحــویبــهگوشــی
هوشمندیابطورکلیبهموبایلخود

دسترســینداریــد.

زن ۶0 ســاله کــه مثــل خیلــی از زن هــا کنــار خانــواده اش 
زندگــی می کــرد و نوه هایــش را در آغــوش می گرفــت. بــه 
امــور خانــه اش می رســید و بــه شــوهر ۱07 ســاله اش در مزرعــه 
ــث  ــت باع ــی و عصبانی ــم آن ــک خش ــا ی ــرد، ام ــک می ک کم
ــر  ــل ب ــر قات ــرد و مه ــوهرش را بگی ــان ش ــته ج ــد ناخواس ش

ــود. ــک ش ــانی اش ح پیش
ــش و  ــوهر دوم ــل ش ــرای قت ــزه اش ب ــالخورده از انگی زن س

زندگــی اش می گویــد. داســتان 
 چطور با مقتول آشنا شدی؟

پیــش  ســال   20 بــه  ازدواجمــان  و  آشــنایی  ماجــرای 
ــا هــزاران  ــل شــوهرم فــوت کــرده و ب بازمی گــردد. ســال ها قب
ســختی ۴ پســر و دو دختــرم را بــزرگ می کــردم. بچه هــا 
ــر  ــم فک ــان ه ــه آینده ش ــد ب ــدند و بای ــزرگ می ش ــم ب کم ک
بــزرگ شــده و  آنهــا  می کــردم. نمی خواســتم حــاال کــه 
ــد،  ــم بزنن ــان رق ــرای خودش ــدی ب ــی جدی ــتند زندگ می خواس
سربارشــان باشــم. بــرادرم کــه اکنــون فــوت کــرده، بــا یکــی از 
ــد.  ــده در شــرکتی کار می کردن ــوان رانن ــه عن ــول ب پســران مقت
ــا باعــث آشــنایی مــن و همســر دومــم ـ مقتــول  آشــنایی آنه

ــد. ـ ش
 بعد چه شد؟

بــرادرم بــا توجــه بــه ایــن کــه مــن شــوهرم فــوت شــده بــود، 
بــه دوســتش پیشــنهاد داد کــه بــرای پــدرش بــه خواســتگاری 
مــن بیایــد. او پذیرفــت. بــرادرم هــم ماجــرا را بــا مــن در میــان 
گذاشــت کــه مــن هــم قبــول کــردم بــا آن مــرد کــه بیــش از 
ــن  ــوع ای ــم. موض ــود، ازدواج کن ــر ب ــن بزرگ ت ــال از م ۴5 س
ــی  ــه همگ ــردم ک ــف ک ــم تعری ــرای فرزندان ــتگاری را ب خواس
ــا ایــن وصلــت  ــا دلخــوری ب ــد، امــا در ادامــه ب مخالفــت کردن
موافقــت کردنــد. مقتــول 50 متــر از خانــه روســتایی اش را مهــر 
مــن کــردو مــرا بــه عقــد موقــت 99 ســاله اش در آورد و بعــد از 
برگــزاری جشــنی مختصــر بــه خانــه او در روســتایی در اطــراف 

کــرج پــا گذاشــتم.
 از چه زمانی اختالف هایتان شروع شد؟

ــا  ــتیم، ام ــکل نداش ــم مش ــا ه ــاد ب ــی زی ــال های اول زندگ س
بعــد از چنــد ســال رفتــارش تغییــر کــرد. بداخاقــی، بدرفتــاری 
ــردم در  ــدام ســعی می ک و ســختگیری هایش بیشــتر شــد. م
ــار کــه دعوایمــان  ــم. او هــر ب ــاه بیای ــر ایــن مشــکات کوت براب
بیــراه  و  بــد  و  می گذاشــت  ناســازگاری  بنــای  می شــد 
می گفــت، امــا بــه دلیــل عاقــه ای کــه ایــن همــه ســال نســبت 
ــه موضــوع  ــه فرزندانــش داشــتم، شــکایتی نمی کــردم. البت ب
را چنــد بــار بــه فرزندانــم گفتــم کــه آنهــا خواســتند از او جــدا 
ــاال  ــا ســن خــودم و شــوهرم ب ــردم، ام ــا بازگ ــزد آنه شــوم و ن
رفتــه بــود و درســت نبــود او را تنهــا بگــذارم و از او طــاق بگیــرم.

 چرا او را کشتی؟
ــوم.  ــت زده می ش ــخ، وحش ــادآوری آن روز تل ــا ی ــم ب ــوز ه هن
ــاور کننــد کــه  می خواهــم بچه هایــم و فرزنــدان مقتــول هــم ب
ــا را دوســت دارم و نمی خواســتم پدرشــان را بکشــم.  ــن آنه م
همــه چیــز در یــک لحظــه اتفــاق افتــاد. خیلــی ســعی کــردم 

زنــده بمانــد، امــا نشــد.
ــن  ــماور را روش ــدم و س ــدار ش ــواب بی ــح زود از خ آن روز صب
کــردم. خســته بــودم کمــی خوابیــدم تــا ســاعتی بعــد صبحانــه 

را آمــاده کنــم. 

ــه  ــا عصــا چنــد ضرب شــوهرم بیــدار شــد و ســراغم آمــد و ب
بــه مــن زد و خواســت کــه بیــدار شــوم تــا برایــش صبحانــه 
را آمــاده کنــم. هرچــه بــه او گفتــم ســماور را روشــن 
ــه را درســت  ــد، بعــد صبحان کــرده ام. بگــذار آب جــوش بیای
ــه  ــا عصــا ضربه هایــی ب ــاره ب ــود. او دوب می کنــم، بی فایــده ب
ــه  ــی ب ــردم و توجه ــا او جــر و بحــث ک ــد از آن ب مــن زد. بع
ــد و ازروی  ــمتم آم ــه س ــع ب ــردم. آن موق ــش نک حرف های
خشــمی کــه در وجــودش بــود، می خواســت مــرا خفــه کنــد 
کــه موفــق نشــد. بــه ســختی او را بــه کنــاری انداختــم و از 

ــردم. ــرار ک دســتش ف
 بعد چه شد؟

بــه  می کنــم.  چــه کار  نمی فهمیــدم  و  شــدم  عصبانــی 
آشــپزخانه رفتــم و ظــرف نفــت را برداشــتم. شــوهرم در اتــاق 
نشــیمن نشســته بــود. روی او نفــت ریختــم. عصبانــی شــد و 
بــه مــن فحاشــی کــرد. دوبــاره بــه آشــپزخانه رفتــم و ایــن بار 
کبریتــی آوردم. آن ر ا روشــن کــرده و روی لباســش انداختــم. 
شــعله های آتــش یــک دفعــه کل بدنــش را گرفــت. شــوکه 
ــاق دیگــر رفتــم. پتــو  ــه ســمت ات ــودم. سراســیمه ب شــده ب
ــوش  ــش خام ــعله های آت ــه ش ــم ک آوردم و روی او انداخت
شــود، امــا نشــد. شــوهرم را کــه در حــال ســوختن بــود بــه 
ســمت آشــپزخانه کشــاندم. آنجــا آب بــر رویــش پاشــیدم که 
شــعله های آتــش خامــوش شــد. بعــد هــم وی را بــه حمــام 
بــرده و زیــر دوش آب ســرد گذاشــتم. بعــد لباس هــای تمیــز 
تنــش کــردم و بــا انتقــال بــه اتاقــش بــا یکــی از پســرانش 

تمــاس گرفتــم و ماجــرا را اطــاع دادم.
 شوهرت در خانه فوت کرد؟

نه. در بیمارستان.
 واکنش فرزندانت چه بود؟

ــد. باورشــان نمی شــد کــه مــن  ــم شــوکه شــده بودن فرزندان
در ســن ۶2 ســالگی بــه اتهــام قتــل بازداشــت شــده ام. مــدام 
می گفتنــد چقــدر بــه تــو گفتیــم کــه بــه دلیــل بدرفتاری هــای 

پیرمــرد از او جــدا شــو، امــا ایــن کار را نکــردی.
ایــن طــوری شــد. مــن نمی خواســتم  نمی دانــم چــرا 
ــی  ــت او عصبان ــانم. آن روز از دس ــل برس ــه قت ــوهرم را ب ش
شــدم و فقــط می خواســتم شــوهرم را بترســانم تــا دســت از 
رفتــارش بــردارد و کمتــر مــرا تحقیــر و اذیــت کنــد. بــاور کنیــد 
قصــد قتــل او را نداشــتم و همــه ماجــرا فقــط یــک اتفــاق بود 

و براثــر یــک لحظــه خشــم و عصبانیــت رخ داد.
 حرف آخر؟

ــدارم.  ــرار ن ــه ای آرام و ق ــیمانم و لحظ ــوهرم پش ــرگ ش از م
ــد  ــاور کنن ــه ب ــم ک ــوهرم بگوی ــدان ش ــه فرزن ــم ب می خواه
ــم  ــان را ه ــتم، پدرش ــت داش ــا را دوس ــه آنه ــور ک ــان ط هم
ــه او  ــاز هــم ب ــا همــه بدرفتاری هایــش دوســت داشــتم. ب ب
احتــرام می گذاشــتم. او شــوهرم بــود و ســعی می کــردم بــه 
خاطــر فرزنــدان خــودم و فرزنــدان او کوتــاه بیایــم و ناراحتــی 
بــه خــود راه ندهــم. آن روز انــگار بــه مــن جنــون دســت داده 
ــارم را نداشــتم. از مــرگ شــوهرم  ــال و رفت ــرل اعم ــود کنت ب
ناراحتــم و عــذاب می کشــم. نمی خواســتم فرزندانــش 
ــت  ــم و در خواس ــلیت می گوی ــا تس ــه آنه ــم. ب ــدار کن را داغ
بخشــش دارم. می خواهــم آنهــا بــاور کننــد کــه قصــد کشــتن 

پدرشــان را نداشــتم.

قتل شوهر 107 ساله
کنش    وا

سازمان هواشناسی کشور   
موج جدید بارش باران از بعدازظهر دیروز آغاز 
شده و تا روز یکشنبه 20 خرداد ادامه خواهد 
داشت. بر اساس تحلیل آخرین نقشه های 

هواشناسی و خروجی مدلها، با توجه به شمالی 
شدن جریانات بر روی دریای خزر و تقویت امواج 

تراز میانی، بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق و 
وزش باد شدید موقت در مناطق متاثر به شرح 

زیر پیش بینی می شود:
شنبه )امروز(: برخی نقاط استانهای آذربایجان 

غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، 
البرز، خراسان شمالی و ارتفاعاات البرز به ویژه 

ارتفاعات شرقی.
یکشنبه )فردا(: برخی نقاط استانهای آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، 

البرز، تهران، مرکزی، خراسان شمالی، شمال 
خراسان رضوی، شمال سمنان و ارتفاعاات البرز.

توصیه می شود برای کاهش خسارتهای احتمالی 
تمهیدات الزم اتخاذ شود.

 رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور 

درباره فراخوان اعام شده برای اهدای جسد به 
دانشگاه های علوم پزشکی پس از مرگ گفت: 

خوشبختانه طی کمتر از یکسال گذشته و در 
عرض حدود هفت ماه استقبال خوبی از این 

طرح شد و این روند همچنان ادامه دارد. قریب 
به 500 نفر چنین تصمیمی را گرفتند و این روند 

همچنان ادامه داشته و متقاضیان می توانند 
پس از پر کردن فرم ها و طی کردن مراحل الزم، 
نسبت به اهدای جسدشان پس از مرگ اعام 

آمادگی کنند.

 مدیر کل روابط کار و 
جبران خدمت وزارت کار 

از اول مرداد ماه باید تمام کارگران و کارفرمایان 
سراسر کشور برای احراز هویت خود به دفاتر 
پیشخوان دولت مراجعه کنند. تفاوت سامانه 
جامع روابط کار با لیست بیمه در این است 

که بیش از ۴0 فرآیند در این سامانه به طور 
الکترونیکی انجام می شود، یعنی فعالیت های 

مربوط به روابط کار و جبران خدمت، 
الکترونیکی است. سامانه روابط کار عاوه بر 
اینکه موجب راحتی ارباب رجوع می شود، در 

چابک سازی، کاهش هزینه ها و از همه مهم تر 
ارائه اطاعات و داده های کان به وزارت کار مؤثر 

است، چراکه این داده های کان در آینده با 
انجام تحلیل های علمی بر روی آن ها می تواند 

زمینه سیاست گذاری های صحیح و علمی را 
فراهم کند.: تعداد بسیاری بنگاه های اقتصادی 

مشکل دار در کشور وجور دارد و این سامانه 
کمک می کند تا مشکات آن ها در همان بدو 

تولد و شکل گیری شان رفع شود.
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دیــدن آثــار ســوختگی روی دســت کــودک دوســاله 
ــل آن را  ــوه اش دلی ــزرگ از ن ــا پدرب ــود ت ــی ب کاف
جویــا شــود و دیــدن زخم هــای متعــدد بعــدی 
ــدن پســربچه، دیگــر خــارج از  در نقــاط مختلــف ب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــل ب ــه به همین دلی ــود ک ــل او ب تحم
ــب  ــده عجی ــک پرون ــس و پزشــکی قانونی، از ی پلی

ــت. ــرده برداش ــهد پ ــودک آزاری در مش ک
ــران  ــرب و نگ ــه مضط ــال درحالی ک ــردی میان س م
بــود، بــه کانتــری مراجعــه و گــزارش کــودک آزاری 
ــی  ــرد. درپ ــه ک ــس ارائ ــه پلی ــوه دوســاله اش را ب ن
ــات خــود  ــری تحقیق ــوران کانت ــزارش، مام ــن گ ای
ــه  ــه ب ــا توج ــودک آزاری ب ــده ک ــن پرون ــاره ای را درب

ــد. ــاز کردن ــارات شــاکی آغ اظه
ــه  ــده، ب ــه پرون ــات اولی ــال در تحقیق ــرد میان س م
افســر کانتــری گفــت: »بــا دختــرم و دامــادم 
همســایه هســتیم. آن هــا آرام و بی ســروصدایند 
و از هردویشــان راضــی هســتم. از مدتــی قبــل 
رفتارهــای مشــکوکی از دختــر و دامــادم می دیــدم. 
رفت وآمدهایشــان بــه شهرســتان زیــاده شــده بــود 
و ایــن مســئله هــرروز شــک و تردیــد مــرا بیشــتر 
می کــرد. یــک روز متوجــه آثــار ســوختگی روی 
ــن  ــی ای ــا بررس ــدم. ب ــاله ام ش ــوه دوس ــت ن دس
ــن طــوری  زخــم از بچــه پرســیدم چــرا دســتت ای
ــال داغ دســت  ــه زغ ــه مــن گفــت ب ــه او ب شــده ک

ــت.« زده اس
ایــن شــاکی کــه حتــی صحبــت از زخم هــای 
داد:  ادامــه  می کــرد،  اذیتــش  نیــز  نــوه اش 
»حرف هایــش برایــم باورکردنــی نبــود. بچــه را 
ــز  ــری نی ــای دیگ ــار زخم ه ــردم و آث ــه ب ــه خان ب
ــر  ــت گوش و روی ه ــل، پش ــر بغ ــکم، زی روی ش
ــده  ــراب ش ــرم خ ــا روی س ــدم. دنی ــش دی دو پای
بــود و نمی دانســتم چــه کار کنــم. صحبت هــای 
ــه  ــرد ک ــم می ک ــتر اذیت ــوه ام بیش ــته ن شکسته بس

بــردم.« بــه پزشــکی قانونی  را  او 

پدربــزرگ دل نگــران، آهــی کشــید و افــزود: »آنچــه 
برایــم بــه ابهــام بــزرگ و ســوالی بی جــواب تبدیــل 
ــوختگی  ــار س ــد آث ــرا بای ــه چ ــود ک ــن ب ــده، ای ش
روی بــدن نــوه ام باشــد. از طرفــی بــه دختــر و 
دامــادم اعتمــاد دارم کــه اهــل هیــچ خافــی 
نیســتند و موادمخــدر هــم مصــرف نمی کننــد. هــر 
ــن ماجــرا بیشــتر می شــد،  چــه کنجــکاوی ام در ای
ــه کار  ــتم چ ــت و نمی دانس ــم می ریخ ــم به ه اعصاب
ــام دادم،  ــه انج ــی ک ــا تحقیقات ــی ب ــم. از طرف کن
ــای  ــر پ ــین زی ــوهرش ماش ــرم و ش ــدم دخت فهمی
ــل  ــر در فامی ــد نف ــد و از چن ــان را فروخته ان خودش

ــد.« ــرض گرفته ان ــول ق ــز پ نی
مــرد میان ســال کمــی ســکوت کــرد و پــس از کمــی 
ــًا در  ــرد: »واقع ــح ک ــرتکان دادن تصری ــف و س تأس
ســر ایــن کار مانــده بــودم. آن هــا نیــاز مالــی بــرای 
ــر هــم  ــی اگ ــول نداشــتند و از طرف ــن پ قرض گرفت
ــد، خــودم  ــر می کردن ــدا می شــد، لب ت مشــکلی پی
کمکشــان می کــردم. مــن بــا حساســیت بیشــتری 
موضــوع را پیگیــری کــردم و فهمیــدم آن هــا بــا یک 
ــال  ــده اند. رم ــنا ش ــتان آش ــیاد در شهرس ــال ش رم
بــه آن هــا گفتــه جــن وارد بــدن نــوه ام شــده و بــه 
خاطــر اینکــه جــن را از بــدن کــودک خــارج کننــد، 
ــت  ــا پرداخ ــد، ب ــه او می ده ــتوری ک ــر دس ــد ه بای

ــد.« ــد، انجــام دهن ــه ای کــه می گوی هزین
پدربــزرگ دوبــاره ســاکت شــد و درحالی کــه ســرش 
را پاییــن انداختــه بــود، ادامــه داد: »متاســفانه 
ــرای  ــی ب ــادم از روی نگران ــاده لوح و دام ــر س دخت
فرزنــد خــود بنــا بــر خواســته رمــال، مبالغــی پــول 
بــه ایــن فــرد شــیاد داده و بــدن طفــل بی گنــاه را در 
چنــد نقطــه داغ کرده انــد. نمی دانــم چــرا دختــرم و 
ــاره  ــا پ ــه شــده اند و ب ــدر اســیر خراف ــادم این ق دام

ــد. ــوردی کرده ان ــان، چنین برخ تنش
ــودک  ــادر ک ــدر و م ــرد، پ ــن م ــارات ای ــس از اظه پ
بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه دادســرا احضــار شــدند.

کودک آزاری عجیب در مشهد

گسترش روزافزون بیماری نوموفوبیا

طالق از موبایل
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مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور 
ــرب  ــن آب ش ــای تأمی ــی راهکاره ــت بررس در نشس
اســتان اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر اصفهــان یکی 
ــی  ــه بحــران کم آب ــه در مرحل از اســتان هایی اســت ک
ــد  ــرایط بای ــن ش ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــرار دارد،.ب ق
ــد و  ــع جدی ــایی مناب ــدد شناس ــر در ص ــئوالن ام مس

ــی باشــند. مجــزای آب
ــاز در جمــع مدیــران طــرح  مهنــدس حمیدرضــا جانب
آبرســانی اصفهــان بــزرگ اعــام کــرد: شناســایی منابع 
ــت  ــردار آن صنع ــا بهره ب ــه تنه ــریک ک ــدون ش ــی ب آب
آبفــا باشــد راهگشــای مشــکل آبــی در اصفهان اســت.
ــه  ــرات ب ــه نظ ــام نقط ــد تم ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــع آب  ــن مناب ــه مجــاب شــوند تأمی ــرود ک ســمتی ب
ــد  ــرد: بای ــام ک ــت اســت، اع ــن اولوی شــرب مهمتری
ــت  ــا در جه ــام تاش ه ــه تم ــد ک ــس کنن ــردم ح م
تأمیــن آب شــرب اســت و ایــن اطمینــان بــه مــردم 
داده شــود کــه تأمیــن آب شــرب یکــی از اولویت هــای 

ــت اســت. ــز اهمی حائ
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور 
تبییــن نظــام بهره بــرداری نویــن از منابــع آبــی را 
بســیار مؤثــر در شــرایط خشکســالی برشــمرد و 
خاطرنشــان ســاخت: در شــرایط خشکســالی کــه 
چگونگــی مدیریــت هــر قطــره آب بســیار مهــم قلمداد 
ــدگار از  ــرداری نویــن و مان ــد نظــام بهره ب می شــود بای

ــرد. ــرار گی ــی در دســتور کار ق ــع آب مناب
ــان  ــانی اصفه ــرح آبرس ــران ط ــه مدی ــاب ب وی خط
بــزرگ گفــت: هــم اکنــون کــه افتخــار ســقایی را دارید 
ــا را  ــام تاش ه ــر تم ــا تدبی ــاداب و ب ــزه، ش ــا انگی ب
معطــوف بــه ارائــه راهکارهــای تأمیــن پایدارآب شــرب 
مــردم نماییــد، ایــن در حالیســت کــه مــن بــه نیــروی 
انســانی توانمنــد و تعهــد در صنعــت آبفــا اســتان 

اصفهــان واقــف هســتم.
را  دســت  بــاال  در  آب  بی رویــه  برداشــت  وی 
یکــی از معضــات تأمیــن آب شــرب در اصفهــان 
بــدون  برداشــت های  کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
مهمتریــن  از  یکــی  باالدســت  در  آب  کنتــرل 
 معضــات تأمیــن آب شــرب در اصفهــان اســت

 امــا بــا ایــن وجــود بایــد بــا حفــر چاه هــا و شناســایی 
منابــع جایگزیــن، کمبــود آب طــرح را جبــران کــرد.

ــر  در ادامــه ایــن نشســت معــاون راهبــری و نظــارت ب
ــور  ــاب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــرداری ش بهره ب
ــه  ــت ک ــی اس ــال متوال ــان 5 س ــتان اصفه ــت: اس گف
در مرحلــه تنــش آبــی قــرار دارد و امســال ایــن تنــش 

تشــدید شــده اســت.
ــز  ــر و تجهی ــا حف ــد ب ــزود: بای ــروح اف ــدس پاک مهن
چاه هــا، اجــاره کــردن و در اختیــار گرفتــن منابــع 
آبــی دیگــر در اصفهــان ماننــد منابــع آبــی شــهرداری و 
ــد آب شــرب  ــع جدی ــن مناب کشــاورزی، در صــدد تأمی
باشــید، تــا بتوانیــد بــر بحــران آب کــه در پیــش داریــد 

ــد. ــه کنی غلب
وی افــزود: در حــال حاضــر گــذر از بحــران کم آبــی فقــط 
ــل  ــه در فص ــرا ک ــت چ ــال نیس ــه اول س ــص نیم مخت
ــداز شــرایط تأمیــن آب شــرب در  پاییــز هــم چشــم ان
اصفهــان مطلــوب نیســت امــا بایــد تــاش کــرد و 

ــاند. ــل رس ــه حداق ــی را ب ــش کم آب ــات چال تبع
مهنــدس هاشــم امینــی، مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت: تمــام کارکنان شــرکت 
ــا  ــاش، ب ــام ت ــا تم ــان ب ــتان اصفه ــاب اس آب و فاض
ــش  ــدد کاه ــل در ص ــاط کام ــا نش ــی و ب ــزه کاف انگی

ــتند. ــان هس ــی در اصفه ــران کم آب ــات بح تبع
ــردم  ــن آب شــرب م ــی تأمی ــرای چگونگ ــزود: ب وی اف
در فصــل تابســتان جلســات متعــددی از ســال گذشــته 
تاکنــون بــه صــورت پی درپــی در دســتور کار قــرار گرفــت 

ــبکه،  ــدی ش ــد زون بن ــف همانن ــر مختل ــا تدابی و ب
ــال  ــی بدنب ــات فرهنگ ــده و اقدام ــوازم کاهن ــع ل توزی

ــدار آب شــرب مــردم هســتیم. تأمیــن پای
 آغاز طرح ثبت نام و تحویل لوازم کاهنده 
مصرف به مشترکین درسامانه خدمات غیر 

حضوری 1522 آبفا اصفهان
بــا حضــور مهنــدس حمیــد رضــا جانبــاز، مدیرعامــل 
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور طــرح ثبــت 
ــامانه  ــرف آب در س ــده مص ــوازم کاهن ــت ل درخواس
خدمــات غیــر حضــوری 1522 شــرکت آب و فاضاب 

اســتان اصفهــان آغــاز شــده اســت.

ــا  ــس ب ــن پ ــد از ای ــی می توانن شــهروندان اصفهان
تمــاس بــا ســامانه تلفنــی 1522 نســبت بــه ثبــت 
درخواســت لــوازم کاهنــده مصــرف آب اقــدام کنند.

یــک  شــهروندان،  درخواســت  ثبــت  از  پــس 
ــور  ــوازم کاهنــده شــامل ســردوش و پرالت بســته ل
یــا آبفشــان تحویــل شــهروندان می شــود کــه 
ــواده را کاهــش  ــزان مصــرف هــر خان ــد می می توان

ــد. ده
هزینــه ایــن بســته لــوازم کاهنــده بــا بــاز پرداخــت 
یکســاله بــر روی قبــوض آب مشــترکین تقســیط 

می شــود.

ایــن در حالیســت کــه در شــرایط کنونــی کــه منابــع آبی 
ــب  ــر ترغی ــاوه ب ــد ع ــت می طلب ــدود اس ــیار مح بس
ــرف،  ــده مص ــوازم کاهن ــتفاده از ل ــه اس ــهروندان ب ش
ــه مصــرف آب عــوض کــرد  ــان را نســبت ب نگــرش آن
ــد. ــرار دهن ــی را ســرلوحه کار خویــش ق ــا صرفه جوی ت
 راه اندازی اپلیکیشن امداد و حوادث )122( 

GIS و AVLS با تکیه بر سامانه های
بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضاب 
ــوادث  ــداد و ح ــن ام ــامانه 122، اپلیکیش ــور در س کش
 AVLS و   GIS ســامانه های  بــر  تکیــه  بــا   )122(

افتتــاح شــد.

ــزه،  ــد مکانی ــورداری از رون ــا برخ ــن ب ــن اپلیکیش ای
دقیــق و قابــل اعتمــاد در مدیریت سیســتم حوادث، 
ــه مشــترکین را افزایــش  ــات ب ــه خدم ــت ارائ کیفی
ــرکت های آب و  ــه ش ــت ب ــارات هنگف داده و از خس

ــد. ــری می نمای فاضــاب شــهری جلوگی
ــردی  ــات کارب ــن اپلیکیشــن از ضروری ــدازی ای راه ان
در شــرکت های آب و فاضــاب اســت زیــرا بــا 
 GIS برقــراری ارتبــاط بیــن پایــگاه اطاعــات مکانــی
و پایــگاه 122 و پایــگاه AVLS، بــا ثبــت حادثــه بــر 
ــاس  ــت آدرس از تم ــه دریاف ــازی ب ــه، نی روی نقش
گیرنــده نیســت و امــکان بررســی موقعیــت حادثــه 
ــای  ــزام نیروه ــرای اع ــن مســیر ب و انتخــاب بهتری

ــود دارد. ــوادث وج ــداد و ح ام
همچنیــن از دیگــر مزایــای اپلیکیشــن امــداد و 
حــوادث )122( بررســی همــه جانبــه حادثــه و انجام 
تحلیل هــای پرکاربــرد ماننــد انتخــاب شــیرهای 
اصلــی بــرای قطــع آب، دریافــت لیســت مشــترکین 
بــی آب شــده و تحلیــل و آنالیــز مکانــی نقشــه های 
تراکــم حادثــه به منظــور مدیریــت در زمینــه کاهــش 

حــوادث اســت.
ــروژه  ــن پ ــدف ای ــه ه ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
ــامانه 122  ــات س ــه خدم ــد ارائ ــازی فرآین بهینه س
ــطح  ــترکین در س ــه مش ــان ب ــا اصفه ــرکت آبف ش
ــن  ــاط بی ــه ارتب ــن زمین ــه در ای اســتان می باشــد ک
 AVLS و 122 و ســامانه GIS اطاعــات مکانمنــد
فراهــم و مــدل Mobile GIS ســامانه 122 بــه 

منظــور همراهــی اکیــپ حــوادث در محــل دریافــت 
دســتورات و ارســال گزارشــات بــه صــورت همزمــان 
ــدم  ــور ع ــده اســت. از ســویی به منظ طراحــی گردی
ــی  ــن و داخل ــاد بســتر ام ــت و ایج ــه اینترن ــاز ب نی
انتقــال داده هــا ســرویس APN مــورد اســتفاده قرار 

ــه اســت. گرفت
 افتتاح فاز اول تله متری شبکه توزیع آب 

شهر اصفهان
همچنیــن بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت مهندســی 
ــبکه  ــری ش ــه مت ــاز اول تل ــور ف ــاب کش آب وفاض
توزیــع آب شــهر اصفهــان بــا اجــرای عملیاتــی مانند 
ســاخت حوضچــه، تعویــض والوهــا، خریــد و نصــب 
عملگرهــای برقــی، خریــد اشــتراک بــرق و مخابرات 
ــزات  ــاده ســازی تجهی در بســتر MPLS، اجــرا و پی
تلــه متــری ومانیتورینــگ و کنتــرل مرکــزی صــورت 

پذیرفت.
گفتنــی اســت، فــاز اول تلــه متــری شــبکه توزیــع 
ــه  ــه ب ــداث 15 حوضچ ــا اح ــان ب ــهر اصفه آب ش
ــه  ــی ک ــرایط کنون ــه آب در ش ــع عادالن ــور توزی منظ
محدودیــت شــدید منابــع آبــی اســت در دســتور کار 

ــرار گرفــت. ق
ــروژه 24  ــن پ ــرای ای ــاز دوم اج ــد در ف ــرر گردی مق
حلقــه چــاه و 16 حوضچــه دیگــر مــورد کنتــرل 
و مانیتورینــگ قــرار گیــرد تــا تمــام منابــع آب 
ــرل  ــش و کنت ــورد پای ــان م ــهر اصفه ــطح ش در س
قرارگرفتــه باشــند بــه گونــه ای کــه آب، عادالنــه و بــا 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــار م ــان در اختی ــار یکس فش
در فــازاول تلــه متــری شــبکه توزیــع آب شــهر 
ــای  ــازی حوضچه ه ــر هوشمندس ــاوه ب ــان ع اصفه
آبرســانی، حــدود 80 فقــره والــو نیــز تعویــض گردید 
تــا فراینــد آبرســانی بــه مــردم در مرحلــه تنــش آبی 

بــا ســرعت و دقــت بیشــتری انجــام پذیــرد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه عملیــات فــاز اول تلــه 
متــری شــبکه توزیــع آب در ســطح شــهر اصفهــان 
انجــام می گیــرد ولــی فــاز دوم ایــن پــروژه مختــص 
ــان  ــا پای ــت ت ــد اس ــه امی ــت ک ــتان اس ــه کل اس ب

ســال جــاری عملیاتــی شــود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در نشست بررسی راهکارهای تأمین آب شرب استان اصفهان:

شناسایی منابع جدید و مجزا، یکی از راه های برون رفت از تنش آبی در اصفهان است

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان
ائلين.
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خدايا من از تو مى خواهم در آن آنچه تو را خشنود كند و پناه مى برم به تو از آنچه تو را بيازارد واز تو خواهم توفيق در آن 
براى اينكه فرمانت برم ونافرمانى تو ننمايم، اى بخشنده سائالن.

پیامرب اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند:
َنة. َلْو َیْعَلُم اْلَعْبُد ما ِفی َرَمضاِن َلَودَّ اَْن َیُکوَن َرَمضاُن السَّ

اگر بندگان از برکت ها و حقایق ماه رمضان آگاهی می یافتند، آرزو می کردند 
که رمضان یک سال باشد.

حدیث روز

»آگهی مزایده«
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/157 مورخ 97/02/29 شورای محترم اسامی شهر فاورجان دو پاک زمین 
باکاربری مسکونی واقع در شهر فاورجان - بلوار دانشگاه - خیابان خط لوله را با مشخصات ذیل براساس قیمت کارشناسی از طریق 

آگهی مزایده به فروش برساند.

1( قیمت پایه:

الف(پاک زمین شماره 6 به متراژ 156.30 مترمربع با قیمت پایه از قرار هر مترمربع 9.650.000 ریال معادل کل 1.508.295.000 ریال.

ب(پاک زمین شماره 12 به متراژ 160.15 مترمربع با قیمت پایه از قرار هر مترمربع 7.550.000 ریال معادل کل 1.209.132.500 ریال.

2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/04/04 کتبا در دو پاکت 

الف و ب الک و مهر شده به دبیرخانه واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

3( کمیسیون بنا به صرفه و صاح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

4( برنده مزایده می بایست ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز وجه نقد به صورت کامل جهت نقل و انتقاالت به شماره حساب 

0107030747001 شهرداری نزد بانک ملی اقدام نمایند.

5(به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6(کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، نقل و انتقاالت، ارزش افزوه و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

جواد نصری - شهردار فالورجان

نوبت اول


