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 دربرابر تحریم های جدید

 تدابیر مناسبی 
کرده ایم اتخاذ 
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 سرلشکر سلیمانی 
دستاورد انتخابات اخیر لبنان را تبیین کرد:

 »حزب مقاومت«
»دولت مقاومت« شد
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موافقت بانک مرکزی با تخصیص ارز 
۳۸۰۰ تومانی برای کاغذ چاپ و تحریر

کاغذ ارزان می شود
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تأیید حکم اعدام ۸ نفر از عوامل حمله به 
مجلس و مرقد امام راحل در دیوان عالی 

 گردن داعشی ها
زیر تیغ عدالت
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 تعطیالت تابستانی 
و خطر بازی های رایانه ای

بازی های مخدر
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کنترل احساسات  
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.                                              
وحدت، استراتژی همیشگی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی است و هر حرکت، صدا، اقدام و سخن 
و شعاری که این وحدت را به مخاطره بیندازد و 
مخدوش کند، خیانت است. این خواسته باشد 
وحدت  نماد  که  روزهایی  از  یکی  ناخواسته،  یا 
حضور  با  قدس  روز  است،  دشمن شکن  و  ملی 
غیرقابل تصور مردم در این مراسم وحدت آفرین و 
دشمن شکن است. مردم عزیز ما هر سال با لبیک 
به خواست امام راحل و توصیه و سفارش رهبری 
صهیونیستی  دشمن  و  می آیند  صحنه  به  عزیز 
و آمریکای جنایتکار را مأیوس می کنند و به لرزه 
می اندازند. امسال نیز این راهپیمایی امیدآفرین 
مثل هرسال و باشکوه تر برای ملت مستضعف و 

ستمدیده فلسطین برگزار شد، اما...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

180.000.000 3.593.829.403 تملک دارایی های 
سرمایه ای

حفر یک حلقه چاه ضربه ای و گمانه آزمایشی در محدوده 
منطقه نائین 97-2-46.3

758.000.000 15.156.753.293  جاری 
)مجتمع فوالد مبارکه(

عملیات لوله گذاری فاضالب محله بهجت آباد منطقه 
لنجان )با ارزیابی کیفی( 97-2-95

184.000.000 3.672.306.121 جاری عملیات اجرایی اصالح شبکه جمع آوری فاضالب در 
محدوده منطقه 2 شهر اصفهان )با ارزیابی کیفی( 97-2-96

نوبت دوم

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/04/02 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/04/03 

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در نظر دارد تعداد پنج پالک تجاری 
واقع در شهر محمودآباد مشکات شهرستان کاشان را از طریق مزایده به فروش 
سایت                                 به   97/03/20 تاریخ  از  بیشتر  اطالعات  برای کسب  متقاضیان  برساند. 

www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند.

نوبت دوم

صاحبان محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف: 186663

سامانه  طریق  از  مالیات  پرداخت  و  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه   مهلت 
کثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد. www.tax.gov.ir حدا

در  مودی  درآمدهای  سایر  یا  و  خدمات  و  کاال  فروش  مجموع   چنانچه 
عملکرد  مالیات  میزان  ننماید  تجاوز  تومان   240.000.000 مبلغ  از   96  سال 
گروه سوم با افزایش 5 درصد نسبت به مالیات  سال 1396 صاحبان مشاغل 

گردد. قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می 

صفحه 2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با استادان 
و  اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها:

راه حل منطقی ایران در 
مسئله فلسطین همه پرسی 
از فلسطینیان واقعی است

 فضای مجازی و 
سالمت روانی فرزندان

 نگاهی به موفقیت نویسندگان خارجی 
در بازار کتاب ایران

 خارجی هایی که 
دل ایرانی ها را ربودند

 گفت وگوی کیمیای وطن با مخترع 
سیستم کنترل از راه دور اجاق گاز خانگی

 رهایی از تجربه تلخ 
غذای سوخته
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اروپا دست بجنباند
سخنگوی وزارت امور خارجه: اگر 1+4 عالقه مند است در برجام باقی بماند، زودتر تضمین های الزم را ارائه کند
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 موج سواری سکه 
در بازار متالطم

صفحه ۳

انهدام یک شبکه 
تروریستی با مقادیر 

زیادی نارنجک و بمب

 دیروز قیمت سکه تمام بهار آزادی 
به 2.5 میلیون تومان رسید



یادداشت
گوشهگیریبیاخالق

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ــودهوســبب ــوزماجراســازب ــکادربرجــامهن عهدشــکنیآمری
ــامو ــقبرج ــیمواف ــدهاســت؛قطب ــبش شــکلگیریدوقط

ــودیآن. ــاموناب ــروجازبرج ــقخ ــریمواف دیگ
مباحــثمطرحشــدهدردواجــاسشــانگهایوگــروههفــت،
ــو ــرانعض ــاسس ــانزدهمیناج ــت.ش ــنمدعاس ــرای بیانگ
ــهاعــام ــهصحن ــنب ســازمانهمکاریهــایشــانگهایدرچی
ــایکجانبهگرایــیآمریــکابــدلشــد.رئیسجمهــور مخالفــتب
ــن ــراتای ــارهخط ــردودرب ــارهک ــهآناش ــتب ــهصراح ــزب نی

یکجانبهگرایــیهشــدارداد.
بیتردیــدیکجانبهگرایــیاقتصــادی،سیاســیوحقوقــیدر
ــکادر ــهآمری ــتک ــهایاس ــیمنطق ــفهمگرای ــیرتضعی مس
ــر ــهاخی ــد.نمون ــشرامیکن ــاشخوی ــتت ــل،نهای ــنعم ای
یکجانبهگرایــیوبیاعتنایــیآمریــکابــهنظــراتجامعــه
بینالمللــی،تصمیــمایــنکشــوردربــارهخــروجازبرجــاماســت.
آمریــکادرطــولتاریــخثابــتکــردهاســتکــهکشــوریبیقیــد

ــودهاســت. ــیب ــداتبینالملل ــهمعاه نســبتب
ــود، ــکارب ــهدشــمنیاشآش ــران،ک ــالای ــادرقب ــپنهتنه ترام
سیاســتتهدیــدوبیاخاقــیراپیشــهکردهاســت،بلکهبــااروپا
ــای ــپتعرفهه ــدزدهاســت.ترام ــطمتشــنجیراکلی ــزرواب نی
گمرکــیفلــزاتراافزایــشداد؛بــاوجــودآنکــهترامــپمیگویــد
تعرفههــایمربــوطبــهوارداتبــرایحفاظــتازصنایــعآمریــکا
الزمهســتند،کانــاداواتحادیــهاروپــاآنهــاراغیرقانونــیخواندندو

ــههســتند. درحــالآمادهکــردناقدامــاتتافیجویان
ترامــپدراقدامــیبــرایبازســازیصنایــعآمریــکاتعرفههایــی
ــان ــیهمپیمان ــومازبرخ ــوالدوآلومینی ــروارداتف ــنگینب س
کلیــدیدرگــروه۷مثــلکانــادا،ژاپــنواتحادیــهاروپــااعمــال
کــردهاســت.همچنیــنویبــهاســتفادهازقوانیــنامنیــتملــی
ــرده ــدک ــنکاردرحــوزهوارداتخــودروتهدی ــرایانجــامهمی ب
ــد ــامکنن ــانههااع ــدرس ــببش ــاتس ــناختاف اســت.همی

ترامــپدرنشســتگــروههفــتمنــزویبــودهاســت.
ترامــپهمــوارهتأکیــدکردهاســتبــهدنبــالآمریکایــیقدرتمند
اســت؛یــابــهبیانــیخواهــانبازگشــتآمریــکابــهدورانطایی
ــک ــای ــکاتنه ــپازآمری ــی؟ترام ــهقیمت ــهچ ــاب ــت؛ام اس
ــهاخــاق ــهن ــدســاختهاســتک ــدوبن ــزویبیقی کشــورمن
ــداســت. ــهتعهــداتوتکالیفــشپایبن ــهب میشناســدون

کوتاه از سیاست
سرلشکرسلیمانیدستاورد

انتخاباتاخیرلبنانراتبیینکرد:
»حزبمقاومت«

»دولتمقاومت«شد
فرمانــدهنیــرویقــدسســپاهبــااشــارهبــهانتخابــاتاخیــر
ــیاز۱۲۸ ــار۷۴کرس ــنب ــرایاولی ــزبهللاب ــت:ح ــانگف لبن
ــزب ــکح ــردوازی ــودک ــالخ ــانرام ــانلبن ــیپارلم کرس

ــلشــد. ــانتبدی ــتمقاومــتلبن ــهدول مقاومــتب
بــهگــزارشمهــر،ســردارسرلشــکرقاســمســلیمانیفرمانــده
نیــرویقــدسســپاهطــیســخنانیدربــارهانتخابــاتاخیــر
ــدوم ــانیــکرفران ــاتاخیــرلبن ــان،اظهــارداشــت:انتخاب لبن
ــه ــههم ــتک ــورتگرف ــرایطیص ــاتدرش ــنانتخاب ــود.ای ب
حــزبهللارادردخالــتدرامــورســوریه،لبنــان،عــراق،یمــنو

ــد. ــممیکنن ــهمته منطق
ویتاکیــدکــرد:کشــورهایعربــیوشــورایهمــکاری،
ــر ــاب ــاونابخرده ــهنادانه ــادانک ــورهاین ــعودیوکش س
ــان ــنجری ــاافتخارتری ــنوب ــمهســتند،نظیفتری ــاحاک آنه
ــدواســمهایی ــراردادن ــهتروریســمق ــزوالیح اســامیراج
ــام ــلن ــد،مث ــادمیکن ــبمســلمانهاایج ــهنشــاطدرقل ک
سیدحســننصــرهللا،رادرکنــارتروریســتهاقــراردادنــد،
کســیکــهدردفــاعازعالــمعربــیمهمتریــندشــمنعالــم

ــتداد. ــیراشکس عرب
فرمانــدهنیــرویقــدسســپاهبــااشــارهبــهتبلیغاتدشــمنان
گفــت:هرکــسکــهبــاجریــانحــزبهللابــود،اعــمازســنیو
غیرســنیرامــزدورانایــران،نامیدنــد.ایــنانتخابــاتزیــربــار
ــرد، ــهســعودیصــرفک ــیک ــوندالرپول ــنآوارو۲۰۰میلی ای

برگــزارشــد.
ویافــزود:کرمــانخودمــان۱۵،۱۰برابــربزرگتــرازلبنــاناســت
وخــرجکــردن۲۰۰میلیــوندالردریــکمحیــطکوچــکدریــک
محــدودهزمانــیکوتــاه،کارســادهاینیســت.امــانتیجــهچــه
شــد؟نفــراولشــهربیــروتبــرایاولیــنبــاردرتاریــخلبنــان
یــکشــخصیتمنتســببــهحــزبهللاوالبتــهشــیعهشــد.

ــرای ــزبهللاب ــرد:ح ــحک ــنتصری ــلیمانیهمچنی ــردارس س
ــال ــانرام ــار۷۴کرســیاز۱۲۸کرســیپارلمــانلبن ــنب اولی
خــودکــردوازیــکحــزبمقاومــتبــهدولــتمقاومــتلبنــان

تبدیــلشــدوایــنپیــروزیخیلــیبزرگــیاســت.

نوبخت:
دربرابرتحریمهایجدید

تدابیرمناسبیاتخاذکردهایم
ــازمان ــسس ــتورئی ــخنگویدول ــت،س ــرنوبخ محمدباق
برنامــهوبودجــه،درحاشــیهجلســهســتادفرماندهــیاقتصــاد
مقاومتــیبــابیــاناینکــهجلســهپنجاهویکــمایــنســتادبــود،
ــاد ــتهایاقتص ــردنسیاس ــرایاجراییک ــت:ب ــارداش اظه
ــر ــهاگ ــمک ــفکردی ــروژهتعری ــرحو۲۰۰پ ــی،۵۶ط مقاومت
اجرایــیشــوند،میتوانیــمبــهسیاســتهایاباغــیاقتصــاد

مقاومتــیدســتپیــداکنیــم.
ــه ــهدرزمین ــدیایک ــداتج ــهتهدی ــهب ــاتوج ــزود:ب ویاف
اســتمراروگســترشتحریمهــاازســویآمریــکامطــرح
ــر ــا،تدابی ــنتحریمه ــردنای ــاکماثرک ــروی ــرایبیاث شــد،ب
متناســبیرااتخــاذکردیــم.محدودیــتمنابعــیراکهبــرای۲۰۰
پــروژهو۵۶طــرحداریــم،درشــرایطتحریــمبررســیکردیــمتا
بتوانیــمپروژههایــیرادراولویــتقــراردهیــمکــهمــردمعزیــز
ــاتحریمهــاداشــتهباشــند. کشــورمانکمتریــندرگیــریراب
ــرموضــوعمطرحشــدهدرســتاد نوبخــتموضــوعآبرادیگ
فرماندهــیاقتصــادمقاومتــیبرشــمردوادامــهداد:بــاتوجهبه
کمبــودمنابــعآبــینســبتبــهســنواتگذشــته،مناطقکشــور
رابــهچنــددســتهشــاملمناطقــیبــاتنــشآبــی،مناطقــیبا
کمآبــیومناطقــیکــهمشــکلآبندارنــد،تقســیمکردهایــم.
ســخنگویدولــتگفــت:مقــررشــددرجلســهآینــده،ســازمان
برنامــهوبودجــهبــاتکتــکدســتگاههاجلســاتیراتشــکیل
دهــدتــابداننــددرصــورتاســتمرارتحریــم،نقطههــای
ــوان ــیمیت ــهفرصتهای ــاچ ــتوب ــانکجاس آسیبپذیرش
بــرایرفــعکاســتیهاوآســیبهایناشــیازتحریمهــا

اقــدامکــرد.
ــیاز ــعناش ــایدورزدنموان ــیراهه ــانبررس ــتدرپای نوبخ
ــتاد ــدیس ــاتبع ــتورکارهایجلس ــیازدس ــارایک تحریمه

ــیبرشــمرد. ــادمقاومت ــیاقتص فرمانده

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

کنترلاحساسات
متأســفانهجمــعبســیارکوچکــیکــهنــامخاصــی
ــم ــدانمه ــدگذاشــت،موجــینهچن ــانبای ــرآنه ب
والبتــهغیرمنطقــیونابخردانــهایجــادکردنــدکــه
دردریــایخروشــانملــتکــهعلیــهاســرائیلبــه
میــدانآمــدهبــود،رگــهایهرچنــدضعیــفایجــاد
کــردکــهخوشــاینددشــمنانبــودوخوراکــیشــد

ــه. ــرایرســانههایبیگان ب
و بیموقــع تحــرکات اینگونــه بیشــک
غیرمنطقــیمایــهتأســفانقابیــونمؤمــنو
و مذمــوم حرکــت ایــن اســت. حزباللهــی
ــم ــابقهه ــهبیس ــولاســتوالبت ــلقب ــرقاب غی
ــدت ــهوح ــازب ــهنی ــرایطک ــنش ــت.درای نیس
ــههــرفــردوجماعتــی ــهمســئوالنون ــم،ن داری
ــرب ــهمخ ــتندک ــینیس ــاماقدام ــهانج ــازب مج
ــی ــعاندک ــعارهایجم ــد.ش ــدتباش ــنوح ای
کــهدرحاشــیهراهپیمایــیروزقــدسعلیــه
یکــیازمقامــاتســردادهشــد،مصــداقرفتــاری
ــن ــنجیدهازای ــت؛نس ــیاس ــنجیدهوغیرعقان نس
جهــتکــهدرروزهــایاوجاقتــدارجهانــیو
منطقــهایجمهــوریاســامی،دشــمنرابــهبــروز
ــوف ــنصف ــیورودرروقرارگرفت ــاتداخل اختاف
ــم ــکوکه ــهمش ــدوالبت ــدوارمیکن ــردمامی م

ــد. ــهبمان هســتک
ــه ــرمکشــورب ــازمب ــرمســّلم،نی ــررویام ــهه ب
ــخنان ــانس ــیوبی ــزازتنشزای ــشوپرهی آرام
ــاذمواضــعدشــمنشــادکنو ــازواتخ حاشیهس
تحــرکاتوحدتســوزووحدتشــکناســت.
مــردمانتظــاردارنــدمســئوالندســتبــهدســت
ــریک ــهیموش ــورس ــارادرام ــدوآنه ــمدهن ه
بداننــدوبهمشکاتشــانرســیدگیشــود.تردیدی
ــورد ــاتم ــهحــرکاتواقدام ــهاینگون نیســتک
انتقــادرهبــریعزیــزاســت.رهبــرمعظــمانقــاب
بارهــادربــارهبرهــمزدنســخنرانیهاوشــعاردادن
تذکراتــی مســئوالنکشــور علیــه گروههایــی
ــف ــرهایمختل ــیرودقش ــارم ــهانتظ ــدک دادهان
ــی ــهبعض ــبتب ــینس ــهحت ــیک ودغدغهمندان
ــدهســتند، عملکردهــایبرخــیمســئوالنگلهمن
احساســاتخــودرادرمســیرهاییهدایــتکننــد
کــهبــهفرمــودهرهبــرمعظــمانقــاب»بــهضــرر

کشــور«تمــامنشــود.
فرمودنــد: ۱39۱ ســال در اینبــاره در ایشــان
ــاال ــهح ــناســتک ــدهازمســئوالنای ــعبن »توق
ــت، ــردهاس ــداک ــدتپی ــمنش ــاردش ــهرفت ک
شــماهــمرفاقتهاتــانرابــاهــمشــدتبدهیــد
وبیشــتربــاهــمباشــید.تقــوا،تقــوا،تقــوا،صبــر،
ــهاحساســاتســرکش،ماحظــه ــدادنب میدانن
مصالــحکشــور،متمرکزکــردنهمــهتــوانونیــرو
ــرایحــلمشــکاتمــردمومشــکاتکشــور؛ ب
ــن ــمانشــاءالّلهای ــعماســت.امیدواری ــنتوق ای
ــه ــوردتوج ــفقانهم ــهومش ــتخیرخواهان نصیح
ــرار ــاالق ــژهمســئولینب ــرم،بهوی مســئولینمحت

ــدباشــند.« ــنمســئلهپایبن ــهای ــرد؛ب بگی
همچنیــنفرمودنــد:»ایــنراهــمعــرضبکنیــم؛
ــیاز ــروززدموازبعض ــنام ــهم ــیک ــنحرف ای
گلهگــزاریکــردم، وســرانکشــور مســئوالن
موجــبنشــودحــاالیــکعــدهایراهبیفتنــد،بنــا
ــا ــدهب ــه،بن ــنوآنشــعاردادن؛ن ــهای ــدعلی کنن
ــررا ــکنف ــهشــمای ــم.اینک ــنکارهــممخالف ای
بــهعنــوانضــدوالیــت،ضــدبصیــرت،ضــدچــه
ــد ــدهایراهبیفتن ــکع ــدی ــد،بع ــخصکنی مش
علیــهاوشــعاربدهنــد،مجلــسرابــههــم
ــن ــم؛ای ــاهــممخالف ــنکاره ــاای ــدهب ــد،بن بزنن
ــئولینو ــهمس ــاب ــم...باره ــحبگوی ــنصری رام
کســانیکــهمیتواننــدجلــویایــنچیزهــارا
بگیرنــد،تذکــردادهام.آنکســانیکــهایــنکارهــا
ــد، ــیومؤمنان ــاحزبالله ــرواقع ــد،اگ رامیکنن
خــبنکننــد.میبینیــدتشــخیصمــاایــناســت
کــهایــنکارهــابــهضــررکشــوراســت،ایــنکارهــا
ــد ــانراهبیفتن ــااحساساتش ــت.ب ــعنیس ــهنف ب
اینجــا،آنجــا،علیــهایــنشــعاربدهنــد،علیــهآن
ــش ــنشــعاردادنهاکاریازپی ــد؛ای شــعاربدهن
احساســات ایــن را، ایــنخشــمها نمیبــرد.
ــاع ــد.دردوراندف ــهداری ــایالزمنگ ــرایج راب
میخواســتند بســیجیها اگــر مقــدس
میــل طبــق جایــی یــک برونــد همینطــور
ــور ــدرکش ــب،پ ــهخ ــدک ــهکنن ــانحمل خودش
انضباطــیالزم درمیآمــد.نظمــیالزماســت،
ــه ــهب ــرچنانچ ــت.اگ ــیالزماس ــت،مراعات اس
ــب ــهخ ــاک ــد،آنه ــیندارن ــااعتنای ــنحرفه ای
حسابشــانجداســت؛امــاآنکســانیکــهبــهایــن
حرفهــااعتنــادارنــدومقیدنــدبرخــافموازیــن
شــرعحرکــتنکننــد،بایــدمراقبــتکننــد،ازایــن

ــد.« ــانکنن کاره
ــمتی ــهس ــدب ــهنبای ــرمعظمل ــهنظ ــهب ــاتوج ب
برویــمکــههــدفاصلــییعنــیمبــارزهبــا
ــئلهای ــهمس ــی،ب ــتکبارجهان ــتواس صهیونیس
فرعــیتبدیــلشــودومســائلداخلــیجــایآن

رابگیــرد.
ــرائیلو ــتکباروضداس ــرضداس ــدس،مظه روزق
صهیونیســتماســتوامــامراحــلآنرابــرای
مبــارزهبــاجنایتــکارانصهیونیســتیقــراردادهانــد؛
ــود ــمش ــدفگ ــیروه ــنمس ــدای ــننبای بنابرای
وبــهســمتیبرویــمکــههــدفاصلــیازروز
قــدسبــهمســئلهایفرعــیتبدیــلشــود.ایــن،
همــانچیــزیاســتکــهدشــمنازآناســتقبال
ــود. ــدب ــربخواه ــبومخ ــدوناچس میکن

ــعاع ــدتحتالش ــبتهانبای ــتمناس ــیاس گفتن
هیــچحاشــیهایقــرارگیــرد؛زیــراحضــورمــردم
درهــرمناســبتی،نشــانهوحــدتاســتکــههرگــز
نبایــدخــافآناتفــاقافتــد.طبیعــیاســت
ــهمســئوالنوجــودداشــته ــیهــمب ــهانتقادات ک
ــوند؛ ــرحش ــودمط ــایخ ــددرج ــهبای ــدک باش
هــرســخنجایــیوهــرنکتــهمکانــیداردو

ــت. ــرتاس ــانهبصی ــینش وقتشناس

حضــرتآیــتهللاخامنــهای،رهبــرمعظــمانقاب
ــرازاســتادان، ــانف ــاصده ــدارب اســامی،دردی
پژوهشــگران و علمــی هیئتهــای اعضــای
از را دانشــگاه علمــی، مراکــز و دانشــگاهها
مراکــزبســیارمهــم»تربیــتقــوهعاقلــهکشــور«
ــزاموســرفصل ــهســهال ــدودرادامــهب خواندن
اساســیبــرایتحقــقایــنهــدفمهــمو
نقشآفرینــیمؤثــردانشــگاههادرپیشــرفت

کشوراشارهکردند.
ــزوم ــر»ل ــرفصل،ب ــنس ــاناولی ــاندربی ایش
درگیرشــدندانشــگاهبــامســائلکشــور«تأکیــد
وخاطرنشــانکردنــد:مشــکاتامــروزوفــردای
کشــوربایــدعالمانــهحــلشــوند؛زیــرامواجهــه
ــامشــکاتموجــب ــهب ــیوغیرمدبران غیرعلم

پیچیدهوافزونشدنآنهاخواهدشد.
ایشــاندرهمیــنزمینــهافزودنــد:چندیــن
بــاربــهمســئوالنعالیرتبــهدولتــیتوصیــه
کــردهامدیدگاههــایمتنــوعاســتاداناقتصــادرا

جمــعآوریوازآنهــااســتفادهکننــد؛زیــرادیــدن
وشنیدنایننظراتراهگشاست.

رهبــرمعظــمانقــاباســامی»صنعــت«را
ــرفتآفرینو ــرایورودپیش ــرب ــهایدیگ زمین
ــد ــاتأیی رونقبخــشدانشــگاههابرشــمردندوب
ــرای ــالهب ــییکس ــتمطالعات ــبفرص تصوی
ــداز ــگاهبای ــد:دانش ــتگفتن ــتاداندرصنع اس
نزدیــکبــامشــکاتصنعــتآشــناشــودوآنهــا
راحــلکنــدتــانیــازنباشــدبــرایحلمشــکات
صنعــتنفــتیــاصنعــتبــرقچشــمبــه

بیگانگانبدوزیم.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایتجربــهغنیســازی
۲۰درصــدرانمونــهایدرخشــانازتوانایــیو
اســتعدادجوانانکشــوربرشــمردندوخاطرنشان
ــوم ــروشاورانی ــرایف ــهب ــد:دردورهایک کردن
ــته ــروطگذاش ــرطوش ــدش ــده۲۰درص غنیش
بودنــدوبرخــیمســئوالننیــزبــهدادنامتیازاتی
درایــنزمینــهگرایــشپیــداکــردهبودنــد،

ــاپافشــاریواســتقامت ــانوب ــاشجوان ــات ب
توانســتیمبــهاورانیــوم۲۰درصــددســتیابیــمو
دنیــادرکمــالنابــاوریدیــدکــهمــابــهاورانیــوم

آمریکاوروسیهوفرانسهاحتیاجنداریم.
»کمــکبــهاصــاحزنجیــرهچرخــهتولیــد
حضــرت توصیههــای دیگــر از مصــرف«، و
ــهاســتادانوپژوهشــگران ــهایب ــتهللاخامن آی

دانشــگاهیبــود.
ایشــانبررســیعلمــی»موانــعتولیــدکاالی
باکیفیــتداخلــی«و»ریشــهیابیروانشــناختی
وجامعهشــناختیتمایــلبرخــیقشــرهابــه
کاالهــایخارجــی«راازدیگــرمســائلیدانســتند
ــا ــارهآنه ــددرب ــگاهیمیتوان ــهدانش ــهجامع ک
راهحلهــایعالمانــه،عینــیوقابــلتحقــقارائــه

دهد.
ــدی ــامیدرجمعبن ــاباس ــمانق ــرمعظ رهب
ــتادان ــعاس ــاندرجم ــورسخنانش ــنمح اولی
یعنــی»درگیرشــدنجامعــهدانشــگاهیبــا
مســائلوچالشهــایکشــور«خاطرنشــان
کردنــد:همانطــورکــهبارهــاگفتــهامتحقــقایــن
ــرانو ــدطلــبوخواســتمدی همــکاری،نیازمن
ــر ــهمدی ــهایک ــهگون مســئوالنکشــوراســت؛ب
ــهاینکــه ــرود،ن ــهدانشــمندانب ــهدرخان ــدب بای

دانشمندپشتدراتاقمدیرمعطلبماند.

حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاانتقــاداز
کســانیکــهمعتقدنــدنبایــدبــهدنبــالتبییــن
وتدویــنعلــومانســانیاســامیبرویــم،
زیــراعلــومانســانیدرهمیــننظریــاترایــج
منحصــراســت،افزودنــد:حتــیدرعلــوم
بعضــیحرفهــا نیــزغلط بــودن تجربــی
پــس میشــود؛ و اســت شــده ثابــت
چــرابعضــیعلــومانســانیاســامیرارد

میکنند.

حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــااشــارهبــه
مظلومنمایــیشــمرِزمــان،یعنــینخســتوزیر
کودککــشرژیــماشــغالگر،درســفربــه

اروپــاگفتنــد:ایــنجنایتــکارکــهســرآمد
ــا ــهاروپاییه ــت،ب ــخاس ــانتاری ــهظالم هم
ــد ــرانمیخواهــدمــاوچن ــهدروغگفــتای ب
ــه ــیک ــد؛درحال ــودکن ــودیراناب ــونیه میلی
ــا ــطینکام ــئلهفلس ــرایمس ــاب ــلم راهح
ــی ــندموکراس ــرموازی ــقب ــیومنطب منطق

است.
رهبــرمعظــمانقــاببــاانتقــادازســکوت
رژیــم جنایــات مقابــل در اروپاییهــا
صهیونیســتیدرغــزهوقدسافزودند:همیشــه
گفتهایــمبــرایتعییــننــوعحکومــتدر
کشــورتاریخــیفلســطین،بایــدبراســاس
شــیوهایکــههمــهجهــانقبــولداردبــهافــکار
عمومــیمراجعــهکــردوازهمــهفلســطینیان
واقعــیاعــمازمســلمانویهــودیومســیحی
کــهدســتکم۸۰ســالدرایــنســرزمین
بودهانــد،چــهدرداخــلوچــهدرخــارج
و نظرخواهـــی اشــغالی، ســرزمینهای از

همهپرسـیشـود.
ــن ــد:ای ــهایافزودن ــتهللاخامن ــرتآی حض
طــرحجمهــوریاســامیکهرســمادرســازمان
ملــلبــهثبــترســیدهاســت،آیــابــرموازینــی
کــهجهــانقبــولداردمنطبــقنیســت؟پــس
چــرااروپاییهــاحاضــرنیســتندآنرابفهمنــد؟

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداربااستادانواعضایهیئتهایعلمیدانشگاهها:

راه حل منطقی ایران در مسئله فلسطین 
همه پرسی از فلسطینیان واقعی است

ادامه از صفحه اول

حجتاالســاموالمســلمینغضنفرآبــادی،رئیــسدادگاهانقــاب
ــه ــهب ــرازعوامــلحمل ــارکــرد:حکــماعــدام۸نف اســامی،اظه
ــوان مجلــسشــورایاســامیومرقــدامــامراحــلازســویدی

عالــیکشــورتأییــدشــد.
رئیــسدادگاهانقــاب۲3اردیبهشــتماهازصــدورحکــم۸نفــراز
عوامــلگروهــکتروریســتیداعــشدرحملــهبــهمجلــسوحرم

مطهــرامــامراحلخبــرداد.
کیفرخواســتمتهمــانبــهگفتــهنمایندهدادســتانکهدرجلســات
دادگاهخوانــدهشــد،بــهایــنشــرحاســت:متهــماولبــهاتهــام
ــشوورود ــکتروریســتیداع ــتحضــوردرگروه ــهعل ــیب بغ
ــل ــی،جع ــاتواســلحهجنگ ــهکشــور،قاچــاقمهم غیرمجــازب
ــلو ــی،حم ــداریســاحجنگ ــلونگه ســندوشناســنامه،حم
نگهــداریگازاشــکآوردرتاریــخ9۶/3/۲۰بازداشــتشــدهاســت.

ــلو ــیاالرضوحم ــادف ــتدرافس ــاممعاون ــهاته ــمدومب مته
نگهــداریســاحجنگــیســبکوســنگیندر9۶/3/۱9بازداشــت

شــدهاســت.
متهــمســومبــهاتهــاممعاونــتدرافســادفــیاالرضمســتوجب
اعــدام،جعــلشناســنامه،خریــد،حمــلونگهــداریاســلحه،نفــر
چهــارمبــهاتهــامافســادفــیاالرض،نفــرپنجــمبــهاتهــامبغــی
ــرششــم ــش،نف ــریداع ــکتکفی ــتدرگروه ــتعضوی ــهعل ب
ــهاتهــاممعاونــتدرافســادفــیاالرض،خریــدوحمــلســاح ب
جنگــی،نفــرهفتــمبــهاتهــاممعاونــتدرافســادفــیاالرض،تهیــه
وحمــلونگهــداریســاحجنگــی،اســتفادهازســندمجعــولو
نفــرهشــتمبــهاتهــامافســادفــیاالرض،تهیــهوحمــلونگهداری
ســاحجنگــیســبکوســنگین،مخفیکــردنمتهمــانواســکان

تیــمتــرورمــوردمحاکمــهقــرارگرفتنــد.

ســربازانگمنــامامــامزمــان)عــج(۲۷نفــرازاعضــای
یــکشــبکهتروریســتیراشناســاییودســتگیرکردنــد.
بــهگزارشکیمیــایوطــن،وزارتاطاعــاتدراطاعیهای
اعــامکــرد:ســربازانگمنــامامــامزمــان)عــج(۲۷نفــر
ازاعضــایشــبکهتروریســتیکــهقصــدجنایــتگســترده
ــدروروز ــژهشــبهایق ــهوی ــارکرمضــانب ــاهمب درم

قــدسراداشــتند،شناســاییودســتگیرکردنــد.
ــتای ــراددرراس ــناف ــت:ای ــدهاس ــهآم ــناطاعی درای
ــامی ــراناس ــازیای ــدناامنس ــتکبار،قص ــدافاس اه
واجــرایعملیاتهــایتروریســتیدرتهــرانوچنــد
شــهرمهــمراداشــتندوبــاانتشــارتصاویــریدرفضــای
ــامو ــهانتق ــراناســامیراب ــتشــریفای مجــازی،مل
ــاهوشــیاریســربازان ــهب ــدک ــردهبودن ــدک ــلتهدی قت

گمنــامامــامزمــان)عــج(وهمــکاریمقامــاتقضایــی
ــا ــسفت ــژهپلی ــهوی ــیب ــیوانتظام ــاینظام ونیروه

ــانبازداشــتشــدند. همگــیآن
ازایــنشــبکهتروریســتیمقادیــرزیــادیســاحو
مهمــاتشــاملچندیــنقبضهاســلحهکاشــینکف،کلت،
نارنجــکجنگــی،بمــبوتجهیــزاتســاختمــواد

ــت. ــدهاس ــطش ــفوضب ــاریکش انفج

تأییدحکماعدام8نفرازعواملحملهبهمجلسومرقدامامراحلدردیوانعالی

گردن داعشی ها، زیر تیغ عدالت
 انهدام یک شبکه تروریستی 

با مقادیر زیادی نارنجک و بمب

سیاسـت2

،،
بــرای تعییــن نــوع حکومت در کشــور 
تاریخــی فلســطین، بایــد براســاس 
شــیوه ای کــه همــه جهــان قبــول دارد 

بــه افــکار عمومــی مراجعــه کــرد
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بهــرامقاســمی،ســخنگویوزارتامــورخارجه،درنشســت
ــارهخــروجآمریــکاازبرجــاموخــروج خبــریخــود،درب
ــرانونقــشمعاونــت بعضــیشــرکتهایاروپایــیازای
دیپلماســیاقتصــادیوزارتامــورخارجــهدرایــنزمینــه
اظهــارداشــت:شــرکتهایاروپایــیمهلــت9۰و۱۲۰روزه
ــردو ــرک ــدصب ــرددوبای ــارهبرگ ــادوب ــاتحریمه ــدت دارن
ــرات ــهمذاک ــددادونتیج ــیرخخواه ــهاتفاقات ــدچ دی

ــاشــرکایخارجــیچــهمیشــود. ــرانب ای
ویپیرامــونتــداوممذاکــراتایــرانواروپــادرخصــوص
برجــاماظهــارکــرد:اگــراتحادیــهاروپــاعاقهمنــداســت
کــهدربرجــامباقــیبمانــدوبــرایــنموضــعخــودمصــر
اســتبهتــراســتهــرچــهزودتــرتضمیــنهــایالزمرا
ــارروســیهو ــیخــوددرکن ــداتبرجام ــرایانجــامتعه ب

چیــنبــهایــرانارائــهکنــد.
ــابیــاناینکــهامیــدوارم ســخنگویوزارتامــورخارجــهب
کشــورهایاروپایــیفرصــتراازدســتندهنــدچــراکــه
ــا ــدیه ــیبدعه ــهداد:برخ ــم،ادام ــادینداری ــانزی زم
نســبتبــهایــرانازگذشــتهتــابــهحــالموجــبشــدهتــا
مــردممــانخواهنــدمنتظــرزمــانزیــادیبــرایدریافــت

پاســخازطــرفاروپایــیهــاباشــند.

ــان ــمزم ــیتوان ــرنم ــالحاض ــهداد:درح ــمیادام قاس
مشــخصیرادرخصــوصرســیدنبــهنتیجــهالزمدرایــن
بــارهمطــرحکنــمامــاامیــدوارمشــرایطبــهخوبــیپیــش
رودوقطعــااتحادیــهاروپــازمــانزیــادیرابــرایتصمیــم

گیــرینخواهــدداشــت.
ویدربــارهبرگــزارینشســتکارشناســیکمیســیون
مشــترکبرجــامدرتهــرانبیــانکــرد:متعاقــبخــروج
غیرقانونــیوخــافموازیــنبینالمللــیآمریــکاازبرجام،
پیشتــراولیــنکمیســیونمشــترکبرجــامدرویــن
ــودوهفتــهگذشــتههــمشــاهدبرگــزاری برگــزارشــدهب
ایــنکمیســیوندرســطحکارشناســیمیــانایــرانو۴+۱
بودیــم.درایــننشســتدربــارهموضــوعبرجــام،آینــدهآن
وچگونگــیطراحــیمکانیزمــیکــهســایراعضــابــهکمــک
آنبتواننــدتعهــداتبرجامــیخــودرادرقبــالایــرانانجام

دهنــد،بحــثوتبــادلنظــرکردیــم.
قاســمیافــزود:اگــرکشــورهایطــرفمقابــلمــانتواننــد
بــهتعهــداتخــودعمــلکننــد،ایــرانهــمدیگــرنمیتوانــد
ــد؛بنابرایــننشســتیکــهدرتهــران دربرجــامباقــیبمان
ــه ــودک ــایالزمب ــنمکانیزمه ــییافت ــد،درپ ــزارش برگ

ــهایــرانوحضــوردربرجــامکمــککنــد. ــدب میتوان

ــی ــیقضای ــئوالنعال ــهمس ــهدرجلس ــوهقضائی ــسق رئی
گفــت:ســخنانرهبــرمعظــمانقــاب)مــدظلــهالعالــی(بویــژه
درخصــوصبرجــام،سرنوشــتآنومســیرایــراندرایــنعرصه
بســیارمهــموقابــلتوجــهبــودوخــطســیرجمهــوریاســامی

رابــرایمســئوالنومــردممشــخصکــرد.
بــااشــارهبــهفرمایــشهــایمقــاممعظــمرهبــریدرمراســم
ــه ــدسهللانفس ــی)ق ــامخمین ــرتام ــالحض ــالروزارتح س
ــد ــاب)م ــمانق ــرمعظ ــرد:ســخنانرهب ــحک ــه(،تصری الزکی
ظلــهالعالــی(بویــژهدرخصــوصبرجام،سرنوشــتآنومســیر
ایــراندرایــنعرصــهبســیارمهــموقابــلتوجــهبودوخطســیر
جمهــوریاســامیرابــرایمســئوالنومــردممشــخصکــرد.
بایــدعملکــردمــادرچارچــوبفرمایــشهــایایشــانباشــدو
نبایــدبــهگونــهایعمــلکنیــمکــهدشــمنتصــورکنــدخــروج
اوازبرجــام،عــزمراســخملــتودولــتراتغییــرخواهــدداد.
ــوریرا ــنتص ــاچنی ــهب ــیراهمقابل ــیالریجان ــتهللاآمل آی
ــی ــعغن ــهاســتعدادهایانســانیومناب ــاوریوتوجــهب خودب
کشــوردانســتواظهــارکــرد:بایــدبــاتعقــلوتدبیــر،نــگاههــا
راازبیــرونبویــژهازکشــورهایســلطهبــهســمتدرونکشــور
ــرمایه ــرایس ــهراهب ــمک ــاشکنی ــدت ــهبای ــم.هم بازگردانی
ــچ ــههی ــهب ــکاتراک ــنمش ــودوای ــازش ــردمب ــذاریم گ

عنــوانبــرایمــاناآشــنانیســتوقریــببــه۴۰ســالاســتکه
دشــمنبــاهمیــنشــیوهدرپــیرســیدنبــهاهــدافخــودبوده

اســت،پشــتســربگذاریــم.
رئیــسقــوهقضاییــهبــاتأکیــدبــرضــرورتخودبــاوریونــگاه
ــرد: ــحک ــاب،تصری ــرمعظــمانق ــودهرهب ــقفرم ــهدرونطب ب
ــهاســتعدادهایداخلــیهیــچمنافاتــی ــاوریوتوجــهب خودب
ــه ــمک ــدفرامــوشکنی ــانبای ــداردام ــاکشــورهان ــلب ــاتعام ب
تعامــلبــهمعنــایپذیــرشتهدیــدوســلطهنیســت.بایدهــا
ــکا ــردانآمری ــیدولتم ــویبرخ ــروزازس ــهام ــیک ونبایدهای
مــیشــنویموهمچنیــننقشــههــایبراندازانــهآنهــاعــزتهــر
انســانیرازیرســوالمــیبــرد.مــردممــاقطعــًازیربــارچنیــن
ــا ــدرفــتوهمــوارهپاســخدشــمنراب ــینخواهن ــتهای مذل

ــد. ــرتخــوددادهان هوشــیاریوبصی
آیــتهللاآملــیالریجانــیبــابیــاناینکــهجمهــوریاســامیدر
موضــوعبرجــام،خویشــتنداریوعقانیــتنشــانداد،افــزود:
مــابایــدبرجــامراعبرتــیبــرایتعامــلهــایبیــنالمللــیخود
بدانیــم.مقــاممعظــمرهبــریازابتــدافرمودندکــهاینهــاقابــل
اعتمــادنیســتند.اخیــرًانیــزوزیــرخارجــهســابقآمریــکاگفتــه
اســتعملکــردترامــپدرمــوردبرجــام،درســتیســخنانرهبــر

ایــرانرااثبــاتمــیکنــد.
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اروپا دست بجنباند

ــای ــیازروشه ــهوالاســتریتژورنالیک روزنام
ــری ــرایتصمیمگی ــپراب ــتفادهترام ــورداس م
درزمینــهسیاســتخارجــی،روشــیموســوم
میکنــم« درســتش تنهایــی »خــودم بــه
ــزب ــشح ــتاودرهمای ــتهاس ــتهونوش دانس
ــه ــهراب ــنجمل جمهوریخــواهدرســال۲۰۱۶،ای

ــرد. کارب
ــپ۲۲ ــی،ترام ــانهآمریکای ــنرس ــتهای ــهنوش ب
ــک ــیرویی ــی،بهتنهای ــاهم ــد،روز۸م ــاهبع م
ــنکاخســفیدنشســتو ــیدرزیرزمی ــزچوب می
مقابــلدوربینهــایتلویزیونــیبــاامضــایچنــد
ــران ــاای ــتهایب ــقهس ــکاراازتواف ــند،آمری س

خارجکرد.
»ایــن گفتهانــد: آمریــکا دولــت مقامــات
بــود نمایشــگری فــن از مــوردی او کار

بهکارگیــری بــا رئیسجمهــور خــود کــه
فنــونآموختهشــدهدربرنامههــایتلویزیونــی
واقعنمــاآنراطراحــیکــردهبــود.اوپــساز
ــا ــقمیخواســتدنی ــاتواف دوســالمخالفــتب

ببینــد.« را رویکاغــذ قلمگذاشــتنش
»آن اســت: نوشــته والاســتریتژورنال
ــام ــرایانج ــرشب ــلواف ــه،می ــتتکروان حرک
ــا ــلب ــهرانشــاندادودرتقاب ــاتیکجانب اقدام
و شــادمانیهایدیپلماتهــایهفــتکشــور
ــدبرجــامســهســال ــگامتأیی ــاهن ــهاروپ اتحادی
قبلتــرقــرارگرفــت.ایــناقــدام،همچنیــن
ــکانشــانداد ــهآمری دیــدگاهترامــپرانســبتب

ــتاز ــادهاس ــازآم ــییکهت ــوانقدرت ــهعن ــهب ک
ــه ــداتمقابل ــاتهدی ــرد،ب ــهبگی ــتههافاصل گذش
کنــدوشــریکانبالقــوهرادربرابــرارادهاینکشــور

بهزانودرآورد.«
براســاس ادامــه در آمریکایــی رســانه ایــن
مضمــون نقــل بــه آگاه منابــع گفتههــای
جلســهایپرداختــهکــهترامــپ۶مــاهپــس
بــا ۱39۶ ســال تیرمــاه در برجــام تأییــد از

مشاورانشداشتهاست.
ژانویــه مــاه ترامــپ ایــنگــزارش، مطابــق
)دیمــاه(همــراهبــادســتیارانشدرامــورخارجی
بــود دردفتــرکارشدرکاخســفیدنشســته

ومیگفــتدرضرباالجــلبعــدیبرجــامراتأییــد
نخواهــدکــرد؛موعــدقبلــیکــهاوبرجــامراتأییــد

کــردهبــود،۶مــاهقبلتــر)تیرمــاه(بــود.
اوپــسازیــکســاعتکشــمکشبــاتیمــشکــه
ــهپیشــرفتهایی ــددرآســتانهرســیدنب میگفتن
درمذاکــراتبــامتحــداناروپایــیهســتند،گفــت:
ــدش ــانتمدی ــربرایت ــاردیگ ــکب ــی.ی »َاه،لعنت

میکنم.«
منابــعآگاهبــهوالاســتریتژورنالگفتهانــدبــا
آنکــهترامــپارزشچندانــیبــرایادامــهمذاکــرات
ــرای ــرهب ــهکنگ ــتدادنب ــافرص ــای ــااروپاییه ب
شــد. نــرم  روز آن نداشــت، برجــام تقویــت

ــی ــطخارج ــهرواب ــسکمیت ــر،رئی ــابکورک ب
مجلــسســنایآمریــکا،میگویــد:»غریــزه
ــراســت ــهبهت ــتک ــورمیگف ــیاشاینط درون
ازآنخــارجشــویم.چندیــنبــارایــنرابــامــن
ــهآن ــودک ــینب ــشراض ــهقلب ــرد.ت ــرحک مط

مذاکراتبااروپاییهابهجاییبرسند.«
بــهنوشــتهوالاســتریتژورنال،مــاهآوریــل،
ترامــپ تصمیــم اعــام از پیــش روز چنــد
ســرانکشــورهایاروپایــیروانــهواشــنگتن
ــد؛ ــاتدهن ــامرانج ــدبرج ــهبتوانن ــدند،بلک ش
امــامتوجــهشــدندترامــپتصمیمــشراگرفتــه

ــت. اس
یــکمنبــعآگاهمیگویــدترامــپدردیــداریبــا
دســتیارانشدرمــاهمــیگفــت:»بســیارخــب؛

مــنقصــددارمآنراپــارهکنــم.«

نتانیاهوناکامماند
ــم ــتوزیررژی ــو،نخس ــننتانیاه ــربنیامی ــفراخی س
صهیونیســتی،بــهاروپــاتنــشبیــناتحادیــهاروپــاو

اســرائیلرابیشــترکــرد.
نتانیاهــودرجریــانســفربــهآلمــان،فرانســهو
ــهســختگیری ــاشکــرداروپاییهــاراب ــات بریتانی
علیــهایــرانترغیــبکنــد؛امــااروپاییهــابــاخــروج

ــد. ــتکردن ــقهســتهایمخالف ازتواف
بــهگــزارشروزنامــهرأیالیــوم،موگرینــیقراربــودروز
ــی ــدسغرب ــسدربیتالمق ــککنفران یکشــنبهدری
ــهدلیــلخــوددارینتانیاهــواز مشــارکتکنــد؛امــاب

دیــداربــاوی،ســفراوبــهاســرائیللغــوشــد.

جنایتتازهائتالفآمریکا
ــهای ــازهمدرس ــیت ــکادرجنایت ــافآمری ائت
ــوریه ــمالس ــعدرش ــکهواق ــفالحس رادرری
ــزارشداد ــوریهگ ــونس ــرد.تلویزی ــارانک بمب
کــهجنگندههــایآمریــکامدرســهایرادرریــف
الحســکهواقــعدرشــمالســوریههــدفقــرار
دادنــد.تلویزیــوندولتــیســوریهاعــامکــردکه
درایــن»جنایــتتــازه«،۱۸نفــرازغیرنظامیــان

ــیدهاند. ــهادترس ــهش ــوریب س
ــه ــهبهان ــاب ــرباره ــایاخی ــکادرســاله آمری
مبــارزهبــاگــروههــایتروریســتی،غیرنظامیان
ــراردادهاســت. رادرســوریهوعــراقهــدفق

هشدارحزبهللادرباره
سنگاندازیهایعربستان

براســاسگــزارشوبــگاه»الجدیــد«،شــیخقــاووقدرباره
تشــکیلدولــتجدیــدلبنــانگفــت:هیــچشــخصیاز
شــرسیاســتعربســتاندرامــاننیســت.ایــنکشــور
همچنــانتهدیــدیمســتقیمبــرایوفــاقملــیلبنــانو
ثبــاتسیاســیآناســت.درســتاســتکــهعربســتان
بــهناتوانــیخــوددربــهحاشــیهرانــدنحــزبهللااذعــان
کــرده،امــاازمداخــاتخــوددســتبرنداشــتهاســت.
ریــاضامــروزدرتشــکیلدولــتجدیــدبــاهــدف
تضعیــفنقــشمقاومــتدخالــتمیکنــدوایــنهمان
دلیــلاســتکــهتشــکیلدولــترابــهتأخیــرمیانــدازد.

افزایشفشاربردولتانگلیسبه
دلیلفروشسالحبهعربستان

بــهگــزارشگاردیــن،»شــبکهگزارشــگریتحقیقاتــی
بالــکان«بــاتأکیــدبــرخطــراتتغییــرمســیر
ــرای ــیب ــهصــورتقانون ــیکــهب تســلیحاتومهمات
عربســتانســعودیتأمیــنمیشــودوبعــدابــه
ــای ــهگروهه ــی«ازجمل ــبهنظامیاننیابت ــت»ش دس
تروریســتیافتاده،هشــداردادهوآنرا»تحریککننده
ــن ــت.ای ــردهاس ــفک ــتر«توصی ــایبیش درگیریه
ــس ــهانگلی ــرحمیشــودک هشــداردرشــرایطیمط
درتــاشبــرایتوســعهقــراردادتســلیحاتیچندیــن

ــاآلســعوداســت. ــدیب ــاردپون میلی

لشکرکشیبیپایاناردوغان
رئیسجمهــوریترکیــهبــدونتوجــهبــهقوانیــن
بیــنالمللــیدربــارهلــزومعــدمنقــضتمامیــت
ــشدر ــاتارت ــازعملی ــورازآغ ــککش ــیی ارض
شــمالعــراقخبــرداد.بــهگــزارشآناتولــی،
ــه ــوریترکی ــانرئیسجمه ــباردوغ ــبطی رج
امــروزدوشــنبهاعــامکــردکــهعملیــاتنظامــی
ایــنکشــوردرشــمالعــراق)کــوههــایقندیــل(
شــروعشــدهاســت.ویمدعــیشــد:هــدفمــا
خشــککــردنبزرگتریــنباتــاقاســتوقندیــل
)درشــمالعــراق(دیگــربــرایکشــوروملتمــان

منشــأتهدیــدوتروریســمنخواهــدبــود.

بین الملل

جزئیات نحوه تصمیم گیری ترامپ برای خروج از برجام



کوتاه اخبار 
 رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیست:
تصمیمی درباره واردات آب 

گرفته نشده است
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: موضــوع 
واردات آب از ترکیــه بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه در حــد 
صحبــت بــود و هنــوز تصمیمــی در ایــن بــاره گرفتــه نشــده 

اســت. 
عیســی کالنتــری بــا اشــاره بــه مهــار آب هــای مــرزی اظهــار 
داشــت: حــدود 8.5 میلیــارد دالر از محــل صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای ایــن موضــوع تخصیــص یافتــه اســت؛ اکنــون 
هــم ایــن کار بــه ســرعت در حــال انجــام اســت و بــه طــور 
ــم  ــرزی نداری ــای م ــار آب ه ــی در مه ــکل خاص ــی مش کل
ــی و  ــش عملیات ــن بخ ــا در ای ــد کاره ــش از 75 درص و بی

اجرایــی شــده اســت.
کالنتــری دربــاره مشــکل حقابــه مــرزی افغانســتان و ایــران 
ــون مترمعکــب آب در  ــرارداد، 820 میلی ــت: براســاس ق گف
ــران داده شــود. افغانســتان از اول ســال  ــه ای ــد ب ســال بای
مدعــی اســت کــه بــه خاطــر خشکســالی کمتــر از 10 میلیون 
مترمکعــب آب وارد شــده اســت. ایــن معظــل بزرگــی اســت 
ــه رو  ــا آن روب ــتان ب ــتان و بلوچس ــون در سیس ــه هم اکن ک

هســتیم. 
ــه ســال  ــا در کشــور نســبت ب ــت: بارش ه ــه گف وی در ادام
قبــل 30 درصــد کاهــش یافتــه و در بعضــی اســتان ها 
مخصوصــا شــمال و شــمال غربــی کشــور بارش هــا نســبت 
ــارش در  ــی ب ــود داشــته اســت. از طرف ــل بهب ــه ســال قب ب
جنــوب و جنــوب شــرقی نیــز نســبت بــه ســال قبــل بدتــر 

شــده اســت.

 عرضه گوشت قرمز 
با قیمت دولتی

مــواد  بســته بندی  و  تولیــد  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
پروتئینــی کشــور بــا بیــان اینکــه ران گوســفندی بــا قیمــت 
هــر کیلــو ۴3 هــزار تومــان و سردســت ۴2 هــزار تومــان در 
ــزان  ــره ای عرضــه می شــود، گفــت: می فروشــگاه های زنجی
واردات گوشــت قرمــز بــه حــدی اســت کــه نیــاز بــازار را تــا 

ــده پاسخگوســت.  ــاه آین ــن م چندی
ــازار  ــم ب ــه اینکــه ســتاد تنظی ــا اشــاره ب مســعود رســولی ب
ــش  ــکاری بخ ــا هم ــاز ب ــن نی ــت و تأمی ــور مدیری ــه منظ ب
خصوصــی، گوشــت قرمــز گوســفندی وارد کــرده اســت 
ــن گوشــت قرمــز در  ــه 100 ت افــزود: براســاس آمارهــا روزان
ــت  ــور اس ــازار کش ــن ب ــر مصرف تری ــه پ ــران ک ــتان ته اس

عرضــه می شــود. 
رئیــس انجمــن صنفــی تولیــد و بســته بندی مــواد پروتئینی 
افــزود: گوشــت های وارداتــی از لحــاظ کیفیــت و ســالمت در 
ســطح مطلوبــی اســت و دامپزشــکان تمــام مراحــل تولیــد، 

کشــتار و عرضــه را به طــور مســتقیم نظــارت می کننــد.

اخبار اقتصادی

موج سواری سکه در بازار متالطم
ــی روز  ــد درحال ــرح جدی ــار آزادی ط ــکه تمام به ــت س قیم
گذشــته رکــورد 2 میلیــون و 500 هــزار تومــان را زد کــه هنــوز 
مشــخص نیســت بانــک مرکــزی قصــد ورود بــه ایــن بــازار 

ــر.  ــا خی را دارد ی
بــه گــزارش تســنیم، قیمــت ســکه در راســتای ســیر صعودی 
کــه مدتهاســت در پیــش گرفتــه، روز 21 خردادمــاه، رکــورد 2 
میلیــون و 500 هــزار تومــان را هــم زد تــا بــار دیگــر بــازار طــال 

و ســکه شــاهد نرخ هــای جدیــد و البتــه نجومــی باشــد. 
ــده  ــی دقیقــی از آین ــد پیش بین ــازار طــال نمی توانن فعــاالن ب
ــد کــه  ــی همگــی اذعــان دارن ــازار داشــته باشــند؛ ول ــن ب ای
ــاب  ــن روزهــای ســکه واقعــی نیســت و حب قیمت هــای ای

ــی دارد.  حداقــل ۴00 هــزار تومان
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه بــازار طــال حبابــی شــده اســت، 
ــمگیر  ــد چش ــکه رش ــت س ــه قیم ــی ک ــل و زمان ــال قب س
داشــت و بــه یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان رســید 
مســئوالن بانکــی و بازاری هــا از حبــاب 300تــا۴00 هــزار 
ــد و بعــد از آن شــد  ــی قیمــت ســکه ســخن می گفتن تومان
ــک  ــکه در بان ــراج س ــاز ح ــتور آغ ــزی دس ــک مرک ــه بان ک

کارگشــایی را داد. 
حــراج ســکه در بانــک کارگشــایی چنــد مــاه ادامــه داشــت 
ــازار، تصمیــم  و بانــک مرکــزی به منظــور مدیریــت بیشــتر ب
گرفــت بــار دیگــر طــرح پیش فــروش ســکه را بــرای مــردم 
اجــرا کنــد و بــا ایــن حســاب پیش فــروش نیــز چنــد مــاه 
اجــرا شــد؛ ولــی بــا ایــن حــال هنــوز بــازار ســکه بــه آرامــش 
ــن ناآرامی هــا کــوچ  ــت ای ــن عل نرســیده اســت کــه مهم تری
ــا نجومــی  ــازار ســکه اســت. ب ــه ب ســرمایه های ســرگردان ب
خودروهــای  و  مســکن  بازارهــای  در  قیمت هــا  شــدن 
ــد  ــح داده ان ــرمایه، ترجی ــدگان س ــیاری از دارن ــس بس لوک
ــود  ــا س ــد ت ــه کار گیرن ــال ب ــود را در ط ــرمایه های خ ــه س ک

بیشــتری عایدشــان شــود.

 سامانه سهام عدالت 
از تیرماه غیرفعال می شود

ســازمان خصوصی ســازی از مشــموالن ســهام عدالتــی کــه 
ــد  ــالم نکرده ان ــود را اع ــی خ ــبای بانک ــماره ش ــون ش تاکن
خواســته تــا پایــان خردادمــاه جــاری اقــدام بــه ثبــت 
شــماره شــبای بانکــی خــود در ســامانه ســهام عدالــت 
ــه مــدت دو  ــاه ب ــا شــروع تیرم ــن ســامانه ب ــرا ای ــد؛ زی کنن
ــت  ــن دریاف ــود. همچنی ــارج می ش ــترس خ ــه از دس هفت
شــماره شــبای حســاب بانکــی مشــموالن تــا 31 خردادمــاه 
ــدت  ــه م ــخ ب ــن تاری ــت و از ای ــد داش ــه خواه ــاری ادام ج
 دو هفتــه ســامانه ســهام عدالــت بــه آدرس اینترنتــی
 samanese.ir در بخــش مربــوط بــه دریافــت شــماره 
ــن بررســی  ــرای به روزرســانی و همچنی شــبای مشــموالن ب
در خصــوص نحــوه ادامــه دریافــت شــماره شــبا از مشــموالن 
ــکان  ــد شــد و ام ــارج خواه ــت از دســترس خ ســهام عدال
ثبــت شــماره شــبای بانکــی جدیــد در ایــن ســامانه فراهــم 
ــال 13۹۶  ــاه س ــت از فروردین م ــی اس ــود. گفتن ــد ب نخواه
ســازمان خصوصی ســازی اعــالم کــرد کــه مشــموالن ســهام 
ــبای  ــماره ش ــامانه، ش ــه س ــا ورود ب ــد ب ــت می توانن عدال

ــد. بانکــی خــود را وارد کنن

بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل گرمــا چالــش خاموشــی 
بیــش از گذشــته رخ نمایــی می کنــد؛ همیــن مســئله 
ــن  ــت، در ای ــود آورده اس ــه وج ــی را ب ــز دغدغه های نی
ــا راه چــاره را مدیریــت مصــرف  بیــن وزارت نیــرو تنه
عنــوان کــرده و بــر اســاس گفته هــای مســئوالن برقــی 
کشــور در صــورت اصــالح نشــدن الگــوی مصــرف در 
ــاز مصــرف  ــر نی ــی، حداکث ــد کنون کشــور و ادامــه رون
ــه حــدود 8۴ هــزار مــگاوات  ــا ســال 1۴05 ب کشــور ت

نیــز برســد.
ــر اســاس محاســبات صــورت  ــزارش ایســنا، ب ــه گ ب
ــرق کشــور در ســال  ــاز مصــرف ب ــر نی ــه، حداکث گرفت
13۹۶، معــادل 55 هــزار و ۶1۶ مــگاوات بــوده کــه 
نســبت بــه ســال 13۹5 حــدود پنــج درصــد افزایــش 
داشــته اســت. تأمیــن مطمئــن ایــن نیــاز، بــا شــرط 
تحقــق برنامــه توســعه ســایر نیروگاه هــا اعــم از 
نتایــج  باتوجه بــه  پراکنــده،  تولیــد  و  تجدیدپذیــر 
ــای  ــت نیروگاه ه ــش ظرفی ــد افزای ــات، نیازمن مطالع
ــه میــزان 1۶ هــزار مــگاوات نســبت  حرارتــی کشــور ب
بــه پیــک ســال 13۹5 تــا پیــک ســال 1۴00 و 20 هــزار 
ــک ســال 1۴05؛  ــا پی ــک ســال 1۴01 ت ــگاوات از پی م
ــازه ده ســاله  ــگاوات در مجمــوع ب ــی 3۶ هــزار م یعن
13۹5 تــا 1۴05 خواهــد بــود کــه از ایــن مقــدار، حــدود 
ــرداری رســیده و 10  ــه بهره ب ــا امــروز ب 2000 مــگاوات ت

ــز در حــال احــداث اســت. ــگاوات نی هــزار م
از  بارندگــی  توجــه  درخــور  کاهــش  باتوجه بــه 
ــش  ــه کاه ــون و در نتیج ــته تاکن ــال گذش ــک س پی
نیروگاه هــای  تولیــد  قابــل  تــوان  چشــمگیر 
 ۴500 حــدود  کــه  پیــک  بــازه  در  برق آبــی 
شــده  اعــالم  برنامه هــای  بــه  نســبت   مــگاوات 

توســط شــرکت مدیریــت منابــع آب کاهــش 
ــز  ــی نی ــرق  آب ــد ب ــش تولی ــت کاه دارد، می بایس
ــز  ــد و نی ــی جدی ــای حرارت ــداث نیروگاه ه ــا اح ب

ــود. ــران ش ــرف جب ــت مص مدیری
در ایــن بیــن از ابتــدای ســال تاکنــون، تولیــد 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس ــای حرارت نیروگاه ه
ــالوه  ــت. ع ــه اس ــش یافت ــد افزای ــدود 1۴ درص ح
بــر ایــن، تعمیــرات الزم در ایــن نیروگاه هــا انجــام 
ــل  ــرای فص ــا ب ــن واحده ــه ای ــده؛ به گونه ای ک ش

ــد. ــل دارن ــی کام تابســتان آمادگ

ــار ۹300 مــگاوات  ســال گذشــته در زمــان پیــک ب
ــرق آبــی اســتفاده شــد  از ظرفیــت نیروگاه هــای ب
کــه بــا بارش هــای اخیــر ظرفیــت اســتفاده از ایــن 
نیروگاه هــا بــه حــدود ۶000 مــگاوات رســیده و ایــن 
ــود  ــا کمب ــن بخــش ب ــگاوات در ای ــی 3300 م یعن
تولیــد مواجهیــم و بایــد آن را بــا مدیریــت مصــرف 

جبــران کنیــم.

ــی  ــش نیروگاه ــه بخ ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
ــام داده و از  ــش را انج ــن بخ ــدات الزم در ای تعه
حــدود 7.3  تاکنــون  ســال گذشــته  آبان مــاه 
میلیــارد کیلــووات ســاعت ذخیــره انــرژی صــورت 
ــه در  ــی ک ــه اســت و برخــالف پیش بینی های گرفت
ــد  ــر کاهــش بارندگــی و تولی ــی ب ــل مبن ســال قب
ــا  ــد ب ــش تولی ــود، بخ ــی ب ــرق آب ــای ب نیروگاه ه
ــی  ــادی و حرارت ــای ب ــن نیروگاه ه ــی بی هماهنگ
بســیاری از ایــن کمبودهــا را جبــران کــرد و انــرژی 
مــورد نیــازی کــه بایــد از نیروگاه هــای بــرق 
آبــی دریافــت می شــد از نیروگاه هــای حرارتــی 

ــد. ــت ش دریاف
 اجرای طرح ذخیره عملیاتی

ــه امســال  ــی ک ــای حرارت ــه جــز نیروگاه ه ــه ب البت
ــات دیگــری در  ــد، اقدام ــژه ای دارن ــز نقــش وی نی

ــدام اســت.  دســت اق
در همیــن راســتا همایــون حائــری، معــاون وزیــر 
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه اجــرای 
طــرح ذخیــره عملیاتی در ســال گذشــته و مدیریت 
مصــرف حــدود 1000 مگاواتــی از ایــن طریــق اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه امســال نیز با شــدت بیشــتری 
اجــرای ایــن طــرح ادامــه یابــد و تمامی مشــترکان 
دیمانــدی در ایــن طــرح مشــارکت داشــته باشــند 
و در بخــش مدیریــت چاه هــای کشــاورزی و 
ــز از ظرفیت هــای موجــود در  ــی نی مصــارف عموم

ایــن زمینــه اســتفاده شــود.
وی بــر اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت تولیــد 
ــای  ــده )DG( و مولده ــد پراکن ــای تولی نیروگاه ه
ــع،  ــپاچینگ های توزی ــق دیس ــن از طری خودتأمی

دیســپاچینگ شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایران 
و برق هــای منطقــه ای تأکیــد کــرد و گفــت: در ایــن 
ــا از اثرگــذاری  ــد پایــش انجــام شــود ت ــه بای زمین
نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده در پیــک بــار مطمئــن 

شــویم.
ــرار  ــه، ق ــورت گرفت ــای ص ــاس برنامه ریزی ه براس
نیروگاه هــای  بــه  مــگاوات  اســت 3000  شــده 
جدیــد حرارتــی تــا زمــان پیــک اضافــه شــود کــه 
در حــال حاضــر بیــش از نیمــی از پــروژه اجرایــی 
ــا ورود  ــه ب ــود ک ــی می ش ــت و پیش بین ــده اس ش
نیروگاه هــای جدیــد مشــکل خاموشــی کشــور 

برطــرف شــود.
 صرفه جویی 10 درصدی

ــبکه  ــت ش ــرکت مدیری ــل ش ــن مدیرعام همچنی
بــرق ایــران می گویــد: اگــر مــردم فقــط 10 درصــد 
درمصــرف بــرق صرفه جویــی کننــد، نگرانــی بــرای 

تأمیــن بــرق تابســتان امســال نداریــم. 
 داوود فرخــزاد گفــت: مــردم مصرف متعادلــی دارند 

و در ایــن بخــش خــوب عمــل می شــود؛ امــا 
فقــط بخــش کوچکــی پرمصــرف هســتند. از مــردم 
ــن  ــود را بی ــی خ ــتگاه های برودت ــم دس می خواهی
23 تــا 2۶ درجــه کــه دمــای مطبــوع اســت تنظیــم 
و در آخــر شــب ها المپ هایــی کــه مــورد نیــاز 

نیســت خامــوش کننــد. 
از  ادامــه داد: ســاعات اوج مصــرف در روز  وی 
ــاعت 21  ــدود س ــب ها ح ــا 17 و ش ــاعت 13 ت س
ــه  ــرف روز ب ــته اوج مص ــال گذش ــه در س ــت ک اس
55 هــزار مــگاوات رســید. اکنــون در پیــک مصــرف 
شــب ها ۴8 هــزار و 200 مــگاوات و در روز ۴۹ هــزار 

ــود.  ــتفاده می ش ــرق اس ــگاوات ب م
ــران  ــرق ای ــت شــبکه ب مدیرعامــل شــرکت مدیری
افــزود: از صنایــع خواســتیم کــه زمــان اســتفاده از 
ــد و  ــر دهن ــم مصــرف تغیی ــه ســاعات ک ــرق را ب ب
ــس از خــروج  ــز پ ــی نی ــز دولت دســتگاه ها و مراک
کارکنــان، همــه دســتگاه های برودتــی خــود را 

ــد. ــن کار نظــارت کنن ــر ای خامــوش و ب

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس از جلســه اضطراری 
کمیســیون بــرای بررســی قراردادهــای ایــران خــودرو و ســایپا با 
شــرکت »رنــو و پــژو« و بررســی تضامیــن اخــذ شــده از ایــن 

ــر داد.  شــرکت ها خب
ــوص  ــر در خص ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــدهللا رضی عب
ــران  ــازی ای ــع خودروس ــی از صنای ــرکت های اروپای ــروج ش خ
گفــت: پــروژه شــرکت ســیتروئن در کاشــان تقریبــا بــه تولیــد 
رســیده اســت و دســتگاه ها بــرای تولیــدات جدیــد نصــب شــده 
ــد  ــای جدی ــا تحریم ه ــت ب ــخص نیس ــن مش ــت؛ بنابرای اس
آمریــکا، ایــن شــرکت چــه سیاســتی را اتخــاذ خواهــد کــرد. 

اســالمی  در مجلــس شــورای  قائمشــهر  مــردم  نماینــده 
ــان  ــب زی ــه موج ــن کارخان ــای ای ــف فعالیت ه ــه داد: توق ادام
ــه قراردادهــای  هنگفــت شــرکت ســیتروئن خواهــد شــد، البت
اســت رنــو  و  پــژو  قراردادهــای  از  محکم تــر   ســیتروئن 

 و خسارت ها به عهده سیتروئن است. 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی 
اظهــار داشــت: شــرکت رنــو و پــژو هنــوز ســرمایه گذاری جــدی 
ــرکت  ــا ش ــد؛ ام ــام نداده ان ــا انج ــازی م ــت خودروس در صنع
ســیتروئن ســرمایه گذاری کــرده و آورده خــود را ســپرده گذاری 
کــرده اســت و تکنولــوژی و تجهیزاتــش را نصــب کــرده اســت 
ــازار  ــد برســد و محصــوالت را وارد ب ــه تولی ــاه ب ــد خردادم  و بای

کند.
 وی افــزود: بایــد قراردادهــای پــژو و رنــو در کمیســیون صنایــع 
ــی  ــابقه قبل ــه س ــود باتوجه ب ــخص ش ــا مش ــود ت ــی ش بررس
شــرکت رنــو و پــژو در بدعهــدی در قبــال قراردادهــا، چــه نــوع 
ضمانت هــای اجرایــی از ایــن شــرکت ها اخــذ شــده اســت کــه 
ــران  ــه ای ــارت های وارده ب ــرار داد خس ــی از ق ــورت تخط در ص

ــد. را بپردازن

ــروه  ــری کارگ ــا پیگی ــت: ب ــداری گف ــازمان راه ــس س رئی
ــات  ــه مطالب ــون داران و رســیدگی ب بررســی مشــکالت کامی
آنهــا، اعتراضــات راننــدگان کامیــون به طــور کامــل بــه پایــان 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــار آغ ــی ب ــیده و جابه جای رس
عبدالهاشــم حســن نیا در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره 
پایــان اعتراضــات راننــدگان کامیــون گفــت: کارگــروه بررســی 
مشــکالت راننــدگان کامیــون تشــکیل شــده و در حــال اجرای 
خواســته ها و مطالبــات کامیــون داران اســت و بخــش زیــادی 
از روندهــای اجرایــی آن بــه خصــوص حوزه هــای مرتبــط بــا 
وزارت راه انجــام شــده و آن دســته از مطالبــات رانندگانــی کــه 
بــا حوزه هــای خــارج از وزارت راه یــا ســایر دســتگاه ها ماننــد 
کمیســیون های اجتماعــی و عمــران مجلــس مرتبــط اســت، 
ــا  ــن بخش ه ــت اندرکاران ای ــده و دس ــام ش ــا انج رایزنی ه

قــول مســاعد بــرای رفــع آنهــا داده انــد. 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: در روزهــای تعطیــل 
ــا  ــار ی ــای ب ــی پایانه ه ــه برخ ــود آنک ــته باوج ــه گذش هفت
مراکــز صنعتــی تولیــدی تعطیــل بودنــد، بیــش از 200 
هــزار فقــره بارنامــه صــادر شــد کــه نشــان دهنده عملیاتــی 
 شــدن بخــش مهمــی از خواســته ها و مطالبــات راننــدگان

است. 
وی در خصــوص رفــع مشــکل گرانــی و احتــکار الســتیک 
ــا وزارت صنعــت  ــره ب ــس از مذاک ــرد: پ ــد ک ــون تأکی کامی
ــار، فضایــی  معــدن و تجــارت، قــرار شــده در پایانه هــای ب
بــه صــورت رایــگان بــرای فــروش مســتقیم و بــدون 
ــا  ــد ت ــاص یاب ــون داران اختص ــه کامی ــتیک ب ــطه الس واس
الســتیک بــا نــرخ مصــوب و کمتــر از قیمــت بــازار بــه 330 
هــزار دســتگاه خــودروی ســنگین بــاری و 70 هزار دســتگاه 

ــه فــروش برســد. ــاوگان مســافری ب ن

3 قتصـــاد ا

،،
اگــر مــردم فقــط ۱۰ درصــد درمصــرف 
بــرق صرفه جویــی کننــد، نگرانــی بــرای 
تأمیــن بــرق تابســتان امســال نداریــم
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ــان مشــاغل کــه همــان اشــخاص حقیقــی هســتند،  صاحب
ــکیل  ــی را تش ــان مالیات ــت مؤدی ــیعی از جمعی ــف وس طی
می دهنــد و ایــن یعنــی در برنامه ریزی هــای مدیریتــی، 

ــود. ــژه ای ش ــه وی ــروه توج ــن گ ــه ای ــت ب می بایس
می تــوان گفــت کــه بخــش اعظمــی از مــردم کــه مشــغول کار 
و کســب هســتند در راســته صاحبان مشــاغل قرار دارنــد و در 
واقــع گســتره ایــن گــروه در تمــام مناطــق کشــور و فرهنــگ و 
اقــوام مختلــف پراکنــده اســت و ایــن موضــوع و لــزوم ایجاد 
و افزایــش اعتمــاد ایــن گــروه بــه دســتگاه مالیاتــی نیازمنــد 
ــب  ــرای جل ــر الزم ب بررســی های کارشناســانه و اتخــاذ تدابی

مشــارکت ایــن تعــداد مؤدیــان مالیاتی اســت.
زمانــی کــه قــرار اســت چرخ هــای اقتصــاد بــر پایــه مالیــات 
بچرخــد و درآمدهــای مالیاتــی جایگزیــن درآمدهــای نفــت 
شــود، اهمیــت اقدامــات الزم بــرای جلــب اعتمــاد و افزایــش 
مشــارکت صاحبــان مشــاغل و فعــاالن اقتصــادی مشــخص 

می شــود.
و  قوانیــن  از  مشــاغل  صاحبــان  تمکیــن  تردیــد  بــی 
بخشــنامه های مالیاتــی و مشــارکت بــه موقــع و ارائــه 
صحیــح اطالعــات شــغلی خــود، بــه عوامــل گوناگونــی 
بســتگی دارد کــه الزامــات و ضمانت هــای اجرایــی قانــون و 

مجازات هــای تعییــن شــده یکــی از آنهاســت.

ــه دســتگاه  پرواضــح اســت کــه اختیــارات قانونــی کــه ب
مالیاتــی تفویــض شــده اســت، اهــرم بســیار قدرتمنــدی 
ــت و  ــوف اس ــار و صن ــام اقش ــات از تم ــذ مالی ــرای اخ ب
ــده  ــد نادی ــه را نبای ــازی در جامع ــر فرهنگ س ــن تأثی لیک

گرفــت.
ــات و  ــود و اطالع ــت ش ــؤدی رعای ــوق م ــه حق ــگاه ک آن
قوانیــن مالیاتــی و تکالیــف و وظایــف مربوطــه بــه موقع و 
بــا ســاده ترین صــورت در اختیــار وی قــرار گیــرد، فرایندی 
بــه نــام اعتمــاد شــکل می گیــرد کــه رکــن مهــم تعامــل 

و تفاهــم اســت.
از آنجایــی کــه مقولــه اعتمــاد و تفاهــم در چند ســال اخیر 
ــئولین  ــی و مس ــتگاه مالیات ــت های دس ــرلوحه سیاس س
امــر قــرار گرفتــه اســت؛ لــذا اعتنــا بــه امــر فرهنگ ســازی 
نیــز پررنگ تــر شــده اســت. اکنــون مســئولین می داننــد 
ــج  ــازی و تروی ــش فرهنگ س ــرمایه گذاری در بخ ــه س ک
فرهنــگ مالیاتــی فاکتــور مهمــی بــرای تحقــق درآمدهای 

پیش بینــی شــده مالیاتــی اســت.
از ســوی دیگــر تســهیل قوانیــن و اتخــاذ تدابیــر روز آمــد 
بــرای مشــارکت صاحبــان مشــاغل در امــر پرداخــت 
مالیــات، گزینــه دیگــری اســت کــه تأثیــر چشــمگیری در 

ــن گــروه داشــته اســت. ــب اعتمــاد ای جل

 تغییــر موعــد ارائــه اظهارنامــه صاحبــان مشــاغل از تیرمــاه 
بــه خــرداد بــرای جلوگیــری از ایجــاد اســترس و تنــش بــه 
مؤدیــان ایــن بخــش در اثــر ازدحــام تیرمــاه، نمونــه روشــنی 
از تصمیم گیــری دســتگاه مالیاتــی بــرای ایجــاد آســایش و 
آرامــش ایــن مؤدیــان اســت کــه در واقــع گــواه روشــنی از 
تکریــم و احتــرام بــه شــأن ایــن فعــاالن اقتصــادی اســت.

مختلــف  ابزارهــای  طریــق  از  و  اطالع رســانی گســترده 
رســانه ای در خصــوص تغییــر موعد ارائــه اظهارنامــه صاحبان 
مشــاغل )اشــخاص حقیقــی( از تیــر بــه خردادمــاه، تکالیف 
ــای  ــتقیم، مزای ــای مس ــون مالیات ه ــان در قان ــوق آن و حق
ارائــه اظهارنامــه و عواقــب ارائــه نکــردن اظهارنامــه و پرداخت 
مالیــات در موعــد مقــرر، بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق 
ــارزی از نقــش فرهنگ ســازی اســت. ــه ب ایــن گــروه، نمون

ــف  ــار مختل ــوق اقش ــه حق ــر آین ــت، ه ــد گف ــه بای در خاتم
ــان  ــود، بیگم ــت ش ــام رعای ــت و نظ ــوی دول ــه از س جامع
ــکاری و  ــرد و هم ــکل می گی ــه ش ــن جامع ــاد در بط اعتم
همدلــی مــردم و دولــت معنــا می شــود. رســیدن بــه اهــداف 
پیش بینــی شــده و فتــح قله هــای ســربلندی و ســرافرازی 
محصــول اعتمــاد و عــزم ملــی اســت و همســو شــدن افــکار 
ــاد  ــوق آح ــه حق ــادن ب ــه ارج نه ــت، نتیج ــا دول ــی ب عموم
کشــور  جامعــه اســت. منبــع: ســامانه اطالع رســانی ســازمان امــور مالیاتــی 

ــار  ــرای مه ــور ب ــذ کش ــروه کاغ ــاعته کارگ ــه ۴ س جلس
ــازار ایــن کاالی اســتراتژیک حــوزه چــاپ و  بحــران در ب
ــرای تخصیــص ارز  ــزی ب ــک مرک ــت بان ــا موافق نشــر ب
3800 تومانــی بــرای واردات کاغذهــای چــاپ و تحریــر، 

ــان یافــت. پای
ــران در  ــن بح ــاال گرفت ــال ب ــه دنب ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
زمینــه عرضــه کاغــذ چــاپ و تحریــر و همچنیــن افزایش 
کم ســابقه قیمــت برخــی از انــواع کاغــذ و مقــوا در بــازار، 
کارگــروه کاغــذ کشــور پیــش از ظهــر دیــروز دوشــنبه 21 

خــرداد جلســه ای اضطــراری تشــکیل داد.
ایــن نشســت در واقــع پنجمیــن جلســه بررســی 
ــه  ــه ب ــود ک ــذ ب ــواع کاغ ــه ان ــن و عرض ــت تامی وضعی
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  پیشــنهاد کارگــروه کاغــذ 
ــی  ــا حضــور تمام ــاده و ب ــه صــورت فوق الع اســالمی، ب
ــده  ــی ش ــده معرف ــز نماین ــروه )بج ــن کارگ ــای ای  اعض

ــت امــور  از مجلــس شــورای اســالمی( در محــل معاون
اقتصــادی و بازرگانــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

تشــکیل شــد.
در جلســه دیــروز کارگــروه کاغــذ کشــور، ابتــدا گزارشــی 
از وضعیــت کاغــذ چــاپ و تحریــر و روزنامــه در بــازار از 
ســوی انجمــن واردکننــدگان کاغــذ، مقــوا و فرآورده هــای 
ســلولوزی، ارائــه شــد و ســپس اعضــای کارگــروه، 
نظــرات خــود را پیرامــون بســته حمایتــی کاغــذ، بیــان 

ــد. کردن
در نشســت ویــژه دیــروز کــه بــه دعــوت مدیــرکل دفتــر 
امــور اقتصــادی و سیاســت های تجــاری وزارت صنعــت، 
ــل  ــه عم ــات ب ــد، اقدام ــکیل ش ــارت تش ــدن و تج مع
آمــده در خصــوص چگونگــی تخصیــص ارز بــرای واردات 
کاغــذ هــم از ســوی دفتــر صنایع شــیمیایی و ســلولوزی 

ایــن وزارتخانــه تشــریح شــد.

همایــون امیــرزاده مســئول کارگــروه کاغــذ وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ضمــن مثبــت ارزیابــی کــردن ایــن جلســه 
۴ ســاعته، دربــاره تصمیمــات اتخــاذ شــده در آن هــم 
گفــت: مهمتریــن دســتاورد جلســه دیــروز ایــن بــود کــه بــر 
اســاس اعــالم رســمی نماینــده بانــک مرکــزی از ایــن پس 
کاغــذ چــاپ و تحریــر بــدون واســطه مشــمول دریافــت ارز 
ــذ  ــدگان کاغ ــر واردکنن ــود و دیگ ــد ب ــی خواه 3800 تومان

هیــچ الزامــی بــه پرداخــت ارز ۴200 تومانــی ندارنــد.
وی در عیــن حــال اجــرای ایــن تصمیــم را منــوط بــه وجــود 
ــذ  ــه کاغ ــزود: اول اینک ــت و اف ــی دانس ــرط اساس ــه ش س
ــوب  ــای مص ــت تعرفه ه ــت در فهرس ــر می بایس ــورد نظ م
ــده در  ــد ش ــنامه ای قی ــد بخش ــه دارای ک ــد، دوم اینک باش
ســامانه آمــاری بانــک مرکــزی باشــد و ســوم اینکــه 
ســامانه جامــع تجــارت بــه عنــوان متولــی تائیــد نهایــی بــا 

ــد. ــته باش ــت داش ــذ موافق واردات آن کاغ

عوامل مؤثر بر تمکین صاحبان مشاغل برای پرداخت به موقع مالیات

کاغذ ارزان می شود

پایان قطعی اعتراضات کامیون دارانجلسه اضطراری برای بررسی قرارداد »رنو و پژو«

خاموشــی همچنان در کمین



کوتاه از اصفهان
برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات 
قرآن کریم ویژه کارکنان مخابرات 

منطقه اصفهان
نوزدهمیــن دوره مســابقات قــرآن کریــم در مخابــرات 

منطقــه اصفهــان برگــزار می شــود. 
بــه منظــور انــس هرچــه بیشــتر بــا کالم وحــی و همچنیــن 
گســترش فرهنــگ قرآنــی بیــن کارکنــان، نوزدهمیــن دوره 
مســابقات قــرآن کریــم ویــژه کارکنــان و خانواده هــای 
مخابــرات منطقــه اصفهــان در چهــار رشــته حفــظ، مفاهیــم، 
قرائــت و اذان در دو مرحلــه حضــوری و غیرحضــوری  برگزار 

می شــود.
مراســم اختتامیــه نوزدهمیــن دوره مســابقات قرآنــی پــس 
ــدگان در  ــور ثبت نام ش ــا حض ــان و ب ــارک رمض ــاه مب از م

مســابقات و تجلیــل از برگزیــدگان برگــزار خواهــد شــد.

سخنگویی سه کمیسیون به 
نمایندگان اصفهان رسید

کمیســیون های  از  بعضــی  هیئت رئیســه  انتخابــات  در 
ــد،  ــام ش ــته انج ــه روز گذش ــالمی ک ــورای اس ــس ش مجل
نماینــدگان اســتان اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ســخنگوی کمیســیون های اقتصــادی، امــور شــوراها و 

ــدند. ــان ش ــت و درم بهداش
  برگــزاری انتخابــات هیئت رئیســه کمیســیون های 15گانــه 
پارلمــان در اجالســیه ســوم مجلــس دهم شــورای اســالمی 

در دســتورکار نشســت کمیســیون ها قــرار داشــت.
ــر  ــا حداکث ــیون ها ب ــی کمیس ــه برخ ــای هیئت رئیس اعض
ــدگان و اعضــای کمیســیون ها انتخــاب شــدند؛  آرای نماین
ــان ســهمی در ریاســت کمیســیون ها  ــان همچن ــا اصفه ام
نداشــت و تنهــا ســه نفــر از نماینــدگان اصفهــان ســخنگوی 

کمیســیون شــدند.
براســاس اســامی اعالم شــده هیئت رئیســه کمیســیون های 
مختلــف زهــرا ســعیدی مبارکــه نماینــده مــردم مبارکــه در 
مجلــس شــورای اســالمی ســخنگوی کمیســیون اقتصادی، 
اصغــر ســلیمی نماینــده مــردم ســمیرم در مجلس شــورای 
اســالمی ســخنگوی کمیســیون امــور شــوراها و حیدرعلــی 
عابــدی نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 

اســالمی ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان شــد.
ــر،  ــن خب ــره ای ــه مخاب ــا لحظ ــزارش و ت ــن گ براســاس ای
برگــزاری انتخابــات کمیســیون های صنایــع و معــادن، 
و  آمــوزش  اجتماعــی،  طبیعــی،  منابــع  و  کشــاورزی 
بــه  و سیاســت خارجــی  ملــی  امنیــت  و  تحقیقــات 

سه شــنبه هفتــه جــاری موکــول شــد.

راه اندازی جایگاه های کوچک گاز 
)CNG( در17نقطه شهر اصفهان

ــان از  ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــه  ــک گاز )CNG( در 17 نقط ــای کوچ ــدازی جایگاه ه راه ان

ــر داد. ــان خب شــهر اصفه
علیرضــا صلواتــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغه هــای 
همیشــگی شــهر اصفهــان، کمبــود تعــداد جایگاه هــای 
ــداد  ــت و تع ــبت جمعی ــه نس ــهروندان ب ــه ش ــوخت ب س
بایــد  شــهروندان  گذشــته  در  افــزود:  خودروهاســت، 
بــه  رســیدن  بــرای  را  1۰ کیلومتــر  حــدود  مســافتی 
ــوخت گیری  ــا س ــد ت ــی می کردن ــوخت ط ــای س جایگاه ه
ــتقرار  ــی اس ــال ۹۴ جانمای ــن رو از س ــد؛ از ای ــام دهن انج
جایگاه هــای کوچــک سوخت رســان در نقــاط مختلــف 

ــد. ــام ش ــهر انج ش
ــی احــداث جایگاه هــای  ــد کــرد: جانمای وی در ادامــه تأکی
پخــش  و  پاالیــش  بــا هماهنگــی شــرکت  ســوخت 
نقطــه   ۲۰۰ بیــن  از  و  انجــام  نفتــی  فرآورده هــای 

شــد. انتخــاب  نقطــه   5۰ شناسایی شــده، 
ــک  ــگاه کوچ ــق جای ــه موف ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــی ب صلوات
جدیــد  جایگاه هــای  احــداث  کــرد:  اضافــه  بنزینــی 
ــل و  ــل و نق ــت حم ــزایی در مدیری ــر بس ــی ان جی تأثی س

ترافیــک شــهری دارد.
صلواتــی معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
اصفهــان ضمــن بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات اساســی 
مهندســی ترافیــک مدیریــت تقاضــا و عرضــه اســت،  اذعان 
داشــت: اگــر بتوانیــم ترافیــک شــهر را مدیریــت و توزیــع 

ــود. کنیــم، شــاهد کاهــش آلودگــی هــوا خواهیــم ب

بهداشتی نبودن مواد غذایی در 
صدر لیست تخلفات بازرسی های 

بهداشت محیط اصفهان
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــط مرک ــت محی ــروه بهداش ــر گ مدی
اصفهــان گفــت: بیشــترین مــوارد تخلــف در بازرســی های 
بهداشــت محیــط اســتان اصفهــان، بهداشــتی نبودن مــواد 

ــوده اســت. ــی ب غذای
ــت  ــی های بهداش ــت: بازرس ــار داش ــاری اظه ــین صف حس
محیــط در چهار رده بهداشــت مــواد غذایی، بهداشــت فردی، 
بهداشــت ســاختمانی، ابــزار و تجهیــزات انجــام می گیــرد که 
بیشــترین مــوارد تخلــف را در حــوزه بهداشــتی نبودن مــواد 

غذایــی شــاهدیم.
ــون ۳۰ هــزار و  ــان داشــت: از اول مــاه رمضــان تاکن وی بی
1۴۳ مــورد بازرســی در زمینــه تهیــه و توزیــع مــواد غذایی در 

اصفهــان صــورت گرفــت و 15 مــورد پلمــب داشــتیم.
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــط مرک ــت محی ــروه بهداش ــر گ مدی
اصفهــان تصریــح کــرد: در ایــن بازرســی ها ۳7 هــزار و ۸7۰ 
کیلوگــرم مــواد غذایــی نابــود شــدند و از ایــن مقــدار ۸ هزار 
و ۹۴۲ کیلوگــرم آش و حلیــم فاســد، خرمــای مشــکل دار و 

زولبیــا و بامیــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد پرونده هــای قضایــی 
ارجاع یافتــه ۴۸۲ مــورد بــوده اســت، ادامــه داد: در 75 
ــاعت  ــس از ۴۸ س ــی پ ــای صنف ــوارد واحده ــد از م درص

ــد. ــع ش ــکل رف مش
ــت  ــز بهداش ــط مرک ــت محی ــروه بهداش ــر گ ــاری مدی صف
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: در همیــن مــدت، ۶۹۴ مــورد 
ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــواد غذای ــرداری هــم از م نمونه ب

گروه اصفهان فرزانه افسر طه
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ــیری  ــر گاه او را در مس ــی بش ــوالت زندگ ــیر تح س
ــد  ــد؛ هرچن ــزی نمی یاب ــه راه گری ــد ک ــرار می ده ق
ــرل،  ــه کنت ــاری ب ــا هم اندیشــی و همی ــوان ب می ت
تســهیل گر  راه هایــی کــه  و شــناخت  هدایــت 
باشــند، دســت یافــت. یکــی از درگیری هــای 
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــاری اس ــج درد و بیم ــان، رن انس
پیشــرفت علــم، امکانــات درمانــی متعــددی را 
ــای  ــا هزینه ه ــت، ام ــم آورده اس ــا فراه ــرای م ب
درمانــی  ابزارهــای  و  پزشــکان  بــه  دسترســی 
مختلــف، گاهــی فراتــر از تــوان مالــی بیمــاران اوج 
می گیــرد و رنــج دیگــری را بــر درد آنهــا می افزاینــد. 
ــتند  ــتی  هس ــان های نوع دوس ــن، انس ــن بی در ای
ــد.  ــوع گام برمی دارن ــه همن کــه در جهــت کمــک ب
مبتــال  کــودکان  از  حمایــت  خیریــه  مؤسســه 
بــه ســرطان بــا نــام »کســا« تــالش می کنــد 
باشــد خانواده هایــی  و  کــودکان  حامــی   تــا 

کــه درگیــر ســیر ناخوشــایند بیمــاری صعب العــالج 
و پرهزینــه ســرطان شــده اند. 

مؤسســه  عامــل  مدیــر  احمــدی،  محمدرضــا 
ــرطان،  ــه س ــال ب ــودکان مبت ــت از ک ــه حمای خیری
ــدأ  ــن، مب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
تشــکیل مؤسســه کســا را از ســال 1۳۸۴ در بازدیــد 
از بخــش کــودکان بیمارســتان سیدالشــهدا عنــوان 
ــه  ــت مؤسس ــا فعالی ــاط ب ــن ارتب ــه در ای ــرد ک ک

ــود.  ــنا می ش ــران آش ــک در ته مح
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت خانواده هــا مثــل 
باالبــودن  و  بیمــاری  بــا  ناآشــنایی  دوری، 
ــه  ــه دسترســی ب ــواردی ک ــان و م هزینه هــای درم
امکانــات درمــان را بــرای آنهــا غیرممکن می ســازد، 
گفــت: ایــن مــوارد، خانواده هــا را بــه ســمت 
ــد؛  ــوق می ده ــدن س ــان و ناامیدش ــردن درم رهاک
بنابرایــن راه انــدازی نمایندگــی محــک در اصفهــان، 
اولیــن گامــی بــود کــه در این راســتا برداشــته شــد.
مدیــر عامــل خیریــه کســا گفــت: در ســال 1۳۸۸، 

دفتــر مــددکاری محک در بیمارســتان سیدالشــهدا 
ــت،  ــس از 5 ســال فعالی ــرد و پ ــه کار ک شــروع ب
تصمیــم بــرآن شــد کــه مؤسســه مســتقلی بــه نام 
ــی  ــر درآمدزای ــالوه ب ــه ع ــود ک ــیس ش ــا تأس کس
اقدامــات  درمــان،  هزینه هــای  تأمیــن  بــرای 
ــاران  ــرای بیم ــری را ب ــتیبانی دیگ ــی و پش حمایت

انجــام  می دهــد. 
ــه کســا در ســال  ــادآور شــد: مؤسســه خیری وی ی
ــه کار  ــال مســتقل و رســمی ب ــور کام ــه ط 1۳۹۳ ب
ــددکاری  ــون کســا بخــش م ــه داد. اکن خــود ادام
دارد و بــرای مددجوهــا بــا مشــاوره تشــکیل پرونده 
ــددکاری  ــد م ــه واح ــپس ب ــود و س ــام می ش انج
بــرای دریافــت هزینه هــای درمــان ارجــاع داده 

می شــوند. 
بــر هزینه هــای بســتری و  وی گفــت: عــالوه 
و کمک هــای  دارو  هزینه هــای  شــیمی درمانی، 
دیگــر بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه می شــود و 
ــد،  ــرده باش ــی ک ــار پرداخت ــواده بیم ــه خان چنانچ

مؤسســه آن را تقبــل می کنــد.
ــد  ــئول واح ــوی، مس ــا مول ــو، هم ــن گفت وگ در ای
ارشــد  و کارشــناس  خیریــه کســا  مــددکاری 
روان شناســی، دو شــرط پذیــرش بیمــاران را تأییــد 
آزمایــش ابتــال بــه ســرطان و ســن شــروع بیمــاری 

ــرد.  ــالم ک ــر 1۶ ســال اع زی

وی گفــت: بــه مســئول بخــش و پزشــکان انکولــوژی 
ــض  ــه مح ــم و ب ــفارش کرده ای ــری س ــرای غربالگ ب
آنکــه بیمــاری شناســایی شــد، بــه مــا معرفــی 

می کننــد. 
وی افــزود: اطالعــات بیمــاران بــه لحــاظ آمــاری و بــه 
عنــوان یــک بانــک اطالعاتــی بــرای تحقیــق و مطالعه 
ــده  ــزار و ۲۲۲ پرون ــک ه ــال ی ــود و فع ــت می ش ثب

داریــم کــه بیــش از 5۰۰ پرونــده فعــال هســتند.
ــاره  ــا اش ــا ب ــه کس ــددکاری خیری ــد م ــئول واح مس
ــت:  ــان داش ــان بی ــام آور درم ــای سرس ــه هزینه ه ب
در درمــان ســرطان، ۹۰ درصــد افــراد مبتــال در طیفــی 
قــرار می گیرنــد کــه نیــاز بــه کمــک و حمایــت دارنــد؛ 
چــون داروهــا گــران و هزینه هــای درمــان بــه دلیــل 
طوالنی بــودن رونــد درمــان باالســت. از طرفــی در 

ــت.  ــتر اس ــا بیش ــن هزینه ه ــودکان، ای ک
وی خاطرنشــان کــرد: چــون آمــار بهبــودی در کودکان 
بهبــودی ۲ نفــر از هــر ۳ نفــر اســت، بنابرایــن بــرای 
مــا، تشــخیص، درمــان و مــداوای به موقــع و مســتمر 
بســیار مهــم اســت. خانــواده روســتایی کــه بــه دلیــل 
ــوش  ــان را فرام ــه درم ــد برنام ــافت، موع ــد مس بع
کنــد، بــه او یــادآوری می کنیــم و پیگیــر زمــان 
ــا  ــم ت ــا آمده ای ــرا م ــاران هســتیم؛ زی ــات بیم مراجع
نگذاریــم هیــچ خانــواده ای بــه دلیــل ناتوانــی مالــی، 
ــد ــه می توان ــود را ک ــرطان خ ــه س ــال ب ــد مبت  فرزن

درمان شود، از دست بدهد. 
ــر  ــوژی، اگ ــرد: از نظــر انکول ــد ک ــوی تأکی ــم مول خان
ــود و  ــروع ش ــع ش ــرطان به موق ــاری س ــان بیم درم
پیگیری هــای الزم انجــام گیــرد، امیــد بــه 7۰ درصــد 
بهبــودی داریــم. از طرفــی چــون ســیر بیمــاری 
ــه لحــاظ رهانکــردن  ــد بیمــار را ب ــی اســت، بای طوالن

ــرد.  ــدوار ک ــط کار، امی ــان وس درم
وی در ادامــه از اقدامــات روان شــناختی بــرای بیمــار 
و پــدر و مــادری ســخن رانــد کــه بایــد بداننــد کجــای 
دنیــا قــرار گرفته انــد و از تربیــت فرزندشــان بــه 
دلیــل رنــج بیمــاری غافــل نشــوند و فرزنــدان دیگــر 
خانــواده را رهــا نکننــد. والدیــن بایــد بیــش از پیــش 
ــه  ــه ب ــی را ک ــر اقدام ــر باشــند و ه ــر همدیگ ــه فک ب
ــام  ــد، انج ــک می کن ــواده کم ــار و خان ــش بیم آرام

ــیم. ــته باش ــش داش ــی نتیجه بخ ــا درمان ــد ت دهن
ــودکان را ســرطان  ــوع ســرطان در ک وی بیشــترین ن
ــوان  ــه عن ــی ب ــل ژنتیک ــه عوام ــرد ک ــالم ک ــون اع خ
و  محیطــی  عوامــل  ســپس  و  علــت  اولیــن 
اشــتباه  عــادات  زیســت محیطی،  آلودگی هــای 
مثــل ســیگار و مــواد مخــدر و ســبک زندگــی 
ناســالم در ابتــالء بــه آن مطــرح هســتند. همچنیــن 
تأثیــر آگاه ســازی، اجتنــاب از مصــرف غذاهــای 
ــز  ــه حائ ــن زمین ــت فودها در ای ــده و فس فرآوری ش

ــت. ــت اس اهمی

شــهردار اصفهــان در میهمانــی افطــار ســفیر  کیمیای وطن

تبــادل  بــرای  اصفهــان  آمادگــی  از  لهســتان  در  ایــران 
نمایشــگاه های اقتصــادی و برگــزاری رویدادهــای دوجانبــه 

فرهنگی و هنری خبر داد.
ــران در لهســتان در ورشــو، پایتخــت  ــی افطــار ســفیر ای میهمان
ــت،  ــر مهماندوس ــدار، دکت ــن دی ــد. در ای ــا ش ــور، برپ ــن کش ای
ســفیر ایــران، میزبــان دکتــر نــوروزی شــهردار اصفهــان، مقــدری 
عضــو هیئت رئیســه شــورای شــهر و قورچانــی مدیــر خالقیــت و 

ــود. ــان ب ــن شــهرداری اصفه فناوری هــای نوی
در ایــن نشســت ضمــن بررســی راه هــای تقویــت مناســبات و 
ــتانی،  ــای لهس ــا طرف ه ــان ب ــهرداری اصفه ــای ش همکاری ه
اهــداف ســفر  پیشــبرد  بــرای  دســتورکارهای مشــخصی 

جمع بنــدی شــد.

ــرای  ــان ب ــای اصفه ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
به ویــژه  و  شــهری  حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  جــذب 
توســعه فرهنگــی و گســترش صنایع خــالق اصفهــان، از آمادگی 
شــهرداری بــرای تعییــن چنــد پــروژه مشــترک همــکاری میــان 

ــر داد. ــف خب ــو و کراک ــهرداری های ورش ــان و ش اصفه
ــان  ــهری اصفه ــی ش ــی دیپلماس ــه پویای ــوروزی ب ــدرت هللا ن ق
ــادل  ــرای تب در ماه هــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت: اصفهــان ب
نمایشــگاه های اقتصــادی و برگــزاری رویدادهــای دوجانبــه 

ــی دارد. ــری آمادگ ــی و هن فرهنگ
ســفیر ایــران نیــز از اشــتیاق لهســتانی ها بــرای حضــور در 
ــف  ــو و کراک ــران در ورش ــی ای ــی و اجتماع ــای فرهنگ برنامه ه
ســخن گفــت و اظهــار کــرد: زمینه هــای عقــد قراردادهــا و تنظیــم 

ــت. ــب اس ــی مناس ــی و فرهنگ ــترک آموزش ــای مش پروژه ه

ــان  ــتان اصفه ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــی در م ــوکار اصفهان ــزار نیک ــت: 5 ه گف
ــد  ــدان نیازمن ــام و فرزن ــر از ایت ــزار و 5۶۴ نف ــت از 5 ه حمای

ــد. ــده گرفتن ــر عه ــم را ب غیریتی
حمیدرضــا شــیران گزارشــی از فعالیــت پایگاه هــای حامی یابــی 
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــه ک ــارک رمضــان ارائ ــاه مب ــاد در م ــن نه ای
مــاه بــرای خدمت رســانی گســترده بــه نیازمنــدان همــواره مــورد 
توجــه ایــن نهــاد و بــرای نیازمنــدان سرشــار از خیروبرکت اســت 
ــت از  ــه حمای ــدام ب ــا اق ــه زمینه ه ــوکار در هم ــان نیک و مؤمن
مددجویــان می کننــد و در مــاه مبــارک رمضــان امســال اقبــال و 
توجــه مــردم نیکــوکار بــه کمیتــه امــداد اصفهــان بیــش از پیش 

افزایــش یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم نیکــوکار اصفهــان توجــه ویــژه ای بــه 

حمایــت از ایتــام و فرزنــدان محســنین دارنــد، گفــت: در مــاه 
مبــارک رمضــان امســال 5 هــزار نفــر بــه جمــع حامیــان ایــن 
فرزنــدان پیوســتند و حمایــت از 5 هــزار و 5۶۴ نفــر از ایتــام و 

فرزنــدان محســنین را بــر عهــده گرفتنــد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 
ــزار و 51۳  ــان ۸ ه ــوکار اصفه ــردم نیک ــت م ــا هم ــته و ب گذش
نفــر از فرزنــدان محســنین دارای حامــی شــدند، گفــت: در مــاه 
رمضــان امســال هــم خیــران و نیکــوکاران اصفهانــی ۲ هــزار و 

5۴ نفــر از ایــن فرزنــدان را تحــت حمایــت خــود گرفتنــد.
شــیران تعــداد فرزنــدان محســنینی را کــه کمــاکان فاقــد حامی 
هســتند، بیــش از ۸ هــزار نفــر اعــالم کــرد و گفــت: امیدواریــم با 
توجــه بیشــتر خیــران و نیکــوکاران تــا پایــان امســال همــه ایــن 

فرزنــدان دارای حامی شــوند.

ــان اینکــه دشــمن  ــا بی ــده مــردم اصفهــان در مجلــس ب نماین
بــه دنبــال حــزب هللا لبنــان و جریان هــای انقالبــی اســت، 
گفــت: زمانــی کــه مــا FATF را بپذیریــم، نشــان دهنده نوعــی 

ــت. ــمن اس ــناختن دش ــا نش ــی ی ساده اندیش
ــا  ــت ب ــا تســنیم ضمــن مخالف ــو ب ــران در گفت وگ حســن کام
کنوانســیون FATF اظهــار داشــت: مــا نبایــد کارهــای مشــکوک 
را انجــام بدهیــم؛ این گونــه لوایــح مشــکوک هســتند. درســت 
اســت کــه توجیــه می کننــد منظــور از تروریســم داعــش اســت، 
امــا زاد و ولــد داعــش مختــص بــه آمریکایی هــا و اوالد ناخلــف 
صهیونیســتی اســت و مشــخص بــوده کــه داعــش را جــزو ایــن 

ــد. ــرار نمی دهن دســته ق
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس تصریــح کــرد: زمانــی کــه 
مــا با دســت خــود ایــن معاهــدات را بپذیریم، مشــخص اســت 

نوعــی ساده اندیشــی بــوده یــا دشــمن را نشــناخته ایم. زمانــی 
کــه موضــع آن هــا مشــخص اســت، چــه لزومــی دارد مــا ایــن 
ــه آمریکایی هــا،  ــژه اینکــه ب ــم؛ به وی ــی کنی کنوانســیون را قانون

ــرد. ــاد ک ــوان اعتم ــت ها نمی ت ــا و صهیونیس غربی ه
کامــران بــا اشــاره بــه تأثیــرات منفــی FATF بیــان کــرد: یکــی 
از تأثیــرات منفــی ایــن اســت کــه در جهــان اســالم جریان هــای 
انقالبــی و نیــز نیروهــای انقالبــی همچــون قــدس را بــا دســت 
خــود بــه خودمــان بی اعتمــاد می کنیــم؛ همچنیــن زمینه هــای 
فزون خواهــی بیشــتری از ســوی اســتکبار فراهــم می شــود و از 
ایــن رو درخواســت های دیگــری خواهنــد داشــت و همبســتگی 
ــتا  ــن راس ــود؛ در ای ــیب پذیر می ش ــارج آس ــل و خ ــا در داخ م
بایــد مطالبــات مــردم در نظــر گرفتــه شــود و بــه افــکار عمومــی 

هــم احتــرام بگذاریــم.

ــد  ــل جدی ــر عام ــزدی زاده، مدی ــور ی منص کیمیای وطن

ذوب آهن اصفهان شد.
ــگ شســتا و  ــا حضــور مســئوالن هلدین طــی جلســه ای ب
اعضــای هیئت مدیــره ذوب آهــن اصفهــان، منصور یــزدی زاده 
بــه ســمت مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان منصــوب شــد. 
ــل  ــر عام ــی مدی ــد صادق ــات احم ــه از زحم ــن جلس در ای

ســابق ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی تقدیــر شــد.
یــزدی زاده کــه از شــهریور ســال گذشــته بــه عنــوان مدیــر 
ــرد، از  ــت می ک ــران فعالی ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ــل ش عام
ســال 7۳ در ذوب آهــن اصفهــان ســمت هایی چــون عضــو 
هیئت مدیــره، معــاون برنامه ریــزی و توســعه، معــاون 
بازاریابــی و فــروش، مدیــر فــروش داخلــی و ... را تجربــه 

کــرده اســت. 

وی در شــکل گیری بــورس کاالی ایــران و همچنیــن 
اجــرای پــروژه ریــل ملــی ذوب آهــن نقــش مهمــی ایفــا 

ــرده اســت. ک
گفتنــی اســت تــا پیــش از ایــن، احمــد صادقــی از ســال 
۹۴ مدیــر عاملــی ذوب آهــن اصفهــان را بــر عهــده گرفــت 
و بــه مــدت ۳ ســال مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــود. وی 
مؤســس و دبیــر کل بــورس فلــزات، قائم مقــام شــرکت 
ــل  ــر عام ــت(، مدی ــعه نف ــی توس ــت )مهندس ــی نف مل
ــاور  ــران، مش ــی ای ــای صنعت ــت طرح ه ــرکت مدیری ش
وزیــر در امــور فلــزات غیرآهنــی، معــاون فلــزات غیرآهنــی 
ــر  ــره و مدی ــس هیئت مدی ــزات، رئی ــادن و فل وزارت مع
ــر  ــام مدی ــان و قائم مق ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــل ش عام

عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز بــوده اســت. 

 آمادگی اصفهان برای 
همکاری مشترک با شهرهای لهستانی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان خبر داد:

جذب 5 هزار حامی اصفهانی در ماه مبارک رمضان

 پذیرش FATF نشان دهنده 
ساده اندیشی و نشناختن دشمن است

 مدیر عامل جدید ذوب آهن 
منصوب شد

 مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان تأکید کرد:
 حق آبه محیط زیستی 

اولویت دوم پس از شرب
 حدیث بابایی

H.Babaie@eskimia.ir

گروه اصفهان

ســید رحمــان دانیالــی، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان اصفهــان، روز گذشــته در نشســت خبــری بــا 
اصحــاب رســانه و مطبوعــات اســتان اصفهــان درباره مشــکل 
ــا  ــط ب ــرد: جلســات مرتب ــار ک ــان اظه ــوای اصفه ــی ه آلودگ
آلودگــی هــوا همیشــه برگــزار می شــود؛ امــا پیــش از آغــاز 
ــه آن  ــی ب ــدان توجه ــول چن ــور معم ــه ط ــرما ب ــل س  فص

نمی شود. 
ــد  ــان بای ــوای اصفه ــی ه ــش آلودگ ــع کاه ــرح جام در ط
دســتگاه های  بــرای  تعریف شــده  وظایــف  مطالبه گــر 
مختلــف باشــیم کــه آنهــا را بــه تفکیــک در اختیــار اصحــاب 

رســانه قــرار می دهیــم.

گزارشــی از دیگــر ســخنان مدیــر کل حفاظــت محیــط 
ــت: ــده اس ــر آم ــن خب ــان در ای ــتان اصفه ــت اس زیس

* در طــول ســال های گذشــته اقدامــات خوبــی در راســتای 
کاهــش آلودگــی هــوای اصفهــان ماننــد پلمــپ مشــعل های 
ــه طــور  ــا ب ــا انجــام شــده اســت؛ ام مازوت ســوز نیروگاه ه
ــف  ــه ضعی ــن زمین ــئوالن در ای ــژه مس ــردم و به وی ــی م کل

عمــل کردنــد.
* ذوب آهــن نســبت بــه انجــام پروژه هــای زیســت محیطی 
ضعیــف عمــل کــرده و از برنامــه تعیین شــده عقــب اســت. 
بســیاری از صنایــع دیگــر اســتان نیــز پروژه هــای تکلیفــی و 
اعتقــادی انجــام  داده انــد کــه الزم اســت، امــا کافی نیســت.

* متأســفانه دیــدگاه دادن مجــوز بــرای معــادن جدیــد در 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــن اس ــان مبره ــتان اصفه ــور و اس کش
عالقــه زیــاد بــه اعطــای مجــوز در ایــن ارتبــاط فرقــی نیــز 

ــد. ــغال نمی گذارن ــتغال و آش ــان اش می
تــا حــدی  نیــز  * محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
و  شــود  عمــل  وارد  زمینــه  ایــن  در  می توانــد 
اســت؛ بازدارنــده  تــا حــدودی  نیــز  قانونــی   موازیــن 

 امــا راه هــای فــرار از ایــن قوانیــن ماننــد راه هــای رســیدن 
بــه خــدا زیــاد اســت.

ــده  ــتغال کمک کنن ــتای اش ــادن در راس ــیاری از مع * بس
هســتند؛ امــا در بســیاری نقــاط ایجــاد ایــن معــادن 
مشــکالت  و  بــوده  تخریب کننــده  تنهــا  غیرضــروری 
متعــددی را نیــز بــرای اهالــی منطقــه ایجــاد کــرده اســت.

* خطــر خشــک بودن تــاالب گاوخونــی موضوعــی نیســت 
کــه از ســر بــاز کنیــم؛ زیــرا بیماری هــای ناشــی از گردوغبــار 

آن تمــام کشــور را در خطــر جــدی قــرار داده اســت.
ــان  ــاز در اصفه ــای مج ــاز از چاه ه ــت های غیرمج * برداش
از همــه اســتان های کشــور باالتــر بــوده اســت. ورودی 
ــه  ــت و هم ــخص اس ــده رود مش ــد زاین ــی از س و خروج
ــه در  ــاز و غیرمنصفان ــرداری غیرمج ــک بهره ب ــم ی می دانی
ــی آن مشــخص  ــن محــدوده انجــام می شــود کــه متول ای

اســت.
* پــس از آب شــرب حق آبــه محیــط زیســتی اولویــت دوم 
اســت کــه اگــر نباشــد، پیامدهــای ناشــی از ادانشــدن ایــن 

حــق دامــن بخــش عظیمــی از کشــور را می گیــرد.

گروه اصفهان فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

سیاســت گذاری  جلســه کمیســیون  ســومین 
ــی  ــه بررس ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــش ات و پای
ــد شــهری  ــت کمیســیون گردشــگری و برن فعالی
و تصویــب طــرح تشــکیل شــورای انتشــارات 

اختصــاص یافــت.
کمیســیون  رئیــس  رناســی،  مصطفــی 
سیاســت گذاری و پایــش اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
در ایــن جلســه گفــت: در شــرایط کنونــی اقتصادی 
بایــد ســاخت داخــل مــورد توجــه جدی مســئوالن 

دولتــی قــرار گیـــرد.
ــتیم  ــازی توانس ــت خودروس ــزود: در صنع وی اف
بــه تولیــد 1۰۰ درصــد پیــکان برســیم؛ ولــی بــدون 
ــه تولیــد پــژو و واردات  ــه زیرســاخت ها ب توجــه ب
قطعــات آن روی آوردیــم و امــروز بــا یــک تحریــم 

ــران  ــکا ایــن شــرکت از ادامــه فعالیــت در ای آمری
خــودداری کــرد.

وی تأکیــد کــرد: هــر زمــان دالرهــای نفتــی دولــت 
افزایــش می یابــد، خریــد خارجــی جذابیــت 
بســیاری بــرای دولــت پیــدا می کنــد و هــر زمــان 
بــا تحریــم روبــه رو می شــود، ســاخت داخــل 
ــد  ــت از تولی ــرد. حمای ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
ــه دار  ــدت و دنبال ــه بلندم ــک برنام ــد ی داخــل بای

ــد. باش
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورای عالــی کار مبنــی 
بــر اجباری شــدن قــرارداد ســه ســاله بیــن کارفرمــا 
ــای  ــرای بنگاه ه ــه ب ــن مصوب ــت: ای ــر گف و کارگ
اقتصــادی از حملــه موشــکی آمریــکا بدتــر اســت.

وی توضیــح داد: بنگاه هــای اقتصــادی در شــرایط 
کنونــی تمــام تــالش خــود را بــرای بقــا و ادامــه 
فعالیــت در شــرایط رکــود اقتصــادی انجــام 
می دهنــد و دولــت بــا ایــن قبیــل مصوبــات 

ــازد. ــان وارد می س ــر آن ــی ب ــار دوچندان فش
 مسئوالن اجرایی کشور تاریخی را برای 

رونمایی از برند شهری مشخص نکردند
نایب رئیــس کمیســیون  علــی کرباســی زاده، 
گردشــگری و برنــد شــهری اصفهــان، گفــت: 
برنــد شــهر اصفهــان 1.5 ســال اســت کــه آمــاده 
رونمایــی اســت؛ ولــی مســئوالن اجرایــی کشــور 
مشــخص  آن  از  رونمایــی  بــرای  را  تاریخــی 

ــد. نکردن

ــرکت های  ــا ش ــکاری ب ــهری، هم ــازی ش وی برندس
ــی در بخــش گردشــگری،  ــی بین الملل ــط عموم رواب
توســعه فــرودگاه اصفهــان و پیگیــری قطار پرســرعت 
اصفهــان – تهــران را از برنامه هــای اصلــی کمیســیون 
گردشــگری اتــاق بازرگانــی برشــمرد و گفــت: ایجــاد 
ســازمان مدیریــت مقصــد بــرای جــذب گردشــگران 
خارجــی، یکــی از برنامه هــای اصلــی کمیســیون 
اســت کــه نیــاز بــه حمایــت اســتانداری و شــهرداری 

دارد.
وی اصفهــان را نهمیــن شــهر فرهنگــی و تاریخــی از 
منظــر ســازمان ملــل متحــد برشــمرد و گفــت: ثبــت 
بیــش از ۲۸ هــزار اثــر تاریخــی در ایــن شــهر و ثبــت 
۶۳ درصــد صنایــع دســتی دنیــا در ایــن شــهر نشــان 

از پتانســیل بــاالی ایــن شــهر بــرای جذب ســالیانه 5 
میلیــون گردشــگر دارد.

 خط هوایی اصفهان – آلمان راه اندازی 
می شود

وی از دایرشــدن خــط پــروازی اصفهــان - آلمــان 
بــه زودی خبــر داد و گفــت: رایزنــی بــرای خــط پــروازی 
بــه یکــی از شــهرهای  هامبــورگ، فرانکفــورت یــا 

ــت. ــام اس ــت انج ــان در دس ــلدروف آلم دوس
کرباســی زاده تأکیــد کــرد: در حوزه گردشــگری اصفهان 
ــاد اســت، ولــی کســی کار خاصــی انجــام  متولــی زی
ــدار  ــدف توســعه پای ــا ه ــی ب ــاق بازرگان ــد؛ ات نمی ده

شــهر بــا تمــام تــوان وارد ایــن گــود شــده اســت.
وی تدویــن برنامــه جامــع گردشــگری اصفهــان، 
ــه  ــن نقش ــد، تدوی ــت مقص ــازمان مدیری ــاد س ایج
گردشــگری و برندینــگ شــهری را از برنامه هــای ایــن 

ــرد. ــوان ک ــاری عن ــال ج ــیون در س کمیس

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

خشکسالی در دو هزار هکتار از 
باغ های نجف آباد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: 
ــع  ــت مناب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــی س ط
آبــی، خطــر خشکســالی بیــش از دو هــزار هکتــار از 
ــه  ــد ک ــد می کن ــتان را تهدی ــوه شهرس ــای می باغ ه
ــتفاده از ۴۰  ــا اس ــیار ب ــانی س ــع آن، آبرس ــرای رف ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــر در دســتورکار ق دســتگاه تانک
مجتبــی مطهــری بــا اشــاره بــه شناســایی 1۶ حلقــه 
ــع  ــا همــکاری اداره مناب چــاه در ســطح شهرســتان ب
ــزار  ــتن دو ه ــده نگهداش ــرای زن ــرد: ب ــار ک آب اظه
هکتــار از باغ هــای نجف آبــاد، ۴۰ تانکــر آبرســانی 
ــن چاه هــا کــه  ــار از ای ــج ب ــه دســت کم پن ــد روزان بای
دارای وضعیــت ذخیــره آبــی نســبتا بهتــری هســتند، 

آبگیــری کننــد.
ــتان  ــع آب شهرس ــر اداره مناب ــی، مدی ــد خلج محم
نجف آبــاد، شــرایط آب اســتان را در ســال جــاری 
بی ســابقه عنــوان کــرد و گفــت: پــس از بهره بــرداری 
از ســد زاینــده رود و شــبکه کانال هــای آبرســانی 
امســال   ،1۳۴۹ ســال  در  نکوآبــاد  بــه  موســوم 
نخســتین ســالی اســت کــه ایــن کانال هــا در هیــچ 

ــوند. ــری نمیش ــی آبگی صورت

ایجاد کتابخانه  سیار در 
روستاهای شهرضا 

رئیــس اداره کتابخانه هــای عمومــی شــهرضا گفــت: 
تــالش خواهیــم کــرد تــا روســتاهای بــدون کتابخانــه 
در شهرســتان شــهرضا دارای کتابخانــه ســیار شــوند.

فاطمــه پورخاقــان در توضیــح نــوع فعالیت هــای 
کتابخانــه عالمــه طباطبایــی شــهرضا اظهــار کــرد: این 
ــی دارد و دارای  ــه خاص ــان توج ــه نوجوان ــه ب کتابخان
ــام »بخــش نوجــوان« اســت  ــه ن ــژه ای ب بخــش وی
کــه کتاب هــای مخصــوص ایــن ســن در ایــن بخــش 

چیــده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کتابخانــه عالمــه طباطبایــی 
ــه  ــرادران ب دو ســالن مطالعــه مجــزای خواهــران و ب
ــه در تمــام روزهــا  ــع دارد ک ــر مرب مســاحت ۳۳۰ مت
ــدگان  ــار مراجعه کنن ــه در اختی ــاعات کار کتابخان و س
قــرار می گیرنــد، افــزود: بخــش نشــریات ایــن 
ــه دارای  ــه دارد ک ــوان مجل ــش از ۴۰ عن ــه بی کتابخان
مجــالت مفیــد بــا موضوعــات متنــوع ازجملــه 
اطالعــات عمومــی، ادبــی، دانســتنی ها، آشــپزی، 
خیاطــی، هنــری و مجــالت بســیار خــوب بــرای 

ــت. ــان اس ــودکان و نوجوان ک
کتابخانه هــای  اداره  رئیــس  پورخاقــان،  فاطمــه 
عمومــی شــهرضا، گفــت: ایــن کتابخانــه ۳ هــزار و ۴۰۰ 
نفــر عضــو فعــال دارد کــه ۴ درصــد زیــر 7 ســال، 17 
درصــد بیــن 7 تــا 1۴ ســال، ۴۴ درصــد بیــن 1۴ تــا 
۲5 ســال، ۳1 درصــد بیــن ۲5 تــا 5۰ ســال و ۴ درصد 

بــاالی 5۰ ســال هســتند.

 بهینه سازی مسیر خط لوله 
نفت خام مارون به اصفهان 

ــت  ــه نف ــط لول ــی خ ــاده دسترس ج کیمیای وطن
خــام مــارون بــه اصفهــان در محــدوده ســاحل 
رودخانــه کارون در اســتان خوزســتان توســط شــرکت 
ــان  ــه اصفه ــت منطق ــرات نف ــه و مخاب ــوط لول خط

بهینه سازی شد.
حســن مؤذنــی، رئیــس واحــد تعمیــرات عمومــی و 
ســاختمان ایــن شــرکت، گفــت: اقــدام فــوق در قالب 
ــاحل  ــی و س ــاحل غرب ــازی در س ــروژه ایمن س دو پ
شــرقی رودخانــه کارون در اســتان خوزســتان طراحــی 

ــزی شــده اســت. و برنامه ری
 وی بیــان داشــت: پــروژه بهینــه و ایمن ســازی 
ســاحل غربــی در راســتای جلوگیــری از ریــزش 
ســنگ های ناشــی از طغیــان ایــن رودخانــه بــر 
ــا احــداث  ــن مســیر ب ــه موجــود در ای روی خــط لول
ــاده  ــت ج ــنگ( در پایین دس ــور س ــی )ت ــد گابیون س
ــه صــورت  ــب ب ــر مکع ــر 1۴۰ مت ــغ ب ــی بال ــا حجم ب

ــد. ــرا ش ــی اج پلکان
حســن مؤذنــی، رئیــس واحــد تعمیــرات عمومــی و 
ســاختمان ایــن شــرکت، بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه 
فــوق در مــدت ۶۰ روز بــه اتمــام رســیده اســت، گفــت: 
ــاده،  ــت ج ــاد در پایین دس ــیب زی ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــر  ــه محــل مدنظ ــال و نصــب تورســنگ ها ب کار انتق
ــه صــورت  ــت ب ــت و درنهای ــا ســختی صــورت گرف ب

پلکانــی و در ابعــاد هندســی معیــن تنظیــم شــد.

توزیع بنزین سوپر در اصفهان 
عادی می شود

در  اخیــر  در ســه هفتــه  بنزیــن ســوپر  عرضــه 
ــده  ــالل ش ــار اخت ــور دچ ــوخت کش ــای س جایگاه ه
از  بــه طــوری کــه توزیــع آن در تعــدادی  بــود؛ 
جایگاه هــای ســوخت به ویــژه در کالنشــهرها متوقــف 

ــت. ــده اس ش
پخــش  ملــی  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه اصفه ــی منطق ــای نفت فرآورده ه
اینکــه ایــن مشــکل از اوایــل خرداد امســال در اســتان 
پیــش آمــده اســت، گفــت: توزیــع ایــن ســوخت از 
ــادی  ــت ع ــه حال ــان ب ــده در اصفه ــه آین ــر هفت اواخ

برمی گــردد.
بهمــن علیپــور بــا بیــان اینکــه بنزیــن ســوپر از طریــق 
ــح کــرد: در  ــان می رســد، تصری ــه اصفه ــه ب خــط لول
چنــد هفتــه اخیــر مشــکالتی در انتقــال ایــن ســوخت 
ــان  ــائل در زم ــن مس ــه ای ــود ک ــده ب ــود آم ــه وج ب
ــن  ــا رســیدن بنزی ــا ت حاضــر حــل شــده اســت؛ ام

ــد. ــول می کش ــد روز ط ــان چن ــه اصفه ــوپر ب س
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتــی منطقــه اصفهــان، دربــاره میــزان مصــرف بنزیــن 
ــوع  ــن ن ــان گفــت: مصــرف ای ســوپر در اســتان اصفه
ســوخت در اســتان در مقایســه بــا بنزیــن معمولــی و 

بنزیــن یــورو ۴ بســیار کــم اســت.

در سومین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
پتانسیل سالیانه جذب 5 میلیون گردشگر خارجی در اصفهان

مدیر مؤسسه خیریه کسا در گفت وگو با کیمیای وطن در تشریح هدف این مؤسسه مطرح کرد:

 کمک به رهایی از سیر ناخوشایند 
بیماری صعب العالج و پرهزینه سرطان
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کوتاه اخبار 

نصب ۱۰ هزار فقره انشعاب 
فاضالب در خراسان شمالی 

خراسان شمالی
esfahan.kimia@gmail.com

ــای ســال  ــن برنامه ه محمدرضــا شــیردل در جلســه تدوی
۹۷، اظهــار کــرد: امســال ۱۰ هــزار فقــره انشــعاب فاضــاب 
ــهر  ــفراین و ش ــیروان، اس ــورد، ش ــتان های بجن در شهرس

آشــخانه نصــب خواهــد شــد.
ــار  ــداد انشــعاب فاضــاب، چه ــن تع ــزود: از ای شــیردل اف
ــورد، ســه هــزار و ۵۰۰ فقــره  هــزار فقــره در شهرســتان بجن
در شــیروان، یــک هــزار فقــره در اســفراین و یــک هــزار و 
۵۰۰ فقــره در شهرســتان مانــه و ســملقان نصــب می شــود.

وی شناســایی درآمدهــای دیــده نشــده شــرکت همچــون 
ــدام  ــده، اق ــاب جامان ــعابات فاض ــماری و انش ــد ش واح
عملــی در جهــت افزایــش رضایــت مشــترکین و متقاضیــان 
خدمــات، ارتقــا نرم افــزار مشــترکین و درآمــد و ارتقــا ارائــه 
خدمــات الکترونیکــی بــه مــردم و قرائــت مشــترکین بــه 
ــه برنامه هــای امــور مشــترکین در  صــورت تبلتــی را ازجمل

ســال ۹۷ اعــام کــرد.
معــاون مشــترکین شــرکت آب و فاضــاب خراســان 
ــه شناســایی انشــعابات غیرمجــاز  ــان اینک ــا بی شــمالی ب
کمــاکان ادامــه دارد، گفــت: تســهیل در ارائــه خدمــات 
ــری  ــه منظــور جلوگی ــان ب ــه متقاضی ــذاری انشــعاب ب واگ
از ایجــاد انشــعاب غیرمجــاز و همچنیــن پیشــگیری از 
ــتفاده از  ــرب و اس ــبکه آب ش ــی ش ــای احتمال آلودگی ه
ــروری  ــارف ض ــعابات غیرمتع ــمند در انش ــای هوش کنتوره

ــت. اس

ایجاد ۵۹ دفتر آی سی تی 
روستایی در لرستان

لرستان
esfahan.kimia@gmail.com

ــات  ــاوری اطاع ــرکل ارتباطــات و فن ــدری مدی شــهاب حی
ــاوری  ــوزه فن ــتایی در ح ــرح روس ــت: ۵۹ ط ــتان، گف لرس
ــرای پرداخــت تســهیات معرفــی شــده  ــه پســت بانک ب ب
ــق  ــل محق ــن عم ــریع تر ای ــه س ــم هرچ ــت و امیدواری اس

شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس قانــون 
ششــم توســعه بایــد ۱۱۵ دفتــر آی ســی تی در روســتا های 
ــاس  ــر اس ــد ب ــال بای ــزود: امس ــود، اف ــاد ش ــتان ایج لرس
قانــون ششــم توســعه ۲۰ دفتــر آی ســی تی در روســتا های 
اســتان ایجــاد شــود کــه در ایــن راســتا در نظــر داریــم ۵۹ 
دفتــر ای ســی تی در روســتا های اســتان احــداث شــود کــه 
در ایــن دفاتــر عــاوه بــر باجــه بانکــی ســایر خدمــات مــورد 

نیــاز روســتاییان نیــز عرضــه خواهــد شــد.

احداث تصفیه خانه فاضالب 
شهر آبگرم
قزوین

esfahan.kimia@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قزویــن از 
احــداث تصفیه خانــه فاضــاب شــهر آبگــرم خبــر داد.

داراب بیرانونــدی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــار اولیــه ایــن  ــا مســئوالن شهرســتان آوج، اعتب در دیــدار ب

طــرح را ۳۵ میلیــارد ریــال بیــان کــرد.

وجود ۱۸۳ هزار نفر بیکار در فارس
فارس

esfahan.kimia@gmail.com

اســتاندار فــارس گفــت: نــرخ بیــکاری در فــارس بــه ۸ و ۱۰ 
دهــم درصــد رســیده اســت؛ امــا حــدود ۱۸۳ هــزار بیــکار در 

اســتان وجــود دارد.
اســماعیل اســتاندار فــارس بــا اشــاره بــه نــرخ بیــکاری در 
ــزی در  ــا برنامه ری ــان کــرد: ب کارگــروه اشــتغال فــارس، بی

ــد. ــهیل می یاب ــز تس ــا نی ــا، کار بانک ه کارگروه ه
ــث  ــه باع ــت ک ــواردی اس ــکاری از م ــرد: بی ــح ک وی تصری
ــری  ــرای جلوگی ــود و ب ــی می ش ــکات اجتماع ــروز مش ب
از ایــن مشــکل و افزایــش اشــتغال، تمامــی مدیــران 
ــود  ــای خ ــت طرح ه ــد و لیس ــد کنن ــد رص ــتگاه ها بای دس

ــد. ــک بگیرن را از بان

بندرعباس سمیه اکبری
S.Akbari@eskimia.ir

 در آیینــی از مشــترکین صنعتــی همــکاری کننده در 
برنامــه پاســخگویی بــار در تابســتان ســال گذشــته 

قدردانــی شــد.
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
هرمــزگان در ایــن همایــش گفت: تابســتان امســال 
ــه کاهــش بارندگــی بی ســابقه در طــول ۵۰  باتوجه ب
ســال اخیــر، وضعیــت تولیــد انــرژی بــرق مناســب 

نیســت.
مهنــدس محمــد ذاکــری افــزود: کاهــش بارندگــی 
و شــروع فصــل گرمــا در ایــن اســتان، تولیــد انــرژی 

بــرق را بــا کاهــش مواجــه کــرده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه 4 هــزار و ۵۰۰ مــگاوات توان 
تولیــدی انــرژی بــرق در کشــور کاهــش پیــدا کــرده 
ــا در  ــل گرم ــروع فص ــرد: ش ــان ک ــت، خاطرنش اس
اســتان، مصــرف انــرژی بــرق را افزایش خواهــد داد

ــال جاری  ــتان س ــرژی در تابس ــت ان و محدودی
بســیار جــدی اســت و نیــاز بــه همراهی بیشــتر 
مشــترکین در کاهــش مصــرف انــرژی بــرق در 

ســاعات پیــک بــار هســتیم.
ــی  ــاعات ۱۳ ال ــه س ــاره ب ــن اش ــری ضم ذاک
ــه رو اســت،  ــا افزایــش روب ــار ب ۱۷ کــه پیــک ب
ادامــه داد: ایــن زمــان گرم تریــن ســاعات 
ــارف  ــازه مص ــن ب ــه در ای ــوده ک ــبانه روز ب در ش
پیــدا  افزایــش  مراتــب  بــه   سرمایشــی 

می کند.
بــه گفتــه وی، نیروگاه هــا باتوجه بــه گرمــای 
ــد  ــی خواهن ــان کاری پایین ــوا، راندم ــاالی ه ب
اوج  بــا  الــی ۱۷  و در ســاعات ۱۳  داشــت 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــرف مواج مص

مدیرعامــل توزیــع نیــروی بــرق هرمــزگان بــا 
بیــان اینکــه ۸۲ درصــد مشــترکین ایــن اســتان در 
ــه مصــارف خانگــی  ــوط ب ــرق مرب ــع ب بخــش توزی
ــد،  ــی دارن ــرف خانگ ــد مص ــه 6۵ درص ــتند ک هس
تصریــح کــرد: ایــن مشــترکین ۷۵ درصــد مصــرف 
ــایر  ــی س ــد همراه ــه نیازمن ــته ک ــی داش سرمایش

مصارفــی همچــون صنایــع کــه قابلیــت جابه جایــی 
ــرق داشــته را هســتیم. ــرژی ب ســاعات مصــرف ان

ذاکــری افــزود: صنایــع باتوجه بــه ماهیت شــان، 
قابلیــت جابه جایــی ســاعات مصــرف برق را بیشــتر 

از مصــارف دیگــر خواهنــد داشــت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در صــورت همــکاری 
نداشــتن صنایــع، مجبــور بــه خاموشــی در تابســتان 
خواهیــم بــود، اظهــار کــرد: شــرکت توزیــع نیــروی 
ــال جلوگیــری از خاموشــی  ــه دنب ــرق هرمــزگان ب ب

ــت. ــتان اس ــطح اس ــاری در س ــی و اجب ناگهان
ــرکت  ــا ش ــع ب ــکاری صنای ــه، هم ــری در ادام ذاک
خصــوص  در  هرمــزگان  بــرق  نیــروی  توزیــع 
جابه جایــی ســاعات مصــرف را در کاهــش بــار 

بســیار مؤثــر دانســت.

بــه گفتــه وی، 66 هــزار مشــترک در کل 
اســتان وجــود دارد کــه ۲ هــزار و ۵۰۰ مشــترک 
در بخــش صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت بوده 
و  4 درصــد مصــرف انــرژی اســتان بــه صنایع 

اختصــاص دارد.
ــزگان  ــرق هرم ــروی ب ــع نی ــل توزی  مدیرعام
خاطرنشــان کــرد: در ســال جاری نیازمنــد 
ــه  ــا ب ــوده ت ــرف ب ــش مص ــگاوات کاه ۷۸ م

ــیم. ــتان برس ــبکه در اس ــداری ش پای
تفاهم نامه هایــی  بــه  همچنیــن  ذاکــری 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــزگان اش ــع هرم ــا صنای ب
جابه جایــی  عملیاتــی،  ذخیــره  طرح هــای 
ــار،  ــار در ســاعات اوج ب روز جمعــه، کاهــش ب
ــرات و مولدهــای اضطــراری  ــات، تعمی تعطی
ــوی  ــرا از س ــورت اج ــور در ص ــزل ژنرات ــا دی ی
تشــویقی  طرح هــای  مشــمول  صنایــع 

ــد. ــد ش خواهن

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

ــگاه  آزاد  ــی دانش ــان داروی ــات گیاه ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــرق و  ــواع ع ــر ان ــه ۸۰۰ لیت ــد روزان ــامی اراک از تولی اس

ــر داد.  ــز خب ــن مرک ــانس در ای اس
دکتــر غامرضــا نــادری بــا اعــام ایــن خبــر بیــان کــرد: بــا 
راه انــدازی ســایت تولیــد عرقیــات گیاهــی در این دانشــگاه، 

رونــد تولیــد انــواع عرقیــات و اســانس آغــاز شــد. 
ــا،  ــرق نعن ــی همچــون ع ــد عرقیات ــه تولی ــا اشــاره ب وی ب
آویشــن، کاســنی و بوقنــاق کــه گیــاه بومــی اســتان 
مرکــزی اســت، گفــت: باتوجه بــه اینکــه ایــن مرکــز امــکان 
بســته بندی عرقیــات و اســانس های تولیــدی خــود را 
دارد، پــس از تولیــد روزانــه ۸۰۰ لیتــر انــواع عــرق و اســانس 

ــط  ــده توس ــت ش ــرکت ثب ــت 4 ش ــه هم ــته بندی ب و بس
ــازار  ــه ب ــدی مشــخص روان ــز، محصــوالت تحــت برن مرک

می شــوند. 
ــادری تصریــح کــرد: ســوله ای در محــل دانشــگاه کامــا  ن
تجهیــز شــده و مــورد تأییــد بهداشــت قــرار گرفتــه اســت و 
در ایــن فضــا، اقــدام بــه تولیــد ۲۱ محصــول اعــم از انــواع 

ــوش و... می شــود.  ــات، اســانس، دمن عرقی
ــدی  ــار گل محم ــم ۳۵ هکت ــت دی ــه کش ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــان، اف ــون دامغ ــور همچ ــتان های کش ــر اس در دیگ
در حــال حاضــر در اســتان مرکــزی خاصــه در شهرســتان 
محــات، مســاحت ۱۰ هکتــار و در اراک بــه مســاحت 
هشــت هکتــار کشــت گیــاه گل محمــدی در حــال انجــام 
اســت و سیاســت افزایــش ســطح را نیــز مدنظــر داریــم. 

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

تعــداد  افزایــش  از  جوانــان گلســتان  و  ورزش  مدیــرکل 
کشــورهای شــرکت کننده در مســابقات بین المللــی ووشــو 
ــور  ــه ۱۳ کش ــداد ب ــن تع ــت: ای ــر داد و گف ــارس خب ــام پ ج
ــی ووشــو  ــی گفــت: مســابقات بین المل افزایــش یافــت. طیب
ــتان  ــی اس ــه میزبان ــاه ب ــارم تیرم ــوم و چه ــارس، س ــام پ ج
گلســتان برگــزار می شــود.وی ادامــه داد: ایــن مســابقات 
ــابقه  ــت مس ــوع هف ــی از مجم ــای ورزش ــتین رقابت ه نخس
ــتان  ــاری در اس ــال ج ــه در س ــت ک ــی اس ــی بین الملل ورزش

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــتان برگ گلس
مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان خاطرنشــان کــرد: بــا اعام 
آمادگــی آلمــان و یونــان بــرای حضــور در ایــن رقابت هــا، 

ایــن  در  شــرکت کننده  کشــورهای 
مســابقات بــه ۱۳ کشــور افزایــش 
یافــت و پیــش از ایــن نیز کشــورهای 
ازبکســتان،  ویتنــام،  دومنیکــن، 
افغانســتان، پاکســتان، ســوئد، عراق، 
لبنــان، هندوســتان، اندونــزی و ایــران 
آمادگــی خــود را بــرای حضــور در ایــن 

ــد. ــرده بودن ــام ک ــابقات اع مس
ــن مســابقات دو  ــی گفــت: در ای طیب
تیــم از کشــورمان حاضــر خواهد شــد 
کــه یــک تیــم از اســتان گلســتان بــه 
نمایندگــی از کشــورمان در مســابقات 

بــا حریفــان رقابــت خواهــد کــرد.

استانها

 تولید روزانه 800 لیتر عرق و اسانس
 در دانشگاه آزاد اراک

افزایش تعداد کشورهای شرکت کننده در مسابقات 
بین المللی ووشو جام پارس

اجرای طرح ملی همای 
رحمت در استان یزد

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

ــان جمعیــت هــال احمــر اســتان   معــاون داوطلب
ــای  ــی هم ــرح مل ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
رحمــت گفــت: بیــش از دو هــزار ســبد غذایــی بیــن 

ــع شــده اســت. ــدان توزی نیازمن
جــال بحرینــی بــا اشــاره بــه برگــزاری طــرح همای 
رحمــت و ســفره های مهربانــی گفــت: هرســاله 
ــی  ــت و تجل ــم رحم ــیدن موس ــا فرارس ــان ب هم زم
ــن و  ــدی از همــت واالی خیری ــا بهره من ــت ب حقیق
ــدان،  ــان و نیازمن ــه محروم ــک ب ــوکاران در کم نیک
طــرح ملــی همــای رحمــت در سراســر کشــور 

به ویــژه در یــزد اجــرا می شــود.
وی دســتاورد های اجــرای ایــن طــرح را ارتقــای 
ــن  ــدان و محرومی ــه نیازمن ــانی ب ــام خدمت رس نظ

بــر اســاس مشــارکت و تأمیــن منابــع مالــی 
آســیب های  از  پیشــگیری  خیریــن،  توســط 
ــم  ــق ک ــت در مناط ــی از سوءمعیش ــی ناش اجتماع
اساســی  نیاز هــای  حداقــل  تأمیــن  برخــوردار، 
امــکان  ایــام،  ایــن  در  نیازمنــد  خانواده هــای 
ــن و  ــان، خیری ــال داوطلب ــارکت فع ــور و مش حض
مــددکاران در فعالیت هــای انسان دوســتانه، تقویــت 
ــا در  ــارکت آن ه ــه و مش ــات داوطلبان ــه خدم روحی
برنامه هــای خیرخواهانــه و گســترش مشــارکت 
ــت  ــداف جمعی ــا اه ــو ب ــی، همس ــای مردم نهاد ه

ــرد. ــام ب ــر ن ــال احم ه
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــح ک ــی تصری بحرین
طــرح، هدایــت کمک هــای مردمــی در راســتای 
حمایــت از خانواده هــای محــروم، ترویــج فرهنــگ 
ــاق و ســنت های حســنه اســامی، گســترش و  انف
ــی،  ــارکت های مردم ــاون و مش ــه تع ــج روحی تروی
ــی از  ــا تأس ــتانه ب ــای انسان دوس ــج ارزش ه تروی
تعالیــم الهــی در شــیوه خدمت رســانی و کمــک بــه 

ــدان و کمــک  ــام، حفــظ کرامــت انســانی نیازمن ایت
بــه رشــد فضایــل اخاقــی و معنــوی آن هــا در مــاه 
مبــارک رمضــان، ایجــاد زمینــه مشــارکت خیریــن و 
نیکــوکاران در اجــرای برنامه هــای عام المنفعــه و 
خیریــه، ایجــاد فضــای مناســب بــه منظــور تعامــل 
تنگاتنــگ خیریــن و نیکــوکاران بــا گروه هــای هــدف 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در مــاه مبــارک رمضــان 
ــن  ــدان ســفارش شــده کــه در ای ــه نیازمن کمــک ب
طــرح بشردوســتانه، عمــده بهــره وران بیمــاران 
صعب العــاج، زنــان سرپرســت خانــوار، ایتــام، 
ــن، ســالمندان  خانواده هــای کــم برخــوردار، معلولی
ــتند. ــان هس ــای زندانی ــادگان و خانواده ه و ازکارافت

معــاون هــال احمــر اســتان گفــت: از ابتــدای مــاه 
ــبد  ــزار س ــش از دو ه ــون بی ــان تاکن ــارک رمض مب
ــا حفــظ کرامــت انســانی در بیــن اقشــار نیازمنــد  ب
اســتان توزیــع گردیــده و تعــداد ۸۰ ســفره افطــاری 

گســترده شــده اســت.

#خبر _ ویژه

کوتاه از استان ها
 آغاز عملیات اجرایی 

 ساخت بیمارستان 
شهدای پتروشیمی شازند

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

عملیــات اجرایــی احــداث بیمارســتان ۱6۰ تختخوابــی شــازند 
بــا مشــارکت پتروشــیمی و دانشــگاه علوم پزشــکی بــه منظور 

تأمیــن نیازهــای بهداشــتی و درمانــی ایــن خطــه آغــاز شــد.
ایــن بیمارســتان در وســعت 4 هکتــار و بــا صــرف اعتبــار اولیــه 
ــاخته  ــازند س ــیمی ش ــوی پتروش ــی از س ــارد ریال 6۰۰ میلی

می شــود.
ــزار  ــدود ۱6 ه ــده، ح ــام ش ــای انج ــاس پیش بینی ه ــر اس ب
ــی  ــتان پیش بین ــن بیمارس ــی در ای ــای فیزیک ــع فض مترمرب

شــده اســت.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در جریــان ســفر 
ــداث  ــرح اح ــد از ط ــن بازدی ــزی، ضم ــتان مرک ــه اس ــود ب خ
بیمارســتان ولــی عصــر )عــج(، در آییــن بهره بــرداری از بخــش 
دوم طــرح توســعه بیمارســتان آیــت هللا خوانســاری اراک نیــز 

شــرکت کــرد.
ــر  ــامت از دیگ ــوزه س ــران ح ــل از خی ــن تجلی ــور در آیی حض
برنامه هــای ســفر وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش و 

ــت. ــزی اس ــتان مرک ــه اس ــکی ب پزش
اســتان مرکــزی بــا یــک میلیــون و 4۱4 هــزار نفــر جمعیــت 
بــا ۱۲ شهرســتان، دارای ۲۰ بیمارســتان فعــال بــا یــک هــزار و 
۹4۵ تخــت مصــوب و ۷۵۰ تخــت فعــال در قالــب ۸۵ بخــش 

درمانــی اســت.

 پیشرفت ۶۰ درصدی 
مهم ترین پروژه خط انتقال آب 

به دریاچه ارومیه
ارومیه

esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه از 
پیشــرفت 6۰ درصــدی مهم تریــن پــروژه خــط انتقــال آب بــه 

ــر داد. ــه خب ــه ارومی دریاچ
فرهــاد ســرخوش مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه بــا اشــاره بــه ضــرورت تســریع رونــد احــداث 
ــار داشــت:  ــه، اظه ــه دریاچــه ارومی ــال آب ب ــای انتق پروژه ه
پــروژه کانی ســیب بــه طــول ۳6 کیلومتــر بزرگ تریــن و 
مهم تریــن خــط انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه اســت کــه در 

ــش از 6۰ درصــد پیشــرفت دارد. ــال حاضــر بی ح
ســرخوش ادامــه داد: تاکنــون بیــش از ۲۰ کیلومتــر از تونــل 

حفــاری شــده اســت.
وی افــزود: تــا یــک ســال آینــده آب از طریــق خــط انتقــال 
ســد کانــی ســیب بــه دریاچــه ارومیــه می رســد و 6۵۰ 
ــن  ــن دریاچــه تأمی ــاز ای ــورد نی ــون مترمکعــب از آب م میلی

ــد شــد. خواه
ــار  ــه اظه ــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومی ــر دفت مدی
داشــت: تونــل ایــن پــروژه در پرتــال ورودی و خروجی توســط 
دو دســتگاه تــی. بــی. ام در پرتــال میانــی به صــورت دســتی 

ــود. ــاری می ش حف
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اعتبــارات انتقــال آب بــه دریاچــه 
ارومیــه گفــت: امســال بــرای تــداوم اجــرای خــط انتقــال آب 
ســد کانــی ســیب بــه دریاچــه ارومیــه 4 هــزار میلیــارد ریــال 
از اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی اعتبــار در نظــر گرفته شــده 

اســت.

کشف 7۰ اصله چوب  قاچاق 
جنگلی در اردبیل

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اردبیــل گفــت: 
ــگان  ــوران ی ــط مأم ــی توس ــاق جنگل ــوب  قاچ ــه چ ۷۰ اصل

ــع طبیعــی کشــف شــد. حفاظــت مناب
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــت، مدی ــهامت هدای ش
اســتان اردبیــل افــزود: بــا هوشــیاری نیروهــای یــگان 
حفاظــت منابــع طبیعــی اســتان، یــک دســتگاه وانت نیســان 
ــه  ــه چــوب  قاچــاق جنگلــی در جــاده حــور ب حامــل ۷۰ اصل

ــط شــد. ــاق ضب ــه قاچ ــف و محمول ــل توقی اردبی
ــا  وی گفــت: در ایــن رابطــه یــک نفــر متخلــف دســتگیر و ب
تشــکیل پرونــده بــرای رســیدگی بــه مراجــع قضایــی اســتان 

معرفــی شــد.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان بــا بیــان اینکــه 
نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان بــه صــورت شــبانه روزی بــا متخلفــان برخــورد جــدی 
ــت در  ــتداران طبیع ــردم و دوس ــزود: م ــت، اف ــد داش خواهن
صــورت مشــاهده تخریــب منابــع طبیعــی و قاچــاق هرگونــه 
ــودجو و  ــراد س ــط اف ــی توس ــی و مرتع ــای جنگل فرآورده ه
فرصت طلــب، مراتــب را بــه شــماره تلفــن رایــگان ۱۵۰4 مرکــز 
ــه  ــه ب ــع طبیعــی اســتان ک ــگان حفاظــت مناب فرماندهــی ی
صــورت شــبانه روزی آمــاده دریافــت گزارشــات مردمــی بــوده 

اطــاع دهنــد.

اجرای ۱۰۶ برنامه دهه امامت و 
والیت در خراسان شمالی

خراسان شمالی
esfahan.kimia@gmail.com

ــگ و ارشــاد اســامی اســتان از اجــرای  ــرکل اداره فرهن مدی
ــت در خراســان شــمالی  ــت و والی ــه امام ــه در ده ۱۰6 برنام

ــر داد. خب
ــگ و ارشــاد اســامی  ــرکل اداره فرهن ــده مدی حســین فرخن
ــه  ــای ده ــی برنامه ه ــه هماهنگ ــمالی در جلس ــان ش خراس
امامــت و والیــت افــزود: بنیــاد بین المللــی غدیــر کشــور در 
ســال جــاری برنامه هــای دهــه امامــت و والیــت را در چهــار 
بخــش گرامیداشــت غدیــر، فرهنگــی، تبلیغــی و زیربنایــی و 
برنامه هــای زیرســاختی و ســاختاری بــه اســتان ابــاغ کــرده 

اســت.
دبیــر بنیــاد بین المللــی غدیــر، اعــزام مبلــغ بــه دانشــگاه ها، 
جشــنواره کتابــت خطبــه غدیــر، جشــنواره دانش آمــوزی مهر 
غدیــر، مســابقات ورزشــی، برگــزاری مســابقات کتابخوانــی، 
هدایــت محتوایــی ســایت های اینترنتــی و غدیرشناســی 
ــت در اســتان  و... را از اهــم برنامه هــای دهــه امامــت و والی

بیــان کــرد.
فرخنــده اظهــار کــرد: در ســال جــاری بــا تشــکیل کمیته هــای 
تخصصــی، فعالیت هــای شــکل گرفتــه غدیــری بــا انســجام 
بیشــتری اســتمرار یابــد و بــر وســعت و دامنــه مخاطبــان و 

فعــاالن غدیــر افــزوده شــود.

شهر قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

ــا  ــه ب ــر مقابل ــد ب ــن تأکی ــدس ضم ــهردار ق  ش
ــار  ــهر اظه ــن ش ــاز در ای ــاز غیرمج ــاخت و س س
بــه  »عزیــزی«  شــهرک  مشــکات  داشــت: 

می شــود. حــل  ســرعت 
از  بازدیــد  حاشــیه  در  مختــاری  مســعود 
ــتان  ــی دادس ــا همراه ــه ب ــزی« ک ــه »عزی منطق
ــن  ــت بســیج ای ــه مقاوم ــده ناحی ــدس، فرمان ق
شهرســتان، اعضــای شــورای اســامی شــهر 
و جمعــی دیگــر از مســئولین ادارات قــدس 
ــع  ــب در جم ــن مطل ــان ای ــا بی ــد، ب ــزار ش برگ
خبرنــگاران اظهــار داشــت: بحــث بهبــود ســیمای 
شــهری و همچنیــن رفــع مشــکات مرتبــط 
ــورد  ــق م ــی مناط ــوده و بازآفرین ــت فرس ــا باف ب
 نیــاز در طــرح تفصیلــی دیــده شــده اســت

ــزار  ــه ۱۰ه ــک ب ــودن نزدی ــاکن ب ــه س و باتوجه ب
نفــر از شــهروندان در ایــن محــدوده کمتــر توســعه 
ــه مشــکات  ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــه، ب یافت

ــه ســرعت رفــع و رجــوع شــود. ایــن منطقــه ب
وی افــزود:  همــه ســازه های موجــود در منطقــه 
انتهایــی شــهرک عزیــزی و اطــراف آن در حاشــیه 
کــوه و همچنیــن نزدیــک بــه دیوارهــای پــادگان 
ــه ســاخته شــده  ــدون پروان ــه نوعــی ب نظامــی ب
اســت و بــه طــور حتــم فاقــد اســتحکام بنا اســت 
ــه  ــن مجموع ــود ای ــادگان نب ــای پ ــر دیواره و اگ
ســاخت و ســازهای بی رویــه محــدود نمی شــد و 
ایــن بافــت ناهمگــون شــهر همچنــان رشــد قــارچ 

ــرد. ــدا می ک ــه ای پی گون

ــاخت و  ــه س ــری از هرگون ــدس جلوگی ــهردار ق ش
ــوس برنامه هــای شــهرداری  ســاز غیرمجــاز را از رئ
دانســت و گفــت: توجــه بــه ایــن موضــوع ضرورتــی 
اجتناب ناپذیــر اســت تــا بتوانیم این منطقــه را از این 
مشــکات موجــود دور کنیــم کــه البتــه نــگاه ویژه ای 
نیــز بــه بافــت فرســوده این منطقــه خواهیم داشــت 
و در وزارت راه و مســکن و شهرســازی هــم باتوجه بــه 
جمعیــت باالیــی کــه در ایــن قســمت از شــهر قدس 
ســاکن هســتند، به طــور حتــم شــاخصه های خوبــی 
ــه خواهــد  ــز اندیشــیده و تدابیــری در نظــر گرفت نی
ــه  ــری ک ــوع دیگ ــه داد: موض ــاری ادام ــد. مخت ش
ــام شــهرها و  ــه در تم ــه بلک ــن منطق ــا در ای ــه تنه ن
ــه آن توجــه شــود،  روســتاهای کشــور الزم اســت ب

ــه بیــش از گذشــته  احســاس مســئولیت و مداخل
ــن  ــه و ســکنه آن و فرهنگ ســازی در ای خــود محل
زمینــه اســت؛ یعنــی ابتــدا خــود مــردم وارد عرصــه 
شــده و در ادامــه مــا ایــن موضــوع را تقویــت 
ــطه  ــه واس ــه ب ــود ک ــب می ش ــن موج ــم و ای کنی
ــتگاه های  ــام دس ــود دارد تم ــه وج ــری ک مطالبه گ
خدماتــی، بهداشــتی، آموزشــی و... پــای کار آمــده و 
بهتریــن شــرایط را بــرای زندگــی شــهروندان فراهــم 

کننــد.
ــل  ــی مراح ــرد: ط ــان ک ــدس خاطرنش ــهردار ق ش
ــه  ــهرداری منطق ــه ش ــا مجموع ــراه ب ــدد هم متع
یــک قــدس و همچنیــن همراهــی اعضــای شــورای 
 اســامی از ایــن منطقــه بازدیــد صــورت گرفته اســت

و بــر همیــن اســاس، تدابیــر الزم بــرای ســاماندهی 
ــیده  ــهر اندیش ــدوده از ش ــن مح ــازی ای و بهینه س
ــاماندهی  ــث س ــا بح ــت م ــروع فعالی ــده و ش ش

ــود. فضــای ســبز منطقــه خواهــد ب
ــات  ــه خدم ــد: ارائ ــر ش ــه، متذک ــاری در خاتم مخت
در محــدوده شــهرک عزیــزی و مناطــق اطــراف آن 
در حــد امکانــات اولیــه هــم دیــده نشــده اســت و 
بــه ایــن خاطــر الزم اســت، فعالیت هــای بیشــتری 
ــا بحــث  ــرد؛ م ــن قســمت از شــهر انجــام گی در ای
ســاماندهی ایــن منطقــه را بــا جدیــت دنبــال 
خواهیــم کــرد تــا مشــکات هرچــه ســریع تر مرتفــع 
شــود و اگــر بخواهیــم میــزان خدمــات را افزایــش 
دهیــم، به طــور حتــم بــا نیازهایــی روبــه رو خواهیــم 
ــود کــه می بایســت فراهــم شــود و ایــن آمادگــی  ب
ــن  ــا در ای ــن برنامه ه ــه زودی ای ــه ب ــود دارد ک وج
منطقــه و دیگــر مناطــق شــهر قــدس اجرایی شــود.

شهردار قدس مطرح کرد: 
مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در شهر قدس 
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تجلیل از واحدهای صنعتی همکار با شرکت توزیع برق هرمزگان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان:
مردم سمنان در مصرف آب صرفه جویی کنند  

سمنان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان ســمنان، مــردم ســمنان را بــه 
صرفه جویــی در مصــرف آب بــرای پیشــگیری از قطعــی و افــت فشــار آب در مناطــق 

مختلــف ایــن شــهر فــرا خوانــد.
ــرف تأمیــن می شــود و  ــارش ب ــره آب در شــهرها از ب محمــد طاهــری گفــت: ذخی
ــات گل  ــره آب در قن ــن ذخی ــود؛ بنابرای ــرف در ســمنان خــوب نب ــارش ب پارســال ب
رودبــار و چشــمه روزیــه کــه تأمین کننــده آب در شــهر ســمنان اســت، کاهــش یافتــه 

اســت .
وی افــزود: بــر اســاس بررســی کارشناســان، ظرفیــت آب قنــات گل رودبــار از ۱6۵ 
مترمکعــب در ثانیــه، پارســال بــه ۱۰6 مترمکعــب در ثانیــه و ظرفیــت چشــمه روزیــه 

از 44۰ مترمکعــب در ثانیــه بــه ۲۷۰ مترمکعــب در ثانیــه رســیده اســت.
ــه از  ــا اینک ــت: ب ــمنان گف ــتان س ــهری اس ــاب ش ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــتفاده  ــمنان اس ــهر س ــن آب در ش ــرای تأمی ــع آب ب ــا و مناب ــوان چاه ه ــر ت حداکث
می شــود؛ ولــی در برخــی مناطــق، افــت فشــار یــا قطعــی آب به ویــژه در ســاعات 

ــا ســحر را داریــم. پــس از افطــار ت
ــهریان، در  ــایر همش ــاز س ــورد نی ــن آب م ــرای تأمی ــت ب ــردم خواس ــری از م طاه

مصــرف آب صرفه جویــی و مدیریــت داشــته باشــند.

مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان:
احداث 2۹ هزار واحد مسکن مهر در همدان

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر مســکن اداره کل راه و شهرســازی اســتان همــدان از احــداث ۲۹ هــزار واحــد 
مســکن مهــر در اســتان خبــر داد.

ــا  ــدان ب ــتان هم ــازی اس ــکن اداره کل راه و شهرس ــر مس ــی، مدی ــدی رضای مه
اشــاره بــه اینکــه بســتن مالیــات بــر خانه هــای خالــی، بــر درآمــد دولــت اضافــه 
می کنــد؛ امــا مشــکلی را از بــازار مســکن حــل نمی  کنــد، اظهــار کــرد: مرکــز آمــار 
ــداد  ــا تع ــد؛ ام ــام می ده ــی را انج ــای خال ــداد خانه ه ــد تع ــاله رص ــران هرس ای
ــار  ــز آم ــات در مرک ــن اطاع ــدان مشــخص نیســت و ای ــی در هم ــای خال خانه ه

ــران وجــود دارد. ای
ــه  ــد ب ــش می یاب ــات، قیمــت مســکن افزای ــا بســتن مالی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــد پرداخ ــتأجران بای ــژه مس ــردم و به وی ــب م ــه از جی ــن هزین ــه ای ــوری ک ط
شــود، افــزود: پول هایــی کــه در بخــش مســکن بــه صــورت خانــه خالــی هزینــه 
شــده اســت، بایــد بــه چرخــه تولیــد بیایــد تــا بــه اشــتغال و تولیــد کمــک کنــد.
رضایــی خاطرنشــان کــرد: براســاس آخریــن آمــار کــه در ســال ۹۵ توســط مرکــز 
ــدان  ــتان هم ــده در اس ــادر ش ــای ص ــده، کل پروانه ه ــتخراج ش ــران اس ــار ای آم
یک هــزار و 6۹۳ فقــره بــوده اســت کــه بیــش از یــک هــزار و ۲۰۰ پروانــه در شــهر 

همــدان صــادر شــده اســت.

مدیرعامل آبفار مازندران:
۱۵۹۱ روستای مازندران تحت پوشش آبفار است

مازندران
esfahan.kimia@gmail.com  

مجیــد عبداللهــی مدیرعامــل آب و فاضــاب روســتایی مازنــدران، بــا بیــان اینکــه بــر 
اســاس سرشــماری 4۲.۳ درصــد جمعیــت اســتان در روســتا زندگــی می کننــد، گفــت: 
دو هــزار و 4۳۳ روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار در اســتان وجــود دارد کــه ایــن تعــداد هــزار و 

۵۹۱ روســتا تحــت پوشــش آب و فاضــاب روســتایی مازنــدران اســت.
عبدالهــی بــه شــاخص بهره منــدی آب شــرب اشــاره کــرد و افــزود: شــاخص 
بهره منــدی مــا از 6۸.۷۲ در ســال ۹۲ بــه ۷۵.۹6 درصــد در ســال گذشــته رســیده اســت 

ــه متوســط کشــوری نزدیــک هســتیم. کــه ب
ــتاهای  ــی روس ــه پراکندگ ــاره ب ــا اش ــدران ب ــتایی مازن ــاب روس ــل آب و فاض مدیرعام
اســتان، بیــان کــرد: ۵۷۵ حلقــه چــاه، یــک هــزار و 4۰6 دهنــه چشــمه، ۱۵ هــزار و ۱۳  
شــبکه توزیــع آب، ۳۷۱ ایســتگاه پمپــاژ آب در مــدار، هفــت آزمایشــگاه میکروبی، شــش 
آزمایشــگاه فیزیکی شــیمیایی و یک آزمایشــگاه ســیار در روســتاهای اســتان وجود دارد. 
وی تعــداد انشــعاب نصب شــده در ســال گذشــته را 4۱۷ هــزار و ۱۷6 فقــره دانســت و 

اذعــان کــرد: در چهــار ســال گذشــته 4۹6 روســتا از آب شــرب بهره منــد شــدند. 
ــه پروژه هــای آب و فاضــاب روســتایی اشــاره کــرد و افــزود: ۲۵۲ پــروژه  عبدالهــی ب
نیمه تمــام در ســال ۹۲ داشــتیم کــه ۱6۰ پــروژه تــا ســال ۹۵ بــه بهره بــرداری رســیده 

اســت.



ــره  ــت ویکمین کنگ ــزاری بیس ــتانه برگ ــری در آس ــاس بصی عب
انجمــن ارولــوژی ایــران، اظهــار داشــت: در ایــن کنگــره دربــاره 
ــکوپی و  ــان، آندوس ــال و زن ــوژی اطف ــون ارول ــی همچ مباحث
جراحی هــای  ادراری،  دســتگاه  ســرطان های  الپاراســکوپی، 
گفت وگــو  و  بحــث  و...   ادراری  دســتگاه های  ترمیمــی 
می شــود و جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی و درمان هــای 

نویــن مطــرح می شــود.
وی افــزود: ایــن کنگــره از 29 خــرداد بــه مــدت 4 روز در محــل 
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــای بین الملل ــالن همایش ه س
برگــزار می شــود و میهمانانــی از داخــل و خــارج کشــور کــه در 

ــد. ــرکت می کنن ــتند، ش ــر  هس ــوژی صاحب نظ ــوزه ارول ح
رئیــس انجمن ارولوژی ایران درباره شــایع ترین مشــکالت ارولوژی 
 در زنــان گفــت: بی اختیــاری ادراری یکــی از ایــن مشــکالت بــوده

 کــه بــر اســاس برخــی از آمارهــا تــا 30 درصــد از زنانــی کــه 
ــی  ــه درجات ازدواج کــرده و زایمان هــای متعــدد داشــته اند ب
ــکات   ــن ن ــه آخری ــوند ک ــال می ش ــاری ادرار مبت از بی اختی
درمانــی و تشــخیصی بی اختیــاری ادراری را همــکاران مــا در 

ــد. ــه بحــث و تبادل نظــر می گذارن ــرد ب ــک میزگ ی
ــن  ــای ســخت و مشــکل همچنی ــت: زایمان ه ــری گف بصی
ــد ســبب  طوالنی مــدت از مجــاری زایمــان طبیعــی، می توان
بی اختیــاری ادراری در زنــان شــود کــه در قدیــم بــرای 
ــد  ــتفاده می ش ــاز اس ــی ب ــای جراح ــان آن از روش ه درم
ــرار  ــای بســته  و آندوســکوپی مدنظــر ق ــون جراحی ه و اکن
ــل  ــه حاص ــن زمین ــی در ای ــرفت های خوب ــه پیش ــته ک داش
شــده اســت و درمــان ایــن بیمــاری صددرصــد امکان پذیــر 

اســت.

ــودکان  ــی ک ــکالت دندان ــا مش ــاط ب ــی در ارتب ــژگان پالش م
اظهــار کــرد: یکــی از دغدغه هــای اصلــی مــن چگونگــی 
حفــظ ســالمت و زیبایــی دنــدان بــوده اســت. ایــن ســالمتی 
ــه از  ــی ک ــه هنگام ــت ک ــی اس ــه نعمت های ــی ازجمل و زیبای
دســتش می دهیــم، بــه دســت آوردنــش بســیار دشــوار 

ــت. اس
وی افــزود: مــن دوره هــای متعــددی را در ایــن بــاره دیــده ام 
و بــا نگــرش اســاتید مختلــف آشــنا شــدم و در پایــان تمامــی 
ــظ  ــه حف ــن نتیجــه رســیدم ک ــه ای ــی ب ــای علم ــن دوره ه ای
زیبایــی اولیــه دندان هــا بســیار مهم تــر از آن اســت کــه افــراد 
ــک  ــد و دندانپزش ــت بدهن ــی را از دس ــن زیبای ــی از ای بخش
ــه  الزم،  ــار داشــتن بهتریــن مــواد و تجرب ــا در اختی بخواهــد ب

بخشــی از ایــن زیبایــی را بــه شــما برگردانــد.

ایــن دندانپزشــک ادامــه داد: مهم تریــن رســالت مــا چگونگــی 
ــا  ــیم ب ــه در تالش ــت ک ــالمت دندان هاس ــی و س ــظ زیبای حف
اطالعــات و ارائــه خدمــات مناســب، آگاهــی مــردم را بــاال برده 
و بــه دنبــال آن تغییــر نگــرش و رفتــار را در آنها شــاهد باشــیم.
پالشــی گفــت: می بایســت نگــرش مــردم را نســبت بــه 
دهــان و دندان های شــان عــوض کنیــم و ایــن موضــوع 
ــی  شــود.  ــق نم ــح محق ــع و صحی ــه موق ــوزش ب ــا آم جــز ب
بایــد مطالبــه مــردم را از دریافــت خدمــات دندانپزشــکی 
پیشــگیرانه و ســالمت محور بــاال ببریــم بــه گونــه ای کــه مــردم 
وارد مطب هــا شــوند و درخواســت خدمــات دندانپزشــکی 
ــیر  ــن مس ــه در ای ــدوارم ک ــند. امی ــته باش ــگیری را داش پیش
ــاء ســالمت شــهروندان مان  ــه ارتق ــم ب ــم و بتوانی ــرار بگیری ق

ــم. کمــک کنی

رئیس بیست ویکمین کنگره انجمن ارولوژی ایران:

۳۰ درصد زنان گرفتار بی اختیاری ادراری
مردم باید نسبت به دریافت خدمات پیشگیرانه 

مطالبه گر باشند

پاکسازی کبد با این میوه
ــه  ــال هســتند ب ــد مبت ــاری نارســایی کب ــه بیم ــه ب ــرادی ک اف
ــه واســطٔه  ــد ب ــال اســتفاده از مــوادی هســتند کــه بتوانن دنب
آن هــا بــه عملکــرد بهتــر کبدشــان کمــک کننــد. یکــی از ایــن 

میوه هــا گریپ فــروت اســت. 
در این مقاله بیشتر درباره خواص گریپ فروت بخوانید.

 کبد را پاک سازی می کند
ــد  ــه ســالمت کب ــدن ب ــا پاک ســازی ســموم ب گریپ فــروت ب
ــوردن آن  ــا خ ــروت ی ــیدن آب گریپ ف ــد و نوش ــک می کن کم

باعــث می شــود، احســاس بهتــری داشــته باشــیم. 
ــود  ــد در بهب ــم زدایی از کب ــت، س ــان داده اس ــات نش تحقیق
و کاهــش عالئــم بیماری هــای مزمــن مثــل: افســردگی، 
گرفتگــی عضــالت و ســردردهای مزمــن مؤثــر اســت. ســموم 
خطرناکــی اطــراف مــا وجــود دارد کــه بــرای ســالمتی مضــر 
مثــل گریپ فــروت  تصفیه کننــده خــوب  یــک  هســتند؛ 
می توانــد بــه ازبین بــردن برخــی از ایــن ســموم کشــنده 

ــد. کمــک کن

 از بدن در برابر سرطان پروستات محافظت می کند
ــل  ــه عوام ــر حمل ــیدان در براب ــار از آنتی اکس ــوه سرش ــن می ای
ســرطان زا کــه در کمیــن پروســتات هســتند از بــدن محافظــت 
ــی  ــوه حت ــن می ــه ای ــات نشــان داده اســت ک ــد. تحقیق می کن
را   DNA ســطح  در  آســیب دیده  ســلول های  اســت  قــادر 
بازســازی کنــد. ســرطان پروســتات، ســرطانی شــایع در مــردان 
ــر  ــی مرگ ومی ــت اصل ــن عل ــار، دومی ــاس آم ــت و براس اس

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــه ب ــرطان ری ــس از س ــردان پ م
 درخشان کننده پوست

ــما  ــه ش ــتی ب ــروت، پوس ــدد گریپ ف ــک ع ــه ی ــرف روزان مص
می دهــد کــه از ســالمت و زیبایــی می درخشــد. ویتامیــن 
دارد  آنتی اکســیدانی  خــواص  میــوه  ایــن  در  موجــود   A
از آفتــاب و  از آســیب ناشــی  را  کــه ســلول های پوســت 

می کنــد. حفــظ  آزاد  رادیکال هــای 
 ضد عفونت

ــٔه ضدعفونی کنندگــی،  ــروت در زمین ــه لطــف خــواص گریپ ف ب
مصــرف آن یــک دفــاع کامــال طبیعــی در برابــر میکــروب، 

ــت. ــی اس ــای قارچ ــروس و عفونت ه وی

 ضد بیماری های چشم
بتاکاروتــن و لوتئیــن موجــود در گریپ فــروت، مــوادی مغــذی 
ــود  ــمگیری بهب ــور چش ــم را به ط ــالمت چش ــه س ــتند ک هس

می بخشــند. 
ــز  ــد و نی ــی کمــک می کنن ــظ بینای ــه حف ــواد مغــذی ب ــن م ای
از آب مرواریــد و دژنراســیون ماکــوال پیشــگیری می کنــد؛ 
همچنیــن مشــکالت مربــوط بــه افزایــش ســن را کــه ممکــن 

ــد. ــود می بخش ــد، بهب ــوری بینجام ــه ک ــت ب اس
 ضد بیماری های دهان و لثه

ــرٔه  ــکالت حف ــروت در روز از مش ــد گریپ ف ــود چن ــه می ش گفت
دهــان از قبیــل بیماری هــای پریودنتــال و خون ریــزی لثــه 

ــد. ــگیری می کن پیش
 الغری و کاهش وزن

ــده اشــتهای  ــوان یــک چربی ســوز و مهارکنن گریپ فــروت به عن
بســیار قــوی شــناخته شــده اســت. 

ــروت احســاس گرســنگی را  ــوی گریپ ف ــه ب ــه می شــود ک گفت
کاهــش می دهــد و بــه همیــن دلیــل بــرای الغــری و کاهــش 

وزن بســیار مفیــد اســت. 

گروه سالمتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

ایــرج حریرچــی ســخنگوی وزارت بهداشــت  
در نشســت خبــری در پاســخ بــه پرسشــی 
ــه  ــد نتیج ــار بخواه ــر بیم ــه اگ ــر اینک ــی ب مبن
بررســی  بــرای  پزشــک  بــه  را  آزمایشــش 
ــد  ــته باش ــی داش ــد پرداخت ــا بای ــد آی ــه ده ارائ
ــه ای اســت  ــن موضــوع بحــث پردامن گفــت: ای
ــک  ــد و ی ــه باش ــان دادن نتیج ــا نش ــر صرف اگ
 بــار دیــدن بیمــار خــود پزشــکان دریافتــی 

نمی خواهند.
ــد  ــر تولی ــی ب ــش مبن ــه پرس ــخ ب وی در پاس
واکســن HPV و صحبت هــای یــک فــرد در 
برنامــه مــاه عســل، اظهــار کــرد: مــا بایــد تولیــد 
واکســن های ضــروری کــه از بیماری هــای مهــم 
 پیشــگیری می کننــد را در دســتور کار قــرار دهیم،

طــی مطالعــات و بــه توصیــه ســازمان بهداشــت جهانی، 
واکســن HPV جــزء واکســن های اولویــت دار محســوب 

ــود. می ش
بخشــی از اظهارنظرهــای ســخنگوی وزارت بهداشــت در 

ایــن خبــر آمــده اســت:
ــا ایجــاد  ــم در کشــورهای دنی ــاری مه  HPV دو بیم
می کنــد کــه زگیــل ناحیــه تناســلی و ســرطان های 
مربــوط بــه دهانــه رحــم مربــوط بــه ایــن ویروس اســت، 
ایــن عارضــه بیــش از 100 نــوع ویــروس دارد کــه بعضی از 
آنهــا حامــل زگیــل ناحیــه تناســلی و بعضی دیگــر حامل 

ســرطان دهانــه رحــم هســتند.
 ســاالنه 927 مــورد ســرطان دهانــه رحــم بــروز پیــدا 
ــای  ــه زگیل ه ــوط ب ــا مرب ــد آنه ــه 95 درص ــد ک می کن

ــه تناســلی در  ــه تناســلی اســت، زگیل هــای ناحی ناحی
زنــان کمتــر از 24 ســال و مــردان بیــن 25 تــا 29 ســال 

ــد. ــدا می کن ــروز پی بیشــتر ب
 زگیل هــای تناســلی عــوارض متعــددی را ایجــاد 
می کننــد کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا اختــالل در 
روابــط جنســی اســت کــه بــر اســاس قانونــی بــه دلیــل 
العــالج بــودن ایــن عارضــه، اجــازه طالق بــه زوجیــن داده 
می شــود. درمــان بیمــاری زگیل تناســلی پرهزینه اســت، 
اختــالل در روابــط زناشــویی عوارضــی ماننــد افســردگی، 
اســترس، اضطــراب و کاهــش حــس اعتمادبه نفــس در 
افــراد ایجــاد می کنــد و طــی ســال های گذشــته بــه فکــر 
تولیــد واکســن HPV هســتیم و در این راســتا مطالعات 

اولیــه انجــام شــده اســت.

 واکســن HPV بایــد ســه بــار تزریــق شــود و هزینــه 
هــر بــار تزریــق حــدود 273 هــزار تومــان هزینــه اســت، 
ــم،  ــد کنی ــن واکســن را داخــل کشــور تولی ــد ای ــا بای م
مقــام معظــم رهبــری هــم موافقتشــان را بــا اختصــاص 
ــد  ــرای تولی ــی ب ــره مل ــدوق ذخی ــون دالر از صن 100 میلی
2 واکســن اعــالم فرموده انــد و مــن معتقــدم کــه 
 HPV دانشــمندان ایرانــی قــادر بــه تولیــد واکســن

هســتند.
 مؤسســه انیســتیتو پاستور مســئولیت تولید واکسن 
HPV را بــر عهــده گرفتــه اســت و تولیــد ایــن واکســن 
ــاد  ــم ایج ــر را  ه ــن دیگ ــد واکس ــاخت چن ــی س توانای
ــی  ــور توجه ــازار درخ ــن HPV ب ــروزه واکس ــد، ام می کن

ــا دارد. در دنی

ــورت  ــه ص ــا ب ــرای داروخانه ه ــه ب ــدور پروان  ص
ــک  ــرای پزش ــس ب ــن پ ــام و از ای ــتقل انج مس
داروســاز صــادر می شــود و ایــن پروانــه هیــچ 
شــهرهای  در  نــدارد.  درمانــگاه  بــه  ارتباطــی 
ــه وجــود دارد  متوســط و کوچــک مشــکل داروخان
و وزارت بهداشــت از اینکــه در کنــار مطب هــای 
 خصوصــی داروخانــه ای راه انــدازی شــود، اســتقبال 

می کند.
ــج  ــان دادن نتای ــرای نش ــا ب ــردی صرف ــر ف  اگ
ــد، نبایــد پولــی  ــه پزشــک مراجعــه کن آزمایــش ب
ــدن نتیجــه  ــی اگــر حیــن دی ــد؛ ول را پرداخــت کن
آزمایــش رونــد معاینــه ادامــه پیــدا کنــد، پزشــک 
می توانــد ویزیــت خــود را از بیمــار بگیــرد و بــه طــور 
کلــی ایــن مســئله بیشــتر جنبــه اخالقــی دارد. مــا 
ــگام نشــان دادن  ــت در هن ــرای اخــذ ویزی ــوز ب هن

ــم. ــون صریحــی نداری آزمایــش، قان

#د نیای_میوه ها
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سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری:
برای نشان دادن آزمایش، به پزشک ویزیت ندهید

تازه های پزشکی
 افزایش ریسک آسم 

با برداشتن لوزه ها در کودکی
لوزه هــا یــک عضــو دفاعــی بــدن بــه شــمار می رونــد 
ــی  ــن رو كودكان ــازند؛ از ای ــفید می س ــول س ــه گلب ك
كــه لــوزه ســوم دارنــد، نبایــد بــی  دلیــل تحــت عمــل 

جراحــی قــرار گیرنــد.
ــا  ــا و آدنوئیده ــتن لوزه ه ــد برداش ــان دریافتن محقق
بلندمــدت  ریســک  افزایــش  بــا  دوره کودکــی  در 
اختــالالت تنفســی نظیــر آســم و آنفوالنــزا و همچنیــن 

بیماری هــای آلرژیــک و عفونــی همــراه اســت.
محققــان عنــوان می کننــد، بایــد بــه فکــر شــیوه 
ــامل  ــه ش ــا ک ــوع جراحی ه ــن ن ــرای ای ــی ب جایگزین
ــا و  ــان ورم لوزه ه ــور درم ــه منظ ــا ب ــتن لوزه ه برداش
ــای  ــان عفونت ه ــت درم ــا در جه ــتن آدنوئیده برداش

ــود. ــت ب ــی اس ــوش میان ــده گ عودکنن
محققــان دانشــگاه ملبــورن اســترالیا در ایــن مطالعــه 
بــه  دریافتنــد، عمــل برداشــتن لوزه هــا موســوم 
تنزیلکتومــی بــا افزایــش حــدودا ســه برابــری ریســک 
ابتــال بــه بیماری هــای مجــاری تنفســی فوقانــی نظیــر 
آســم، آنفوالنــزا، ذات الریــه و اختــالالت انســداد مزمــن 

ریــه مرتبــط اســت.
عمــل برداشــتن آدنوئیدهــا موســوم بــه آدنوئیدکتومــی 
نیــز بــا ریســک بیــش از دو برابــری اختــالالت انســداد 
مزمــن ریــه و بیماری هــای مجــاری تنفســی فوقانــی 

و ورم ملتحمــه مرتبــط اســت.
»ســین بیــارز«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره 
ــاس  ــرات را براس ــن خط ــزان ای ــا می ــد: »م ــی گوی م
زمــان برداشــتن لوزه هــا و آدنوئیدهــا در 9 ســال 
ــن  ــن زمــان ای ــرا در ای ــم؛ زی ــرآورد کردی اول زندگــی ب
ــال  ــیار فع ــی بس ــتم ایمن ــعه سیس ــا در توس بافت ه

ــتند.« هس
ــل  ــاع عم ــط اول دف ــون خ ــا همچ ــا و لوزه ه آدنوئیه
ــر  ــه تشــخیص پاتوژن هــای هوایــی نظی ــد و ب می کنن
باکتری هــا و ویروس هــا کمــک کــرده و بــا آغــاز 
ــدن کمــک  ــا از ب ــه پاک ســازی آنه ــی ب واکنــش ایمن

می کننــد.
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق داده های 10 ســال اول و 
تــا 30 ســالگی 1,1۸9,0۶1 کــودک دانمارکی متولدشــده 

بیــن ســال های 1979 و 1999 را بررســی کردنــد.
ــودک  ــودک، 17,4۶0 ک ــون ک ــدود 1.2 میلی ــن ح از بی
ــل  ــودک عم ــد، 11,۸30 ک ــته بودن ــان را برداش لوزه ش
ــد، و 31,377  ــام داده بودن ــد را انج ــتن آدئونی برداش
کــودک هــم لوزه هــا و هــم آدنوئیدهایشــان برداشــته 

ــود. شــده ب
محققــان اذعــان می کننــد نیــاز بــه برداشــتن لوزه هــا 
ــد  ــاد باش ــار ح ــکل بیم ــه مش ــا در زمانیک و آدنوئیده

ضــروری اســت.
ــا حــد  محققــان ایــن مطالعــه تأکیــد می کننــد کــه ت
امــکان بایــد زمــان برداشــتن لوزه هــا و آدنوئیدهــا بــه 
تأخیــر بیفتــد تــا بــه رشــد عــادی سیســتم ایمنــی در 
دوره کودکــی کمــک شــود و در نتیجــه احتمــال ابتــال به 
بیماری هــای تنفســی در ســنین باالتــر کاهــش یابــد.

تغذیه

چربی سوزهای طبیعی
همــه افــرادی کــه بــه فعالیــت ورزشــی می پردازنــد، تــالش 
می کننــد میــزان چربــی خــود را کاهــش دهنــد؛ امــا برخــی 
ــی  ــم غذای ــردن رژی ــت ک ــود ورزش و رعای ــا وج ــراد ب اف

ــد. ــه دســت نمی آورن نتیجــه دلخــواه را ب
در ایــن میــان مــواد غذایــی وجــود دارد کــه چربــی را 

می ســوزاند. 
ــی اشــاره  ــواد غذای ــن م ــه برخــی از ای ــب ب ــه مطل در ادام

می کنیــم.
 سفیده تخم مرغ

عضلــه  بافــت  از  دارد.  را  پروتئیــن  خــواص  تمامــی 
محافظــت می کنــد و بــرای هضــم شــدن نســبت بــه 
ــتری  ــری بیش ــه کال ــی ب ــاده و چرب ــای س کربوهیدرات ه

نیــاز دارد. 
در بررســی های اخیــر، مشــخص شــد افــرادی کــه مصــرف 
ــش  ــد افزای ــا 30 درص ــه 25 ت ــود را ب ــالم خ ــن س پروتئی
دادنــد، چربــی شــکم بیشــتری کــم کردنــد و مصــرف کلــی 
کالــری نیــز در آنهــا کاهــش پیــدا کــرد. منابــع خــوب دیگــر 

پروتئیــن ماهــی، ســویا و گوشــت مــرغ اســت.
 چای سبز

ــه وزن  ــه اضاف ــالی ک ــراد بزرگس ــی، اف ــک بررس ــی ی ط
داشــتند بــا مصــرف چــای ســبز و ورزش طــی 3 مــاه 7.7 

ــد. ــت دادن ــکم را از دس ــی ش ــد چرب درص
 ترکیــب فیتوکامیــکال موجــود در چــای ســبز، رونــد 
ســوخت و ســاز بــدن را ســرعت می بخشــد و باعــث 

می شــود. چربــی  ســوخت 
 غالت سبوس دار

بــه نقــل از ســایت »نیوزویــک« در تحقیقــات دانشــمندان 
آمریکایــی مشــخص شــد، بزرگســاالن مبتــال بــه چاقــی که 
روزانــه 4تــا7 وعــده غــالت ســبوس دار را در برنامــه غذایــی 
خــود گنجانــده بودنــد، دو برابــر بیشــتر از افــرادی کــه غــالت 
تصفیــه شــده مصــرف می کردنــد، چربــی شــکم را از دســت 

دادند. 
ــد  ــزان انســولین را کاهــش می ده ــالت ســبوس دار، می غ
ــو  ــرف ج ــود. مص ــکم می ش ــی ش ــوخت چرب ــث س و باع
ــه  ــبوس دار و... توصی ــتای س ــوه ای، پاس ــج قه ــر، برن دوس

می شــود.
 گوجه فرنگی داغ

بــاال  میــزان  بــه  افــرادی کــه  می گوینــد،  محققــان 
و  آلفاکاروتــن  بتاکاروتــن،  آنتی اکســیدان کاراتینوئیــد، 
لیکوپــن مصــرف مــی  کننــد، دارای کمــر باریک تــر و چربــی 

ــتند.  ــایی هس ــر احش کمت
گوجه فرنگــی حــاوی تمامــی آنتی اکســیدان های یــاد 
ــزان لیکوپــن  ــدن می شــده اســت و در صــورت حــرارت دی
ــاده  ــن م ــدن ای ــد و ب ــدا می کن ــش پی موجــود در آن افزای

ــد. ــذب می کن ــر ج ــذی را بهت مغ
 روغن نارگیل

بــه علــت افزایــش میــزان چربــی اشــباع شــده در روغــن 
نارگیــل، ایــن روغــن، محبوبیــت زیــادی نــدارد؛ امــا اخیــرا 
محققــان می گوینــد، روغــن نارگیــل تأثیــر چشــمگیری در 
ــیدهای  ــط اس ــای متوس ــی دارد. زنجیره ه ــوزاندن چرب س
ــدن را کاهــش  ــوع روغــن، وزن ب ــن ن چــرب موجــود در ای

می دهــد.

زیبایی

خارش سر؛ علت و درمان
ــارش  ــه خ ــان اینک ــا بی ــو ب ــت و م ــص پوس متخص
پوســت ســر مشــکل شــایعی در میــان افــراد اســت، 
انــواع شــایع ایــن خارش هــا و علــل آنهــا را توضیــح 

داد.
افشــار رمضان پــور بــا اشــاره بــه اینکــه خــارش 
اســت، گفــت:  شــایعی  مشــکل  ســر  پوســت 
معمــوال خــارش پوســت ســر بــه دو فــرم پوســتی و 

می شــود. تقســیم  غیرپوســتی 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خارش هــای پوســتی معــدود 
هســتند و انتشــار آنهــا کمتــر دیــده می شــود، افــزود: 
ــوان  ــر می ت ــت س ــای پوس ــایع خارش ه ــواع ش از ان
ــراد  ــی اف ــه در برخ ــرد ک ــاره ک ــورد اش ــار م ــه چه ب
خارش هــا  ایــن  اول  مــورد  می شــود؛  مشــاهده 
مربــوط بــه اگزمــای ســبوره اســت، شــایع ترین 
ــر روی پوســت  ــروز شــوره ب عالمــت اگزمــا ســبوره ب

ــه صــورت پوســته و فلســی شــکل اســت. ب
رمضان پــور ادامــه داد: در مــوارد اگزمــای ســبوره 
شــدید، پوســته های ضخیــم و چــرب زردرنــگ 
ــا،  ــش مژه ه ــط روی ــه خ ــک ب ــا نزدی ــا ی روی ابروه
در کانــال گــوش یــا قســمت جلــو پیشــانی، بــر روی 
قســمت وســط ســینه و در ناحیــه فوقانــی کمــر دیــده 
می شــوند. ایــن پوســته ها معمــوال بــا قرمــزی 
ــات پوســتی، خــارش،  ــو و ضایع ــزش م ــف، ری خفی
زخــم و دردی کــه می توانــد منجــر بــه احســاس 

ــت. ــراه اس ــود، هم ــی ش ــای کل ناراحتی ه
ــا  ــاری ب ــن بیم ــف ای ــوارد خفی ــرد: م ــح ک وی تصری
تجویــز شــامپو و در مــوارد شــدید عالوه بــر شــامپو بــا 
تزریــق آســتروئید موضعــی یــا تجویــز داروی خوراکی 
بــه جهــت اینکــه ایــن بیمــاری بــه ســبب یــک مخمر 

ــود. ــرح می ش ــود، مط ــاد می ش ایج
رمضان پــور یکــی دیگــر از دالیــل خــارش مــوی ســر 
را شــپش ســر دانســت و گفــت: ایــن بیمــاری نیــز 
ــاد  ــا و در فصــول ســرد ســال ایج بیشــتر در خانم ه
می شــود کــه باعــث اگزمــا و عفونــت در پوســت ســر 
ــت  ــخیص اس ــل تش ــز قاب ــک آن نی ــود و رش می ش
کــه در ایــن مــورد نیــز شــامپو ضــد شــپش اســتفاده 

می شــود.
وی ادامــه داد: مشــکل دیگــری کــه بــا خــارش 
ــه  ــت ک ــوریازیس اس ــد، پس ــان می ده ــود را نش خ
پســوریازیس می توانــد در هــر نقطــه ای ایجــاد شــود؛ 
ــه آن  ــود ب ــاد می ش ــر ایج ــه روی س ــی ک ــا موقع ام
پســوریازیس پوســت ســر گفتــه می شــود. ایــن نــوع 
پســوریازیس می توانــد بیشــتر از پوســت ســر را هــم 

درگیــر کنــد و بــه پیشــانی هــم کشــیده شــود. 
کــرد:  خاطرنشــان  مــو  و  پوســت  متخصــص 
پســوریازیس پوســت ســر می توانــد بــه اشــکال 
ــه شــکل یــک  ــد ب مختلــف دیــده شــود، گاه می توان
ــان  ــا پنه ــر موه ــه زی ــاد شــود ک ــه کوچــک ایج نقط
ــرد  ــر ف ــت س ــام پوس ــات تم ــی اوق ــد و گاه می مان
بیمــار را درگیــر می کنــد و راهــکار درمانــی آن اســتفاده 
آســتروئید  تزریــق  و  مخصــوص  شــامپوهای  از 

ــت. ــی اس موضع

خانواده
چگونه شادی را به زندگی بازگردانید؟

برخــی از اهــداف مــا در زندگــی نــاکام مانده انــد و همیشــه 
ــی  ــد زندگ ــه بای ــان ک ــه آنچن ــد ک ــر می آی ــه نظ ــور ب اینط
ــادی  ــی و ش ــظ خوش بین ــرایط حف ــن ش ــم. در ای نکرده ای

کار دشــواری اســت.
ــات  ــن موضوع ــه ای ــردن ب ــر ک ــغول فک ــی مش ــر وقت اگ
ــره  ــم، چه ــان بیندازی ــه خودم ــه ب ــی در آین ــتیم نگاه هس
درهــم رفتــه و چشــم های بی فروغــی خواهیــم دیــد. 
آیــا همــه چیــز همیــن قــدر غمگیــن اســت؟ آیــا رؤیاهــا از 

ــت؟  ــده اس ــم ش ــادی گ ــد و ش ــت رفته ان دس
ــا  ــدام از م ــر ک ــاال ه ــت. احتم ــه نیس ــک اینگون ــدون ش ب
چیزهــای زیــادی در زندگــی از دســت داده ایــم؛ امــا متقابــال 

چیزهایــی را بــه دســت آورده ایــم.
ایــن طبیعــی اســت کــه گاهــی بــر اثــر فشــار و مشــکالت 
رایــج زندگــی دچــار ناامیــدی شــویم؛ امــا ایــن بــه معنــای 

آن نیســت کــه شــادی از دســت رفتــه اســت.
 چگونه شادی را به زندگی بازگردانید

حتمــا برایتــان پیــش آمــده کــه احســاس کنیــد دیگــر امید 
و انگیــزه ای بــرای زندگــی نداریــد و زندگی تــان از شــادی و 

خوشــبختی تهی شــده اســت. 
ــع  ــا در واق ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــور ب ــی اینط ــه گاه اگرچ
شــادی و امیــد هیــچ وقــت از انســان دور نیســت؛ در غیــر 
اینصــورت هیــچ کــدام از مــا نمی توانســتیم حتــی یــک روز 

را بــه شــب برســانیم. 
آدمــی کــه احســاس می کنــد زندگــی اش از نشــاط و امیــد 
تهــی شــده اســت، فقــط کافــی اســت آن را جســتجو کنــد.

 کاری که به زندگی تان معنا می دهد
ــز، تکــراری و  چیــزی کــه باعــث می شــود زندگــی غم انگی
بی فایــده بــه نظــر برســد گــم کــردن معنــای زندگــی اســت. 
شــما ممکــن اســت ظاهــرا آدم موفــق، ثروتمنــد، پرمشــغله 
و پــر رابطــه ای باشــید؛ امــا زندگی تــان تهــی از معنــا باشــد. 
در واقــع هیــچ بعیــد نیســت کــه تــالش شــما بــرای کار و 
ــه ایــن دلیــل باشــد  روابــط اجتماعــی گســترده تر صرفــا ب

ــد.  ــی می خواهی ــد چــه از زندگ ــه نمی دانی ک
 چه کنید

بــرای بازیافتــن شــادی بایــد تصویــر ذهنــی خــود از زندگــی 
را تغییــر بدهیــد یــا آن را بازســازی کنیــد. بــرای ایــن کار باید 
از خودتــان بپرســید چــه چیــزی در زندگــی باعــث شــادی و 

رضایــت شــما می شــود.
در  را  خــود  بخواهیــد  و  ببندیــد  را  اگــر چشــم هایتان 
ــه  ــد چ ــور کنی ــش تص ــاد و رضایت بخ ــت ش ــک موقعی ی
می بینیــد؟ در ایــن تصویــر ذهنــی، شــما مشــغول انجــام 
ــتند؟  ــان هس ــانی در کنارت ــه کس ــتید؟ چ ــه کاری هس چ
ــر  ــه فک ــه چ ــت ب ــد؟ در آن موقعی ــی می کنی ــا زندگ کج
می کنیــد؟ پــس از ارزیابــی آنچــه باعــث رضایــت و شــادی 
قلبــی شــما می شــود، ایــن امــکان را خواهیــد داشــت کــه 

ــد. ــق بدهی ــود تطبی ــی خ ــای زندگ ــا واقعیت ه آن را ب
ــه آن شــادی  ــد کــه ب ــون چــه کاری انجــام می دهی هم اکن

عمیقــی کــه تصــور می کنیــد برســید؟ 
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زندگــی  بــا  ارتباطــی  وســایل  امــروزه 
ــده  ــام ش ــی ادغ ــرعت باالی ــا س ــان ها ب انس
ــد  ــن وســایل مانن ــر اســت؛ ای و جدایی ناپذی
چاقــوی دو لبــه ای اســت کــه می توانــد 
نقــاط مثبــت و منفــی داشــته باشــد. یکــی 
از آســیب های فضــای مجــازی، آســیب پذیر 
ــان  ــی کــودکان و نوجوان کــردن ســالمت روان

ــت. اس
ســالمت روان مفهومــی اســت کــه چگونگــی 
تفکــر، احســاس و عملکــرد مــا را در مواجــه 
ــد.  ــان می ده ــی نش ــای زندگ ــا موقعیت ه ب
ســالمت روانــی همــان رفتــار مــوزون و 
ــرش  ــه، شــناخت و پذی ــا جامع ــگ ب هماهن
واقعیت هــای اجتماعــی و قــدرت ســازگاری 
بــا آنهــا و ارضــای نیازهــای خویشــتن به طــور 

متعــادل اســت. 

همچنیــن بــر اســاس تعریــف ســازمان 
بهداشــت جهانــی، ســالمت روان شــامل 
آســایش ذهنــی، احســاس خودتوان منــدی، 
همبســتگی  درک  خودمختــاری، کفایــت، 
ــود در  ــی خ ــناخت توانای ــلی و ش ــن نس بی
و  عقلــی  ظرفیت هــای  ســاختن  محقــق 

هیجانــی خویــش اســت.
اجتماعــی،  شــبکه های  اینکــه  باتوجه بــه 
کــودکان و نوجوانــان پرتحــرک را از جمع های 
دوســتانه خــود جــدا کــرده اســت، بــه مــرور 
ــان افســردگی، اضطــراب و عــزت نفــس  زم

ــدا می شــود. ــز پی ــا نی ــز در آنه نی
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــان ب ــودکان و نوجوان  ک
بــه  بیشــتری  تمایــل  خــود  ســنی 
تکنولوژی هــای مــدرن و فضــای مجــازی 
دارنــد و میــزان تأثیرپذیــری آنهــا نیــز از 
پدیده هــای اطــراف خــود در ایــن ســنین 

بیشــتر اســت. 

ــان  ــودکان و نوجوان ــی ک ــالمت روان ــن س بنابرای
باتوجه بــه رشــد و توســعه فضــای مجــازی 
موضوعــی اســت کــه بایــد بــه صــورت جدی تــر 

ــود. ــه ش ــه آن پرداخت ب
ــی  ــاط جمع ــایل ارتب ــام وس ــد تم ــت مانن اینترن
اســتفاده  و  دارد  منفــی  و  مثبــت  جنبه هــای 
ــد  ــا و کارآم ــروی پوی ــد نی نادرســت از آن می توان
کشــور به ویــژه کــودکان و نوجوانــان را تهدیــد کنــد. 
ــس  ــزت نف ــراب و ع ــردگی، اضط ــی، افس تنهای
پاییــن برخــی از مشــکالت احتمالــی اســت کــه 
کــودکان در اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت بــه 

ــا آن مواجــه هســتند. صــورت آنالیــن ب
زمانــی کــه کــودک و نوجوانــی بــه اینترنــت معتاد 
شــود، انگیــزه اش بــرای تعامــل بــا دیگــران 
ــاط  ــر ارتب ــی ب ــار منف ــه خــود آث ــم می شــود ک ک

ــی او دارد. ــالت اجتماع ــخصی و تعام ش
ــالل روحــی، افســردگی  ــی و اخت ــاد اینترنت اعتی
ــارت  ــف مه ــی، ضع ــراب اجتماع ــز، اضط متمرک
مقابلــه، عــزت نفــس پاییــن، کــم خودکارآمــدی 
ــدت از  ــتفاده طوالنی م ــی اس ــیب های روان از آس

اینترنــت اســت. 
مرحلــه ای  بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  اگــر 
رســیده اند کــه اینترنــت را بــه خــواب و غــذا 
مســئولیت های  و  کار  و  می دهنــد  ترجیــح 
روزمــره خــود را بــه خاطــر آن عقــب می اندازنــد، 
متأســفانه بایــد بدانیــد کــه مشــکل جــدی اســت 

ــد. ــورت کنی ــک مش ــا پزش ــت ب و الزم اس

ــت  ــه اینترن ــزی ازجمل ــه هــر چی ــی ک از آن جای
باشــد،  اعتیــادآور  بالقــوه  به طــور  می توانــد 
توصیــه کارشناســان ایــن اســت کــه بهتــر اســت 
ــه روی را رعایــت کنیــد. یکــی از ســاده ترین  میان
راه هــای جلوگیــری از بــروز ایــن مشــکل، محدود 
کــردن مــدت زمــان اســتفاده از اینترنــت اســت.

کارشناســان معتقدنــد ارتباط هــای اجتماعــی 
ارتباط هــای  از  اینترنــت ضعیف تــر  از طریــق 
انــزوای  بــه  واقعــی اســت و در دراز مــدت 
ــادن  ــره افت ــه مخاط ــردگی و ب ــی، افس اجتماع

ســالمت روان افــراد خواهــد رســید. 
ــن  ــد ای ــان داده ان ــده نش ــام ش ــات انج مطالع
افــراد، در روابــط اجتماعــی مهارت هــای الزم 
ــالمت و  ــاال و س ــیب پذیری ب ــد و از آس را ندارن

بهداشــت روانــی پاییــن، رنــج می برنــد.

ــتن  ــان گذاش ــد زم ــان معتقدن کارشناس
بیــش از حــد بــر روی وب می توانــد بــه 

کــودکان آســیب برســاند. 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــنهاد کارشناس پیش
روان  ســالمت  دربــاره  بایــد  والدیــن 
کــودکان خــود، بــه خصــوص اگــر بیــش 
از 4 ســاعت در روز در مقابــل صفحــه 
نمایــش )کامپیوتــر، تماشــای تلویزیــون 
و بازی هــای ویدئویــی( قــرار گیرنــد، 

ــند. ــران باش نگ
را  بیشــتری  زمــان  کــه  کودکانــی 
صــرف  نمایــش  صفحــه  مقابــل  در 
کرده انــد، تمایــل بــه تجربــه ســطوح 
بیشــتری از پریشــانی روحــی، اضطــراب 
اســتفاده  در  و  دارنــد  را  افســردگی  و 
بیــش از 4 ســاعت، ایــن تمایــل منفــی 

می شــود. دیــده  شــدیدتر 
 افزایــش زمــان اســتفاده از صفحــه 
نمایــش و قــرار گرفتــن در معــرض 
رســانه ها بــا کاهــش احســاس پذیــرش 
اجتماعــی و افزایــش احســاس تنهایــی 
و مشــکالت ارتباطــی و... همــراه اســت 
و فعالیت هــای اینترنتــی خــاص ماننــد 
اجتماعــی  شــبکه های  ســایت های 
و بازی هــای چنــد نفــره آنالیــن بــا 
از ســالمت همــراه  پایین تــر  ســطوح 

ــت.   ــوده اس ب

ــگاه  ــکیل پای ــران از تش ــالمت ای ــه س ــازمان بیم ــل س مدیرعام
جمعیــت درمــان بیمه شــدگان خبــر داد و تأکیــد کــرد: بــا اجــرای 
ــانی ها  ــوع همپوش ــنجی، موض ــرح استحقاق س ــت ط ــاز نخس ف

ــی برطــرف می شــود. ــزان درخــور توجه ــه می ب
طاهــر موهبتــی از تشــکیل پایــگاه جمعیــت درمــان بیمه شــدگان 
خبــر داد و گفــت: بــا اجــرای فــاز نخســت طرح استحقاق ســنجی 
موضــوع  اســت،  اســالمی  کــه مصوبــه مجلــس شــورای 
ــود،  ــرف می ش ــی برط ــور توجه ــزان درخ ــه می ــانی ها ب همپوش
ــا  ــی ب ــکیل و هماهنگی های ــی تش ــز کارگروه ــه نی ــن زمین در ای

ســازمان های بیمه گــر انجــام شــده اســت.
ــا  ــده ب ــذاری ش ــات بارگ ــاخت و اطالع ــرای زیرس ــزود: ب وی اف
ســازمان های تأمیــن اجتماعــی، نیروهای مســلح و کمیتــه امداد 
تعامالتــی انجــام شــده اســت و آن هــا بــرای اجــرای این طــرح با 

بیمــه ســالمت ایــران اعــالم همــکاری کرده انــد. تشــکیل پایــگاه 
جمعیتــی در تمــام بخش هــای درمــان کشــور نگرانی هــا را دربــاره 
برطــرف می کنــد.  مشــکل همپوشــانی و استحقاق ســنجی 

امیدواریــم ایــن طــرح طــی شــش مــاه آینــده اجرایــی شــود.
ــا بیــان اینکــه بــرای اســتقرار ایــن پایــگاه در قانــون  موهبتــی ب
بودجــه محدودیت هــای زمانــی مطــرح شــده اســت،گفت: 
خوشــبختانه از نظــر زیرســاخت ها مشــکل جــدی وجــود نــدارد 
ــی و  ــن اجتماع ــا تأمی ــاط برخــط ب ــات و ارتب ــذاری اطالع و بارگ

ــود. ــام می ش ــک انج ــده نزدی ــلح در آین ــای مس نیروه
وی بــه تعرفه هــای خدمــات درمانــی در ســال 97 اشــاره و اظهــار 
کــرد: پیشــنهاد وزارت بهداشــت برابــر تــورم،  10درصــد و پیشــنهاد 
ــود کــه قــرار اســت در  ســازمان برنامــه و بودجــه پنــج درصــد ب

هیئــت دولــت در ایــن زمینــه تصمیم گیــری شــود.

ــت  ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــرکل دفت مدی
گفــت: مطالعــات انجــام شــده در ایــران نشــان می دهــد 
کــه در یــک دهــه گذشــته، شــیوع ســوءتغذیه کــودکان 
به طــور متوســط حــدود 50 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
دکتــر زهــرا عبداللهــی دربــاره انتشــار خبــر شــیوع 
در  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  در  ســوءتغذیه 
ــددی  ــات متع ــرد: اقدام ــار ک ــازی اظه ــبکه های مج ش
بــرای بهبــود وضعیــت تغذیــه مــادران و کــودکان زیــر 5 
ســال در ایــن اســتان ها اجــرا شــده اســت کــه شــامل 
مکمــل یــاری رایــگان ریزمغذی هــا، پایــش رشــد، 
ــه ای  ــای تغذی ــه و حمایت ه ــاوره تغذی ــوزش و مش آم
کــودکان نیازمنــد مبتــال بــه ســوءتغذیه بــا توزیــع ســبد 

ــت.  ــگان اس ــی رای غذای

وی بــا بیــان اینکــه میــزان شــیوع ســوءتغذیه در کودکان 
زیــر 5 ســال کــه بــه صــورت کــم وزنــی، کوتــاه قــدی و 
ــی از  ــت: ســوءتغذیه یک ــف می شــود، گف ــری تعری الغ
شــاخص های بین المللــی بــرای نشــان دادن وضعیــت 

امنیــت غذایــی در کشورهاســت.
ــه ای مســتلزم  ــت تغذی ــی و امنی ــت غذای ــن امنی  تأمی
اقدامــات توســعه ای در همــه بخش هاســت. همچنیــن 
ــه  ــذا و تغذی ــت غ ــر امنی ــذار ب محورهــای عمــده و اثرگ
ــد و  ــی، درآم ــی ســالم و کاف ــواد غذای ــد م شــامل تولی
قیمــت غــذا، فرهنــگ و ســواد تغذیــه ای و تأمیــن 
ــذب  ــه ج ــا ک ــگیری از بیماری ه ــرای پیش ــالمت ب س
ــد،  ــل می کن ــذی را مخت ــواد مغ ــدن از م ــتفاده ب و اس

اســت. 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد:

تشکیل پایگاه جمعیت بیمه شدگان
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد:

کاهش روند سوءتغذیه در کودکان زیر ۵ سال کشور

،،
دلیــل  بــه  نوجوانــان  و  کــودکان 
موقعیت سنی خود تمایل بیشتری 
بــه تکنولوژی هــای مــدرن و فضــای 
مجــازی دارنــد و میــزان تأثیرپذیــری 
آنهــا نیــز از پدیده هــای اطــراف خــود 

در ایــن ســنین بیشــتر اســت

آثار یک چاقوی دولبه از نگاه کیمیای وطن

فضای مجازی و سالمت روانی فرزندان



7 گردشگری پایدار
آموزش، نقطه عزیمت به 

گردشگری پایدار
ــک  ــوان ی ــه  عن ــر و آســیب پذیر ب ــردن مناطــق بک معرفی نک
راه حــل بــرای جلوگیــری از تخریــب محیــط  زیســت، اگرچــه 
می توانــد انتخــاب یــک عــده بــرای محافظــت از دارایی هــای 
طبیعــی کشــور باشــد، امــا در عمــل و بــه  واســطه گســترش 
شــبکه های اجتماعــی و افزایــش چشــمگیر ســرعت انتقــال 
ــر  ــکا ب ــن  رو ات ــود؛ از ای ــد ب ــی خواه ــد کارای ــات، فاق اطالع
ارتقادهنــده ســطح آگاهــی در  برنامه هــای آموزشــی و 
ــوء  ــار  س ــا آث ــه ب ــرای مقابل ــب تر ب ــه ای مناس ــه، گزین جامع
ورود گردشــگران بــه مقاصــد گردشــگری بــه  نظــر می رســد.

بــه گــزارش جــام جــم آنالیــن، در همیــن راســتا آشناشــدن 
ــی  ــت طبیع ــای زیس ــات محیط ه ــا امکان ــردم ب ــه م عام
ــر  ــه خط ــق را ب ــن مناط ــات ای ــه حی ــی ک ــور، تهدیدات کش
ــگری و  ــرای گردش ــالق ب ــی اخ ــای جهان ــد، کده می اندازن
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــدار، ع ــگری پای ــه گردش ــوط ب ــث مرب مباح
لبــاس حافظــان بالقــوه محیــط زیســت را بــر قامــت 
ــدل  ــی ب ــه مطالبه گران ــا را ب ــاند، آنه ــردم می پوش ــوم م عم
ــام  ــط را در مق ــد مســئوالن ذی رب ــه می توانن ــرد ک ــد ک خواه

ــد.  ــرار دهن ــخگویی ق پاس
بــه بیــان دیگــر، در ایــن صــورت مــردم عــالوه بــر اینکــه خود 
ــی  ــی و تاریخ ــع طبیع ــداری از مناب ــظ و نگه ــر حف را در براب
ــن  ــاری در ای ــات ج ــه اتفاق ــبت ب ــد، نس ــئول می دانن مس
حوزه هــا نیــز حســاس تر می شــوند و وضعیــت آنهــا را 
رصــد می کننــد؛ از ایــن  رو مفــاد قانونــی و ســختگیری های 
ــر را از  ــن ذخای ــظ ای ــور حف ــه  منظ ــی ب ــی و محافظت نظارت
مســئوالن امــر طلــب می کننــد و در صــورت کوتاهــی آنهــا را 

ــد.  ــرار می دهن ــتنطاق ق ــش و اس ــورد پرس م
جــز ایــن وجــه دیگــر آمــوزش می توانــد در تربیــت راهنمایان 
گردشــگری متجلــی شــود؛ کســانی کــه بــه صــورت حرفــه ای 
ــی در  ــش مهم ــد و نق ــگری در ارتباط ان ــوع گردش ــا موض ب

ترویــج رفتارهــای درســت گردشــگری دارنــد. 
بدیــن منظــور کمیتــه محیط  زیســت یــا طبیعت گــردی، یکی 
از کمیته هــای خــاص انجمــن صنفــی راهنمایــان گردشــگری 
ــن  ــراردادن ای ــر ق ــا مد نظ ــه ب ــت ک ــی استان هاس در بعض
ــه  موضــوع، در جهــت ورود راهنمایــان آموزش دیــده و آگاه ب
بــازار کار صنعــت گردشــگری کشــور، بــه آمــوزش ایــن افــراد 
ــه  ــف ب ــا موظ ــان نه تنه ــع راهنمای ــی ورزد. درواق ــادرت م مب
ــورد  ــای مناطــق م ــی ویژگی ه نشــان دادن مســیرها و معرف
ــای  ــه ضرورت ه ــه ب ــا توج ــه ب ــگران اند، بلک ــد گردش بازدی
ــداوم  ــکل و ت ــن ش ــه بهتری ــگری ب ــد گردش ــظ مقاص حف
حیــات آنهــا، از طریــق تأکیــد بــر رفتارهــای درســت در 
ــی در  ــش مهم ــی و تاریخــی، نق ــا عناصــر طبیع ــه ب مواجه
ــا  ــا ایف ــان خانواده ه ــفر در می ــت س ــگ درس ــت فرهن تثبی

می کننــد.
اهمیــت آمــوزش امــا در ســطحی فراتــر می توانــد خــود را در 
روی کارآمــدن مدیرانــی نشــان دهــد کــه نســبت بــه مســائل 
ــر  ــط  زیســتی برخــوردی مســئوالنه تر و راه حل محورانه ت محی
ــا ادراک ضــرورت حفــظ ســرمایه های  ــد؛ کســانی کــه ب دارن
طبیعــی، زیســتی و تاریخــی در شــمار زیرســاخت های 
کشــور، حفاظــت از ایــن ذخایــر و توســعه صنعت گردشــگری 
ــت های  ــن سیاس ــن و بنیادی تری ــه مهم تری ــدار را ازجمل پای

ــد. توســعه قلمــداد می کنن

گروه گردشگریخدیجه توسلی دینانی
KH.Tavasoli@eskimia.ir

ــزکاری در  ــر فل ــه  کاری، شــاخه ای از هن ملیل
ــا مفتول هــای  ــه ب ــع دســتی اســت ک صنای
نــازک نقــره و مــس انجــام می پذیــرد. هنــر 
ملیلــه کاری امــروزی، محصــول کار بــا نقــره 
و مــس اســت کــه بــه صــورت محصــوالت 
باریــک درآمده انــد و بــا صــرف وقــت و 
دقــت زیــاد و مهــارت و هنرمنــدی ملیله کار، 
و  ســنتی  نگاره هــای  از  بهره گیــری  بــا 
و  پیونــد  بــه هــم  طرح هــای اســلیمی 

ارتبــاط یافته انــد.
 روشملیلهکاری

ــه  ــت ک ــی اس ــدار هنرمندان ــر وام ــن هن ای
ــاری  ــق آث ــه خل ــی ب ــیار ابتدای ــزار بس ــا اب ب
ــی  ــد و گاه بینای ــادرت ورزیده ان ارزشــمند مب
ــد.  ــت داده ان ــیر از دس ــن مس ــود را در ای خ
در  نیــاز  مــورد  مصرفــی  مــواد  ســایر 
ــزاب،  ــه کاری شــامل مــوم طبیعــی، تی ملیل
زاج ســفید و جوهــر گوگــرد اســت. ابــزار کار 
ملیلــه کاری شــبیه بــه ابــزار و ادوات زرگــری 

ــت. اس
 تاریخچهملیلهکاری

باستان شناســی،  کشــفیات  براســاس 
ــه  ــوان ریش ــه می ت ــیایی ک ــن اش قدیمی تری
ــرد،  ــت وجو ک ــا جس ــران را در آنه ــه ای ملیل

متعلــق بــه دوره هخامنشــیان اســت. 

در دوران ساســانی نیــز صنعتگــران فلــزکار و به ویــژه 
ــار از ذوق  ــت و سرش ــروف گران قیم ــره کاران ظ نق
ــات  ــرای مصــرف طبق ــری خــود را ب و ســلیقه هن
مرفــه جامعــه می ســاختند و در راه خلــق آثــار 
بســیار ظریــف و هنرمندانــه تمامــی اســتعداد 
ــز  ــد. در بعضــی مــوارد نی ــه کار می گرفتن خــود را ب
اســتفاده از ســنگ های قیمتــی، زیبایــی ایــن 

اشــیا را دوچنــدان می کــرد. 

ــن دوره  ــه ای ــوط ب ــار مرب متأســفانه بســیاری از آث
بــه دلیــل  تاریخــی در زمــان حملــه اعــراب، 
ــبک بودن وزن  ــره ای و س ــیای نق ــودن اش گرانبهاب
آنهــا، بــه غنیمــت بــرده شــدند؛ ولی آنچــه طی چند 
ــی  ــای باستان شناس ــر کاوش ه ــر در اث ــرن اخی ق
یــا بــه طــور تصادفــی از مناطقــی نظیــر شــوش و 
 همــدان و گنجینــه جیحــون به دســت آمده اســت، 

ــارت  ــه کاری و مه نشــان دهنده وجــود ملیل
ــران  ــه کار در ای ــران ملیل و اســتادی صنعتگ

پیــش از میــالد اســت.
پروفســور آرتــور آپهــم پــوپ در کتــاب 
ــران« ضمــن اشــاره  ــر ای »شــاهکارهای هن
بــه زرگــری و نقــره کاری در ســال های 
ــه  ــاری از ملیل ــه آث پــس از ظهــور اســالم ب
متعلــق بــه قــرن 12 میــالدی اشــاره کــرده 
اســت. تعــداد آثــار باقی مانــده از آن زمــان 
بســیار انــدک اســت؛ زیــرا اشــیاء ملیلــه از 
طــال و نقــره ســاخته می شــوند و می تــوان 
به راحتــی آنهــا را ذوب کــرد و دوبــاره مــورد 
اســتفاده قــرار داد؛ بــه همیــن جهــت نیــز 
آن اشــیا بــه مــرور زمــان از بیــن رفته انــد.

ســازندگان  بیشــتر  ســلجوقی  دوران  در 
آثــار نفیــس فلــزی، هنرمنــدان خراســانی 
ــران  ســاکن در شــرق و شــمال شــرقی ای
بودنــد کــه عــده ای از آنــان بــه علــت 
خوردهــای  و  زد  و  خونیــن  جنگ هــای 
ــایر  ــد و در س ــن کردن ــرک وط ــی، ت محل
شــهرها ازجملــه زنجــان، بروجــرد، همــدان، 
ــد.  ــت گزیدن ــل اقام ــژه موص ــز و به وی تبری
ــال  ــه آنچــه اشــاره شــد احتم ــا توجــه ب ب
هنــر  خراســانی  هنرمنــدان  مــی رود 
ــال  ــه کاری را در س ــه ملیل ــزکاری ازجمل فل
پنجــم هجــری قمــری در زنجــان رواج 

داده انــد. 

ــان،  ــر قلی ــدادی س ــز تع ــه نی از دوران قاجاری
اندازه هــای  در  ســینی  اســتکان،  گیــره 
ــده  ــی مان ــینه ریز باق ــواره و س ــف، گوش مختل
موزه هــای  در  آنهــا  از  بخشــی  اســت کــه 
داخلــی و خارجــی و بخشــی نیــز بــه صــورت 
ــا  ــزد خانواده ه ــا ن ــی ی ــای خصوص مجموعه ه

می شــود. نگهــداری 
در حــال حاضــر نیــز ملیلــه کاری صــرف نظــر از 
تهــران کــه صنعتگــران ملیلــه کار بیشــتر در امــر 
جواهرســازی فعالیــت دارنــد، در شــهر زنجــان 

رواج دارد.
ــز و  ــدود در تبری ــورت مح ــه ص ــه کاری ب ملیل
ــان  ــه زنج ــی ملیل ــز رواج دارد؛ ول ــان نی اصفه
بــه دلیــل اصالــت نقــوش و همچنیــن ظرافــت 
منحصربه فــردش درمجمــوع از کیفیــت زیادی 
نســبت بــه ملیلــه اصفهــان برخــوردار اســت و 
ــن  ــز در بی ــژه ای نی ــگاه وی ــه خــود جای ــه نوب ب
 رشــته های برجســته صنایع دســتی ایــران دارد

رونــق  از  زنجــان  شــهر  در  هنــر  ایــن  و   
اســت. برخــوردار  چشــمگیری 

 درباره ملیله کاری
هنــر  از  اســتفاده  بــا  نقــره  ظریــف کاری 
ــن  ــه ظریف تری ــازی( ازجمل ــه )ملیله س ملیل
رشــته های فلــزکاری و یکــی از برجســته ترین 

ــت.  ــران اس ــتی ای ــع دس صنای
هنــر ملیلــه کاری  محصــول کار بــا طــال، نقــره 
ــای  ــه صــورت مفتول ه ــه ب و مســی اســت ک
باریــک درآمده انــد و بــا صــرف وقــت و دقــت 
زیــاد و مهــارت و هنرمنــدی ملیلــه کار، بــر 
شــیء یــا محصــول مدنظــر و بــا بهره گیــری از 
ــه  ــای اســلیمی ب نگاره هــای ســنتی و طرح ه

ــد.  ــاط یافته ان ــد و ارتب ــم پیون ه
گفت وگــوی اختصاصــی کیمیــای وطــن را 
ــده ملیله کارهــای اصفهــان،  ــا آخریــن بازمان ب
اســتاد محمــد آقامحمــد رفیــع، فــردا در 

ــد. ــه بخوانی ــن صفح همی

ــاد  ــی از نم ــاد از رونمای ــی نوش آب ــراث فرهنگ ــگاه می ــر پای مدی
مجموعــه باســتانی شــهر زیرزمینــی نوش آبــاد همزمــان بــا هفته 

صنایــع دســتی خبــر داد.
ــار کــرد:  ــگار ایســنا، اظه ــا خبرن ــو ب زهــرا ســاروخانی در گفت وگ
در کاوش هــای باستان شناســی تعــداد زیــادی پیه ســوز در شــهر 
ــد  ــروزه ای دارن ــاب فی ــه لع ــده ک ــدا ش ــاد پی ــی نوش آب زیرزمین
ــرای  ــا ب ــه از آنه ــتند ک ــکل هس ــه دار و پیاله ای ش ــوع لول و دو ن
ــی اســتفاده می شــده  ــک شــهر زیرزمین روشــنایی فضــای تاری

اســت.
پیه ســوزهای  تنــوع  و  فراوانــی  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــاد،  کشف شــده در جریــان کاوش هــای شــهر زیرزمینــی نوش آب
ایــن اثــر بــه عنــوان نخســتین نمــاد و ســوغات شــهر نوش آبــاد 

معرفــی و از آن رونمایــی می شــود.

ــرد: طــی  ــح ک ــاد تصری ــی نوش آب ــراث فرهنگ ــگاه می ــر پای مدی
ــی  مرمــت بناهــای تاریخــی اطــراف ورودی هــای شــهر زیرزمین
نوش آبــاد نیــز تعــداد زیــادی پیه ســوز بــا همــان فــرم و تکنیــک 
ــب  ــده در قال ــات انجام ش ــه تحقیق ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ب
پایان نامــه کارشناســی ارشــد تهیــه و از آن رونمایــی خواهــد شــد.

ــت: براســاس طــرح و نقــش پیه ســوزهای کشف شــده،  وی گف
28 مــدل از آن بازســازی شــده اســت کــه پــس از آییــن 
ــی  ــی و خارج ــدگان داخل ــد بازدیدکنن ــرض دی ــی، در مع رونمای

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاد ق ــی نوش آب ــهر زیرزمین ش
بــه گــزارش ایســنا، مجموعــه باســتانی شــهر زیرزمینــی نوش آباد 
بــه عنــوان بزرگ تریــن معمــاری دســتکن جهــان در ســال 1383 
کشــف شــد و در فهرســت میــراث ملــی بــه ثبــت رســید. تاکنــون 
یکصــد اثــر تاریخــی در شــهر نوش آبــاد شناســایی شــده اســت. 

 مدیر پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد خبر داد:

رونماییازنمادشهرزیرزمینینوشآباد

،،
ملیله  کاری، شاخه ای از هنر فلزکاری 
در صنایع دستی است که با مفتول های 

نازک نقره و مس انجام می پذیرد

و گردشگری محیط زیست 

طبیعت گردی

تالش مسئوالن بافق برای 
مخفی نگهداشتن یک جاذبه طبیعی!

غار الماس بافق 
ــه  ــاره ب ــا اش ــق ب ــتان باف ــت شهرس ــط زیس ــس محی رئی
الزمــه ناشــناخته ماندن غــار المــاس در ایــن شهرســتان 
ــه   ــن جاذب ــه رسانه ای شــدن و شناســاندن ای ــد: الزم می گوی
ــا ایــن  طبیعــی، ارتقــای فرهنــگ عمومــی نحــوه برخــورد ب

جاذبه هاســت.
بــه گــزارش ایســنا، غــار »چیل« معــروف بــه »غــار الماس«،  
شناخته شــده   کمتــر  و  شــگرف  جاذبه هــای  از  یکــی 
طبیعــی اســتان یــزد در دل کویــر بافــق اســت. بــا توجــه بــه 
واقع شــدن ایــن غــار در عمــق 150 متــری از ســطح زمیــن، 
ــد تبحــر و  ــن محــل بســیار دشــوار و نیازمن ــوردی در ای غارن
ــوردان اســت؛ ولــی جاذبه هــای  مهارت هــای تخصصــی غارن
آن چنــان چشــم نواز و زیباســت کــه انســان را از تحمــل ایــن 

ــد. ــیمان نمی کن ــختی پش ــواری و س دش
بــا وجــود ایــن مســئوالن شهرســتان بافــق تــالش می کننــد 
ــان آن  ــی، همچن ــر طبیع ــه بک ــن جاذب ــرای حفاظــت از ای ب
ــد و  ــه دارن ــگران دور نگ ــدان و گردش ــترس عالقه من را از دس

ــد. ــظ کنن ــناخته ماندن آن را حف ناش
ســید جــالل موســوی، رئیــس محیــط زیســت شهرســتان 
بافــق، در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، در ایــن زمینــه 
ــار  ــق آن غ ــوان دقی ــه عن ــاس ک ــار الم ــد: غ ــار می کن اظه
»چیــل« اســت، در روســتای درگــون کوچیــل قــرار دارد و از 
جاذبه هــای طبیعــی غنــی و حیرت انگیــز شهرســتان کویــری 

بافــق محســوب می شــود.
ــن  ــد: ورودی ای ــار می گوی ــن غ ــای ای ــاره ویژگی ه وی درب
ــودی  ــکل عم ــه ش ــا، ب ــتر غاره ــالف ورودی بیش ــار برخ غ
اســت و حــدود شــش متــر شــیب منفــی دارد؛ بــه نحــوی 
کــه غارنــوردی در ایــن محــل بــرای افــراد عــادی به راحتــی 

ــود دارد. ــقوط وج ــر س ــت و خط ــر نیس امکان پذی
ــن غــار  ــرای شناســاندن ای ــان اینکــه ب ــا بی ــن مســئول ب ای
تاکنــون هیــچ برنامــه ای در نظــر گرفتــه نشــده اســت، در این 
ــد: الزمــه رسانه ای شــدن و شناســاندن  ــوان می کن ــه عن زمین
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــی نح ــگ عموم ــای فرهن ــل، ارتق ــار چی غ

ــت. ــی اس ــای طبیع جاذبه ه
وی بــا اشــاره بــه تخریــب بعضی دیگــر از جاذبه هــای طبیعی 
شهرســتان ادامــه می دهــد: از طرفــی هنــوز زیرســاخت های 
الزم در ایــن زمینــه فراهــم نشــده اســت و نظارت درســتی نیز 
بــر ایــن مــکان صــورت نمی گیــرد؛ بنابرایــن امــکان تخریــب 

آن توســط مــردم و بازدیدکننــدگان وجــود دارد.
ــا اشــاره بــه اینکــه غــار المــاس عــالوه بــر یــک  موســوی ب
ــی، واحــدی اکولوژیکــی محســوب می شــود،  ــه  طبیع جاذب
بیــان می کنــد: غــار المــاس بافــق، محیطــی مناســب 
را بــرای زاد و ولــد بعضــی گونه هــای وحشــی به ویــژه 
ــن  ــه ای ــان ب ــت و ورود انس ــرده اس ــم ک ــا فراه خفاش ه
ــد ســالمت و محــل زندگــی ایــن گونه هــا  زیســتگاه می توان

ــد. ــد کن را تهدی
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آشنایی با هنر ملیله کاری

ظریفکارینقرهبااستفادهازهنرملیله

ــراث  ــالک ســازمان می ــی و ام ــور حقوق ــر کل ام مدی
ملــی  ثبــت  تثبیــت  حکــم  صــدور  از  فرهنگــی 
 خانــه دولــو توســط دیــوان عدالــت اداری خبــر

 داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط 
عمومــی ســازمان میــراث فرهنگــی، ابراهیــم شــقاقی، 
ــراث  ــالک ســازمان می ــی و ام ــور حقوق ــر کل ام مدی
ــن  ــان ای ــت: وارث ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب فرهنگ
خانــه تاریخــی از مدتــی پیــش بــه دنبــال اخــذ حکــم 
خــروج از ثبــت ایــن خانــه بودنــد کــه بــا دفــاع مؤثــر 
ــی  ــت مل ــت ثب ــم تثبی ــی، حک ــای حقوق و پیگیری ه
خانــه دولــو توســط شــعبه 45 دیــوان عدالــت اداری 

صــادر شــد.

ــا  ــو کــه بیشــتر آن را ب ــه دول وی افــزود: قدمــت خان
ــی  ــف انگلیس ــی کی ــه تلویزیون ــن های مجموع لوکیش
ــوی اول  ــه پهل ــیم، ب ــهرزاد می شناس ــه ش و مجموع
می رســد و در خیابــان مجاهدیــن اســالم واقــع شــده 

اســت.
ــر تاریخــی 2 بهمــن  ــا بیــان اینکــه ایــن اث شــقاقی ب
1382 بــا شــماره 108۶۶ بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی 
ــا اقدامــات  ــه ثبــت رســیده اســت، افــزود: ب ایــران ب
ــی،  ــه تاریخ ــن خان ــان ای ــوی وارث ــه از س صورت گرفت
خطــر خــروج ایــن خانــه از ثبــت وجــود داشــت کــه 
بــا دفــاع مؤثــر کارشناســان اداره کل حقوقــی ســازمان 
میــراث فرهنگــی، حکــم ابطــال خــروج از ثبــت خانــه 

دولــو صــادر شــد.

حکمتثبیتثبتملیخانهدولو
صادرشد

اجرائیه
 شماره اجرائیه: 9710420350۶00075

شــماره پرونــده: 9۶09980350۶00195 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9۶022۶ تاریــخ  تنظیــم:03/01/ 
97  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام 
پدر:محمــود       نــام  یوســفی   امیــر  محمــد 
ــی  ــان –شهرســتان خمین نشــانی: اســتان اصفه
شــهر –شــهر خمینــی شــهر –منظریــه –پ 
پ8419۶44185    م11412۶8۶04ک  ک   2۶
الــه  1-حجــت  علیــه  محکــوم  مشــخصات 
ــد  ــژاد  فرزن ــدی ن ــی احم ــری  2- مرتض طاه
مشــخصات  المــکان   مجهــول  صفرنشــانی: 
ــه /  ــی محکــوم ل ــم مقــام قانون ــا قائ ــده ی نماین

ــه  ــوم علی محک
حســین محمدیان-فرزند  یداله نشــانی :اســتان 
–شهرســتان اصفهــان –شــهراصفهان –شــیخ 
ــک تجــارت –ط  صــدوق شــمالی ســاختمان بان
ســوم –واحــد18   وکیــل محمــد امیــر یوســفی

محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
ــه مربوطــه  ــه شــماره وشــماره دادنام مربوطــه ب
ــا  ــم متضامن ــوم علیه 9۶09970350۶01908محک
محکومنــد بپرداخــت  مبلــغ پانصــد وهفتــاد 
میلیــون ریــال بعنــوان اصــل خواســته )مطالبــه 
فقــره  ســه  وجــه  ریــال   570/000/000 مبلــغ 
 1394/0۶/27-828/3۶7978 شــماره  چــک 
و828/3۶7980- 220/000/000ریــال  مبلــغ 

200/000/000ریــال  مبلــغ   1394/08/27
و828/3۶7985-1394/9/30مبلــغ 150/000/000 
ــت  ــز پرداخ ــکن (ونی ــک مس ــده بان ــال عه ری
)17/950/000ریال(وحــق  دادرســی  خســارات 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ونیــز پرداخــت 
تــورم  نــرخ  برمبنــای  تاخیرتادیــه  خســارات 
ازتاریــخ چــک زمــان تازمــان وصــول آن کــه 
ــرای  ــن اج ــالم وحی ــزی اع ــک مرک ــط بان توس
حکــم محاســبه خواهــد شــد درحــق محکــوم لــه 
ــدوق  ــی درحــق صن ــم عشــر اجرای وپرداخــت نی
صدقــات دولــت .ضمنــا رای صــادره غیابــی 
اســت   .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــرای  ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق
احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
ــه اجــرای مفــاد  باشــد. چنانچــه خــود را قــادر ب
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــه هــر  ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتباری 
ــه همــراه مشــخصات  ــا خارجــی دارد ب ایرانــی ی
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 

ــه دادخواســت  ــه ضمیم ــوای اعســار ب طــرح دع
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــی شــود)  ــاز داشــت م ــه ب ــوم ل خواســت محک
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
ــرار از  ــه منظــور ف ــوال ب ــل صــورت ام ــالم کام اع
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را 
ــون اجــرای احــکام  ــی دارد. ) مــاده 34 قان در پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 1۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات می شــود. 
) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س از مهل
علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
ــا معرفــی کفیــل توســط  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی ل
ــود.) تبصــره 1 مــاده 3  محکــوم علیــه خواهــد ب
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( قان
دادگاه   ۶ شــعبه  مدیردفتــر    5888 الــف  م 
ــان –شــهرام  عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه

ــیحی ــه مس ــی کل نجف

دادنامه
دادنامــه:  شــماره   9۶08۶7 کالســه 
ــع  ــورخ  97/2/31مرج 970997۶794500287 م
رســیدگی شــعبه 15 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان  خواهــان آقــای مســعود مــال احمــدی 
نشــانی :شــهرک صتعتــی مورچــه خورفــاز اول خ 
ــادگاه  ــینی خ آم ــادی حس ــل: ه اول پ 210 وکی
ــد  ــه 3 واح ــس ورودی 3 طبق ــاختمان گلدی س
337   خوانــده :فریــدون توجــه مجهــول المــکان 
ــه  ــت ب ــا عنای ــکار : ب ــه  گردش ــته مطالب بخواس
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــالم ختــم 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال   رســیدگی  
بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 
دادخواســت  خصــوص  در  شــورا   رای   .
ــینی  ــادی حس ــت ه ــدی باوکال ــعود مالاحم مس
بطرفیــت فریــدون توجــه  بخواســته مطالبــه 
مبلــغ 1۶/000/000 ریــال وجــه 8 فقــره چــک 
هــای 474159مــورخ88/7/1- بــه شــماره  

88/8/1-4741۶1مــورخ  4741۶0مــورخ 
خ  ر 4مــو 7 4 1 5 8 -8 8 /9 /1
-8 8 /5 /1 خ ر 4مــو 7 4 1 5 7 0 -8 8 /۶ /1

88/10/1-474155مــورخ  4741۶2مــورخ 
88/4/1عهــده  مــورخ   47415۶-88/3/1
ــه انضمــام خســارات دادرســی  بانــک تجــارت  ب
و تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــوی   تقدیمــی و مالحظــه اصــول مســتندات  دع
و اینکــه خوانــده  بــا ابــالغ 97/2/2وقــت و 
انتظــار کافــی  در جلســه شــورا حاضــر نشــده و 

ــان  ــرازی  خواه ــوی و مســتندات اب ــال دع در قب
ایــراد و تکذیبــی بــه عمــل نیــاورده  و مســتندات 
ــده   ــه خوان ــتغال ذم ــت از اش ــز حکای ــرازی نی اب
ــذا   ــی ه ــد عل ــی کن ــت  م ــان را حکای ــه خواه ب
ضمــن ثابــت دانســتن  دعــوی بــه اســتناد مــواد 
198و519و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  و 
ــارت  ــون تج ــواد 315و310و309و307 249 قان م
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
1۶/000/000  بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت 
ــت  ــی بوپرداخ ــارات دادرس ــوان خس 200/000 عن
ــه   ــه ب ــق تعرف ــان طب ــل خواه ــه وکی ــق الوکال ح
پرداخــت خســارات تاخیــر و تادیــه  از تاریــخ 
سررســید چــک هــا  لغایــت  زمــان وصــول 
ایصــال  آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی  
ــردد رای  ــالم میگ ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه وســپس مــدت 
درمحاکــم  نظرخواهــی  تجدیــد  20روزقابــل 

حقوقــی اصفهــان  مــی باشــد.  
 الف 5848 

قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9710420350۶00079 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980350۶00122  ش پرون
ــم: 1397/3/2  ــخ  تنظی ــعبه : 950138 تاری ش

مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام : شــرکت 
بــه    ) عــام  ) ســهام  ایــران  شاســی ســاز 
شــماره ثبــت 89322 نشــانی تهــران کیلومتــر1۶ 
جــاده قدیــم کــرج – جنــب شــرکت بهمــن 
ــا  ــه : روی ــوم علی ــخصات محک ــور       مش موت
کاله دوزان فرزنــد رضــا نشــانی مجهــول المــکان     
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
ــه  قهرمــان شــکری   ــه / محکــوم علی محکــوم ل
فرزنــد فیــض الــه نشــانی تهــران  بلــوار کشــاورز 
خ دکتــر  قریــب  روبــروی  بیمارســتان امــام 
ــدرت  پ 124 ط 2 و  ــه  ق ــش کوچ ــی  نب خمین
علــی اســدی  فرزنــد غالمرضــا تهــران نارمــک  خ 
فرجــام  بیــن میــدان  100 و و غالمرضــا خــاور  - 
پــالک  ۶21 – واحــد 1- کد پســتی 1۶83819411 
همــراه :09122111397 هــر دو وکیــل  شــرکت 
شاســی ســاز ایــران ) ســهام عــام (  بــه شــماره 
ثبــت 89322 محکــوم بــه: بموجــب درخواســت 
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره وشــماره 
ــوم  ــه 9509970350۶01082محک ــه مربوط دادنام
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ پنجــاه 
وشــش  وهشتصدوبیســت  میلیــارد  وچهــار 
ــل  ــد وچه ــت هزارپانص ــصت وهش ــون وش میلی
)مطالبــه  خواســته  اصــل  بعنــوان  ریــال  دو 
ــره  ــال وجــه 14 فق ــغ 54/82۶/0۶8/542ری مبل
8۶021۶-1393/8/22مبلــغ  شــماره  چــک 
1/204/9۶8/000ریــال 8۶0224-1394/3/1مبلــغ 
و8۶0228- ریــال   ۶/۶92/314/051
 3/537/209/589 مبلــغ   1394/9/15
و8۶0217-1394/2/22مبلــغ  ریــال 

و8۶0220- ریــال   1/204/9۶8/000
3597/370/01۶ریــال  1393/11/25مبلــغ 
8۶0222-1393/11/10مبلــغ  و 
و12/20-8۶0223  3/127/۶43/589ریــال 
و8۶0221- 5/214/994/521ریــال  /93مبلــغ 

3ریــال  /۶0۶ /505 /995 1393مبلغ /12 /10
 /8 4 9 1مبلــغ 3 9 3 /1 0 /2 5 -8 ۶ 0 2 1 9 و
ــغ  ــال و8۶0227-1394/7/15مبل 4/3۶1/02۶ری
و8۶022۶- ریــال   5/0۶7/530/83۶

10ریــال  /3۶9 /457 /09۶ 1394مبلغ /5 /15
و499421- تجــارت  بانــک  عهــده 

1/287/120/000ریــال  1393/8/29مبلــغ  
 3/589/800/000 و49942۶-1393/10/10مبلــغ 
مبلــغ  و1393/9/20-49941۶  ریــال 
صــادرات  بانــک  عهــده  1/9۶5/1۶0/000ریــال 
ــصد  ــارد وشش ــک میلی ــغ ی ــت مبل ــز پرداخ ونی
وچهــل وچهــار میلیــون وهفتصدوهشــتاد دو هزار 
وپنجــاه وهفــت ریــال بابــت خســارات دادرســی 
وحــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ونیــز پرداخــت 
خســارات تاخیرتادیــه برمبنــای نــرخ تــورم از 
تاریــخ چــک تازمــان وصــول آن کــه توســط بانک 
ــن اجــرای حکــم محاســبه  مرکــزی اعــالم وحی
خواهــد شــد درحــق محکــوم لــه وپرداخــت نیــم 
ــا  ــت .ضمن ــدوق دول ــق صن ــی درح ــر اجرای عش
ــه  ــوم علی ــت .  .   محک ــی اس ــادره غیاب رای ص
مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف 
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه  مشــروح مشــتمل ب
ــی  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگر 
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
ــه دادخواســت  ــه ضمیم ــوای اعســار ب طــرح دع
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــی شــود)  ــاز داشــت م ــه ب ــوم ل خواســت محک
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
ــرار از  ــه منظــور ف ــوال ب ــل صــورت ام ــالم کام اع
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را 
ــون اجــرای احــکام  ــی دارد. ) مــاده 34 قان در پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 1۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 

تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات می شــود. 
) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س از مهل
علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
ــا معرفــی کفیــل توســط  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی ل
ــود.) تبصــره 1 مــاده 3  محکــوم علیــه خواهــد ب
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( قان

دادگاه   ۶ شــعبه  مدیردفتــر    5887 الــف  م 
ــان –شــهرام  عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه

ــیحی  ــه مس ــی کل نجف

دادنامه 
دادنامــه  شــماره    152-9۶: پرونــده کالســه 
 : رســیدگی  مرجــع    970997۶80530029۶:
شــعبه 53  شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
خواهــان لیــال میرباقــر آجرپــز    بــه نشــانی اص 
ــوری پ 25  ــت  ان ــن بس ــه  ب ــری  کوچ خ مطه
ــمس  ــز خ ش ــر آجرپ ــن میرباق ــل ایلی ط 4 وکی
بانــک  قصــر جنــب  بعــداز چهــارراه  آبــادی 
ــده:  ــه دوم  خوان ــی ســاختمان اســپادانا طبق مل
المــکان                                                                               مجهــول  نشــانی  امیــدزاده  بــدری 
110/۶80/000ریــال  :مطالبــه  خواســته  
خســارات                                                                                                                                    مطلــق  وارده  خســارت  بابــت 
گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن 
طــی  و  فــوق  بکالســه   آن  ثبــت  و  شــعبه  
تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش ــا  قاض اعض
رای  صــدور  بــه  مبــادرت  زیــر  شــرح  بــه  و 
ــه  ــوص ددانام ــورا درخص ــد .  رای ش ــی نمای م
شــماره 9۶0997۶805301998صــادره از شــعبه 
53 شــورای حــل اختــالف نظــر بــه اینکــه 
دادرســی  هزینــه  میــزان  مذکــور  دردادنامــه 
مبلــغ 384700ریــال ســهوا ذکــر گردیــده اســت 
ــون  ــاده 309قان ــک م ــره ی ــتناد تبص ــه اس لذاب
رای  تصیــح  ضمــن  مدنــی  دادرســی  آئیــن 
ــه  ــال  هزین ــغ 3/047/000 ری ــالم میگرددمبل اع
ــه  ــی  ب ــردد رای اصالح ــالح  میگ ــی اص دادرس
ــت بیســت  ــی وظــرف مهل ــی غیاب ــع رای اصل تب
روز قابــل واخواهــی درایــن شــعبه وســپس ظرف 
مهلــت بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی 
مــی  اصفهــان  حقوقــی  عمومــی  درمحاکــم 
ــر  ــته نظ ــن خواس ــوص قرارتامی ــد ودر خص باش
ــه  ــرر نســبت ب ــت مق ــان درمهل ــه خواه ــه اینک ب
پرداخــت خســارت احتمالــی اقدامــی بــه عمــل 
نیــاورده لذابــه اســتنادماده  108،119قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی قرارتامیــن صــادر اعــالم میگــردد 
ــه :9۶- ــده کالس ــت پرون ــی اس ــادره قطع قرارص

 9۶0997۶80531998: دادنامــه  شــماره    152
نشــانی  بــه  آجرپــز     میــر  لیــال  خواهــان 
باوکالــت ایلیــن میرباقــر آجرپــز خ شــمس 
بانــک  قصــر جنــب  بعــداز چهــارراه  آبــادی 
ــده:  ــه دوم  خوان ــی ســاختمان اســپادانا طبق مل
المــکان                                                                               مجهــول  نشــانی  امیــدزاده  بــدری 

110/۶80/000ریــال  :مطالبــه  خواســته  
خســارات                                                                                                                                    مطلــق  وارده  خســارت  بابــت 
گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن 
طــی  و  فــوق  بکالســه   آن  ثبــت  و  شــعبه  
تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش ــا  قاض اعض
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش و ب
نمایــد رای قاضــی شــورادرخصوص دعــوی خانــم 
ــر  ــن میرباق ــت آیلی ــز باوکال ــر باقرآجرپ ــال می لی
آجرپزبطرفیــت بــدری امیــدزاده بــه خواســته 
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان ــم برمحکومی صدورحک
 110/0۶8/000 معــادل  110/۶80/000ریــال  ملــغ 
تومــان  مجمــوع خســارت وارده بــه خواهــان طبق 
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــناس ب ــر کارش نظ
دادرســی بدیــن شــرح کــه وکیــل خواهــان طبــق 
صورتجلســه رســیدگی ودادخواســت تقدیمــی 
ــن  ــق قرارتامی ــده طب ــه خوان ــی دارد ک ــار م اظه
خواســته  بــه شــماره 1021مــورخ 94/9/30صــادره 
از شــعبه 17شــورای حــل اختــالف اصفهــان اقدام 
بــه توقیــف ،،،خودروکامیــون بــه شــماره انتظامــی 
بااعتــراض  ایــران  53نمــوده کــه  947ب31 
ــی  ــه ب ــم ب ــه 27۶-275حک ــی دادنام ــوکل ط م
حقــی خواهــان  طــی دعــوی  وارد پرونــده شــد 
ــان  ــوی  خواه ــن رد دع ــی  ضم ــام قضای و مق
حکــم  بــه رفــع توقیــف  خــودرو  فــوق الذکــر  را 
در حــق خواهــان  پرونــده صــادر  نمــوده اســت و 
نیــز  نظــر بــه رای شــماره 192 مــورخ 95/2/18 و 
دســتور  شــماره 591/94مــورخ 95/12/2ونظریــه 
کارشــناس بــه شــماره 95/1084کــه همگــی 
مویــد ایــن مطلــب اســت کــه خودروخواهــان از 
ــوده  ــف ب ــت 95/12/10توقی ــخ 94/10/12لغای تاری
بــه انضمــام اجــرت  وجمــع خســارات وارده 
بــرآورد  ایــام  جمعًا110/980/000ریــال  المثــل 
ــده  ــه عــدم حضــور خوان گردیــده ونیــز باتوجــه ب
علــی رغــم ابــالغ  قانونــی نشــر درروزنامــه 
ومصــون مانــدن خواســته خواهــان ازهرگونــه 
دفــاع وتعــرض لــذا شــورا دعــوی مطروحــه 
راوارده دانســته وبــه اســتناد قاعــد تعقیــب و 
ــی  ــئولیت مدن ــون مس ــواد 1و2 قان ــتفاد ازم مس
مــاده 120 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ونیزبــه 
ــن  ــون آیی ــاده 522/515/519/198قان اســتناد م
ــده  ــت خوان ــم برمحکومی ــی حک ــی مدن دادرس
ــارت  ــت خس ــال باب ــت 110/۶80/000ری ــه پرداخ ب
وارده ومبلــغ 384700ریــال هرینــه دادرســی 
ــی  ــه نشــر آگه ــت هزین ــال باب ــغ 120/000ری ومبل
وحــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی درحــق 
خواهــان صادراعــالم میگرددحکــم صــادره غیابــی 
وظــرف 20 روز پــس ازابــالغ قابــل واخواهــی 
ودرهمیــن مرجــع وظــرف 20 روز پــس از آن 
ــد نظــر درمحاکــم عمومــی حقوقــی  ــل تجدی قاب
مطالبــه  ودرخصــوص  باشــد  مــی  اصفهــان 
ــق  ــه مطاب ــه اینک ــر ب ــه نظ ــر تادی خســارت تاخی
ــی وجــود  ــون آییــن دادرســی مدن مــاده 515قان
ــه  ــت ب ــن باعنای ــم چنی ــت وه ــلم اس ــن مس ای
اینکــه خســارت  توجیــه  قانونــی نداشــته صــادر 

اعــالم میگــردد .حکــم اخیــر حضــوری 
وظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد 
 نظرخواهــی درمحاکــم عمومــی حقوقــی اصفهان

 میباشد
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف  قاض  587۶م ال

ــی ــوزه قضای ــعبه  53ح ش

گواهیحصروراثت
آقــای علیرضــا پورمنــد ش ش : 2309  بــا 
اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و رونوشــت  
ــم  ــه ، درخواســتی  بشــماره تقدی شناســنامه ورث
ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
کــه شــادروان محمــد تقــی پورمنــد ش ش : 3۶  
در تاریــخ 97/2/27  درگذشــته و ورثــه وی در 
ــور  ــا پ ــد از 1 – علیرض ــت عبارتن ــگام درگذش هن
منــد ش ش : 005498۶222 فرزنــد 2- عصمــت 
 -3 زوج   ۶229791714  : ش  ش  منــد  پــور 
محمــد رضــا پورمنــد ش ش : 00۶25۶0271 وارث 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد  . این ــری ن دیگ
ــی  ــت پ ــور را در 1 نوب ــت مزب ــی درخواس مقدمات
در پــی ماهــی یکمرتبــه  آگهــی مــی نمایــد  
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
ــخ نشــر نخســتین  ــزد او باشــد از تاری متوفــی ن
آگهــی ظــرف مــدت 3 مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

ــد . ــد گردی ــادر خواه ــی ص و اال گواه
 497 /م الف

آگهیفقدانسندمالکیت
ســند مالکیــت شــش دانــگ پــالک ثبتــی 
شــماره 1 فرعــی از 13278 اصلــی واقــع در 
ــه 393  ــه در صفح ــان  ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــت 17570 و  ــماره  ثب ــا ش ــالک ب ــر 74  ام دفت
ــام  ــف 91 – بن ــری ال ــند  148511 س ــی س چاپ
خانــم عــزت  تدیــن  چهــار ســوقی  فرزنــد 
محمــد بــه شناســنامه  شــماره 1292 اصفهــان   و 
کــد ملــی 1285281071 ثبــت و صــادر و تســلیم 
گردیــده و اکنــون  در خواســت صــدور ســند 
ــت  ــوده اس ــوق را نم ــک ف ــی مل ــت المثن مالکی
ــک اصالحــی  ــه اســتناد تبصــره ی ــب ب ــذا مرات ل
ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــزد خــود مــی باشــد از  وجــود ســند مالکیــت ن
ــراض  ــا 10 روز اعت ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل ســند مالکیــت  ــا ضمــن ارائ خــود راکتب
یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ــترد  ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی س
گــردد اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســندمالکیت 
یــا ســند معاملــه  ارائــه نشــود اقــدام بــه 
 صــدور ســند المثنــی  طبــق مقــررا خواهــد 

شد . . 
ــناد و  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــف 9840 رئی م ال

ــی ــان  - ایروان ــمال اصفه ــالک ش ام



اطالعرسانی8
دادنامه 

کالســه پرونــده : 961024 شــماره  دادنامــه : 
97/1/28مرجــع  مــورخ   970997679410089
رســیدگی : شــعبه 11 شــورای حــل اختــالف  
خواهــان شــرکت مجیدپخــش ســپاهان بــه 
نمایندگــی آقــای مجیــد تیمــوری باوکالــت 
خانــم زهــرا فخــر بخــش مبرهــن  نشــانی 
ــاه  ــدان م ــان می ــه اصفه ــان ،خان ــل :اصفه وکی
لبــاف  صمدیــه  ،خیایــان  اصفهــان  فرخــی 
واحــد  اول  طبقــه  آفتــاب  اداری  ،مجتمــع 
1  خوانــده آقــای ســیدمرتضی رفعتــی پــور  
ــه  ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی  مجه نش
ــغ 166/051/750  ــه مبل ــور ب ــه فاکت ــره وج 5 فق
ــت  ــه لغای ــر تادی ــه تاخی ــال بااحتســاب هزین ری
ــی  ــارات دادرس ــق خس ــرای رای مطل ــدور اج ص
ــت  ــا عنای ــکار : ب ــته  گردش ــن خواس وصدورتامی
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــه  ــپاهان ب ــش س ــد پخ ــرکت مجی ــوی ش دع
نمایندگــی آقــای مجیــد تیمــوری باوکالــت 
خانــم زهــرا فخــر بخــش مبرهــن  بــه طرفیــت 
ــه  ــته  مطالب ــه خواس ــی پورب ــیدمرتضی رفعت س
مبلــغ 166/051/750ریــال وجــه 5 فقــره فاکتــور 
بــه   11507،10117،4715،11502، شــماره 4582 
ــت  ــا عنای ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل انضم
ــان  ــد خواه ــای اصــول مســتندات در ی ــه و بق ب
ــور در  و گواهــی عــدم پرداخــت  صــادره کــه ظه
اشــتغال ذمــه خوانــده واســتحقاق خواهــان 
درمطالبــه وجــه خواســته داردعــدم حضــور 
خوانــده درجلســه رســیدگی ای علــی رغــم 
ابــالغ قانونینشــرآگهی ومصــون مانــدن خواســته 
دعــوای  شــورا  وتکذیــب  تعــرض  ازهرگونــه 
مطروحــه راوارد وثابــت تشــخیص داده  لــذا 
198و519و522و515   مــواد  بــه  اســتناد  بــه 
عمومــی  دادگاهــای  دادرســی  آئیــن  قانــون 
وانقــالب درامــور مدنــی حکــم برمحکومیــت 
خوانــده  بــه پرداخــت مبلــغ 166/051/750ریــال 
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و3/250/640ری باب
هزینــه دادرســی ووهزینــه نشــراگهی وهمچنیــن  
تقدیــم  تاریــخ  از  تادیــه  و  تاخیــر  خســارت 
ــول  ــخ وص ــت تاری ــت )96/8/2(لغای دادخواس
کــه محاســبه آن براســاس آخریــن نــرخ اعالمی 
ازســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران 
برعهــده اجــرای احــکام مــی باشــدوحق الوکالــه 
ــان  ــق خواه ــی در ح ــه قانون ــق تعرف ــل طب وکی
ــی  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان می باشــد 
.ودرخصــوص تامیــن خواســته باتوجــه بــه واریــز 
ــان  ــوی خواه ــی ازس ــارت احتمال ــردن خس نک
قرارتامیــن  .آ.د.م  مــاده 115ق  بــه  ،بااســتناد 

ــردد. ــادر میگ ــته ص خواس
5850/م الف 

قاضی شعبه 11شورای حل اختالف اصفهان

  اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ تســلیم و پ
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
 139760302018000189 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1391114402018002001 آقــای 
ــماره  ــی بش ــد مصطف ــور فرزن ــی پ ــی مریخ عل
ــبت  ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه 77816 ص شناس
بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک کارخانــه 
بــا کاربــری کشــاورزی بــه مســاحت 131805.36 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
365 اصلــی واقــع در جــاده حبیــب آبــاد بخــش 
16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

اولیــه
 139760302018000190 شــماره  رای  2-برابــر 
آقــای   139111440201800200 پرونــده  کالســه 
ــدی  ــد مه ــد محم ــور فرزن ــی پ ــی مریخ مصطف
بشــماره شناســنامه 699 صــادره از اصفهــان  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب نس
بــه  بــا کاربــری کشــاورزی  یــک کارخانــه 

ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب مســاحت 131805.36 مت
ــع در  ــی واق ــالک 365 اصل ــمتی از پ روی قس
جــاده حبیــب آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در 

ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/04/06

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   
شماره: 231 /37/05/الف/م 

به تاریخ 97/03/20

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ تســلیم و پ
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
 139760302018000200 شــماره  رای  1-برابــر 
ــای  ــده 1396114402018000064 آق ــه پرون کالس
محمــد حســن قدیــر زاده خرزوقــی فرزنــد 
حســینعلی بشــماره شناســنامه 6241 صــادره 
از اصفهــان  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــمتی  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 268.5 مت
ــع در شــهرک ولیعصــر  ــی واق ــالک 28 اصل از پ
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع 

ــی ــی اورنگ ــای عل ــطه از آق الواس
 1397114402018000201 شــماره  رای  2-برابــر 
 1396114402018000065 پرونــده  کالســه 
ــد  ــر زاده خرزوقــی فرزن ــه قدی ــای رحمــت ال آق
حســینعلی بشــماره شناســنامه 271 صــادره 
از اصفهــان  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــمتی  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 268.5 مت
ــع در شــهرک ولیعصــر  ــی واق ــالک 28 اصل از پ
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع 

ــی ــی اورنگ ــای عل ــطه از آق الواس
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/04/06

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   
شماره: 229 /37/05/الف/م 

به تاریخ 97/03/20

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 7/1100 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب 
ــده  از  ــزی ش ــماره 7/1100 مج ــالک ش ــه پ خان
پــالک 7/904 در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف  
واقــع در بخــش 14 کــه طبــق ســوابق و پرونــده 
ــد  ــی فرزن ــر آزادان ــه نص ــام صدیق ــه ن ــی  ب ثبت

عزیــز الــه    
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت 
ــاده 15  ــر م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــد  ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب ــت و طب ــون ثب قان
حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
ــروع و  ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب 97/4/12 س
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم ب
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
ــی در محــل  ــن آگه ــرر در ای در روز و ســاعت مق
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
ــه  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت صــورت مجلــس تحدی

خواهــد شــد. 
 97/3/22  : انتشــار  تاریــخ    6861 الــف  م 
علیرضــا حیــدری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  
ملــک غــرب اصفهــان  از طــرف پیمانــه ســادات 

ــان قادری

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710106797100586 شــماره 
ــی  ــده : 9709986797100161 شــماره بایگان پرون

شــعبه : 970161 تاریــخ تنظیــم : 97/3/13
ســرخی  ده  خانــی  قــارا  بهــزاد  خواهــان 
آقــای   بــه طرفیــت  خوانــده   دادخواســتی 
ــه   ــته مطالب ــه خواس ــدری ب ــی لن ــه  آقای عبدال
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
شــعبه   9709986797100161 پرونــده کالســه 
ــان  ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح ــی  ش 41 حقوق
مجتمــع  شــهید حججــی      ثبــت و وقــت 
رســیدگی بــه تاریــخ 97/4/24ســاعت 16:30 
تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه 

طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
ــده   ــودن خوان ــول المــکان ب ــی  بعلــت مجه مدن
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و در خواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 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 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
م الف 6754

مســول دفتــر شــعبه شــورای حــل اختــالف 
شــعبه 41 حقوقــی  شــورای حــل اختــالف  

اصفهــان ) محســن شــهید حججــی ( 

آگهی وقت رسیدگی 
 9710100350302445  : ابالغنامــه  شــماره 
ــماره  ــده : 9609980350301193 ش ــماره پرون ش
 : تنظیــم  تاریــخ   961449 : بایگانــی شــعبه 
97/3/13 خواهــان جهانبخــش رئیســی  نافچی 
دادخواســتی بــه طرفیــت  ســید دولت  موســوی  
ــرف   ــع تص ــته رف ــه خواس ــی ب ــید عل ــد س فرزن
ــن شــعبه ارجــاع و  ــه ای ــه ب ــی  مطــرح ک عدوان
بــه شــماره پرونــده کالســه 9609980350301193 
ــی  شهرســتان   ــی حقوق شــعبه 3  دادگاه عموم
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــان  ثب اصفه
ــه  ــن  شــده اســت ک 97/4/23 ســاعت 9 تعیی
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
بعلــت  دادرســی مدنــی   آییــن  قانــون   73
ــده  و در خواســت  ــودن خوان ــول المــکان ب مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــل  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه  و ضم دادگاه مراجع
را  خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد . حاضــر گ
م الــف 6770 منشــی دادگاه  حقوقــی  شــعبه 3 
دادگاه  عمومــی حقوقــی  شــهر ســتان اصفهــان 

– مصطفــی  شــبانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب کارگاه  ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
ــع  ــماره 31/9852واق ــالک ش ــوب  پ ــار  چ و انب
ــده  ــق پرون در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طب
ثبتــی بنــام ســکینه  ابراهیمــی  فرزندعبدالرحیم 
در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور 
ــه  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــت بعم ــی ثب متقاض
ــون ثبــت  دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قان
و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد 
شــنبه   ســه  روز  در  مرقــوم  ملــک  حــدود 
مــورخ97/4/21  ســاعت 9  در محــل شــروع 
و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 
ــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  ب
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور 
یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
روز  تــا ســی  تحدیــد حــدود  صورتمجلــس 
ــاده  ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــای  ــده ه ــف  پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی  ثب معترض
تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی 
ــالح   ــع ذیص ــه مراج ــت  ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ای
م الف 6841 تاریخ انتشار : 97/3/22 

علیرضــا حیــدری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  
ملــک غــرب اصفهــان  از طــرف پیمانــه ســادات 

قادریــان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت شــش دانــگ پــالک ثبتــی 
شــماره 1 فرعــی از 13278 اصلــی واقــع در 
ــه 393  ــه در صفح ــان  ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــت 17570 و  ــماره  ثب ــا ش ــالک ب ــر 74  ام دفت
ــام  ــف 91 – بن ــری ال ــند  148511 س ــی س چاپ
خانــم عــزت  تدیــن  چهــار ســوقی  فرزنــد 
محمــد بــه شناســنامه  شــماره 1292 اصفهــان   و 
کــد ملــی 1285281071 ثبــت و صــادر و تســلیم 
گردیــده و اکنــون  در خواســت صــدور ســند 
ــت  ــوده اس ــوق را نم ــک ف ــی مل ــت المثن مالکی
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  ــب ب ــذا مرات ل
ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــزد خــود مــی باشــد از  وجــود ســند مالکیــت ن
ــراض  ــا 10 روز اعت ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
خــود راکتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یا 
ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخذ 
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند 
ــردد  ــده ســند مســترد گ ــه کنن ــه ارائ ــت ب مالکی
اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 
ــا ســند  ــراض اصــل ســندمالکیت ی صــورت اعت
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه  ارائ معامل

ــررا خواهــد شــد . ــق مق ــی  طب المثن
ــناد و  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــف 9840 رئی م ال

ــی   ــان  - ایروان ــمال اصفه ــالک ش ام

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم به 

اقای مسعود یزدانیان فرزند حسن 
خواهــان اقــای ناصــر نــادری ســنبل آبــادی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده اقــای مســعود 
یزدانیــان بــه خواســته اعســار از هزینــه دادرســی 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9609982164401005  شــعبه 
ــی  ــع قضای ــی مجتم ــی حقوق 219 دادگاه عموم
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــح ته ــهید مفت ش
مــورخ 97/7/16  ســاعت 10:30  تعییــن کــه 

حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
73  قانــون اییــن دادرس مدنــی بــه علــت 
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــل  ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد.  ــر گ در دادگاه حاض
110/22780ت   

رئیــس شــعبه 219 دادگاه عمومــی حقوقــی 
تهــران  مفتــح  شــهید  قضایــی  مجتمــع 

آگهی حصر وراثت 
بــه شــماره  بتــول حکمــت دوســت  خانــم 
ــق دادخواســت تقدیمــی  شناســنامه 1294 مطاب
ایــن  از   221/264/97 پرونــده  کالســه  بــه 
شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بتــول 
ــنامه 1294  ــماره شناس ــه ش ــت ب ــت دوس حکم
دائمــی خــود  اقامتــگاه  تاریــخ 97/2/13  در 
ــوت ان  ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم  منحصــر اســت بــه: 1 علیرضــا نیرومنــد 
راد ش ش 216  ت ت 1351/1/31  فرزنــد پســر  
2  حمیدرضــا نیرومنــد راد ش ش 1592  ت 
ــه  ــوم ورث ــر  و مرح ــد پس ت 1352/6/18 فرزن
دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــاده  ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی درخواس مقدمات
361  قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت اگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد  از 
ــه  تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
ایــن شــعبه تقدیــم دارد واال گواهــی مربــوط 

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
 110/22777ت 

رئیــس شــعبه 264 شــورای حــل اختــالف 
مجتمــع شــماره 6 تهــران 

آگهی حصر وراثت 
ــت  ــا وکال ــن ب ــت متی ــک زین ــار نی ــم گلن خان
ــه شــماره شناســنامه  ــک محمــدی ب ــد مل حمی
4769 مطابــق دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه 
ــده 961032/108 از ایــن شــعبه درخواســت  پرون
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
زینــت  نیــک  حســین  شــادروان  کــه  داده 
متیــن بــه شــماره شناســنامه 39085 در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه   1395/2/6
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم  
منحصــر اســت بــه: 1 ناصــر نیــک زینــت متیــن 
از  صــادره    1339/6/1 ت  ت    2950 ش  ش 
ــار نیــک زینــت متیــن ش  ــد 2  گلن تهــران فرزن
ش 4769  ت ت 1334/11/1 صــادره از تهــران 
فرزنــد   3  مهــدی نیــک زینــت متیــن ش ش 
تهــران  از  صــادره    1330/8/12 2513  ت ت 
ــن ش  ــت متی ــک زین ــه نی ــد 4  معصوم فرزن
ش 1547  ت ت 1322/6/2  صــادره از تهــران 
فرزنــد 5  عالــم نــور محمــد النگــه ش ش 
33770  ت  ت 1303/3/16  صــادره از تهــران 
همســر و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا 
ــور  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
ــور حســبی در  ــون ام ــاده 361  قان را باســتناد م
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت اگه ــک نوب ی
اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی 
نــزد او باشــد  از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد واال گواهی 

ــد شــد.  ــوط صــادر خواه مرب
110/22785ت 

اختــالف  حــل  رئیــس شــعبه 108 شــورای 
مجتمــع شــماره ســه تهــران 

آگهی حصر وراثت 
خانــم کیمــی ابــاذری بــا وکالــت محســن بمانــی 
بــه شــماره شناســنامه 105 مطابــق دادخواســت 
تقدیمــی بــه کالســه پرونــده 970189/108 از 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
رضــا منصــوری نژند بــه شــماره شناســنامه 439 
در تاریــخ 1397/1/17 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت ان  ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم  منحصــر اســت بــه: 1 بــی بــی ســکینه 
اولیــاء ش ش 344  ت ت 1310/6/27  صــادره 
ــاذری ش ش 105  ت  ــم مــادر  2  کیمــی اب از ب
ت 1353/2/10  صــادره از بابــل همســر 3  گالره 
ــد ش ش 0252319834  ت ت  ــوری نژن منص
1393/3/26  صــادره از تهــران فرزنــد و مرحــوم 
ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــاده  ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی درخواس مقدمات
361  قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت اگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد  از 
ــه  تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
ایــن شــعبه تقدیــم دارد واال گواهــی مربــوط 

صــادر خواهــد شــد. 
110/22788ت   

اختــالف  حــل  رئیــس شــعبه 108 شــورای 
تهــران  ســه  شــماره  مجتمــع 

آگهی حصر وراثت 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــان ب ــدرام غیرانی ــای پ آق
ــه  ــه کالس ــی ب ــت تقدیم ــق دادخواس 609 مطاب
پرونــده 970055/108 از ایــن شــعبه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه شــماره  ــان ب ــرج غیرانی ــه شــادروان ای داده ک
شناســنامه 247 در تاریــخ 96/9/6  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
حیــن الفــوت ان مرحــوم  منحصــر اســت بــه: 1 
پــدرام غیرانیــان ش ش 609  ت ت 1353/3/1   

صــادره از تهــران فرزنــد 2 پرشــان غیرانیــان ش 
ــران  ــادره از ته ش 738  ت ت 1358/1/30  ص
ــان  ش ش 0016221680   ــا غیرانی ــد 3  پوی فرزن
ت ت 1372/6/20 صــادره از تهــران فرزنــد 4  
مینــا یزدانــی بیوکــی ش ش 1  ت ت 2/1/   
ــه دیگــری  ــزد همســر و مرحــوم ورث صــادره از ی
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد این ن
درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361  قانــون 
امــور حســبی در یــک نوبــت اگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه 
ای از متوفــی نــزد او باشــد  از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم 

ــد شــد.  ــوط صــادر خواه ــی مرب دارد واال گواه
110/22792ت   

اختــالف  حــل  رئیــس شــعبه 108 شــورای 
تهــران  ســه  شــماره  مجتمــع 

آگهی حصر وراثت 
بــه شــماره  یگانــه  موالئــی  محمــود  آقــای 
ــی  ــت تقدیم ــق دادخواس ــنامه 781 مطاب شناس
ــن شــعبه  ــده 970126/108 از ای ــه کالســه پرون ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان حبیبــه مطرحــی بــه 
شــماره شناســنامه 26095 در تاریــخ 90/4/10 
ــه و  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم  منحصــر اســت 
ــه ش ش 958  ت ت  ــی یگان ــه: 1 رضــا موالئ ب
1328/2/3  صــادره از تهــران فرزنــد   2  محمــود 
موالئــی یگانــه ش ش 781  ت ت 36/4/18  
ــی  ــه موالئ ــد   3  جمیل ــران فرزن ــادره از ته ص
بقــال ش ش 3938  ت ت 1330/12/16 صــادره 
ــال ش  ــی بق ــد  4  منیجــه موالئ ــران فرزن از ته
ش 76484  ت ت 1333/3/1  صادره از اردبیل 
فرزنــد و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا 
ــور  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
ــور حســبی در  ــون ام ــاده 361  قان را باســتناد م
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت اگه ــک نوب ی
اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی 
نــزد او باشــد  از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد واال گواهی 

مربــوط صــادر خواهــد شــد.
 110/22795ت  

اختــالف  حــل  رئیــس شــعبه 108 شــورای 
مجتمــع شــماره ســه تهــران 

آگهی حصر وراثت 
ــه شــماره شناســنامه  ــدی ب ــه کولوبن ــم طیب خان
48911 مطابــق دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه 
پرونــده 163/264/97 از ایــن شــعبه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد تقــی صــدر بــه شــماره 
اقامتــگاه   97/1/17 تاریــخ  در   21 شناســنامه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 
الفــوت ان مرحــوم  منحصــر اســت بــه: 1 طیبــه 
کولوبنــدی ش ش 48911  ت ت 1328  صــادره 
از تهــران همســر متوفــی   2  علیرضــا صــدر 
ش ش 3400  ت ت 1357  صــادره از لنــدن 
پســر متوفــی   3 مریــم صــدر ش ش 2460  
ت ت 1354  صــادره ازتهــران دختــر متوفــی   
ــدر ش ش 350  ت ت 1352   ــد ص 4  امیراحم
ــه  ــی و مرحــوم ورث ــران پســر متوف صــادره از ته
دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــاده  ــتناد م ــور را باس ــت مزب ــی درخواس مقدمات
361  قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت اگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد  از 
ــه  تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
ایــن شــعبه تقدیــم دارد واال گواهــی مربــوط 

صــادر خواهــد شــد. 
110/22800ت   

رئیــس شــعبه 264 شــورای حــل اختــالف 
مجتمــع شــماره 6 تهــران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
و ضمائم به 

ــیدگی  ــت رس ــده 970026/262  وق ــه پرون کالس
ــده  ــدزاده  خوان ــن اس ــان  امی 97/4/27  خواه
وجــه    مطالبــه  خواســته  فریــد  داوددانــش 
هــای  دادگاه  تســلیم  دادخواســتی  خواهــان 
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
262  ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن 
شــده بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و  دادگاه  دســتور  و  خواهــان  درخواســت  بــه 
ــی  ــن دادرس ــون ایی ــاده 73  قان ــز م ــه تجوی ب
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
ــده از  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه مراجع دفت
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
ــاال جهــت  ــرر ب ــد و در وقــت مق را دریافــت نمای
بعــدا  بهمرســاند چنانچــه  رســیدگی حضــور 
ابالغــی بــه وســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک 
ــود.  ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــت منتشــر و م نوب

110/22803ت   
رئیــس شــعبه 262 شــورای حــل اختــالف 
تهــران  شــش  شــماره  مجتمــع 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ولی تاجیک 
رســیدگی  وقــت     961696 پرونــده  کالســه 
خاطــره   : خواهــان   8:30 ســاعت    97/5/6
محمــدی  خوانــده ولــی تاجیــک  خواســته طالق  
عمومــی  هــای  دادگاه  تســلیم  دادخواســتی 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 250 
ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
ــه  ــده ب ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه بــه تجویــز 
مــاده 73  قانــون اییــن دادرســی مدنــی مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی 

ــن  ــر آخری ــخ نش ــده از تاری ــا خوان ــود ت ــی ش م
اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــردادگاه مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
ــد  ــت نمای ــم را دریاف ــت و ضمائ دوم دادخواس
ــت رســیدگی حضــور  ــاال جه ــرر ب ــت مق و در وق
ــیله  ــه وس ــی ب ــدا ابالغ ــه بع ــاند چنانچ بهمرس
ــر و  ــت منتش ــک نوب ــط ی ــود فق ــی الزم ش اگه
ــود. در ضمــن جهــت  مــدت ان ده روز خواهــد ب
ــه  ــک هفت ــرف ی ــهود و ظ ــهادت ش ــتماع ش اس
ــد.  ــه نمائی ــن دادگاه ارائ ــه ای ــه وداور ب داور نظری

110/22815ت   
رئیــس شــعبه 250  دادگاه خانــواده مجتمــع 
تهــران  یــک  خانــواده  قضایــی 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به اقای حسین کیهانی بنماران 
ــی  ــورانی بزچلوئ ــی س ــای ذوالفعل ــان اق خواه
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده اقــای حســین 
کیهانــی بنمــاران بــه خواســته اعســار از پرداخــت  
هزینــه دادرســی مطالبــه خســارت )بــه مــدت 6 
ســال و 11 مــاه از قــرار روزانــه 100 هــزار تومــان(  
بــه مبلــغ 2/490/000/000  ریــال الــزام بــه ایفــای 
تعهــد )مالــی( مبنــی بــر )ســاخت ملــک(  مقوم 
ــک  ــه ای مل ــال ارزش منطق ــه 51/000/000  ری ب
ــه خســارات دادرســی  ــال مطالب 61/730/700 ری
ــا موضــوع  ــه ضمن ــه خســارت تاخیــر تادی مطالب
جلســه اســتماع شــهادت شــهود خواهــان مــی 
ــه  ــن شــعبه ارجــاع وب ــه ای ــه ب باشــد مطــرح ک
شــماره پرونــده کالســه 9709980231200035  
ــع  ــی مجتم ــی حقوق ــعبه 147  دادگاه عموم ش
ــت  ــت ووق ــران ثب ــی ته ــهید محالت ــی ش قضای
رســیدگی مــورخ 97/5/8  ســاعت 9:30  تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون ایی 73  قان
ــت  ــده ودرخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گرددتــا خوانــده ظــرف 
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــل  ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد.  ــر گ در دادگاه حاض
110/22810ت   

رئیــس شــعبه 147 دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــران  ــی ته ــهید محالت ــی ش ــع قضای مجتم

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به اقای مرتضی بیات تله جردی 
فرزند مجید 

ــت  ــا وکال ــدی ب ــیدجواد بی ــای س ــان اق خواه
معصومــه میرزاخانــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــده اقــای مرتضــی بیــات تلــه جــردی فرزند 
مجیــد بــه خواســته مطالبــه وجــه بابــت )مطالبه 
ــور  ــره فاکت ــادی و 4 فق ــید ع ــق رس ــه طب وج
صنایــع دســتی البــرز بــه انضمــام کلیه خســارات 
دادرســی و تاخیــر تادیــه و حــق الوکالــه وکیــل( 
بــه مبلــغ 403/815/000  ریــال مطالبــه خســارات 
دادرســی مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده 
کالســه 9609980231200994 شــعبه 147  دادگاه 
شــهید  قضایــی  مجتمــع  حقوقــی  عمومــی 
ــورخ  ــت رســیدگی م ــت ووق ــران ثب ــی ته محالت
تعییــن کــه حســب  97/5/9  ســاعت 10:00 
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73  قانــون 
اییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المکان 
بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی 
ــاه پــس از  ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان مــی گرددت
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــر  ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

گــردد. 
110/22813ت   

رئیــس شــعبه 147 دادگاه عمومــی حقوقــی 
تهــران  محالتــی  شــهید  قضایــی  مجتمــع 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به شرکت حمل و نقل بین المللی ماد 
ترابر با مسئولیت محدود فرزند

خواهــان خانــم  الهــه امیــر معینــی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده شــرکت حمــل و نقــل بیــن 
ــه وجــه  ــه خواســته مطالب ــر ب ــاد تراب ــی م الملل
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونده کالســه 9709980927800076  شــعبه 119  
مجتمــع شــماره ســه شــورای حــل اختالف شــهر 
ــورخ 97/5/6   ــت رســیدگی م ــت و وق ــران ثب ته
ســاعت 16:00   تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73  قانــون اییــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم  آگهــی ب
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 
110/22782ت   

رئیــس شــعبه 119  شــورای حــل اختــالف 
تهــران  ســه  شــماره  مجتمــع 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای رضا 

محمدی فرزند صابر
ــتی  ــوداگر دادخواس ــد س ــای مجی ــان آق خواه

بــه طرفیــت خوانــده آقــای رضــا محمــدی 
ــه  ــه وجــه چــک مطــرح ک ــه خواســته  مطالب ب
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
ــعبه 90 دادگاه  ــه 9609982162200823 ش کالس
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید صــدر 
ــورخ 97/6/6   ــت رســیدگی م ــت و وق ــران ثب ته
ســاعت 10:30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73  قانــون اییــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم  آگهــی ب
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
110/22806ت 

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   90 شــعبه  رئیــس 
مجتمــع قضایــی شــهید صــدر تهــران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به خانم جمیله 

عسکری فرزند سهراب 
خواهــان شــرکت لیزینــگ ایرانیــان دادخواســتی 
ــکری  ــه عس ــم جمیل ــده خان ــت خوان ــه طرفی ب
ــه  ــه ب ــرح ک ــه مط ــه وج ــته  مطالب ــه خواس ب
پرونــده  شــماره  بــه  و  ارجــاع  شــعبه  ایــن 
کالســه 9609982162200936 شــعبه 90 دادگاه 
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید صــدر 
ــورخ 97/6/7   ــت رســیدگی م ــت و وق ــران ثب ته
ســاعت 10:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73  قانــون اییــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه وضمــن اعــالم  آگهــی ب
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
110/22807ت 

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   90 شــعبه  رئیــس 
مجتمــع قضایــی شــهید صــدر تهــران 

دادنامه
پرونــده کالســه 9609980915401117  شــعبه 
605  مجتمــع شــماره ســیزده شــورای حــل 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــران تصمی ــهر ته ــالف ش اخت
ــای احســان  ــان: آق 9709970915400097  خواه
ثالثــی فرزنــد محمــود بــه نشــانی اســتان 
ــدان  ــران می ــهر ته ــران ش ــتان ته ــران شهرس ته
بهارســتان کوچــه نظامیــه پــالک 2  خوانــده: 
ــران  ــه نشــانی ته ــری ب ــای محمدجــواد بیگل آق
ــی  ــان پ 36  ط منف ــی خ اکبات ــام خمین م ام
یــک  خواســته: مطالبــه وجــه چــک  گردشــکار- 
خواهــان دادخواســتی/ درخواســتی بخواســته 
فــوق بطرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس 
از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و ثبــت بــه کالســه 
فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق 
ــده  ــدی امضاکنن ــه تص ــوزه ب ــرر ح ــاده/ مق الع
ــات  ــه محتوی ــا توجــه ب ــر تشــکیل اســت و ب زی
پرونــده پــس از شــور و تبــادل نظــر ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
ــد. رای شــورا: در خصــوص  صــدور رای مــی نمای
ــی  ــان ثالث ــان احس ــی خواه ــت تقدیم دادخواس
ــه  ــری ب ــواد بیگل ــده محمدج ــت خوان ــه طرفی ب
خواســته مطالبــه مبلــغ 100/000/000  ریــال وجــه 
2  فقــره چــک بــه شــماره 742183  و 742184  
بــه تاریــخ 94/9/5  و94/9/30  عهــده بانــک 
ــاب  ــا احتس ــته ب ــل خواس ــوان اص ــه عن ــپه ب س
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه شــورا 
ــان و  ــی خواه ــت تقدیم ــه دادخواس ــا مالحظ ب
ــدق  ــر مص ــا تصوی ــت ان خصوص ــم پیوس ضمای
چــک مســتند دعــوا و گواهینامــه عــدم پرداخــت 
ــود  ــه وج ــه و اینک ــال علی ــک مح ــوی بان از س
ــور در اشــتغال  ــد خواهــان ظه اصــل اســناد در ی
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان بــه دریافــت 
ــا نماینــده قانونــی وی  ــده ی وجــه ان دارد و خوان
ــریفات  ــری تش ــالغ و ج ــت اب ــف صح ــا وص ب
ــده و  ــر نگردی ــیدگی حاض ــه رس ــی در جس قانون
ــتغال  ــدم اش ــر ع ــت ب ــه دالل ــه ک ــه دفاعی الیح
ذمــه ایشــان نمایدابــراز نداشــته ودعــوی خواهان 
ــه  ــون از هرگون ــان را مص ــرازی ایش ــدارک اب و م
تعرضــی باقــی گذاشــته اســت از ســویی هــرگاه 
ــود  ــت ش ــی ثاب ــده کس ــدی برعه ــا تعه ــن ی دی
ــر بقــای ان اســت مگــر انکــه خــالف ان  اصــل ب
ــه دلیــل خالفــی  ثابــت شــود کــه در مانحــن فی
ارائــه نشــده اســت و بــر بقــای دیــن اســتصحاب 
مــی شــود و توجهــا بــه عــدم تعــرض بــه دعــوای 
ــورا  ــذا ش ــان ل ــرازی ایش ــدارک اب ــان و م خواه
ــت  ــه صحــت و ثاب ادعــای خواهــان را مقــرون ب
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد 515 و 519و 
522 و 198  قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــواد 310  ــی و م ــور مدن ــالب در ام ــوی و انق عمم
و313  قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه 
مــاده 2 قانــون صــدور چــک و قانــون استفســاریه 
تشــخیص  مجمــع  مصــوب  مذکــور  تبصــره 
ــده  ــت خوان ــر محکومی ــم ب مصلحــت نظــام حک
بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000  ریــال بابــت 
  2/200/000 مبلــغ  پرداخــت  و  اصــل خواســته 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای 
دادنامــه وفــق شــاخص تــورم بانــک مرکــزی در 
ــد. رای  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــوری و ظ ــادره حض ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن حــوزه 
ــل  ــر قاب ــت 20 روز دیگ ــرف مهل ــد و ظ ــی باش م
ــی و عمومــی مــی  تجدیدنظــر در محاکــم حقوق

باشــد. 
110/22804ت 

رئیــس شــعبه 605 شــورای حــل اختــالف 
تهــران  مجتمــع شــماره 13 
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9 توپ و تور
 بازیکن رئال مادرید 

دیدار با ایران را از دست داد
ســایت مراکشــی العمــق مدعــی شــد اشــرف حکیمــی 

در دیــدار بــا ایــران حضــور نخواهــد داشــت. 
ــرد اشــرف حکیمــی  ــا ک ســایت العمــق مراکــش ادع
ــش  ــی مراک ــم مل ــد و تی ــال مادری ــت رئ ــاع راس دف
دیــدار بــا ایــران را بــه دلیــل مصدومیــت از دســت داد و 

ــرود.  ــدان ب ــه می ــران ب ــر ای ــد براب نمی توان
حکیمــی کــه در دیــدار آخــر دوســتانه تیــم ملــی 
مراکــش برابــر اســتونی نیــز بــه عنــوان یــار جانشــین 
وارد زمیــن شــده بــود، بنــا بــر ادعــای ســایت مراکشــی 
العمــق شــانس حضــور در دیــدار اول را از دســت داده 
اســت. حکیمــی در جریــان صعــود تیــم ملــی مراکــش 
بــه جــام جهانــی، بازیکــن کلیــدی در خــط دفــاع بــود 
ــوب  ــم محس ــن تی ــذار ای ــان تأثیرگ ــه بازیکن و ازجمل
می شــود. البتــه هنــوز منابــع دیگــر خبــر ادعایــی ایــن 
ســایت مراکشــی را تأییــد نکردنــد و مشــخص نیســت 
ــرای  ــا فقــط شــایعه ای ب ایــن موضــوع صحــت دارد ی
فریــب دادن حریفــان از ســوی ایــن ســایت مراکشــی 

اســت. 
تیــم ملــی مراکــش روز دوشــنبه اولیــن تمریــن خــود 
را در کشــور روســیه برگــزار کــرد و در اولیــن دیــدار خــود 

برابــر ایــران قــرار خواهــد گرفــت.

حبیب زاده به ذوب آهن پیوست
بازیکــن فصــل گذشــته نفــت تهــران بــا امضــای 

پیوســت.  بــه ذوب آهــن  قــراردادی 
فعالیــت ذوب آهــن در فصــل نقــل و انتقــاالت همچنان 
ادامــه دارد و ذوبی هــا روز دوشــنبه بــا حبیــب زاده 
قــرارداد امضــا کردنــد تــا ایــن بازیکــن نیــز بــه جمــع 

ــود.  ــه ش ــازی اضاف ــاگردان نم ش
رضــا حبیــب زاده، بازیکــن فصــل گذشــته نفــت تهــران 
کــه بــا ایــن تیــم بــه لیــگ یــک ســقوط کــرد، ســهمیه 
زیــر 23 ســال محســوب می شــود کــه پــس از مذاکــره 
بــا مدیــران ذوب آهــن، بــا ایــن تیــم قــرارداد امضــا کرد. 
حبیــب زاده قــراردادی ســه ســاله بــا ذوب آهــن دارد تــا 
ــازی و  ــا پــس از انتخــاب نم ــب ذوبی ه ــن ترتی ــه ای ب
جدایــی قلعه نویــی، یکــی از پرکارتریــن تیم هــای 

حاضــر در لیــگ برتــر باشــند.

االهلی با ملی پوش ایرانی 
قرارداد بست

روزنامــه مطــرح العــرب مدعــی شــد باشــگاه االهلــی 
قطــر بــا یکــی از ملی پوشــان سرشــناس ایرانــی حاضــر 
ــته  ــرارداد بس ــی ق ــل آت ــرای فص ــی ب ــام جهان در ج

اســت. 
ــکار  ــاره ش ــتری درب ــات بیش ــرب اطالع ــه الع روزنام
ایرانــی االهلــی منتشــر نکــرد؛ امــا بــا آدرس هایــی کــه 
ــان  ــن بازیکــن یکــی از می ــد نیســت ای ــچ بعی داد هی
نفراتــی همچــون اشــکان دژآگــه، وحیــد امیــری و امید 
ابراهیمــی باشــد؛ چــون هــر ســه بازیکــن شــرایط کــوچ 

بــه فوتبــال قطــر را دارنــد.

کوتاه اخبار 

 ستاره های وزنه برداری ایران 
در یک تیم جمع شدند

تیــم بیمــه رازی تعــدادی از ســتاره های وزنه بــرداری 
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــار گرفت ــد در اختی ــل جدی ــرای فص را ب
کیانــوش رســتمی هنــوز با تیمــی قرارداد نبســته اســت. 
ــه گــزارش ایســنا، فرصــت تیم هــای حاضــر در لیــگ  ب
ــکاران  ــا ورزش ــتن ب ــرای قراردادبس ــرداری ب ــر وزنه ب برت
بــه پایــان رســید و مشــخص شــد نفــرات شــاخص تیــم 
ملــی در کــدام تیــم وزنــه می زننــد. در حــال حاضــر 12 
وزنه بــردار در اردوی تیــم ملــی هســتند کــه 10 نفــر از آنهــا 
ــوب و  ــز جن ــق نفت خی ــه رازی، مناط ــم بیم ــه تی ــا س ب
ملــی حفــاری قــرارداد بســته اند؛ امــا کیانــوش رســتمی 

ــا تیمــی قــرارداد نبســته اند.  و علــی  هاشــمی فعــال ب
بــا توجــه بــه اینکــه تیــم بیمــه رازی هماننــد ســال پیش 
ــرداران داشــته  ــرای جــذب وزنه ب ــه را ب بیشــترین هزین
اســت، توانســته نفراتــی چــون بهــداد ســلیمی، ســهراب 
ــراری را  ــا ب ــینی و محمدرض ــعید علی حس ــرادی، س م
جــذب کنــد. همایــون تیمــوری، یعقــوب پشــوتنی، ایمان 
شــاه قلیان، محمــد نیــری، مســعود چترایــی، مرتضــی 
بیگلــری و امیــر حقوقــی، دیگــر وزنه بــرداران تیــم بیمــه 

رازی هســتند.

مقصودلو نایب قهرمان شد
نماینــده شــطرنج ایــران در رقابت هــای بین المللــی 
ــه علــت امتیازشــکنی کمتــر در  ــود آلخیــن فقــط ب یادب

ــت.  ــرار گرف ــگاه دوم ق جای
ــو  ــام مقصودل ــزرگ پره ــتاد ب ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
دیــدار   7 از  امتیــاز   6.5 و کســب  درخشــش  بــا 
رقابت هــای  )فیشــر(   960 شــطرنج  بخــش  در 
ــوان  ــیه عن ــن روس ــود آلخی ــی یادب ــطرنج بین الملل ش
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــرد؛ ای ــب ک ــی را کس نایب قهرمان
ــود  ــر ب ــان براب ــطرنج باز قهرم ــا ش ــو ب ــاز مقصودل امتی
ــام  ــه مق ــر ب ــکنی کمت ــت امتیازش ــه عل ــط ب و وی فق

رســید. نایب قهرمانــی 

 شکست میلیمتری 
دختران والیبالیست

ــدار  ــن دی ــران در دومی ــر ای ــان دخت ــال جوان ــم والیب تی
ــان  ــر بلندقامت ــی آســیا براب خــود در رقابت هــای قهرمان

اســترالیا شکســت خــورد. 
در ایــن بــازی تیــم ایــران بــا امتیــازات 25- 15 در 
ســت اول و 25- 15 در ســت دوم بــه پیــروزی رســید. 
اســترالیا نیــز بــا امتیازات 25-23 در ســت ســوم و 25-

ــا  ــز ب ــروز شــد. ســت پنجــم نی ــارم پی 21 در ســت چه
نتیجــه 15-12 بــه ســود اســترالیا بــه پایــان ســید. بــه 
ایــن ترتیــب تیــم ایــران بــا نتیجــه 3 بــر 2 برابر اســترالیا 

مغلــوب شــد.

گروه ورزش اصغر قلندری
A.Galandari@eskimia.ir

پــس از نمایــش قابــل قبــول و امیدوارکننــده 
باخــت  و  ایــران  ملــی  تیــم  نوجوانــان 
شــکوهمند بــه تیــم برزیــل )قــدرت اول 
ــده  ــن عقی ــر ای ــگان ب ــان( هم ــال جه والیب
هــم رأی شــدند کــه تیــم ایــران هرگــز چهــره 
ــی همچــون  ــده نداشــت و حضــور جوانان بازن
جــوان  لیبــروی  و  توختــه  امیرحســین 
محمدرضــا حضرت پــور )از خطــه آذربایجــان(، 
ــار  ــی از دی ــر کاظم ــریفی و صاب ــی ش مرتض
ــه  ــراوت و روحی ــادابی و ط ــرا، ش ترکمن صح
جنگندگــی را بــه اردوی ایــران آورده اســت 
و در روزی کــه مســعود غالمــی )از نصــف 
ــه  ــود حلق ــی خ ــش عال ــا درخش ــان( ب جه
ــگ  ــرعتی زن را تن ــان س ــن بازیکن ــت بی رقاب
کــرده بــود و فرهــاد قائمــی، میــالد عبادی پــور 
و کاپیتــان ســعید معــروف پرفــروغ بودنــد، در 
مصــاف بــا زردپوشــان برزیــل طوفانــی ظاهــر 
شــدند و کــوالک کردنــد. چنانچــه در امتیــازات 
بــاالی 20 و حتــی در ســت پنجــم امیــر غفــور 
ــر  ــروزی براب ــد، پی ــه می ش ــت گرفت ــه خدم ب

ــود. ــار نب ــل دور از انتظ برزی
برزیــل  بــا  دیــدار  برخــالف  ایــران  تیــم 
ــاوری  ــه خودب ــک ب ــه این ــی ک ــدون نوجوانان ب
جهانــی  میــدان  اولیــن  در  و  رســیده اند 
 چهــره موفقــی را بــه نمایــش گذاشــتند،

بــرای مقابلــه بــا تیم روســیه میزبان مســابقات 
در ســومین روز هفتــه ســوم بــا ترکیــب ســعید 
معــروف، امیــر غفــور، میــالد عبادی پــور، علــی 
ــزی و  ــامان فائ ــی، س ــاد قائم ــفیعی، فره ش
ســیامک مرنــدی )لیبــرو( پــا بــه میــدان 
ــایه  ــز در س ــازی پرافت وخی ــک ب ــاد و در ی نه
تــالش و دفــاع عالــی شــفیعی و فائــزی پــس 
ــا  ــاوی ت ــه تس ــاز 23 و ادام ــاوی در امتی از تس
ــا حســاب  ــاز 28 ســرانجام ســت اول را ب امتی

ــری پشــت ســر گذاشــت. ــا برت 28/30 ب

ــب  ــر در ترکی ــدون تغیی ــت دوم را ب ــران س ای
دنبــال کــرد. روســیه در غیــاب میخاییلوفــو 
ولوویــچ بــا ســرویس های قدرتــی و دفــاع بلند 
دیمیتــری موزرســکی بــا 2 متر و 18 ســانتیمتر 
 قــد، ایگــور و والســیف برتــری نســبی داشــت؛

 امــا پوئــن ســرویس های علــی شــفیعی کــه 
شــب پرفــروغ دیگــری را پشــت ســر گذاشــته 
ــروف  ــعید مع ــد س ــای هدفمن ــود و پاس ه ب
مانــع از اجــرای حمــالت روس هــا شــده 
ــد و  ــر کنن ــاز 15 براب ــا نتیجــه را در امتی ــود ت ب
16/18 هــم جلــو بیفتنــد؛ امــا در امتیــاز 19/20 
نتیجــه بــه ســود روســیه تغییــر کــرد تــا آقــای 
ــن  ــه را جایگزی ــچ امیرحســین توخت کوالکووی
فائــزی کنــد و در امتیــاز 22/24 میرزاجانپــور 
را هــم بــه کمــک بگیــرد؛ امــا ایــن تعویض هــا 
ــک و فشــرده  ســودی نبخشــید و ســت نزدی

ــه نفــع روســیه تمــام شــد. دوم 23/25 ب
جمعــی  تــالش  وجــود  بــا  ســوم  ســت 
ــع و  ــت از مداف ــدون حمای ــه ب ــران ک ــم ای تی
از  برگشــتی  توپ هــای  بــه  پوشــش دادن 
دفــاع بــود، بــا برتــری روس هــا همــراه شــد؛ 
مضــاف بــه اینکــه کار دفــاع روی تــور در مقابل 
آبشــارهای ســرعتی موزرســکی و سرویس های 
ــی کارپوخــوف  ریســکی و تاکتیک شــکن آنتون
پاس هــای  از  اســتفاده  و  بــود  ســخت 
ترکیبــی و آبشــارهای پایــپ را بــرای تیــم 
ــا ایــن حــال  ــود؛ ب مــا بســیار دشــوار کــرده ب
بروبچه هــای پرتــالش والیبــال کشــورمان بــه 
ــد و کار  ــاز می کردن طــور مســاوی کســب امتی
ــی فائــزی در زدن آبشــارهای ســرعتی و  دیدن
ــی  ــفیعی و قائم ــازآور ش ــرویس های امتی س
ــرد؛ ــش ب ــاز 20 پی ــا امتی ــاوی را ت ــن تس  ای

 لیکــن دفــاع بلنــد روس هــا از یکســو و ضعف 
توپگیــری مرنــدی از ســوی دیگــر دســت بــه 
دســت هــم دادنــد تــا روس هــا 21/23 پیــش 
بیفتنــد؛ امــا بــا ســرویس خوبــی کــه کاپیتــان 
ــاوی  ــه تس ــازی ب ــاند، ب ــر رس ــه ثم ــران ب ای
کشــیده شــد و تــا امتیــاز 25 هــم ایــن 
تســاوی ادامــه داشــت؛ بــا وجــود بــازی خوب 
تیــم ایــران درنهایــت روس هــا 25/27 برنــده 
ســت ســوم شــدند و بــازی بــه ســت چهــارم 

کشــیده شــد.
ســت چهــارم را یــاران مــا بهتــر آغــاز کردنــد و 
بــا درخشــش شــفیعی، بازیکــن خوش پــرش 
ــت  ــاز گرف ــازی 18 امتی ــن ب ــه در ای ــی ک آمل
ــیه  ــول روس ــتان غ ــار دس ــار از کن ــا ب و ده ه
)موزرســکی( آبشــارهای ســرعتی خــود را بــه 
ثمــر رســاند، 1/4 از روس هــا پیــش افتادیــم. 
را  روســیه موزرســکی  اگــر  اغــراق  بــدون 
نداشــت کــه 24 امتیــاز از ایــن بــازی بگیــرد، 

ــه  ــان را ب ــی آبشارهایش ــا به راحت ــای م بچه ه
ــم  ــور ه ــاع روی ت ــاندند و کار دف ــر می رس ثم

ــد.  ــکل نمی ش ــا مش ــم م ــرای تی ب
بــا تمــام ایــن اوصــاف دو تیــم بــه طــور 
ــت  ــد. حمای ــاز می کردن ــب امتی ــاوی کس مس
یکپارچــه تماشــاگران روس کــه کیــپ تــا 
ــد،  ــرده بودن ــدا ک ــور پی ــالن حض ــپ در س کی
در باالبــردن روحیــه تیــم روســیه بســیار 
تأثیرگــذار بــود. آقــای کوالکوویــچ هــم خیلــی 
ــا  ــاد. ب ــدی افت ــض مرن ــر تعوی ــه فک ــر ب دی
آمــدن حضرت پــور و توختــه کار توپگیــری 
ــدا کــرد، امــا ســرویس های  ــود نســبی پی بهب
ــا،  ــاالی روس ه ــا ریســک ب ــی و ب موجی قدرت
تیــم مــا را تحــت فشــار قــرار داد و بــا کســب 
چهــار امتیــاز پی درپــی نتیجــه 19/24 بــه 
ســود روســیه شــد تــا درنهایــت ســت چهــارم 
را هــم بــا نتیجــه 21/25 بــا بــرد تمــام کننــد و 

ــند. ــدار باش ــن دی ــر 1 ای ــح 3 ب فات

ــتاره  ــوان س ــه عن ــون ب ــردار آزم ــی از س ــایت انگلیس ــک س ی
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در جــام جهانــی یــاد و بــه پیشــنهاد 
تیم هــای اروپایــی ازجملــه لیورپــول و آث میــالن بــه وی 

اشــاره کــرد. 
انگلیســی The Boot Room نوشــت: »ســردار  ســایت 
ــام  ــده ج ــر شناخته ش ــان کمت ــی از بازیکن ــاید یک ــون ش آزم
جهانــی روســیه باشــد؛ اگرچــه بعیــد اســت ایــن موضــوع تــا 
زمــان زیــادی ادامــه یابــد؛ بازیکنــی کــه در رســانه ها از او بــه 
ــاد می شــود و خــودش دوســت دارد  ــی ی ــوان مســی ایران عن
ــوئد،  ــم س ــابق تی ــن س ــچ، بازیک ــان ایبراهیمووی ــا زالت او را ب
ــازی  ــال ب ــال و فوتب ــی والیب ــد، در دوران کودک ــه کنن  مقایس

می کرد. 
مهاجــم 23 ســاله ایــران کــه در کشــور میزبــان و تیــم 
روبیــن کازان بــازی می کنــد، حــاال بــه خانه اش برگشــته اســت

و هــواداران انتظــار دارنــد او بــه موفق تریــن بازیکــن 
ایرانــی تبدیــل شــود. براســاس ادعــای روزنامــه گاردیــن، 
ــه  ــس ازجمل ــر انگلی ــگ برت ــم از لی ــد تی ــا چن ــون ب آزم

ــود.  ــده ب ــک ش ــیتی لین ــتوک س ــون و اس اورت
ــن  ــه یورگ ــن اســت ک ــی از ای ــن حاک ــا همچنی گزارش ه
کلــوپ، ســرمربی لیورپــول، دو ســال پیــش ایــن مهاجــم 
ــریه  ــه نش ــی ک ــت؛ در حال ــر داش ــر نظ ــاله را زی 21 س
ــا  ــن ب ــن بازیک ــی ای ــای قبل ــه لینک ه ــورت ب بلیچرریپ
غول هــای لیــگ ایتالیــا یعنــی آث میــالن و التزیــو اشــاره 
ــانس  ــترین ش ــد بیش ــه می ده ــورت ادام دارد. بلیچرریپ
آزمــون در لیــگ برتــر انگلیــس حضــور در تیم هــای 

ــت. ــون اس ــون و ولورهمپت ــیتی، اورت لسترس
 ایــن مهاجــم 23 ســاله، بازیکــن کلیــدی ایــران در جــام 

جهانــی روســیه خواهــد بــود.«

ــا حواشــی و  ــال کامیابی نی ــه پاســخ ندادن کم در شــرایطی ک
شــایعات زیــادی را شــکل داده بــود، درنهایــت ایــن بازیکــن 
ــد  ــل تمدی ــه فص ــدت س ــه م ــراردادش را ب ــب ق یکشنبه ش

کــرد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، از جمــع بازیکنانــی کــه گمانه زنــی 
زیــادی دربــاره ادامــه همــکاری آنهــا بــا پرســپولیس وجــود 
ــا  ــا کمــال کامیابی نی ــت ب ــم درنهای ــن تی ــران ای داشــت، مدی
بــه توافــق ســه ســاله بــرای تمدیــد قــرارداد دســت یافتنــد. 
ایــن تمدیــد پــر حــرف و حدیــث کــه پروســه ای ســه هفته ای 
را در پیــش داشــت، شــایعات زیــادی را شــکل داده بــود؛ از 
توافــق ایــن بازیکــن بــا چنــد تیــم لیــگ برتــری تــا حضــور در 

ترکیــه بــرای مذاکــره و لژیونرشــدن. 
ــل  ــختی در فص ــه کار س ــپولیس البت ــی پرس ــک دفاع  هافب
جدیــد پیــش رو خواهــد داشــت و مســّلما برانکــو بــا 

توجــه بــه آمادگــی زیــاد و انگیــزه احمــد نوراللهــی انتظــارات 
ــالف  ــا او برخ ــت ت ــد داش ــن خواه ــن بازیک ــتری از ای بیش
ــن  ــتباهش ای ــات اش ــا و تصمیم ــا محرومیت ه ــته ب گذش

ــد.  ــه نکن ــش مواج ــا چال ــم را ب ــگاه و تی باش
او یــک رقیــب دیگــر نیــز در کنــار خــود می بینــد و در صــورت 
آمادگــی محســن ربیع خــواه و حتــی حســین ماهینــی 
شــرایط بــرای حضــور او در ترکیــب ســخت تر از گذشــته 

خواهــد شــد. 
ــد برخــالف دیگــر دوســتانش  شــماره 11 پرســپولیس هرچن
توانســت در آزمــون وفــاداری بــه باشــگاه نمــره قبولــی 
دریافــت کنــد، امــا مســّلما خواســته های او و نرمــش 
باشــگاه بــا توجــه بــه محرومیــت از نقــل و انتقــاالت ســهم 
زیــادی در ایــن اتفــاق داشــت و او را تــا ســال 1401 در جمــع 

ــرد. ــدگار ک ــان مان سرخپوش

ورزش

دادنامه
ــده  ــماره پرون ــیدگی 96/12/13  ش ــخ رس تاری
960718  مرجــع رســیدگی شــعبه 116  شــورای 
حــل اختــالف منطقــه 3 تهــران  خواهــان ایــوب 
ــر  ــا فحــر خوانســته: ب ــده آتن حســن زاده  خوان
ــک  ــه ی ــت وج ــه پرداخ ــده ب ــت خوان محکومی
ــمی  ــناس رس ــه کارش ــق نظری ــید طب ــره رس فق
و  ریــال    38/000/000 مبلــغ  بــه  دادگســتری 
تاخیــر تادیــه  گردشــکار- خواهان/دادخواســتی 
ــده تقدیــم  ــه طرفیــت خوان ــه خواســته فــوق ب ب
داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و ثبــت 
بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در 
ــه تصــدی  ــوزه ب ــرر ح ــاده / مق ــوق الع ــت ف وق
امضاکننــدگان زیــر تشــکیل اســت و بــا توجــه به 
ــادل نظــر  ــده پــس از شــور و تب ــات پرون محتوی
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت 
ــورا: در  ــی ش ــد. رای قاض ــدور رای مینمای ــه ص ب
ــن زاده  ــوب حس ــان ای ــوی خواه ــوص دع خص
ــته  ــه خواس ــر ب ــا فح ــده آتن ــت خوان ــه طرفی ب
  38/000/000 مبلــغ  بــه  خوانــده  محکومیــت 
ــع اوراق  ــی جمی ــا بررس ــه ب ــر تادی ــال و تاخی ری
ــه کارشــناس دادگســتری و برغــم  ــق نظری و طب
ــر شــهادت شــهود و اینکــه  ــده کــه مبنــی ب پرون
خوانــده پرونــده علیرغــم ابــالغ قانونی در جلســه 
ــی  ــه کارشناس ــوده و نظری ــر نب ــیدگی حاض رس
مصــون از هرگونــه تعــرض و ایــرادی باقــی 
مانــده لــذا شــورا بــه اســتناد مــاده 198  قانــون 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ایی
خوانــده بــه مبلــغ 38/000/000  ریــال بابــت 
ــادر و  ــی ص ــه کارشناس ــته و هزین ــل خواس اص
ــس  ــی و پ ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م اع
ــل واخواهــی  ــه مــدت بیســت روز قاب ــالغ ب از اب
ــل  ــت روز قاب ــدت بیس ــه م ــز ب ــس از آن نی و پ
تجدیدنظرخواهــی نــزد محاکــم حقوقــی منطقــه 

ــی باشــد. ــران م 3 ته
110/22799ت  

رئیــس شــعبه 116  شــورای حــل اختــالف 
مجتمــع شــماره ســه تهــران 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
31/9644  بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب 
ــده   ــزی ش ــماره 31/9644 مج ــالک ش ــه پ خان
ــف   ــن تکلی ــون تعیی ــی  در اجــرای قان از31 اصل
واقــع در بخــش 14 کــه طبــق ســوابق و پرونــده 
ــد   ــن پرســت فرزن ــام مهشــید میه ــه ن ــی  ب ثبت
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــمت  در جری حش
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح تحدی
اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید 
حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
97/4/12 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
ــن اخطــار مــی گــردد کــه در  ــه مجاوری ــه کلی ب
روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 

حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
ــه  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی صــورت مجل

خواهــد شــد. 
م الــف 6816 تاریــخ انتشــار : 97/3/22 علیرضــا 
حیــدری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت  ملــک 
غــرب اصفهــان  از طــرف پیمانــه ســادات قادریان

اجرائیه
شــماره اجرائیــه:9710426837000042 شــماره 
شــماره    9509986837001539 پرونــده: 
تنظیــم:  تاریــخ    951664  : شــعبه  بایگانــی 
ــام  97/3/3 مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 ن
پریســا غریــب پــور  فرزنــد محمــد ابراهیــم  
نشــانی:  اصفهــان خانــه اصفهــان  فلکــه نــو 
ــه  ــتان  کوچ ــه گلس ــس – کوچ ــه اطل ــار  فلک به
افســون  ســمت چــپ  درب قهــوه ایــی پ 
مشــخصات        09397633824 همــراه   1
فرزنــد  حســینی   حامــد  علیــه   محکــوم 
المــکان   مجهــول  نشــانی:  عبدالغنــی     
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
ــد  ــکینه قجاون ــه س ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
ــن   ــان خ پروی ــانی اصفه ــزت هللا  نش ــد ع فرزن
نرســیده  بــه چهــارراه صباحــی  ســاختمان 
غدیــر  ط 4  واحــد 11 وکیــل پریســا غریــب 
ــه:  بموجــب درخواســت  اجــرای  پــور محکــوم ب
ــه   ــماره دادنام ــماره و ش ــه ش ــه  ب ــم  مربوط حک
مربوطــه  9609976837001020 محکــوم علیــه 
ــغ 23590000  ــه پرداخــت  مبل محکــوم اســت  ب
ــخ 95/8/22  ــه  از تاری ــه  زوج ــت نفق ــال باب ری
لغایــت 96/3/15 ) در ضمــن نفقــه  ماهانــه  
زوجــه 3750000 ریــال تعییــن گردیــده اســت  و 
همچنیــن پرداخــت  نفقــه فرزنــد مشــترک  هانــا 
حســینی  از تاریــخ95/8/22 ماهیانــه دو میلیــون 
ــت   ــن پرداخ ــال  و همچنی ــزار ری ــد و ه و یکص
ــی   ــارت دادرس ــت خس ــال باب ــغ 3260000 ری مبل
در حــق محکــوم بــه  و همچنیــن  پرداخــت 
ــرا  در  ــل االج ــت  حق ــال باب ــغ  1179500 ری مبل
حــق اجــرای احــکام   .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده 
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه  مشــروح مشــتمل ب
ــی  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ب
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران و اعتب
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگر 

ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی 1394(  .4- خ مال
از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان ــی شــود. ) م مجــازات م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
م الــف 5834 مدیــر دفتر دادگاه حقوقی شــعبه 
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 محمدی 

آگهی ابالغ 
دادیــاری   13 شــعبه   960635 پرونــده  در 
ــم  ــان ، خان ــالب اصفه ــی و انق دادســرای عموم
ــوع  ــاد مطب ــای فره ــه آق ــتانی علی ــه کوهس اله
ــر  ــر ب ــکایتی دائ ــا ، ش ــد غالمرض ــی فرزن ریاح
تــرک انفــاق مطــرح نمــوده اســت کــه در جهــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه ارجــاع گردیــده. نظــر 
ــی باشــد  ــول المــکان م ــم مجه ــه مته ــه اینک ب
حســب مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی 
ــد  ــت در جرای ــک نوب ــب ی ــری 1392 مرات کیف
ــم  ــا مته ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــر االنتش کثی
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت یــک مــاه 
ــالم  ــا ضمــن اع ــه ت ــه شــعبه مربوطــه مراجع ب
ــه  ــی ب ــخ گوی ــت پاس ــود جه ــل خ ــانی کام نش
ــردد . در  ــاع از خــود حاضــر گ ــام وارده و دف اته
صــورت عــدم حضــور ، دادســرا تصمیــم مقتضی 

ــود. ــد نم ــاذ خواه را اتخ
م الــف 5892 دادیــار شــعبه ســیزدهم دادیــاری 
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 

اصفهــان - مهــری جعفــری

آگهی ابالغ 
دادیــاری   13 شــعبه   961909 پرونــده  در 
دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان ، شــکایت  
ــه  ــی علی ــد عل ــور فرزن ــای حســن  قاســم پ آق
آقــای ایمــان مختــاری کرچگانــی  فرزنــد اکبــر 
علــی  ، دائــر بــر ایــراد صدمــه بدنــی  عمــدی و 

تخریــت گوشــی  تلفــن همــراه  مطــرح نمــوده 
ــه ایــن شــعبه  اســت کــه در جهــت رســیدگی ب
ارجــاع گردیــده. نظــر بــه اینکــه متهــم مجهــول 
ــون  المــکان مــی باشــد حســب مــاده 174 قان
آییــن دادرســی کیفــری 1392 مراتــب یــک 
نوبــت در جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا متهــم از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت 
یــک مــاه بــه شــعبه مربوطــه مراجعــه تــا ضمن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود جهــت پاســخ گویــی 
بــه اتهــام وارده و دفــاع از خــود حاضر گــردد . در 
صــورت عــدم حضــور ، دادســرا تصمیــم مقتضی 

را اتخــاذ خواهــد نمــود.
م الــف 5893 دادیــار شــعبه ســیزدهم دادیــاری 
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 

اصفهــان - مهــری جعفــری

آگهی ابالغ به سعید حسین پور آقائی
ــی  ــور آقائ ــین پ ــعید حس ــه س ــه اینک ــر ب  نظ
فرزنــد قلــی بــه اتهــام جعــل اســتفاده از ســند 
ــر  ــرداری حســب شــکایت امی مجعــول و کالهب
قیاســی فرزنــد ســتار از طــرف ایــن دادســرا در 
پرونــده کالســه 961501 د 15 تحــت تعقیــب 
ــوم  ــطه معل ــه واس ــه ب ــالغ احضاری ــت و اب اس
نگردیــده  ممکــن  او  اقامــت  محــل  نبــودن 
ــون  ــاده 15 قان ــرای م ــیله در اج ــت بدینوس اس
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب  آئی
ــا ظــرف  ــه نامبــرده ت در امــور کیفــری مراتــب ب
مــدت یــک مــاه از انتشــار آگهــی در شــعبه 15 
دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان 
ــام خویــش حاضــر  ــه اته جهــت پاســخگویی ب
شــود. در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک ماه 
از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمولــی 
ــه  ــی ب ــر آگه ــه نش ــا هزین ــد. ضمن ــد ش خواه

ــی باشــد.  ــده دادگســتری م عه
الــف 5813 دادیــار شــعبه 15 دادســرای  م 
ــادات  ــه س ــان ملیح ــالب اصفه ــی و انق عموم

حســینی بهارانچــی

آگهی ابالغ
ــه  ــاه گرفت ــم م ــون حکی ــالغ شــونده : 1- صی اب
ساســون 2- اصغــر خطیــب 3- ناهیــد جامــی 
4- حســین امیــدزاد 5-حامــد امیــدزاد 6- 
امیرحســین امیــدزاد 7- محمدرضا امیــدزاد 8- 
جــالل صادقــی 9- عــزت  کهالنــی  موضــوع : بــه 
ــالغ مــی گــردد چنانچــه در  ــوق اب ــردگان ف نامب
خصــوص تجدیدنظرخواهــی خانــم پروانــه نــوع 
ــماره  ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــی نس ــت حقیق پرس
9709970350800006 صــادره در کالســه 960048 
شــعبه 8 دادگاه حقوقــی اصفهــان پاســخی 
ــن  ــون آئی ــاده 346 قان ــتناد م ــه اس ــد ، ب دارن
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ نشــر ایــن 
آگهــی جهــت اطــالع از مفــاد تجدیدنظرخواهی و 
اعــالم نشــانی و تحویــل الیحــه دفاعیــه بــه ایــن 
ــان خــرازی  ــان - اتوب ــه نشــانی اصفه دادگاه )ب

ــگاه  ــر و آتش ــرزا طاه ــان می ــل خیاب - حدفاص
- مجتمــع قضایــی امــور تجــاری و بازرگانــی ( 
ــا  ــده ب ــر اینصــورت پرون ــد در غی ــه نماین مراجع
ــال  ــر ارس ــه دادگاه تجدیدنظ ــت ب ــن کیفی همی

مــی گــردد. 
م الف 4957

مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگی 
شــاکی آقــای رضــا گنــدم کار شــکایتی بــه 
ــد ســعیدی  ــای رضــا کشــانی فرزن ــت آق طرفی
ــه اتهــام توهیــن و تهدیــد تقدیــم دادگاه هــای  ب
عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 
رســیدگی بــه شــعبه 117 دادگاه کیفــری در 
ــاال  ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــع در اصفه ــان واق اصفه
خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاق 458 ارجــاع و  ــه 4 ات ــان طبق اســتان اصفه
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه 970099 ثب ــه کالس ب
رســیدگی آن 5/9/ 1397 ســاعت 10 تعییــن 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس ش
بــودن متهــم و درخواســت شــاکی و بــه تجویــز 
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای  مــاده 349 قان
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا متهــم پــس 
از اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد.  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الف 5884 

دادگاه   117 شــعبه  دفتــری  امــور  متصــدی 
کیفــری در اصفهــان -زهــرا توکلــی فارفانــی

 دادنامه 
پرونــده کالســه   961451  : بایگانــی  شــماره 
دادگاه   3 شــعبه   9609986836301315
ــان )مجتمــع شــهید  ــواده شهرســتان اصفه خان
قدوســی( تصمیــم نهایــی شــماره خواهــان: 
خانــم مهنــاز شــفیعی علویجــه فرزنــد حســین 
بــه نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان 
اصفهــان - شــهر اصفهــان - ملــک شــهر - 
بعــد از ســه اره ســیمین - کوچــه اســتقالل 
مجتمــع الوندواحــد 4 منــزل میرالونــد خوانــده: 
آقــای شــهرام میرالونــد فرزنــد نقــی بــه نشــانی 
اصفهــان - ملــک شــهر بعــد از ســه راه ســیمین 
کوچــه اســتقالل مجتمــع الونــد واحــد 3 منــزل 
درخواســت  بــه  طــالق  خواســته:  میرالونــد 
زوجــه  گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی اوراق 
ومحتویــات پرونــده و بــا اعــالم ختــم رســیدگی 
ــی  ــه صــدور رأی م ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ب
دادخواســت  خصــوص  در  دادگاه  نمایــد.رأی 
خانــم مهنــاز شــفیعی علویجــه فرزنــد حســین 
ــد  ــد فرزن ــهرام میرالون ــای ش ــت آق ــه طرفی ب
نقــی بــه خواســته صــدور حکــم طــالق بــا ایــن 
توضیــح کــه خواهــان اظهــار نمــوده بــه موجــب 
ــده ازدواج  ــا خوان ــماره 3263 ب ــند ازدواج ش س

نمــوده ام وثمــره ازدواج یــک فرزنــد پســر 
ــام  ــه ن ــر ب ــام حســام 23 ســاله ودو دخت ــه ن ب
ــت.  ــاله اس ــزده س ــردو پان ــتی ه ــه وهس هدی
ــون  ــده اکن ــد خوان ــی کنن ــی م ــن زندگ ــه بام ک
ــور  ــه از کش ــت ک ــم اس ــال و نی ــدود یکس در ح
ــه  ــم راب ــن و فرزندان ــده اســت و م خــارج گردی
حــال خــود رهــا نمــوده اســت و ازدواج أمجــدد 
نمــوده اســت و ادامــه ایــن وضعیــت برایــم غیــر 
قابــل تحمــل و موجــب مشــقت اســت تقاضــای 
رســیدگی و صــدور حکــم طــالق بلحــاظ نقــض 
ــکاح را دادگاه  ــد ن ــن عق ــرایط ضم ــض از ش بع
خواســتارم. دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده و اظهــارات خواهــان وشــهادت گواهــان 
ــه یکســال  ــی براینک ــده مبن ــدر خوان ــه پ از جمل
اســت خبــری از فرزنــدش نــدارد و بــه خواهــان 
کمــک مالــی مــی نمایــد. وعــدم حضــور خوانده 
ووصــف ابــالغ قانونــی و ســایر قرائــن و شــواهد 
داوران  و  دادگاه  مســاعی  اینکــه  و  موجــود 
منتخــب در اصــالح ذات البیــن مؤثــر واقــع 
ــود و  ــواهد موج ــن و ش ــایر قرائ ــده و س نگردی
اینکــه زوجــه قســمتی از مهریــه بــه میــزان یــک 
ســکه رابــه خوانــده بــذل وحــق رجــوع را از خــود 
ســاقط نمــوده اســت نســبت بــه ســایر حقــوق 
مالــی اش نیــز ادعایــی نــدارد و بــا مالحظــه نظر 
موافــق قاضی مشــاور دعــوی خواهــان رامحمول 
برصحــت تلقــی مســتند بــه مــواد 1119، 1145 و 
1146 قانــون مدنــی و مــواد 26 و 27 و 28 و 29 
قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1390 حکــم به 
احــراز تحقــق بندهشــتم از قســمت ب شــروط 
ــت در  ــال وکال ــق اعم ــکاح وح ــد ن ــن عق ضم
طــالق بــرای زوجــه صــادر و اعــالم مــی نمایــد. 
ــا حضــور در یکــی از دفاتــر  ــد ب زوجــه مــی توان
طــالق ضمــن قبــول مابــذل از ناحیــه زوج باحــق 
ــع  ــالق خل ــوع ط ــه ن ــودرا ب ــر خ ــه غی ــل ب توکی
معلقــه نمایــد. فرزنــدان مشــترک بــه ســن بلوغ 
رســیده انــد و دادگاه در خصــوص حضانــت آنــان 
مواجــه بــا تکلیفــی نمــی باشــد خوانــده موظــف 
ــای  ــه نام ه ــترک ب ــدان مش ــه فرزن ــت، نفق اس
هســتی وهدیــه پانــزده ســاله را ماهانــه مجموعا 
بــه مبلــغ 6000000 ریــال  بــا احتســاب ده درصــد 
تــورم ســالیانه و بــه طــور مســتمر بــه خواهــان 
ــالق  ــس از ط ــه پ ــده زوج ــد. ع ــت نمای پرداخ
ســه طهــر اســت و رعایــت صحــت شــرایط 
اجــرای آن عهــده مجــری آن اســت، رأی صــادره 
غیابــی ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی نــزد ایــن دادگاه وســپس ظــرف 
همیــن مهلــت قابــل تجدیدنظرخواهــی نــزد 

ــرم تجدیدنظــر مــی باشــد.  ــم محت محاک
م الــف 5883رئیــس شــعبه 3 دادگاه خانــواده 

اصفهــان - محمــد ناصــری

دادنامه
 شــماره بایگانــی شــعبه 961473 خواهــان: 
ــه  ــی ب ــد غالمعل ــاری فرزن ــهناز صف ــم ش خان
نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان 

- شــهر اصفهــان - خیابــان جــی - خیابــان 
پــالک   - صفایــی  شــهید  - کوچــه  تــاالر 
5 خوانــده: آقــای اصغــر دباغیــان اصفهانــی 
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــین ب ــد حس فرزن
خواســته: طــالق بــه درخواســت زوجــه رای 
ــم شــهناز  دادگاه در خصــوص دادخواســت خان
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــد غالمعل ــاری فرزن صف
ــه  ــد حســین ب ــی فرزن ــان اصفهان ــر دباغی اصغ
ــه اســتناد بندهــای 2و 9 و11  خواســته طــالق ب
ــی  ــه فتوکپ ــروحرج بامالحظ ــندنکاحیة وعس س
مصــدق ســند رســمی پیوســت دادخواســت بــه 
شــماره ترتیــب 662-1395/1/19 دفتــر رســمی 
ثبــت ازدواج شــماره 193 حــوزه ثبــت اصفهــان 
ــم  ــت دائ ــه زوجی ــود علق ــت از وج ــه حکای ک
بیــن طرفیــن دارد و اظهــارات ســه نفــر شــهود 
ــی  ــی خانوادگ ــرک زندگ ــت از ت ــان حکای خواه
ــون و  ــش تاکن ــال پی ــار س ــط زوج از چه توس
بالتکلیــف رهانمــودن زوجــه رادار دوخوانــده 
علیرغــم دعــوت در جلســه دادگاه حاضــر نشــده 
اســت نظــر بــه مراتــب فــوق و اینکــه مســاعی 
ــر  ــن موث ــازش زوجی ــت س دادگاه و داوران جه
ــان در  ــرج خواه ــر و ح ــذا عس ــده ل ــع نش واق
تــداوم زندگــی مشــترک محــرز اســت بــا توجــه 
بــه نظــر قاضــی محتــرم مشــاور و مســتند بــه 
ــون حمایــت  ــی و 26قان ــون مدن مــواد 1130 قان
خانــواده مصــوب 1391 حکــم بــه الــزام خوانــده 
بــه حضــور در یکــی از دفاتــر ثبــت رســمی طــالق 
ومطلقــه نمــودن خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
شــود نــوع طــالق در حکــم بائــن اســت جهیزیــه 
در تصــرف زوجــه اســت فرزنــدان مشــترک بالغ 
مــی باشــد خواهــان بیــان داشــته در خصــوص 
مهریــه و نفقــه واجــرت المثــل و حقــوق مالــی 
در ایــن پرونــده نیــاز بــه اتخــاذ تصمیــم نیســت 
در خصــوص بندهــای 2و1و11 بــا توجــه بــه 
اســترداددعوی توســط خواهــان مســتند بــه 
بنــدب مــاده 107 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
قراررددعــوی در ایــن قســمت صــادر مــی شــود 
بدیهــی اســت رعایــت شــرایط صحــت شــرعی و 
قانونــی اجــرای صیغــه طــالق بــه عهــده مجــری 
ــه گواهــی پزشــک ذی صــالح در  آن اســت ارائ
مــورد وجودجنیــن یاعــدم آن بــرای ثبــت طــالق 
الزامــی اســت مــدت اعتبــار حکــم طــالق 
شــش مــاه پــس از تاریــخ ابــالغ رای فرجامــی 
ــت رای  ــی اس ــت فرجامخواه ــای مهل ــا انقض ی
غیابــی ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه وســپس ظــرف 
مهلــت بیســت روز از تاریــخ انقضــاء مهلــت 
ــم  ــی در محاک ــل تجدیدنظرخواه ــی قاب واخواه
تجدیدنظــر اســتان اصفهــان و بعــد از آن ظــرف 
ــت  ــای مهل ــخ انقض ــت روز از تاری ــت بیس مهل
تجدیدنظرخواهــی قابــل فرجــام خواهــی در 

ــی کشــور اســت. دیوانعال
م الف 5896 

ــان -  ــواده اصفه رئیــس شــعبه 12 دادگاه خان
عبدالمجیــد رشــیدی

،،
ســت ســوم بــا وجــود تــاش جمعــی 
از  حمایــت  بــدون  کــه  ایــران  تیــم 
مدافــع و پوشــش دادن بــه توپ هــای 
برتــری  بــا  بــود،  دفــاع  از  برگشــتی 

روس هــا همــراه شــد

امروز سه شنبه 22 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 727 روزنامه

قبولی مشروط کمال در آزمون وفاداریگزارش سایت انگلیسی درباره سردار آزمون

روز سوم از هفته سوم لیگ ملت های والیبال

حق ایران باخت به روسیه نبود



پیشهناد فیلم

برفرویکاجها

کارگردان: پیمان معادی
نویسنده: پیمان معادی

تهیه کننده: سید جمال ساداتیان
ــر،  ــر اب ــایش، صاب ــکا آس ــار، ویش ــاز افش ــران: مهن بازیگ
حســن معجونــی، آناهیتــا افشــار، حســین پاکدل، شــیرین 

ــردا. ــام ک ــش، اله یزدان بخ
خالصهفیلم

زنــی در مواجهــه بــا یــک اتفــاق بــزرگ در زندگــی اش، بــر 
ــا بایــد مطابــق  ســر دو راهــی تصمیــم قــرار می گیــرد. او ی

عــرف دســت بــه انتخــاب بزنــد یــا... .
»بــرف روی کاج هــا«، لحنــی اســتوار و روایتی یکپارچــه دارد 
ــد.  ــه نمی افت ــادی در دام کلیش ــد زی ــا ح ــبختانه ت و خوش
»بــرف روی کاج هــا«، یــک اثــر ارجینال محســوب می شــود 
اســت.  تحســین برانگیز  امــا  نیســت،  بی اشــکال  کــه 
ــم  ــخصه فیل ــن مش ــفید، بارزتری ــیاه و س ــرداری س فیلمب
ــم  ــای فیل ــودن فض ــه واقعی ب ــادی ب ــک زی ــه کم ــت ک اس

کــرده اســت.

حرف و نقل

بــا پخــش قســمت شــانزدهم و آخریــن قســمت 
ــی در  ــن فتح ــی حس ــه کارگردان ــهرزاد« ب ــریال »ش س
ــه  ــه ب ــن مجموع ــش ای ــی، پخ ــش خانگ ــبکه نمای ش

ــان رســید. پای
مریــم قاســمی پور، بازیگــر مجموعــه »رهایــم 
نکــن« کــه نقــش »راضیــه« را در ســریال محمدمهــدی 
عســگرپور ایفــا می کنــد، دربــاره حضــور کم رنگــش 
در تلویزیــون، بــا اشــاره بــه دشــواری های کارکــردن 
ــون و  ــون آزم ــر در تلویزی ــت:  بازیگ ــانه گف ــن رس در ای
ــق  ــا تطبی ــا محدودیت ه ــودش را ب ــد و خ ــا می کن خط
می دهــد؛ امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
بــه هــر حــال انســان میــل بــه خلــق و کارکــردن دارد و 
ــد و  ــه یــک مدیــوم محــدود کن ــد خــودش را ب نمی توان
بازیگــر هــم نمی توانــد چشــمش را بــر روی ایــن تجربــه 

ببنــدد.
ــش  ــان »آت ــگارش رم ــرای ن ــا شمســی« ب »کامی
ــدی  ــزار پون ــزه ۳۰ ه ــب جای ــه کس ــق ب ــی« موف خانگ

ــان شــد. ــات داســتانی زن ادبی
تاکنــون 22۰۰ اثــر از 12۰ کشــور بــه دبیرخانــه دومیــن 
»آســا«  انسان دوســتانه  فیلم هــای  جشــنواره  دوره 
ــرکت  ــه ش ــد ب ــازان عاقه من ــت و فیلمس ــیده اس رس
ــای  ــد فیلم ه ــت دارن ــرداد فرص ــا 28 خ ــنواره ت در جش
خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره از طریــق ســایت رســمی 

جشــنواره ارســال کننــد.
عالــی  شــورای  ســخنگوی  اطیابــی،  مســعود  
تهیه کننــدگان، معتقد اســت نمایــش فوتبال در ســینماها 

بــه ضــرر صاحبــان فیلم هــا خواهــد بــود.
مهــدی ضیاءچمنی، نویســنده و کارگردان مشــهدی، 
کــه در جشــنواره سی وششــم تئاتــر فجــر بــرای نمایــش 
»حذفیــات« تندیــس بهتریــن نمایشــنامه بخــش 
ــدش  ــاره قص ــت، درب ــرده اس ــت ک ــل را دریاف بین المل
بــرای بــه حــراج گذاشــتن ایــن تندیــس گفــت: بــه دلیل 
مشــکل مالــی ایــن فکــر بــه ذهنــم رســید تندیســی را 
کــه از جشــنواره تئاتــر فجــر دریافــت کــرده ام، بــه حــراج 

بگــذارم.
ــر و  ــری پات ــی، »ه ــز تون ــدای جوای ــم اه در مراس
ــق  ــمت های اول و دوم« موف ــده، قس ــودک نفرین ش ک
بــه کســب جایــزه بهتریــن نمایشــنامه شــد و »بازدیــد 
ــوان بهتریــن نمایشــنامه موزیــکال  ــه عن گــروه« هــم ب

انتخــاب شــد.
ــا  ــچ ب ــیپ نواکووی ــتانی از ویس ــه ای داس مجموع
ــی  ــه فارس ــاوی« ب ــیر یوگس ــار سریع الس ــوان »قط عن

ــه شــد. ترجم
ــتار«  ــدای کش ــش »خ ــت نمای ــروش بلی پیش ف
بــرای بیســت وهفت، بیست وهشــت و بیســت ونهم 

ــاز شــد. خــرداد از روز دوشــنبه آغ
جمشــید شــریفی، آهنگســاز ایرانــی، جایــزه تونــی 
ــش  ــیقی نمای ــیون موس ــن ارکستراس ــش بهتری در بخ
ــروه«  ــد گ ــکال »بازدی ــش موزی ــرای نمای ــکال را ب موزی

دریافــت کــرد.
فیلــم »ســرعت مرگبــار« )Speed Kills( بــه 
اکــران در  بــرای  کارگردانــی جــان لوســن شــاپ، 

می شــود. آمــاده  جهــان  ســینماهای 

کوتاه خبر 

احیایسنتداستانخوانی
درماهمبارکرمضان

ــا  ــان ب ــتان خوانی رمض ــه داس ویژه برنام کیمیای وطن
هــدف احیــای ســنت داســتان خوانی از 22 خــرداد بــه 

مدت سه شب برگزار می شود. 
ــه  ــوزه عصارخان ــتان، م ــی قلمس ــای ادب ــز آفرینش ه مرک
شــاهی و مــوزه حمــام علیقلــی آقــا ازجملــه مراکــز هنــری 
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری مجموعــه فرهنگی مذهبی 
ــدام  ــزاری داســتان خوانی رمضــان اق ــه برگ ــوالد ب تخــت ف
کرده انــد. ایــن برنامــه روز سه شــنبه 22 خــرداد بــا حضــور 
مؤسســه فرهنگــی روایت خانــه در تکیــه میرفندرســکی، روز 
چهارشــنبه 2۳ خــرداد بــا حضــور علــی خدایــی، محمدرضــا 
ــه شــاهی و  رهبــری و ســعید محســنی در مــوزه عصارخان
روز پنجشــنبه 24 خــرداد بــا حضــور کانــون ادبی رهــاوی در 

ــه علیقلــی آقــا برگــزار می شــود.  مــوزه گرماب
عمــوم عاقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن برنامــه در ایــن 
ســه روز از ســاعت 18 بــه مکان هــای تعیین شــده مراجعــه 
ــا شــماره ۳2241۰87  ــرای کســب اطاعــات بیشــتر ب ــا ب ی

تمــاس حاصــل کننــد.

ــری از  ــت تصوی ــم...«، روای ــه می گوی ــس »از او ک ــگاه عک نمایش
ــای  ــا عکس ه ــراه ب ــی)ره( هم ــام خمین ــال ام ــا ارتح ــی ت نوجوان
ــا  ــری برپ ــوزه هن ــان در ح ــده از ایش ــر دیده ش ــده و کمت دیده نش

می شــود. 
ســید احســان باقــری، مدیــر خانــه عکاســان ایــران، دربــاره 
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــم...« ب ــه می گوی ــس »از او ک ــگاه عک نمایش
گفــت: امســال به مناســبت 4۰ ســالگی انقــاب اســامی، تعدادی 
نمایشــگاه عکــس برگــزار خواهیــم کــرد که اولیــن نمایشــگاه از این 

ــت.  ــم...« اس ــه می گوی ــس »از او ک ــگاه عک ــله، نمایش سلس
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه متشــکل از 114 فریــم عکــس از 
نوجوانــی تــا رحلــت امــام خمینــی)ره( اســت کــه توســط عکاســان 
ــه  ــه خان ــا از گنجین ــن عکس ه ــت. ای ــده اس ــت ش ــی ثب مختلف
عکاســان ایــران و مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی)ره( 

جمــع آوری شــده اند. 

باقــری دربــاره عکاســانی کــه تصاویــر امــام خمینــی)ره( را 
ثبــت کرده انــد، گفــت: عکس هایــی کــه در نمایشــگاه »از او 
کــه می گویــم...« جمــع آوری شــده اســت، توســط اســعد 
نقش بنــدی و محمــود کاری از آرشــیو عکــس صداوســیما، 
ــان،  ــه کیه ــیو روزنام ــری از آرش ــدهللا وزی ــوی و ی ــین پرت حس
ســیف اله صمدیــان، ابراهیــم شــاطری و علــی فریدونــی از 
ــا(، احمــد ناطقــی،  آرشــیو خبرگــزاری جمهــوری اســامی )ایرن
علــی شــاه حاتمی، ســعید صادقــی و مــروج زاده از گنجینــه 
خانــه عکاســان ایــران ثبــت شــده اســت و تعــدادی عکــس نیــز 
ــران در  ــه عکاســان ای ــه خان از عکاســان آژانــس ســیپا از گنجین
ــا 2۰  ــن نمایشــگاه ت ــد. ای ــش درمی آی ــه نمای ــن نمایشــگاه ب ای
ــه  ــد هم ــدان می توانن ــت و عاقه من ــد داش ــه خواه ــاه ادام تیرم
روزه بــه جــز پنجشــنبه ها و جمعه هــا از ســاعت ۹ تــا 18 از ایــن 

ــد. ــد کنن نمایشــگاه بازدی

چنــدی پیــش خبــری مبنــی بــر ســاخت یــک ســریال 
تلویزیونــی بــه کارگردانــی مهــران مدیــری و تهیه کنندگــی 
ســید مصطفــی احمــدی در فضــای مجــازی و رســانه ها 
منتشــر شــد. خبرهــا مبنــی بــر ســاخت ســری جدیــد ســریال 
»شــب های بــرره« بــود؛ ولــی ایــن بــار بــرای شــبکه خانگــی. 
ــب های  ــریال »ش ــری اول س ــنده س ــه، نویس ــدی ژول امیرمه
ــر  ــی ب ــا« مبن ــگار »صب ــش خبرن ــه پرس ــخ ب ــرره«، در پاس ب
ــه در  ــت: عکســی ک ــن ســریال گف ــد ای ســاخت ســری جدی
ــک دور همــی ســاده  ــط ی فضــای مجــازی منتشــر شــد، فق
ــورت  ــه ص ــریال ب ــن س ــاخت ای ــرای س ــی ب ــود و تصمیم ب
ــن  ــرای ای ــی ب ــم متن ــن ه ــت. م ــده اس ــه نش ــدی گرفت ج
ــاق در  ــن اتف ــت ای ــن اس ــا ممک ــرده ام، ام ــاده نک ــریال آم س

ــد. ــده بیفت آین
گفــت: خــود  پــروژه  آخریــن  دربــاره  ادامــه  در   وی 

ــونامی« را  ــینمایی »س ــم س ــکانس فیل ــن س ــی آخری به تازگ
بــازی کــرده ام و در حــال حاضــر جــز ایــن فیلــم، نقــش جدیــد 

و متــن جدیــدی را آغــاز نکــرده ام.
ــری  ــران مدی ــی مه ــه کارگردان ــرره« ب ــب های ب ــریال »ش س
ــران  ــل مه ــی مث ــه بازیگران ــد ک ــاخته ش ــال 1۳84 س در س
مدیــری، ســیامک انصــاری، شــقایق دهقــان،  هــادی کاظمــی، 
ــای  ــه ایف ــدی و... در آن ب ــک جنی ــی، فام ــا هدایت محمدرض

ــد. ــش پرداختن نق
داســتان ایــن ســریال دربــاره یــک روزنامه نــگار در دهــه 
ــن  ــه دورتری ــه ب ــک مقال ــه پــس از نوشــتن ی ــود ک بیســت ب
نقطــه ایــران تبعیــد و در ایــن بیــن بــا حــوادث جالبــی 
ــال  ــات و افع ــات و کلم ــی از اصطاح ــود. بعض ــه می ش مواج
ــا  ــرره ت ــتای ب ــق روس ــندگان خال ــط نویس ــده توس ساخته ش
ــت. ــرد داش ــور کارب ــمی کش ــان غیررس ــال در زب ــن س چندی
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نســل مــا بــا کتاب هــای ژول ورن، جــک لندن 
و مــارک توایــن بــزرگ شــد؛ نویســندگانی 
کــه بــا داســتان های جذابشــان مــا را در 
جنــگ و مشــکات بســیار بــه آینــده امیــدوار 
ــن  ــی در ای ــار کتابخوان ــد آم ــد. هرچن می کردن
روزهــا بــا گذشــته قابــل مقایســه نیســت، امــا 
همچنــان هســتند نویســندگانی کــه مخاطبــان 
ــت،  ــارغ از ملی ــه و ف ــا عشــق و عاق ــی ب ایران
ــد. در  ــان را می خوانن ــژاد و ... داستان هایش ن
ــه  ــم داشــت ب گــزارش امــروز نگاهــی خواهی
نویســندگان خارجــی ای کــه کتاب هایشــان 
در صــدر جــدول پرفروش هــا قــرار داشــته 

اســت.
هاروکیموراکامی

هاروکــی موراکامــی از نویســندگان ژاپنی اســت 
کــه این روزهــا طرفداران زیــادی در ایــران دارد.  
هاروکــی موراکامــی در 12 ژانویــه 1۹4۹ در ژاپن، 
کان شــهر توکیــو، بــه دنیــا آمــد. موراکامــی در 
ــدر و هــم  ــم پ ــه ه ــزرگ شــد ک ــواده ای ب خان
مــادرش هــر دو معلــم بودنــد. تحصیــات 
خــود را در دانشــگاه هنرهــای نمایشــی واســدا 
ــو  ــرش یوک ــا همس ــال 1۹71 ب ــد و در س گذران
ازدواج کــرد. عاقــه او بــه موســیقی و فرهنــگ 
غربــی )از دوران خردســالی اش( در آثــارش 
نویســندگانی  می شــوند.  دیــده  به خوبــی 
ماننــد کــورت ونــه گات جونیــور، ریچــارد گــری 
براتیــگان و جــک کــرواک ازجملــه نویســندگان 

مــورد عاقــه موراکامــی هســتند. 
کتاب هــای  هاروکــی موراکامــی بــا ســایر آثــار 
ــد و  ــی دارن ــاوت اساس ــی تف ــندگان ژاپن نویس
ــه   ــوان نقط ــه عن ــوان ب ــی را نمی ت ــن ویژگ ای
 قــوت یــا ضعــف ایــن کتاب هــا قلمــداد کــرد؛ 

بلکــه صرفــا تمایــزی اســت متأثــر از فرهنــگ 
داســتان های  موســیقی.  به ویــژه  و  غــرب 
موراکامــی همانند بیشــتر کشــورهای جهان در 
ــوان  ــادی دارد و می ت ــداران زی ــز طرف ــران نی ای
گفــت او از معــدود نویســندگان رمان هــای 
ــران طرفــدار دارد. غیرعشــقی اســت کــه در ای

الیفشافاک
بــدون شــک اگــر نگاهــی بــه پرمخاطب تریــن 
آثــار یــک ســال گذشــته بیندازیــد، بــه نامــی 
خــورد؛  برنخواهیــد  شــافاک  الیــف  جــز 
نویســنده ای کــه بــا »ملــت عشــق« بــازار 
کتــاب ایــران را تســخیر کــرد؛ اثــری کــه 
ــر  ــن اث ــد ای ــه معتقدن ــم دارد ک ــی ه مخالفان
ــدارد.  ــروش را ن ــان پرف ــک رم ــای ی ویژگی ه
ــا  ــه ب ــد فرانس ــار متول ــنده ترک تب ــن نویس ای
ــام  ــب ن ــن )ترکی ــف بیلگی ــری الی ــام هن ن
خــودش و نــام مــادرش آتــای مــان( در 
ترکیــه شــناخته شــده و آثــارش در ایــن کشــور 
مــورد اســتقبال عاقه منــدان قــرار گرفتــه 
ــه  ــان ب ــروز 1۰ رم ــه ام ــا ب ــافاک ت ــت. ش اس
ــا  ــرش ب ــن اث ــه اولی چــاپ رســانده اســت ک
عنــوان »پنهــان« در ســال 1۹۹8 منتشــر شــد 
ــد؛  ــزه رومــی را از آن خــود کن و توانســت جای
ــه منجــر  ــود ک ــد« ب ــان »کاخ بی ــن رم ــا ای ام
بــه شــهرت ایــن نویســنده در ترکیــه شــد و او 
پــس از آن آثــارش را بــه زبــان انگلیســی هــم 
ــق«  ــت عش ــتان »مل ــا داس ــرد؛ ام ــر ک منتش
کتــاب محبــوب ایــن روزهــای ایرانیــان از کجــا 

ــت؟  شــکل گرف
شــافاک در ســال 2۰1۰ پــس از گذشــت ســه 
ــوان  ــا عن ــرش ب ــن اث ــتن آخری ــال از نوش س
ــودش  ــی خ ــاره زندگ ــه درب ــیاه« ک ــیر س »ش
ــان  ــه در زب ــق« را ک ــون عش ــل قان ــود، »چه ب
فارســی »ملــت عشــق« ترجمــه شــده اســت، 

ــه  ــه آوازه او را ب ــری ک ــگارش درآورد؛ اث ــه ن ب
ــی  ــکوی پرتاب ــاند و س ــان رس ــوش جهانی گ
ــن  ــد. ای ــندگی ش ــه نویس ــش در عرص برای
ــاب  ــن کت ــر پرفروش تری ــال حاض ــر در ح اث
تاریــخ ترکیــه اســت. فضــای عرفانــی و 
ــداری  ــب دی ــه در قال ــقانه آن ک ــبتا عاش نس
ــث  ــد، باع ــوی رخ می ده ــمس و مول ــا ش ب
ــی  ــان ایران ــرای مخاطب ــا ب ــت ت ــده اس ش
جذابیــت داشــته باشــد و خواننــده را بــا اثــر 

ــد. ــراه کن هم
جوجومویز

یکــی از موفق تریــن نویســندگان خارجــی 
بــازار کتــاب ایــران در چنــد ســال اخیــر 
ــنده  ــن نویس ــت. ای ــوده اس ــز ب ــو موی جوج
انگلیســی کــه فعالیتــش را بــا روزنامه نــگاری 
آغــاز کــرد، در ســال 2۰۰2 اولیــن رمانــش را 
بــا عنــوان »پناه گرفتــن از بــاران« نوشــت کــه 
مبــدأ ورودش بــه دنیــای نویســندگی بــود و 
پــس از آن 1۳ اثــر دیگــر را روانــه بــازار کــرد. 
شــهرت مویــز از ســال 2۰۰4 بــا انتشــار »میوه 
ــن  ــزه بهتری ــه جای ــد ک ــاز ش ــی« آغ خارج
ــه ارمغــان آورد.  ــرای او ب رمــان عاشــقانه را ب
ــه  ــن نام ــان »آخری ــا رم ــال 2۰11 ب او در س
عاشــقت« توانســت بــار دیگــر بــه ایــن 
جایــزه دســت پیــدا کنــد؛ امــا مویز شــهرتش 
در ایــران را مدیــون ســه اثــر »مــن پیــش از 
ــه  ــری ک ــو« و »دخت ــس از ت ــن پ ــو«، »م ت
رهایــش کــردی« اســت؛ آثــاری عاشــقانه بــا 
قلمــی دلنشــین کــه مخاطــب را آنچنــان بــا 
ــای  ــی در دنی ــه گوی ــد ک ــراه می کن خــود هم
ــم او  ــدرت قل ــرد. ق ــر می ب ــه س ــری ب دیگ
آنقــدر زیــاد اســت کــه هــر خواننــده ای را ســر 
ذوق مــی آورد تــا کتابــش را ورق بزنــد و پــس 

ــذارد. ــن نگ ــر زمی از آن دیگ

لنااندرشون
ســومین نــام پرتکــرار در پرفروش هــا بــه یک 
نویســنده و روزنامه نــگار ســوئدی تعلــق دارد؛ 
ــا نــام کامــل لنــا کریســتین  لنــا اندرشــون ب
اندرشــون کــه هماننــد شــافاک بــا تک اثــرش 
ــه شــهرت  ــران ب ــاب ای ــازار کت توانســت در ب
برســد. »تصــرف عدوانــی«، عنــوان اثــر 
پرفــروش اوســت کــه در ســال 2۰1۳ بــه 
ــال  ــان س ــت و در هم ــده اس ــگارش درآم ن
ــزه  ــن جای ــت مهم تری ــه دریاف ــق ب ــم موف ه
ادبــی ســوئد شــد؛ کتابــی کــه مطابــق انتظــار 
بــا داســتان عاشــقانه ای توانســت مــورد 

ــرد.  ــرار بگی ــی ق ــان ایران ــال مخاطب اقب
ــت  ــی اس ــتان زن ــی«، داس ــرف عدوان »تص
ــود و  ــار می ش ــقی گرفت ــره عش ــه در چنب ک
نویســنده بــا نگاهــی روان شناســانه ســعی در 
القــای تعریفــی از عشــق برای مخاطــب دارد. 
ــاب از عشــق اســتفاده  ــن کت اندرشــون در ای
ــناختی و  ــم روان ش ــا مفاهی ــت ت ــرده اس ک
ــه مخاطــب منتقــل  فلســفی مدنظــرش را ب
کنــد؛ درواقــع عشــق، بســتری اســت بــرای 

ــه مفاهیــم مدنظــر نویســنده. رســیدن ب
رولفدوبلی

نویســنده دیگــری کــه توانســت در بــازار 
ــف  ــد، رول ــت برس ــه موفقی ــران ب ــاب ای کت
دوبلــی، رمان نویــس و کارآفریــن سوئیســی 
ــر  ــتر از ه ــر بیش ــاه اخی ــه در دو م ــت ک اس
ــور  ــا حض ــدر پرفروش ه ــر در ص ــان دیگ زم

دارد. 
دوبلــی موفقیتــش را بیشــتر مدیــون مترجم 
ــرا اگــر نامــی جــز عــادل  ــارش اســت؛ زی آث
فردوســی پور بــه عنــوان مترجــم روی دو 
ــه  ــود ب ــوم نب ــد، معل ــته می ش ــرش نوش اث

ــرد.  ــزان مــورد توجــه قــرار بگی همیــن می

»هنــر شــفاف اندیشــیدن« و »هنــر خــوب 
ــنده  ــن نویس ــر ای ــن دو اث ــتن«، عناوی زیس
دل کتابخوانــان  در  توانســته  اســت کــه 
ایرانــی جــا بــاز کنــد. آثــاری بــا درون مایــه 
ــات  ــه موضوع ــدام ب ــه هرک روان شناســی ک

می پردازنــد.  مختلفــی 
اندیشــیدن«،  شــفاف  »هنــر  در  دوبلــی 
۹۹ خطــای رایــج هنــگام اندیشــیدن را 
بررســی  و  تحلیــل  مــورد  فصــل   ۹۹ در 
قــرار می دهــد و البتــه اذعــان می کنــد 

نیســت.  فهرســتش کامــل 
»هنــر خــوب زیســتن« هــم بــه 52 میانبــر 
بــرای رســیدن بــه شــادمانی، ثــروت و 

می پــردازد. موفقیــت 
کازوئوایشیگورو

ــال  ــک س ــی ی ــام ادب ــناترین ن ــاید آش ش
کازوئــو  کتاب دوســتان،  بــرای  گذشــته 
نویســنده ای کــه  باشــد؛  ایشــی گــورو 
برخــاف انتظــارات توانســت در ســال 2۰17 
ــد و  ــود کن ــات را از آن خ ــل ادبی ــزه نوب جای
ســپس آثــارش مثــل بمــب در ایــران منفجر 
ــه صــورت  ــه ب ــی مقطعــی ک شــود. موفقیت
مشــخص ناشــی از جایــزه نوبلــی بــود کــه 

ــرد.  ــت ک ــنده دریاف ــن نویس ای
ایشــی گــورو در ســال 1۹86 بــا نوشــتن 
شــناور«  جهــان  از  »هنرمنــدی  کتــاب 
توانســت جایــزه وایــت بــرد را از آن خــود کند 
و ســه ســال بعــد بــا »بازمانــده روز« جایــزه 

ــت آورد. ــه دس ــر را ب بوک
او در ســال 2۰۰8 از ســوی مجلــه تایــم 
ــرار  ــر انگلیســی ق ــن 5۰ نویســنده برت در بی
ــا  ــران ب ــا در ای ــنده ام ــن نویس ــت. ای گرف
آثــاری چــون »بازمانــده روز«، »هرگــز رهایم 
نکــن«، »وقتــی یتیــم بودیــم«، »غــول 
و »شــبانه ها« شــناخته شــد  مدفــون« 
 و در جمــع نویســندگان پرفــروش قــرار 

گرفت. 

ــورو  ــی گ ــاره ایش ــه درب ــب توج ــه جال نکت
ــع  ــورش در جم ــدت حض ــودن م مقطعی ب

پرفروش هاســت. 
او پــس از آنکــه تــب فــروش آثــارش پــس 
ــازار کــم شــد،  از دریافــت جایــزه نوبــل در ب
دیگــر نتوانســت هماننــد گذشــته بــه جمــع 

ــد. ــدا کن ــا راه پی پرفروش ه

،،
اگــر نگاهــی بــه پرمخاطب تریــن آثــار 
یــک ســال گذشــته بیندازیــد، بــه 
نامــی جــز الیــف شــافاک برنخواهیــد 
خــورد؛ نویســنده ای کــه بــا »ملــت 
عشــق« بــازار کتــاب ایــران را تســخیر 

کــرد

سینما
رونماییازنخستینتیزر»هزارپا«

ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــدی »هزارپ ــم کم ــزر فیل ــتین تی از نخس
ابوالحســن داوودی رونمایــی شــد.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلــم، »هزارپــا« 
رضــا  تهیه کنندگــی  و  داوودی  ابوالحســن  بــه کارگردانــی 
رخشــان از 1۳ تیرمــاه در ســرگروه کــوروش اکــران می شــود. 

ــی  راد اســت. ــد نجف ــا«، حمی ــزر »هزارپ ســازنده تی
 ایــن فیلــم، تصویــری مفــرح و تــازه از وقایــع اجتماعــی یــک 

ــه  ــازه ب ــی ت ــا مضمون ــه می دهــد و ب دوران نوســتالژیک را ارائ
موضوعاتــی وارد می شــود کــه تــا بــه حــال در تاریــخ ســینمای 

کمــدی ایــران بــه آن هــا پرداختــه نشــده اســت. 
ــم  ــرد فیل ــی م ــی نقش هــای اصل رضــا عطــاران و جــواد عزت
ــی زن  ــش اصل ــر نق ــی ایفاگ ــد و ســارا بهرام ــازی می کنن را ب
»هزارپا«ســت. مهــران احمــدی، اللــه اســکندری، ســعید 
ــین  ــوری، حس ــور ن ــوری، منص ــکان منص ــلیمانی،  اش امیرس
ــم  ــن فیل ــران ای ــر بازیگ ــری دیگ ــدی جعف ــینیان، مه حس

ــتند. ــدی هس کم
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 »مشکالت خانوادگی« 

در صدر مراجعه به مراکز مشاوره
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و توســعه اجتماعــی وزارت ورزش 
و جوانــان، ضمــن تشــریح عملکــرد مراکــز تخصصــی مشــاوره 
ازدواج زیــر نظــر وزارت ورزش و جوانــان، از مراجعــه ۲۳ هــزار و 

۱۱۱ نفــر بــه ایــن مراکــز در ســال ۹۶ خبــر داد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــوی در گفت وگ ــیدجواد رض س
ــه  ــر ب ــزار و ۱۱۱ نف در ســال گذشــته از ۲۳ اســتان کشــور ۲۳ ه
مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانــواده مراجعــه کرده انــد، 
ــا  ــدگان حــدود ۶۰ درصــد از آنه گفــت: از بیــن ایــن مراجعه کنن
بــه علــت مشــکالت خانوادگــی، مشــکالت زوجیــن و مشــاوره 
پیــش از ازدواج در تهــران بــه ایــن مراکــز مراجعــه کردنــد کــه از 
ــد.  ــرد بوده ان ــداد ۶۲.۳۹ درصــد زن و ۳۷.۶۱ درصــد م ــن تع ای
ــرد و ۴۲.۴۹  ــدگان مج ــد از مراجعه کنن ــن ۵۷.۵۱ درص همچنی

درصــد نیــز متأهــل بودنــد. 
ــالت  ــراد دارای تحصی ــن اف ــد از ای ــه وی ۳۹.۳۸ درص ــه گفت ب
ــد  ــانس، ۱۵.۱۷ درص ــد لیس ــم، ۴۱.۸۱ درص ــر دیپل ــم و زی دیپل
فــوق لیســانس و ۳.۶۳ درصــد نیــز دکتــری و باالتــر داشــتند. 
همچنیــن ۱۲.۵ درصــد از مراجعه کننــدگان بیــکار، ۱۶.۸۱ درصــد 
دانشــجو، ۳۵.۰۹ درصــد شــاغل، ۲۰.۶ درصــد دارای شــغل آزاد و 

ــد. ــه دار بوده ان ــد خان ۱۴.۹۷ درص

 آمادگی بهزیستی 
برای دریافت فطریه

توانمندســازی  امــور  و  مردمــی  مشــارکت های  مدیــرکل 
ــذب  ــای ج ــه روش ه ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس س
مشــارکت های مردمــی بــرای دریافــت فطریــه گفــت: ســامانه 
فطــر آنالیــن، شــماره حســاب ۹۰۱۹۰ بانــک ملــت، ســامانه اپ، 
ــامانه  ــن و س ــات نوی ــه، خدم ــع آوری فطری ــای جم صندوق ه
مشــارکت ها، روش هــای جــذب مشــارکت های مردمــی در روز 

عیــد فطــر هســتند. 
ــته ۱۶.۵  ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی ــر ب ــی کوزه گ محمدعل
ــازمان  ــه در س ــب فطری ــدی در قال ــک نق ــان کم ــارد توم میلی
بهزیســتی جمــع آوری شــده اســت، تصریح کــرد: میــزان فطریه 
غیرنقــدی ایــن ســازمان نیــز نزدیــک بــه ۹۵.۶ میلیــارد تومــان 

ــوده اســت.  ب
ــور  ــه منظ ــن ب ــر آنالی ــامانه فط ــرد: س ــار ک ــه اظه وی در ادام
هدایــت وجوهــات شــرعی در عیــد ســعید فطــر و بــا همــکاری 
بانــک صــادرات راه انــدازی شــده اســت. همچیــن ســامانه اپ با 
کــد دســتوری *۷۳۳*۳۰۰# از دیگــر روش هــای جــذب ایــن 

ــت.  ــا اس کمک ه
بــه گفتــه وی نزدیــک بــه ۲۰ هــزار صنــدوق جمــع آوری فطریــه 
نیــز در مراکــز ســازمان بهزیســتی در محل هــای برگــزاری نمــاز 

عیــد فطــر مســتقر شــده اســت. 
کوزه گــر در ادامــه بــا اشــاره بــه اقــدام ســازمان بهزیســتی بــرای 
جلــب مشــارکت های مردمــی از طریــق خدمات نویــن بانکداری 
ــارکت های  ــب مش ــدام جل ــن اق ــدف ای ــرد: ه ــح ک ــز تصری نی
نقــدی از طریــق خدمــات نویــن بانکــداری اعــم از دســتگاه های 

خودپــرداز، درگاه هــای اینترنتــی، تلفن بانــک و... اســت.
اینترنتــی  آدرس  بــه  مشــارکت ها  ســامانه  همچنیــن   
MOSHAREKAT. BEHZISTI.IR میزبــان مشــارکت های 

ــت. ــردم اس م

کوتاه اخبار 
دریای خزر جوان والیبالیست را 

بلعید
ــزر  ــای خ ــنا در دری ــگام ش ــه هن ــتی ک ــوان والیبالیس ج

تســلیم سرنوشــت مرگبــاری شــد. 
ــر،  ــر بابلس ــالل احم ــت ه ــس جمعی ــتایی رئی ــی روس عل
ــب  ــارک شــورا جن ــه پ ــت: عصــر روز یکشــنبه در منطق گف
ــح و  ــرای تفری ــری ب ــوان بابلس ــه ج ــنگی، س ــکله س اس
ــد  ــا رفتــه بودن ــه وســط دری شــنا توســط قایــق موتــوری ب
 و قایــق موتــوری طبــق خواســته جوانــان بــه ســاحل 

برمی گردد. 
وی در ایــن زمینــه افــزود: ایــن دو جــوان بابلســری با  شــنا 
کــردن موفــق بــه برگشــتن بــه ســاحل شــده و یــک نفــر 
ــده ــواحل نش ــار س ــه کن ــتن ب ــه برگش ــق ب ــان موف  از جوان

 بود. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــل ب رئیــس جمعیــت هــالل احمــر باب
پــس از اطــالع بــه نیروهــای امــدادی و دریافــت اطالعــات 
تیــم امــدادی، ناجیــان غریــق، هــالل احمــر و دریابانــی در 
ــردن  ــدا ک ــا پی ــات ی ــات نج ــده و عملی ــتقر ش ــل مس مح
ــا تاریکــی شــب  ــه ت ــرد وارد عمــل شــدند ک ــن ف ــر ای پیک

عملیــات ادامــه پیــدا کــرد. 
وی تصریــح کــرد: تاکنــون متأســفانه موفــق بــه پیــدا کردن 
پیکــر جــوان بابلســری نشــدند و همچنــان عملیــات امــداد 

ادامــه دارد. 
ــان،  ــام حمیدرضــا جهانی ــه ن ــردی ب ــرق شــده ف جــوان غ
ــکا  ــال توپ ــم والیب شــهروند ۲۳ ســاله بابلســری کــه در تی
بابلســر در لیــگ دســته یــک و یکــی از آینــده داران والیبــال 

ــوده اســت. شهرســتان بابلســر ب

اعدام قاتل ندا در مالءعام
مــرد ۴۱ ســاله معــروف بــه »زالــوی کثیــف« کــه بــه اتهــام 
ــتانی در  ــاله افغانس ــش س ــر ش ــدا«، دخت ــل و آزار »ن قت
ــن  ــزاری چندی ــس از برگ ــود، پ ــده ب ــتگیر ش ــهد دس مش
ــک  ــری ی ــم دادگاه کیف ــعبه پنج ــه در ش ــه محاکم جلس
خراســان رضــوی بــه قصــاص نفــس در مــالء عــام محکــوم 

شــد. 
ــم دادگاه  ــعبه پنج ــات ش ــوی قض ــادره از س ــر رأی ص بناب
ــه  ــتناد ب ــا اس ــم ب ــوی، مته ــان رض ــک خراس ــری ی کیف
درخواســت قصــاص از ســوی اولیــای دم و مــواد قانونــی به 
قصــاص نفــس و ۹۹ ضربــه شــالق محکــوم شــده اســت. 
ــه پیشــنهاد نماینــده دادســتان عمومــی و انقــالب  باتوجه ب
ــوه  ــردم و نح ــات م ــدن احساس ــه دار ش ــهد و جریح مش
ارتــکاب جــرم، دادگاه رأی بــه اجــرای حکــم قصــاص 
 متهــم بــه صــورت علنــی و ترجیحــا در محــل وقــوع جــرم

 داد. 
ــادر  ــدوی ص ــور در دادگاه ب ــت، رأی مذک ــر اس ــایان ذک ش
شــده و قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دیــوان عالــی کشــور 
ــت:  ــز گف ــای دم( نی ــل اولی ــی« )وکی اســت. »جــواد امین
ــاره محکومیــت بــه قصــاص نفــس  رأی دادگاه بــدوی درب
ــده  ــرف پرون ــه وکالی دو ط ــی آن ب ــرای علن ــم و اج مته
ابــالغ شــده اســت؛ امــا هنــوز مهلــت قانونــی متهــم و وکیل 
ــه رأی  ــردن ب ــراض نک ــا اعت ــراض ی ــرای اعت ــع وی ب مداف

ــان نرســیده اســت. ــه پای صــادره از ســوی دادگاه، ب

حســن موســوی چلــک، رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی بــا 
ــت:  ــی در کشــور گف ــس اجتماع ــر ۲۰ ســاله اورژان ــه عم اشــاره ب
ــا هــدف  ــش ب ــی کشــور از حــدود ۲۰ ســال پی ــس اجتماع اورژان
تقویــت مداخــالت اجتماعــی و روانــی قبــل از مداخــالت قضایــی 
و انتظامــی آغــاز بــه کار کــرده اســت. اورژانــس اجتماعــی کشــور 
ــد و  ــال می کن ــود را دنب ــای خ ــخص کاره ــدف مش ــروه ه در ۹ گ
ــی  ــه خودکش ــدام ب ــرار، اق ــودک آزاری، ف ــه ک ــیب هایی ازجمل آس
ــس  ــای اورژان ــی از فعالیت ه ــت، بخش ــن دس ــی از ای و موضوعات

اجتماعــی اســت. 
وی افــزود: اورژانــس اجتماعــی بــه واســطه حمایت هــای خــوب 
ــه توســعه مطلوبــی رســیده اســت و افــرادی  دولــت و مجلــس ب
ــا  ــد، ب ــرار می گیرن ــی ق ــس اجتماع ــات اورژان ــه مشــمول خدم ک
مراجعــه بــه پایگاه هــای اورژانــس اجتماعــی می تواننــد بــه 

ــاد برخــوردار شــوند.  ــن نه ــات ای ــرف از خدم صــورت خودمع

وی بــا بیــان ایــن نگرانــی کــه »وجــود اورژانــس اجتماعــی ویــژه 
دانش آمــوزان، پیامدهــای منفــی بســیاری بــرای ایــن قشــر 
ــار  ــور در کن ــی کش ــس اجتماع ــال اورژان ــن ح ــا ای ــت: ب دارد« گف
ــه  ــورد توج ــوزی را م ــر دانش آم ــود، قش ــای خ ــی فعالیت ه تمام
قــرار می دهــد. بایــد تأکیــد کنــم، مــدارس همــواره به عنــوان 
ســالم ترین محیــط اجتماعــی تعریــف می شــوند و نقدهــای وارد 
ــن  ــودن بســتر ای ــام آســیب زا ب ــچ گاه پی ــروش هی ــه آموزش وپ ب
ــی  ــرورش یک ــزود: آموزش وپ ــدارد.  وی اف ــی ن ــه را در پ وزارتخان
ــار دارد.  ــاد را در اختی ــرای پیشــگیری از اعتی ــل ب ــن محاف از بهتری
ســاختار آموزش وپــرورش ایــن اجــازه را می دهــد تــا بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن افــراد در معــرض اعتیــاد را شناســایی کــرده و بــه 
اورژانــس اجتماعــی ارجــاع دهنــد. شایســته اســت کــه بــه جــای 
ــوزی،  ــر دانش آم ــه قش ــی ب ــس اجتماع ــک اورژان ــاص ی اختص

ــدارس توســعه داده شــود. ــی در م ــددکاری اجتماع موضــوع م

ــن در  ــاری خیری ــر از همی ــا تقدی ــه کشــور ب ــل ســتاد دی مدیرعام
راســتای آزادی محکومــان جرائــم غیرعمــد از افزایــش تعــداد 
ــا ۴۰۰ مراســم در مــاه  ــاد ت ــزان ایــن نه برگــزاری جشــن های گلری

ــر داد.  ــان خب رمض
بــه گــزارش روابط عمومــی ســتاد دیــه کشــور، ســید اســدهللا 
ــاد حمایتــی، گفــت:  ــن نه ــی ای ــع مال ــه مناب ــا اشــاره ب ــی ب جوالی
ــاز بدهــکاران  ــغ مــورد نی ــدای تأســیس ایــن مجموعــه، مبال از ابت
ــا  ــن ی ــتانه خیری ــای نوع دوس ــق کمک ه ــات از طری ــی و دی مال
ــده و  ــن ش ــزان تأمی ــن های گلری ــن جش ــزاری همی ــل برگ از مح
ــرای دریافــت  اگرچــه درصــد کمــی از محبوســان واجــد شــرایط ب
وام بــه مؤسســات مالــی یــا بانک هــای عامــل معرفــی شــده اند؛ 
امــا همیــن جمعیــت کوچــک بــه دلیــل موانــع بانکــی مربــوط بــه 
تضامیــن یــا ســابقه حبــس، بی بهــره از حمایت هــای ســتاد دیــه 

ــد.  نبودن

ــان از  ــال را نش ــزان امس ــن های گلری ــی از جش ــتقبال عموم وی اس
اعتمــاد خیریــن بــه ایــن ســتاد مطــرح کــرد و افــزود: رمضــان ســال 
گذشــته در مجمــوع، میزبــان ۳۱۳ جشــن گلریــزان بودیم؛ اما امســال 
بــه دلیــل افزایــش تعــداد محکومــان غیرعمــد تــا ۱۸ هــزار زندانــی 
ــه منظــور کاهــش حداکثــری  ــورم ب و البتــه افزایــش نــرخ دیــه و ت
جمعیــت فعلی محبوســان، برگــزاری ۳۷۷ جشــن گلریــزان را طراحی 
کردیــم کــه عالوه بــر ایــن برنامــه ســازمانی، خرســندیم تــا بــه امــروز 
بــا اســتقبالی کــه صــورت گرفتــه اســت، اســتان های بــزرگ کشــور در 

تــدارک برپایــی مراســم دیگــری هســتند. 
ــه امــروز ۹۰ درصــد  ــا ب ــادآور شــد: ت ــه کشــور ی مدیرعامــل ســتاد دی
ــن  ــه، خیری ــرای نمون ــت و ب ــده اس ــزار ش ــزان برگ ــن های گلری جش
اســتان فــارس بــا شــرکت در بیــش از ۲۵ جشــن گلریــزان، کمکــی 
معــادل ۹۲ میلیــارد و ۹۶۰ میلیــون ریــال بــرای آزادی زندانیان غیرعمد 

ــد. ــدا کرده ان اه

برگزاری ۴۰۰ جشن گلریزان در یک ماهنسخه جدید اورژانس اجتماعی برای مدارس

گروه اجتماعیهامون رشیدیان
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مــدت زمــان زیــادی تــا پایــان امتحانــات 
ــر  ــا کمت ــده اســت. ت ــی نمان ــدارس باق م
از یــک هفتــه دیگــر تعطیــالت تابســتانی 
ایرانــی  دانش آمــوز  میلیون هــا  بــرای 
آغــاز می شــود. هرچنــد ایــن موضــوع 
بــرای دانش آمــوزان، شــیرین و دلچســب 
ــای  ــاز چالش ه ــتان آغ ــا تابس ــت؛ ام اس

ــت. ــدر و مادرهاس ــرای پ ــیاری ب بس
دیگــر دوره و زمانــه بــازی گل کوچــک 
در  تیله بــازی  و  ســنگ  هفــت  و 
اســت.  گذشــته  کوچه پس کوچه هــا 
حــاال خانه هــای دلبــاز بــا حیات هــای 
حــوض دار جــای خــود را بــه آپارتمان هــای 

تنــگ و تاریــک داده اســت. 
را  راحــت  و  امــن  کوچه هــای  جــای 
اتوبان هــای پــر ســر و صــدا گرفتــه اســت 
و دوچرخه ســواری جــای خــود را بــه پلــی 

ــت. ــر داده اس ــن و کامپیوت استیش
ــت  ــده اس ــث ش ــرایط باع ــن ش ــه ای هم
کــودکان بــه جــای فعالیت هــای فیزیکــی 
ــد.  ــری روی بیاورن ــای کامپیوت ــه بازی ه ب
گســترش اینترنــت هــم باعــث شــده 
بازی هــای آنالیــن طرفــداران بیشــتری 
داشــته باشــد؛ هرچنــد ایــن بازی هــا اگــر 
ــد ــدگان باش ــن بازی کنن ــا س ــب ب  متناس

ــا  ــد؛ ام ــاد نمی کن ــی ایج ــکل چندان مش
ــاد  ــا، اعتی ــیاری از خانواده ه ــل بس معض
فرزندانشــان بــه اینگونــه بازی هاســت.

ــم  ــری ه ــای کامپیوت ــه بازی ه ــاد ب اعتی
ــت.  ــیاری از اعتیادهاس ــد بس مانن

بــه گفتــه کارشناســان هنگامــی کــه افــراد 
تولیــد  آن هــا  مغــز  می کننــد،  بــازی 
ــط  ــه توس ــی ک ــد، اتفاق ــن می کن اندروفی
قماربــازان یــا افــراد معتــاد بــه مــواد 
مخــدر تجربــه شــده اســت. حتــی پاســخ 
ــه  ــری ب ــای کامپیوت ــه بازی ه ــادان ب معت
ــاره اســتفاده از بازی هــای  پرســش ها درب
ــد  ــا همانن ــت، دقیق ــری و اینترن کامپیوت
فــردی اســت کــه قمــار می کنــد یــا 

ــت. ــدر اس ــواد مخ ــه م ــاد ب معت

امــا چالش هــای بــزرگ دیگــری نیــز 
وقتــی کــه  مثــال  بــرای  دارد،  وجــود 
ــد،  ــرک می کن ــود را ت ــار خ ــن رفت ــرد ای ف
ــبکه های  ــود را در ش ــت آزاد خ ــتر وق بیش

اجتماعــی ســپری می کنــد. 
نوجوانــان و افــرادی کــه اعتیــاد خــود 
ــد،  ــرک می کنن ــازی را ت ــای مج ــه دنی ب
ممکــن اســت هرگــز ایــن توانایــی را 
نداشــته باشــند کــه بــا دیگــران بــه صــورت 
رو در رو ارتبــاط برقــرار کننــد، آن هــا تمــام 
وقــت خــود را صــرف تعامــل و گفت وگو در 
دنیــای مجــازی می کننــد. رو در رو شــدن 
ــی  ــای واقع ــران در دنی ــا دیگ ــاط ب و ارتب
ناراحت کننــده  و  ســخت  آن هــا  بــرای 

ــت.  اس
در دنیــای مجــازی، زمــان بــرای ویرایــش 

آنچــه کــه فــرد می گویــد، وجــود دارد.
آن هایــی  یــا  خجالتــی  بچه هــای 
اجتماعــی ضعیفــی  روابــط  دارای  کــه 
ــه در  ــی ک ــه بچه های ــبت ب ــتند، نس هس
فعالیت هــای  و  ورزشــی  فعالیت هــای 
شــرکت  و...  دســته جمعی  اجتماعــی 
معــرض  در  بیشــتر  بســیار  می کننــد، 
خطــر اعتیــاد بــه بازی هــای کامپیوتــر 
ــن  ــا ای ــد. ب ــرار دارن ــازی ق ــای مج و دنی
ماننــد هــر  نیــز  اعتیــاد  ایــن  وجــود 
 اعتیــاد دیگــری قابــل پیشــگیری اســت.

کارشناســان راهکارهــای متعــددی را بــرای 
پیشــگیری از ابتــالی کــودکان و نوجوانــان 
بــه اعتیــاد بــه بازی هــای کامپیوتــری 

ــد.  ــی می کنن معرف
بــه صــورت کلــی برخــی از ایــن راهکارهــا 

عبارتنــد از:
- والدیــن بایــد بــه بازی هــای کامپیوتــری 
آشــنا باشــند و بداننــد کــه هــر بــازی بــرای 
ــا  ــد بازی ه ــا در خری ــت ت ــنی اس ــه س چ
بتواننــد فرزنــدان خــود را راهنمایــی کننــد.

- اگــر کــودک ۶ تــا ۹ ســاله داریــد، بهتــر 
اســت کــه بــر کامپیوتــر او کنتــرل داشــته 
باشــید تــا او فقــط امــکان دسترســی 
ــه مطالــب درحــد ســن خــود را داشــته  ب

باشــد.
- بــا فرزنــدان ۱۰تــا۱۲ ســاله خــود دربــاره 
ــه  ــد و ب ــت کنی ــی صحب ــب اینترنت مطال

ــد. ــی الزم را بدهی ــا آگاه آنه

- کــودکان و نوجوانــان خود را از آســیب های 
مخربــی کــه ایــن بازی هــا دارد مطلــع کنیــد 
و در ســاعت مشــخصی بــرای آنهــا تعییــن 

. کنید
- ســعی کنیــد روابــط صمیمــی و دوســتانه 
بــا فرزنــدان خــود داشــته باشــید، بــه 
ــه  ــاله ای ک ــان ۱۳ س ــا نوجوان ــوص ب خص
تصــور می کننــد، شــما اطالعــات کافــی 
ــا آنهــا رک و بــدون تعــارف حــرف  نداریــد ب

ــد. بزنی
- آنهــا را بــه بازی هــای فکــری تشــویق 
ــی  ــا را همراه ــه آنه ــت ک ــر اس ــد و بهت کنی

ــد. کنی
فعالیت هــای  و  ورزش  در  همراهــی   -
مفــرح و خــارج از چارچــوب خانــه، نــه تنهــا 
ــما  ــود ش ــرای خ ــه ب ــان بلک ــرای فرزندت ب
مفیــد اســت؛ پــس بــه جــای خانه نشــینی 
ســعی کنیــد در کنارفرزندانتــان ورزش کنید.

،،
بــه گفتــه کارشناســان هنگامــی کــه 
افــراد بــازی می کننــد، مغــز آن هــا تولید 
اندروفیــن می کنــد، اتفاقــی که توســط 
قماربازان یا افراد معتاد به مواد مخدر 

تجربــه شــده اســت

شــکایت اســتاد یکــی از دانشــگاه های معتبــر مشــهد 
از همــکارش، نشــان داد کــه شــاکی خــود یــک 

ــت. ــریالی اس ــایبری س ــم س مزاح
اســتاد یکــی از دانشــگاه های مطــرح مشــهد بــه 
ــه و  ــه ۷  مراجع ــالب ناحی ــی و انق ــرای عموم دادس
ــب  ــوان نشــر اکاذی ــش تحــت عن ــی از همکاران از یک

ــرد.  ــکایت ک ش
ایــن پرونــده پــس از بررســی ابتدایــی از ســوی دکتــر 
ــی و  ــرای عموم ــت دادس ــا، سرپرس ــواد جاویدنی ج
انقــالب ناحیــه ۷ مشــهد بــرای ادامــه رونــد بررســی ها 
در اختیــار قاضــی محســن جوانبخــت، دادیــار شــعبه 

۷۷۱ ایــن مجموعــه قضایــی قــرار گرفــت.
ــی  ــده اش مدع ــی پرون ــا قاض ــه ب ــاکی در مواجه ش
شــد کــه یکــی از همکارانــش مطالــب غیراخالقــی را 
ــط  ــه او را در محی ــا وجه ــت ت ــبت داده اس ــه او نس ب

ــد.  ــب کن آموزشــی تخری
ــرا اســت در  ــن مــرد جــوان کــه دارای مــدرک دکت ای
برگــه اظهاراتــش نوشــت: »چنــد وقــت پیــش متوجه 
شــدم قــرار اســت بــه زودی یکــی از اعضــای هیئــت 
ــم  ــر از همکاران ــد نف ــه چن ــب را ب ــی شــوم. مطل علم
گفتــم؛ امــا ظاهــرا ایــن خبــر بــه مــزاج یکــی از آنــان 
خــوش نیامــده و از همــان روز در فکــر بی آبروکــردن 
ــه مــن  ــی غیراخالقــی را ب مــن اســت و حــاال مطالب

نســبت داده اســت.«.
 احضار متهم به دادسرا

ــس  ــرد جــوان پ ــه دادســرا احضــار شــد. م ــم ب مته
ــه  ــش ب ــاری در اظهارات از حضــور در شــعبه ۷۷۱ دادی
ــت  ــذب اس ــام وارده ک ــه اته ــت ک ــی گف ــام قضای مق
و بــه هیچ وجــه قصــد بی آبروکــردن همــکارش را 

ــت.  ــته اس نداش
ــده  ــوع پیش آم ــاره موض ــگاه درب ــتاد دانش ــن اس ای
ــی از دانشــجویان  ــش یک ــدی پی ــه چن ــرد ک ــان ک بی
ــاکی  ــده ش ــی ش ــده و مدع ــراغش آم ــه س ــر ب دخت
بــه او درخواســت های بی شــرمانه ای داده اســت و در 

ــد.  ــاد می کن ــت ایج ــش مزاحم ــرام برای تلگ
ایــن فــرد ادامــه داد: »وقتــی ایــن موضــوع را از زبــان 
دانشــجویم شــنیدم بــاور نکــردم و احتمــال دادم 
ــن  ــرای همی ــش دروغ باشــد. ب ــه شــاید حرف های ک
موضــوع را بــا یکــی از همــکاران کــه دوســت مشــترک 
مــن و شــاکی اســت در میــان گذاشــتم و بــه او گفتــم 
قبــل از اینکــه پــای کمیتــه انضباطــی بــه ایــن مــورد 
ــاز شــود، موضــوع را میــان خودمــان حــل و فصــل  ب

کنیــم. 
ــکارم را  ــردن هم ــد بی آبروک ــه قص ــه هیچ وج ــن ب م
نداشــتم و فقــط می خواســتم بــه او کمــک کنــم. ایــن 
موضــوع نیــز جایــی پخــش نشــده و میــان مــا ســه 

نفــر بــوده اســت.
 احضـــار دانشجوی خارجی

ــه مدعــی شــده  ــی ک ــر جوان قاضــی جوانبخــت دخت
بــود شــاکی پرونــده برایــش ایجــاد مزاحمــت کــرده 

ــه دادســرا احضــار کــرد.  اســت را ب

ــی  ــود را ط ــادی خ ــل ع ــده مراح ــات پرون تحقیق
ــد  ــجو رون ــر دانش ــن دخت ــور ای ــه حض ــرد ک می ک

ــر داد. ــده را تغیی ــه پرون ــیدگی ب رس
دختــر جــوان کــه تبعــه خارجــی و دانشــجوی مقطع 
کارشناســی اســت بــه قاضــی جوانبخــت گفــت: »ما 
عراقــی هســتیم و بعــد از مــرگ پــدرم بــا مــادرم در 
ــک  ــش پیام ــدی پی ــم. چن ــی می کنی مشــهد زندگ
ــردی ناشــناس در  درخواســت دوســتی از ســوی ف
تلگــرام دریافــت کــردم، امــا توجهــی بــه آن نکــردم. 
ــر  ــا ه ــد و تقریب ــتر ش ــا بیش ــن پیامک ه ــداد ای تع
ــودم و از  ــه شــده ب ــم ارســال می شــد. کالف روز برای
ــردارد؛  فــرد ناشــناس خواســتم دســت از ایــن کار ب
ــت  ــتم او کیس ــود. نمی دانس ــت بردار نب ــی او دس ول
تــا اینکــه در یکــی از ایــن پیامک هــا خــود را معرفــی 

کــرد. 
او اســتاد دانشــگاهم بــود. )شــاکی پرونــده( از مــن 
می خواســت تــا بــا او رابطــه داشــته باشــم و بــرای 
ــه او  ــه ب ــن هرچ ــم. م ــدش در بیای ــه عق ــی ب مدت
ــی  ــه تباه ــده ام را ب ــم آین ــه نمی خواه ــم ک می گفت
بکشــم و اصــال بــه این گونــه رابطه هــا اعتقــاد نــدارم 
ــه  ــودم و نمی خواســتم ب ــه ب ــود. کالف دســت بردار نب

دانشــگاه بــروم. 
ــا  ــاب درددل ب ــان درس و از ب ــد از پای ــک روز بع ی
یکــی از اســاتید دانشــگاه موضــوع را مطــرح کــردم 
کــه ایــن اســتاد )متهــم پرونــده( از مــن خواســت 
ــا  ــوع ب ــن موض ــاره ای ــدارم و درب ــت نگه ــال دس فع
کســی صحبــت نکنــم تــا خــودش موضــوع را حــل 

ــد.«  و فصــل کن
را  حرف هــا  ایــن  شــنیدن  انتظــار  شــاکی کــه 
نداشــت، ضمــن تکذیــب ایــن ادعاهــا، آن هــا را دروغ 
ــد  ــراد می خواهن ــن اف ــه ای ــود ک ــد ب ــد و معتق خوان

ــد.  ــت او را بگیرن ــوی موفقی جل
ــا احضــار یکــی از اعضــای کمیتــه انضباطــی ایــن  ب
دانشــگاه مشــخص شــد کــه شــاکی پرونــده، طــی 
ــر  ــابه دیگ ــده مش ــن پرون ــر چندی ــال های اخی س
ــن  ــر ای ــاطت مدی ــا وس ــه ب ــته ک ــگاه داش در دانش
مجموعــه آموزشــی ایــن مــوارد مختومــه شــده 
اســت. تحقیقــات بعــدی نیــز مشــخص کــرد، مدیــر 
ــه  ــک دارد، ب ــه نزدی ــتاد رابط ــن اس ــا ای ــگاه ب دانش
ــد  ــه وی در چن ــئولیت دادن ب ــا مس ــه ب ــه ای ک گون
آموزشــگاه و مجموعــه آموزشــی زیــر نظــر دانشــگاه 
قصــد داشــته اســت تــا بــرای ایــن اســتاد خاطــی 
ســابقه ایجــاد کنــد تــا او بــرای بــه عضویــت درآمدن 

ــت علمــی دانشــگاه مجــاز شــود. هیئ
قاضــی محســن جوانبخــت، دادیــار شــعبه ۷۷۱ 
ــهد در  ــه ۷ مش ــالب ناحی ــی و انق ــرای عموم دادس
ــگار  ــه خبرن ــده ب ــن پرون ــاد ای ــر ابع ــریح دیگ تش
ــد  ــوع رون ــن موض ــدن ای ــا مطرح ش ــت: ب ــا گف م
ــرای  ــی ب ــتاد خاط ــر و اس ــده تغیی ــات پرون تحقیق
ادامــه رونــد پیگیری هــای قضایــی بــه محاکــم 

ــد. ــی ش ــری معرف کیف

مزاحمت مجازی استاد دانشگاه
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اگــر در محــل کار یــا زندگــی خــود بــا فــردی آشــنا شــدید 
ــما را  ــد و ش ــما ش ــیفته ش ــگاه اول ش ــان ن ــه در هم ک
در مهربانــی و صمیمیــت و شــیفتگی اش غــرق کــرد یــا 
اگــر شــما را همســر رؤیاهایــش دانســت و از ویژگی هــای 
ــف  ــزی تعری ــی شــما به طــرز اغراق آمی ظاهــری و اخالق
کــرد و تمــام پیشــنهادها و شــرایط ســخت و آســان 
شــما را پذیرفــت و حتــی حاضــر شــد مخــارج جهیزیــه و 
ازدواج بــا شــما را نیــز متقبــل شــود یــا اگــر شــاهد بــروز 
ــش،  ــون بخش ــانی همچ ــه انس ــات عالی ــز صف اغراق آمی
ــد  نوع دوســتی و گذشــت و ســخاوت در وجــود وی بودی
و در کنــار همــه ایــن ویژگی هــا او خــودش را فــردی 
ــرد و توانســت  ــی ک ــه معرف ــا نخب ــد، دانشــمند ی ثروتمن
ــه او معطــوف  ــر شــما ب ــه همــه فکــر و ذک ــد ک کاری کن
شــود، مراقــب باشــید چــون ممکــن اســت یــک روز بــا 
پیشــنهادی وسوســه انگیز مثــل یــک ســرمایه گذاری 
خارجــی یــا خریــد خــودرو از راه برســد و از شــما بخواهــد 
ــه  ــت ک ــد، اینجاس ــرکت کنی ــرمایه گذاری ش ــن س در ای
ــردار حرفــه ای طــرف  ــا یــک کالهب دیگــر شــک نکنیــد ب

هســتید.
ایــن افــراد بــا جلــب اعتمــاد شــما و پهــن کــردن دام های 
ــاده  ــود را پی ــه خ ــرعت نقش ــه س ــی ب ــه انگیز مال وسوس
کــرده و تــا شــما بــه خودتــان بیایید ســرتان کاله گذاشــته 

ــده اند! ــد ش و ناپدی
 شگرد افراد کالهبردار معموال به این شیوه است:

- اغراق در ابراز عالقه و صمیمیت
- اغراق در سخاوت و دست و دلبازی

ــه  ــا هرگون - اســتفاده نکــردن از کارت هــای عابربانــک ی
مــراوده مالــی مســتند

- استفاده از سیم کارت های اعتباری ناشناس
به عنــوان  در فضــای مجــازی  پیشــنهاد گفت وگــو   -
ــال  ــای ارس ــه ج ــرام( ب ــت در تلگ ــکرت چ ــال )س مث

ــک پیام
- محاصــره عاطفــی طعمه هایشــان بــه گونــه ای کــه وی 

فرصــت فکــر کــردن بــه مســائل دیگــر را پیــدا نکنــد
- اشــاره غیرمســتقیم در گفت وگوهــا دربــاره میــزان 

ــاد ــب اعتم ــور جل ــه منظ ــود ب ــای خ دارایی ه

- منتسب کردن خود به نهادهای امنیتی و نظامی
جلســه  برگــزاری  در  تســریع  بــرای  زیــاد  اصــرار 
خواســتگاری و ازدواج، ولــی در عمــل هــر بــار بــه 
ــدازد. ــق می ان ــه تعوی ــر را ب ــن ام ــف ای ــای مختل بهانه ه

اینکــه  و  علمــی  نخبــه  به عنــوان  خــود  معرفــی 
ــوه  ــا نح ــرده و ب ــی ک ــور زندگ ــارج از کش ــال ها در خ س
خارجــی  کشــورهای  در  کالن  ســرمایه گذاری های 

دارد. آشــنایی 
ــا  ــه اوراق شناســایی ی ــام طــول آشــنایی، هیچگون در تم

ــد. ــغلی از وی نمی بینی ــی و ش ــدارک تحصیل م
استفاده نکردن از گوشی های هوشمند.

توجه و حساسیت زیاد به محیط اطراف.
ــک  ــی ی ــاد، قربان ــب حــس دلســوزی و اعتم ــرای جل ب

ــد. ــبت می دهن ــود نس ــه خ ــالج را ب ــاری الع بیم
 سخن کارشناس:

ــد مجــرد طعمــه  ــران کارمن ــه خصــوص دخت ــا، ب خانم ه
ــا  ــرم ب ــرد مج ــتند. ف ــرداران هس ــرای کالهب ــبی ب مناس
تصــور برخــورداری ایــن دختــران از پس انــداز مالــی 
ــه  ــی ازجمل ــای مختلف ــان، از کانال ه ــی آن ــاز عاطف و نی
ــود. ــریابی و... وارد می ش ــایت های همس ــط کار، س محی

ــه  ــان برپای ــرداران و اســاس کار آن ــت کالهب ــد موفقی کلی
ــب  ــرای کس ــی ب ــع ورزی قربان ــس طم ــردن ح ــده ک زن
ســودهای کالن مالــی از راه هــای بــه ظاهــر آســان اســت. 
ــی،  ــاغل نظام ــراد دارای مش ــید اف ــته باش ــر داش به خاط
اطالعاتــی و امنیتــی همــواره بــه دالیــل حفاظتــی از 
ــن  ــد؛ بنابرای ــودداری می کنن ــر خ ــن ام ــردن ای ــوان ک عن
ــا ابــزاری همچــون  بایــد در صداقــت گفتــار فــردی کــه ب
بیســیم و ماننــد آن ســعی دارد خــود را منتســب بــه ایــن 

نهادهــا نشــان دهــد شــک کــرد. 
ایــن افــراد بــه دالیلــی همچــون تحــت تعقیــب بــودن یــا 
باقــی نگذاشــتن رد پــا از مــراودات مالــی الکترونیکــی و 
عابــر بانــک و... خــودداری و بــه شــکلی اعتمــاد شــما را 
ــغ ارســالی را خــارج از  جلــب می کننــد کــه تمامــی مبال
ــرار  ــی و به صــورت دســتی در اختیارشــان ق شــبکه بانک
دهیــد. بــا کمــی هوشــیاری و امتنــاع از اعتمــاد نابجــا بــه 

افــراد غریبــه، از خــود و خانواده تــان محافظــت کنیــد.

دختران مجرد بخوانند

تعطیالت تابستانی و خطر بازی های کامپیوتری

بازی های مخدر

   #هموطن_سالم
ما عادت کردیم در هر شرایط انتقاد کنیم و همیشه از زمین 

و زمان شاکی باشیم و از همه چیز بنالیم. یکی از دالیل 
اصلی گرونی خود مردم هستند. هر چیزی که داریم میخایم 
قیمتشو ببریم باال مثال اگه یکی یا دوتا یا چندتا خونه داشته 

باشیم، همه تالشمونو میکنیم قیمتشو ببریم باال رحمم 
نداریم. بقیه کارامونم همینطوره جوان ها میشینن تو خونه 

انتظار دارن بیان سراغشون با سالم و صلوات ببرنشون 
سرکار. تنبل شدن به هر کاری هم راضی نیستن و با غرور 

تمام بدون داشتن تخصص و سرمایه یا سواد بهترین و 
راحترین کار با حقوق باال میخان و... کسی کاری باشه 

بیکارنمیمونه. کارمون شده نالیدن به جای شکرخدا.

سالم آقای رئیس جمهور. سود بانکی ۱۵ درصد یک ساله 
خیلی کمه این سود بانکی پایین فقط فشار روی قشر فقیر 

جامعه آورده. االن میری خونه رهن کنی فقط کرایه قبول 
میکنن. خب مستأجر از کجا کرایه بیاره بده، هان. 

خواهشا فکری به حال قشر زیر خط فقر بکنید

چرا اکنون که شرکت نایک، فوتبالیست های ایرانی را به 
خاطر آمریکا تحریم کرده هیچکدام از سینه چاکان مسابقه 

با تیم های اسرائیلی، هشتگ نمی زنند که »ورزش را سیاسی 
نکنید«؟! سلبریتی ها کجایند؟! مشغول قاچاق شیرخشک 

یا...؟! 
ع.یزدانفر از تهران

سالم. از مسئولین محترم درخواست داریم به داد مردم 
خوزستان، اهواز، سوسنگرد، حمیدیه، هویزه و بستان برسن. 
کل اجناس گران شدن. اینایی که کار دارن و حقوق میگیرن 
مشکلی ندارن، اما اونایی که کار ندارن و فقیرا چی بخرن و 

چی بخورن خواهشا پیگیری کنید. 
ص.اهوازی

با سالم. دوستان خوهشا تا اطالع ثانوی ماشین خارجی 
نخرید بابا چه خبره. یه مشت دالل از خدا بی خبر عمدا میان 
تو سایت دیوار میگن خریدار ماشین خارجی با قیمت خوب 

که قیمتا را ببرنند باال پس مواظب باشید. کمپین نخریدن 
ماشین خارجی را شروع کنیم. 

ربانی از مشکین شهر

برجام نقشه ای آمریکایی و کالهی فرنگی برای به تعویق 
انداختن غنی سازی اورانیوم بود و طرحی بود که از سال ها 

پیش توسط رهبران آمریکایی طراحی شده بود. اینکه ابتدا 
یک پرزیدنت آمریکایی مذاکره کند و بعد پرزیدنت بعدی زیر 

همه چیز بزند و تحریم ها برگردند و محدودیت ها همچنان 
بماند به نوعی فریب خوردیم. 

س.فربدی نیا از تهران

سالم. ما از استان سیستان و بلوچستان هستیم. تو رشته 
فوتبال یه عالمه استعداد داریم، ولی چون استان محرومی 
هستیم هیچکس به ما کمکی نمیکنه. از شما میخوام اگه 

کسی هست که میتونه، کمکمون کنید و به مسئوالن گوشزد 
کنید. ی.مرادی

از دولت محترم درخواست رسیدگی به موضوع افزایش 
ساعتی و شدید گرانی مواد اولیه پالستیک تو کشور هستم.

چند پالستیک ساعت به ساعت افزایش قیمت یافته. 
تو عرض یک و نیم ماه گذشته. رسیدگی اصال نمیشه و 

سوداگران سرمایه دار کامال بازار رو قرق کردند و دارند هرجور 
که دلشون میاد قیمت رو افزایش میدن. 

س.حمیدی از تهران

من دوازده سال در منطقه بلوچستان معلم بودم واقعا 
آدم های باصفایی هستند. قلب هایی پاک و چهره هایی 

مظلوم و پوششی از سادگی و باایمانی راسخ بدون دغدغه 
کنار هم زندگی عالی ای دارند.

تحریم ها ایران را آبدیده می کند و ما هیچ نگرانی  درباره 
خروج آمریکایی ها از برجام نداریم. وحید امیدی از قم

داروهای کشاورزی انگار از طال ساخته شدن. گرانی سرسام آور 
که از سال گذشته تا حاال ۵/۲ برابر گران شده. آقای وزیر 

کشاورزی خوابی. چرا خودت را به خواب زدی. گناه کشاورزان 
چیست. فصل برداشت میوه قیمت میوه تکاپوی پول داروها 

هم نمیشود. م.احمدی از ساری

یه پیشنهاد واسه تیم اقتصادی کشور دارم، این همه تو کشور 
به طبل گرونی و گرون شدن میزنند شده که حتی یه ذره نه 

خدایش فقط یه کمی ارزش پولمون باال ببرن، یعنی اینم 
گرون کنن، ولی نه به این کمی به اندازه ای که گرونی فشاری 
رو دوش مردم نگذاره واال بخدا تحریم و... بهونست فقط از 

گرونی خوششون میاد.زهره قاسمی از ایالم

در شب های ماه رمضان که که پربرکت ترین شب هاست یادی 
کنیم از شهدای خفته درخاک. پدران و مادرانی که دیگر در 
میان ما نیستند. دوستانی که یادشان در قلبمان جاریست. 

شاکری از میمه

سالم. سامانه سناد برای ثبت نام دانش آموزان و نوآموزان 
معموال نیمه دوم خرداد باز میشه و تا پایان مهر باز خواهد 
بود، با توجه به اینکه امسال سنجش نوآموزان اجباریست 

لطفا زمان ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنید. 
ن.اصغری از شیراز

سالم، متاسفانه امسال با وجود وعده های زیاد دیدیم که 
اقالم مختلف غذایی و غیره غیرطبیعی گران شدند. در ماه 

رمضان که نظارت طبیعتا باید بیشتر باشه کارایی زیادی رو از 
مسئوالن امر نمی بینیم. 

ع.حسینی از اصفهان

منتظر پیام های شما هستیم
3۰۰۰573۴33

۰921339۴736
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ترفندهایخانهداری
خانه داری در رمضان )2(

ــرای بســیاری از افــراد  رمضــان، ایــن مــاه پرخیــر و برکــت، ب
در سراســر جهــان و به ویــژه در کشــور عزیزمــان، مــاه مهمــی 
محســوب می شــود. یکــی از آداب مهــم ایــن مــاه کــه همــه ما 
کامــا بــا آن آشــنایی داریــم، روزه گرفتــن اســت و بهتــر اســت 
بــرای آن برنامه ریــزی ویــژه ای در خانــه خــود کنیــم. معمــوال 
ــی  ــر و تحول ــار تغیی ــان دچ ــه داری در رمض ــه و خان روال خان
ــن  ــوان از ای ــت می ت ــت درس ــا مدیری ــود و ب ــی می ش اساس
تغییــر بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد. در ایــن مطلــب قصــد 
داریــم بــه شــما همراهــان عزیــز و همیشــگی پیشــنهادهایی را 

در زمینــه خانــه داری در مــاه مبــارک رمضــان بدهیــم.
 مواد غذایی خشک را بررسی کنید

ــته آش و ...، در  ــات، رش ــل حبوب ــک مث ــی خش ــواد غذای م
مــاه رمضــان بیشــتر مصــرف می شــوند. بهتــر اســت پیــش 
ــی در  ــواد غذای ــوع م ــن ن ــود ای ــاه از وج ــن م ــروع ای از ش
ــردن  ــرای برطرف ک ــل و ب ــان حاص ــود اطمین ــپزخانه خ آش
کــم و کســری آن اقــدام کنیــد. در ضمــن ســعی کنیــد بیشــتر 
ــد و از  ــاج داری ــا احتی ــه آنه ــه ب ــد ک ــی ای را بخری ــواد غذای م
خریــد مــواد غذایــی اضافــه خــودداری کنیــد. بــه ایــن ترتیــب 
دیگــر مجبــور نخواهیــد بــود هنگامــی کــه روزه هســتید انرژی 

خــود را صــرف رفتــن بــه فروشــگاه و خریــد کنیــد. 
در ضمــن ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــید کــه خریدکردن 
هنــگام گرســنگی باعــث خریــد بیــش از حــد نیــاز می شــود. 

سالمباشیم
روغن درخت چای جایگزین 

آنتی بیوتیک ها می شود؟
ــوان  ــای را می ت ــت چ ــن درخ ــد روغ ــان می ده ــی ها نش بررس

ــرد. ــن آنتی بیوتیک هــا ک ــا عفونت هــا جایگزی ــه ب ــرای مقابل ب
ــه گــزارش ایســنا، محققــان از خــواص آنتی باکتریــال روغــن  ب
درخــت چــای اســتفاده کردنــد تا پوشــش زیســت فعالــی تولید 
کننــد کــه باکتری هــا را از تجهیــزات پزشــکی دور می کنــد. ایــن 
ــت در  ــورد عفون ــا م ــردن میلیون ه ــه ازبین ب ــد ب ــه  می توان یافت
ــا  ــرف آنتی بیوتیک ه ــزان مص ــه می ــد. هرچ ــک کن ــال کم س
ــه  ــود و درنتیج ــر می ش ــا کمت ــذاری آنه ــود، تأثیرگ ــتر ش بیش
باکتری هــا در برابــر داروهایــی بــا خــواص آنتی باکتریــال مقــاوم 
می شــوند. هــر ســال، بیــش از دو میلیــون نفــر در آمریــکا بــه 
ــتر  ــوند و بیش ــوده می ش ــر دارو آل ــاوم در براب ــای مق باکتری ه
ایــن عفونت هــا در بیمارســتان اتفــاق می افتــد. بــه گفتــه 
ــا در  ــن باکتری ه ــادی از ای ــداد زی ــترالیایی تع ــان اس کارشناس
ــکی  ــزات پزش ــه در تجهی ــوند ک ــدا می ش ــت الیه هایی پی زیس
شــکل می گیرنــد. ایــن روزهــا عفونــت مرتبــط بــا زیســت الیه ها 

بــه نگرانــی فزاینــده ای تبدیــل شــده  اســت.
در ایــن بررســی محققــان بــه روشــی دســت پیــدا کردنــد کــه 
ــش های  ــه پوش ــی )PSMs( را ب ــه گیاه ــای ثانوی متابولیت ه
زیســت فعال بــرای تجهیــزات پزشــکی تبدیــل می کنــد. 
متابولیت هــای ثانویــه گیاهــی، ترکیب هــای گرفته شــده از 
ــال دارد. ــه خــواص آنتی باکتری عصاره هــای گیاهــی هســتند ک

سبکزندگی
حضرت علی)ع( از دیدگاه 

اندیشمندان غیرمسلمان
ــد  ــزرگ و بی بدیل ان ــی)ع(، شــخصیتی ب حضــرت عل
کــه در طــول تاریــخ همــواره مــورد مــدح و ســتایش 
بــزرگان قــرار گرفته انــد و حتــی  کســانی کــه بــه 
امامــت علــی)ع( بــاور ندارنــد نیــز ، او را در نــوع 
ــار  ــه ای از گفت ــد. نمون ــر می دانن ــه و بی نظی خــود یگان
اندیشــمندان غیرمســلمان دربــاره علــی)ع( آورده 

می شــود.
 بسیار زیرک و سریع االدراک

ــد:  جــرج جــرداق، نویســنده مســیحی عــرب، می گوی
»علــی روی منبــر بــا آرامــش خاطــر و اعتمــاد کامــل به 
خویشــتن و ســخن عادالنــه خــود ســخن می گفــت. 
ــود و راز دل مــردم،  او بســیار زیــرک و ســریع االدراک ب
هوس هــا و خواســت های درونــی آنــان را به خوبــی 
می دانســت. دلــی داشــت ماالمــال از مهــر، آزادی، 
ــا راســتی  انســانیت و فضیلــت، ... علی بن ابی طالــب ب
و راســتگویی در زندگــی شــناخته شــد و امتیــاز  یافــت.

واقعا ســزاوار اســت کــه در جهــان امــروز ، آتش افروزان 
ــا و  ــای ملت ه ــببان بدبختی ه ــل و مس ــگ، عوام جن
افــراد، بــه ســخنان قهرمــان اندیشــه عربــی، بزرگمــرد 
ــد  ــوش فرادهن ــب گ ــانی، علی بن ابی طال ــدان انس وج
و آن هــا را حفــظ کننــد و در مقابــل گوینــده بــزرگ آن 

ســخنان، ســر تعظیــم فــرود آورنــد.« 

 اضطراب شب امتحان را 
جدی بگیرید )2(

اضطــراب در زمــان امتحــان می  توانــد دالیــل متفاوتــی 
ــت: ــرح اس ــن ش ــا بدی ــی از آنه ــه بعض ــد ک ــته باش داش

 تهدید و ترس
 والدیــن همــواره فرزنــدان و دانش آمــوزان را بــا عــدم قبولــی 

و ایجــاد تــرس و دلهــره  تهدیــد می کننــد.
 انتقال اضطراب از والدین به فرزندان 

ــد، طبیعــی  ــه نوعــی اضطــراب دارن ــن ب وقتــی خــود والدی
اســت کــه ایــن اضطــراب را بــه شــدت بــه فرزنــدان منتقــل 
ــراب  ــدن اضط ــه کنترل نش ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه می کنن
خــود والدیــن بســیار خطرناک تــر از اضطــراب دانش آمــوزان 

اســت.
 مقایسه کردن 

مقایســه توانایی هــای فرزنــدان و دانش آمــوزان بــا یکدیگــر 
و در ادامــه ســرزنش دانش آمــوزان کــه خــود باعــث کاهــش 

ــود. ــس می ش اعتمادبه نف
 پاداش های نامناسب 

پــاداش دادن همیشــه راه حــل مناســبی بــرای کســب نمــره 
عالــی نیســت.

 سطح انتظارات 
یادمــان باشــد انتظــارات بیــش از انــدازه و نامناســب کــه بــا 
ــه  ــط ب ــدارد، فق ــی ن ــوزان همخوان ــی دانش آم ــطح توانای س
ــا منجــر می شــود. ــرس و اضطــراب در آنه ایجــاد بیشــتر ت

خانواده

رسول خدا)ص( فرمودند:
عاِء لِلّصاِئمین؛ َل الّله ُ َمالِئَکًة ِبالدُّ »َوکَّ

 خداوند، فرشتگانی را مأمور دعا برای روزه داران کرده است«.
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خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر 
عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.

گفت وگوی کیمیای وطن با مخترع سیستم کنترل از راه دور اجاق گاز خانگی

رهایی از تجربه تلخ غذای سوخته

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
ــر و  ــه حف ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
تجهیــز 70 حلقــه چــاه جدیــد بــرای 
ــت: در  ــان گف ــب آب اصفه ــن مناس تأمی
ــه  ــر در ثانی ــدود 200 لیت ــر ح ــال حاض ح
ــز  ــاره ای نی ــاورزی و اج ــای کش آب چاه ه
بــه بخــش شــرب اختصــاص پیــدا کــرده 
اســت و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.

هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت 
ــزود:  ــان، اف آب و فاضــاب اســتان اصفه
ــر  ــال متأث ــده رود امس ــز زاین ــه آبری حوض
از کاهــش بارش هــا و خشکســالی در 
فــات مرکــزی بــا افــت محســوس منابــع 
آبــی مواجــه شــده اســت؛ بــه طــوری کــه 
ــده رود  ــد زاین ــزن س ــره مخ ــم ذخی حج
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
و بلندمــدت کاهــش بســیار چشــمگیری 
داشــته و میــزان آورد رودخانــه نیــز حــدود 

ــوده اســت. 30 درصــد ســال گذشــته ب
باعــث شــده  ایــن رونــد  افــزود:  وی 
ــه  ــع آب در حوض ــرایط توزی ــا ش ــت ت اس
ــاورزی  ــرب، کش ــش ش ــده رود در بخ زاین
و صنعــت براســاس مصوبــات شــورای 
ــازگاری  ــروه س ــده رود و کارگ ــه زاین حوض
ــه  ــد؛ ب ــته باش ــی داش ــی تغییرات ــا کم آب ب
بخــش  محدودیت هــای  کــه  طــوری 
کشــاورزی باعــث شــده اســت تــا امســال 
اصفهــان  شــرق  در  محصــول  کشــت 

ــیم. ــته باش نداش
هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت آب 
ــه داد:  ــان، ادام ــتان اصفه ــاب اس و فاض
 در بخــش صنعــت نیــز مقــرر شــده اســت

 40 کاهــش  اســتان  صنایــع  تــا 
 درصــدی مصــرف آب را داشــته باشــند

براســاس  هــم  شــرب  بخــش  در  و 
ــی  ــا کم آب ــازگاری ب ــروه س ــات کارگ مصوب
مقــرر شــده اســت تــا کاهــش 20 درصــدی 

ــود. ــال ش ــش اعم ــن بخ در ای
فاضــاب  و  آب  عامــل شــرکت  مدیــر 
کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان 
ــرب  ــل آب ش ــدی تحوی ــش 20 درص کاه
ــامانه  ــرای س ــختی را ب ــیار س ــرایط بس ش
ــدود 4  ــه ح ــتایی ک ــهر و 300 روس 56 ش
میلیــون جمعیــت را تحــت پوشــش قــرار 
داده انــد، ایجــاد کــرده و باعث شــده اســت 
ــا ســناریوهای جدیــدی را بــرای بخــش  ت

ــیم. ــته باش ــتان داش ــرب اس ش
وی تأکیــد کــرد: بدیــن منظــور بــرای اینکه 
بتوانیــم تابســتان و بخشــی از فصــل پاییز 
ــد  ــم، بای ــی کنی ــبی ط ــکل مناس ــه ش را ب
اقدامــات ثمربخشــی را در حــوزه 56 شــهر 
ــع  ــش مناب ــر از کاه ــتای متأث و 300 روس

آبــی رودخانــه زاینــده رود انجــام بدهیــم.
 حفر و تجهیز 70 حلقه چاه جدید  
استفاده از 47 چاه کیفی شهرداری

امینــی در تکمیــل ایــن بخــش از ســخنان 
خــود گفــت: در گام نخســت اجــرای حفــر 
و تجهیــز 70 حلقــه چــاه در دســتورکار 
گرفتــه  قــرار  مجموعــه  فعالیت هــای 
اســت کــه از اردیبهشــت ماه بــا وجــود 
بــه  هنــوز  اعتبــاری  هیچ گونــه  اینکــه 
ــت،  ــرده اس ــدا نک ــص پی ــرکت تخصی ش
ــته و  ــاه بس ــه چ ــی 70 حلق ــرارداد تمام ق
ــز انجــام شــده اســت  جانمایــی آن هــا نی

و در نیمــه نخســت خردادمــاه حفــاری 
ــده  ــاز ش ــز آغ ــاه نی ــه چ ــش از 20 حلق بی

ــت. اس
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ظرفیــت  از  اســتفاده  اصفهــان  اســتان 
از  دیگــر  یکــی  را  شــهرداری  چاه هــای 
دانســت مجموعــه  ایــن   برنامه هــای 

تمامــی چاه هــای  از  پایشــی  افــزود:  و 
شــهرداری انجــام شــده و اتصــاالت مربــوط 
بــه 47 چــاه کــه کیفــی بــوده و امــکان فنی 
ــام شــده اســت و از  الزم را داشــته اند، انج
طرفــی مقــرر شــده تــا از ظرفیــت چاه هــای 
کشــاورزی و اجــاره ای نیــز اســتفاده کنیــم.

 اختصاص 200 لیتر در ثانیه آب 
چاه های کشاورزی و اجاره ای به 

بخش شرب
چاه هــای  از  اســتفاده  میــزان  وی 
از  بیــش  را  اجــاره ای  و  کشــاورزی 
افــزود:  و  دانســت  ثانیــه  در  لیتــر   200 

یکــی دیگــر از تمهیــدات آبفــای اصفهــان، 
تهیــه و توزیــع شــیرآالت کاهنــده مصــرف 
بــوده اســت کــه می توانــد تــا 30 درصــد در 

کاهــش مصــرف آب اثرگــذار باشــد.
امینــی تأکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس 
مشــترکانی کــه تمایــل داشــته باشــند 
و براســاس قانــون متقاضــی دریافــت 
باشــند،  مصــرف  کاهنــده  تجهیــزات 
ــا تمــاس  ــا ســامانه 1522 آبف ــد ب می توانن
ــوازم را  ــه ل ــای مربوط ــا اکیپ ه ــد ت بگیرن
در اختیــار آن هــا قــرار دهنــد و مــا هــم بــه 
صــورت اقســاط هزینه هــای تجهیــزات را از 

روی قبــوض آن هــا کســر می کنیــم.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه در حوزه هــای 
فرهنگــی تمهیــدات مناســبی در ســطح 
اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت، 
ــرف  ــترکان پرمص ــاره مش ــرد: درب ــان ک بی
 هــم قبــوض متفاوتــی ارائــه می شــود

و بــه آن هــا یــادآور می شــویم مصــارف 
ماه هــای پیــش از آن هــا خــارج عــرف 
بــوده اســت و بایــد آن را اصــاح کننــد.
 راه اندازی سامانه تله متری شبکه 

توزیع شهر اصفهان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هــدف مدیریــت 
مصــرف آب در تــاش بــرای تعدیــل فشــار 
شــبکه هســتیم، اضافــه کــرد: چنــدی پیش 
ســامانه تله متــری شــبکه توزیــع شــهر 
ــی  ــه یک ــت ک ــده اس ــاح ش ــان افتت اصفه
ــژه در  ــتان و به وی ــوب در اس ــات خ از اتفاق
ــامانه  ــود س ــزرگ، وج ــان ب ــامانه اصفه س
ــوده اســت. ــت فشــار ب ــری و مدیری تله مت

ــا و  ــادآور شــد: در بعضــی از روزه ــی ی امین
ســاعات شــبانه روز چنــد هفتــه اخیــر، مــا 
حــدود 40 درصــد کاهــش تحویــل آب را 
داشــته ایم؛ ولــی توانســته ایم بــدون اینکــه 
تنــش اجتماعــی بــه وجــود بیایــد، شــبکه 
را اداره کــرده و بــا واردکــردن منابــع جدیــد، 
مدیریــت فشــار و توزیــع آب و همچنیــن بــا 
همــکاری مشــترکان و مــردم، شــرایط فعلی 
ــم. ــپری کنی ــب تری س ــکل مناس ــه ش را ب

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: اگــر این شــرایط 
ــا  ــت م ــی وضعی ــد، کم ــته باش ــه داش ادام
دشــوار خواهــد شــد؛ بــا وجــود ایــن بنــای 
کار مــا بــر ایــن اســت کــه بــه ســمت 
نوبت بنــدی و جیره بنــدی آب نرویــم و از 
ــع  ــترکان، توزی ــردم و مش ــک م ــق کم طری
بهینــه آب، تعدیــل فشــار و نصب شــیرآالت 
ــا  ــتان را ب ــم تابس ــرف بتوانی ــده مص کاهن

ــم. ــپری کنی ــب تری س ــرایط مناس ش

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:
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ــه  ــان ها ب ــی انس ــت ذهن ــی و خاقی توانای
اختــراع و تولیــد تجهیزاتــی در زندگــی بشــر 
رهنمــون شــده اســت کــه قطعــا نمی تــوان 
لحظــه ای را بــدون وجــود ایــن ابزارهــا 
دانشــمندان  کــرد.  تصــور  سیســتم ها  و 
ــا مطالعــه و تحقیقــات  زیــادی در جهــان ب
ــر  ــی بش ــنجی در زندگ ــه نیازس ــراوان ب ف
پرداخته انــد و شــگفتی هایی را در قالــب 
ــت  ــم نیس ــد. مه ــق کرده ان ــات خل اختراع
ــد،  ــزرگ باش ــا ب ــک ی ــی کوچ ــه اختراع ک
بلکــه مهــم، تأثیــر کاربــردی هــر اختــراع در 
ــگار  زندگــی بشــر اســت. گفت وگــوی خبرن
روزنامــه کیمیــای وطــن بــا مختــرع جــوان، 
ــی  ــی یک ــاره معرف ــیان، درب ــن کرباس متی
دیگــر از اختراعاتــی اســت کــه ایــن جــوان 
ســاخته  نیازســنجی  براســاس  خــاق 

اســت.
ــهر  ــد 1373 در ش ــیان متول ــن کرباس متی
از گذرانــدن  اصفهــان اســت. وی پــس 
مقطــع دبیرســتان در رشــته کارشناســی 
مکانیــک دانشــگاه آزاد خمینی شــهر بــه 
ــمت  ــیان در ِس ــه داد. کرباس ــل ادام تحصی
ــاوری آالتکنیــک در  ــر عامــل واحــد فن مدی
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد خمینی شــهر 
و دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــردی،  ــی کارب ــش طراح ــا گرای ــک ب مکانی
موفــق بــه اختــراع یــک سیســتم کنتــرل از 
راه دور اجــاق گاز خانگــی شــده اســت کــه 
ــن ســری  ــه ســاخت اولی ــن سیســتم ب ای
قابلیــت  بــا  اجــاق گاز  دیجیتال هــای  از 

کنتــرل از راه دور منجــر شــد. 

وی بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: در 
ایــن سیســتم، محدودیــت ُبعــد مســافت 
وجــود نــدارد و حتــی شــما می توانیــد در 
خــارج از اصفهــان، شــعله اجــاق گاز خــود 

را مدیریــت کنیــد. 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــید،  ــش رس ــه ذهن ــده ب ــن ای ــه ای چگون
ایــن  هرکــس  بــرای  شــاید  گفــت: 
از  اســت کــه  آمــده  پیــش  مشــکل 
خانــه خــارج شــده و فرامــوش کــرده 
ــادر  ــد. چــون م ــوش کن اجــاق گاز را خام
ــد، بارهــا ســوختن  ــب شــاغل بودن اینجان
ــم؛  ــه کرده ای ــکات آن را تجرب ــذا و مش غ
ــن  ــرای ای ــی ب ــن اتفــاق عامل ــن ای بنابرای

ــد.  ــده ش ای
ــان  ــود بی ــراع خ ــریح اخت ــن در تش متی
ــدا سیســتمی را ســاختیم  داشــت: در ابت
از تمامــی سیســتم های  کــه مســتقل 
بــر  قابلیــت نصــب  و  بــود  اجــاق گاز 
ــوع اجــاق گازی را داشــت. در  روی هــر ن
ــاق  ــتم اج ــه سیس ــه ب ــا توج ــاز دوم ب ف
گازهــای امــروزی کــه بوردهــای دیجیتــال 
ــه  ــن، درج ــپ، ف ــردان، الم ــل جوجه گ مث
و  دارنــد  زمــان دار  شــعله  و  حــرارت 
تنظیــم ســاعت از طریــق دیجیتــال انجــام 
می شــود، ایــن دیجیتــال را مهندســی 
ــرل از راه دور را  ــتم کنت ــوس و سیس معک
ــن  ــم. ای ــال ســوار کردی ــن دیجیت روی ای
ــاخته  ــی و س ــوی طراح ــه نح ــتم ب سیس
شــده اســت کــه از لحــاظ هزینه هــای 
فنی مهندســی  دانــش  و  تمام شــده 
ویژگی هــای اختصاصــی دارد و در بــازار 

نمی شــود.  یافــت 

ــن محصــول  ــاره تجاری ســازی ای وی درب
ــی  ــای صنعت ــی از واحده ــا یک ــت: ب گف
ــاق  ــاخت اج ــه س ــتان در زمین ــال اس فع
گاز بــه توافقاتــی بــرای ســاخت انبــوه 
ــش  ــت پخ ــق عاملی ــیده ایم و از طری رس
کارخانــه اســپادان گاز، ایــن سیســتم 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــل عرض قاب
ــب  ــل نص ــتم قاب ــن سیس ــزود: ای وی اف
ــدون سیســتم  ــای ب ــر روی اجــاق گازه ب

ــت. ــال اس دیجیت
ــک  ــاوری آالتکنی ــد فن ــل واح ــر عام مدی
توســعه  و  تحقیــق  مراحــل  دربــاره 
می خواهیــم  داشــت:  اظهــار   )R&D(
ایــن سیســتم را بــه تمــام تجهیــزات 
اجــاق گاز بســط دهیــم؛ بــه بیانــی از 
تجهیــزات گاز  تمامــی  بتوانیــم  دور  راه 
را کنتــرل کنیــم. یکــی از اهــداف مــا، 
برنامــه تنظیــم شــدت شــعله اســت 
ایــن طریــق می تــوان تمامــی  از  کــه 
ــر  ــاوه ب ــرل و ع ــای گاز را کنت خروجی ه
ســیاالت،  جریــان  بســته کردن  و  بــاز 

خروجــی آنهــا را تنظیــم کــرد.
متیــن کرباســیان دربــاره اســتانداردها بــا 
ــتانداردی  ــران اس ــه در ای ــه اینک ــاره ب اش
ــدارد،  ــود ن ــه وج ــن زمین ــتقیما در ای مس
ــه  ــوط ب ــتانداردهای مرب ــرد: اس ــان ک بی
ــم؛  ــت کرده ای اتصــاالت و شــیر گاز را رعای
ایــران،  اســتاندارد  متــن  در  البتــه 
ــان گاز وجــود  ــرای قطــع جری مشــکلی ب
ــای  ــه تجربه ه ــه ب ــا توج ــی ب ــدارد؛ ول ن
ژاپــن،  در  به ویــژه  بین المللــی، 
سیســتمی کــه جریــان گاز را بــاز کنــد 
 و بــه صــورت اتوماتیــک شــعله بزنــد، 

 بــه دلیــل خطــرات از پیــش تعیین نشــده 
پیشــرفت  در  کــه  محدودیت هایــی  و 
تکنولــوژی در ایــن زمینــه وجــود دارد، بــه 
ــط  ــده و توس ــتفاده نش ــر اس ــور فراگی ط
چنــد برنــد خــاص در صنایــع پتروشــیمی 
می شــود؛  اســتفاده  سیســتم  ایــن  از 
ولــی هنــوز قابلیــت تجاری ســازی بــه 

ــت. ــرده اس ــدا نک ــوه را پی ــکل انب ش
ــتم  ــن سیس ــه ای ــوان از ارائ ــرع ج مخت
بــه متقاضیــان بــا بیمــه آتش ســوزی 
ــه اختــراع  ــا توجــه ب خبــر داد و افــزود: ب
اخــذ  بــرای  می توانیــم  محصــوالت، 
ــدام  ــان اق ــرکت دانش بنی ــای ش مجوزه

ــم. کنی
وی دیگــر اختــراع خــود را یــک سیســتم 
ــام تصــادف شــدید خــودرو برشــمرد  اع
ــه  ــر ب ــادف منج ــوع تص ــگام وق ــه هن ک
سرنشــینان  بــرای  شــدید  جراحــت 
سیســتم،  فعال شــدن  بــا  خــودرو، 
موقعیــت مکانــی و وضعیــت مصــدوم بــه 
اورژانــس اعــام می شــود. ایــن سیســتم 
ــودرو  ــر خ ــر روی ه ــب را ب ــت نص قابلی

دارد. 
ــراع  ــن اخت ــزه خــود از ای ــاره انگی وی درب
بیــان داشــت: ایــن هــم نوعــی احســاس 
نیــاز بــرای تصادفاتــی اســت کــه گاهی در 
نقاطــی رخ می دهنــد و امــکان شناســایی 
ــا  ــا کســی آگاه نمی شــود. قطع نیســت ی
رســاندن  زودتــر  مــوارد،  بســیاری  در 
جــان  نجــات  بــه  می توانــد  مصــدوم 
او کمــک کنــد. البتــه مشــابه چنیــن 
ــر روی  ــه طــور اختصاصــی ب سیســتمی ب
 خودروهــای بنــز نصــب شــده اســت

فعــال  آمریــکا  و  اروپــا  در  فقــط  و 
ــور خــاص  ــه اپرات ــاز ب می شــود؛ چــون نی
ــن  ــران چنی ــه در ای ــا ک ــا از آنج دارد؛ ام
امکاناتــی نیســت، ایــن سیســتم بــه 
گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه نیــازی 
بــه اپراتــور نــدارد و قابــل نصــب بــر روی 

ــت.  ــی نیس ــودرو ایران ــر خ ه
اعــام  براســاس  شــد:  یــادآور  وی 
رســمی اورژانــس، ســالیانه 30 درصــد از 
اتفاقاتــی کــه در جاده هــای کشــور رخ 
ــای  ــه مصدومیت ه ــر ب ــد و منج می دهن
ــل  ــه دلی ــوند، ب ــوت می ش ــا ف ــدید ی ش
محــل  جاده هــا،  موقعیت هــای گنــگ 

تصــادف و دیــر خبردارشــدن اســت. 
ــا بیــان آنکــه ایــن سیســتم  کرباســیان ب
ــودرو در  ــاژ خ ــط مونت ــد در خ ــط بای فق
ــب  ــودرو نص ــل خ ــز ثق ــه در مرک کارخان
از  خــارج  در  نصــب  امــکان  و  شــود 
کارخانــه وجــود نــدارد، از رایزنی هــای 
فــراوان بــا شــرکت های خودروســازی 
طریــق  از  آنهــا  زیرمجموعه هــای  و 
و  داد  خبــر  دیگــر  مراکــز  و  دانشــگاه 
گفــت: متأســفانه هنــوز پاســخی دریافــت 

یــم.  نکرده ا
ــر اهمیــت ایــن موضــوع  ــد ب ــا تأکی وی ب
ــول،  ــرد معل ــر ف ــرای ه ــت: ب ــان داش بی
دولــت ســالیانه بایــد 250 میلیــون تومــان 
هزینــه کنــد؛ ضمــن آنکــه هــر خانــواده ای 
کــه سرپرســت خــود را از دســت بدهــد، 
جامعــه  بــه  ســنگین تری  هزینه هــای 
ایــن  بــا  ولــی  می شــود؛  تحمیــل 
ــن  ــادی ای ــا حــد زی ــوان ت سیســتم می ت

ــرد.  ــرل ک ــوارد را کنت م

متیــن کرباســیان قابلیــت برقــراری مکالمــه 
تلفنــی از طریــق ایــن سیســتم و اعــام 
وضعیــت سرنشــینان را از عمــده مزایــای آن 
برشــمرد و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا تصــادف شــدید منجــر بــه ازکارافتــادن 
ــتم هایی  ــت: سیس ــود، گف ــتم نمی ش سیس
کــه  دارنــد  وجــود  دنیــا  در  مشــابه 
ــل نصــب می شــوند  سنســورهایی در اتومبی
سیســتم ها  ایــن  اتفاقــی  هــر  بــا  و 
براســاس  فعــال می شــوند. سیســتم ها 
می شــوند فعــال  مشــخص،   ضربــه ای 

خودرویــی  هــر  در  ضربــه  تعــداد  کــه 
اســت.  متفــاوت 

وی بــا اشــاره بــه بازشــدن ایربــگ بــه 
عنــوان یکــی از نشــانه های تصــادف شــدید 
ــرد  ــاد و عملک ــت زی ــگ از دق ــت: ایرب گف
ــا  ــب ب ــت و متناس ــوردار اس ــی برخ بهنگام
اســت.  شــده  نصــب  خــودرو  پاتفــرم 
هــرگاه ایربــگ فعــال شــود، سیســتم مــا 
نیــز فعــال می شــود. ایــن سیســتم بســیار 
سیســتم های  از  کاربردی تــر  و  دقیق تــر 

مشــابه عمــل می کنــد. 


