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یادداشت
FATF چیست؟

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ــدهای ــود؛ع ــرارمیش ــامFATFتک ــتن ــیاس ــدماه چن
تصویــبآنرابالمانــعوعــدهایآنرامعــادلوطنفروشــی

ــت؟ ــاFATFچیس ــد؛ام میدانن
FinancialActionTaskForce،یــکســازمانبیــن
دولتــیویــکگــروهویــژهاقــداممالــیاســتکــهبــهابتــکار
ــن کشــورهایعضــوG7درســال1989تأســیسشــد.ای
گــروهویــژهاقــداممالــی،درگزارشهــایســالیانهاش،
یــک»لیســتســیاه«ازکشــورهاییکــهبــامعیــارایــننهــاد
ــرار ــرایســرمایهگذاریهســتند،ق ــنکشــورهاب پرخطرتری
دادهبــود.ایــنلیســتشــاملکشــورهاییاســتکــهازنظــر
کارشناســانایــنســازمان،درمبــارزهجهانــیعلیهپولشــویی
ــال ــد.درس ــکارینمیکنن ــمهم ــیتروریس ــنمال وتأمی
ــامپاکســتان، ــارن ــراندرکن ــامای ــار،ن ــرایاولیــنب 2009ب
ازبکســتانوترکمنســتانواردلیســتســیاهپیشــنهادهای
ســرمایهگذاریFATFشــد؛امــانگرانــیعضویــتوتصویب
آنناشــیازبعضــیقوانیــنوعملکردهایFATFاســت.در
G7منافــعگــروهFATFصورتــیکــهکشــورهایغیرعضــو
ــه ــاتخصمان ــاماقدام ــهانج ــادرب ــاق ــد،آنه ــدکنن راتهدی
خواهنــدبــود.براســاسمفــادFATF،فعالیتهــایســپاه
ــت ــنحمای پاســدارانوســپاهقــدسدرســوریهوهمچنی
ــانونیــزفعالیــتبســیاریازجنبشهــای ازحــزبهللالبن
ــت آزادیبخــشبهروشــنی»دربخــشفعالیتهــایحمای
ازتروریســمجهانــی«قــراردارد.کشــورهایغربــیوآمریــکا
ســعیدارنــدســپاهرادرافــکارعمومــیبــهعنــوانگروهــی
ــزفروگــذار ــچتالشــینی ــدوازهی تروریســتیمعرفــیکنن
ــراقو ــهســپاهدرع ــایخیرخواهان ــافعالیته نیســتند؛ام
ســوریهدرمقابــلداعــش،ناقــضســخنانآنــاناســت.
ــه ــاتمحرمان ــهاطالع ــدهم ــنFATF،بای براســاسقوانی
ــه ــبتب ــوءظننس ــاس ــرموب ــاتج ــشازاثب ــیپی حت
ــه ــردک ــرارگی ــارFATFق ــخصیتهادراختی ــاوش نهاده
ــود ــهوج ــرایجاسوســیب ــهایراب ــدادیزمین ــنروی چنی
ــهFATF،قــدرتاعمــالمجــازات ــاپیوســتنب مــیآورد.ب
انضباطــیومالــیبــرایکشــورهایعضــودرصــورتعــدم
ارائــهاســنادمــوردنیــازوجــوددارد؛بنابرایــناصلجاسوســی
ــهکشــورفــاشمیشــود ــدواطالعــاتمحرمان رواجمییاب
ــت ــتوحفاظ ــت.امنی ــولنیس ــلقب ــالقاب ــناص ــهای ک
اســنادبــرایهــرکشــوریدراولویــتاســت.امیــدمــیرود
ــتنو ــنپیوس ــرایای ــیمناســبب ــران،تصمیم تصمیمگی

ــد. ــرشFATFبگیرن پذی

کوتاه از سیاست
سامانه ثبت حقوق و دستمزد 

راه اندازی شد
جمشــیدانصــاری،رئیسســازمانامــوراداریواســتخدامی
کشــور،درجریــانبررســیکلیاتطــرحســاماندهیحقوقو
دســتمزدمدیــرانومقامــاتکشــورگفــت:یکــیازمــواداین
ــای ــانیازپرداخته ــامانهاطالعرس ــادس ــرایایج ــرحب ط
مدیــراناســتکــهایــنموضــوعدرمــاده29قانــونبرنامــه
ششــمآمــدهاســتودرآندولــتمکلــفبــهایجادســامانه

دسترســیعمومــیبــهپرداختهــاشــدهاســت.
از برخــی صحبتهــای برخــالف داشــت: اظهــار وی
نمایندگان،اینســامانهتوســطســازماناداریواســتخدامی
طراحــیشــدهاســتودراردیبهشــتماهبــهتمامــی
دســتگاههاازجملــهمجلــسابــالغوخواســتهشــدههمــه
ــاهدرســامانه ــراندرخردادم ــانومدی ــایکارکن پرداختیه

واردشــود.
ــزود: ــوراف ــتخدامیکش ــوراداریواس ــازمانام ــسس رئی
اســتکــهســامانه ایــن مجلــس از مــا درخواســت
طراحیشــدهرابررســیکنــد؛ایــنموضــوعدرنامــهرســمی
بــهمجلــسارســالشــدهاســت؛بنابرایــندولــتبــهتکلیف

ــردهاســت. ــلک ــهششــمعم ــاده29برنام خــوددرم
انصــاریخاطرنشــانکــرد:درصــورتتصویــبایــنطــرح،
خواهیــم بخشهایــی در حقوقهــا افزایــش شــاهد
ــه ــداینگون ــسنبای ــقآننیســت؛پ ــتمواف ــهدول ــودک ب
مطــرحشــودکــهاکنــونپرداختیهــابســیارزیــاداســتو
ــد؛ ــرلکن ــزانپرداختیهــاراکنت ــنطــرحمیخواهــدمی ای
ــهشــورایحقــوقودســتمزدبهخوبــیمیــزان چــونمصوب

ــت. ــردهاس ــرلک ــخصوکنت ــارامش پرداختیه
ــرحرا ــنط ــمای ــدگانمیخواهی ــرد:ازنماین ــدک ویتأکی
ــه ــوددرآنرادرالیح ــواردموج ــانندوم ــبنرس ــهتصوی ب
دائمیکــردنقانــونمدیریــتخدمــاتکشــوریبگنجاننــد.

واکنش سازمان بازرسی کل کشور 
به اطالعیه وزارت صنعت

بــهنقــلازروابــطعمومــیســازمانبازرســیکلکشــور،در
پــیانتشــاراطالعیــهروابــطعمومــیوزارتصنعــت،معــدن
وتجــارتمبنــیبــرتکذیــبهکشــدنســایتثبــت
ســفارش،مطالــبزیــربــرایتنویــرافــکارعمومــیمنتشــر

میشود:
ــایخارجــی ــتســفارشخودروه ــروهثب ــتگ ــسوق رئی
ــدنو ــت،مع ــران)وزارتصنع ــارتای ســازمانتوســعهتج
ــور ــیکلکش ــازمانبازرس ــهس ــهایب ــینام ــارت(ط تج
ــایوی ــهامض ــهب ــاریک ــالج ــاهس ــخ9خردادم درتاری
ــد:»هیچکــداماز رســیده،دربخشــیازنامــهتأکیــدمیکن
مراحــلثبــتســفارشخودروهــایســواریمدنظــرتوســط

ایندفترصورتنگرفتهاست.«
ــار ــهاظه ــننام ــندربخــشدیگــریازای ــردههمچنی نامب
ــامانه ــهس ــیب ــوذغیرقانون ــوردنف ــنم ــیدارد:»چندی م
ــرمقــررات ــریپرســنلدفت ــامکارب ــقن ــارش«ازطری »ثبت
درخــرداد9۶صــورتپذیرفــتکــهنشــانمیدهــدشــخص
یــااشــخاصیبهصــورتبانــدیبــانفــوذبــهســامانه
مذکــوربــرایاشــخاصمتخلــفاقــدامبــهثبــتســفارش
غیرقانونــیکردهانــدکــهحتــیipهــایشناساییشــده
ــه ــهحراســتوزارتخان ــانب ــقمتخلف ــرایشناســاییدقی ب

تحویلدادهشد.
ــامانه ــهس ــازب ــوذغیرمج ــانف ــهب ــیک ــنمتخلفان همچنی
ثبتــارشدروارداتغیرقانونــیبیــشاز۵000دســتگاهاز
خودروهــایلوکــسدســتداشــتند،توســطایــنســازمان
ــه ــینحــوهورودغیرمجــازآنهــاب شناســاییشــدندوحت
ــن ــرهمی ــتوب ــدهاس ــزمشخصش ــورنی ــامانهمذک س
نامههــای طــی بازرســیکلکشــور ســازمان اســاس
ــارت ــعهتج ــازمانتوس ــسس ــهرئی ــابب ــداریخط هش
ایــراندرتاریخهــای27فروردینمــاهو10اردیبهشــتماه
97اعــالمکــردهاســتســایتثبتــارشقابــلنفــوذبــودهو
ــی ــاجایگزین ــنســایتی ــرایایمنســازیای الزماســتب

ــدامشــود. ــداق ســامانهجدی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

ضرورت ساده زیستی مسئوالن 
وازســوییدیگــرعــدهایراشــاهدیمکــهچونــان
راهبــانتــارکدنیــاواهــلریاضــت،ازجهــانمــاده
بهکلــیبیخبرنــدوحتــیدراســتفادهازحــاللدنیــا
نیــزبهشــدتبــرخــودســختمیگیرنــدکــهایــنگــروه

اندکانــد. بســیار
ــل ــوعاولمتمای ــیازن ــهزندگ ــردمب ــترم ــروزهبیش ام
شــدهاندورشــدروزافــزونعوامــلقــدرتوثــروتو
ــانههای ــهدررس ــیمصرفگرایان ــجهمیشــگیزندگ تروی
جمعــی،خطــررویآوردنبــهزندگــیتجمالتــیوفرورفتن

ــشدادهاســت. ــاراافزای ــردابدنی درم
جامعــه افــراد تمــام بــرای سادهزیســتی هرچنــد
و مســئوالن بــرای امــا میشــود، محســوب ارزش
ــی)ع( ــامعل ــکضــرورتاســت.ام ــه،ی ــرانجامع مدی
میفرماینــد:»خــدابــرپیشــوایاِندادگــرواجــبفرمــوده
اســتخــودرابــامــردِمناتــوانبرابــرنهنــدتــامســتمندی
تنگدســترابــههیجــاننیارنــدوبــهطغیــانواندارنــد.«
)نهجالبالغــه،ترجمــهدکتــرســیدجعفــرشــهیدی،خطبــه

)209
ــرا ــدم ــد:»خداون ــرمیفرماین ــیدیگ ــندرجای همچنی
پیشــوایخلقــشقــراردادهوبــرمــنواجــبکــردهاســت
ــارهخــودموخــوراکوپوشــاکمماننــدمردمــان کــهدرب
ناتــوانعمــلکنــمتــااینکــهفقیــربــهســیرهفقیرانــهمــن
ــهوســیلهثروتــشسرکشــیو ــدب ــدوثروتمن تأســیکن

ــد.«)اصــولکافــی،ج1،ص410( طغیــاننکن
خمینــی)ره(، امــام اســالمی، انقــالب بنیانگــذار
نیــزهمــوارهبــرسادهزیســتیمســئوالنوروحانیــان
تأکیــدمیکردنــدوآنــانراازتجملگرایــیبــرحــذر
»مــن میفرماینــد: اینبــاره در ایشــان میداشــتند.
متواضعانــهوبهعنــوانیــکپــدرپیــرازهمــهفرزنــدانو
عزیــزانروحانــیخــودمیخواهــمدرزمانــیکــهخداونــد
ــادهاســتوادارهکشــور ــتنه ــونمن ــاوروحانی ــرعلم ب
بــزرگوتبلیــغرســالتانبیــارابــهآنــانمحــولفرمــوده
ــیخــودخــارجنشــوندوازگرایــش اســت،اززّیروحان
بــهتجمــالتوزرقوبــرقدنیــاکــهدونشــأنروحانیــت
ــز ــراناســت،پرهی ــوریاســالمیای ــارنظــامجمه واعتب
کننــدوبــرحــذرباشــندکــههیــچآفــتوخطــریبــرای
روحانیــتوبــرایدنیــاوآخــرتآنــان،باالتــرازتوجــهبــه
رفــاهوحرکــتدرمســیردنیــانیســت.«)صحیفــهامــام،

ج20،ص342(
را ســاده زندگــی ســبک مســئوالن اگــر بیشــک
برگزیننــد،دردورنــجمحرومــانرابهتــرلمــسخواهنــد
کــردوموجــبمیشــودفرهنــگمعنویــتدربیــنمــردم
ــدومــردمازفروغلطیــدندردامحــرصو گســترشیاب
طمــعنجــاتیابنــد؛زیــرا»النــاسعلــیدیــنملوکهــم«.
ــر ــژهاگ ــدوبهوی ــانراسرمشــقخــودمیگیرن ــردمآن م
شــخصمســئول،منتســببــهدیــنباشــد،رفتــارویدر
نــگاهمــردم،رنــگدینــینیــزبــهخــودمیگیــردودریــک
کالم،سادهزیســتیمســئوالنعاملــیاســتبــرایاینکــه
ــاب ــگولع ــدارزش،رن ــکض ــوانی ــیبهعن تجملگرای

دینــیبــهخــودنگیــرد.
ازطرفــیسادهزیســتیمســئوالنقلــوبمــردمرابــه
ســویآنــانجلــبکــردهوآرامــشروحــیرابــهجامعــه
ــول ــهدرط ــتک ــلاس ــندلی ــههمی ــد؛ب ــقمیکن تزری
تاریــخ،عالمــاندینــیکــهچونــانمــردمزندگــیســادهو
بیتکلفــیداشــتند،مــوردعنایــتومحبــتمــردمبودنــد
ــق ــزرگانتطاب ــنب ــلای ــرفوعم ــانح ــهمی ــردمک وم

ــد. ــانبودن ــعآن ــانودلمطی ــد،ازج میدیدن
الــزام و جامعــه در سادهزیســتی فرهنــگ ترویــج 
ــرودوریاز ــاری،آرامــشخاط ــنرفت ــهچنی مســئوالنب
ــی ــدارمیســازدوامنیــتروان ــزاعرادربیــنمــردمپدی ن
ــاعانســانی ــکاجتم ــداریی ــاتوپای ــلثب ــهازعوام راک
اســت،برقــراروعــزتواقتــدارجامعــهراتقویــتمیکنــد.
ــرفرا ــردم،مص ــروآنم ــئوالنوپی ــتمس ــدوقناع زه
کاهــشوپسانــدازرادرجامعــهافزایــشمیدهــد.
انســانسادهزیســتچــونکاروتولیــدراعبــادتمیدانــد،
بــاهدایــتپساندازهــایانــدکجامعــهبــهســویتولیــد،
ــد ــد.اشــتغال،درآم ــممیکن ــایاشــتغالرافراه زمینهه
ــترودر ــدبیش ــدتولی ــد،میتوان ــالداردودرآم ــهدنب راب
عیــنحــالرســیدگیبــهحــالنیازمنــدانرادرپــیداشــته
باشــدوایــندوعمــل)تولیــدبیشــترورســیدگیبــهحــال
ــه ــتک ــیاس ــئوالنحکومت ــفمس ــان(،ازوظای محروم
نتیجــهاشتثبیــتموقعیــتحکومــتدینــیاســت.

ــادتدادهودلاز ــهسادهزیســتیع ــهخــودراب کســیک
تعلقــاتدنیــاکنــدهاســت،آمادگــیکامــلبــرایدفــاعاز
حــقدرمقابــلزورگویــاندارد.چنیــنکســیبــاشــجاعت
امــام میایســتد. باطلگرایــان مقابــل در بیشــتری
خمینــی)ره(کــهروحیــهمبــارزهبــاابرقدرتهــارابــا
سادهزیســتیقریــنســاختهبــود،میفرمــود:»اگــر
بخواهیــدبیخــوفوهــراسدرمقابــلباطــلبایســتیدواز
حــقدفــاعکنیــدوابرقدرتــانوســالحهایپیشــرفتهآنــان
ــذارد ــرنگ ــاندرروحشــمااث ــایآن وشــیاطینوتوطئهه
وشــماراازمیــدانبــهدرنکنــد،خــودرابــهسادهزیســتی
عــادتدهیــدوازتعلــققلــببــهمــالومنــالوجــاهو

ــور،ج19،ص11( ــهن ــد.«)صحیف ــامبپرهیزی مق
همچنیــنسادهزیســتی،میتوانــدمنشــأبســیاریاز
ــی)ره( ــامخمین ــود.ام ــهش ــهجامع ــزرگب ــاتب خدم
میفرمایــد:»مــردانبــزرگکــهخدمتهــایبــزرگ
بــرایملتهــایخــودکردهانــد،اکثــرسادهزیســتو
ــور،ج ــهن ــد.«)صحیف ــابودهان ــارفدنی ــهزخ ــهب بیعالق

)11 19،ص
اگــرسادهزیســتیمســئوالنبــهدلیــلآثــارفوقالعــادهای
کــهدارد،یــکضــرورتغیرقابلانــکاراســت،تجملگرایــی
ــاننیــزچونــانســّممهلکــیاســتکــهدوریکــردناز آن
ــه ــیزمین ــراتجملگرای ــامدارد؛زی ــاموتم ــیت آنضرورت
گســترشفســادرافراهــممــیآوردوموجــبســقوط

میشــود.
امــامخمینــی)ره(بــادرکدرســتازهمیــنواقعــه
ایــن اســباب خــویکاخنشــینی »ایــن میفرمایــد:
ــن ــرای ــود.اکث ــداش ــیپی ــاطاخالق ــهانحط ــودک میش
خویهــایفاســد،ازطبقــهمرفــهبــهمــردمدیگــرصــادر

شــدهاســت.«)صحیفــهنــور،ج17،ص218(
ــه ــیواشــرافیگریفاصل ایکاشمســئوالنازتجملگرای
ــئولیت ــیمس ــرکرس ــراب ــرادتجملگ ــااف ــدی میگرفتن

ــد. ــهنمیزدن تکی
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ســردارسرلشــکرپاســدارمحمدعلیجعفری،
فرمانــدهکلســپاهپاســدارانانقالباســالمی،
ــوان ــاعن ــهب ــاتیدک ــیجاس ــشبس درهمای
»اســتاددرتــرازانقــالب«دردانشــگاهتهــران
برگــزارشــد،اظهــارکــرد:پیــروزییمــن

ــکاســت. نزدی
ــد ــهبهشــدتنیازمن ــاناینک ــابی ــریب جعف
مجاهــدتوتــالشعلمــیدرعرصههــای
اجتماعــیهســتیم،گفت:اســتادانبســیجی
وانقالبــیبایــددرعرصــهحــلمعضــالت

ــند. ــتازباش ــیپیش اجتماع
ــوم ــقعل ــدهکلســپاهپاســدارانتطبی فرمان
انســانیمــوردنیــازکشــوربــاعلــوماســالمی
ــهاولویتهــادانســتوافــزود:ایــن راازجمل
یــکعرصــهجهــادیاســتکــهبایــددرآنکار

شــود.

ویاظهــارکــرد:مقــاممعظــمرهبــری،انقــالبرا
دارای۵مرحلــهمیداننــدومــااکنــوندرمرحلــه
ســومآنهســتیم؛مرحلــهاولپیــروزیانقــالب
ــه40ســال ــودک ــامب ــتنظ ــهدومتثبی ومرحل
طــولکشــیدومرحلــهســوم،اسالمیشــدن
کــه اســت جامعــه و نظــام دســتگاههای

ســالهایزیــادیزمــانالزمدارد.
ــروزی ــت:پی ــدارانگف ــپاهپاس ــدهکلس فرمان
اخیــر روزهــای در و اســت نزدیــک یمــن
ــا ــزرگآمریکاییه ــالفب ــتائت ــاهدشکس ش
ــهدر ــعمنطق ــورهایمرتج ــاکش ــاب واروپاییه

الحدیــدههســتیم.
جعفــریافــزود:شکســتهایمتوالــیاســتکبار
کــهدرمقابــلانقــالباســالمیصــفکشــیدهاند،
ــالمی ــالباس ــزرگانق ــتاوردهایب ــردس ازدیگ
ــداف ــیازاه ــدکم ــل،درص ــادرداخ ــت؛ام اس
ــد ــتوبای ــدهاس ــقش ــالمیمحق ــالباس انق
ــرد. ــادیدرایــنحــوزهصــورتبگی تــالشزی

اشــتباهی گفــت: ادامــه در جعفــری
ــپاه ــهس ــتک ــناس ــدای ــیدارن ــهبرخ ک
ــی ــانظام ــرویصرف ــکنی ــدارانرای پاس
فقــط ســپاه حالــیکــه در میداننــد؛
نظامــینیســتوازابتــداهــمنظامــینبود؛
بلکــهســپاهدرهمــهعرصههــایاجتماعــی

ــت. ــالاس فع
ویدربخشــیازســخنانشتصریــحکــرد:
ــت ــدیحرک ــادرکشــورودرکُن مشــکلم
درمراحــلســومانقــالبوپیشــبرداهــداف،
ســبکمدیریــتاجرایــیومبانــیفکــری
عرصههــای در فکــری دیدگاههــای یــا

مختلــفاســت.
فرمانــدهســپاهاظهــارکــرد:جنــگمــابــرای
ــی ــگعقیدت ــکجن ــالبوی ــاعازانق دف
بــودکــهرزمنــدگانداوطلبانــهدرآنشــرکت
ــه ــااینگون ــیکــهدردنی ــد؛درحال میکردن
نیســتوســربازانبــهزوردرجنــگشــرکت

میکننــد.
جعفــریگفــت:مــادرادارهکشــورهــم
دچــارچنینمشــکلیهســتیم.مدیریتدر
صحنههــایمختلــفبایــدبومــیومنطبــق

بــرشــرایطانقــالباســالمیباشــد.
فرمانــدهســپاهتصریــحکــرد:درادارهکشــور
ــچ ــت،درهی ــاعوامنی ــهدف ــرازعرص غی
ــادی ــیوجه ــابانقالب ــرن ــهایتفک عرص
ــوده ــمنب ــالمیحاک ــالباس ــصانق مخت

ونشــدهاســتکــهبایــدحاکــمشــود.البته
ــد ــتوبای ــردماس ــرآراءم ــیب ــنمتک ای

ایــنتفکــربــهمــردممعرفــیشــود.
ــبرد ــعپیش ــنمان ــنبزرگتری ویهمچنی
اهــدافانقــالباســالمیرادرداخــلکشــور
ــالمی ــاناس ــلجری ــریمقاب ــانفک جری
نــابدانســتوافــزود:آخریــناقــدامآنهــا
ــوری ــهجمه ــریاســتک ــهیکصــدنف نام
اســالمیبــاترامــپمذاکــرهکنــد؛اینهــابــا
آمریــکاودشــمنمــردمهمراهــیکــردهو

ــد. ــممیکنن ــهرافراه زمین

ــن ــمای ــربگویی ــزود:اگ ــپاهاف ــدهس فرمان
صــدنفــرمأمــورفضاســازیبــرایمذاکــره
ــب ــدادجال ــاتع ــد،حتم ــپنبودن ــاترام ب

ــد. ــوربودن ــانمأم توجهش

اخیــر ســخنان بــه اشــاره بــا وی
رئیسجمهــورمبنــیبــراینکــه»مگــر
ــد ــهبرون ــدک ــادیوانهان ــاودولته ملته
بــاآمریــکامذاکــرهکننــد«،گفــت:بــاایــن
بیاعتمــادیحــاالمــانمیدانیــمبــهاینهــا
)صــدنفــر(دیوانــهبگوییــمیــاچیــزدیگــر.
جعفــریبرجــامرایــکموضــوعاســتثنایی
موضــوع ایــن در گفــت: و دانســت
ــد ــدکــهنتیجــهاشتأیی ــریاجــازهدادن رهب
اعتمادنکــردنبــهآمریــکابــودکــهمشــخص

ــد. ــمش ه
ــرهشــمالی ــرک ــرد:رهب ویخاطرنشــانک
ــه ــالبکمونیســتین ــاانق ــود،ام ــیب انقالب
اســالمیوآخــرســرهــمســازشکــرد؛امــا

مــادســتورســازشنداریــم.
ویبــااشــارهبــهاظهارنظــراندیشــکده
وابســتهبــهکنگــرهآمریــکاکــهاعــالمکــرده
موشــکی زرادخانــه بزرگتریــن ایــران
منطقــهرادارد،تصریــحکــرد:تــوانموشــکی
مــامتکــیبــرتــوانعلمــیاســت.مــاتــوان
ــشاز ــهبی ــکهاراب ــردموش ــشب افزای
ــن ــالای ــیفع ــم؛ول ــرداری ــزارکیلومت دوه
سیاســتمــانیســت؛زیــرابســیاریاز
اهــدافمــاومنافــعدشــمندرهمیــن
بــرددوهــزارکیلومتــراســت؛بنابرایــن
ورود نظامــی حــوزه در آمریکاییهــا

. نمیکننــد

ادامه از صفحه اول

معــاوناولرئیسجمهــوربــااشــارهبــهشــرایطجدیــدکشــورو
عــزمجــدیدولــتآمریــکابــرایاعمــالتحریمهــایظالمانــه
علیــهدولــتوملــتایــرانگفــت:انشــاءهللاوبــهفضــل
ــعو ــرمناب ــکاب ــقوات ــتدقی ــزیومدیری ــابرنامهری ــی،ب اله
ظرفیتهــایداخلــی،آبرومندانــهازایــنمرحلــهعبــورخواهیــم
ــه ــانعلی ــردنآرزوهایش ــوررادرمحققک ــمنانکش ــردودش ک

ــمگذاشــت. ــاکامخواهی ــرانن ــوریاســالمیای جمه
ــا ــارزهب ــیمب ــتادهماهنگ ــهس ــریدرجلس ــحاقجهانگی اس
ــوعفســاد ــریازوق ــاموضــوعجلوگی ــهب مفاســداقتصــادیک
ــکا ــتآمری ــارداشــت:دول ــزارشــد،اظه ــابرگ دردورانتحریمه
ــه ــدوب ــازوکارهایجدی ــاس ــیوب ــنبینالملل ــالفقوانی برخ
ــهوهوشــمند ــااعمــالتحریمهــایبیرحمان ــولخودشــانب ق
بــهدنبــالزمینگیرکــردناقتصــادکشــوربــاهــدفاعمــالفشــار

ــوا ــرزندگــیومعیشــتمــردماســتوهمــهدســتگاههاوق ب
درایــنزمینــهوظیفــهدارنــدبــاتدبیــروبرنامهریــزیشــرایطی
رابــهوجــودآورنــدکــهزندگــیمــردمازایــنبابــتدچــارلطمــه

وآســیبنشــود.
معــاوناولرئیسجمهــورادامــهداد:مجموعــهنظــامآمــادهاداره
کشــوردرهــرشــرایطیاســتتــادشــمنبدانــدبرنامههایــش
ــه ــومب ــرانمحک ــالمیای ــوریاس ــردنجمه ــرایزمینگیرک ب

شکستخواهدبود.
ویبــاتأکیــدبــروظیفــهحســاسوســنگینســتادهماهنگــی
ــرد:در ــحک ــیتصری ــهکنون ــامفاســداقتصــادیدربره ــارزهب مب
شــرایطتحریــم،زمینههــایبــروزفســادبیــشاززمانهــایدیگــر
ــا ــدب ــدشــدهاســتبای ــاتأکی ــهباره ــاهمانطــورک اســت؛ام
عــزمجــدیپرچــممبــارزهبــافســادراهمــوارهبــاالنگــهداریــم.

رئیــسکلدادگســتریاســتانتهــرانگفــت:امــروزدادخواســتیاز
نهــادذیربــطمبنــیبــررفــعتصــرفازایــنملــکبــهحــوزهقضایی

لواســانواصــلشــدهاســت.
بــهگــزارشتســنیم،غالمحســیناســماعیلیدربــارهماجــرایتصرف
ویالیــی10هــزارمتــریدرلواســانتوســطیکــیازمقامــاتکشــور
ــراز ــانصــرفنظ ــالیلواس ــوعوی ــاموض ــهب ــرد:دررابط ــارک اظه
صحــتوســقمایــنموضــوع،آنچــهمــاقطعــابــهعنــواندســتگاه
قضایــیاعــالممــیکنیــمایــناســتکــهتــاامــروزازناحیــهنهــادی
ــچدرخواســتو ــورراداشــتههی ــکمذک ــیمل ــتقانون ــهمالکی ک
دادخواســتیمبنــیبــرتخلیــه،خلــعیــدورفــعتصــرفبــهمرجــع
ــهاز ــدهودرنتیج ــلنش ــانواص ــوزهلواس ــرانوح ــیدرته قضای
ــت ــنجه ــمودســتوریدرای ــچحک ــیهی ــهدســتگاهقضای ناحی

صــادرنشــدهاســت.

ــامماشــاتدســتگاهقضایــیدر ویاضافــهکــرد:ایــنادعــاکــهب
ــی ــذباســتوناشــیازب ــه،ک ــهیافت ــمتصــرفادام اجــرایحک
اطالعــی،اظهــارکننــدگانایــنادعاســتوتــاکنــونچنیــنحکمیاز
ســویدســتگاهقضایــیصــادرنشــدهچــونتقاضایــینبــودهاســت.
ــلاز ــهقب ــهکــرد:البت ــراناضاف رئیــسکلدادگســتریاســتانته
حضــوردرایــنجلســه،ســاعت14و30دقیقــهامــروزدادخواســتی
ــهحــوزه ــکب ــنمل ــعتصــرفازای ــررف ــیب ــطمبن ــادذیرب ازنه

قضایــیلواســانواصــلشــدهاســت.
ــدصــادر ــردســتوراکی ــنخب ــاشــنیدنای اســماعیلیادامــهداد:ب
ــاســرعتو ــودمکــهدرصــورتوصــولچنیــنتقاضایــیب کــردهب
ــرای ــیب ــنقانون ــتموازی ــارعای ــرد.ب ــترســیدگیصــورتگی دق
هفتــهآینــدهتعییــنوقــتشــدهتــادادگاهنســبتبــهایــنموضــوع

رســیدگیکنــد.

جهانگیری:

پرچم مبارزه با فساد را باال نگه خواهیم داشت
دادخواست رفع تصرف از ویالی موردنظر در لواسان به حوزه قضایی واصل شد

پرونده ویالی جنجالی در محکمه

سیاسـت2

،،
پیروزی یمن نزدیک است و در روزهای 
اخیــر شــاهد شکســت ائتــاف بــزرگ 
آمریکایی ها و اروپایی ها با کشورهای 

مرتجع منطقه در الحدیده هستیم
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ریاســت بــه اقتصــادی هماهنگــی عالــی جلســهشــورای
روحانــی، حســن دکتــر المســلمین و حجتاالســالم
ــه ــهوقضائی ــوایمقنن ــایق ــوررؤس ــاحض ــور،وب رئیسجمه

تشــکیلشــد.
درایــنجلســهکــهدرراســتایمنویــاترهبــرمعظــمانقــالبوبــا
هــدفهماهنگــیبیشــترقــواومســئوالندرزمینــهضــرورتاتخاذ
تدابیــرواقتــداربیشــتردربرخــوردبــامشــکالتاقتصــادیکشــور
ــوع ــژهموض ــوربهوی ــادکش ــیاقتص ــائلاصل ــد،مس ــکیلش تش
اشــتغال،ایجــادامنیــتوانگیزههــایالزمبــرایســرمایهگذاریو
فعالیــتبخــشخصوصــی،رفعبعضــیازاشــکاالتیکــهدراجرای
ــا ــذاریواحده ــیدرواگ ــوناساس ــل44قان ــتهایاص سیاس
وجــودداشــته،مســائلمربــوطبــهنظــامبانکــیکشــوروشــرایط
اقتصــادیکشــورپــسازخــروجیکجانبــهآمریــکاازبرجــاممــورد

بحثوبررسیقرارگرفت.
ــا اعضــایشــورایعالــیهماهنگــیاقتصــادیدرایــنجلســهب
اشــارهبــهاینکــهعــزمقــوایســهگانهکشــوربــرحــلمشــکالت
مــردماســت،بــرضــرورتهماهنگــیهمهجانبــهســهقــوهبــرای
اســتفادهازهمــهابزارهــایدراختیــاردرراســتایتصمیمگیــریو

پیشبردمسائلاقتصادیکشورتأکیدکردند.
درایــنجلســهســرانقــوابــااشــارهبــهاینکــهدغدغههایــیکــه

مــردمدرشــرایطفعلــیبــازاردارنــد،بایــدمــوردتوجــهقــرارگیــردو
مطمئنــامــوردتوجــهدولــتوســایرمســئوالنکشــورخواهــدبــود،
مقــررکردنــدجلســهشــورایعالــیهماهنگــیاقتصــادیبــهطــور
منظــمتشــکیلومســائلمرتبطــیکــهدرســطحســهقــوهاســت،

بررسیودربارهآنهاتصمیمگیریشود.
همچنیــنبــاتوجــهبــهتــالشواعمــالفشــارآمریــکابــرایپمپاژ
تبلیغــاتمنفــیبــهمنظــورناامیدکــردنمــردمبــهآینــدهکشــورو
ــا ــاحضــورنماینــدگانســهقــوهوب نظــام،مقــررشــدســتادیب
ــات ــرایاطالعرســانیوتبلیغ ــکاریرســانههاوصداوســیماب هم
ــانیدرســت ــهاشاطالعرس ــنوظیف ــهمهمتری ــودک ــکیلش تش
درمقابــلحــرکاتتبلیغاتــیمنفــیدشــمنعلیــهکشــورتوســط

رسانههایمعانداست.
ــراطمینــان شــورایعالــیهماهنگــیاقتصــادیضمــنتأکیــدب
مــردمبــهتأمیــنکاالهــایضــروریآنهــاونیــزکاالهــایمــوردنیاز
واحدهــایتولیــدی،مقــررکــردتــادســتگاههایمســئولاقدامــات
فــوریرادرایــنزمینــهانجــامدهند.همچنیــندرایــنجلســهبــر
ضــرورتانجــامکارکارشناســیدقیــقازســویســتاداقتصــادی
ــاهمفکــریصاحبنظــراناقتصــادیکشــوردرراســتای دولــتب
تشــویقمــردمبــهســمتفعالیتهــایاثرگــذاراقتصــادیماننــد
ــدشــد. ــدیتأکی ــورسوفعالیتهــایتولی ســرمایهگذاریدرب

ــاب ــروزدرغی ــس،دی ــساولمجل ــکیان،نایبرئی ــعودپزش مس
علــیالریجانــیادارهبخــشاولدویســتوهفدهمینجلســهعلنی
مجلــسدهــمرابــرعهــدهداشــتوادارهبخــشدومنیــزنصیــب
ــوی ــهبگومگ ــدک ــس،ش ــسدوممجل ــری،نایبرئی ــیمطه عل

کوتاهیهمبااحمدامیرآبادیفراهانیداشت.
ــدایکار،امیرحســینقاضــیزاده ــانابت ــزان،هم ــزارشمی ــهگ ب
هاشــمی،دبیــرهیئترئیســهمجلــس،اعــالمکــردگــزارش
کمیســیوناجتماعــیدربــارهطــرحیکفوریتــی»حقــوقو
دســتمزدمدیــرانومقامــاتکشــور«،چهارمیــندســتورکارجلســه

ــنهــمشــد. ــهچنی ــودک ــدب ــسخواه ــیمجل علن
جلیــلمختــار،ســخنگویکمیســیوناجتماعــیمجلــس،دربــاره
طــرحیکفوریتــیحقــوقودســتمزدمدیــرانومقامــاتکشــور
گفــت:هــدفمــا،حــذفحقوقهــاینامتعــارفاســت.ازســال
9۵تاکنــوننتوانســتهایمقانونــیراتصویــبکنیــمتــاازپرداخــت

ــد. حقوقهــاینجومــیجلوگیــریکن
براســاسگــزارشخانــهملــت،نــادرقاضیپــورکــهمعمــوال
ســازمخالفتــشهمیشــهکــوکاســت،درجریــانبررســی
کلیــاتایــنطــرحبــهعنــوانمخالــفگفــت:قانــونبایــد
جامــعومانــعباشــد؛جامــعیعنــیمشــخصشــودایــنقانــون
ــهتفســیرنداشــتهباشــد. شــاملچــهکســانیاســتونیــازیب

ــرح ــنط ــاای ــتب ــیدرمخالف ــوجالهوت ــردادبائ ــهمه درادام
تصریــحکــرد:ایــنطــرحخــالفاصــل7۵قانــوناساســیاســت.
نماینــدگانمجلــسحــقافزایــشبــارمالــیبــردولــتراندارنــد؛

اینطرححقوقمدیرانراافزایشمیدهد.
غالمرضــاکاتــبدرموافقــتبــاایــنطــرحگفــت:درحــالحاضــر
حقــوق بهدســتآمده درآمدهــای براســاس دســتگاه هــر
ــتگاهها ــرادس ــد؛چ ــتمیکن ــودراپرداخ ــدانخ ــرانوکارمن مدی
بایــدبــاتوجــهبــهنظــرخــودحقــوقکارمنــدانراتنظیــم

کنند؟
ــزود: ــالمیاف ــورایاس ــسش ــاردرمجل ــردمگرمس ــدهم نماین
ــد؛ ــکمیکن ــارتکم ــشنظ ــفافیتوافزای ــهش ــرحب ــنط ای
زیــرادریافتیهــاوپاداشهــاو...درســامانهثبــتمیشــود
ــاه ــر۶م ــیه ــازمانحسابرس ــدس ــیمانن ــتگاههاینظارت ودس

گزارشیدراینزمینهارائهمیدهند.
درنهایــت11۵نماینــدهاعــالمکردنــدبــاتصویــبکلیــاتایــنطرح
ــاتطــرح ــهکلی ــدهب ــط۶1نماین ــنفق ــفهســتند؛بنابرای مخال
یکفوریتــی»حقــوقودســتمزدمدیــرانومقامــاتکشــور«رأی

موافقدادند.
مســعودپزشــکیانپــسازاعــالمنتیجــهرأیگیــریگفــت:بدجور

نیاورد! رأی

پایان طرح »حذف حقوق های نامتعارف« در مجلس

پزشکیان: بدجور رأی نیاورد
سران قوا تصمیم گرفتند: 

تشکیل ستاد مقابله با جنگ روانی آمریکا

محمدباقــرنوبخــت،ســخنگویدولــت،در
نشســتخبــریهفتگــیخــودبــاخبرنــگاران
اظهــارداشــت:دومیــنجلســهشــورایعالــی
اقتصــادیقــوایســهگانهبــاحضــوررؤســای

ــزارشــد. ــوایســهگانهبرگ ق
ــای ــهنیازه ــخگوییب ــرایپاس ــزود:ب ویاف
ــازاســت ــورنی ــیکش ــایتحریم ــدفض جدی
ــکومشــترک، ــوهدرهماهنگــینزدی ســهق
ــا ــاتمناســبراب مســائلرارصــدوتصمیم
ــاذ ــوهاتخ ــهق ــایس ــهتوانمندیه ــهب توج

ــد. کنن

ــور ــاحض ــهب ــنجلس ــهداد:دومی ــتادام نوبخ
رؤســایســهقــوهدردفتــررئیسجمهــوربرگــزار
ــی ــد.پیشبین ــاذش ــبیاتخ ــاتمناس وتصمیم
ــهصــورتمنظــم ــنجلســاتب ــرای ــماگ میکنی
برگــزارشــود،میتوانیــمازظرفیــتبــزرگکشــور
بــرایکماثرکــردن هماهنــگ اقــدام یــک در
تحریمهــااســتفادهکنیــم.مقــاممعظــمرهبــری
نیــزفرمودنــدازمصوبــاتشــورایعالــیهماهنگی

ــرد. ــدک ــتخواهن ــواحمای اقتصــادیق
ســخنگویدولــتدرادامــهدرپاســخبــهپرسشــی
دربــارهنامــهبرخــیاصالحطلبــانمبنــیبــرمذاکره

ــارداشــت:درشــرایطی ــکااظه ــاآمری مســتقیمب
کــهتوســطیــکفــردمعلومالحــالعلیــهکشــور
ــم ــاه ــیب ــدهمگ ــود،بای ــیمیش ــارجزخوان م

همــکاریوهماهنگــیداشــتهباشــیم.
ویتأکیــدکــرد:پذیرفتــهنیســتکــهبــهآمریکایی
ــان ــادواطمین ــلاعتم ــورشقاب ــهرئیسجمه ک
ــره ــممذاک ــهمیخواهی ــمک ــامبدهی نیســت،پی
نامــه زمینــه ایــن در عــدهای اینکــه کنیــم.
میدهنــدوچنیــنتوصیــهایبــهایــنملــت
مقــاوممیکننــد،نشــانمیدهــدعقــلسیاســی

ــد. ــیندارن کامل
ــی ــروزدرحال ــرد:ام ــدک ــتتأکی ــخنگویدول س
ــه ــذدرمنطق ــدرتناف ــکق ــوانی ــهعن ــاراب م
ــا ــامحاصرهه ــانب ــامتالشش ــهتم ــدک میدانن

ــدنباشــیم. ــاقدرتمن ــهم ــودک ــنب ای

ویدربــارهنامــهجمعــیازاصالحطلبــانبــرای
مذاکــرهبــاآمریــکاتصریــحکــرد:ایــننامــهازیــک
ســونمــادیازآزادیسیاســیدرداخــلاســتکــه
ــهذهنشــانمیرســد،چــهدرســت ــرادآنچــهراب اف
وچــهنادرســت،میتواننــدبیــانکننــد.نظــامنشــان
ــع ــرایپیشــرفتمناف ــهب ــانک ــرزم دادهاســته
ــهمذاکــرهاســتپــایآنبنشــیندکــه ملــینیــازب

ــهایازآناســت. برجــامنمون
ویتأکیــدکــرد:امنیــتملــیزمینــهایبــرایمذاکره
نیســتوافــکارعمومــیازمذاکــرهبــاترامــپ

ــرد. ــدک اســتقبالنخواه
نوبخــتدربارهدســتگیرییکــیازوزرایســابقرژیم
صهیونیســتیبــهجــرمجاسوســیبــرایایــرانگفت:
رژیــمصهیونیســتیازهــرفرصتــیبــرایاتهامافکنی
میکنــد؛ اســتفاده اســالمی جمهــوری علیــه

امــاازاینکــهایــنمــوردچیســت،بیاطــالعو
بیتقصیــرم.

ــهرهای ــرتازش ــارهمهاج ــتدرب ــخنگویدول س
کوچــکبــهتهــرانوشــهرهایبــزرگگفــت:ایــن
ــیماســتو ــیازسیاســتهایفعل موضــوعیک
ــه ــریازمهاجــرتب ــاندرراســتایجلوگی همچن

شهرهایبزرگدرحالتالشیم.
ویدربــارهورودخودروهــایگرانقیمــتبهکشــور
اظهــارداشــت:خودروهــایثبــتسفارششــدهبــا

ارز4200تومانیواردمیشود.
درپایــانپیرامــونپرداخــتافزایــشحقــوق
کارکنــان،گفــت:درصــدافزایــشحقــوقکارکنــان
بــهدســتگاههاپرداخــتشــدهامــانیازمنــد
ــکامآن ــدهاح ــایآین ــهدرروزه ــکاماســتک اح

ــد. ــدش ــادرخواه ص

کسانی که برای مذاکره با آمریکا نامه 
نوشته اند عقل سیاسی کاملی ندارند

سازمان ملل از آمریکا انتقاد کرد
بــهگــزارششــبکهتلویزیونــیفرانــس24،دراقدامــی
ــتهای ــیازسیاس ــدازیک ــلمتح ــازمانمل ــادرس ن
ــودکان ــردنک ــیجداک ــکایعن ــتآمری ــیدول جنجال
مهاجــرانغیرقانونــیدرمــرزمکزیــکازوالدیــنخــود

انتقــادکــرد.
اســتفاندوژاریــک،ســخنگویســازمانملــلمتحد،در
اینبــارهگفــت:دبیــرکلســازمانملــلمتحــدهمــواره
بــرایــناصــلتأکیــدداردکــهبــامهاجــرانوپناهجویان
ــار ــیرفت ــنبینالملل ــققوانی ــراموطب ــااحت ــدب بای
ــهدلیــلجداشــدنازوالدیــن ــدب شــود.کــودکاننبای

آســیبببیننــد.اتحــادخانــوادهبایــدحفــظشــود.

جنگ تعرفه ای آمریکا و چین 
باال گرفت

ــگ ــهجن ــیتدپرس،درادام ــزارشآسوش ــهگ ب
ــه ــشب ــنودرواکن ــهچی ــکاعلی ــاریآمری تج
اقــدامتالفیجویانــهپکــندربرابــراعمــالتعرفــه
2۵درصــدیعلیــهبعضــیکاالهــایچینــی،
ــی ــایچین ــهبعضــیکااله ــپعلی ــدترام دونال
دیگــرنیــزتعرفــه10درصــدیاعمــالخواهــدکرد.
براســاسگــزارشرســانههایآمریکایــی،ترامــپ
بــهمقامــاتتجــاریآمریــکادســتوردادهاســت
علیــه200میلیــوندالردیگــرازکاالهــایوارداتــی

ازچیــنتعرفــه10درصــدیاعمــالکننــد.

 افکار هسته ای اردوغان 
برای ترکیه

ــب ــبطی ــی،رج ــزاریآناتول ــزارشخبرگ ــهگ ب
اعــالمکــرد: ترکیــه، رئیسجمهــور اردوغــان،
از نیــروگاههســتهای»آککویــو«10درصــد
ــد. ــنمیکن ــورمانراتأمی ــرژیکش ــایان نیازه
همچنیــن10درصــدیــاکمــیبیشــترازایــنســهم
ــت ــراراس ــهق ــتهایک ــروگاههس ــننی رادومی
ــن ــود،تأمی ــیسش ــینوپ«تأس ــه»س درمنطق

ــرد. ــدک خواه
ویادامــهداد:مــاهمچنیــنایــنفرصــترا

داریــمکــهســومیننیــروگاهرابســازیم.

محمود عباس جلوی ترامپ 
ایستاد

محمــودعبــاس،رئیستشــکیالتخودگردانفلســطین،
ــوار ــرایبازســازین ــکاب ــهپیشــنهادیآمری ــاردبرنام ب
ــاهــدفایجــادشــکاف غــزه،اعــالمکــردایــنطــرحب
بیــنایــنمنطقــهوکرانــهباختــریطراحیشــدهاســت.
نبیــلابــوردینــه،ســخنگویعبــاس،دربیانیــهایدولــت
آمریــکارابــههمــکاریبــارژیــمصهیونیســتیبــهمنظور
جداکــردنغــزهازکرانــهباختــریبــاعنــوانکمکهــای
ــا ــهب ــدفمقابل ــاه ــازیوب ــرایبازس ــتانهب بشردوس
مبــارزاتفلســطینیانبــرایپایــاندادنبــهاشــغالگریو

تشــکیلکشــورمســتقلفلســطینمتهــمکــرد.

 تل آویو از ترامپ 
کتبا تعهد گرفته است

نشــریه»نیویورکــر«روزسهشــنبهدرگزارشــی
ــپ ــدترام ــهدونال ــتک ــتهاس ــینوش اختصاص
ــه ــودرفوری ــننتانیاه ــابنیامی ــدارب ــسازدی پ
ــرایحفــظکالهکهــای 2017،تفاهمنامــهایراب

ــردهاســت. ــاک ــرائیلامض ــتهایاس هس
بنــابــرایــنگــزارش،بدیــنترتیــبترامــپ
چهارمیــنرئیسجمهــورآمریــکا)پــسازبــاراک
اوبامــا،جــورجبــوشوبیــلکلینتــون(اســتکــه
ایــنتفاهمنامــهبــاقدمــتچنــددهســالهرا

امضــامیکنــد.

بین الملل

سردار سرلشکر جعفری:

پیروزی یمن نزدیک است
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درخواســت های زیــادی دربــاره نوعــی سیســتم 
تشــخیص هوشــمند ســرطان وجــود دارد؛ زیــرا برخی 
ــاره  ــران دوب ــد و نگ ــان کرده ان ــا را درم ــردم مالنوم م

ــر شــدن آن هســتند.  ظاه
ــردی  ــن کارب ــرای چنی ــابه ب ــای مش ــه نرم افزاره ارائ
نیــاز بــه آزمایشــات بیشــتری دارد کــه بایــد خیلــی بــا 
مراقبــت انجــام شــود. شــاید آســان باشــد کــه نتیجه 
درخشــانی نشــان داده شــود و لیکــن بایــد اخــالق را 
ــرار داد؛ اگــر مــردم عــادت کــرده کــه  هــم مدنظــر ق
ــتا  ــن راس ــد و در همی ــتفاده کنن ــزار اس ــن نرم اف از ای
ــروز  ــد در صــورت ب از مشــورت پزشــک کمــک نگیرن
اشــتباهی در تشــخیص نرم افــزار، اتفاقــات بــدی 
خواهــد افتــاد. در حــال حاضــر تســت های کلینیکــی 
در حــال انجــام اســت کــه اگــر ایــن تســت ها انجــام 
شــده و داده هــا تــداوم داشــته باشــند، ممکــن اســت 
فنــاوری  چنیــن  اســتنفورد  آزمایشــگاه  در  روزی 
رونمایــی و بــه دنیــا عرضــه شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــن  ــین ممک ــری ماش ــم یادگی ــری از عل ــا بهره گی ب
اســت، نتایــج حاصــل بهتــر از عملکــرد انســان باشــد. 
ــری  ــری از یادگی ــا بهره گی ــابه و ب ــای مش در مثال ه
ــه صــورت 48 ســاعت  ــه ب ماشــین در مســابقاتی ک
برگــزار شــد، یــک ماشــین بــدون سرنشــین توانســت 
خیابــان مانتیــن ویــو تــا سانفرانسیســکو را رانندگــی 
ــه در  ــجوهایی ک ــم دانش ــا تی ــین ب ــن ماش ــد، ای کن
رقابــت شــرکت می کننــد در ســه مــاه ســاخته شــد. 
در ایــن قبیــل پروژه هــا حــدود 9000 نفــر کارمنــد 
وجــود دارد کــه هیچوقــت نــه اســتخدام می شــوند و 
نــه اخــراج، آن هــا حــدود 9000 جــواب ارســال می کنند 
کــه ممکــن اســت از همــه آنهــا در پروژه هــا اســتفاده 
ــد  ــهم می برن ــن کار س ــانی از ای ــا کس ــود و عموم نش
ــد و  ــه دهن ــت ارائ ــردی و درس ــای کارب ــه جواب ه ک
فعــاالن دیگــر بــه عنــوان بخشــی از آمــوزش بــه کار 

ــگاه می کننــد کــه بســیار مــورد پســند اســت.  ن
ــج  ــه نتای ــته اند ب ــون توانس ــجوها تاکن ــن دانش همی
جالبــی در یادگیــری ماشــین دســت یابنــد و نتیجتــا 
تلفیــق افــراد عالــی و یادگیــری ماشــین فوق العــاده 

اســت.

 راهی برای ارزان تر شدن 
ذخیره انرژی

تولیــد  وســیله  بــه  امیدوارنــد کــه  دانشــمندان 
ــره  ــد ذخی ــیمی، فراین ــدیمی و پتاس ــای س باتری ه

انــرژی ارزان تــر شــود. 
در حــال حاضــر محققــان مؤسســه فنــاوری جورجیــا 
نشــان  ارائــه کرده انــد کــه  را  جدیــدی  شــواهد 
ــه  ــاوی ســدیم و پتاســیم ب ــای ح ــد باتری ه می ده
ــای  ــرای باتری ه ــوه ب ــن بالق ــک جایگزی ــوان ی عن

ــد شــد.  ــه خواهن ــوم ارائ ــر لیتی ــی ب مبتن
متیــو مــک دل، یکــی از اســاتید دانشــکده مهندســی 
W.Woodruff، در ایــن خصــوص می گویــد: »یکــی 
باتری هــای  تولیــد  بــرای  موانــع  بزرگ تریــن  از 
حــاوی ســدیم و پتاســیم، ایــن اســت کــه آنهــا 
ــرژی  ــوند و ان ــف می ش ــوده و تضعی ــریع تر فرس س
ــه نســخه های لیتیومــی حفــظ  ــری را نســبت ب کمت
ــع  ــل رف ــن مشــکل قاب ــا ای ــر م ــا از نظ ــد. ام می کنن

ــود.« ــد ب خواه

اخبار اقتصادی
 ابهام در سرنوشت 

»خودروهای مشارکتی«
خــروج آمریــکا از برجــام و مواضــع برخــی شــرکت های 
خارجــی، سرنوشــت خودروهــای مشــارکتی تولیــدی در 

ایــران را در ابهــام قــرار داده اســت. 
ــا اجرایــی شــدن برجــام، صنعــت  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
خــودرو بــا مــوج درخواســت خودروســازان خارجــی بــرای 
مشــارکت در تولیــد و حضــور در بــازار ایــران روبــه رو شــد. 
ــران  ــکاری ای ــه هم ــود ک ــا ب ــن تقاضاه ــال همی ــه دنب ب
خــودرو بــا پــژو، ســایپا بــا ســیتروئن و کیــا، و هیونــدای 
ــد خودروهــای مشــارکتی  ــاز و تولی ــور آغ ــا کرمــان موت ب
ــد  ــی کلی ــی و خارج ــازان داخل ــکاری خودروس ــا هم  ب

خورد. 
ــی  ــد و عرضــه خودروهای ــن همکاری هــا تولی حاصــل ای
همچــون پــژو ۲008، ســیتروئن C۳، هیونــدای اکســنت 
ــا  ــت. ام ــوده اس ــازی ب ــورت داخلی س ــه ص ــراتو ب و س
ــور  ــن کش ــار ای ــال فش ــام و اعم ــکا از برج ــروج آمری خ
ــا  ــکاری ب ــع هم ــرای قط ــی ب ــه شــرکت های بین الملل ب
ــای  ــت خودروه ــام در سرنوش ــاد ابه ــث ایج ــران، باع ای

ــران شــده اســت.  ــدی در ای مشــارکتی تولی
در ایــن رابطــه چنــدی پیــش پــژو ســیتروئن اعــالم کــرد 
ــکا فعالیت هــای خــود  ــه دلیــل تحریم هــای آمری کــه ب
را در ایــران تعلیــق می کنــد. البتــه ایــن شــرکت اضافــه 
کــرد کــه بــا حمایــت دولــت فرانســه در حــال مذاکــره بــا 
آمریــکا بــرای کســب مجــوز فعالیــت در ایران اســت. این 
ــده  ــت آین ــوی، سرنوش ــاز فرانس ــری خودروس موضع گی
همــکاری ایــران خــودرو و ســایپا بــا پــژو و ســیتروئن را 
ــه طــرف فرانســوی  ــوز ن ــرار داده اســت و هن ــام ق در ابه
ــا  ــه ب ــمی در رابط ــری رس ــی موضع گی ــرف ایران ــه ط و ن
ــته اند.  ــدی نداش ــترک تولی ــای مش ــت خودروه سرنوش
ــا  ــور ب ــان موت ــکاری کرم ــت هم ــز سرنوش ــو نی از آن س
ــد کــه  ــام قــرار دارد؛ هرچن ــی در ابه ــدای کــره جنوب هیون
ــچ  ــوز هی ــی هن ــرف داخل ــه ط ــی و ن ــرف خارج ــه ط ن
ــا  ــده همکاری ه ــاره آین ــمی درب ــری رس ــدام موضع گی ک
ــدای آی ۲0 و  نداشــته اند و سرنوشــت خودروهــای هیون

ــوم اســت.  ــران نامعل اکســنت تولیــدی در ای
عالوه بــر آن شــرکت ســایپا خــودروی ســراتو را بــا 
ــودروی  ــن خ ــازی بهم ــروه خودروس ــا و گ ــکاری کی هم
مــزدا را بــا مشــارکت مــزدای ژاپــن تولیــد می کننــد کــه 

ــت. ــوم اس ــز نامعل ــا نی ــن خودروه ــت ای سرنوش

راهکاری برای ضرردیدگان 
پیامک جعلی همراه اول

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــی  ــه در پ ــر داد ک ــترکانی خب ــه مش ــد هم ــو خری از لغ
پیــام جعلــی اختصــاص حجــم رایــگان اینترنــت صــورت 
گرفتــه و اعــالم کــرد: اپراتورهــا ملــزم شــده اند در فراینــد 
ــه  ــترک ب ــد مش ــرویس ها، تأیی ــه س ــرای هم ــد، ب جدی

ــود.  ــی ش ــه پیش بین ــورت جداگان ص
بــه گــزارش ایســنا، حســین فــالح جوشــقانی، مدیرعامل 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا اشــاره 
ــم  ــت حج ــر دریاف ــی ب ــی مبن ــی جعل ــار پیام ــه انتش ب
ــن  ــور اول تلف ــترکان اپرات ــرای مش ــت ب ــگان اینترن رای
همــراه در ایــام تعطیــالت عیــد ســعید فطــر، گفــت: 400 
ــی  ــترک دائم ــزار مش ــاری و ۵0 ه ــترک اعتب ــزار مش ه
 ،USSD ــد ــق شــماره گیری ک ــراه اول از طری ــور هم اپرات
ایــن ســرویس را درخواســت کرده انــد کــه بــرای بیشــتر 
مشــترکین اعتبــاری بــه دلیــل نبــود اعتبــار کافــی، ایــن 

ــا رزرو شــده اســت.  ســرویس فعــال نشــده و صرف
ــاس  ــه براس ــترکانی ک ــی مش ــد تمام ــت: خری وی گف
ــالم  ــتوری اع ــد دس ــق ک ــده از طری ــر ش ــایعه منتش ش
شــده، بســته ۱۲0 گیــگ را انتخــاب کرده انــد، لغــو و 
ــته  ــن بس ــه آخری ــترکان ب ــن مش ــای ای ــرف دیت مص

انتخابــی پیــش از ایــن خریــد بــاز می گــردد.

ــان  ــور نش ــوخت در کش ــرف س ــتابان مص ــد ش رش
ــای  ــرای طرح ه ــود اج ــل نب ــه دلی ــه ب ــد ک می ده
مدیریــت مصــرف، رســیدن بــه خودکفایــی پایــدار در 
تولیــد بنزیــن باوجــود افزایــش تولیــد ایــن فــرآورده 

ــت.  ــترس اس ــل، دور از دس در داخ
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، شــمارش معکــوس برای 
افتتــاح رســمی فــاز دوم پاالیشــگاه میعانــات گازی 
ــاز شــده اســت  ــی آغ ــارس در حال ــج ف ســتاره خلی
ــوخت  ــرف س ــش مص ــد افزای ــه رون ــی ب ــه نگاه ک
ــاز  ــن ف ــرداری از ای ــا بهره ب کشــور نشــان می دهــد ب
و حتــی فــاز ســه ایــن پاالیشــگاه کــه در مجمــوع ۳۶ 
میلیــون لیتــر در روز بــه تولیــد بنزیــن یــورو 4 کشــور 
ــد  ــی در تولی ــه خودکفای ــد، رســیدن ب ــه می کن اضاف
بنزیــن بــه راحتــی محقــق نشــده و در صــورت تحقق 
ــود و پــس از مــدت  نیــز، چنــدان پایــدار نخواهــد ب
کوتاهــی، کشــور دوبــاره نیازمنــد واردات خواهــد شــد.

 مدیریت تولید به تنهایی کافی نیست
ــیر  ــادن در مس ــد، گام نه ــان می ده ــی ها نش بررس
صــادرات بنزیــن بــرای کشــوری بــا جمعیتــی بالــغ 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــر، محــدود ب ــون نف ــر 8۵ میلی ب
نمی شــود؛ زیــرا همپــای ایــن افزایــش تولیــد شــاهد 
افزایــش میــزان مصــرف در نتیجــه افزایــش تولیــد 
خــودرو و واردات آن هســتیم. ایــن در حالــی اســت 
کــه میــزان مصــرف ســوخت برخــی از خودروهــای 
ــه  ــوده ک ــتاندارد ب ــتر از اس ــان بیش ــی همچن داخل
ایــن مشــخصه بــه تنهایــی اثــر شــگرفی در افزایــش 

مصــرف بنزیــن دارد.
ســوخت  تأمین کننــده  عنــوان  بــه  نفــت  وزارت 
باکیفیــت مــورد نیــاز کشــور طرح هایــی را بــه منظــور 
ــا  ــد؛ ام ــرا می کن ــی و اج ــدات، طراح ــش تولی افزای
ــن  ــی ای ــه کارشناســان، سیاســت های اجرای ــه گفت ب
وزارتخانــه در بخــش مدیریــت مصــرف ســوخت 

ــوده اســت.  ــد نب ــدان کارآم چن
محمدرضــا  پیــش  چنــدی  کــه  نحــوی  بــه 
موســوی خواه، مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی دربــاره آهنــگ مصــرف ســوخت 
کشــور، گفــت: بــرای ســال جــاری، رشــد مصــرف 8 
درصــدی را پیش بینــی می کردیــم، در حالــی کــه بــا 

ــدیم. ــه رو ش ــدی روب ــرف ۱۱ درص ــد مص رش

در حالــی کــه سیاســت کنتــرل مصــرف بنزیــن بــه 
ــن  ــهمیه بندی بنزی ــر س ــی نظی ــک راهبردهای کم
بــر بســتر کارت ســوخت، جایگزینــی CNG بــا 
بخشــی از بنزیــن مصرفــی و نهایتــا هدفمندکــردن 
یارانه هــا، بــرای مدتــی موجــب نزدیــک شــدن 
تولیــد و مصــرف بنزیــن در کشــور شــده بــود؛ اما در 
ســال های اخیــر مجــددا تولیــد و مصــرف بنزیــن از 
یکدیگــر فاصلــه گرفته انــد، بــه طــوری کــه اختــالف 
مذکــور طــی ســال های 9۵ و 9۶ بــه ترتیــب موجــب 
ــون  ــه به طــور متوســط ۱۳.۷ و ۱۲ میلی واردات روزان

لیتــری بنزیــن شــد.

 صنعت سی.ان.جی محدود به احداث 
جایگاه نشود

ــا بیــان  فرهــاد محبــی، کارشــناس حــوزه انــرژی ب
ــه  ــت ب ــه وزارت نف ــی ک ــی از بخش های ــه یک اینک
ــده و  ــه ش ــد وارد عرص ــر می توان ــی ام ــوان متول عن
ــت،  ــی ان جی اس ــت س ــد، صنع ــش کن ــای نق ایف
صنعتــی کــه ایــران بــه دلیــل ذخایــر گازی و 
ــی در  ــور توجه ــیل درخ ــوب، پتانس ــدی مطل توانمن

دارد.  آن 
ــه در  ــن وزارتخان ــت های ای ــی رود سیاس ــار م انتظ
بخــش ســی ان جی محــدود بــه تأســیس جایــگاه 
ــزات نشــده  ــات و تجهی ــن قطع ســی ان جی و تأمی
جلــب  سیاســت های  به کارگیــری  بــا  عمــال  و 
ســرمایه گذاری از محــل صرفه جویــی بنزیــن بــا 
ــه  ــدگان خــودرو وارد مذاکــره شــده و هزین تولیدکنن
تولیــد خودروهــای باکیفیت گازســوز را کاهــش دهد.

وی ادامــه داد: منابــع بــرای تولیــد ســوخت 
محــدود بــوده و در مقابــل، نیــاز بــه مصــرف 
بــی پایــان و در حــال رشــد اســت؛ بنابرایــن 
سیاســت های مدیریــت مصــرف کــه ازجملــه 
ــه شــکل گیری ســامانه هوشــمند  ــوان ب آن می ت
سوخت رســانی اشــاره کــرد، اهمیــت زیــادی دارد 
ــد،  ــش تولی ــای افزای ــا طرح ه ــگام ب ــد هم و بای

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق م
 کارت سوخت در آهنگ مصرف مؤثر 

بود
ســعید عامــل، کارشــناس حــوزه اقتصــادی 
ــان  ــا بی ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــرژی در گفت وگ ان
اینکــه ابــزار قیمتــی یکــی از راهکارهــای مؤثــر بــر 
کنتــرل و مدیریــت مصــرف ســوخت بوده اســت، 
گفــت: دولــت یازدهــم ســه ســال زمــان داشــت 
کــه بــر اســاس قانــون هدفمنــدی یارانه هــا نــرخ 
ــش  ــی افزای ــی و تدریج ــور پلکان ــن را به ط بنزی
دهــد؛ امــا هربــار بــه دالیــل مختلــف ایــن قانــون 

اجرایــی نشــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نظــر می رســد دولــت 
مدیریــت مصــرف ســوخت را رهــا کــرده اســت، 
ــه  ــبت ب ــن نس ــی بنزی ــه داد: ارزش صادرات ادام
مصــرف داخــل بــه مراتــب بیشــتر اســت، ضمــن 
ــوب  ــور محس ــرای کش ــی ارزآوری ب ــه نوع اینک

می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت در حــذف 
تدریجــی یارانــه ســوخت کاهلــی کــرده تــا حــدی 
ــایر  ــورم و س ــرخ ت ــه ن ــه ب ــا توج ــون ب ــه اکن ک
ایــن  تأثیرگــذاری  اقتصــادی،  شــاخصه های 
قیمــت بــر مصــرف، هماننــد ســه ســال گذشــته 

ــت.  نیس
ــش از  ــوخت پی ــوزه س ــناس ح ــه کارش ــه گفت ب
اجرایــی شــدن ســامانه هوشــمند ســوخت میزان 
مصــرف بــاال بــود بــه نحــوی کــه ایــن میــزان در 
ســال 8۵ کــه هنــوز ســامانه شــکل نگرفتــه بــود، 
حــدود ۷۳ میلیــون لیتــر در روز بــود کــه در ســال 
8۶ بــا وجــود اینکــه ۱00 روز از ســال را بــدون 
ســامانه هوشــمند ســوخت ســپری کــرده بودیــم، 
 مصرف ســوخت بــه ۶4 میلیون لیتر در روز رســید 

و ایــن رونــد کاهشــی ادامــه یافــت. از ســویی 
ــا  ــاق را ت ــت قاچ ــامانه توانس ــن س ــر ای دیگ
حــدی کنتــرل کــرده و برخــی واحدهــای 
ــی  ــای صنعت ــه حالل ه ــاز ب ــه نی ــدی ک تولی
ــد.  ــالل کن ــد ح ــه خری ــور ب ــتند را مجب داش
چــرا کــه پیــش از آن بــه دلیــل پاییــن بــودن 
قیمــت بنزیــن برخــی واحدهــای صنعتــی کــه 
ــه جــای  ــه حــالل داشــتند از بنزیــن ب ــاز ب نی

حــالل اســتفاده می کردنــد.
اینکــه گفتــه می شــود دو  دربــاره  عامــل 
نرخــی بــودن بنزیــن عاملــی فســادزا اســت، 
ــوم  ــد عم ــان می ده ــه نش ــرد: تجرب ــار ک اظه
مــردم کــه از قشــر متوســط بودنــد در مصــرف 
خــود صرفــه جویــی کردنــد، البتــه در آن زمــان 
ــای  ــی جایگاه ه ــه برخ ــود ک ــواردی ب ــز م نی
ســوخت متخلــف در کشــور بــا نفــوذ در 
ــت 400  ــه قیم ــد ک ــالش می کردن ــتم ت سیس
ــان در  ــت ۷00 توم ــه قیم ــت را ب ــی دول تومان
ــیار  ــتم هوش ــا سیس ــند. ام ــان بفروش آن زم
بــود بــه طــوری کــه در ســال 90 تــا 94 
ــه  ــود ب طــی سیســتمی کــه طراحــی شــده ب
پرونــده تــک تــک متخلفیــن رســیدگی شــد 
ــارد  ــال ۵0 میلی ــی ۵ س ــد ط ــخص ش و مش
تومــان تخلــف شــده اســت کــه توســط 

ــد.  ــری ش ــط پیگی ــوولین ذی رب مس
ایــن در حالــی اســت کــه فــروش حاصــل از 
اســتفاده از ســامانه هوشــمند ســوخت در روز 
حــدود ۷0 تــا 80 میلیــارد تومــان بــود و ایــن 
نشــان دهنــده کمتریــن ضریــب خطــا در روند 

فعالیــت ایــن ســامانه بــوده اســت.

 اولویت، مدیریت مصرف است
ــگار مهــر، درســت اســت  ــه گــزارش خبرن ب
پاالیشــگاه  از  کامــل  بهره بــرداری  کــه 
ســتاره خلیــج فــارس موجــب خواهــد 
ــس از  ــار پ ــن ب ــرای اولی ــران ب ــه ای شــد ک
پیــروزی انقــالب اســالمی، در تولیــد بنزیــن 
ــد  ــه رش ــی ک ــا در صورت ــود، ام ــا ش خودکف
مصــرف بنزیــن کنتــرل نشــود، خودکفایــی 
ــرای  ــط ب ــادرات آن فق ــکان ص ــی ام و حت
ــز  ــیار ناچی ــود دارد و بس ــال وج ــا ۲ س ۱ ی
خواهــد بــود )شــاید در حــد 4 میلیــون 
ــه پــر کــردن  لیتــر( کــه آن هــم احتمــاال ب
ذخایــر اســتراتژیک خواهــد رســید و ایــران 
 اصــال مــازادی بــرای صــادرات نخواهــد 

داشت. 
ــال  ــران از س ــی ها ای ــق بررس ــن طب بنابرای
۱400 مجــددا نیــاز بــه واردات بنزیــن خواهد 
داشــت؛ مگــر در صورتــی کــه سیاســت های 
کنتــرل مصــرف بــه صــورت جــدی دنبــال 
شــود یــا طرح هــای افزایــش تولیــد بنزیــن 
در پاالیشــگاه های کشــور تــا ســال ۱400 بــه 
بهره بــرداری برســد کــه کامــال دور از انتظــار 

اســت.
ــی  ــن صنف ــرکل انجم ــوری، دبی ــر آش ناص
ــش  ــت پاالی ــی شــرکت های صنع کارفرمای
ــرای  ــت: ب ــتا گف ــن راس ــز در همی ــت نی نف
تمــام شــدن مســابقه بیــن تولیدکننــده 
کنــار  در  بایــد  بنزیــن،  مصرف کننــده  و 
کارخانه هــای  بنزیــن،  تولیــد  افزایــش 
ــوند. ــازی ش ــودرو کیفی س ــده خ تولیدکنن

قیمــت میــوه در بــازار مصــرف از خیابانــی بــه خیابــان دیگــر 
و از مغــازه ای بــه مغــازه دیگــر متفــاوت اســت. رئیــس 
اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی می گویــد ایــن شــرایط 
ــا در  ــه قیمت ه ــازار خرده فروشــی نیســت، بلک ــرای ب ــط ب فق
ــن  ــل طــال ســاعتی تعیی ــار هــم، مث ــازار مرکــزی میوه وتره ب ب

ــت.  ــه نیس ــن زمین ــبی در ای ــارت مناس ــود و نظ می ش
ــوه  ــروش می ــی در ف ــر، نظــم و نظام ــه اســدهللا کارگ ــه گفت ب
میــدان مرکــزی میوه وتــره بــار بــه عنــوان مرکــز عمده فروشــی 
ــا  ــب ت ــر ش ــاعت ۲۱ ه ــه از س ــه ای ک ــه گون ــدارد؛ ب ــود ن وج
پاســی از نیمــه شــب کــه خریــد و فــروش میــوه در میــدان 
مرکــزی آغــاز می شــود، فروشــندگان عمــده هــر ســاعت یــک 
قیمــت را در میــدان مرکــزی عرضــه می کننــد و میوه فروشــان 
مجبورنــد میــوه را ســاعتی خریــداری کننــد؛ یعنــی هــر قــدر از 
ــود.  ــتر می ش ــا بیش ــت میوه ه ــذرد، قیم ــاعات می گ ــن س ای

وی اظهــار کــرد کــه در چنیــن شــرایطی فروشــندگان میــوه بــه 
ــر از هزینه هــای تبعــی مغازه هــای خــود کــه از منطقــه ای  غی
ــه دلیــل ســاعتی  ــا ب ــد، عمدت ــه منطقــه دیگــر فــرق می کن ب
بــودن قیمت هــا، مجبورنــد میوه هــای خریــداری شــده 
ــه ــرف عرض ــازار مص ــی در ب ــای متفاوت ــا قیمت ه ــود را ب  خ

کنند. 
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن شــرایط کــه بــازار مرکــزی 
ــار  ــی میوه وتره ب ــگاه عمده فروش ــوان پای ــه عن ــار ب میوه وتره ب
ــه پایتخــت اســت،  کــه تأمیــن کننــده ایــن محصــوالت روزان
ــازار و  ــفتگی ب ــری از آش ــرای جلوگی ــق ب ــارت دقی ــای نظ ج
همچنیــن رانت هــای قیمتــی خالــی اســت؛ زیــرا اگــر چنیــن 
ــوه در عمده فروشــی ســامان داشــت  ــازار می ــود و ب ــی ب نظارت
ــده  ــرخ از تولیدکنن ــن ن ــه نازل تری ــه ب ــار ک ــت میوه وتره ب قیم
ــرد. ــه نمی ک ــرایط را تجرب ــن ش ــود، ای ــداری می ش آن خری

در شــرایطی کــه قــرار بــود نــرخ خریــد شــیر خــام تغییر 
کنــد، مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران اعــالم کــرد کــه ایــن 
نــرخ همچنــان روی میــز وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 
قــرار دارد و بــا وجــود توافــق دامــداران بــا صنایــع لبنــی، 
ــه نظــر می رســد  ــه ب ــب نشــده ک ــی و تصوی ــوز نهای هن

ایــن نــرخ مــورد تأییــد آقــای وزیــر نیســت. 
نــرخ خریــد شــیر خــام از ســال ۱۳9۳ کــه بــه کیلویــی 
۱440 تومــان رســیده بــود، تاکنــون افزایــش پیــدا نکرده 
و امســال مقــرر شــد ایــن نــرخ افزایــش یابــد کــه البتــه 
ــاد  ــر جه ــاون وزی ــی، مع ــدی پیــش مرتضــی رضای چن
کشــاورزی در امــور دام در ایــن بــاره بــه ایســنا، گفتــه بود 
نــرخ خریــد تضمینــی شــیرخام کــه پیــش از ایــن ۱440 
تومــان بــود، مجــددا محاســبه شــد و نــرخ پیشــنهادی 
جدیــد را بــه ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 

ــم.  ــال کردی ــازار ارس ــم ب ــتاد تنظی ــدگان و س تولیدکنن
حــاال پــس از گذشــت ســه مــاه از ســال جــاری، هنــوز 
نــرخ جدیــد شــیر خــام تصویــب و ابــالغ نشــده اســت. 
علیرضــا عزیــزهللا، مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دامداران  
در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت: بــا وجــود توافــق قیمــت 
۱۵40 تومانــی بــرای خریــد تضمینــی هــر کیلوگرم شــیر 
ــرخ  ــوز ایــن ن ــع لبنــی هن خــام بیــن دامــداران و صنای
ــرار دارد و  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت ق ــز وزی روی می
ــال  ــاد ارس ــورای اقتص ــه ش ــرا ب ــت چ ــخص نیس مش

نمی شــود؟
وی افــزود: پیشــنهاد وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
خریــد هــر کیلوگــرم شــیر خامــف ۱۶۵0 تومــان بــود؛ اما 
بــر اســاس جلســاتی کــه داشــتیم توافــق کردیــم کــه هر 

کیلوگــرم شــیر خــام ۱۵40 تومــان خریــداری شــود.

۶۰  ۳۵ درصد؛افتقیمتبیتکوین۷۰ درصد؛افزایشصادراتنفت
ایرانبههند

هزارتومان؛قیمتهربرگ
اوراقمسکن

بیت کویــن در حــال حاضــر ارزشــی معــادل 6 هــزار و 550 
از 20  بیــش  بــه دو هفتــه گذشــته  نســبت  کــه  دارد  دالر 

درصــد افــت قیمــت را تجربــه کــرده اســت.

هنــد ۷۷۱ هــزار بشــکه نفــت به طــور روزانــه از ایــران در مــاه 
مــی وارد کــرده اســت و ایــن یعنــی ۳5 درصــد افزایــش خریــد 

از ایــران در مقایســه بــا مــاه گذشــته داشــته اســت.

معامــالت اوراق گواهــی حــق تقــدم تســهیالت مســکن امــروز 
ــال ۷0 هــزار  ــه کان ــورس پــس از یــک مــاه آرامــش، ب در فراب

تومانــی بازگشــت.

3 قتصـــاد ا

،،
از  برخــی  ســوخت  مصــرف  میــزان 
خودروهای داخلی همچنان بیشــتر از 
اســتاندارد بــوده کــه ایــن مشــخصه بــه 
تنهایی اثر شگرفی در افزایش مصرف 

بنزیــن دارد.

ــتر«  ــد »بیش ــه می گوی ــی فرانس ــر دارای وزی
ایــن  از  پــس  فرانســوی،  شــرکت های 
ــا را  ــت تحریم ه ــم گرف ــکا تصمی ــه آمری اینک
ــار دیگــر علیــه ایــران اعمــال کننــد، »قــادر  ب

ــد. ــی بمانن ــران باق ــود« در ای ــد ب نخواهن
بــه گــزارش ایرنــا، وزیــر دارایــی فرانســه 
دیــروز )ســه شــنبه( در گفــت و گــو بــا 
از  انتقــاد  در   BFM فرانســوی  تلویزیــون 
ــران،  ــه ای ــکا علی تحریم هــای فرامــرزی آمری
ــوی  ــرکت های فرانس ــته از ش ــت: آن دس گف
ــل  ــران تمای ــا ای ــکاری ب ــه هم ــه ادام ــه ب ک
ــد  ــه خواســته خــود دســت نخواهن ــد، ب دارن
بــرای  بایــد  باشــد  هرچــه  زیــرا  یافــت 
ــازند،  ــا می س ــند ی ــه می فروش ــی ک کاالهای
ــد؛ امــا دریافــت ایــن  دســتمزد دریافــت کنن
دســتمزدها ممکــن نیســت چــون هیــچ 
بــا  مســتقلی  اروپایــی  مالــی  موسســه 
قابلیــت پشــتیبانی از ایــن شــرکت ها وجــود 

ــدارد. ن
لومیــر افــزود: اولویــت مــا ایجــاد مؤسســات 
مالــی اروپایــی مســتقل اســت کــه می تواننــد 
فرانســه،  میــان  را  مالــی ای  کانال هــای 
ایتالیــا، آلمــان، اســپانیا و دیگــر کشــورها در 

ــد. ــم کنن ــا فراه دنی
وی گفــت: بــه موجــب تحریم هــای جدیــدی 
کــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا 
ــس از  ــه )اردیبهشــت-خرداد( و پ ــاه م در م
خــروج توافــق هســته ای علیــه تهــران اعمــال 
ــا  کــرد، هــر شــرکت خارجــی کــه همزمــان ب

ــارت  ــز تج ــکا نی ــا آمری ــران ب ــت در ای فعالی
کــرده و یــا معامــالت خــود را بــا دالر انجــام 
ــه  ــم و جریم ــمول تحری ــز مش ــد، نی می ده

قــرار خواهــد گرفــت.
خبرگــزاری فرانســه در ادامــه خبــر خــود 
افــزود: لومیــر و همتایــان وی در اتحادیــه 
معافیــت  تــا  بوده انــد  تــالش  در  اروپــا 
شــرکت های خــود را کــه پــس از انعقــاد 
ســرازیر  ایــران  بــه  هســته ای  توافــق 
تضمیــن  آمریــکا،  تحریم هــای  از   شــدند، 

کنند.
 PSA و  توتــال  فرانســوی  شــرکت های 
بــرای خــروج  از تصمیــم خــود  پیش تــر 
ــت  ــن در حالیس ــد. ای ــر داده ان ــران خب از ای
ــو اعــالم کــرده  کــه شــرکت خودروســازی رن
بــه  تحریم هــا  بازگشــت  رغــم  بــه  کــه 
ــد  ــه خواه ــران ادام ــود در ای ــای خ فعالیت ه

داد.
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب تحلیلگ
بــه  بــزرگ  بانک هــای  وابســتگی  بــه 
ــا دالر،  ــکا و تراکنــش ب ــی آمری سیســتم مال
در  چندملیتــی  شــرکت های  از  حمایــت 
ــًا  ــکا تقریب ــر تحریم هــای فرامــرزی آمری براب

اســت. »غیرممکــن« 
ــه  ــه متوج ــد ک ــای جدی ــی تحریم ه دور نهای
هواپیماهــای  و  خودروســازی  بخــش 
ششــم  در  می شــود،  ایــران  مســافربری 
خواهنــد  اجرایــی  مــرداد(  م   ۱۵(  اوت 

شد.

 وزیر دارایی فرانسه: بیشتر شرکت های فرانسوی 
نمی توانند در ایران باقی بمانند
برنا باتریجرزنیهایپاریس

شــرکت تولیــدی برنــا باتــری در ســال ۱۳۶9 بــا توجــه بــه کمبــود شــدید باتــری 
خــودرو در کشــور و در شــرایطی کــه تنهــا یــک تولیدکننــده باتــری خــودرو دولتــی 
ــه  ــرداری رســید. ب ــه بهره ب در کشــور وجــود داشــت، تأســیس و از ســال ۱۳۷۳ ب
ــا  ــدگان از کیفیــت محصــوالت تولیــدی برن ــال اســتقبال چشــمگیر مصرف کنن دنب
ــری در کشــور، ایــن شــرکت به طــور  ــا افزایــش تقاضــای بات ــری و همزمــان ب بات
مســتمر اقدامــات و تمهیــدات الزم را در زمینــه افزایــش کمــی و کیفــی تولیــدات و 
تنــوع محصــوالت خــود بــه عمــل آورده و بــه منظــور کامــل شــدن زنجیــره تولیــدات 
اعــم از پوســته باتــری، صفحــات ســربی و... چندیــن واحــد تولیــدی جدیــد بــه 
واحدهــای قبلــی افــزود و در حــال حاضــر مجموعــه کارخانجــات برنــا باتــری بــه 
یــک مجتمــع عظیــم صنعتــی و ارزشــمند انــواع باتــری خــودرو در کشــور تبدیــل 

شــده اســت. 

تولید ملی

امروز چهارشنبه 30 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 733 روزنامه

گهی فراخوان مناقصه عمومی آ

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

طریق  از  ذیل  عمومی  مناقصه  برگزاری  به  نسبت  دارد  نظر  در  مجلسی  جدید  شهر  عمران  شرکت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید:

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 97/3/31
کثر  تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/4/12 شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حدا

کثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/4/23 مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حدا
کات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/4/24 گشایی پا زمان باز

کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران  کارفرما: اصفهان -  نشانی 
مجلسی 

کد پستی: 86316-45775 تلفن: 03152472733              دورنگار: 031-52472214                        
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت شرکت عمران مجلسی
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شرایط مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد )ریال( 
مدت قرارداد موضوع مناقصه شماره فراخوان 

کار و امور  تایید صالحیت از اداره 
کدفعالیتی مرتبط اجتماعی با 

240.000.000 بصورت 
ضمانت نامه بانکی

 4.728.000.000
مدت قرارداد: یکسال

نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و 
ساختمانهای شرکت عمران مجلسی 200971397000002

گهی روزنامه کیمیای وطن 32298058جذب آ

نرخشیرخامهمچنانرویمیزآقایوزیر»میوه«همطالشد!

مدیریت مصرف؛ سیاستی که فراموش شد

بنزین،یاغیرامنشدنی



کوتاه از اصفهان
 برگزاری کنگره نوزادان ایران 

در اصفهان
گروه اصفهانپروانه شریفی

P.Sharifi@eskimia.ir

کنگــره نــوزادان ایــران مهــر امســال در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــود. ــزار می ش ــان برگ اصفه

دبیــر اجرایــی کنگــره نــوزادان ایــران بیــان کــرد: ایــن کنگــره بــا 
محوریــت مشــکالت شــایع نــوزادان و تازه هــای آن و بــه مــدت 
ســه روز بــا حضــور پزشــکان متخصــص و فــوق تخصص نــوزادان 
و کــودکان و ســایر رشــته های پزشــکی مرتبــط در اصفهــان برگــزار 

می شــود.
دکتــر بهــزاد برکتیــن افــزود: مهم تریــن هــدف از برگــزاری ایــن 
ــای  ــوزادان و چالش ه ــایع ن ــکالت ش ــایی مش ــره، شناس کنگ
ــع  ــن مناب ــری از آخری ــا بهره گی ــا ب ــان آنه ــر ســر درم ــود ب موج
علمــی و فناوری هــای روز دنیــا و تعامــل بیــن گروهــی در ایــن 

زمینــه اســت.
وی یکــی از تفاوت هــای ایــن کنگــره را بــا همایش هــای مشــابه 
ــورت  ــه ص ــی ب ــت های هم اندیش ــزاری نشس ــور، برگ آن در کش
ــته  ــکان برجس ــتادان و پزش ــور اس ــا حض ــخ ب ــش و پاس پرس
ــا  ــت ب ــره 10 نشس ــن کنگ ــرد: در ای ــه ک ــوان و اضاف ــور عن کش
موضوعاتــی ماننــد درمــان تشــنج نــوزادان، بیماری هــای قلبــی، 
اکســیژن درمانی، مجــرای شــریانی قلــب بــاز در نــوزادان نــرم و 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــای خون ــز فرآورده ه ــارس و تجوی ن
ایــن پزشــک فــوق تخصــص، شــایع ترین بیماری هــای نــوزادان 
را تنفســی و عفونــی خوانــد و گفــت: تــالش مــا بــر ایــن اســت 
تــا بــا هم اندیشــی و تعامــل بیــن پزشــکان رشــته های مختلــف 
از نــوزادان و کــودکان گرفتــه تــا رادیولوژیســت ها، بهتریــن و 

جدیدتریــن روش هــای درمانــی معرفــی و ارائــه شــود.

راه اندازی نخستین مرکز جامع 
خون کشور در اصفهان

گروه اصفهان فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

مدیــر عامــل انجمــن ترویــج فرهنــگ اهــدای خــون از راه انــدازی 
نخســتین مرکــز جامــع خــون در اصفهــان خبــر داد.

محمدمهــدی حریــری در مراســم تجلیــل از اهداکننــدگان خــون 
 NGO اظهــار کــرد: انجمــن ترویــج فرهنــگ اهــدای خــون یــک
خیریــه اســت؛ ســال ها کمبــود چنیــن انجمنــی در اصفهــان برای 
ترویــج فرهنــگ اهــدای خــون کــه مــردم و همــه قشــرها در آن 

فعــال باشــند، احســاس می شــد.
مدیــر عامــل انجمــن ترویــج فرهنــگ اهــدای خــون بــا اشــاره 
ــزود:  ــته، اف ــال گذش ــن از س ــن انجم ــت ای ــروع فعالی ــه ش ب
ــن انجمــن از اعضــای شــورای شــهر، پزشــکان  ــره ای هیئت مدی
و مســئوالن شــهر هســتند کــه چهــار کمیتــه شــامل کمیته هــای 
ترویــج اهــدای خــون، علمــی، ارتباطــات و توســعه در این انجمن 

فعــال هســتند.
ــن  ــعه ای انجم ــی و توس ــای فرهنگ ــاره فعالیت ه ــری درب حری
گفــت: در اســتان اصفهــان بــا کمبــود فضاهــای فیزیکــی انتقــال 
ــن امــر فقــط یــک مرکــز  ــرای ای ــه رو هســتیم کــه ب خــون روب
ــک  ــا کم ــم ب ــر داری ــت. در نظ ــود اس ــان موج ــو در اصفه خواج
خیــران ایــن حــوزه، مرکــز جامــع انتقــال خــون را بــه عنــوان یکی 
از کامل تریــن مراکــز انتقــال خــون کشــور در اصفهــان راه انــدازی 

و احــداث کنیــم.
وی بــا ابــراز امیــدواری از احــداث ایــن مرکــز در آینــده ای نزدیــک 
ــوان  ــه عن ــز ب ــن مرک ــرد: ای ــح ک ــان مشــتاق دوم تصری در خیاب
یکــی از مراکــز جامــع انتقــال خــون بــا دارابــودن تمــام بخش هــا 
می توانــد نقــش مهمــی در افزایــش فضــای فیزیکــی و دانــش 

علمــی در انتقــال خــون داشــته باشــد.

 کارگاه روابط عمومی تئاتر 
در اصفهان

متخصــص حــوزه ارتباطــات و رســانه گفــت: کارگاه روابــط عمومی 
ــه  ــته ب ــر وابس ــاالر هن ــت ت ــه هم ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــر ب تئات
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ س

برگــزار می شــود.
ــط  ــش رواب ــت: دان ــار داش ــه اظه ــن زمین ــی در ای ــادی زمان ه
ــد  ــت؛ هرچن ــی اس ــی عموم ــاط، مبحث ــث ارتب ــی و مبح عموم
مدت هاســت بــا رویکــردی ســازمانی بــه بررســی ایــن مســئله 
ــی  ــئله ای عموم ــت مس ــش درحقیق ــن دان ــا ای ــد، ام می پردازن
اســت کــه طبــق نظریــه مطرح شــده توســط بنــده در دانشــگاه، 

ــی اســت. ــش زندگ ــک دان ــی ی ــط عموم رواب
وی ادامــه داد: اگــر بخواهیــم بــا رویکــردی ســازمانی بــه دانــش 
روابــط عمومــی نــگاه کنیــم، بایــد بدانیــم روابــط عمومــی بــرای 
یــک مجموعــه بــه منزلــه معرفــی و ایجــاد ارتبــاط بــا ذی نفعــان 

ــع و اطالع رســانی اســت. کســب مناب

پنج سینمای اصفهان، میزبان 
بازی های تیم ملی فوتبال ایران

مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان گفــت: پنج 
ســینمای اســتان اصفهــان، میزبــان بازی هــای تیــم ملــی فوتبال 

ایــران و فینــال جــام جهانی 2018 روســیه شــد.
ســید مصطفــی حســینی بــا اشــاره بــه تأیید تهــران بــرای پخش 
ــان،  ــینماهای اصفه ــی 2018 در س ــام جهان ــای ج ــده بازی ه زن
از پخــش نخســتین بــازی تیــم ملــی ایــران بــا مراکــش در دو 
ــاغ در اصفهــان  ســینمای ســپاهان و پردیــس ســینمایی چهارب

خبــر داد.
وی تصریــح کــرد: ایــن بــازی بــا اســتقبال بســیار خــوب 

تماشــاگران بــدون هیــچ مشــکلی برگــزار شــد.
مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــد  ــز می توانن ــر اســتان نی ــدان در شــهرهای دیگ ــه عالقه من اینک
بــه دیــدن بازی هــای بعــدی تیــم ملــی کشــورمان بــا تیم هــای 
اســپانیا و پرتغــال و بــازی فینــال جــام جهانــی برونــد، افــزود: 
ــاغ،  ــینمایی چهارب ــس س ــپاهان و پردی ــینما س ــر س ــالوه ب ع
و  فوالدشــهر  فرهنــگ  یاســمن شاهین شــهر،  ســینماهای 
همچنیــن فرهنــگ میمــه بــه صــورت همزمــان بازی هــا را اکــران 
می کنند.حســینی دربــاره روش تهیــه بلیــت ســینما خاطرنشــان 
ســاخت: عالقه منــدان می تواننــد از طریــق ســایت ســینماتیکت 

بــرای تهیــه بلیــت 20 هــزار تومانــی اقــدام کننــد.

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

در دومیــن نشســت اســتاندار اصفهــان بــا اصحاب 
رســانه، گــزارش آخریــن اقدامــات این ســازمان در 
راســتای حــل مشــکالت آب، برنامه ریزی هــای 
جمعیتــی با رویکــرد اســتفاده از ظرفیــت جمعیت 
جــوان اســتان و تعامالتــی کــه بــا شــهرهای 
زیرســاخت های  تقویــت  بــرای  خواهرخوانــده 
گردشــگری اعمــال شــده اســت، تشــریح شــد.

ــان، در حضــور  ــزاده، اســتاندار اصفه ــر مهرعلی دکت
ــعه  ــادی و توس ــی امنیتی، اقتص ــان سیاس معاون
منابــع انســانی، هماهنگــی و امــور عمرانــی و 
ــا  ــود ب ــت خ ــتاندار در نشس ــوزه اس ــر کل ح مدی
خبرنــگاران، فضــای سیاســی اقتصادی کشــور 
ــد پســابرجام در داخــل و خــارج، بســیار  را در رون
متفــاوت از ســال های قبــل دانســت و از تعامالتــی 
کــه قــرار اســت در مقابلــه بــا عهدشــکنی آمریــکا 

ــر داد.  ــرد، خب ــورت بگی ــان ص ــطح جه درس

وی گفــت: بــا وجــود تهدیــدات و تحریم هــا، 
کشــور همچنــان بــه مقابلــه و فعالیت هــای 
خــود ادامــه داده اســت؛ ضمــن آنکــه برجــام آثــار 
ــس  ــی، پ ــی پیامدهــای منف ــی داشــت؛ ول مثبت
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــاد ش ــکا ایج ــکنی آمری از عهدش
رونــد می خواهنــد فشــار بیشــتری بــه جمهــوری 
ــزوای  ــه ان ــر ب ــه منج ــد ک ــل کنن ــالمی تحمی اس
ــدات  ــه دلیــل ســرپیچی از تعه ــکا ب بیشــتر آمری

بین المللــی می شــود. 
اســتاندار اصفهــان بــر یافتــن فرصت هــای جدیــد، 
ــه  ــتگی ب ــدون وابس ــود ب ــه خ ــتر ب ــکای بیش ات
درآمدهــای نفتــی و دســتیابی بــه تکنولوژی هــای 
جدیــد، برخــورداری از نیــروی جــوان و موقعیــت 
تاریخی بــودن کشــور  اهمیــت  و  اســتراتژیک 

تأکیــد کــرد. 
ــا  ــان ب ــی اصفه ــه خواهرخواندگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــرد ک ــام ب ــان، از ســن پترزبورگ ن 14 شــهر جه
ــی  ــهر تعامالت ــن ش ــه ای ــود ب ــر خ ــفر اخی در س

ــن دو  ــتقیم بی ــای مس ــدازی پروازه ــرای راه ان ب
خواهرخوانــده و دیگــر مناطــق گردشــگری ایــران 

ــت.  ــته اس داش
مهرعلیــزاده در حــوزه آب و زاینــده رود از اعتبــارات 
تأمین شــده بــرای تونــل ســوم کوهرنــگ خبــر داد 

و پیشــرفت کار را رضایت بخــش خوانــد. 
ــران در  ــف مدی ــش ضعی ــه نق ــه ب ــا توج وی ب
ســال های گذشــته، از جــدول مشــخصی کــه 
ــده و از  ــف ش ــارف در آن تعری ــزان آب و مص می
و  اصفهــان  اســتان های  در  اردیبهشــت  اوایــل 
همجــوار اجــرا می شــود، خبــر داد و برنامــه 
این گونــه  را  پایــاب  تــا  ســراب  از  زاینــده رود 
تشــریح کــرد: بایــد میــزان ورودی آب را افزایــش 
ــم؛  ــرل کنی ــه را کنت ــم و برداشــت های بی روی دهی
ســاماندهی زاینــده رود از ابتــدا تــا انتهــا و کنتــرل 

پمپ هــا بایــد انجــام شــود. 
ــان  ــه اصفه ــه ب ــی ک ــر آب وی گفــت: فعــال دو براب
ــت  ــد وضعی ــه بای ــود ک ــت می ش ــد، برداش می آی

آن مشــخص شــود.
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره به مشــکالت شــرق و 
تمــام شــهرهایی کــه در مســیر رودخانــه از طریــق 
ــد،  دامــداری و کشــاورزی امــرار معــاش می کردن
افــزود: عــالوه بــر 66 رشــته کاری، 7 هــزار و 845 
ــان  ــارد توم ــرمایه گذاری 2700 میلی ــا س ــرح ب ط
بــا ســقف اجــرای 3 ســال در نظــر گرفتــه شــده 

ــه صــورت تســهیالت  ــان ب ــارد توم ــه 1700 میلی ک
تکلیفــی در اختیــار افــراد قــرار می گیــرد و 60 هــزار 
ــکی  ــی از خش ــیب دیده ناش ــاورزان آس ــر کش نف
ــد. همچنیــن طرح هــای  آب را پشــتیبانی می کنن
اشــتغال زایی شــامل ایجــاد گلخانــه، پــرورش 
شــتر و شــترمرغ، بــز و گونه هایــی از گیاهــان 

ــاه شــروع می شــوند.  ــل تیرم ــی از اوای داروی
وی طــرح دیگــر را نصــب یونیت هــای انــرژی 
خورشــیدی روی پشــت بــام خانه هــا بــرای تولیــد 
و فــروش بــرق، عــالوه بــر اســتفاده رایــگان خانوار 

اعــالم کــرد. 
ــد  ــه قص ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتاندار اصفه اس
نداریــم،  را  اســتان  کشــاورزی  ازبین بــردن 
ــی  ــاز آب ــا نی ــت ب ــای کاش ــه روش ه ــتیابی ب دس

کمتــر را در دســت بررســی عنــوان کــرد.
اســتاندار در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیای 
ــه سالمندشــدن  ــوط ب ــی مرب ــاره نگران وطــن درب
ــرای  ــزی ب ــده و برنامه ری ــت اســتان در آین جمعی
اســتفاده از پتانســیل جمعیــت جــوان فعلــی بــا 
هــدف رشــد و توســعه، از برنامه هــای فــراوان 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــان ک ــورای جوان ــات ش و جلس
انجــام شــده اســت، خبــر داد و گفــت: بایــد 
نیروهــای الیــق، متعهــد و کاردانــی کــه همســویی 
ــه کار  ــند، ب ــته باش ــت داش ــای دول ــا برنامه ه ب

ــه شــوند.  گرفت

وی بــا اشــاره بــه انتصابــات اخیــر از بیــن 
بــه  خــود  جــدی  توجــه  و  جوان ترهــا 
برنامه ریــزی بــرای نیروهــای جــوان، از پیگیــری 
ــتغال  ــر، اش ــتغال فراگی ــای  اش ــام طرح ه انج
ــایری،  ــتایی و عش ــق روس ــرای مناط ــدار ب پای
طــرح کارآمــوزی اســتاد و شــاگرد و طــرح 
جامــع اشــتغال بــرای کشــاورزان آســیب دیده در 
ــرای  ــادآور شــد: ب ــر داد و ی ــان خب شــرق اصفه
ــارد  ــر، 1600 میلی ــتغال فراگی ــرح اش ــرای ط اج
ــه اســتان اصفهــان، اختصــاص یافتــه  تومــان ب
ــر  ــزار نف ــش از 250 ه ــه بی ــی ک ــت؛ در حال اس

ــم. ــان داری ــکار در اصفه بی
ــع  ــعه مناب ــادی و توس ــاون اقتص ــجاعی، مع ش
ــوان  ــه عن ــک را ب ــدر خش ــداث بن ــانی، اح انس
یکــی از عوامــل رشــد کشــور بــا توجــه بــه 
موقعیــت لوجســتیک اصفهــان و دسترســی 
ــد و از  ــروری خوان ــور ض ــاط کش ــر نق ــه دیگ ب
جانمایــی آن در 40 کیلومتــری شــرق اصفهان در 
مجــاورت منطقــه اقتصــادی خبــر داد کــه چــون 
ــتان در  ــالت اس ــچ از معض ــای گ ــود کوره ه وج
ــا اســتقرار بنــدر خشــک،  ایــن منطقــه اســت ب
ــر  ــالوه ب ــود و ع ــل می ش ــا مخت ــت آنه فعالی
ــه ایجــاد  کاهــش معضــالت زیســت محیطی ب
اشــتغال و رشــد اقتصــادی منطقــه کمــک 

ــرد. ــد ک خواه

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای  کیمیای وطن
اســتان اصفهــان گفــت: حضــور دست فروشــان در کنــار جــاده 

عامل افزایش تصادفات شده است.
ــار  ــان در کن ــور دست فروش ــه داد: حض ــری ادام ــدی خض مه
ــداران  ــه راه ــت ک ــکالتی اس ــی از مش ــتان، یک ــای اس جاده ه
ــش  ــث افزای ــا باع ــود آنه ــرا وج ــته اند؛ زی ــورد داش ــا آن برخ ب
ــم  ــخص و ه ــود ش ــرای خ ــم ب ــارت، ه ــروز خس ــادف و ب تص

ــت. ــور، اس ــال عب ــدگان در ح ــرای رانن ب
وی افــزود: راننــدگان بــه دلیــل نداشــتن آگاهــی در طول مســیر 
پــس از مشــاهده ایــن افــراد تغییــر مســیر می دهنــد کــه ایــن 
تغییــر مســیر ناگهانــی باعــث ناتوانــی در کنتــرل خــودرو و بــروز 
تصــادف و همچنیــن ایجــاد وقفــه در ترافیــک عبــوری خواهــد 

شـد.

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان 
ــا  ــورد ب ــاده و برخ ــه از ج ــایل نقلی ــروج وس ــرد: خ ــالم ک اع
خودروهــای توقف کــرده و سرنشــینان آنــان و همچنیــن خــود 
دست فروشــان از مــوارد دیگــری اســت کــه جــان و مــال 

شــهروندان را تهدیــد می کنــد.
ــر  ــتقرار ه ــا، اس ــی راه ه ــون ایمن ــت قان ــاده هف ــزود: م وی اف
شــیئی در راه هــا و حریــم قانونــی آن و همچنیــن هرگونــه 
عملیــات را کــه باعــث اخــالل در امــر عبــور و مــرور شــود، ممنوع 

کــرده اســت.
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــت: اداره کل راه ــری گف خض
اســتان اصفهــان بــرای حفــظ جــان و مال شــهروندان و تســهیل 
در عبــور و مــرور بــا متخلفــان در ایــن حــوزه به شــدت برخــورد 

می کنــد.

گروه اصفهان فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

و  ســرمایه گذاری  ســازمان  عامــل  مدیــر 
از  مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان 
رتبه بنــدی بعضــی شــرکت ها و ســرمایه گذاران 
خبــر داد و گفــت: اعمــال ســالیق شــخصی در 
می شــود. محــدود  ســرمایه گذاری  پروژه هــای 

ــاب  ــع اصح ــته در جم ــی روز گذش ــهرام رئیس ش
ــای  ــوع کل قرارداده ــت: مجم ــار داش ــانه اظه رس
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  مشــارکتی 

ــورد  ــروز 169 م ــه ام ــا ب ــی ت ــارکت های مردم مش
ــان  ــن می ــه از ای ــت ک ــی اس ــش خصوص ــا بخ ب
141 قــرارداد در حــوزه ســاختمان و مســکن منعقــد 
ــد  ــای غیرســاختمانی مانن ــه قرارداده شــده و بقی

ــت. ــان اس ــوم اصفه ــروژه آکواری پ
بــا  ســاختمانی  مشــارکت های  در  افــزود:  وی 
ــه  ــا پروان ــی ب ــوال زمین ــهرداری معم آورده ای از ش
ســاختمانی و آورده شــریک کــه منابــع مالــی 
اســت، بــا نــام مشــارکت های مدنــی انجــام 
می شــود و ســود حاصلــه در پایــان براســاس 

درصــدی مبتنــی بــر آورده هاســت.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  عامــل  مدیــر 
مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان گفــت: 
بعضــی پروژه هــای اجرایــی شــهرداری ســودآوری 
ــی وارد  ــی کــه هرجــا بخــش دولت ــد؛ در حال ندارن
شــده، همیــن مشــکالت هــم ایجــاد شــده اســت. 
بایــد ایــن اقدامــات بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــود؛ ولــی هنــوز بــرای ورود ســرمایه گذار فــرش 
ــد  ــات نیازمن ــن موضوع ــم؛ ای ــن نکردی ــز په قرم

ــت. ــود اس ــه خ ــوص ب ــتورکار های مخص دس

ــکالت  ــری از مش ــرای جلوگی ــرد: ب ــوان ک وی عن
در  شــخصی  ســالیق  اعمــال  ایجادشــده، 
پروژه هــای ســرمایه گذاری محــدود می شــود و 
معاونــت برنامه ریــزی در حــال رتبه بنــدی بعضــی 

اســت. ســرمایه گذاران  و  شــرکت ها 
ــد جــذب ســرمایه گذار  ــه رون ــا اشــاره ب رئیســی ب
بیــان کــرد: روال جــذب از طریــق انتشــار فراخــوان 
بــه  نیــاز  بــوده کــه  رســمی  روزنامه هــای  در 
اطالع رســانی  ســایت  دارد؛  گسترده ترشــدن 
ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی 
بــه زودی بــا طراحــی جدیــد و بــا جزئیــات تمــام و 
شناســنامه قراردادهــا دردســترس قــرار می گیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان در ســال های گذشــته 
رتبــه ســوم اســتان ها در جــذب ســرمایه گذار 

خارجــی را در مبلــغ قــرارداد داشــت، تصریــح 
ــت  ــرارداد هش ــد ق ــس از عی ــاه پ ــرد: در دو م ک
پــروژه امضــا شــده و تعــدادی از پروژه هــا هــم در 
ــرارداد  ــتند؛ ق ــی هس ــال بررس ــی در ح اداره حقوق
ــاد  ــال انعق ــم در ح ــهر ه ــاب ها در شاهین ش پس

ــت. اس
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  عامــل  مدیــر 
اصفهــان  شــهرداری  مردمــی  مشــارکت های 
پروژه هــای  کــه  آنجایــی  از  داشــت:  تأکیــد 
شــهری معمــوال حجــم وســیعی دارنــد و نیازمنــد 
ــتفاده  ــکان اس ــتند، ام ــادی هس ــی زی ــع مال مناب
ــه  ــن ب ــا ای ــدارد؛ ام از ســرمایه های خــرد وجــود ن
معنــای بســته بودن راه مشــارکت های مردمــی 

نیســت. خــرد  ســرمایه های 

ــترده  ــکاری گس ــان از هم ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
ایمنــی  ارتقــای  طــرح  اجــرای  در  اســتانی  دســتگاه های 

داد. خبــر  موتورســواران 
رضــا رضایــی دربــاره اهــداف اجــرای طــرح ارتقــای ایمنــی 
موتورســواران اظهــار داشــت: طــرح ارتقــای ایمنــی موتورســواران بــا 
همــکاری پلیــس راهــور اســتان و معاونــت حمــل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری اصفهــان بــا هــدف آمــوزش و فرهنگ ســازی در زمینــه 

ایمنــی موتورســواران در حــال اجراســت.
وی افــزود: در راســتای اجــرای ایــن طــرح، نقــاط پرســانحه 
موتورســواران شناســایی می شــود، مأمــوران پلیــس در ایــن مناطق 
اســتقرار می یابنــد و بــا موتورســواران متخلــف برخــورد کــرده و بــا 
توجــه بــه نــوع تخلــف، آن هــا را بــه کالس هــای آموزشــی واقــع در 

پــارک قلمســتان و پــارک پرویــن معرفــی می کننــد.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
بیــش از 50 درصــد تصادفــات منجــر بــه فــوت متعلــق بــه 
موتورســواران اســت، گفــت: برگــزاری چنیــن طرح هایــی ضــروری 

الزم االجراســت. و 
وی همچنیــن دربــاره برنامه هــای آینــده ایــن طــرح بیــان داشــت: 
ــا و  ــر نهاده ــکاری دیگ ــا هم ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــای م از اولویت ه
ســازمان ها، طــرح ارتقــای ایمنــی موتورســواران را گســترده تر کنیــم.

ــواران  ــه موتورس ــد ب ــدم اول بای ــرد: در ق ــان ک ــی خاطرنش رضای
آگاهی هــا و آموزش هــای الزم داده شــود و در مرحلــه بعــد 
ــن مســیرهای  ــال و همچنی ــی اعم ــا و ممنوعیت های محدودیت ه
ویــژه ای مطابــق بــا شــرایط ایمنــی موتورســواران طراحــی خواهــد 
شــد. بــا اجــرای درســت ایــن طــرح یقینــا ســوانح موتورســواری 

کاهــش خواهــد یافــت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان مطرح کرد:

افزایش میزان تصادفات با حضور دست فروشان در کنار جاده

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان:

اعمال سالیق شخصی در سرمایه گذاری ها محدود می شود

 اجرای طرح ارتقای ایمنی موتورسواران 
در اصفهان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خبر داد:

مسدودکردن حدود ۵ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز طی ۱۲ سال در اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان گفــت: طــی 12 ســال 
ــتان  ــطح اس ــاز در س ــاه غیرمج ــه چ ــزار و 874 حلق ــته 4 ه گذش

اصفهــان مســدود شــد.
ــت:  ــار داش ــر اظه ــا مه ــو ب ــی در گفت وگ ــعود میرمحمدصادق مس
بــه دنبــال مســدودکردن بیــش از 4 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در 
ســطح اســتان در ایــن ســال ها صرفه جویــی 194.5 میلیــون متــر 
مکعبــی در مصــارف آب زیرزمینــی اســتان اصفهــان حاصــل شــده 

اســت.
وی  از پرشــدن 2 هــزار و 768 حلقــه چــاه غیرمجــاز در ســال های 
94 تــا 96 خبــر داد و بیــان داشــت: در ســال 92، یــک هــزار و 266 
حلقــه چــاه غیرمجــاز شناســایی شــد و در ســال 93 ایــن رقــم بــه 
393 حلقــه رســید و در ســال 94، 563 و در ســال 95 بــه یــک هزار 

و 622 و در ســال 96 بــه 689 حلقــه چــاه غیرمجــاز رســید.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان اعــالم کــرد: 
وزارت نیــرو بــا توجــه بــه تجربیــات حاصــل از عملکــرد وظایــف و 
ــم  ــارم و پنج ــه  چه ــای برنام ــدرج در قانون ه ــی من ــف قانون تکالی
توســعه کشــور مبنــی بــر جبــران 25 درصــد از کســری حجــم مخزن 
ــق  ــود تحق ــا وج ــر دوره و ب ــی در ه ــالن منف ــت های دارای بی دش
ــه منظــور برون رفــت  ــن هــدف در طــول برنامه هــای یادشــده، ب ای
ــا و  ــرای تنظیــم و پیشــنهاد طــرح احی ــی ب از ایــن وضعیــت بحران
ــی آب  ــه شــورای عال ــی کشــور ب ــع آب زیرزمین تعادل بخشــی مناب
ــع و  ــن مناب ــادل بی ــرد تع ــش عملک ــتار افزای ــرد و خواس ــدام ک اق
ــه  ــال های برنام ــال 94 و س ــور در س ــای کش ــارف در آبخوان ه مص

ششــم شــد.
وی بیــان داشــت: ایــن طــرح بــرای تثبیــت ســطح آب زیرزمینــی 
در شــرایط فعلــی و جبــران کل کســری حجــم مخــزن دشــت های 
دارای بیــالن منفــی در کل کشــور بــه طــور متوســط بــه میــزان 4.6 
میلیــارد متــر مکعــب در هــر ســال اســت کــه بــرای اجــرا در ســال 
94 و ســال های برنامــه ششــم توســعه برنامه ریــزی شــده اســت.

ــی 15  ــا و تعادل بخش ــرح احی ــرای ط ــت: ب ــی گف میرمحمدصادق
ــف شــده اســت. ــروژه تعری پ

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

ــالک،  ــد س ــلمین احم ــالم و المس حجت االس
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــالمی، در گفت وگ اس
ــا اشــاره بــه وضعیــت کم آبــی اســتان  وطــن، ب
به ویــژه شــهر اصفهــان گفــت: بارندگــی اســتان 
اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته نزدیــک بــه 
ــر  ــان از نظ ــته و اصفه ــش داش ــد کاه 50 درص
خطــر  مــرز  در  اســتان های  جــزو  کم آبــی 

اســت.
ــه آب  ــده رود ک ــد زاین ــه داد: ورودی س وی ادام
ــک  ــر نزدی ــد، پیش ت ــن می کن ــتان را تأمی اس
ــود و  ــب ب ــر مکع ــون مت ــزار و 400 میلی ــه ه ب
امســال فقــط 300 میلیــون متــر معکــب اســت؛ 
بنابرایــن حجــم زیــادی از آن کــم شــده اســت.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اســالمی مهم تریــن مســئله اصفهــان را کمبــود 
ــود  ــا وج ــرد: ب ــار ک ــمرد و اظه ــع آب برش مناب

بارندگی هــای اردیبهشــت ماه، تــداوم خنکــی 
هــوا و صرفه جویــی مصــرف آب توســط مــردم، 
ــیار  ــع آب بس ــود مناب ــکل کمب ــان مش همچن

جــدی اســت.
حجت االســالم و المســلمین احمــد ســالک 
اظهــار کــرد: برای پیگیری مشــکالت آب اســتان 
اصفهــان پــس از جلســات زیــادی کــه بــا وزیــر 
نیــرو برگــزار شــد، بــه ســه راه حــل کوتاه مــدت، 
ــم. ــدا کردی ــدت دســت پی ــدت و بلندم میان م

وی بــا بیــان اینکــه راه حــل اول کوتاه مــدت 
ــود  ــر خ ــت تأثی ــش را تح ــد بخ ــت و چن اس
ــتفاده از  ــه اول اس ــزود: نکت ــد، اف ــرار می ده ق
ــک  ــه بی ش ــت ک ــتان اس ــل اس ــای داخ آب ه
کنتــرل ایــن آب هــا امکان پذیــر و قابــل دقــت 
اســت و البتــه برنامه ریــزی خوبــی در ایــن 

ــت. ــده اس ــام ش ــاط انج ارتب

 آورده های دولت برای تونل سوم 
کوهرنگ

ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــرمایه گذاری  ــه دوم س ــه داد: نکت ــالمی ادام اس
ــا آورده هــای دولــت بــرای  بخــش خصوصــی ب
ــات آن  ــگ اســت کــه عملی ــل ســوم کوهرن تون
باید توســط شــرکت ســابیر به ســرانجام برســد.

ــرده  ــالم ک ــرو اع ــر نی ــه وزی ــان اینک ــا بی وی ب
اســت بــر فعالیت هــای شــرکت ســابیر در 
ــرد،  ــد ک ــارت خواه ــگ نظ ــوم کوهرن ــل س تون
افــزود: ایــن پــروژه تاکنــون 30 درصد پیشــرفت 

ــت. ــته اس ــت داش فعالی
حجت االســالم و المســلمین ســالک اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در ارتبــاط بــا بارورکردن 
ــم  ــیده ایم، نمی توانی ــه ای نرس ــه نتیج ــا ب ابره

گزارشــی اعــالم کنیــم.

 برنامه ریزی برای آغاز اجرای پروژه 
بهشت آباد

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســالمی دربــاره راهــکار میان مــدت رفــع مشــکل آب 
در اصفهــان اظهــار کــرد: راهــکار میان مــدت مباحثــی 
ــرای آن بیــش از   همچــون بهشــت آباد اســت کــه ب
12 ســال کار کارشناســی داخلــی و خارجــی انجــام 

شــده اســت.

حجت االســالم و المســلمین ســالک تصریــح کــرد: 
ــروژه بهشــت آباد  ــاز اجــرای پ ــرای آغ ــزی ب برنامه ری
انجــام و ســال 97 بــرای پیگیــری جــدی ایــن 

ــه شــده اســت. موضــوع در نظــر گرفت
 در سطح کشور مشکل توزیع عادالنه آب 

وجود دارد
وی بــا اشــاره بــه راهــکار درازمــدت رفــع مشــکل آب 
ــت  ــدت مدیری ــکار درازم ــرد: راه ــد ک ــان تأکی اصفه
مصــرف آب در ســطح کالن کشــور اســت؛ از ایــن رو 
اعــالم می کنــم در ســطح کشــور کمبــود آب نداریــم؛ 
زیــرا مشــکل توزیــع عادالنــه آب اســت و ایــن معضل 

مدیریتــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی 
ــت  ــرو صحب ــر نی ــا وزی ــه ب ــن رابط ــه داد: در ای ادام
شــده اســت کــه اســتفاده از آب هــای خلیــج فــارس 
و دریــای خــزر بــرای انتقــال بــه داخــل کشــور انجــام 
ــه  ــک ب ــتان های نزدی ــدادی از اس ــه تع ــود؛ البت ش
خلیــج فــارس ایــن اقــدام را آغــاز کرده انــد و اصفهان 

نیــز قــرار اســت در ایــن راســتا ورود پیــدا کنــد.

#خبر _گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی
دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 

و مدیر جهاد کشاورزی کاشان 
کاشانابراهیم قربانی

E.Ghorbani@eskimia.ir

بــه گــزارش روابــط عمومــی، جنــاب ســرهنگ 
ــا  ــیج، ب ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی ــدی، فرمان عمومه
مهنــدس مجیــد کافــی زاده، مدیــر جهــاد کشــاورزی 

ــرد. ــدار ک ــان، دی ــتان کاش شهرس
بــه مناســبت ســالروز صــدور فرمــان حضــرت امــام 
ــازندگی،  ــاد س ــکیل جه ــر تش ــی ب ــی)ره( مبن خمین
ناحیــه  فرمانــده  عمومهــدی،  پاســدار  ســرهنگ 
ــی  ــراه تن ــه هم ــان، ب ــپاه کاش ــیج س ــت بس مقاوم
ــین  ــیج مهندس ــئوالن بس ــکاران و مس ــد از هم چن
بــا حضــور در مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــاورزی  ــاد کش ــه جه ــک هفت ــن تبری ــان ضم کاش
ــران  ــر جهادگ ــی زاده و دیگ ــد کاف ــدس مجی ــه مهن ب
مقاومــت  ناحیــه  هم افزایــی  و  همــکاری  بــر 
بســیج و مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
در راســتای توســعه پایــدار بخــش کشــاورزی و 
ــور  ــه منظ ــزی ب ــد و برنامه ری ــد تولی ــق هدفمن رون
ــوان معیشــتی کشــاورزان در چهارچــوب  ــش ت افزای
تأکیــد  مقاومتــی  اقتصــاد  برنامه هــای   اهــداف 

کرد.
ــر  ــی زاده، مدی ــد کاف ــدس مجی ــدار، مهن ــن دی در ای
جهــاد کشــاورزی شهرســتان کاشــان، ضمــن تشــکر 
از حضــور فرمانــده محتــرم ناحیــه مقاومــت بســیج 
ــیل ها و  ــه پتانس ــاره ب ــا اش ــان، ب ــان ایش و همراه
ظرفیت هــای بخــش کشــاورزی شهرســتان بــه 
بســتر های غنــی و بــا ظرفیــت بــاالی تولیــد و 
ــت  ــر تقوی ــرد و ب ــن بخــش اشــاره ک اشــتغال در ای
اعتمادبه نفــس و باورمنــدی فعــاالن شــریف بخــش 
ــوالت  ــی در محص ــور خودکفای ــه منظ ــاورزی ب کش

ــد  ــور تأکی ــی کش ــت غذای ــن امنی ــی و تأمی اساس
کرد.

وی بــا ذکــر خاطراتــی از همــکاری و هم افزایــی 
جهــاد کشــاورزی و ســپاه پاســداران طــی ســال های 
به ویــژه  انقــالب  پیــروزی  از  پــس  اول  دهــه 
ــاط کاری و  ــت ارتب ــی تقوی ــگ تحمیل ــای جن روزه
همکاری هــای اجرایــی و عملیاتــی را بــه منظــور 
بخــش  بهره بــرداران  اقتصــادی  تــوان  افرایــش 

کشــاورزی، امــری الزم و ضــروری دانســت.

۸۵روستای اردستان با تانکر 
آب رسانی می شود

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

مدیــرآب و فاضــالب روســتایی شهرســتان اردســتان 
گفــت: در حــال حاضــر شــش عــدد تانکــر آبرســانی 
ســیار در روســتاها فعــال هســتند و بــه 85 روســتا 

ــد. ــانی می کنن آبرس
رضــا دهقــان اظهــار کــرد: شــروع عملیــات تعویــض 
ــتان  ــبندی اردس ــتای ماس ــی روس ــبکه های داخل ش

آغــاز شــده اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه فرسوده شــدن شــبکه 
داخلــی روســتا، تعویــض آن بــه متــراژ 2 هــزار و 100 
ــد  ــام خواه ــال انج ــون ری ــار 500 میلی ــا اعتب ــر ب مت

شــد.
مدیــرآب و فاضــالب روســتایی شهرســتان اردســتان 
گفــت: بازســازی انشــعابات ایــن روســتا بــه تعــداد 
75 مــورد و نصــب 9 عــدد شــیر فلکــه بــرای تنظیــم 
آب بــا مشــارکت بخشــداری و دهیــاری روســتا 

ــود. ــام می ش انج
دهقــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر شــش عــدد 
ــال هســتند،  ــر آبرســانی ســیار در روســتاها فع تانک
ــود  ــانی می ش ــتا آبرس ــه 85 روس ــرد: ب ــح ک تصری
ــن تعــداد، 45 روســتا تحــت پوشــش آب  کــه از ای

ــدارد. روســتایی قــرار ن
مدیــرآب و فاضــالب روســتایی شهرســتان اردســتان 
تأکیــد کــرد: روزانــه 22 ســرویس آب بــه روســتاها 
ــوده و  ــب آب ب ــر مکع ــه 264 مت ــل می شــود ک حم
تعــداد 30 تانکــر فلــزی 6 هــزار و 30 هــزار لیتــری به 
منظــور اســتقرار در روســتاهای غیرتحــت پوشــش و 
روســتاهایی کــه از آب اصفهــان اســتفاده می کننــد و 
آب جیره بنــدی دارنــد بــا هزینــه یــک میلیــارد و 500 

میلیــون ریــال نصــب شــده اســت.

 تجهیز ۵ هزار هکتار از 
زمین های کشاورزی گلپایگان به 

سامانه آبیاری تحت فشار
مدیــر جهــاد کشــاورزی گلپایــگان گفــت: از 30 هــزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی شهرســتان، 5 هــزار هکتــار 
بــه ســامانه آبیــاری تحــت فشــار مجهز شــده اســت.
ــد از طــرح  ــی گل محمــدی در حاشــیه بازدی حیدرعل
آبیــاری کم فشــار در شــهر گلشــهر بــه مناســبت 
ــار کــرد: سیاســت های  ــاد کشــاورزی اظه ــه جه هفت
ــداری  ــی و پای ــت غذای ــاد کشــاورزی، امنی کالن جه

ــت. ــاورزی اس کش
تغییــر  سیاســت های  راســتای  در  افــزود:  وی 
الگــوی کشــت، جهــاد کشــاورزی بــرای کشــت های 
داده  انجــام  را  اقداماتــی  آب کــم،  مصــرف   بــا 

است.
وی گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا کشــت 
و گیاهــان  گل محمــدی، کشــت های گلخانــه ای 
ــتند  ــازگار هس ــالی س ــرایط خشکس ــا ش ــی ب داروی
ــج فرهنــگ کشــت در بیــن کشــاورزان  ــا تروی کــه ب
از اراضــی کشــاورزی شهرســتان بــه  80 هکتــار 
کشــت گل محمــدی و 60 هکتــار بــه کشــت زعفــران 

اختصــاص دارد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی گلپایــگان افــزود: ســه مجوز 
بــرای احــداث کارخانــه صنایــع تبدیلــی ازجملــه 
ــی  گالبگیــری، اســانس و عرقیجــات گیاهــان داروی
صــادر شــده اســت کــه بــه زودی احــداث می شــوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با کیمیای وطن:
کمبود منابع آب در اصفهان جدی است

امروز  چهارشنبه 30 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 733 روزنامه

استاندار اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگار کیمیای وطن درباره برنامه ریزی های جمعیتی:

برای استفاده از نیروی جوان الیق و متعهد 
برنامه ریزی کرده ایم
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حفظ و نگهداری 
 فضای سبز شهر قم 

با مواد ارگانیک و بیولوژیک
قممحمد توکلی

M.Tavakoli@eskimia.ir

ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــا اســتفاده از  ــان ســوزنی شــهر ب ــم از شستشــوی درخت ق
مــواد ارگانیــک خبــر داد و گفــت: اســتفاده حداقلــی از 
ســموم شــیمیایی بــه طــور ویــژه مــورد توجــه کلینیــک گیــاه 

پزشــکی اســت.
ــا  ــهر ب ــوزنی ش ــان س ــوی درخت ــان از شستش ــام جوادی پی
اســتفاده از مــواد ارگانیــک خبــر داد و اظهــار کــرد: در ایــن 
راســتا از روش کنتــرل بیولوژیــک اســتفاده می شــود بدیــن 
معنــا کــه کمتریــن اســتفاده از ســموم شــیمیایی و اســتفاده 
از روش هــای جایگزیــن بــا بهــره گیــری از حشــرات مفیــد، 
ــا  ــات و بیماری ه ــرل آف ــرای کنت ــای گیاهــی و... ب عصاره ه
مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه ایــن روش در کلینیــک گیــاه 

پزشــکی بــرای ســالجاری در دســتور کار قــرار دارد.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم 
کــم آبــی و تغییــر اقلیــم از عوامــل مؤثــر بــر گیاهان دانســت 
و عنــوان کــرد: در درختــان همیشــه ســبز نبایــد آفــت وجــود 
ــن  ــتان ای ــدن زمس ــرم ش ــل گ ــه دلی ــا ب ــد ام ــته باش داش
ــات و  ــا آف ــه ب ــرای مقابل ــن رو ب ــود دارد از همی ــات وج آف
ضعــف و بیمــاری درختــان از روش مقابلــه تلفیقی اســتفاده 

می شــود.
از راهکارهــای  جوادیــان شستشــوی درختــان را یکــی 
ــر برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: شستشــوی هماهنــگ  مؤث
ــا  ــان ســوزنی ب ــرای درخت ــان در مناطــق هشــتگانه ب درخت
ــات شــوینده انجــام می شــود  ــای گیاهــی و مایع محلول ه
کــه ایــن اقــدام آســتانه خســارت آفــات را پاییــن مــی آورد، 
عــاوه بــر آن مبــارزه زمســتانه بــا آفــات موجــود در البــای 
تنــه درختــان، شــاخه ها یــا نهفتــه در خــاک نهفتــه بــا روش 
سمپاشــی بــا روغن هــای گیاهــی در برنامــه کاری مــی 

باشــد.
ــان  ــرای درخت ــو ب ــن روش شستش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
نــارون، ون و ســایر درختــان خــزان کننــده کــه در گرمــا بــا 
ــگ  ــورت هماهن ــه ص ــتند، ب ــه هس ــتری مواج ــات بیش آف
انجــام می شــود، گفــت: اســتفاده حداقلــی از ســموم 
شــیمیایی بــه طــور ویــژه مــورد توجــه کلینیــک گیاه پزشــکی 

اســت.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم 
ــدای  ــال در ابت ــراه نه ــه هم ــرگ ب ــع کودب ــن از توزی همچنی
ســالجاری خبــر داد و اظهــار کــرد: هرســاله در فصــل بهــار 
نهال هــا و گلدان هایــی در اختیــار شــهروندان گذاشــته 
می شــود امســال بــه همــت ســازمان ، کودبــرگ کــه حــاوی 
بیشــترین عناصــر مــواد غذایــی بــا ظرفیت بــاالی نگهــداری 
آب بــرای گیاهــان آپارتمانــی مــی باشــد بــه همــراه نهــال بــه 

شــهروندان عرضــه گردیــد.

 مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق زنجان:

 طرح های با بهره وری باال 
مورد تأیید قرار می گیرد

زنجان
esfahan.kimia@gmail.com

ــان  ــتان زنج ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
گفــت: در طراحــی برنامه هــا طرح هایــی کــه بهــره وری 

باالیــی داشــته باشــند، تأییــد می شــود.
ــارت  ــی و نظ ــش طراح ــرد: بخ ــار ک ــزاده اظه ــا علی علیرض
ــوری  ــه ط ــک شــرکت اســتراتژی محور اســت، ب ــال رو ی دنب
کــه اگــر قصــد هــر حرکتــی داشــته باشــد، بایــد براســاس 
ــز  ــن حــوزه نی ــد و ای ــه اســتراتژیک عمــل کن اهــداف برنام
ــرای  ــد اج ــه ای در فرآین ــی و پای ــش اساس ــل نق ــه دلی ب
پروژه هــای شــرکت، تأثیــر بســیار حساســی در پیشــبرد 

دارد. اهــداف چشــم انداز 1404 
 ایــن مســئول ادامــه داد: یکــی از اهــداف مهمــی کــه شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان زنجــان در ســال جــاری بــر برنامه هــای 
اســتراتژیک خــود اضافــه کــرده اســت، اقتصادی محــور کردن 
ــا  ــی طرح ه ــکات فن ــه ن ــه ب ــار توج ــا در کن ــه طراحی ه هم
اســت. بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور، طرح هایــی 

کــه دارای بهــره وری بــاال باشــد، تأییــد می کنیــم.
ــا  ــارت پروژه ه ــده حــوزه طراحــی و نظ ــاز عم ــزود: نی وی اف
مهندســی ارزش اســت در حالــی کــه کیفیــت، ایمنــی، 
قابلیــت اطمینــان، قابلیــت نگهــداری حفــظ و ارتقــاء 
ــرای  ــد ب ــیوه ای کارآم ــوان ش ــه عن ــی ارزش ب ــد. مهندس یاب
ــازی  ــرور و کوتاه س ــای غیرض ــذف هزینه ه ــایی و ح شناس
ــد  ــوآوری در فرآین ــری و ن ــازی، بازنگ ــرا و بهینه س ــان اج زم

اجــرای پروژه هــا اســت.

معاون بهره برداری توزیع برق فارس:
جلوگیری از هدررفت 76 

میلیون کیلووات ساعت انرژی
فارس

esfahan.kimia@gmail.com

معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان فــارس گفــت: در ایــن شــرکت از 76 میلیــون 
کیلــووات ســاعت هدررفــت انــرژی جلوگیــری کــرده اســت.

ــر  ــارت ب ــر نظ ــرکل دفت ــا مدی ــدار ب ــر در دی حمیدرضــا جای
ــروه  ــت 23 گ ــا فعالی ــه داد: ب ــر ادام ــرکت توانی ــع ش توزی
تعمیــرات خــط گــرم لمــس مــدار در ســال 96 از هدررفــت 
76 میلیــون کیلــووات ســاعت انــرژی جلوگیــری شــده 
کــه رضایــت مشــترکین صنعتــی و کشــاورزی را بــه همــراه 

ــت. ــته اس داش
ــرات  ــروه تعمی ــداد گ ــن تع ــت ای ــه فعالی ــان اینک ــا بی وی ب
ــوده  ــدار در ســطح کشــور چشــمگیر ب ــرم لمــس م خــط گ
اســت، گفــت: ایــن مهــم بــا توانمندســازی و آمــوزش بخش  
ــت  ــای وق ــه ج ــزدی ب ــای کار م ــا قرارداده ــی و ب خصوص

ــی شــده اســت. ــه افزایــش کارآی مــزدی کــه منجــر ب
معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان فــارس همچنیــن یــادآور شــد: بیــش از 40 هزار 
مــورد تعمیــرات در شــبکه بــرق اســتان بــدون نیــاز بــه قطــع 
کلیــد و اعمــال خاموشــی بــر طــرف و باعــث پایــداری بهتــر 

شــبکه بــرق شــده اســت.

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

شــورای  نشســت  در  نصیــری  علی اکبــر 
ــرق اســتان  ــران صنعــت آب و ب هماهنگــی مدی
ــای  ــت نیروگاه ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــتان ب گلس
بــرق آبــی اســتان، اظهــار داشــت: ظرفیــت 
نیروگاه هــای بــرق  آبــی اســتان 10 هــزار مــگاوات 
اســت کــه ســال گذشــته 9 هــزار و 300 مــگاوات 

بــرق وارد مــدار بهره بــرداری شــد.
 کمبود شدید منابع آبی

ــی  ــت اصل ــی را عل ــع آب ــود شــدید مناب وی کمب
ــرق در اســتان اعــام  کاهــش ظرفیــت تولیــد ب
ــه علــت کمبــود منابــع  کــرد و افــزود: امســال ب
ــرق  ــگاوات ب ــزار م ــم 5 ه ــط می توانی ــی فق آب
تولیــد کنیــم و در واقــع در زمــان پیــک مصــرف 
بــا کمبــود 5 هــزار مــگاوات بــرق مواجه هســتیم.

 تشکیل ستاد عالی مدیریت مصرف
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
مدیریــت  عالــی  ســتاد  تشــکیل  گلســتان، 
مصــرف را یکــی از راهکارهــای مهــم بــرای 
مدیریــت بحــران دانســت و افــزود: جابه جایــی 
ســاعات اداری، برگــزاری نشســت های توجیهــی 
بــا کشــاورزان، مشــترکان تجــاری و تشــکل های 
مردمــی از دیگــر برنامه هــای مؤثــر در ایــن 

ــه اســت. زمین

وی لــزوم کاهــش 20 درصــدی مصــرف بــرق 
ــل را  ــه تابســتان ســال قب در ادارات نســبت ب
ضــروری دانســت و گفــت: بــا کاهــش مصرف 
از خاموشــی های  ادارات می تــوان  بــرق در 
مکــرر در زمــان پیــک مصــرف جلوگیــری کرد.

 احداث نیروگاه خورشیدی در 
گنبدکاووس

و  آب  مدیرعامــل  رحمتــی  محمدهــادی 
فاضــاب گلســتان هــم در ایــن نشســت 
گفــت: بــا آغــاز فصــل گرمــا و افزایــش 
مصــرف آب و بــرق لــزوم ارائــه تمهیــدات الزم 
ــروری  ــران ض ــوع بح ــگری از وق ــرای پیش ب

ــت. اس

ــان اینکــه آب و فاضــاب گلســتان  ــا بی وی ب
فعالیت هــای خوبــی بــرای مدیریــت مصــرف 
تصریــح کــرد:  اســت،  داده  انجــام  بــرق 
احــداث نیــروگاه خورشــیدی در گنبــدکاووس 
بــرای تأمیــن بــرق مصرفــی تأسیســات آبــی 
ــال  ــه در ح ــت ک ــات اس ــن اقدام ــی از ای یک
ــکار اســت. ــه انتخــاب پیمان حاضــر در مرحل

 نصب توربین در خطوط انتقال آب
ــت:  ــتان گف ــاب گلس ــل آب و فاض مدیرعام
مطالعــات نصــب توربیــن در خطــوط انتقــال 
آب در مســیر زیــارت بــه گــرگان انجام شــده و 
بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح می تــوان بــرق 
مصرفــی ایســتگاه های پمپــاژ و چاه هــای 

شــهر گــرگان را از ایــن طریــق تأمیــن کــرد.
 شناسایی چاه های غیرمجاز و 

مسدود کردن آن
آب  شــرکت  مدیرعامــل  نظــری  علــی 
منطقــه ای گلســتان هــم در ایــن جلســه 
دیگــر  امکانــات  از  بهره گیــری  خواســتار 
دســتگاه های دولتــی بــرای مدیریــت بحــران 
آب و بــرق شــد و گفــت: بــا اســتفاده از دیــزل 
ژنراتورهــای دیگــر دســتگاه های اجرایــی، 
و  داد  را کاهــش  بــرق  مصــرف  می تــوان 
همچنیــن از اعتبــارات پدافنــد غیرعامــل برای 
خریــد دیــزل ژنراتــور نیــز بایــد اســتفاده کــرد.

وی شناســایی چاه هــای غیرمجــاز و مســدود 
ــرای  ــر ب ــای مؤث ــی از راهکاره ــردن آن را یک ک
مدیریــت بحــران دانســت و گفــت: شناســایی 
چاه هــای مجــاز نزدیــک بــه چاه هــای آب 
شــرب کــه برداشــت بیــش از انــدازه دارنــد و 
پرداخــت خســارت بــه صاحبــان ایــن چاه هــا 
ســبب می شــود تــا بــا برداشــت نکــردن از آن، 
ــای  ــزان آبدهــی چاه ه ــت می ــرای اف ــه ب زمین

آب شــرب فراهــم نشــود.
 فعالیت های مشترک برای 

اطالع رسانی و نهادینه کردن مصرف 
آب و برق

ــاب  ــل آب و فاض ــکیبافر مدیرعام ــدی ش مه
انجــام  نیــز  اســتان گلســتان  روســتایی 
ــرای اطاع رســانی و  فعالیت هــای مشــترک ب
نهادینــه کــردن مصــرف آب و بــرق را ضــروری 
دانســت و گفــت: در صنعــت آب و برق اســتان 
ظرفیت هــای بســیار خوبــی بــرای انجــام 

موضــوع  بــا  اطاع رســانی  فعالیت هــای 
صرفه جویــی در زمینــه آب و بــرق وجــود دارد 

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــن ظرفیت ه ــد از ای و بای
 آموزش فرهنگ صرفه جویی

وی اســتفاده از تریبون هــای ائمــه جمعــه 
مصــرف  مدیریــت  بــرای  را  جماعــات  و 
مؤثــر دانســت و گفــت: آمــوزش فرهنــگ 
ــد از مهدکودک هــا و مــدارس  صرفه جویــی بای
شــروع شــود تــا بــه عنــوان یــک فرهنــگ در 

ــود.  ــه ش ــه نهادین جامع
شــکیبافر بــا اشــاره بــه فصــل کشــت شــالی 
در اســتان گفــت: اســتان گلســتان جــزء 
ــفانه  ــا متأس ــت؛ ام ــم آب اس ــتان های ک اس
هــر ســال در 85 هــزار هکتــار از مــزارع اســتان، 
ــتان  ــر اس ــن ام ــود و ای ــت می ش ــالی کش ش
را بــا مشــکات جــدی مواجــه کــرده اســت و 
ــه اندیشــیده و  ــن زمین ــر الزم در ای ــد تدابی بای

ــی شــود. ــن معرف کشــت جایگزی

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

هفــت مــورد نشــتی شــبکه آبرســانی و انشــعاب آب در 
شهرســتان قــدس شناســایی و ترمیــم شــد.

مدیــر دفتــر مصــرف و آب بــدون درآمــد شــرکت آب و فاضــاب 
شــهرها و شــهرک های غــرب تهــران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
طــی اردیبهشــت و خردادمــاه ســال جــاری، گزارشــی مبنــی بــر 
نشــت زیرزمینــی شــش بــاب منــزل مســکونی در خیابان هــای 
مختلــف از ســوی امــور آبفــای شهرســتان قــدس دریافت شــد.
او افــزود: پــس از دریافــت گــزارش مبنــی بــر نشــتی شــبکه، 
پرســنل دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت، طــی پنــج مرحلــه در 
روز و دو مرحلــه در شــب عملیــات شناســایی را آغــاز و پــس از 
کشــف، بافاصلــه توســط واحــد امــداد و حــوادث نســبت بــه 

رفــع نشــتی اقــدام شــد.
ــان اینکــه نشــتی شــبکه  ولــی هللا قائمــی در ادامــه، ضمــن بی
آبرســانی و انشــعابات ســبب هدررفــت آب و اتفاقــات و 
خســارات احتمالــی خواهــد شــد، اظهــار داشــت: حیــن انجــام 
ایــن عملیــات یــک رشــته انشــعاب آب غیرمجــاز بــه قطــر یــک 
اینــچ شناســایی و پــس از جمــع آوری، اقدامــات حقوقــی بــرای 

ــا فــرد خاطــی در دســتور کار قــرار گرفــت. برخــورد ب
مدیــر دفتــر مصــرف و آب بــدون درآمــد آبفــای شــهرها 
و شــهرک های غــرب تهــران در پایــان، خاطرنشــان کــرد: 
ــط  ــته توس ــوردی در گذش ــی و م ــن چنین ــت یابی های ای نش
ــس از  ــه پ ــد ک ــام می ش ــاال انج ــی ب ــا مبالغ ــکاران و ب پیمان
آموزش هــای الزم، نشــت یابی شــبکه توســط همــکاران انجــام 

ــد. ــد ش خواه

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار  یــزد 
در نشســت مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان گفــت: صنایــع 
آبخــواه و آالینــده و ناســازگار بــا محیــط زیســت بــه هیــچ وجــه در 

ــد. ــزد مجــوز نمی گیرن اســتان ی
 علــی زینی ونــد اظهــار داشــت:  ضــروری اســت فرصت هــای 
فریــز شــده اســتان در حــوزه ســرمایه گذاری شناســایی شــود کــه 
خوشــبختانه در جلســه امــروز، وضعیــت ظرفیت هــای فریــز شــده 
در مجموعــه شــهرک ها و نواحــی صنعتــی منطقــه ویــژه اقتصــادی 

ــود. ــی می ش ــتان بررس اس
تصمیم گیری هــای  و  برنامه ریزی هــا  افــزود:  مبنــای  وی 
ــر کار کارشناســی باشــد ــی ب ــد  و مبتن ــد هدفمن ــا در اســتان بای  م

 و ایــن مهــم بــا اطاعــات شــفاف،  دقیــق و پاالیش شــده امکانپذیر 
است.

زینی ونــد همچنیــن خواســتار تشــکیل بانــک اطاعاتــی جامــع از 
افــراد ســرمایه گذار در اســتان و میــزان توانمنــدی آنهــا در ایــن حــوزه 
شــد و گفــت:  بایــد در زمــان صــادر کــردن مجوزهــاف راســتی آزمایی 
ــتان  ــعه اس ــیر توس ــرمایه گذاری ها در مس ــن س ــا ای ــه آی ــود ک ش

اســت یــا خیــر و منجــر بــه چــه تعــداد اشــتغال جدیــد 
می شود.

معــاون اســتاندار تصریــح کــرد:  بــا شــرایط حساســی کــه اســتان 
یــزد در رابطــه بــا آب دارد، صنایــع آبخــواه و آالینــده و ناســازگار بــا 
محیــط زیســت بــه هیــچ وجــه در اســتان یــزد مجــوز نمی گیرنــد و 
مجوزهــا بــه ســمت صنایع هــای تــک،  کــم آبخــواه و ایجاد اشــتغال 

ــرای فارغ التحصیــان دانشــگاهی هدایــت شــده و می شــود. ب

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

مدیــرکل اســتاندارد اســتان مرکــزی گفــت: استانداردســازی 
برخــی تجهیــزات زمیــن بــازی بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
اســتاندارد، مشــمول مقــررات اســتاندارد اجبــاری اســت و کلیــه 
تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و بهره بــرداران از ایــن تجهیــزات بــازی 
صرف نظــر از مــکان مــورد اســتفاده ازجملــه مهدکودک هــا، ملــزم 

ــه اخــذ مجــوز و استانداردســازی ایــن تجهیــزات هســتند.  ب
ســاحل ســها از بازدیــد فنــی و ایمنــی 101 تجهیــز بــازی مســتقر 
ــون  ــال 1396 تاکن ــفندماه س ــتان، از اس ــودک اس ــد ک در 39 مه
ــتاندارد  ــاس اداره کل اس ــن اس ــر ای ــرد:  ب ــار ک ــر داد و اظه خب
اســتان مرکــزی بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی اســتان از 
ــازی  ــزات ب ــای دارای تجهی ــتانی و مهدکودک ه ــز پیش دبس مراک

ــازمان  ــده س ــت ش ــد صاحی ــی تأیی ــرکت های بازرس ــط ش توس
ــا مشــخص شــدن  ــا ب ــه عمــل آورد ت ــد ب ــی اســتاندارد، بازدی مل
ــر اســاس قوانیــن جــاری ســازمان ملــی  مــوارد نبــود انطبــاق، ب
ــازی  ــزات ب ــازی تجهی ــه استانداردس ــز را ب ــن مراک ــتاندارد، ای اس

ــد.  ــزم کن ــز، مل ــورد اســتفاده در آن مراک م
اســتاندارد  ملــی  ادامــه خاطرنشــان کــرد: ســازمان  در  وی 
ــیار  ــودکان بس ــامت ک ــت و س ــظ امنی ــه حف ــبت ب ــران نس ای
حســاس اســت تــا جایــی  کــه در قوانیــن و مقــررات خــود 
تجهیــزات  و  شــهربازی ها  کــودک،  پارک هــای  از  بازرســی 
ــاق  ــود انطب ــرا وج ــت؛ زی ــرده اس ــزام ک ــا را ال ــازی مهدکودک ه ب
نداشــتن جزئــی در دســتگاه ها و وســایل تفریحــی غیراســتاندارد، 
ــری  ــوادث جبران ناپذی ــارات و ح ــروز خس ــه ب ــر ب ــد منج می توان

بــرای خانواده هــا و جامعــه شــود.

شهریار میاد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

مراســم پایانــی جشــن رمضــان، بــا رویکــرد فرهنگ ســازی 
مصــرف صحیــح آب در پــارک کــودک شــهریار برگــزار شــد.

ــا حضــور حجت االسام والمســلمین حــاج  ــن مراســم ب  ای
آقــا ســالمی امام جمعــه شهرســتان شــهریار، ولــی زاده  مدیر 
روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب 
شــهرها و شــهرک های غــرب تهــران و ســتایش راد معاونــت 
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری بــا اهــدا جوایــز بــه کار خــود 

پایــان داد.
ــتان  ــای شهرس ــور آبف ــر ام ــه، مدی ــم اختتامی ــی  مراس ط
شــهریار، ضمــن تأکیــد بــه شــهروندان دربــاره لــزوم مصــرف 
صحیــح آب، موضــوع بازچرخانــی و تصفیــه فاضــاب 

ــری ضــروری دانســت. ــی، ام ــم آب خانگــی را در شــرایط ک
او اظهــار داشــت: تصفیه خانــه فاضــاب شهرســتان شــهریار 
ــر از  ــکاران زودت ــاش هم ــت و ت ــا هم ــته ب ــال گذش در س
ــا  ــه ب ــوری ک ــه ط ــید، ب ــرداری رس ــه بهره ب ــرر ب ــد مق موع
ــارف  ــرای مص ــتر ب ــه آب، بس ــاب ب ــل فاض ــه و تبدی تصفی
ــوان  فضــای ســبز و کشــاورزی فراهــم شــده اســت و می ت
ــاب،  ــعاب فاض ــد انش ــق خری ــردم از طری ــارکت م ــا مش ب
طــراوت و سرســبزی را بــه باغ هــا و فضاهــای ســبز منطقــه 

ــد. ــاز گردان ب
بهــزاد اســدی ابــراز خوشــحالی کــرد، بــا توجــه بــه تمهیداتی 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه اتخــاذ شــد، خوشــبختانه طــی م ک
ــه  ــود آب مواج ــا کمب ــهریار ب ــهر ش ــه ای از ش ــچ نقط در هی

نبوده ایــم.

استانها

 شناسایی و ترمیم 
نشت انشعاب آب و شبکه آبرسانی

  صنایع آبخواه و آالینده در استان یزد 
مطلقا مجوز نمی گیرند

 تجهیزات بازی مهدکودک های استان مرکزی
زیر ذره بین استاندارد 

 برگزاری اختتامیه جشن رمضان
 در شهرستان شهریار

احمدی نژاد خواستار شد:
 دولت، شهرداری کرج 

را در اتمام پروژه قطارشهری یاری کند
کرج محمد ساداتی

M.Sadati@gmail.com  
سرپرســت شــهرداری کــرج خواســتار حمایــت دولــت از شــهرداری کــرج در بــه 

اتمــام رســاندن پــروژه قطــار شــهری شــد. 
محمدرضــا احمدی نــژاد در بازدیــد نماینده هــای مــردم کــرج در مجلــس شــورای 
اســامی از قطــار شــهری کــرج، گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن پــروژه مقــرر 
شــده اســت، شــهرداری کــرج طــرح عمرانــی جدیــدی تعریــف نکنــد تــا تمــام 

منابــع مالــی بــه ســمت ایــن طــرح ســوق پیــدا کنــد.
ــه  ــه تنهایــی قــادر ب ــژاد افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه شــهرداری ب احمدی ن
تأمیــن بودجــه ایــن پــروژه عظیــم نیســت و بــرای بــه نتیجــه رســیدن آن نیازمند 

حمایــت دولــت هســتیم.
وی بیــان کــرد: عملیــات احــداث خــط 2 قطــار شــهری کــرج از ســال 85 آغــاز 
ــار و اختــاف بیــن کارفرمــا و  ــود اعتب ــد کمب ــف، مانن ــل مختل ــه عل شــده کــه ب

ــر شــده اســت. ــی آن زمانب ــد اجرای ــکار رون پیمان

ایــن مســئول شــهری بــا اشــاره بــه قــرارداد پــروژه و نبــود بودجــه کافــی تعییــن 
شــده در ایــن قــرارداد، عنــوان کــرد: در صورتــی کــه اعتبــار الزم برای تکمیــل پروژه 
قطــار شــهری تخصیــص نیابــد، بایــد بــه ناچــار بــه ســمت اصــاح قراردادهــا گام 

برداریــم کــه البتــه ایــن مضــوع نیــز ســرعت تکمیــل پــروژه را کاهــش 
می دهد.

ــوب اعضــای شــورای اســامی شــهر  ــت مطل ــه حمای ــن ب ــژاد همچنی احمدی ن
از قطــار شــهری اشــاره کــرد و افــزود: امیــد اســت ایــن حمایــت و پیگیــری تــا 
افتتــاح کامــل پــروژه ادامــه داشــته باشــد و دولــت نیــز حمایــت الزم را از ایــن 

طــرح بــه عمــل آورد.
ــان،  ــز اکبری ــد و عزی ــواد کولیون ــد، محمدج ــن بازدی ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
نماینــدگان مــردم کــرج در مجلــس شــورای اســامی، خســرو ارتقایــی، معــاون 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار البــرز، احــد رســولی، عضــو شــورای اســامی 
ــا  ــه و محمدرض ــن مجموع ــهری در ای ــار ش ــازمان قط ــر س ــرج و ناظ ــهر ک ش
احمدی نــژاد، سرپرســت شــهرداری کــرج، عســگر نصیــری، معــاون فنــی عمرانی 
شــهرداری کــرج، سرپرســت ســازمان قطــار شــهری و دیگــر مســئوالن مربوطــه 
حضــور داشــتند و محوریــت جلســه، بررســی عملکــرد ســازمان قطــار شــهری 
و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای تزریــق بودجــه مــورد نیــاز بــه منظــور اتمــام 

پــروژه بــود.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
افتتاح چاه آب شرب 

روستای بهلکه داشلی 
شهرستان آق قال

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

افتتــاح چــاه آب شــرب روســتای بهلکه داشــلی شهرســتان 
آق قــا بــا حضــور دکتــر تربتی نــژاد و مهنــدس هزارجریبــی 
و  شهرســتان های گــرگان  شــریف  مــردم  نماینــدگان 
ــدس شــکیبافر  ــا در مجلــس شــورای اســامی، مهن آق ق
مدیرعامــل شــرکت آبفــار گلســتان، ضمیــر فرمانــدار 
ــا و بخشــداران و اقشــار مــردم، چــاه آب  شهرســتان آق ق
 شــرب روســتای بهلکــه داشــلی شهرســتان آق قــا افتتــاح 

شد.
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــکیبافر رئی ــدس ش مهن
ایــن شــرکت بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: روســتای بهلکــه 
داشــلی از طریــق یــک حلقــه چــاه قدیمــی بــا دبــی 5 لیتر 
بــر ثانیــه و همچنیــن از مجتمــع کوثــر شهرســتان علی آبــاد 
بــا دبــی 3 لیتــر بــر ثانیــه، تأمیــن آب می شــده کــه بــا از کار 
افتــادن چــاه قدیمــی ایــن روســتا، ایــن شــرکت در جهــت 
ــه  ــدام ب ــتا اق ــن روس ــرب در ای ــداری آب ش ــن و پای تأمی
حفــر و تجهیــز یــک حلقــه چــاه عمیــق بــه عمــق 270 متــر 
نمــوده کــه دبــی ایــن چــاه 15 لیتــر بــر ثانیــه بــوده کــه در 
ــر  ــر ب ــاز مــردم روســتا، 8 لیت ــر حســب نی حــال حاضــر ب

ــود. ــتفاده می ش ــه آن اس ثانی
وی تصریــح کــرد: بــا انجــام ایــن عملیــات عاوه بــر 
روســتای بهلکــه داشــلی، روســتاهای بایــرام آخونــد و قــره 
داغلــی نیــز بــا 719 خانــوار و جمعیتــی بالــغ بــر 2950 نفر از 

ــدند.  ــد ش ــتی بهره من ــالم و بهداش ــرب س آب ش
ــات 4130  ــن عملی ــام ای ــرای انج ــت: ب ــان گف وی در پای

ــت. ــده اس ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــون ری میلی

با حضور مدیران مناطق شهرداری اراک
اتخاذ تصمیمات الزم برای اجرای 

ویرایش جدید مبحث سوم
اراکتهمینه دباغ چی

T.Dabaghchi@eskimia.ir

جلســه بررســی و اتخــاذ تصمیمــات الزم در خصــوص 
ــی  ــررات مل ــد مبحــث ســوم از مق ــش جدی اجــرای ویرای
ســاختمان بــا حضــور مدیــران مناطــق شــهرداری، روز 

ــد. ــزار ش ــته برگ گذش
ــا اعــام ایــن خبــر  مســعود آقازیارتــی رئیــس ســازمان ب
اظهــار داشــت: پیــرو جلســه ســال گذشــته کــه در تاریــخ 
1396/08/11 بــا حضــور معاونــت شهرســازی، مدیــران 
مناطــق شــهرداری و کمیته هــای مختلــف نظــام مهندســی 
ــاب رجــوع و ســهولت انجــام  در خصــوص تســهیل کار ارب
روال تأییــد نقشــه ها و پایــان کار ســاختمان ها بــه میزبانــی 
ــزار شــد و جلســه دوم آن، روز گذشــته  ــن ســازمان برگ ای
ــور  ــا حض ــز ب ــهرداری مرک ــات ش ــالن جلس ــل س در مح

مدعویــن تشــکیل شــد.
وی در ادامــه افــزود: بــا عنایــت بــه اجرایــی شــدن 
ویرایــش جدیــد مبحــث ســوم از مقــررات ملــی ســاختمان 
ــذ  ــزوم اخ ــق( و ل ــر حری ــاختمان ها در براب ــت س )حفاظ
تصمیمــات جدیــد، جلســه مذکــور برگــزار و کارشناســان این 
ــا  ــه ب ــرده و در ادام ــه ک ــود را ارئ ــای خ ــازمان دیدگاه ه س
بررســی تمامــی مــوارد توســط اعضــای حاضــر در جلســه، 
تصمیم گیــری مناســب بــرای اجــرای مطلــوب آن در 
راســتای ســهولت مناســبات کاری متقاضیــان صــورت 

ــت. گرف

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی:

تنش آبی و خشکسالی در 
کمین ۳۰ شهر کم آب

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوی از تنش 
ــم آب خراســان  ــن 30 شــهر ک ــی و خشکســالی در کمی آب

رضــوی خبــر داد.
حســین اســماعیلیان گفــت: در ســال 1400 تعــداد شــهرهای 
ــهر  ــه 53 ش ــهر ب ــتان از 30 ش ــن اس ــی ای ــش آب دارای تن
ــهرهای  ــام ش ــدت تم ــد م ــق بلن ــد و در اف ــش می یاب افزای
اســتان در معــرض ایــن تنــش و بحــران در حــوزه آب شــرب 

ــد. ــرار می گیرن ق
اســماعیلیان تصریــح کــرد: حــدود 30 ســال قبــل ســرانه آب 
ــود کــه  تجدیدپذیــر بیــش از 2 هــزار مترمکعــب در ســال ب
ایــن رقــم اکنــون بــه حــدود 1500 مترمکعــب کاهــش یافتــه 
اســت و بــا اقداماتــی کــه طــی ســه ســال گذشــته در زمینــه 
تأمیــن آب، کاهــش آب بــدون درآمــد و مدیریــت مصــرف 
ــدون  ــا ب ــن امــکان فراهــم شــده اســت ت انجــام شــده، ای
ــن  ــرده و ای ــور ک ــی عب ــش آب ــدی آب از شــرایط تن جیره بن
اقدامــات را بــرای ســال جــاری نیــز در دســت اجــرا داریــم.

ــزود:  ــال اف ــای امس ــش بارندگی ه ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
سیاســت وزارت نیــرو جیره بنــدی نکــردن آب اســت کــه در 
ــزی  ــاه ســال گذشــته، برنامه ری ــل مهرم ــن راســتا از اوای ای
بــرای عبــور از تنــش آبــی آغــاز شــده و تعــدادی از 

ــت. ــیده اس ــر رس ــه ثم ــز ب ــوزه نی ــن ح ــای ای پروژه ه
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اضافــه داشــت: حفــر و 
ــه 34  ــانی ب ــز و برق رس ــاه، تجهی ــه چ ــی 30 حلق جابه جای
حلقــه چــاه، اجــرای 116 کیلومتــر خــط انتقــال و ایجــاد 17 
هــزار و 500 مترمکعــب مخــزن از پروژه هــای در دســت اجــرا 
اســت و همچنیــن 78 پــروژه تأمیــن اضطــراری آب بــرای 
ــرای  ــروژه ب ــال و 82 پ ــارد ری ــزار میلی ــک ه ــا ی تابســتان ب
ــار در  ــال اعتب ــارد ری ــا 900 میلی ــدت ب ــن آب در بلندم تأمی

دســت اجراســت.
اســماعیلیان بــا بیــان اینکــه مدیریــت مصــرف آب همکاری 
بیشــتر مشــترکان را می طلبــد، گفــت: آب شــرب مــورد نیــاز 
ــه 97  ــود ک ــن می ش ــع تأمی ــتان از 450 منب ــهرهای اس ش
درصــد ایــن منابــع، چاه هــا و منابــع زیرزمینــی و 3 درصــد 

ــتند. ــا هس ــمه ها و قنات ه ــز چش نی
مدیرعامــل آبفــای اســتان افــزود: ســرانه مصــرف آب 
خانگــی در شــهرهای اســتان خراســان رضــوی، حــدود 116 
لیتــر در شــبانه روز و کمتــر از میانگیــن کشــوری اســت؛ امــا با 
توجــه بــه تــداوم خشکســالی و کــم آبــی اســتان ایــن مقدار 
بایــد بــا دســت کــم 15 درصــد صرفه جویــی کاهــش یابــد.
وی یــادآور شــد: در ســال گذشــته اعتبــارات آبفــای اســتان 
یک هــزار و 30 میلیــارد ریــال بــود کــه 40 درصــد آن 
تخصیــص یافــت و امســال نیــز تاکنــون 400 میلیــارد ریــال 

ــب شــده اســت. ــی تصوی ــار دولت اعتب

،،
ــه علــت کمبــود منابــع آبــی  امســال ب
فقــط می توانیــم 5 هــزار مــگاوات بــرق 
تولیــد کنیــم و در واقــع در زمــان پیــک 
مصــرف بــا کمبــود 5 هــزار مــگاوات برق 

مواجــه هســتیم.
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طبیعــی  منابــع  اداره کل  بیابان زدایــی  امــور  اداره  رئیــس 
ــت: در سیســتان و بلوچســتان 18  سیســتان و بلوچســتان، گف

ــود دارد. ــان وج ــار بیاب ــون هکت میلی
منطقــه سیســتان و بلوچســتان راشــکی در جلســه بیابان زدایــی 
ــتان و  ــتان سیس ــی در اس ــع بیابان زدای ــدف رف ــا ه ــزود: ب اف
ــه  ــن و ارائ ــی تدوی ــاله بیابان زدای ــش س ــند ش ــتان، س بلوچس

ــار اســت. ــن اعتب ــد تأمی شــده اســت و اجــرای آن نیازمن
وی اظهــار کــرد: در ایــن ســند، شــرایط خشکســالی و راهکارهای 

بیابان زدایــی در اســتان لحــاظ شــده اســت . 
راشــکی بیــان کــرد: ایــن ســند پــس از تأییــد و تأمیــن اعتبــار در 

اســتان اجــرا می شــود . 

وی بــا بیــان اینکــه در سیســتان و بلوچســتان 18 میلیــون هکتار 
بیابــان وجــود دارد، گفــت: ســه و دو دهــم میلیــون هکتــار از ایــن 

بیابان هــا تحــت تأثیــر کانون هــای بیابان زدایــی قــرار دارنــد. 
طبیعــی  منابــع  اداره کل  بیابان زدایــی  امــور  اداره  رئیــس 
سیســتان و بلوچســتان در ادامــه گفــت: سيســتان و بلوچســتان 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــور محس ــی کش ــتان های بيابان ــه اس ازجمل
کمــی نــزوالت جــوی )ميانگيــن ســاالنه کمتــر از 100 ميليمتــر(، 
ــع،  ــت مرات ــر ظرفي ــازاد ب ــی، دام م ــر آب زيرزمين ــود ذخاي کمب
ــود  ــک، وج ــرم و خش ــوای گ ــی، آب و ه ــای محل ــود باده وج
ســياب های ســنگين، زمينــه را بــرای توســعه بيابــان و پديــده 

ــت. ــرده اس ــم ک ــی فراه بيابان زداي
وی خاطرنشــان کــرد: رویکــرد اساســی ایــن اداره کل، مشــارکت 

مــردم در عرصه هــای بیابانــی اســت.

کرمانشاهمنیردشتی
Dashti@eskimia.ir

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
کرمانشــاه گفــت: ســه مــاه نخســت امســال 500 میلیــون لیتــر 

ــت. ــده اس ــع ش ــتان توزی ــی در اس ــای نفت ــواع فرآورده ه ان
مراد حاصــل مــرادی از فعالیــت 74 جایــگاه ســی .ان.جی 
در اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: توســعه و افزایــش 
ــه  ــرار گرفت جایگاه هــای ســوخت ســی. ان.جی در دســتور کار ق

ــت. اس
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
کرمانشــاه از افــراد واجدالشــرایط  خواســت بــرای دریافــت مجوز 
ــد. ــن فراخــوان شــرکت کنن ــگاه عرضــه ســی .ان .جی  در ای جای

وی در رابطــه بــا احــداث جایــگاه، گفــت: مجــوز بــه کســانی کــه 

تمکــن مالــی دارنــد و همچینیــن دارای زمیــن ســند دار بــا امکان 
ــود. ــتند، داده می ش ــرداری هس بهره ب

ــی .ان  . ــب س ــون متر مکع ــش از 50 میلی ــرادی، بی ــه م ــه گفت ب
ــع  ــتان توزی ــطح اس ــال در س ــت امس ــاه نخس ــه م ــی در س ج

ــن اســت. ــر بنزی ــون  لیت ــادی 50 میلی ــه مع شــده ک
ــه عرضــه و توزیــع بیــش از 500 میلیــون  لیتــر  ایــن مســئول ب
ــان  ــور اشــاره و بی ــدت مذک ــرآورده در ســطح اســتان طــی م ف
کــرد: 450 میلیــون لیتــر از ایــن میــزان مختــص انــواع 
ــت  ــفید، نف ــن، نفت س ــامل بنزی ــع ش ــی مای ــای نفت فرآورده ه
ــطح  ــال جاری در س ــت س ــاه نخس ــه م ــه در س ــوده ک ــوره ب ک

ــت. ــده اس ــع ش ــتان توزی اس
وی ادامــه داد: 109 جایــگاه عرضــه فرآورده هــای نفتــی فعــال در 

ســطح اســتان فرآورده هــای مایــع را توزیــع می کننــد.

 توزیع 500 میلیون  لیتر انواع فرآورده های نفتی 
در کرمانشاه

 وجود 18 میلیون هکتار بیابان 
در سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:

 کمبود 5 هزار مگاوات برق 
در زمان پیک مصرف



 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه سالمت

مشــاور وزیــر بهداشــت در امــور مامایــی 
ــدی  ــی فرآین ــان طبیع ــه زایم ــان اینک ــا بی ب
فیزیولوژیــک اســت کــه در تمام دنیا مرســوم 
اســت و بایــد بــدون مداخلــه یــا بــا حداقــل 
مداخــالت طــی شــود، گفــت: نوزادانــی کــه 
از طریــق زایمــان طبیعــی متولــد می شــوند، 

ســالم ترند.
شــهال خســروی در ارتبــاط بــا زایمــان طبیعی 
در کشــور اظهــار کــرد: فرضیــه نوزادانــی کــه 
ــوند، از  ــد می ش ــی متول ــورت طبیع ــه ص ب
ــتند،   ــوردار هس ــری برخ ــی کمت ــره هوش  به

باورکردنــی نیســت؛ زیــرا براســاس مطالعاتــی 
ــی  ــب هوش ــت، ضری ــه اس ــورت گرفت ــه ص ک
ــا  ــه تنه ــی ن ــان طبیع ــل از زایم ــوزادان حاص ن
کمتــر از نــوزادان متولــد شــده بــه طریــق 
ســزارین نیســت، بلکــه در بعضــی مطالعــات 
ثابــت شــده کــه بهــره هوشــی بیشــتری دارند.
*مــادر و جنیــن بایــد پروســه زایمــان را طــی 
ــن کمــک  ــن پروســه در رشــد جنی ــد و ای کنن
ــا،  ــورهای دنی ــر کش ــد، در اکث ــادی می کن زی
ــه زایمــان طبیعــی  ــد ک ــاردار می دانن ــادران ب م
در انتظارشــان اســت و چنانچــه بــه آنهــا 
بگوینــد بایــد بــا کمــک روش دیگــری ماننــد 
 ســزارین نــوزاد خــود را بــه دنیــا بیاورنــد،

تعجــب می کننــد و نگــران می شــوند کــه 
چــه مشــکلی وجــود دارد کــه پزشــک چنیــن 
پیشــنهادی را بــه آنهــا کــرده اســت، ایــن 
نگــرش تقریبــا در تمــام کشــورهای دنیــا 

وجــود دارد.
اســت  ایــن  دنیــا  تــالش کشــورهای   
ــان  ــد زایم ــکان دارد، فراین ــه ام ــی ک ــا جای ت
فراهــم  بــا  لــذا  شــود،  طــی  خوشــایند 
بــرای  تســهیالت  ســری  یــک  نمــودن 
ــی در  ــان طبیع ــرایط زایم ــاردار، ش ــادران ب م
می کننــد؛  تأمیــن  آن هــا  بــرای  را  منــزل 
درصــد   97 از  بیــش  مــا  کشــور  در  امــا 
 زایمان هــا در بیمارســتان انجــام می شــود، 

ــمت  ــن س ــه ای ــد ب ــا بای ــن تالش ه بنابرای
باشــد کــه محیــط بیمارســتان بــرای مــادر، 

بــه محیطــی خوشــایند تبدیــل شــود.
ــا در  ــور م ــی در کش ــان طبیع ــار زایم  آم
ــرا در  ــود، زی ــاال ب ــل، بســیار ب 30 ســال قب
آن زمــان، تعــداد متخصصیــن زنــان و 
ــه  ــن دسترســی مــردم ب زایمــان و همچنی
ــص  ــک متخص ــی و پزش ــات جراح خدم
ــا گســترش  ــج ب ــه تدری ــا ب ــود، ام ــر ب کمت
ــردم  ــش دسترســی م شهرنشــینی و افزای
ــان  ــه خدمــات درمانــی و متخصصــان زن ب
از یــک طــرف و تــرس و نگرانــی ناشــی از 
دردهــای زایمانــی و ارائــه نکــردن آمــوزش 
فرآیندهــای  خصــوص  در  مــادران  بــه 
ــه ســمت  ــت دادن ب ــه  جه ــی و البت زایمان
ســزارین، باعــث شــد کــه آمــار ســزارین رو 

ــذارد. ــی گ ــه فزون ب

 90 درصــد زنــان بــاردار می تواننــد زایمــان 
ــا  طبیعــی داشــته باشــند؛ امــا برخــی از آنه
نیــز بــه دالیــل فیزیولوژیــک توانایــی انجــام 
ــد و روش ســزارین  ــی را ندارن ــان طبیع زایم
نیــز بــرای ایــن گــروه از مــادران بــاردار درنظر 
گرفتــه شــد و درواقــع ســزارین یــک روش 
ــک  ــر و پرریس ــوارد پرخط ــرای م ــان ب زایم

اســت.
 ایــران پــس از برزیــل دومیــن کشــور بــه 
لحــاظ فراوانــی زایمان هــای ســزارین در 
ــد ســازمان  ــر اســاس تأکی ــان اســت، ب جه
بهداشــت جهانــی، ســزارین نباید بیــش از 10 
ــا 15 درصــد کل زایمان هــا را شــامل شــود  ت
ــاالی ســزارین در  ــه دلیــل آمــار بســیار ب و ب
ــوان  ــه عن کشــور، ترویــج زایمــان طبیعــی ب
طــرح  در  برنامه هــا  مهم تریــن  از  یکــی 
ــرار گرفــت. تحــول ســالمت مــورد توجــه ق

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی:

توان زایمان طبیعی در ۸۵ تا ۹۰ درصد زنان باردار

فواید خوردن سیب سبز به 
صورت ناشتا

ــد  ــبز دارای فوای ــیب س ــد س ــه می دانی ــور ک ــان ط هم
ــا نحــوه مصــرف  ــا آی ــدن اســت؛ ام ــرای ب بســیاری ب
صحیــح آن را می دانیــد؟ شــما بــا مصــرف ســیب 
مزایــای  از  می توانیــد  ناشــتا  صــورت  بــه  ســبز 
شــوید. بهره منــد  فوق العــاده  صــورت  بــه  آن 

ــتا  ــورت ناش ــه ص ــبز ب ــیب س ــوردن س ــد خ ــا فوای  ام
چیست؟

۱-کاهش وزن
ســیب ســبز کــه تنهــا ۸0 کالــری دارد، بــه عنــوان یــک 
میــوه کــه انــرژی فراوانــی دارد شــناخته می شــود؛ زیــرا 
حــاوی مقــدار زیــادی کربوهیــدرات و اســیدهای آمینــه 

ست. ا
ــود را از  ــالم وزن خ ــورت س ــه ص ــد ب ــر می خواهی اگ
دســت دهیــد، فقــط کافــی اســت کــه روزی یــک عــدد 

ســیب ســبز را بــه صــورت ناشــتا مصــرف کنیــد.

۲-جلوگیری از دیابت
شــما بــا مصــرف ســیب ســبز به طــور ناشــتا 
ــری  ــت جلوگی ــاری دیاب ــه بیم ــال ب ــد از ابت می توانی
کنیــد. مصرف ســیب ســبز بــه صــورت ناشــتا میزان 
شــکر مــورد نیــاز بــدن شــما را کاهــش می دهــد و 

ــد. ــت می کن ــت محافظ ــما را از دیاب ــدن ش ب
۳-حفظ سالمت قلبی عروقی

یکــی دیگــر از فوایــد خــوردن ســیب ســبز بــه صورت 
ناشــتا، حفــظ ســالمت قلــب و عــروق اســت؛ زیــرا 
باعــث تعــادل کلســترول و جلوگیــری از ایجــاد 

پــالک در شــریان های خــون می شــود.
ــادل  ــث تع ــبز، باع ــیب س ــود در س ــیم موج پتاس
ــب و ماهیچه هــای آن می شــود. ــی در قل الکترولیت

ــاب  ــری از الته ــث جلوگی مصــرف ســیب ســبز باع
قلــب و مغــز می شــود کــه از عــوارض مختلــف 

می کنــد. جلوگیــری 
۴-تنظیم سیستم گوارش

ــر در  ــادی فیب ــدار زی ــاوی مق ــه ح ــبز ک ــیب س س

محتویــات آن اســت، مصــرف آن بــه صــورت ناشــتا 
ــد. ــرف می کن ــن را برط ــت مزم ــکل یبوس مش

۵-کمک به سالمت مغز
یکــی دیگــر از فوایــد خــوردن ســیب ســبز بــه صورت 

ناشــتا کمــک بــه ســالمت مغز اســت.
ســیب ســبز دارای آنتی اکســیدان قــوی اســت کــه 
ــه  ــه ب ــت ک ــای آزاد اس ــکیل رادیکال ه ــع از  تش مان

ــاند. ــیب می رس ــز آس مغ
ــات  ــم و فالوانوئیدهــا در محتوی ــن C، منیزی ویتامی
ــه بهبــود ســلول ها و تأمیــن   ــا هــم ب ســیب ســبز ب
ــد. ــز کمــک می کن ــرای ســلول های مغ اکســیژن ب

۶-جلوگیری از تشکیل پالک دندان
یکــی دیگــر از فوایــد خــوردن ســیب ســبز بــه 
 صــورت ناشــتا، جلوگیــری از تشــکیل پــالک دنــدان

است.
اســید موجــود در ســیب ســبز باعــث تمیــز شــدن 
افزایــش  را  دهــان  بــزاق  می شــود،  دندان هــا 
می دهــد و  ســطح ph آن  را حفــظ مــی کنــد.

گروه سالمتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

 MS نایــب  رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن
ایــران گفــت: ســاالنه 3 تــا 5 هــزار نفــر بــه آمــار 
ــزوده می شــود  ــه MS در کشــور اف ــان ب مبتالی
از جامعــه  کــه در صــورت حــذف ســیگار 
ایــن رقــم را ۲0 درصــد کاهــش   می تــوان 

داد.
ــان نایــب  رئیــس هیئــت  محمدعلــی صحرائی
مدیــره انجمــن MS ایــران در نشســت خبــری 
کــه بــه مناســبت ســومین جشــنواره فرهنگی و 
هنــری انجمــن MS ایــران برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: بیمــاری MS متأســفانه در قشــر جوان 
ــوال  ــه بیشــتر مشــاهده می شــود و معم جامع
ــه ایــن  ــان ب ــر آقای ــار براب ــا چه خانم هــا ســه ت

ــال می شــوند. ــاری مبت بیم

بخشــی از صحبت هــای نایــب  رئیــس هیئــت 
مدیــره انجمــن MS ایــران در ایــن خبــر آمده اســت:

 ایــن بیمــاری بــا توجــه بــه اینکــه قســمت های 
مختلــف بــدن فــرد را درگیــر می کنــد، دارای عالئــم 
متفاوتــی خواهــد بــود، به طوری کــه در مــواردی فــرد 
بــا اختــالالت ادراری، نداشــتن تعــادل و همچنیــن 

اشــکاالتی در بینایــی مواجــه می شــود.
ــروز  ــاد ب ــورت ح ــه ص ــاری ب ــن بیم ــم ای  عالئ
ــام  ــکی و انج ــات پزش ــس از معاین ــه پ ــد ک می کن

MRI می تــوان بیمــاری را تشــخیص داد.
ــاری MS در  ــی از بیم ــفانه درک صحیح  متأس
جامعــه مــا وجــود نــدارد کــه ایــن موضــوع باعــث 
دشــوار شــدن کار بیمــار و خانواده هــا شــده اســت.

ــتم  ــت سیس ــن اس ــادی ممک ــای زی  بیماری ه
ــا  ــام دنی ــا در تم ــد، ام ــر کن ــی انســان را درگی عصب
ــل  ــه دلی ــد، ب ــژه ای دارن ــگاه وی ــاری MS ن ــه بیم ب
اینکــه ایــن بیمــاری عمدتــا در ســنین جوانــی بــروز 
ــاب  ــای اعص ــایر بیماری ه ــه س ــد، درحالی ک می کن
مثــل پارکینســون در ســنین 60 تــا 70 ســال فــرد را 

ــد. ــر می کن درگی
 توجــه کنیــم کــه بیمــاری MS فقــط یــک 
بیمــاری نیســت، بلکــه طیفــی از بیماری هــا را 
در خــود جــای داده اســت و یــک بیمــاری بســیار  

مــی رود. بــه شــمار  پیش بینی ناپذیــر 
 اســترس نقش مهمی در بروز حمــالت MS دارد، 
 مــا بایــد واقعیت هــا را بــرای بیمــاران بیــان کنیــم. 

بســیاری از ایــن افــراد بــا حمــالت اختالالت حســی 
ــن  ــه ای ــن مواجــه می شــوند ک و اشــکال در راه رفت
ــای  ــن در محیط ه ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــوع ب موض
ــه  ــد توج ــذا بای ــد، ل ــود می آی ــه وج ــترس زا ب اس
ــای  ــور در محیط ه ــراد از حض ــن اف ــه ای ــت ک داش

ــد. اســترس آور پرهیــز کنن
 بــا وجــود اینکــه بیمــاری MS حــدود 150 ســال 
اســت کــه شــناخته شــده، امــا دلیــل اصلــی بــروز 

ایــن بیمــاری مشــخص نیســت.
ــال  ــاران مبت ــه بیم ــر ب ــزار نف ــا 5 ه ــاالنه 3 ت  س
ــیگار  ــر س ــود؛ اگ ــزوده می ش ــور اف ــه MS در کش ب
ــن  ــوان ای ــود، می ت ــذف ش ــه ح ــیدن از جامع کش

ــش داد. ــر کاه ــا 600 نف ــن 500 ت ــار را بی آم

 در دنیــا درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری وجود 
ــود را  ــان خ ــد درم ــرد رون ــه ف ــدارد و در صورتی ک ن
قطــع کنــد، به دلیــل کاهش یافتــن عــوارض دارو، در 
مــدت زمــان 6 مــاه دو ســال ممکــن اســت زندگــی 
ــن  ــت ای ــس از گذش ــا پ ــد؛ ام ــته باش ــادی داش ع
دوران طالیــی بیمــاری فــرد بــه صــورت پیش رونــده 
بازخواهــد گشــت،  درنتیجــه توصیــه می شــود، افــراد 
رونــد درمــان خــود را بــه صــورت مــداوم ادامــه دهند.

 ورزش کــردن در ســال های اول ابتــال بــه بیمــاری 
می توانــد کمــک زیــادی بــه مبتالیــان بــه MS کنــد 
ــن  ــروی ای ــگیری از پیش ــث پیش ــن باع و همچنی

بیمــاری خواهــد شــد.
 هــدف از مصــرف داروهــا در ایــن بیمــاران کاهش 
پیشــروی ایــن بیمــاری بــوده و نمی تــوان بــا 
قطعیــت اعــالم کــرد کــه دارویــی در دنیــا وجــود دارد 

ــد. ــان کن ــاری MS را درم ــد بیم ــه می توان ک
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درباره بدن انسان
۱. چرا ما دارای گروه های خونی مختلف هستیم؟

 درســت ماننــد قضیــه آپاندیــس، متفــاوت بــودن گروه هــای 
ــر  ــدن ب ــل ب ــخ تکام ــرنخ هایی در تاری ــه س ــم ب ــی ه خون
می گــردد. گروه هــای خونــی مختلــف دارای ظرفیت هــای 
ــا هســتند  ــا و بیماری ه ــا عفونت ه ــه ب ــرای مقابل ــی ب متفاوت
ــای  ــکل گیری گروه ه ــه ش ــد ک ــاور دارن ــز ب ــمندان نی و دانش
در  پیــش  ســال  میلیــون   ۲0 حــدود  مختلــف،  خونــی 
ــان  ــه انس ــک ب ــای نزدی ــر گونه ه ــه و دیگ ــان های اولی انس

ــت.  ــده اس ــروع ش ش
به گفتــه دانشــمندان، در نوعــی گزینــش ذاتــی بــر علیــه 
ــد  ــی متنوعــی در رون بیماری هــا و عفونت هــا، گروه هــای خون
ــوح  ــروزه به وض ــه ام ــد ک ــود آمده ان ــان ها به وج ــی انس تکامل
ــه ای از  ــچ نظری ــال، هی ــا این ح ــتیم. ب ــنا هس ــا آش ــا آن ه ب
ــح  ــت توضی ــا قطعی ــد ب ــود نمی توان ــای موج ــان نظریه ه می
انســان ها  بدهــد کــه چــرا گروه هــای خونــی در میــان 

ــتند.  ــاوت هس متف
۲. چرا ما رؤیا می بینیم؟ 

ــواب  ــان را در خ ــر خودش ــوم از ُعم ــدود یک س ــان ها ح انس
ــته های  ــوز دانس ــمندان هن ــه دانش ــی ک ــد، در حال می گذرانن
کمــی دربــاره چگونگــی رؤیابینــی و دلیــل اصلــی آن در اختیــار 

دارنــد. 
به گفتــه دانشــمندان، »مــا می دانیــم کــه رؤیابینــی در چرخــه 
خــواب REM اتفــاق می افتــد و ضربــان قلــب نیــز در حالــت 
رؤیابینــی باالتــر مــی رود؛ امــا هنــوز نمی دانیــم کــه رؤیابینــی 
ــه محبــوب  دقیقــا چــه غایــت و چــه علتــی دارد. یــک نظری
ــا طبقه بنــدی  در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه رؤیابینــی ب
شــدن خاطــرات روزانــه توســط مغــز ارتبــاط دارد و مغــز در این 
حالــت تصمیــم می گیــرد کــه کــدام داده هــای دریافت شــده 

ارزشــمند هســتند و کدام یــک از آن هــا اهمیتــی ندارنــد«. 
ــی  ــه رؤیابین ــد ک ــاور دارن ــز ب ــمندان نی ــی از دانش ــه بعض البت
واقعــا هیــچ عملکــرد خاصــی در ســاختار ذهــن و بدن انســان 
ــودآگاه  ــودآگاه و خ ــن ناخ ــری بی ــی درگی ــط نوع ــدارد و فق ن

ــد.  ــان می کن ــری را نمای بش
۳. چرا درون بدن مان ویروس وجود دارد؟ 

ــچ  ــان، هی ــر از خودت ــه غی ــد ک ــر می کردی ــم فک ــما ه ــا ش آی
ــور  ــر این ط ــدارد؟! اگ ــود ن ــان وج ــده ای در بدن ت ــود زن موج
ــدن  ــد. ب ــر کنی ــئله تجدیدنظ ــن مس ــاره ای ــد درب ــت، بای اس
ــع  ــه درواق ــت ک ــیاری اس ــای بس ــان ها دارای میکروب ه انس
ــیاری  ــد. بس ــکیل می دهن ــدن را تش ــرم از وزن ب ــد کیلوگ چن
ــد  ــد، مانن ــدن دارن ــرای زندگــی در ب ــی ب ــل خوب از آن هــا دالی
کمــک بــه گــوارش، بهبــودی زخم هــا و مبــارزه بــا بیماری هــا. 
بــا این حــال، بیشــتر آن هــا ویروس هایــی هســتند کــه 

ــد.  ــان را نمی دانن ــت حضورش ــوز عل ــمندان هن دانش
۴. چرا خندیدن در میان انسان ها مُسری است؟

 دانشــمندان می گوینــد کــه خندیــدن در میــان انســان ها 
ــه  ــده اند ک ــه ش ــان متوج ــع، آن ــت. درواق ــری اس ــا ُمس واقع
احساســات قدرتمنــد می تواننــد فعالیــت مغــزی انســان های 
دیگــر را مجبــور بــه هم گام ســازی کننــد.  بــر اســاس مطالعات 
علمــی، خندیــدن اساســا بــا ذات اجتماعــی انســان ها مرتبــط 
اســت و انســان ها در موقعیت هــای اجتماعــی حــدود 30 

ــد.  ــت عــادی می خندن ــر بیشــتر از حال براب

تغذیه

 چربی هایی که
 الغرتان می کنند

بادام زمینــی، گــردو، انــواع خشــکبار، پاســتاها، پنیــر، 
ــد  ــی بگویی ــه کس ــر ب ــاال اگ ــره. احتم ــز و غی ــت قرم گوش
قصــد الغــری داریــد، شــما را از خــوردن ایــن مــواد غذایــی 
منــع خواهــد کــرد. امــا توصیــه بــر ایــن اســت کــه خودتــان 
ــی  ــاده غذای ــچ  م ــی و هی ــواد غذای ــن م ــرف ای را از مص
دیگــر محــروم نکنیــد، به خاطــر اینکــه همــه این هــا 
جلــوی اشــتهای زیــاد را می گیرنــد و باعــث چربی ســوزی 
می شــوند. فقــط کافــی اســت انــدازه نگــه داریــد و 

ــد. ــاده روی نکنی زی
 پاستاها و سیری طوالنی مدت

ــواد  ــی م ــد، پاســتاها و به طــور کل ــری داری ــر قصــد الغ اگ
ــره را از  ــج و غی ــان، برن ــد ن ــته مانن ــاوی نشاس ــی ح غذای

ــد. ــذف نکنی ــان ح ــه غذایی ت برنام
به خاطــر اینکــه سرشــار از فیبــر و قندهــای دیرجــذب 
هســتند کــه انــرژی زیــادی بــه بــدن می رســانند و همچنین 

ــد. ــواری را می گیرن ــاد و ریزه خ ــتهای زی ــوی اش جل
 پنیر،همیار الغری

در اکثــر رژیم هــای الغــری مصــرف محصــوالت لبنــی 
توصیــه نمی شــود، حتــی بــا وجــود اینکه سرشــار از کلســیم 
هســتند؛ امــا توجــه داشــته باشــید کــه برخــی از محققــان 
معتقدنــد، حــذف محصــوالت لبنــی از رژیــم غذایی اشــتباه 
ــزان کافــی  ــه می ــدن ب ــی کــه ب محــض اســت. چــون زمان
ــوزاند. ــا را می س ــر چربی ه ــد راحت ت ــته باش ــیم داش کلس

 تخم مرغ، ضد اشتها
به ویــژه کلســترول  و  چربــی  از  سرشــار  را  تخم مــرغ 
ــه  ــن پزشــکان مصــرف آن را توصی ــرای همی ــد و ب می دانن
نمی کننــد. امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن مــاده غذایــی حــاوی 

خــواص فوق العــاده ای اســت. 
ــه تخم مــرغ  ــده برخــی از محققــان، مصــرف روزان ــه عقی ب
نــه تنهــا بــرای بزرگ ســاالن مفیــد اســت، بلکــه می توانــد 

بــه الغــری کمــک کنــد. 
به خاطــر اینکــه هــر یــک عــدد تخم مــرغ فقــط ۸3 
ــا  ــن اســت. پروتئین ه ــا سرشــار از پروتئی ــری دارد؛ ام کال
هــم ضداشــتها بــوده و جلــوی گرســنگی زیــاد را می گیرنــد.

 گوشت قرمز و کنترل اشتها
ــر قصــد  ــه شــده اســت؛ اگ ــم توصی ــه شــما ه ــاال ب احتم
الغــری داریــد گوشــت قرمــز را بــا احتیــاط مصــرف کنیــد. 
امــا ایــن روزهــا متخصصــان بــر ایــن عقیده انــد کــه گوشــت 

قرمــز دشــمن تناســب انــدام نیســت. 
ــری هــم کمــک  ــه الغ ــد ب ــی می توانن ــن گوشــت ها حت ای
ــه چربی هــای اشباع شــده  ــد. توجــه داشــته باشــید ک کنن
ــا  ــی ب در برخــی از قســمت های گوشــت گاو تفــاوت چندان

گوشــت مــرغ بــدون پوســت نــدارد.
 قهوه چربی سوز است

اگــر قهــوه را بــدون شــکر یــا خامــه میــل کنیــد به الغــری و 
کاهــش وزن کمــک می کنــد. 

به خاطــر اینکــه مصــرف قهــوه تلــخ باعــث افزایــش 
می شــود.  بــدن  متابولیســم 

ــا  ــیدنی ده ه ــن نوش ــود در ای ــن موج ــبختانه کافئی خوش
ــدن شــده اســت را می ســوزاند  ــه وارد ب ــی ک ــری اضاف کال

ــرای آن کشــیده باشــید. ــی ب ــه شــما زحمت ــدون اینک ب

زیبایی

 فواید روغن هسته انگور 
برای مراقبت از مو

روغن هــای عصــاره ای همیشــه اولیــن گزینــه مناســب 
و مــورد اطمینانــی هســتند کــه در مواجهــه با مشــکالت 
مرتبــط بــا ســالمتی مــا و درمان هــای وابســته بــه آن ها 

بــه ذهــن بســیاری از مــا خطــور می کننــد. 
خیلــی از مــا بــا فوایــد اســتفاده از روغن هــای گیاهــی 
)اســطو خودوس(،  الونــدر  زیتــون،  روغــن  ماننــد 
میخــک و انــواع گوناگــون دیگــری بــرای بهبــود شــرایط 
پوســت، مــو و ســایر قســمت های بــدن آشــنا هســتیم. 
در ادامــه مطلــب امــروز بــا روغــن هســته انگــور یکــی 
دیگــر از ایــن دســته روغن هــای گیاهــی آشــنا خواهیــد 
شــد کــه اســتفاده بهینــه از آن موجب تقویت و ســالمت 

ــان خواهــد شــد.  موهای ت
 مزایای استفاده از روغن هسته انگور 

برای مو 
۱- کاهش ریزش مو

ــری و  ــرای جلوگی ــی ب ــن طبیع ــن روغ ــتفاده از ای اس
ــت.  ــر اس ــد و مؤث ــیار مفی ــو بس ــزش م ــش ری کاه

از  زیــادی  مقــدار  حــاوی  انگــور  هســته  روغــن 
آنتی اکســیدان های ضــروری اســت کــه می توانــد 
ــون  ــن هورم ــود. ای ــون DHT  ش ــد هورم ــع از تولی مان
یکــی از اصلی تریــن دالیــل ریــزش مــو در افــراد 

مختلــف اســت.
۲- رشد سریع مو

همــان طــور کــه پیش تــر هــم ذکــر شــد، روغــن هســته 
ــاوی  ــی ح ــای گیاه ــایر روغن ه ــد س ــم مانن ــور ه انگ
مــواد مغــذی گوناگونــی اســت کــه بــه رشــد ســریع تر 

ــد.  موهــا کمــک شــایانی می کن
ــی و  ــواد معدن ــن، م ــد دارای پروتئی ــن مفی ــن روغ ای
انــواع مختلــف ویتامین هــا اســت کــه مطمئنا اســتفاده 

از آن هــا در رشــد ســریع موهــا تأثیرگــذار اســت.
۳- مرطوب کننده پوست کف  سر و مو

یکــی دیگــر از مزایــای اســتفاده از روغــن هســته انگــور، 
خاصیــت مفیــد آن در مرطوب کــردن پوســت کــف  ســر 

و موهــا اســت. 
ایــن روغــن ماننــد یــک مرطوب کننــده طبیعــی عمــل 
کــرده و پوســت و مــو را بــه شــکل مناســبی مرطــوب 

ــد.  نگــه مــی دارد و از خشــکی آن پیشــگیری می کن
نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه، هم زمــان بــا مرطوب کــردن 
موهــا از چــرب و روغنــی شــدن آن هــا هــم جلوگیــری 
ــاس  ــاد احس ــب ایج ــتفاده از آن موج ــد و اس می کن
ــن،  ــر ای ــد. عالوه ب ــد ش ــما نخواه ــایندی در ش ناخوش
ــع از شــکنندگی  ــو مان ــرای م ــت الزم ب ــظ رطوب ــا حف ب
ــدازه موهــا شــده و در نتیجــه  و فــر شــدن بیــش از ان

ــد. ــدا می کن ــم پی ــری ه ــر بهت ــان ظاه موهای ت
۴- ماسک مو روغن هسته انگور

بــرای تهیــه ایــن ماســک ســاده امــا بســیار مفیــد کافی 
ــرغ و  ــفیده 1 تخم م ــا س ــداری از آن را ب ــا مق ــت ت اس
ــد و آن را روی  ــوط کنی ــازه مخل ــو ت ــم آب لیم ــی ه کم
پوســت ســر و موهــای خــود بمالیــد. 10 دقیقــه بعــد آن 
را بــا آب بشــویید و بــا یــک حولــه نــرم و تمیــز خشــک 

. کنید

خانواده

چرا دچار »افسردگی 
صبحگاهی« می شویم؟

اختــالل افســردگی انــواع مختلفــی دارد کــه برخــی از آنهــا بــا 
عنــوان تغییــرات خلقــی روزانــه شــناخته می شــوند و عالئــم 

آن در ســاعات مشــخصی از روز شــدت پیــدا می کنــد.
ــدی،  ــاس ناامی ــامل، احس ــد ش ــردگی می توان ــم افس عالئ
ــت  ــن اس ــم ممک ــن عالئ ــد و ای ــی باش ــی و درماندگ ناراحت
ــن  ــرای ای ــج ب ــالح رای ــوند. اصط ــدید ش ــح تش ــگام صب هن
ــه، »افســردگی صبحگاهــی« اســت. ــی روزان ــرات خلق تغیی
ــم  ــه عالئ ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــه ب ــرات خلقــی روزان تغیی
ــا تشــدید  آن هــر روز و در زمــان مشــخصی شــروع شــده ی
ــا  ــر ی ــم بعدازظه ــن عالئ ــراد ای ــی از اف ــرای برخ ــود. ب می ش

ــد. ــاق می افت ــروب اتف غ
عالئــم افســردگی می توانــد شــامل بی رغبتــی یــا لــذت 
نبــردن از فعالیت هــای روزمــره و مشــکالت خــواب باشــد. در 
فــرد مبتــال بــه افســردگی صبحگاهــی ممکــن اســت، عالئــم 
ــن  ــود. ای ــده ش ــز دی ــاد( نی ــاژور )ح ــردگی م ــالل افس اخت
ــگام صبــح تشــدید می شــود در طــول  ــم کــه اغلــب هن عالئ

ــود. ــته می ش ــدت آن کاس ــا از ش ــه ی ــن رفت روز از بی
بــه گفتــه کارشناســان در صورتیکــه فــرد پنــج مــورد یــا تعــداد 
ــا  ــه ی ــان دو هفت ــدت زم ــرای م ــر را ب ــم زی بیشــتری از عالئ
ــوان افســردگی را در او تشــخیص  ــد، می ت ــه کن بیشــتر تجرب

داد.
 از عالئم این اختالل می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
- احســاس افســردگی کــه در بیشــتر طــول روز ادامــه داشــته 

شد با
- لذت نبردن از انجام تمامی فعالیت های روزمره

- کاهش شدید وزن بدون داشتن رژیم غذایی
- سخت به خواب رفتن یا خواب زیاد

- احساس بی قراری در بیشتر روزهای هفته
ــی در طــول  ــرژی کاف ــا نداشــتن ان - احســاس خســتگی ی

هفتــه
- احساس بی ارزش بودن

- مشکل در تمرکز کردن یا تصمیم گیری
پزشــکان دلیــل آشــکاری را در ابتــال بــه افســردگی صحبگاهی 
ــروز آن  ــیاری در ب ــای بس ــا فاکتوره ــد؛ ام ــخیص نداده ان تش

نقــش دارنــد. 
از آنجایــی کــه افســردگی صبحگاهــی حــدود ســاعت 
مشــخصی از طــول روز ظاهــر می شــود، پزشــکان اغلــب آن 
را بــا ناهماهنگــی در ســاعت زیســتی بــدن مرتبــط می داننــد. 
ســاعت زیســتی فرآینــدی اســت کــه چرخــه خــواب و 
بیــداری را تنظیــم می کنــد. تغییــرات هورمونــی در طــول روز 

ــذارد. ــر بگ ــتی تأثی ــاعت زیس ــر س ــد ب می توان
ــم  ــرات ریت ــر تغیی برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد عالوه ب
طبیعــی بــدن، چندیــن فاکتــور دیگــر ممکــن اســت در بــروز 
ــر  ــاژور تأثی ــردگی م ــالل افس ــی و اخت ــردگی صبحگاه افس

داشــته باشــد.
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اگــر مــادر بــودن را تجربــه نکرده ایــد، احتمــاال در 
اطرافیانتــان مادرانــی در دوره نقاهــت پــس از زایمان را 
دیده ایــد و از مشــکالت روحــی و جســمی ایــن دوره 

تــا حــدودی باخبریــد.
ــه همــان  ــد ب ــد فرزن روزهــا و هفته هــای پــس از تول
انــدازه کــه می توانــد شــادی آفرین و هیجان انگیــز 
ــا غــم و غصــه و افســردگی  ــوأم ب ــد ت باشــد، می توان
نیــز باشــد، احســاس ناراحتــی پــس از تولــد فرزند به 
قــدری شــایع اســت کــه بســیاری از افــراد آن را تجربه 
می کننــد، بــرای کســانی کــه به تازگــی مــادر شــدن را 
تجربــه کرده انــد و کســانی کــه خــود را دوســت دارنــد، 
بســیار مهــم اســت کــه عالئــم ایــن نــوع افســردگی را 

بدانند.
 تغییرات ناگهانی هورمونی در بدن

ــن  ــان در ای ــان و زایم ــص زن ــی متخص ــر کامیاب دکت
ــد  ــب فرزن ــه صاح ــی ک ــر خانم ــد: ه ــه می گوی رابط

می شــود، ممکــن اســت افســردگی پــس از زایمــان 
ــد  ــود دارن ــی وج ــل معین ــی عوام ــد؛ ول ــه کن را تجرب
کــه خطــر احتمــال وقــوع ایــن وضعیــت را افزایــش 

می دهــد.
وی می افزایــد: علــت اصلــی افســردگی پــس از 
زایمــان، تغییــرات ناگهانــی هورمونــی در بــدن اســت، 
ســابقه افســردگی یــا سوءاســتفاده جنســی، ســابقه 
ــتگان  ــان بس ــی در می ــا عصب ــردگی ی ــاری افس بیم
به ویــژه در بســتگان درجــه یــک، بی توجهــی همســر 
ــل  ــادران از عوام ــن م ــن پایی ــاردار و س ــان ب ــه زن ب
بــروز ایــن افســردگی اســت، ایــن امــر یــک بیمــاری 
ــد روز  ــا چن ــه تنه ــت ک ــه ای اس ــه عارض ــت، بلک نیس
طــول می کشــد و فقــط بایــد درســت مدیریــت شــود.

ــا  ــخت ی ــای س ــد: زایمان ه ــه می ده ــی ادام کامیاب
زایمــان بــه طریــق ســزارین، می توانــد باعــث آشــکار 
شــدن بســیاری از اختــالالت روانــی شــود؛ امــا زایمــان 
ــر افســردگی پــس از زایمــان  ــادر را در براب طبیعــی م

ــد. ــت می کن محافظ

 عالئم افسردگی پس از زایمان
و امــا زهــره کیانــی، روان شــناس نیــز می گویــد: 
بــه  زنــان  در  زایمــان  از  پــس  افســردگی 
ــد  ــش از  ٨٠ درص ــه بی ــت ک ــایع اس ــدی ش ح
 آنهــا بــه نوعــی ایــن افســردگی را تجربــه 

می کنند.
خوابیــدن  ناامیــدی،  و  غــم  احســاس  وی 
ــز و  ــی، کاهــش تمرک ــا بی خواب بیــش از حــد ی
ــه یــاد آوردن مســائل  فراموشــی و مشــکل در ب
و ناتوانــی در تصمیم گیــری، گریــه کــردن زیــاد را 
ازجملــه عالئــم ایــن نــوع از افســردگی می دانــد 
ــت دادن  ــاد، از دس ــتهایی زی ــد: بی اش و می گوی
عالقــه و اشــتیاق بــه انجــام امــور منــزل یــا امور 
ــاط  ــه خــود، گوشــه گیری و قطــع ارتب ــوط ب مرب
بــا دوســتان و خویشــاوندان و بــروز مکــرر 
ســردرد و ناراحتی هــای فیزیکــی از دیگــر عالئــم 

افســردگی پــس از زایمــان اســت
کیانــی می گویــد: بیمــاران مبتــال بــه افســردگی 
پــس از زایمــان بســیار کم حوصلــه هســتند 
ــه  ــال ب ــار مبت ــال بیم ــد ح ــواده بای ــراد خان و اف
افســردگی را درک کــرده و کمــک کننــد تــا 
ایــن  برگــردد،  عــادی  شــرایط  بــه  کم کــم 
بیمــاران ممکــن اســت تحمــل شــلوغی و 
ــه  ــی ک ــا کارهای ــند ی ــته باش ــافرت را نداش مس
بــرای دیگــران خوشــایند اســت بــرای آنهــا 
ــان  ــا زم ــد ت ــواده بای ــراد خان ــد، اف ــج آور باش رن
تأثیــر دارو هــا و گذرانــدن دوره درمــان، مطابــق بــا 
میــل بیمــار رفتــار کننــد تــا ایــن شــرایط ســخت 

ــود. ــته ش ــر گذاش ــت س پش

وی معتقــد اســت: کمــک کــردن بــه مــادران در 
ایــن دوران بحرانــی، برای موفقیت در شــیردادن 
ــا  ــاط عاطفــی قــوی ب ســبب می شــود کــه ارتب
ــد  ــاس کنن ــرده و احس ــدا ک ــود پی ــودکان خ ک
کــه خودشــان افــراد توانمنــد و قابلــی هســتند 
نیــز احســاس  آنــان  و در مقابــل کــودکان 
تنهایــی نخواهنــد کــرد، می تــوان گفــت کــودکان 
ــری  ــد، رشــد کمت ــه افســردگی دارن ــی ک مادران
دارنــد، ضمــن اینکــه بیشــتر ایــن کــودکان 
آنهــا  عاطفــی  مشــکالت  و  می زننــد  نــق 
ــخت تر  ــز س ــا نی ــا آنه ــدن ب ــار آم ــتر و کن  بیش

است.

افســردگی  می گویــد:  روان شــناس  ایــن 
پــس از زایمــان ممکــن اســت بیــن دو هفتــه 
ــر  ــش از ه ــد و بی ــول بکش ــال ط ــک س ــا ی ت
در  اطرافیــان  توجــه  و  رفتــار  نــوع  عاملــی 
 رفــع یــا تــداوم ایــن وضعیــت نقــش دارد، 

خانم هایــی کــه ســابقه ابتــال بــه بیمــاری 
افســردگی یــا دیگر اختــالالت روحــی در خود یا 
اعضــای خانــواده دارنــد، بیشــتر در معــرض ابتال 
ــر  ــه ایــن نــوع افســردگی قــرار دارنــد، عالوه ب ب
ــدون برنامه ریــزی، وجــود  ایــن، بارداری هــای ب
ــت نکــردن  ــط زناشــویی، حمای مشــکل در رواب
ــادر، ایجــاد  ــی همســر، کاهــش ســن م عاطف
ــواده همزمــان  ــه و خان ــرات جــدی در خان تغیی
ــغل  ــت دادن ش ــد از دس ــوزاد، مانن ــد ن ــا تول ب
هــر کــدام از پــدر یــا مــادر کــه بــه همــراه خــود 
مشــکالت اقتصــادی بــه خانــواده تحمیــل 
ــن دســت،  ــد و بســیاری مشــکالت از ای می کن
ــد عوامــل مســتعدکننده ابتــالی مــادر  می توانن

ــه افســردگی پــس از زایمــان باشــند. ب
 نقش خانواده در کاهش افسردگی 

پس از زایمان
در  خانــواده  نقــش  دربــاره  همچنیــن  وی 
کاهــش افســردگی پــس از زایمــان می گویــد: 
خانــواده فــرد افســرده و بــه خصــوص همســر 
وی در کاهــش افســردگی نقــش مهمــی ایفــا 
می کننــد کــه بایــد بــه محــض مشــاهده عالئــم 
آن و نامتعــادل بــودن حالــت روحــی فــرد بــرای 
ــد و  ــه کنن ــناس مراجع ــه روان ش ــان آن ب درم
ــردگی  ــم افس ــل مه ــی از دالی ــه یک ــا ک از آنج
نگرانــی شــدید مــادر از نگهــداری فرزنــد خــود 
اســت و احســاس می کنــد از پــس آن بــر 
نمی آیــد، خانــواده فــرد و بــه خصــوص همســر 
وی بایــد او را از لحــاظ نگهــداری فرزنــدش 

مطمئــن کننــد.

جمشــید کرمانچــی در ارتبــاط بــا اصلی تریــن عامــل مــرگ 
بهداشــت  وزارت  پیــش  از 4 ســال  کــرد:  اظهــار  ایرانی هــا، 
اصلی تریــن عوامــل مــرگ مــردم ایــران را بررســی کــرد کــه طــی 
ــرگ،  ــت م ــد عل ــدود 50 درص ــد، ح ــخص ش ــی  مش ــن بررس ای
ســکته های قلبــی و مغــزی اســت کــه ســکته های قلبــی در رتبــه 

اول و ســکته های مغــزی در رتبــه دوم قــرار دارد.
ــبب  ــط س ــزی فق ــی و مغ ــکته های قلب ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــراه دارن ــه هم ــی ب ــت و ناتوان ــه معلولی ــرگ نمی شــوند، بلک م
ــب آن  ــی شــده اســت، قل ــه دچــار ســکته قلب ــردی ک ــزود: ف اف
دچــار عارضــه گشــته و در واقــع در زندگــی دچــار مشــکالت زیادی 
ــرد  ــن ف ــی می شــود؛ همچنی ــی و اجتماع ــای خانوادگ در حوزه ه
دچــار ســکته مغــزی ممکــن اســت بــا معلولیــت همــراه شــده که 

ایــن مســئله نیــاز بــه مراقبــت ویــژه را برایــش بــه همــراه دارد.

مشــاوره معــاون درمــان در امــور بیماری هــا ادامــه داد: 
وزارت بهداشــت بــا همــکاری اســاتید حــوزه قلــب و عــروق 
و مغــز و اعصــاب برنامــه ای در ایــن زمینــه جهــت کاهــش 
ــرار  ــی و مغــزی در کشــور در دســتور کار ق ســکته های قلب
داد کــه نوعــی هماهنگــی و مدیریــت بــه شــمار می رفــت و 
در نهایــت ســبب شــد کــه بــرای کاهــش ایــن دو بیمــاری 

برنامــه مؤثــری داشــته باشــیم.
حــدود 54  حاضــر  حــال  در  اعــالم کــرد:  کرمانچــی 
ــتان در  ــی و 55 بیمارس ــکته قلب ــوزه س ــتان در ح بیمارس
حــوزه ســکته مغــزی، خدمــات ویــژه ارائــه داده و در 
واقــع مســئول درمــان ایــن دو بیمــاری هســتند و اکنــون 
ــن بیمارســتان ها  ــزرگ از ای مراکــز اســتان ها و شــهرهای ب

بهره منــد هســتند.

 طاهــر موهبتــی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان 
بیمــه ســالمت ایــران، بیــان کــرد: بــا مدیریــت هزینــه از ســوی 
بیمارســتان ها و دانشــگاه های علــوم پزشــکی، متعهــد هســتیم 
کــه 70 درصــد مطالبــات هــر مــاه را پرداخــت کنیــم و امیدواریم 

ایــن پرداختی هــا مســتمر و منظــم انجــام شــود.
 موهبتــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت مدیریــت هزینه هــا از 
علــوم  دانشــگاه های  و  دولتــی  بیمارســتان های  ســوی 
ــتان های  ــیاری از بیمارس ــت: بس ــار داش ــور، اظه ــکی کش پزش
ایــن  در  پزشــکی کشــور  علــوم  دانشــگاه های  و  دولتــی 
زمینــه اقدامــات خوبــی داشــته اند و امیدواریــم براســاس 
ــم، در ازای  ــد کردی ــتان ها منعق ــا بیمارس ــه ب ــه ای ک تفاهم نام
ــاه  ــر م ــت ه ــد پرداخ ــم 70 درص ــا، بتوانی ــت هزینه ه مدیری
ــم.  ــت کنی ــی پرداخ ــتان های دولت ــه بیمارس ــده ب ــاه آین  را از م

ــون تنظیــم  ــر از قان ــه ایــن ترتیــب حرکتــی فرات ــه عبارتــی، ب ب
کــه بایــد 60 درصــد هزینه هــا در مــاه آینــده بــه بیمارســتان ها 

ــت. ــد گرف پرداخــت می شــد، صــورت خواه
وی دربــاره مطالبــات داروخانه هــا گفــت: برخــی از داروخانه هــا 
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــا اولی ــد؛ ام ــی دارن ــه مطالبات ــد ک گفته ان
مطالبــات آنهــا بــه روز شــده و بــه صــورت میانگیــن کشــوری 
ــد و  ــب دارن ــالمت طل ــه س ــال 96 را از بیم ــاه از س ــا دو م تنه
ــاه 70  ــر م ــت، ه ــدگان خدم ــام ارائه دهن ــرای تم از ســال 97 ب
درصــد مطالبــات پرداخــت خواهــد شــد و بــرای طلــب دو مــاه 
ســال گذشــته بــه دلیــل اینکــه چــاپ اســناد بــا تأخیــر صــورت 
مــی گیــرد، پرداخت هــا بــا کمــی تأخیــر انجــام مــی شــود. بــا 
ایــن وجــود، مشــکلی از ســوی بیمــه ســالمت بــرای پرداخــت 

مطالبــات وجــود نــدارد.

مشاوره معاون درمان در امور بیماری ها:

علت ۵۰ درصد مرگ ایرانی ها، سکته های قلبی و مغزی
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

۷۰ درصد مطالبات بیمارستان ها، ماهانه پرداخت می شود

،،
هر خانمی که صاحب فرزند می شــود 
ممکن است افسردگی پس از زایمان 
را تجربه کند؛ ولی عوامل معینی وجود 
دارنــد کــه خطــر احتمــال وقــوع ایــن 

وضعیــت را افزایــش می دهــد.

افسردگی پس از زایمان؛ از علت تا درمان



7 محیط زیست
مدیریت پسماند در دستورکار 

دستگاه ها قرار گیرد
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
ــداری  ــت نگه ــه اهمی ــا توجــه ب ــی گفــت: ب جنوب
ــتورکار  ــد در دس ــماند بای ــت پس ــن، مدیری از زمی
ــی و  ــا اصول ــورت کام ــه ص ــتگاه ها ب ــژه دس وی

ــرد. ــرار گی ــتی ق بهداش
پرویــز آرامنــش روز دوشــنبه در حاشــیه کارگــروه 
مدیریــت پســماند خراســان جنوبــی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: طبــق بررســی های 
ــل انســانی  ــی عل انجام شــده 99 درصــد بیابان زای
ــن  ــم، ای ــل کنی ــدی عم ــا خردمن ــر ب ــه اگ دارد ک

درصــد کاهــش خواهــد یافــت.
ــت پســماند،  ــون مدیری ــق قان ــه داد: طب وی ادام
وظیفــه جمــع آوری و امحــای پســماند بــر عهــده 
ــه  ــم ب ــه شــهرداری ها ه خــود دستگاه هاســت ک
عنــوان متولــی دفــن زباله هــای خانگــی بایــد بــه 

ایــن امــر توجــه ویــژه ای داشــته باشــد.
ــت  ــر کل حفاظ ــش، مدی ــز آرامن ــه پروی ــه گفت ب
محیــط زیســت خراســان جنوبــی، هم اکنــون 
ــه  ــد ب ــژه بیرجن ــتان ها به وی ــی از شهرس در بعض
ــه نخاله هــای روســتاهای اطــراف در  ــت تخلی عل
ــا مشــکل  ــه ایــن شهرســتان، ب محــل دفــن زبال
بایــد هرچــه  مواجــه هســتیم کــه دهیــاران 
ســریع تر بــرای مرتفع شــدن ایــن مشــکل اقــدام 

ــد. کنن
و  مذاکــره  بــا  مشــکل  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــه در  ــت ک ــدنی اس ــهم حل ش ــق س ــت ح پرداخ
ــت. ــده اس ــف ش ــهری تعری ــت ش ــوزه مدیری ح

ــا در  ــزام تولیدکننده ه ــار داشــت: ال ــش اظه آرامن
مدیریــت پســماند، یکــی از مباحــث ضــروری در 
ــا  ایــن حــوزه اســت کــه دســتگاه های ذی ربــط ب
تدویــن برنامــه ای مشــخص بایــد بــرای ایــن امــر 

اقــدام کننــد.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
جنوبــی، در ادامــه، تدویــن طــرح جامــع خدمــات 
شــهری را در شهرســتان های بیرجنــد، قایــن و 
ســرایان ضــروری دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه 
ــاری  ــع اعتب ــن مناب ــم در تأمی ــن مه ــت ای اهمی
امیدواریــم هرچــه زودتــر ایــن طرح هــا عملیاتــی 

شــود.
حضــور مدیــران در کارگــروه، ارائه برنامــه مدیریت 
و  اجرایــی  دســتگاه های  ســوی  از  پســماند 
تعییــن تکلیــف مکان هــای دفــن زبالــه از ســوی 
ــت  ــی مدیری ــات کارگــروه قبل شــهرداران از مصوب
ــود کــه در ایــن جلســه بررســی شــد.  پســماند ب
ایــن کارگــروه بنــا بــر تصمیــم معــاون هماهنگــی 
ــه  ــی و ب ــان جنوب ــتاندار خراس ــی اس ــور عمران ام
دلیــل ارائه نشــدن اطاعــات کافــی از برخــی 
پســماند  مدیریــت  درخصــوص  دســتگاه ها 
ــران  ــود و مدی ــزار ش ــر برگ ــد 15 روز دیگ ــرار ش ق
دســتگاه ها موظف انــد بــا اطاعــات کامــل و 
ــد.  ــرکت کنن ــروه ش ــن کارگ ــزارش در ای ــه گ ارائ
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ــتاد  ــه »اس ــروف ب ــع مع ــد آقامحمدرفی محم
رفیعــی« در ســال 1325 در اصفهــان دیــده 
بــه جهــان گشــود. از دوران کودکــی نــزد اســتاد 
ــه  ــدت 20 ســال ب ــه م ــی ب محمدصــادق هال
هنــر ملیله ســازی مشــغول بــود و از ســال 
ــه داد.  ــتقل کارش را ادام ــور مس ــه ط 1355 ب
مرحــوم حــاج محمدصــادق هالــی حــدود 90 
ســال عمــر خــود را بــه ملیله ســازی پرداخــت 
و ملیلــه کاران حاضــر اصفهانــی اســتادی جــز او 
در ایــن زمینــه بــه خاطــر نمی آورنــد و از میــان 
شــاگردان اســتاد، تنهــا اســتاد محمــد رفیعــی 

بــه کار ملیلــه مشــغول اســت. 
 ملیله هنری است ظریف و زیبا 

با قدمتی کهن
ملیلــه، هنــری اســت ظریــف و زیبــا بــا قدمتی 
کهــن و قابلیت هایــی سرشــار کــه اســتاد 
رفیعــی بیــش از 60 ســال اســت بــه ایــن هنــر 

ــتغال دارد.  اش
ــه در  ــت ک ــیوه ای اس ــان ش ــرو هم ــان پی ایش
پنجــاه ســال گذشــته در اصفهــان متــداول 
ــش  ــلیقه خوی ــر س ــا ب ــا بن ــت؛ ام ــوده اس ب
داده خــرج  بــه  آن  در  نیــز   نوآوری هایــی 

و آثــار ظریــف و کم نظیــری را خلــق کــرده  
ــت. اس

در  ســالگی   36 ســن  از  رفیعــی  اســتاد 
زیــادی  خارجــی  و  داخلــی  نمایشــگاه های 
شــرکت کــرده و آثــار خــود را بــه نمایــش 
ــوح تقدیرهــای فراوانــی در  گذاشــته اســت و ل
داخــل و خــارج از کشــور دریافــت کــرده اســت. 
اســتاد رفیعــی در نمایشــگاه های برگزارشــده در 
اصفهــان و شــهرهای مختلــف ایــران و در بیــش 
ــورهای  ــه کش ــی ازجمل ــور خارج ــت کش از هف
ایرلنــد، رومانــی، باکــو، پاکســتان و لبنــان 
ــرده اســت.   ــت ک ــر دریاف ــوح تقدی شــرکت و ل

 تدریس در دانشگاه های هنر، پیام 
نور اصفهان و علمی کاربردی

ــگاه  ــس در دانش ــابقه تدری ــی س ــتاد رفیع اس
ــگاه  ــال، دانش ــدت 5 س ــه م ــردی ب علمی کارب
ــر  ــگاه هن ــال و دانش ــان 10 س ــور اصفه ــام ن پی
12 ســال دارد و شــاگردان زیــادی در ایــن زمینه 
تربیــت کــرده و آثــار ظریــف و کم نظیــری 
ــه مــوزه صنایــع دســتی کشــور تقدیــم کــرده  ب
ــر  ــازار هن ــال 1383 در ب ــا س ــتاد ت ــت. اس اس
ــس از آن  ــوده و پ ــه کار ب ــغول ب ــان مش اصفه
ــادی مشــغول  ــان بیدآب در کارگاه خــود در خیاب

ــه کار اســت. ب

هنــری  ملیلــه،  می گویــد:  رفیعــی  اســتاد 
اســت بــا قدمتــی طوالنــی کــه بــا وجــود 
زیبایــی و ظرافتــی کــه در بطــن خــود دارد، 
متأســفانه مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه اســت 
و اندک انــدک رو بــه زوال مــی رود و جلوگیــری 

ــت.  ــروری اس ــن کاری ض از ای
در ســده اخیــر نســبت بــه قــرون گذشــته 
چشــمگیری  رکــود  هنــری  شــاخه  ایــن 
داشــته اســت؛ چنانکــه دل هــر فــرد مســئول 
و دلســوزی را بــه درد مــی آورد؛ زیــرا ایــن 
هنــر کم نظیــر دارای قابلیت هــای بی شــمار 
ــی  ــه تولیدات ــه خــارج شــده و ب ــا از صحن عم
ــرده  ــدا ک ــزل پی ــن تن ــی بســیار پایی ــا کیفیت ب

ــت. اس
 آخرین عضو فعال در هنر 

ملیله سازی
ــازان  ــی ملیله س ــرکت تعاون ــو ش ــان عض ایش
ــر در آن کار  ــان اســت کــه حــدود 35 نف اصفه
می کردنــد و  بــزرگان و اســتادان ایــن هنــر آن 

ــد.  ــدازی کــرده بودن را راه ان
اســتاد می گویــد: آنهــا دیگــر کار نمی  کننــد 
ــا مــن فقــط  و فروشــنده هســتند؛ از بیــن آنه
مشــغول بــه فعالیــت و آخریــن عضو فعــال در 

ــتم.  ــازی هس ــر ملیله س هن

 خالقیت و نوآوری در سبک اصفهان
اســتاد رفیعــی می گویــد: ســبک کارهــا و چیــدن 
کارهــای اصفهــان بــا زنجــان فــرق می کنــد. بــه 
ــاوت از  ــا بســیار متف ــای م ــی طراحی ه ــور کل ط
زنجــان اســت. تولیــدات مــا شــامل محصــوالت 
متفاوتــی اســت از درجــه 1 تــا  پاییــن و بــازاری 
ــوع  ــک ن ــا ی ــا تنه ــا آنه ــود؛ ام ــامل می ش را ش
محصــول تولیــد می کننــد. طرح هــای اجراشــده 
ــی هــم  ــی اســت و خاقیت های ــا بیشــتر ذهن م
توســط خــود و شــاگردانم در طرح هــا ایجــاد 

شــده اســت.
 مشکل عمده هنر ملیله سازی، گرانی 

مواد اولیه و کاهش صادرات
ــر را  ــن هن ــده ای ــکات عم ــی مش ــتاد رفیع اس
ــش  ــس و کاه ــه م ــه ازجمل ــواد اولی ــی م گران
ــور  ــارج از کش ــه خ ــتی ب ــع دس ــادرات صنای ص
ــت  ــه قیم ــواد اولی ــی م ــه گران ــد. درنتیج می دان

ــن  ــه و ای ــش یافت ــده افزای ــوالت تولیدش محص
امــر باعــث کاهــش خریــد در داخــل کشــور شــده 
ــد و فــروش  ــر تولی ــر نظــارت ب اســت. ایشــان ب
ــع دســتی از طریــق ســازمان های مربوطــه  صنای

تأکیــد می کنــد. 
اســتاد رفیعــی می گویــد: ایــن هنــر در کشــورهای 
دیگــر ازجملــه شــوروی وجــود دارد؛ امــا ســبک 
ــا  ــای دنی ــچ کج ــت و  هی ــاوت اس ــا متف کاره
صنایــع دســتی ماننــد ایــران و اصفهــان نداریــم.
ایــن هنــر عــاوه بــر اصفهــان و زنجــان کــه مرکــز 
اصلــی تولیــدات ملیلــه اســت، در شــهرهای دیگر 
ماننــد تهــران، کــرج، اهــواز، شــیراز، مشــهد، 
ــجویان  ــود دارد. دانش ــان وج ــزد و کرم ــز، ی تبری
مــن در همــه شــهرهای ایــران پراکنــده هســتند؛ 
امــا مرکــز اصلــی تولیــدات در اصفهــان و زنجــان 
اســت و تولیــدات اصفهــان متفــاوت از شــهرهای 

دیگــر اســت. 

مدیــر کل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
از برقــراری جــّو پایــدار در بیشــتر مناطــق کشــور طــی ســه 
روز آینــده خبــر داد و گفــت: وزش بــاد شــدید بــا احتمــال 
وقــوع گــرد و خــاک در ایــن مــدت در خوزســتان و بوشــهر 

پیش بینــی می شــود.
ــاعات  ــزود: در س ــنا اف ــا ایس ــو ب ــه در گفت وگ ــد وظیف اح
ــرقی،  ــان ش ــمال آذربایج ــب در ش ــل ش ــر و اوای بعدازظه
ــرز  ــی، ارتفاعــات و دامنه هــای الب شــمال آذربایجــان غرب
شــرقی، خراســان شــمالی و شــمال خراســان رضوی رگبار 
پراکنــده بــاران و در بعضــی مناطــق احتمــال رعــد و بــرق و 

ــود. ــی می ش ــاد پیش بین وزش ب
وی بــا بیــان اینکــه طــی چنــد روز آینــده در خوزســتان و 
بوشــهر در بعضــی ســاعات وزش بــاد شــدید رخ می دهــد، 

اظهــار کــرد: در بعضــی مناطــق ایــن اســتان ها وزش بــاد 
شــدید باعــث خیــزش گــرد و خــاک و کاهــش دیــد افقــی 

و کیفیــت هــوا خواهــد شــد.
مدیــر کل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
ــواج  ــارس م ــج ف ــرب خلی ــرداد غ ــت: 30 خ ــه گف در ادام

پیش بینــی می شــود.
بــه گفتــه وظیفــه، مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار 
ســریع ســازمان هواشناســی آســمان تهــران، طــی فــردا و 
ــر  ــری در بعدازظه ــی اب ــرداد( کم ــردا، )30 و 31 خ پس ف
ــود. بیشــترین و کمتریــن  ــاد خواهــد ب ــا وزش ب همــراه ب
دمــای تهــران طــی چنــد روز آینــده 35 و 23 درجــه 
و 36و 2۴ درجــه ســانتیگراد پیش بینــی  ســانتیگراد 

می شــود.

جلســه بررســی وضعیــت آثــار و ابنیــه  تاریخــی و پروژه هــای ملــی 
ــژاد  ــد جعفری ن ــور محم ــا حض ــتان ب ــتان کردس ــگری اس گردش
ــت  ــگ، گردشــگری و ورزش ســازمان مدیری ــروه فرهن ــس گ رئی
ــراث  ــر کل می ــوی مدی ــزی کشــور و ســید محســن عل و برنامه ری

فرهنگــی کردســتان برگــزار شــد.
در ایــن جلســه، علــوی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــت:  ــتان گف ــی اس ــار تاریخ ــت آث ــریح وضعی ــا تش ــتان، ب کردس
اعتبــارات مربــوط بــه مرمــت و احیــای آثــار تاریخــی، پاســخگوی 

ــت. ــژه اس ــار وی ــاص اعتب ــد اختص ــت و نیازمن ــار نیس ــن آث ای
او اظهــار کــرد: بعضــی از آثــار تاریخــی ازجملــه عمــارت مشــیردیوان، 
عمــارت خســروآباد،  مــوزه مردم شناســی خانــه کـُـرد و تعــدادی دیگر 
از بناهــای اســتان جــزو شــاخص ترین آثــار غــرب کشــور هســتند که 
می تــوان در صــورت تملــک کامــل، احیــا و مرمــت، از آنهــا در راســتای  

توســعه گردشــگری و ســایر بخش هــای فرهنگــی بهــره بــرد.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی کردســتان بــا ارائــه گزارشــی از 
طرح هــای در دســت احــداث توســط بخــش خصوصــی در 
حــوزه گردشــگری اظهــار کــرد: کمــپ گردشــگری قشــاق گریــزه 
ــتغال و  ــاد اش ــاز ایج ــد زمینه س ــدن می توان ــورت تکمیل ش در ص

ــازد. ــم س ــتان را فراه ــگری اس ــق گردش رون
ورزش  و  فرهنــگ، گردشــگری  رئیــس گــروه  جعفری نــژاد، 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، نیــز در ایــن نشســت بــا 
اعــام آمادگــی ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای اختصــاص اعتبــار 
ــت: ســازمان  ــار تاریخــی اســتان گف ــت و بهســازی آث ــرای مرم ب
برنامــه و بودجــه کشــور بــرای رفــع مشــکات در بخــش مرمــت 
و احیــا، آثــار تاریخــی و توســعه زیرســاخت های گردشــگری 

کردســتان، حمایت هــای الزم را صــورت خواهــد داد.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تشریح کرد:

پیش بینی برقراری جوّ پایدار در کشور
  بررسی وضعیت آثار و ابنیه  تاریخی 

استان کردستان

آگهی فقدان سند مالکیت
مــورخ   83151 شــماره  وارده  تقاضــای  طبــق 
استشــهادیه  بــرگ  دو  اســتناد  بــه  و   97/03/10
مصــدق پیوســت کــه امضــای شــهود رســما گواهــی 
ــم  ــر و خان ــدوی ف ــدی مه ــای مه ــه آق ــد ورث گردی
عــزت عرفانیــان زرعــی بــه موجــب وکالتنامــه 
82385-92/07/29 دفتــر 19 کاشــان بــه وکالــت از 
ــه ســند  ــی اســت ک ــر  مدع ــدوی ف طــرف رضــا مه
ــاب دکان پارچــه فروشــی  ــت ششــدانگ یکب مالکی
شــماره 1 فرعــی مفــروز و مجزی شــده از ششــدانگ 
یکبــاب دکان شــماره 2979 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک حــوزه ثبتــی کاشــان بــا حــق جریــان آب بــاران 
بــام مــورد ثبــت بــه بــام باقیمانــده 2979 ذیــل ثبــت 
1107۴ صفحــه 371 دفتــر 88 بــه نام مهــدی مهدوی 
ــد  فــر ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردی
ــده ؛ و اینــک  ــی مفقــود گردی ــه علــت جابجائ کــه ب
تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت . لــذا 
طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آئیــن نامــه ثبــت 
مراتــب آگهــی ؛ تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
لغایــت 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خود 
ــند  ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــا ضم را کتب
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد بدیهــی 
اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل 
ــه  ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــردد ی نگ
ــه  ــادر و ب ــور ص ــت مزب ــند مالکی ــی س ــود المثن نش

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار 97/03/30 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان ، محمــد 
ســلمانی م/الــف 577

آگهی فقدان سند مالکیت
ــر وارده 73892  ــم کبــری صاحــب کاشــانی براب خان
ــهاد  ــرگ استش ــتناد دو ب ــورخ 1397/2/30 و باس م
ــی  ــما گواه ــهود رس ــا ش ــت و امض ــه هوی ــی ک محل
ــگ  ــت دو دان ــه ســند مالکی ــی اســت ک شــده مدع
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــروز و  ــی مف ــماره 2319 فرع ــه ش ــع ب 35۴ مترمرب
ــع در  ــی واق ــی مجــزا از 12 اصل مجــزی از 360 فرع
بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان کــه در صفحــه ۴12 
دفتــر 280 امــاک ذیــل ثبــت 38171 بــه نــام خانــم 
کبــری صاحــب کاشــانی فرزنــد صــادق ثبــت و ســند 
ــه در  ــت ک ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص مالکی
اثــاث کشــی مفقــود شــده اســت چــون درخواســت 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 
مــاده 120 اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی 
ــه  ــام معامل ــی انج ــس مدع ــه هرک ــود ک ــی ش م
ــا وجــود ســند مالکیــت  ــور ی ــه ملــک مزب نســبت ب
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــود  ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــا 10 روز ب ت
ــند  ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــا ضم را کتب
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــردد  ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارائ و اصــل ســند ب

.اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی 
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 

خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار 97/03/30 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان ، محمــد 
ســلمانی م/الــف ۴87

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره اباغنامــه : 9710106795300592  شــماره 
بایگانــی  : 9709986795300151 شــماره  پرونــده 

شــعبه : 970151 تاریــخ تنظیــم : 97/3/19
خواهــان خانــم مــاه  ومهــر هشــت بهشــت بــا 
وکالــت  زهــرا امینــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
ــه  ــرح ک ــته 8780000مط ــه خواس ــان ب ــار نیلی مازی
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 
ــی  شــورای  9709986795300151 شــعبه 23 حقوق
حــل اختــاف اصفهــان ) مجتمــع شــهید حججــی (   
ثبــت و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 97/۴/31ســاعت 
17:30 تعیین  شــده اســت که حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
ــده  و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــی  بعل مدن
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه در خواس
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــاه پــس از تاری ــک م ظــرف ی
دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد 
.م الــف 712۴  منشــی شــعبه  23 حقوقــی شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان ) مجتمــع شــهید حججــی – 

ــدری (  محســن حی

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   971010679710061۴  : اباغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   9709986797100030  : پرونــده 

97/3/20 : تنظیــم  تاریــخ   970030 : شــعبه 
مهیــاری  انصــاری  مهیــن  خانــم   خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای مجیــد 
ــه  ــه ب ــرح ک ــه  مط ــته مطالب ــه خواس ــی ب گمرکچ
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ای
9709986797100030 شــعبه 1۴ حقوقــی  شــورای 
حــل اختــاف  اصفهــان   ثبــت و وقــت رســیدگی بــه 
تاریــخ 97/5/2 ســاعت 16:30 تعییــن  شــده اســت 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــول  ــت مجه ــی  بعل ــن دادرســی مدن ــون آیی 73 قان
المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان 
ــد کثیراالنتشــار  ــت در یکــی از جرای ــب یــک نوب مرات
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
ــه   ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــخه دوم  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــم را دریافــت و در وقــت مقــرر  دادخواســت و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ف
ــر  شــعبه شــورای حــل  ــف 71۴7 مســئول دفت م ال
اختــاف  شــعبه ۴1 حقوقــی شــورای حــل اختــاف  

اصفهــان ) مجتمــع شــهید حججــی (

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   9710106795000۴86  : اباغنامــه  شــماره 
پرونــده : 9609986795000737 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 960739 تاریــخ تنظیــم : 97/3/13 خواهان 
ــت   ــه طرفی ــتی ب ــری  دادخواس ــد صاب ــای محم آق
خســارت   مطالبــه  خواســته  بــه  واثقــی  ایمــان 
ــماره  ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک مط
پرونــده کاســه 9609986795000737 شــعبه 20 
حقوقــی  شــورای حــل اختــاف اصفهــان) مجتمــع 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــی (     ثب ــهید حجج ش
تاریــخ 97/5/2ســاعت 15:30 تعییــن  شــده اســت 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــول  ــت مجه ــی  بعل ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73قان
المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان 
ــد کثیراالنتشــار  ــت در یکــی از جرای مراتــب یــک نوب
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
ــه   ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــخه دوم  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ف
ــی شــورای   ــف 67۴6 منشــی  شــعبه 20 حقوق م ال
حــل اختــاف  اصفهــان  ) مجتمــع شــهید حججــی( 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
شــماره  رای   موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139660302026018603 مورخــه 96/10/20  هیــات 
قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ  
ســاختمان تحــت  پــاک  شــماره 13979/30 مفــروز  
و مجــزی  از اصلــی  مذکــور  واقــع در بخــش 5 
ــی   ــب ش ــه غری ــت   راضی ــان  در مالکی ــت اصفه ثب
کاهیدانــی فرزنــد علــی بابــا  نســبت بــه  ششــدانگ  
ــد  ــابقه تحدی ــد س ــده فاق ــد  و پرون ــتقر گردی مس
حــدود میباشــد  لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  
مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای 
روز  در  مرقــوم   ملــک  حــدود   تحدیــد  مالــک 
ــح در محــل  شــنبه مورخــه97/۴/23 ســاعت 9 صب
ــب  ــه موج ــد  و ب ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع  و ب ش
ایــن آگهــی  بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  اعــام 
مــی گــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر  در محــل 
ــن  ــن و مجاوری ــات مالکی ــد و اعتراض ــور  یابن حض
ــم  ــخ تنظی ــت  از تاری ــون ثب ــاده 20  قان ــق  م مطاب
صــورت مجلــس  تحدیــد  حــدود و فقــط  تــا 
30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض طبــق 
ــخ  ــد  از تاری ــت بای ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 86 آئی م
ــاه   ــک م ــرف ی ــن اداره  ظ ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت تس
ــی  ــاح قضائ ــع ذیص ــه مرج ــود را ب ــت  خ دادخواس
تســلیم  و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه 
ایــن واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر اینصــورت  
متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  وی مــی توانــد 
بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
ــلیم  ــت تس ــه اداره  ثب ــت  و ب ــت را دریاف دادخواس
ــراض  ــه اعت ــه  ب ــدون توج ــت  ب ــد  و اداره ثب نمای
ادامــه  مقــررات  رعایــت   بــا  را  ثبتــی   عملیــات 

میدهد .

تاریخ انتشار 97/3/31
م الــف  6927رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک 

شــمال اصفهــان ایروانــی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا غامحســین مــرادی رنانــی        دارای 
شــماره شناســنامه 3۴2 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن شــورا درخواســت گواهــی  کاســه 96/3281 از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان صغــری تقــی یــار     بــه شــماره شناســنامه 
118 در تاریــخ96/9/۴ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــد  ــر1- محم ــر و5دخت ــه : 2 پس ــت ب ــر اس منحص
علــی مــرادی بــه ش ش 252 نســبت بامتوفــی 
فرزنــد پســر 2- غامحســین رنانــی بــه ش ش 
ــرم  ــر 3- محت ــد پس ــی  فرزن ــبت بامتوف 3۴2 نس
ــی  ــبت بامتوف ــه ش ش 36۴نس ــی ب ــرادی رنان م
ــه ش  ــی ب ــرادی رنان ــهربانو م ــر۴- ش ــد دخت فرزن
ش 55نســبت بامتوفــی دختــر 5- منــور مــرادی بــه 
ش ش 101نســبت بامتوفــی فرزنــد دختــر6- بتــول 
ــی  ــبت بامتوف ــه ش ش 3۴3نس ــی ب ــرادی رنان م
دختر7-اشــرف مــرادی رنانــی بــه شــماره 18نســبت 
ــدارد  ــه  دیگــری ن ــی ورث ــد دخترمتوف ــی فرزن بامتوف
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب . این
مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه ای از  ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ت
ــتین   ــخ نشرنخس ــد از تاری ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

ــد شــد .    واالگواهــی صــادر خواه
م الــف 7081رئیــس شــعبه دهــم حقوقــی  شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــکندری       دارای ش ــوش اس ــا پری ــم / آق خان
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 331 ب شناس
728/97ح10 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی وراث
پرویــز معتمــدی ســده      بــه شــماره شناســنامه 12 
در تاریــخ96/7/25 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه : دوپســر ،یــک دختــر ویــک همســر 
دائمــی بــه اســامی :1- رامیــن معتمــدی بــه ش ش 
ــدی  ــد 2- امیررضامعتم ــی فرزن ــبت بامتوف 588نس
ســده بــه ش ش 8931نســبت بامتوفــی فرزنــد 
نســبت   65 ش  ش  بــه  معتمــدی  مینــا   -3
ــه ش  ــوش اســکندری ی ب ــد ۴- پری بامتوفــی فرزن
ش 331نســبت بامتوفــی همســروالغیر  متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــدارد . این ــری ن ــه  دیگ ورث
ــک  ــت ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــر کســی اعتراضــی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه مرتب
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
از تاریــخ نشرنخســتین  آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد .   شــورا  تقدی
ــی شــورای حــل  ــم  حقوق ــس ده ــف 7112رئی  م ال

ــان  ــاف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مجیــد هدایــت نیــا       دارای شــماره 
شناســنامه 3۴80 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 730/97 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان صدیقــه صافــی اصفهانــی      بــه 
شــماره شناســنامه 37538 در تاریــخ88/1/2۴در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
ــوان  2 پســر و2 دختــر یــک همســر ومــادر 1-کی
ــی  ــبت بامتوف ــه ش ش 709 نس ــا ب ــت نی هدای
ش  ش  بــه  نیــا  هدایــت  مجیــد  فرزنــد2- 
3۴80نســبت بامتوفــی فرزنــد 3- مائــده هدایت 
نیــا بــه ش ش 715نســبت بامتوفــی فرزنــد ۴- 
ــبت  ــا به ش ش 16382 نس ــت نی ــزه هدای فائ
ــه ش  ــا ب ــت نی ــر هدای ــد 5- اکب ــی فرزن بامتوف
ش 118 نســبت بامتوفــی همســر 6- ایــران 
۴1357نســبت  ش  ش  بــه  حقیقــی  ربانــی 
تشــریفات  انجــام  بــا  مادراینــک  بامتوفــی 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
نشرنخســتین   تاریــخ  از  باشــد  مــی  او  نــزد 
ــم دارد  ــه شــورا  تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واالگواه
  م الــف 7110 رئیــس شــعبه دهــم حقوقــی 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139704002126000253/1

 13970۴002126000253/1  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده : 9700276 شــماره 
تاریــخ   1397051021260009۴7  : اباغیــه 
ازدواج 59  : 1397/03/29 دفترخانــه  صــدور 
ــه  شــهر کاشــان اســتان اصفهــان بدینوســیله ب
ــماره  ــه ش ــه ب ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــرم ارفع اک
شناســنامه  شــماره  و   126036890۴ ملــی 
تقــی  37888 و عباســعلی رعیتــی فرزنــد 
شــماره  و   1261۴3۴013 ملــی  شــماره  بــه 
بدهــکاران  نشــانی  فاقــد   75۴ شناســنامه 
ــه  ــه 13970۴002126000253/1 ب ــده کاس پرون
شــماره بایگانــی9700276 ابــاغ مــی گــردد 
ــورخ  ــماره 7926 م ــند ازدواج ش ــر س ــه براب ک
59 کاشــان  ازدواج  دفترخانــه   1387/03/12
ــه  ــار آزادی ک ــام به ــکه تم ــدد س ــداد 300 ع تع
ــه  ــده ب ــبه نگردی ــرخ روز محاس ــه ن ــون ب تاکن
ــی  ــکار م ــری بده ــافوری نیاس ــرا ش ــم زه خان
ــر اثــر عــدم پرداخــت ، بســتانکار  باشــید کــه ب
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از 
ــه  ــادر و بکاس ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون تش
ــذا  ــد ل ــی باش ــرح م ــرا مط ــن اج ــوق در ای ف
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 18/19 آئی ــق م طب
اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ 
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه انتشــار ای
ــبت  ــدت ده روز نس ــرف م ــت ظ ــوب اس محس

بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن 
صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 
ــب  ــما تعقی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب اجرای

ــد . ــد ش خواه
 رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان ، 

محمــد ســلمانی  م/الــف 593 

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری
دل این سرا گشاد است...

ــی  ــراث فرهنگ ــد، می ــا کار کن ــرای دلگش ــودر در س ــر ل »اگ
اســتان تهــران جلــوی آن می خوابــد.«

ــاز شــد؛  ــرا از اواســط ســال 89 آغ ــزارش ایســنا، ماج ــه گ ب
ــا پــاک 93۴ جدیــد  زمانــی  کــه ســرای قاجــاری دلگشــا ب
درســت مقابــل و در حریــم کاخ تاریخــی گلســتان کــه 
پرونــده اش آن زمــان در فهرســت موقــت یونســکو بــود، 
ــاری  ــع تج ــک مجتم ــا ی ــد ت ــب ش ــان تخری ــه و ناگه تخلی
جــای آن بــاال بــرود؛ مجتمعــی کــه نخســت مجــوز 15 طبقــه 
ساخت وســاز داشــت و بــا پیگیری هــای میــراث فرهنگــی و 

ــد. ــی مان ــه باق ــج طبق ــانه ها در پن ــدار رس هش
از پیگیری هــای بی نتیجــه میــراث فرهنگــی تــا همیــن 
ــی نجفــی« در دوران  ــدی »محمدعل دو ســال پیــش و ناامی
ریاســتش در ســازمان میــراث فرهنگــی کــه اعــام کــرد »کار 
بیشــتری بــرای حریــم کاخ گلســتان از دســتمان برنمی آیــد« 
ــود؛  ــخص ب ــان مش ــان زم ــز از هم ــک چی ــم، ی ــه بگذری ک
ــورای  ــِت ش ــو وق ــور«، عض ــداِی »حکیمی پ ــه ص ــی ک اتفاق
شــهر، را هــم درآورد و بــه بی توجهــی مالــک بنــا بــرای 
کاهــش چنــد متــر دیگــر از ســرای دلگشــا معتــرض شــد.

حتــی تأکیــدات و مــوارد قانونــی - کــه از حــدود چهــار 
ســال پیــش در هفتــه میــراث فرهنگــی »طالبیــان« و 
»مســجدجامعی« را در تهرانگردی شــان بــه بــازار کشــاند 
ــه  ــا را موظــف ب ــک بن ــی کــه مال - و قــول و قرارهــای قانون
ــی  ــل کاخ جهان ــر در مقاب ــم دیگ ــه و نی ــک طبق ــب ی تخری
ــته اند.  ــری نداش ــچ تأثی ــروز هی ــم،  ام ــرد ه ــتان می ک گلس
هرچنــد مســجدجامعی در آن زمــان در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه چقــدر می تــوان بــه وعــده مالــک ســرای 
ــاع مجــاز در مجتمــع تجــاری در  ــظ ارتف ــاره  حف دلگشــا درب
حــال ســاخت اعتمــاد کــرد، گفــت : ایــن اتفــاق بــه بررســی 
ــال  ــرای اعم ــی ب ــران ابزارهای ــهرداری ته ــه ش ــاز دارد؛ البت نی

مدیریــت خــود در چنیــن زمان هایــی دارد.
احمــد حکیمی پــور در 27 اســفندماه ســال 92 دربــاره وضعیت 
ســرای دلگشــا گفتــه بــود: »کاخ گلســتان تنهــا اثــر پایتخــت 
اســت کــه ثبــت جهانــی شــده؛ امــا متأســفانه فعالیــت ســرای 
ــاع،  ــردن ارتف ــی و رعایت نک ــرِ ثبت ــن اث ــم ای ــا در حری دلگش

قطعــا موجــب برخــورد قهــری یونســکو خواهــد شــد.«
ــا همیــن جــا پیگیــری شــد؛ چــون حتــی  ــن وضعیــت ت ای
ــاون  ــان، مع ــز محمدحســن طالبی ــاه  ســال 95 نی اول آذرم
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س ــراث فرهنگ می
در ایــن زمینــه بــه ایســنا گفــت: بایــد دربــاره  ســرای دلگشــا 
براســاس ضوابــط حریــم میــراث جهانــی کارهــا انجــام شــود؛ 

چــون موضــوع ملــی اســت. 
بــا وجــود همــه  ایــن تفاســیر بــه نظــر می رســد دل ایــن ســرا 
و مالکــش آن قــدر گشــاد اســت کــه اگــر تــا چندین ده ســال 
دیگــر هــم ارزیابــان یونســکو برونــد و بیاینــد و از کاخ جهانــی 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــچ اهمیت ــد، برایشــان هی ــدن کنن گلســتان دی
ــد  ــدر می توان ــر در پایتخــت چق ــک اث ــدن ی ــی جهانی مان حت
بــرای ایــن کان شــهر صنعتــی مؤثــر باشــد؛ آن هــا فقــط 

ــد! ــان را می کنن کارش
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  محمد آقامحمدرفیع، آخرین بازمانده ملیله کارهای اصفهان 
در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن مطرح کرد:

 گرانی مواد اولیه و کاهش صادرات 
مشکل عمده هنر ملیله سازی 



اطالعرسانی8
 آگهی موضوع ماده 3 

 و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی ثبت سمیرم
   شــماره1397/17/499730مورخه 97/3/23 
قانــون  آراء صــادره هیــأت موضــوع  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان ســمیرم 
بــه اســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و 
ــروزی  ــات مف ــلیمی تصرف ــادی تس ــناد ع اس
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــه متقاضی و مالکان
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب . ل
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامــه اجرایــی 
آن مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــف دو نوب ــف ال درردی
آگهــی مــی شــود و ردیــف ب دریــک نوبــت در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــان اعتراضــی داشــته باشــد  مالکیــت متقاضی
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری میتوانن
ــف ( و  ــف ) ال ــه ردی ــبت ب ــاه نس ــدت 2 م م
ــف ) ب  ــه ردی ــاه نســبت ب ــک م ــدت ی ــه م ب
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ( اعت
ــس  ــلیم و پ ــمیرم تس ــتان س ــالک شهرس ام
از اخــذ رســید ظــرف  مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم  اعتــراض دادخواســت خــود را 
ــی  ــد ، بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع

ــد . ــد ش ــت صادرخواه مالکی
        ردیف الف :

1-برابــر رای شــماره 139360302014002829 
محمدعلــی  1393/04/17آقــای  مورخــه 
فرزنــد   1209597756 ش.م  بــه  شــجاعی 
خیراتعلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه دو 
طبقــه بــه مســاحت 371.55 متــر مربــع 
قســمتی ازپــالک 1202 فرعــی از 1 اصلــی 
ــی  ــا کرمان ــان میرزارض ــمیرم خیاب ــع در س واق
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

عطــاء هللا افشــار پــور و غیــره.
ــماره 139360302014002830  ــر رای ش 2-براب
ــجاعی  ــا ش ــم ثری ــه 1393/04/17 خان مورخ
محمــد  فرزنــد   1209603578 ش.م  بــه 
ــه  ــی و خان ــازه تحتان ــاب مغ ــدانگ دو ب شش
ــع  ــر مرب ــاحت 240.30 مت ــه مس ــی  ب فوقان
قســمتی ازپــالک  1202 فرعــی از 1 اصلــی 
ــی  ــا کرمان ــان میرزارض ــمیرم خیاب ــع در س واق
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــره. ــور و غی ــار پ ــاء هللا افش عط
ــر رای شــماره 139460302014004803  3-براب
مورخــه 1394/08/30خانــم فاطمــه کیانــی بــه 
ــوازی  ــد داراب  در م ش.م 1209193639 فرزن
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  ــج دان پن
زمیــن بــه مســاحت ششــدانگ 31940.30 
متــر مربــع قســمتی ازپــالک 242 اصلــی  
ــک  ــه دهل ــمیرم مزرع ــع در س ــش 16 واق بخ
حنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــی. داراب کیان
ــماره 139460302014004804  ــر رای ش 4-براب
ــه  ــی ب ــوذر کیان ــای اب مورخــه 1394/08/30آق
ــوازی  ــد داراب  در م ش.م 1209915243 فرزن
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  یــک دان
زمیــن بــه مســاحت ششــدانگ 31940.30 
متــر مربــع قســمتی ازپــالک 242 اصلــی  
ــک  ــه دهل ــمیرم مزرع ــع در س ــش 16 واق بخ
حنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــی. داراب کیان
ــر رای شــماره 139560302014004594  5-براب
علــی  محمــد  1395/12/18آقــای  مورخــه 
طغرائــی ســمیرمی بــه ش.م 1209600935 
ــاب  ــک ب ــر  در ششــدانگ ی ــی اکب ــد عل فرزن
ــر  ــاحت 558.55 مت ــه مس ــه ب ــه مخروب خان
مربــع قســمتی ازپــالک 513 فرعــی از 1 اصلی 
واقــع در ســمیرم میــدان مانــدگار کوچه شــهید 
جعفــر داودی بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی 
از طــرف ســید علــی محمــد و یــدهللا و حمیــد 

ــم مقامــی. و هاشــم قائ
6-برابــر رای شــماره 139660302014001815 
مورخــه 1396/05/09آقــای مهــران قــره قانــی  
مــوازی  اســکندردر  فرزنــد   1209826984
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 13651متــر 
ــی واقــع در  ــع قســمتی از پــالک 79 اصل مرب
ســمیرم مزرعــه ســبزه وار معــروف بــه قرقــاچ 
ــت  ــادی از مالکی ــه ع ــه نام ــه موجــب مبایع ب

ــی  . ــکندر قرقان اس
7-برابــر رای شــماره 139660302014001816 
قــره  مهــرزاد  آقــای   1396/05/09 مورخــه 
قانــی بــه ش.م 1209457555 فرزند اســکندر 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــدانگ در م شش
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
ششــدانگ 13651  متــر مربــع قســمتی از 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــالک 79 اصل پ
ســبزه وار معــروف بــه قرقــاچ بــه موجــب 
مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت اســکندر 

قرقانــی  .
8-برابــر رای شــماره 139660302014001817 
مورخــه 1396/05/09 آقــای مهــران قــره قانــی 
بــه ش.م 1209826984 فرزنــد  اســکندردر 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــه مســاحت ششــدانگ 25794   ــاغ ب قطعــه ب
متــر مربــع قســمتی از پــالک 79 اصلــی 
ــروف  ــبزه وار مع ــه س ــمیرم مزرع ــع در س واق
بــه قرقــاچ بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــی  . ــکندر قرقان ــت اس مالکی
9-برابــر رای شــماره 139660302014001818 

قــره  مهــرزاد  آقــای   1396/05/09 مورخــه 
قانــی بــه ش.م 1209457555 فرزند اســکندر 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــدانگ در م شش
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
ــمتی از  ــع قس ــر مرب ــدانگ 25794  مت شش
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــالک 79 اصل پ
ســبزه وار معــروف بــه قرقــاچ بــه موجــب 
مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت اســکندر 

قرقانــی  .
10-برابــر رای شــماره 139660302014001819 
مورخــه 1396/05/09 آقــای مهــرزاد قــره قانــی 
اســکندر  فرزنــد   1209457555 ش.م  بــه 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــدانگ در م شش
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
ششــدانگ 2436  متــر مربــع قســمتی از 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــالک 79 اصل پ
ســبزه وار معــروف بــه قرقــاچ بــه موجــب 
مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت اســکندر 

قرقانــی . 
11-برابــر رای شــماره 139660302014001820 
مورخــه 1396/05/09آقــای مهــران قــره قانــی  
مــوازی  اســکندردر  فرزنــد   1209826984
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
ــر  ــدانگ 2436  مت ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ب
ــی واقــع در  ــع قســمتی از پــالک 79 اصل مرب
ســمیرم مزرعــه ســبزه وار معــروف بــه قرقــاچ 
ــت  ــادی از مالکی ــه ع ــه نام ــه موجــب مبایع ب

ــی  . ــکندر قرقان اس
ــر رای شــماره 139660302014001821  12- براب
مورخــه 1396/05/09آقــای مهــران قــره قانــی  
مــوازی  اســکندردر  فرزنــد   1209826984
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
ــر  ــدانگ 10925  مت ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ب
ــی واقــع در  ــع قســمتی از پــالک 79 اصل مرب
ســمیرم مزرعــه ســبزه وار معــروف بــه قرقــاچ 
ــت  ــادی از مالکی ــه ع ــه نام ــه موجــب مبایع ب

ــی   .                           ــکندر قرقان اس
ــر رای شــماره 139660302014001822  13-براب
مورخــه 1396/05/09 آقــای مهــرزاد قــره قانــی 
ــکندر در  ــد اس ــه ش.م 1209457555 فرزن ب
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــدانگ10925   ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی از پــالک 79 اصلــی 
ــروف  ــبزه وار مع ــه س ــمیرم مزرع ــع در س واق
بــه قرقــاچ بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــی .  ــکندر قرقان ــت اس مالکی
ــماره 139660302014002210  ــر رای ش 14-براب
مورخــه 1396/06/15آقــای بهنــام عظیمــی 
دوقزلــو بــه ش.م 1200133617 فرزنــد فرهنگ 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــوازی س در م
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
قســمتی  مربــع  متــر   23857 ششــدانگ 
ازپــالک 212 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 
ــه  ــب مبایع ــه موج ــش 16 ب ــی بخ ــر قوئ گب
ــی. ــی عظیم ــهید قل ــرف ش ــادی از ط ــه ع نام

15-برابــر رای شــماره 139660302014002288 
مورخــه 1396/06/22آقــای بهنــام عظیمــی 
فرزنــد   1200133617 ش.م  بــه  دوقزلــو 
مشــاع  دانــگ  ســه  مــوازی  در  فرهنــگ 
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
قســمتی  مربــع  متــر   20117 ششــدانگ 
ازپــالک 212 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 
ــه  ــب مبایع ــه موج ــش 16 ب ــی بخ ــر قوئ گب
ــی. ــی عظیم ــهید قل ــرف ش ــادی از ط ــه ع نام

ــر رای شــماره 139660302014002289  16-براب
ــگ عظیمــی  ــای فرهن مورخــه 1396/06/22آق
فرزنــد   1200133617 ش.م  بــه  دوقزلــو 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی در م ــهید قل ش
ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
بــه مســاحت ششــدانگ 8210 متــر مربــع 
قســمتی ازپــالک 212 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه گبــر قوئــی بخــش 16 بــه موجــب 
ــی  ــهید قل ــرف ش ــادی از ط ــه ع ــه نام مبایع

ــی. عظیم
17-. برابــر رای شــماره 139660302014002290 
ــگ عظیمــی  ــای فرهن مورخــه 1396/06/22آق
فرزنــد   1200133617 ش.م  بــه  دوقزلــو 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی در م ــهید قل ش
ــه  ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب
مســاحت ششــدانگ 23857 متــر مربــع 
قســمتی ازپــالک 212 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه گبــر قوئــی بخــش 16 بــه موجــب 
ــی  ــهید قل ــرف ش ــادی از ط ــه ع ــه نام مبایع

ــی. عظیم
ــماره 139660302014002291  ــر رای ش 18-براب
ــگ عظیمــی  ــای فرهن مورخــه 1396/06/22آق
فرزنــد   1200133617 ش.م  بــه  دوقزلــو 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی در م ــهید قل ش
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
قســمتی  مربــع  متــر   20117 ششــدانگ 
ازپــالک 212 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 
ــه  ــب مبایع ــه موج ــش 16 ب ــی بخ ــر قوئ گب
ــی. ــی عظیم ــهید قل ــرف ش ــادی از ط ــه ع نام

ــماره 139660302014002292  ــر رای ش 19-براب
مورخــه 1396/06/22آقــای بهنــام عظیمــی 
دوقزلــو بــه ش.م 1200133617 فرزنــد فرهنگ 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــوازی س در م
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
ششــدانگ 8210 متــر مربــع قســمتی ازپــالک 
212 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه گبــر 
ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــش 16 ب ــی بخ قوئ

ــی. ــی عظیم ــهید قل ــرف ش ــادی از ط ع
ــر رای شــماره 139660302014003036  20-براب
مورخــه 1396/08/24آقــای فضــل هللا آصفــی 
فرزنــد   1209082616 ش.م  بــه  ســمیرمی 
عبدالمحمــد ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــمتی  ــع قس ــر مرب ــاحت 228.75 مت ــه مس ب
ازپــالک 2327فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 

ــادی از  ــه ع ــه نام ــه موجــب مبایع ســمیرم ب
ــاس داودی . ــید عب ــرف س ط

21-برابر رای شماره 139660302014003208 
مورخه 1396/09/26 آقای نصیب هللا سلیمانی 

به ش.م 1209777551 فرزند حمدهللا در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 336 

متر مربع قسمتی ازپالک  305 اصلی واقع در 
سمیرم مزرعه چهارراه به موجب مبایعه نامه 

عادی از طرف علی اکبر جاویدی.
22-. برابر رای شماره 139660302014003222 
مورخــه 1396/09/26آقــای مهــدی هوشــنگی 
حیــدر  فرزنــد   1209871051 ش.م  بــه 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــالک 2233  ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب 194.9 مت
ــان  ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق ــی از 1 اصل فرع
ــه  ــب مبایع ــه موج ــکوفه ب ــه ش ــدس کوچ ق
نامــه عــادی از طــرف حســینقلی هوشــنگی .

23-برابر رای شماره 139660302014003453 
مورخــه 1396/10/10آقــای مهــدی قاســمی 
غضنفــر  فرزنــد   1209116782 ش.م  بــه 
بــاب خانــه تحتانــی و  ازششــدانگ یــک 
فوقانــی بــه مســاحت 285.26متــر مربــع 
قســمتی ازپــالک 8فرعــی از 60 اصلــی واقــع 
ــوار  ــحاق بل ــو اس ــر اب ــه مه ــمیرم مزرع در س
ــه موجــب از مالکیــت  شــهید قائــم مقامــی ب
ــه 163  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــاعی متقاض مش

ــالک .. ــر 39 ام دفت
24-برابر رای شــماره 139660302014003972 
طائــی  نــادر  1396/12/08آقــای  مورخــه 
بهــروز  فرزنــد   1209682664 ش.م  بــه 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
ازپــالک   قســمتی  مربــع  متــر   220.78
2241فرعــی  از 1 اصلــی واقــع در ســمیرم 
ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــدس ب ــان ق خیاب

عــادی از طــرف ورثــه عبــاس دهانــی .
25-برابر رای شــماره 139660302014003975 
مورخــه 1396/12/08آقــای مهــدی آقائــی 
ــت در  ــد سرمس ــه ش.م 1209120356 فرزن ب
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ششــدانگ 249متــر 
ــی   از  ــالک  2352 فرع ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــوی  ــان مول ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق 1 اصل
ــرف  ــادی از ط ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ب

ابوالقاســم داودی .
26-برابر رای شــماره 139660302014003976 
داودی  الهــام  1396/12/08خانــم  مورخــه 
ــح هللا در  ــد ذبی ــه ش.م 1209710552 فرزن ب
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ششــدانگ 249متــر 
ــی   از  ــالک  2352 فرع ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــوی  ــان مول ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق 1 اصل
ــرف  ــادی از ط ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ب

ابوالقاســم داودی 
27-برابــر رای شــماره 139660302014004013 
مورخــه 1396/12/12 آقــای داریــوش نعمــت 
الهــی بــه ش.م 1209754991 فرزنــد مهــر 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــوش  در شش ن
قســمتی  مربــع  متــر   284.8 مســاحت 
ســمیرم  در  واقــع  اصلــی   333 ازپــالک 
روســتای بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه 
عــادی ازمــع الواســطه از ســهم امــان هللا 

نیکبخــت.
28-برابر رای شــماره 139660302014004039 
مورخــه 1396/12/14آقــای ســید علیرضــا 
ــد  ــه ش.م 1209631921 فرزن ــم مقامــی ب قائ
ــه  ــاب خان ــک ب ســید حســین  ششــدانگ ی
ــمتی  ــع قس ــر مرب ــاحت 236.65 مت ــه مس ب
ــع در  ــی واق ــی از 1 اصل ــالک 2335 فرع ازپ
ــه  ــح ب ــه صال ــدس کوچ ــان ق ــمیرم خیاب س
موجــب مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی داودی. ــید عل س
29-برابــر رای شــماره 139660302014004206 
مورخــه 1396/12/23آقــای ســید حســام 
قائــم مقامــی بــه ش.م 1209049554 فرزنــد 
ــاب  ــک ب ســید عبدالرســول  در ششــدانگ ی
مغــازه بــه مســاحت 28.50 متــر مربــع 6659 
ــان  ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق ــی از 1 اصل فرع

ــا از طــرف پــدرش. قــدس ارث
30-برابــر رای شــماره 139660302014004207 
ــا  ــت هللا آق ــای حج ــه 1396/12/23آق مورخ
نبــی جورتانــی بــه ش.م 1141891247 فرزنــد 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی  در شش رجبعل
ــک  ــالک 5603 تشــکیل ی ــا پ ــه ب محصــور ک
بــاب خانــه را مــی دهــد بــه مســاحت 162.04 
ــی  ــالک 2270 فرع ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب مت
ــالل  ــان ه ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق از 1 اصل
ــه موجــب  ــی ب ــن اعتصام ــر کوچــه پروی احم
ــید  ــطه از س ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــم مقامــی. ــن قائ ــاج الدی ت
31-  برابر رای شــماره 139660302014004210 
مــاه طلعــت  مورخــه 1396/12/23 خانــم 
 1209773066 ش.م  بــه  گنجــگان  آقائــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــوزردر شش ــد ن فرزن
ــمتی  ــع قس ــر مرب ــاحت 835.40 مت ــه مس ب
ــع در  ــی واق ــی از 332 اصل ــالک 35 فرع ازپ
ــب  ــه موج ــا ب ــد پادن ــتای بارن ــمیرم روس س

ــی. ــرم هللا نعمت ــادی از ک ــه ع ــه نام مبایع
32-برابــر رای شــماره 139660302014004211 
رهبــری  لیــال  1396/12/23خانــم  مورخــه 
کرویــه بــه ش.م 1199811629 فرزنــد مســیب  
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان در ششــدانگ یــک ب
 183 ازپــالک  قســمتی  مربــع  متــر   314
ــرد  ــتای مهرگ ــمیرم روس ــع در س ــی واق اصل
ــرف  ــادی از ط ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ب

ــده ور. ــی دی غالمعل
33-برابر رای شــماره 139660302014004212 
ــادی  ــادر فره ــای به ــه 1396/12/23 آق مورخ
شــمخال   فرزنــد   1209422115 ش.م  بــه 

زمیــن  و  بــاغ  یــک قطعــه  در ششــدانگ 
متــر   127252.65 مســاحت  بــه  متصلــه 
ــع  ــی واق ــالک 335 اصل ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــی  ــور تپس ــاد ق ــدر آب ــه حی ــمیرم مزرع در س
بــه موجــب اســناد مالکیــت مشــاعی شــماره 
ــک و  ــمیرم مال ــر 6 س 29313 و 23740 دفت

ــن. مالکی
34- برابر رای شماره 139660302014004217 
مورخــه 1396/12/26 خانــم محتــرم ســاعدی 
ــر   ــی اکب ــد عل ــه ش.م 1209273640 فرزن ب
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان در ششــدانگ یــک ب
1110.45 متــر مربــع پــالک شــماره 93 فرعــی  
368 اصلــی واقــع در ســمیرم روســتای رهیــز 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از صفــر 

موســوی.
35-برابر رای شــماره 139660302014004219 
تاکــی  مورخــه 1396/12/26آقــای حســن 
ــول  در  ــد رس ــه ش.م 1209875837 فرزن ب
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی شش
47.4 متــر مربــع قســمتی ازپــالک 1267 
ــان  ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق ــی از 1 اصل فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــری ب مطه
ــماره  ــند ش ــان س ــاس بهرامی ــت عب از مالکی

1348 دفتــر 6 ســمیرم.
36-برابــر رای شــماره 139760302014000188 
ــی  ــدی رحمان ــای مه ــه 1397/02/02آق مورخ
منصــور  فرزنــد   3520551901 ش.م  بــه 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــک و دو ده ــوازی ی درم
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
قســمتی  مربــع  متــر   12536 ششــدانگ 
ازپــالک 395  اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعه 
چــم صوفیــان پادنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه 
ــه  ــی ورث ــی رحمان ــت پنجعل ــادی از مالکی ع

ــد. محم
37-. برابر رای شــماره 139760302014000191 
مورخــه 1397/02/02آقــای صمــد رحمانــی بــه 
ش.م 5479942271 فرزنــد منصــور درموازی 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــک و دو دهــم دان ی
ــدانگ  ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ی
ــالک 395   ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب 12536 مت
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چــم صوفیــان 
پادنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــه محمــد. ــی ورث ــی رحمان مالکیــت پنجعل
38-برابــر رای شــماره 139760302014000194 
ــی  ــای حســین رحمان مورخــه 1397/02/02آق
منصــور  فرزنــد   5479541242 ش.م  بــه 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــک و دو ده ــوازی ی درم
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
قســمتی  مربــع  متــر   12536 ششــدانگ 
ازپــالک 395  اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعه 
چــم صوفیــان پادنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه 
ــه  ــی ورث ــی رحمان ــت پنجعل ــادی از مالکی ع

ــد. محم
39-برابــر رای شــماره 139760302014000197 
مورخــه 1397/02/02آقــای غریبعلــی رحمانــی 
منصــور  فرزنــد   2294526090 ش.م  بــه 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــک و دو ده ــوازی ی درم
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
قســمتی  مربــع  متــر   12536 ششــدانگ 
ازپــالک 395  اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعه 
چــم صوفیــان پادنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه 
ــه  ــی ورث ــی رحمان ــت پنجعل ــادی از مالکی ع

ــد. محم
ــماره 139760302014000200  ــر رای ش 40-براب
ــی  ــور رحمان ــای منص ــه 1397/02/02آق مورخ
محمــد  فرزنــد   1209303132 ش.م  بــه 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــک و دو ده ــوازی ی درم
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
قســمتی  مربــع  متــر   12536 ششــدانگ 
ازپــالک 395  اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعه 
چــم صوفیــان پادنــا بــه موجــب مبایعــه نامــه 
ــه  ــی ورث ــی رحمان ــت پنجعل ــادی از مالکی ع

ــد. محم
41-برابــر رای شــماره 139760302014000305 
مورخــه 1397/02/18آقــای الچیــن خســروی 
حاجــی  فرزنــد   2293832341 ش.م  بــه 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  ششــدانگ  قلــی 
ــالک  ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب ــاحت 96 مت مس
208  اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه دیزجــان 
مــع الواســطه از خانــم صاحــب جــان رحیمــی.
42-برابــر رای شــماره 139760302014000308 
خــداداد  1397/02/18آقــای  مورخــه 
ــد  ــه ش.م 1209687569 فرزن ــورزاده ب منص
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  در شش محم
قســمتی  مربــع  متــر   185.30 مســاحت 
ازپــالک 29 فرعــی از 60 اصلــی واقــع در 
ســمیرم بــه موجــب ســند شــماره 2519 دفتــر 
6 ســمیرم مــع الواســطه از طــرف عنایــت هللا 

جیغطائــی.
43-برابــر رای شــماره 139760302014000309 
ــی  ــا طائ ــای غالمرض ــه 1397/02/18آق مورخ
ــی  در  ــد براتعل ــه ش.م 1209592673 فرزن ب
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی شش
 110 ازپــالک  قســمتی  مربــع  متــر   18032
ــع در ســمیرم مزرعــه  ــی واق فرعــی از 60 اصل
مشــاعی  مالکیــت  از  اســحاق  ابــو  مهــر 

متقاضــی .
44-برابر رای شــماره 139760302014000313 
مورخــه 1397/02/18آقــای فیض هللا قاســمی 
بــه ش.م 2391375069 فرزنــد ده باشــی  در 
ــه  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی  ب
مســاحت 6958 متــر مربــع قســمتی ازپــالک 
458 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه در بــاغ 
ــه  ــه ب ــوده  ک ــی ب ــالک 219.1 اصل ــوره پ آخ
پــالک 458 اصلــی تبدیــل شــده بــه موجــب 
مبایعــه نامــه عــادی از طــرف مهیــن بهرامــی.
45-برابر رای شــماره 139760302014000314 
طائــی  زهــرا  1397/02/19خانــم  مورخــه 

فرزنــد   1200039203 ش.م  بــه  ســمیرمی 
بخشــعلی   در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه به 
مســاحت 50 متــر مربــع قســمتی ازپــالک 26 
ــع در ســمیرم مزرعــه  ــی واق فرعــی از 60 اصل
مهــر ابــو اســحاق بــه موجــب ســند مشــاعی 

ــی. ــود نعمت ــرف محم ــماره 8216  از ط ش
ــر رای شــماره 139760302014000400  46-براب
ــاری  ــم افش ــم مری ــه 1397/02/31خان مورخ
ــرات   در  ــد خی ــه ش.م 1209634155 فرزن ب
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه تحتانــی و خانــه 
فوقانــی  بــه مســاحت 71.75 متــر مربــع 
ــی  ــی از 1 اصل ــالک 2342 فرع ــمتی ازپ قس
ــا  واقــع در ســمیرم مــع الواســطه از حــاج باب

ــان. پیرمرادی
ــماره139760302014000601  ــر رای ش 47-براب
مورخــه 1397/03/23خانــم همایــون نصیــری 
نــادر   در  بــه ش.م 1209541289 فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
227.8متــر مربــع قســمتی ازپــالک 185 
فرعــی از 145 اصلــی واقــع در ســمیرم شــهر 
ــطه از  ــع الواس ــاغ  م ــت ب ــه پش ــک محل ون

ــری. ــرم نصی ــه ک ــری ورث ــتار نصی س
48-برابــر رای شــماره 139760302014000602 
ــری  ــتار نصی ــای س ــه 1397/03/23آق مورخ
بــه ش.م 1209539942 فرزنــد کــرم   در 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
285.8متــر مربــع قســمتی ازپــالک 185 
فرعــی از 145 اصلــی واقــع در ســمیرم شــهر 
ــا واز ورثــه کــرم  ــاغ  ارث ونــک محلــه پشــت ب

ــری. نصی
ردیف ب

49-برابــر رای شــماره 139660302014003122 
امیــر رضائــی  مورخــه 1396/09/14آقــای  
ــود   در  ــد محم ــه ش.م 11900617321 فرزن ب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــالک 196  ــمتی ازپ ــع قس ــر مرب 2786.25مت
ــروف  ــاد مع ــه ســعد آب ــع در مزرع ــی واق اصل
بــه نرمــه علیــا بــه موجــب مبایعــه نامــه 
عــادی از طــرف فتــح هللا و بابــک دره شــوری.
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 محمد زمانی                                                                                             
 رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــری        دارای  ــیروس طاه ــا س ــم / آق خان
شــرح  بــه   50189 شناســنامه  شــماره 
ایــن  از  بــه کالســه 727/97  دادخواســت 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــورا 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
بهــرام طاهــری     بــه شــماره شناســنامه 
دائمــی  اقامتــگاه  تاریــخ94/12/27در  در   1
ورثــه حیــن  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود 
 : بــه  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــرت  ــر1- نص ــر و2 دخت ــر -5 پس ــک همس ی
ــه ش ش 36749  ــی ب ــژاد اصفهان شــعبانی ن
نســبت بامتوفــی همســر2- فرشــته طاهــری 
فرزنــد  بامتوفــی  ش773نســبت  ش  بــه 
بــه ش ش 347  دختــر3- فریباطاهــری 
نســبت بامتوفــی فرزنــد دختــر 4- ســیروس  
طاهــری 50189نســبت بامتوفــی فرزنــد پســر 
5- مهــدی طاهــری بــه  ش ش 607 ش  
ــان  ــر 6- رمض ــد پس ــی فرزن ــبت بامتوف نس
طاهــری بــه ش ش 68 نســبت بامتوفــی 
پســر  7- مســعود طاهــری 1774 نســبت 
ــین  ــد حس ــر 8- محم ــد پس ــی فرزن بامتوف
ــه ش ش 5418 نســبت بامتوفــی  طاهــری ب
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــر متوف ــر والغی ــد پس فرزن
نــدارد .  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبه 
ــر کســی اعتراضــی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــی ظــرف  ــخ نشرنخســتین  آگه باشــد از تاری
ــم دارد واالگواهــی  ــه شــورا  تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد .   ــد ش ــادر خواه ص
ــی   ــف 7109 رئیــس شــعبه دهــم حقوق  م ال

ــان  شــورای حــل اختــالف اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مرتضی جوانمرد       دارای شــماره 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 277 ب شناس
کالســه 729/97 ح 10از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس  جوانمــرد    
بــه شــماره شناســنامه 47 در تاریــخ96/9/16 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
بــه :  3بــرادر و4 خواهــر:1- مرتضــی جوانمــرد 
ــرادر 2-  ــی  ب ــه ش ش 277نســبت بامتوف ب
بامتوفــی  مصطفــی جوانمــرد 277نســبت 
ــه ش  ــه ب ــرد پاقلع ــه جوانم ــرادر3- خدیج ب
ش 540بامتوفــی بــرادر4- طیبــه جــوان مــرد 
ــر  ــی خواه ــبت بامتوف ــه ش ش 1363نس ب
 29185 ش  ش  بــه  جوانمــرد  5-فاطمــه 
ــرد  ــرا جوانم ــر 6- زه ــی خواه ــبت بامتوف نس
بــه ش ش 921 نســبت بامتوفــی خواهــر 
ــه  7- محمــد باقــر جــوان مــرد پــای قلعــه ب
ــک  ــرادر این ــی ب ــبت بامتوف ش ش 893 نس
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــی دارد و  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین  آگه ــخ نشرنخس از تاری
مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر 

خواهــد شــد .  
 م الــف 7107 رئیــس شــعبه  دهــم حقوقــی 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــر       دارای ش ــرا موتم ــا زه ــم / آق خان
شناســنامه 90795 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 724/97 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عــذرا میرزائــی     بــه 
شــماره شناســنامه 285 در تاریــخ95/6/28در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : 3 پســر و3 دختــر1- اصغرموتمــر بــه 
ــد  ــی  فرزن ــا متوف ــبت ب ش ش 92963 نس
ــبت  ــه ش ش 22157 نس ــن موتمرب 2- حس
بامتوفــی فرزنــد 3- مهــدی موتمربــه ش 
ــد 4- زهــرا  ــی فرزن ش 2693 نســبت بامتوف
ــی  ــبت بامتوف ــه ش ش 90795نس ــر ب موتم
ش  ش  بــه  موتمــر  افســانه   -5 فرزنــد 
ــه  ــد 6- پروان ــی فرزن ــبت بامتوف 58963 نس
ــی  ــه ش ش 68722 نســبت بامتوف ــر ب موتم
فرزنــد  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــرف  ــی ظ ــتین  آگه ــخ نشرنخس ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واالگواه ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد شــد .    صــادر خواه
م الــف 7106 رئیــس دهــم حقوقــی  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای عبــاس پــور قــدرت بــه  شناســنامه 
شــماره 98 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
372/97 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان مانــده علــی پورقــدرت بــه 
شــماره شناســنامه 31 در تاریــخ 97/02/08 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر  ــی اکب ــد عل ــژاد فرزن ــری متقــی ن ــه 1( کب ب
ــدرت  ــرا پورق ــر ،  2( زه ــه ش ش 5 ، همس ب
ــه ش ش 128  ،  3(  ــی ب ــده عل ــد مان فرزن
ــه ش  ــی ب ــده عل ــد مان ــدرت فرزن احمــد پورق
پورقــدرت  ،  4( مرضیــه  ش 6190093493 
فرزنــد مانــده علــی بــه ش ش 6190062237 
،  5( الهــام پورقــدرت فرزنــد مانــده علــی بــه 
ش ش 47 ، 6( نرگــس پورقــدرت فرزنــد 
مانــده علــی بــه ش ش 99 ،  7( مریــم 
ــه ش ش 16  ــی ب ــده عل ــد مان پورقــدرت فرزن
ــی  ــده عل ــد مان ــدرت فرزن ــه پورق ،  8( فاطم
ــدرت  ــه ش ش 16611 ،  9( محمدرضــا پورق ب
ــه ش ش 1724 ،  10(  ــی ب ــده عل ــد مان فرزن
عبــاس پورقــدرت فرزنــد مانــده علــی بــه 
ش ش98 ، فرزنــدان ،  اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــه آگهــی مــی نمای یــک نوبــت و یــک مرتب
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه 
از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف 587 ــی م/ال ــی زراعت ــان ، مجتب کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه کاســیان بــه  شناســنامه شــماره 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 43432 ب
354/97 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــیان ب ــاس کاس ــادروان عب ــه ش ک
ــگاه  ــخ 95/4/4 اقامت ــنامه 280 در تاری شناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( 
ــه ش ش  ــاس ب ــد عب ــیان فرزن ــه کاس فاطم
43432 ، 2( علــی اکبــر کاســیان فرزنــد 
معصومــه   )3  ،   618 بــه ش ش  عبــاس 
کاســیان فرزنــد عبــاس بــه ش ش 43433 
، فرزنــدان ، 4( فرهنــگ کاســیان فرزنــد تقــی 
بــه ش ش 8 ، همســر ، اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــه آگهــی مــی نمای یــک نوبــت و یــک مرتب
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه 
از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف 588 ــی م/ال ــی زراعت ــان ، مجتب کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا اصغــر نصــر اصفهانــی        دارای 
شــرح  بــه   798 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه 731/97 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی نصــر 
اصفهانــی      بــه شــماره شناســنامه 5 در 
94/2/10خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت  آن  ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 3 پســر و2 دختــر 
ویــک همســر 1- روح الــه نصــر اصفهانــی بــه 
ش ش 3386 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
2- محمدنصــر اصفهانــی بــه ش ش 1483 
ــر  ــر نص ــد 3-اصغ ــی  فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــی   ــبت بامتوف ــه ش ش 798 نس ــی ب اصفهان
فرزنــد 4- زینــب نصــر اصفهانــی بــه ش 
ش 1270263823 نســبت بامتوفــی فرزنــد 
ــه ش ش 6970  ــی ب 5- فاطمــه نصــر اصفهان
ــر  ــت نص ــد 6- عصم ــی فرزن ــبت بامتوف نس
ــبت  ــه ش ش 1271299372 نس ــی ب اصفهان
ــا انجــام تشــریفات  بامتوفــی همســر اینــک ب
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 

ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشرنخســتین  
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

ــد .    ــد ش ــادر خواه ــی ص واالگواه
م الــف 7104 رئیــس دهــم حقوقــی  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا زهراکیانــی ابــری        دارای 
شــماره شناســنامه 672 به شــرح دادخواســت 
شــورا  ایــن  10از  /ح   734/97 بــه کالســه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی اصغر 
ــنامه 21  ــماره شناس ــه ش ــری      ب ــی اب کیان
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ96/8/19 در اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــر و3  ــک پس ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
دختــر ویــک همســر :1- مجیــد کیانــی ابــری 
بــه ش ش 1861 نســبت بامتوفــی فرزنــد 
2- مریــم کیانــی ابــری بــه ش ش 16661 
ــی  ــمیه کیان ــد 3- س ــی فرزن ــبت بامتوف نس
ابــری بــه ش ش 44 نســبت بامتوفــی فرزنــد 
4- ســمانه کیانــی ابــری بــه ش ش 2018 
نســبت بامتوفــی فرزنــد 5- زهــرا کیانــی 
ابــری بــه ش ش 672 نســبت بامتوفــی فرزند 
والغیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد او مــی باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین  آگه ــخ نشرنخس از تاری
مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر 

ــد شــد .    خواه
ــی  ــم حقوق ــعبه ده ــس ش ــف 7101 رئی م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

 رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد رضــا یداللهــی دارای شــماره 
بــه  دادخواســت  بــه شــرح   5 شناســنامه 
کالســه 733/97 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــر  ــان ناص ــس دهق ــادروان فرنگی ــه ش داده ک
آبــادی     بــه شــماره شناســنامه 1156 در 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه  تاریــخ97/2/9در 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــی  مرحــوم منحصــر اســت 1- علیرضــا یدالله
بــه ش ش 415 فرزنــد 2- محمــد رضــا 
یداللهــی بــه ش ش 5 فرزنــد 3- نورالــه 
یداللهــی بــه ش ش 140 فرزنــد والغیــر اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت ی ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین  آگه ــخ نشرنخس از تاری
مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر 

ــد .    ــد ش خواه
م الــف 7099 رئیــس شــعبه 10  حقوقــی 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
زاده خوراســگانی         آقــای محمــود ســلمانی 
شــرح  بــه   974 شناســنامه  شــماره  دارای 
ایــن  از   764/97 بــه کالســه  دادخواســت 
وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت  شــورا 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
رجبعلــی ســلمانی زاده خوراســگانی      بــه 
شــماره شناســنامه 6651 در تاریــخ97/3/4در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــل  ــام ذی ــه ن ــر ب ــر همس ــر وا دخت ــه 3پس ب
:  1-احمــد ســلمانی زاده بــه ش ش 1467 
فرزنــد 2- محمــود ســلمانی زاده خوراســگانی 
بــه ش ش 974 فرزنــد 3- شــهرام ســلمانی 
فرزنــد   329 بــه ش ش  خوراســگانی  زاده 
ــه ش ش  ــگانی ب ــلمانی خوراس ــهال س 4- ش
ــان  ــری اعتباری ــد 5- مه 1273027783 فرزن
ــه ش ش 132 همســر متوفــی  خوراســگانی ب
والغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــرف  ــی ظ ــتین  آگه ــخ نشرنخس ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واالگواه ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد شــد .    صــادر خواه
ــی  ــم حقوق ــعبه ده ــس ش ــف 7097 رئی م ال

ــان  ــالف اصفه شــورای حــل اخت

 رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــدران        دارای ش ــر پ ــی کبی ــای عل آق
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 178 ب شناس
کالســه 767/97 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــاب      ب ــه ت ــادروان زهراقائم ــه ش داده ک
شــماره شناســنامه 28356 در تاریخ 96/7/16 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ورثــه حیــن 
اســت بــه : 2 پســر و2 دخترویــک همســر 1- 
مجیــد کبیرپــدران بــه ش ش 48002 نســبت 
ــه  ــدران ب ــر پ ــدی کبی ــد2- مه ــی فرزن بامتوف
ش ش 2237نســبت بامتوفــی فرزنــد 3- 
ــبت  ــه ش ش 1813نس ــدران ب ــر پ ــم کبی مری
پــداران  بهــاره کبیــر   -4 فرزنــد  بامتوفــی 
14524 نســبت بامتوفــی فرزنــد 5- علــی 
کبیرپــدران  بــه ش ش 178 نســبت بامتوفــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــر والغی همس
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشرنخســتین  
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــی ص واالگواه
ــی  ــم حقوق ــعبه ده ــس ش ــف 7090 رئی  م ال

ــان  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
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9 توپ و تور
هافبک کهنه کار ذوب آهن 

کفش هایش را آویخت
ــه  ــی ک ــرف و حدیث های ــس از ح ــب زاده پ ــدی رج مه
دربــاره ادامــه فوتبــال او وجــود داشــت، در نهایــت 
ــت.  ــبز گرف ــتطیل س ــی از مس ــه خداحافظ ــم ب تصمی
باشــگاه ذوب آهــن در پیامــی خداحافظــی رجــب زاده را 
ــه اینکــه شــماره  ــا اشــاره ب ــاک توصیــف کــرده و ب غمن
30 تیــم فوتبــال باشــگاه بــرای همیشــه بایگانــی خواهــد 
شــد، نوشــته: در میــان شــکوه همــه روزهــای درخشــان 
ــا  ــی ب ــدازه خداحافظ ــه ان ــز ب ــچ چی ــاید هی ــر، ش اخی
ــی و  ــال مل ــه پرافتخــار حضــورت در عرصــه فوتب دو ده

ــاک نیســت.  باشــگاهی کشــور غمن
ــه  ــو را ب ــگان ت ــد هم ــی تردی ــز ب ــدی رجــب زاده عزی مه
عنــوان یــک الگــوی اخالقــی و فنــی بــزرگ در فوتبــال 
کشــور خواهنــد شــناخت و هرچنــد ســختی خداحافظــی 
ــت، و  ــاده نیس ــو س ــاوت ت ــاص و متف ــال خ ــا فوتب ب
ــور  ــان کش ــه مربی ــتنت ب ــه پیوس ــدواری ب ــن امی لیک
ــد  ــا اب ــو ت ــام ت ــت. ن ــش اس ــا التیام بخ ــه م ــرای هم ب
ــد درخشــید  ــوم خواه ــرز و ب ــن م ــال ای ــارک فوتب ــر ت ب
ــطح اول  ــازی در س ــال ب ــه ۲0 س ــت، ازجمل و رکوردهای
فوتبــال ایــران و آســیا و نیز بیشــترین گل زده بــا پیراهن 
یــک تیــم باشــگاهی بــه ســند افتخــار بــرای همــه مــا 

ــد شــد. ــدل خواه ب

کوالکوویچ به ما ایمان داشت
ــت: از  ــران گف ــال ای ــی والیب ــم مل ــوان تی ــن ج بازیک
ــیار  ــان بس ــال هیج ــای والیب ــگ ملت ه ــازی در لی ب
زیــادی داشــتم؛ زیــرا کوالکوویــچ بــه مــا ایمان داشــت.
ــا ۱۷  ــه ب ــر، امیرحســن توخت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ســال ســن، جوان تریــن بازیکــن لیــگ ملت هــای 
ــیدمحمد  ــت س ــس از مصدومی ــه پ ــت ک ــال اس والیب
ــب  ــا در ترکی ــد ت ــده ش ــیه فراخوان ــه روس ــوی ب موس
تیــم ملــی قــرار گیــرد. توختــه هفتــه چهــارم رقابت هــا 
را نیــز بــه دلیــل صــادر نشــدن ویــزای آمریــکا از دســت 
ــه در  ــی باشــد. توخت ــم مل ــار تی داد و نتوانســت در کن
ــای  ــان در رقابت ه ــم نوجوان ــراه تی ــه هم ــال ۹۶ ب س
ــران در  ــم ای ــی تی ــر قهرمان ــالوه ب ــی شــرکت و ع جهان
ایــن رقابت هــا عنــوان بهتریــن مدافــع روی تــور جهــان 

را نیــز کســب کــرد. 
ــر،  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ ــین توخت امیرحس
ــال گفــت:  ــاره حضــورش در لیــگ ملت هــای والیب درب
ــگ  ــاالن را در لی ــی در رده بزرگس ــازی مل ــتین ب نخس
ــودم و از  ــحال ب ــیار خوش ــردم. بس ــه ک ــا تجرب ملت ه
اینکــه قــرار بــود مقابــل تیم هایــی ماننــد برزیــل، 

ــتم. ــان داش ــم هیج ــازی کن ــن ب ــیه و چی روس
ــاره  ــان درب ــان جه ــور نوجوان ــع روی ت ــن مداف  بهتری
اعتمــاد کوالکوویــچ بــه جوانــان بیــان کــرد: کوالکوویــچ 
و  تمرینــات  در  و  داشــت  ایمــان  مــا  بــه  بســیار 
ــا می گفــت  ــه م ــد مــی داد. او ب ــا امی ــه م مســابقات ب
ــن  ــه در ای ــد ک ــن را داری ــی ای ــد و توانای شــما می توانی
ــر کوالکوویــچ ســعید  ــازی کنیــد. عــالوه ب مســابقات ب
معــروف، موســوی و ســایر بازیکنــان نیــز بســیار بــه مــا 

ــد. ــک کردن کم

کوتاه اخبار 
بازگشت احسان حدادی به اوج

پرتاب گــر المپیکــی دیســک ایــران در فصــل جدیــد 
ــت  ــه ثب ــی را ب خــود در ســال ۲0۱۸، رکوردهــای خوب
ــته  ــود بازگش ــای اوج خ ــه روزه ــاره ب ــانده و دوب رس
ــام  ــه انج ــق ب ــال موف ــش س ــس از ش ــت.او پ اس
ــاری  ــاالی ۶۸ متــر شــده اســت. آخریــن ب پرتــاب ب
ــت رســانده  ــه ثب ــری را ب ــورد ۶۸ مت ــه حــدادی رک ک
ــا رکــورد ۶۸.۱۸  ــود. او ب ــدن ب ــود، المپیــک ۲0۱۲ لن ب

ــدن شــد.  ــان لن ــب قهرم نای
حــدادی پــس از آن در هیــچ رقابتــی نتوانســت ایــن 
رکــورد را تکــرار کنــد. او در مســابقات ورودی المپیــک 
ریــو بــه دلیــل تغییــر در حــد نصاب هــا از ۶۶ بــه ۶۵ 
ــک ۲0۱۶ را  ــر، توانســت شــانس حضــور در المپی مت
ــو ۶0.۱۵  ــش در ری ــن پرتاب ــی بهتری ــد. حت ــدا کن پی
متــر بــود و نتوانســت از عنــوان نایــب قهرمانــی خــود 
ــا  ــورد حــدادی ب ــه رک ــن شــرایط ک ــد. در ای ــاع کن دف
رقبــای جهانــی اش فاصلــه زیــادی گرفت، برخــی او را 
یــک مهــره تمــام شــده می خواندنــد و تنهــا احتمــال 
ــتند.  ــیایی می دانس ــای آس ــش را در بازی ه موفقیت
ــه  ــت ب ــرای بازگش ــته ب ــال گذش ــدادی از س ــا ح ام
رقابت هــای  در  او  زد.  اســتارت  خــود  اوج  دوران 
قهرمانــی آســیا ۲0۱۷ بــا رکــورد ۶۴.۵۴ قهرمــان شــد 
ــران )ســال ۱3۹۶(  و در رقابت هــای لیــگ طالیــی ای
ــاز فصــل  ــای آغ ــاالی ۶۵ رســید. او در رقابت ه ــه ب ب
۲0۱۸ پــس از شــش ســال دوبــاره بــا پرتــاب بــاالی 
۶۸ متــر همــه را شــگفت زده کــرد و بــه روزهــای اوج 
خــود بازگشــت. حــدادی اکنــون شــانس اول ایــران 

ــت. ــیایی اس ــای آس در بازی ه

زهرا نعمتی مسافر جاکارتا شد
پــس از پایــان رکوردگیــری تیــم ملــی ریکــرو بانوان 
ــده  ــا نماین ــی تنه ــرا نعمت ــان، زه در ســایت تیروکم
ریکــرو بانــوان در بازی هــای آســیایی جاکارتــا شــد. 
غالمرضــا شــعبانی بهــار بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ــوان در  ــرو بان ــی ریک ــده اعزام ــه نماین ــرای اینک ب
شــود،  مشــخص  جاکارتــا  آســیایی  بازی هــای 
بازی هــای  برگــزاری  ســتاد  تصمیــم  براســاس 
ــرو  ــر ریک ــرات برت ــه نف ــد ک ــوب ش ــیایی، مص آس
ــه  ــد مرحل ــی در چن ــرا نعمت ــه زه ــوان و ازجمل بان
ــداری  ــت کمان ــد و در نهای ــرکت کنن ــری ش رکوردگی
کــه بتوانــد بیشــترین امتیــاز را از نظــر رکوردگیــری 
کســب کنــد، عــازم جاکارتــا خواهــد شــد. بنابرایــن 
نعمتــی  چــون  رکوردگیــری،  پایــان  از  پــس 
داد،  اختصــاص  خــود  بــه  را  امتیــاز  بیشــترین 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــام وی را ب ــیون، ن ــوی فدراس از س
بانــوان در بازی هــای آســیایی  نماینــده ریکــرو 
جاکارتــا بــه کمیتــه ملــی المپیــک و ســتاد برگــزاری 
بازی هــای آســیایی معرفــی کردیــم تــا در فهرســت 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــرات اعزام ــی نف نهای
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پاس هــای پرشــمار، حمــالت دامنــه دار، 
اســتفاده از تمــام نقــاط زمیــن و البتــه 
بازیکنــان تکنیکــی و خــالق؛ ایــن تصویــری 
اســت کــه تمــام فوتبال دوســتان از اســپانیا 

ــد.  ــان دارن در ذهنش
ــای  ــه موج ه ــباهت ب ــپانیا بی ش ــال اس فوتب
بی امــان  اســپانیایی ها  نیســت.  دریــا 
ــن  ــد و ای ــه می کنن ــان حمل ــه حریفانش ب
ــدا  ــدر ادامــه پی ــی آن ق ــای پی درپ موج ه
می کنــد تــا ســرانجام رقیــب تســلیم شــود؛ 
امــا اگــر فوتبــال اســپانیا مــوج اســت، 
ایــران صخــره دســت نیافتنی آسیاســت. 
ــا ورود کارلــوس کــی روش  فوتبــال ایــران ب
ــال  ــفه فوتب ــی در فلس ــر عمیق ــار تغیی دچ
خــود شــد. تــا پیــش از کــی روش فوتبــال 
ایــران مبتنــی بــر فوتبــال شــرق اروپــا بــود. 
ــرق  ــوک ش ــی از بل ــان مختلف ــور مربی حض
به ویــژه کرواســی باعــث شــده بــود فوتبــال 
ــی بگــذارد و  ــازی قدرت ــر ب ــران اصــل را ب ای
ــه  ــالق و البت ــی و خ ــن تکنیک ــد بازیک چن
ــال  ــک فوتب ــا تاکتی ــرزن تنه ــان س مهاجم
ایــران بــرای ســال های متمــادی بــود؛ امــا 
ــال سال هاســت  ــازی فوتب ــن ســبک از ب ای
در فوتبــال مــدرن دنیــا منقــرض شــده 

اســت.

 فوتبال مدرن ایران
بــا ورود کی روش ایــران تغییــرات بنیادینی 
ــرد.  ــه ک ــود تجرب ــال خ ــبک فوتب را در س
مربیــان پرتغالــی بــه دلیــل اینکــه فوتبــال 
ایــن کشــور پــر از بازیکنــان تکنیکی اســت، 
توجــه ویــژه ای بــه دفــاع دارنــد. ســردمدار 
هــم  فوتبــال  ایــن ســبک  سرشــناس 
کســی نیســت جــز مورینیــو کــه بــا همیــن 
شــیوه، بخــش مهمــی از موفقیت هــای 
رقــم  فوتبــال  در  را  پرتغالــی   مربیــان 

زد. 

شــاید ایــن روزهــا بردهــای یــک بــر صفــر 
تیم ملی از ســوی بســیاری از افراد شانسی 
ــه ای  ــده حرف ــا اگــر بینن قلمــداد شــود؛ ام
ــد  ــر داری ــه خاط ــا ب ــید، حتم ــال باش  فوتب

کــه مورینیــو چگونــه در چلســی بــا همین 
مهم تریــن  صفــر،  بــر  یــک  بردهــای 
افتخــارات را کســب کــرد. در یکــی از 
فصــول لیــگ برتــر جزیــره، تقریبــا نیمــی 
ــک  ــا بردهــا ی ــو ب از پیروزی هــای مورینی

ــه دســت آمــد.  ــه ب گل
از ســوی  تاکتیــک  ایــن  بــه  هرچنــد 
بــه  هوادارانشــان  و  رقیــب  تیم هــای 
فوتبــال  در  امــا  انتقــاد شــد؛  شــدت 
ایــن نتیجــه اســت کــه مهــم اســت. 
ــچ  ــد هی ــا اب ــاال ت ــه احتم ــه ک همان گون
ــر  ــا ب ــروزی م ــوه پی ــاره نح ــی درب کس
و  نخواهــد کــرد  مراکشــی ها صحبــت 
تنهــا چیــزی کــه در تاریــخ فوتبــال باقــی 
خواهــد مانــد، پیــروزی دراماتیــک ایــران 

ــود. ــد ب ــش خواه ــر مراک ب
ســبک  در  گفتیــم  کــه  همان گونــه 
ــاع  ــر دف ــال اصــل ب ــال پرتغ ــدرن فوتب م
و گل نخــوردن اســت و البتــه ضدحمــالت 
ــر  ــر پیک ــالص ب ــر خ ــا و زدن تی برق آس
حریــف. مــا بــا ایــن ســبک بــه یکــی از 
و  شــده ایم  تبدیــل  آســیا  قدرت هــای 
ــای  ــن برده ــا همی ــت ب ــران سال هاس ای
رقبایــش  جــان  بــه  آتــش  خفیــف 
نداریــد  بــاور  )اگــر  اســت.  انداختــه 
ســؤال زمینــه  ایــن  در  کره ای هــا   از 

 کنید.(

 سطح فوتبال ما و اسپانیا
ــران  ــال ای ــطح فوتب ــه س ــه ب ــر واقع بینان اگ
ــرای  ــا ب ــانس م ــم، ش ــگاه کنی ــپانیا ن و اس
ــال  ــر یکــی از ابرقدرت هــای فوتب ــروزی ب پی
ــد  ــم درص ــدود یک ده ــزی در ح ــان چی جه
اســت. فوتبــال اســپانیا باشــگاه هایی تمامــا 
حرفــه ای دارد؛ تقریبــا ده یــا شــاید هــم 
بیســت برابــر فوتبــال مــا اســتادیوم مــدرن 
تیم هــای  همــه  دارد.  جهانــی  کالس  در 
رده هــای  تمامــی  در  اســپانیا  حرفــه ای 
تیم هــای  آکادمــی  دارنــد.  تیــم  ســنی 
اســپانیایی نه تنهــا در مرزهــای ایــن کشــور، 
ــد و گاه  بلکــه در سراســر جهــان شــعبه دارن
بازیکنــان از دورافتاده تریــن نقــاط جهــان 
ــن  ــا چنی ــوند. ب ــا می ش ــن تیم ه ــذب ای ج
و  تیم محــور  فوتبــال  امکاناتــی، مقایســه 
کامــال آماتــور مــا بــا فوتبــال اســپانیا از 
نمی تــوان  امــا  اســت؛  اشــتباه  اســاس 

ــال،  ــه فوتب ــت ک ــده گرف ــه را نادی ــن نکت ای
ورزشــی پیش بینی ناپذیــر اســت و حتــی 
مقابــل  در  نیــز  تیم هــا  ضعیف تریــن 
خلــق  و  پیــروزی  شــانس  ابرقدرت هــا 

ــد. ــه دارن حماس
باشــگاهی،  تیم هــای  برخــالف  البتــه 
ــته  ــی دست وپابس ــران حریف ــی ای ــم مل تی
داشــتن  و  نیســت  الروخاهــا  مقابــل  در 
ــرد  ــن نب ــی روش در ای ــد ک ــده ای مانن فرمان
ــت.  ــران اس ــالح ای ــن س ــر، بزرگ تری نابراب
ــر  ــی ب ــم متک ــران تی ــی روش، ای ــه جــز ک ب
یــک یــا چنــد ســتاره نیســت و اتحــاد، 
در  مــا  فوتبــال  رشــد  عامــل  مهم تریــن 

اســت. بــوده  اخیــر  ســال های 
ــچ  ــل هی ــا در مقاب ــاد، م ــن اتح در ســایه ای
ــی  ــتیم؛ حت ــده نیس ــش بازن ــی از پی حریف
اگــر آن حریــف قهرمــان جــام جهانــی 

ــد. باش

ــه دلیــل برخــی از  ــال ایــران ب بازیکــن و مربــی سرشــناس فوتب
پســت های اینســتاگرامی اش بــه دادســرا احضــار شــد. بــه 
گــزارش »ورزش ســه« علــی کریمــی عــالوه بــر فوتبــال یکــی از 
فعــاالن حــوزه فضــای مجــازی اســت. بــا ایــن وجــود امــروز خبــر 
رســید کــه او بــه خاطــر برخــی از پســت هایش در اینســتاگرام بــه 

دادســرای فرهنــگ و رســانه احضــار شــده اســت. 
کریمــی دیــروز بــه همــراه وکیلــش از ســاعت ۱۲ در دادســرا حاضر 
شــده و بــه ادای توضیحــات در ایــن رابطــه پرداختنــد. وکیــل علــی 
کریمــی گفــت: دلیــل احضــار موکلم بــه دادســرای فرهنگ ورســانه 
بــه پســت اخیــر او ارتبــاط نداشــت و مربــوط بــه پرونــده دیگــری 
ــانه ها  ــی رس ــی برخ ــل وی، گمانه زن ــالم وکی ــش از اع ــود. پی ب
مبنی بــر احضــار کریمــی بــه خاطر پســت اینســتاگرامی اخیــر وی 
مطــرح بــود کــه تکذیــب شــد. آخریــن پســت اینســتاگرامی علی 
کریمــی کــه بازتــاب گســترده ای هــم داشــت، کمپیــن نخریــدن 

ــدت در  ــه ش ــه ب ــود ک ــال ب ــکه و ط ــل س ــروری مث ــالم غیرض اق
فضــای مجــازی بــا اســتقبال کاربــران روبــه رو شــد. علــی کریمــی 
3.۵ میلیــون فالــوور در اینســتاگرام دارد و یکــی از پرمخاطب ترین 
ظــرف  او  اســت.  اینســتاگرامی  چهره هــای  محبوب تریــن  و 
ــا برخــی  ــز ب ــی نی ــه درگیری هــا و چالش های ــر البت یکســال اخی
ــال، ســرمربی تیــم ملــی،  ــد، رئیــس فدراســیون فوتب افــراد مانن
ــته و  ــم داش ــپیدرود ه ــم س ــر تی ــت و مدی ــگاه نف ــک باش مال
هربــار از اینســتاگرامش بــه عنــوان یــک رســانه پرمخاطــب 
بــرای ابــراز عقایــدش دربــاره ایــن چالش هــا بهــره بــرده اســت. 
البتــه صفحــه اینســتاگرام کریمــی صرفــا یــک صفحــه انتقــادی 
ــاره  ــه درب ــت هایی ک ــل پس ــی مث ــت های ارزش ــت. او پس نیس
ــاره روز کارگــر،  ــا پســت های اجتماعــی اش درب شــهدا گذاشــته ی
حمایــت از ورزشــکاران زن، مســائل زیســت محیطی و... را نیــز در 

اینســتاگرامش منتشــر کــرده اســت.

چهــار بازیکــن تأثیرگــذار ســال های گذشــته تراکتورســازی 
تبریــز، لیــگ هجدهــم را بــا پیراهــن طالیــی ســپاهان تجربــه 

ــرد.  ــد ک خواهن
بــه گــزارش »ورزش ســه«، فصــل گذشــته یکــی از خریدهــای 
مهــم مدیــران ســپاهان بــرای ترمیــم پســت دفــاع چــپ بــود و 
بــه همیــن منظــور، ســعید آقایــی پــس از پایــان خدمــت بــه 
ســپاهان کــوچ کــرد تــا پیراهــن طالیــی ســپاهان را بــر تــن کند؛ 
امــا بــا حضــور امیــر قلعــه نویــی بــه عنــوان ســرمربی ســپاهان، 
ــز فراهــم شــد  ــرای حضــور ســه تراکتــوری دیگــر نی شــرایط ب
ــمار  ــه ش ــزی ب ــم تبری ــابقه های تی ــا از باس ــای آن ه ــه دو ت ک

می رونــد. 
خالــد شــفیعی، محمــد ایــران پوریــان و البتــه مهــدی کیانــی 
ــا  ــم ب ــگ هجده ــه در لی ــد ک ــه شــمار می رون ــی ب ســه بازیکن

ــد رفــت.  ــه میــدان خواهن پیراهــن ســپاهان ب

خالــد شــفیعی کــه فصــل گذشــته را در دو تیــم اف ســئول کــره 
جنوبــی و ذوب آهــن اصفهــان ســپری کــرد، طــی ســه فصــل، 
۶۸ بــار بــا پیراهــن تراکتورســازی بــه میــدان رفته و ســه گل نیز 
بــرای ایــن تیــم بــه ثمــر رســانده اســت، امــا دو بازیکــن دیگــر 

بــه مراتــب تجربــه ای بیشــتر از شــفیعی در تبریــز دارنــد. 
محمــد ایرانپوریــان پــس از اینکــه بــا تیــم فجر شــهید سپاســی 
ــه  ــرد، ب ــا ک ــت و پ ــی دس ــود نام ــرای خ ــز ب ــهرداری تبری و ش
تراکتورســازی پیوســت و در ایــن تیــم طــی ۶ ســال ۱3۲ بــار بــه 

میــدان رفــت و ۲۲ بــار هــم گلزنــی کــرد. 
ــن  ــان ای ــی کــه کاپیت ــی کیان دیگــر بازیکــن تراکتورســازی یعن
ــا پیراهــن  ــز ب ــه شــمار می رفــت، ۱۱ ســال در تبری ــم هــم ب تی
ــا  ــه میــدان رفــت و طــی ایــن مــدت ب ســرخ تراکتورســازی ب
ــار هــم گل زده  وجــود حضــور در پســت هافبــک تدافعــی ۱۱ ب

اســت.

ورزش

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره    ۱۷/۹۶  : پرونــده  کالســه 
۹۶0۹۹۷۶۷۹۵۵0۱3۶۱ مــورخ ۹۶/۸/۲۴مرجــع رســیدگی 
: شــعبه ۲۵ شــورای حــل اختــالف  خواهان علــی طاهری 
بــه وکالــت آناهیتــا جلیلــی  اصفهــان  نشــانی خ نیکبخت 
ــد اول     ــاول واح ــاختمان دیبا-ط ــروی دادگستری-س روب
خوانــدگان ن۱- فریــدن هادیــان قلعــه میــری ۲-موســی 
مــرادی نشــانی  مجهــول المــکان هــردو خواســته : 
ــه شــماره ۵۹۱3۹۷- ــره چــک ب ــک فق ــه ی ــه وج مطالب

بــر  –مقــوم  فوالدشــهر  ملــی  بانــک  ۹۵/۶/۵عهــده 
ــق خســارات دادرســی  ــه انضمــام مطل ــال ب ۲0/000/000ری
وحــق الوکالــه وکیــل وتاخیرتادیــه گردشــکار :۹۶/۸/۸ بــا 
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی توجــه  ب
ــی  ــه شــرح آت ــم رســیدگی را اعــالم و ب اعضــا شــورا خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 
ــه  ــری ب ــی طاه ــوی عل ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ح
وکالــت آناهیتــا جلیلــی  بــه طرفیــت ۱- فریــدون هادیــان 
ــه  ــه خواســته مطالب ــرادی ب ــری ۲- موســی م ــه می قلع
مبلــغ  ۲0/000/000ریــال بابــت یــک فقــره چــک بــه 
ــه دادرســی  ــام هزین ــه انضم شــماره ۵۹۱3۹۷، ۹۵/۶/۵ب
ــوان  ــه عن ــف اول ب ــده ردی ــه خوان ــر تادی وخســارت تاخی
صادرکننــده وخوانــده ردیــف  دوم بــه عنــوان ضامــن فلــذا 
شــورا باتوجــه بــه محتویــات پرونــده ورونوشــت مصــدق 
چــک وگواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه 

واینکــه چــک مــورد ادعاوصــف تجریــدی دارد وبقاءاصــول 
ــه  اســناد دریدخواهــان اســت وداللــت براشــتغال ذمــه ب
ــدن  ــون مان ــاظ مص ــه لح ــوده ،دادگاه ب ــه ننم دادگاه ارائ
دعــوی ومســتندات خواهــان ازهرگونــه خدشــه وتعــرض 
ــه  ــخیص داده وب ــت تش ــه راثاب ــوی مطروح ــی ،دع قانون
اســتناد مــواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۲۲-۵۱۹قانــون آیین دادرســی 
مدنــی رای وحــدت رویــه ۵3۶ مــورخ ۱3۶۹/۷/۱0هیــات 
عمومــی دیوانعالــی کشــور حکــم بــه محمومیــت تضامنــی 
ــت  ــال باب ــغ ۲0/000/000ری ــت مبل ــه پرداخ ــردگان ب نامب
اصــل خواســته ومبلــغ ۵۹0/000 ریــال بابــت هزینه دارســی 
وحــق الوکالــه وکیــل  طبــق تعرفــه خســارت تاخیــر تادیــه 
ازتاریــخ سررســید چــک مــورخ ۹۵/۶/۵ درحــق خواهــان 
صــادر واعــالم میــدارد .رای صــادره غیابــی اســت وظــرف 
مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درهمیــن 
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــر قاب ــت روز دیگ ــس از بیس ــعبه وپ ش

ــان میباشــد ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم خواهبدرمحاک
۶۷۲۹/م الف 

قاضی شعبه ۲۵ شورای حل اختالف  اصفهان 

آگهی 
ــعبه ۱۸۹   ــه در ش ــه ۹۴0۹۶۵  مطروح ــه کالس ــده ب پرون
خواهــان: حســین قربانــی خوانــده: شــهال غفارخــان 
اســدآبادی- شــهرزاد غفارخــان اســدآبادی – شــهرام 
غفارخــان اســدآبادی- شــهره غفارخــان اســدآبادی- علــی 

اکبــر حســن زاده – شــهیاد غفارخان اســدآبادی خواســته: 
ــند  ــم س ــه تنظی ــزام ب ــی- ال ــارت دادرس ــه خس مطالب
رســمی صلــح ســرقفلی پــس از ارجــاع بــه کارشناســی و 
اعــالم نظــر کارشــناس جهــت مالحظــه نظریــه کارشــناس 
ــه علــت  ــا توجــه ب ــا ب ــا اثبات ــا ی ــار هــر مطلبــی نفی و اظه
ــالغ  ــما اب ــه ش ــه ب ــی ابالغی ــن آگه ــدرج در ای ــور من حض
مــی گــردد ظــرف مهلــت ۷ روز اقــدام در غیــر ایــن 
ــد.  ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــررات اتخ ــق مق ــورت مطاب ص

۱۱0/۲۶۴۸۶ت  
رئیــس شــعبه ۱۸۹ دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 

ــران  ــری ته ــهید مطه ــی ش قضای

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ودادخواست و ضمائم به خانم مریم 

شکرپور- فریده شوقی پوربیرق 
متهــم:   خوانــده/  اژدری  ســپیده  شــاکی:  خواهــان/ 
ــه  ــعبه فلک ــن ش ــاد نوی ــک اقتص ــج -  بان ــه خل معصوم
ــده  ــکرپور- فری ــم ش ــد ۱0۷- مری ــارس ک ــران پ دوم ته
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــام: ال ــته/ اته ــرق خواس ــور بی ــوقی پ ش
ــه  ــن- مطالب ــک ره ــه ف ــزام ب ــک- ال ــمی مل ــند رس س
ــزام  ــان کار- ال ــه اخــذ پای ــزام ب خســارت دادرســی  - ال
ــس  ــذ صورتمجل ــه اخ ــزام ب ــه- ال ــیم نام ــت تقس ــه ثب ب
تفکیکــی- الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 

عمومــی  دادگاه    ۱۸۹ شــعبه    ۹۷0۹۹۸0۲۱3۸00۲30
حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید مطهــری تهــران ثبــت و 
وقــت رســیدگی مــورخ ۹۷/۷/۸  ســاعت ۱0:30  تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷3  
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
ــی  ــخ انتشــار آگه ــس از تاری ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی خوان
ــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل  ــه دفت ب
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد. 

۱۱0/۲۶۴۹0ت 
رئیــس شــعبه ۱۸۹ دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 

ــران  ــری ته ــهید مطه ــی ش قضای

آگهی اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه:  ۱ علــی مصطفــی زاده نــام پــدر 
ــی  ــجد خ رمضان ــارد خ مس ــران وصفن ــانی ته ــالل نش ج
ک قاســمی بــن بســت صنوبــر پ 3 واحــد ۸    ۲- 
ــانی  ــین نش ــدر حس ــام پ ــیرمرد ن ــی ش ــا اوجاق غالمرض
ــارد خ مســجد خ رمضانــی ک قاســمی بــن  تهــران وصفن
بســت صنوبــر پ 3 واحــد  ۸  مشــخصات  محکــوم 
ــول  ــانی مجه ــالل نش ــی زاده ج ــن مصطف ــه:  حس علی
ــرای  ــت اج ــب درخواس ــه موج ــه: ب ــوم ب ــکان محک الم

حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
ــت  ــوم اس ــه محک ــوم علی ۹۶0۹۹۷0۲۱3۸00۷۵۵  محک

بــه پرداخــت مبلــغ ۱۱۷/000/000 ریــال بابــت اجــرت المثــل 
ــق  ــی و ح ــه کارشناس ــق الزحم ــی و ح ــه دادرس و هزین
الوکالــه وکیــل وفــق مفــاد دادنامــه در حــق محکــوم لــه 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر دولت ــم عش ــت نی و پرداخ
محکــوم مــی باشــند بدیهــی اســت محکــوم لــه مکلــف 
بــه ابطــال مابقــی تمبــر دادرســی و تمبــر مالیاتــی وکالــت 

می باشد. ۱۱0/۲۶۴۹۲ت   
رئیــس شــعبه ۱۸۹ دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع 

ــران  ــری ته ــهید مطه ــی ش قضای

آگهی ابالغیه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: حســن پیرمحمــدی 
ــه  ــمالی کوچ ــااذر ش ــردوس وف ــوار ف ــران بل ــانی ته نش
بهــرام پــالک ۱3 همکــف   مهلــت حضــور از تاریــخ ابــالغ  
ــروی بازداشــتگاه  ــن روب ــران اوی ۷ روز محــل حضــور: ته
ــوع  ــت  ن ــت بهش ــب کارواش دش ــاغ جن ــه ب ــن کوچ اوی
ــر  ــار ه ــناس و اظه ــه کارش ــه نظری ــت حضور:مالحظ عل
مطلبــی نفیــا یــا اثباتــا بــا توجــه بــه علــت عــدم حضــور 
منــدرج در ایــن ابالغیــه بــه شــما ابــالغ مــی گــردد ظــرف 
مهلــت مقــرر اقــدام در غیــر ایــن صــورت مطــاب مقــررات 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. ۱۱0/۲۶۴۹۶ت   
ــران ــالف ته ــل اخت ــورای ح ــعبه ۲۹۱۱ ش ــس ش رئی

آگهی ابالغیه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: عنایــت الــه نظری نشــانی 
خوزســتان اندیمشــک فرهنگیــان خ عدالــت پ ۲۵  مهلــت حضور 
از تاریــخ ابــالغ  ۷ روز محــل حضــور: تهــران اویــن روبــروی 
بازداشــتگاه اویــن کوچــه بــاغ جنــب کارواش دشــت بهشــت  نــوع 
ــی  ــر مطلب ــار ه ــناس و اظه ــه کارش ــه نظری ــت حضور:مالحظ عل
نفیــا یــا اثباتــا بــا توجــه بــه علــت عــدم حضــور منــدرج در ایــن 
ــدام  ــرر اق ــت مق ــردد ظــرف مهل ــی گ ــالغ م ــه شــما اب ــه ب ابالغی
ــد ــم خواه ــاذ تصمی ــررات اتخ ــاب مق ــورت مط ــن ص ــر ای  در غی

 شد.
 ۱۱0/۲۶۴۹۷ت  

رئیس شعبه ۲۹۱۱ شورای حل اختالف تهران 

دادنامه
دادگاه    ۲۷3 شــعبه    ۹۶0۹۹۸0۲۱۷30۱۱۲۸ پرونــده کالســه 
ــم  ــران تصمی ــک( ته ــواده ۲ )ون ــی خان ــع قضای ــواده مجتم خان
نهایــی شــماره ۹۷0۹۹۷0۲۱۷300۲۷۱  خواهــان: خانــم زهــرا 
ــری  ــد اکب ــای وحی ــت اق ــا وکال ــر ب ــی اکب ــد عل ــگری فرزن عس
ــدان  ــاد می ــت آب ــارراه یاف ــران چه ــانی ته ــه نش ــی ب ــد عل فرزن
معلــوم ســاختمان ترنــج طبقــه چهــارم غربــی واحــد   3  خوانده: 
اقــای غالمرضــا فرخــی تبــار فرزنــد صفــی اله بــه نشــانی مجهول 
ــکار-  ــه  گردش ــت زوج ــه درخواس ــالق ب ــته: ط ــکان  خواس الم
ــاال  ــده ب ــت خوان ــوق بطرفی ــته ف ــتی بخواس ــان دادخواس خواه
ــه  ــه ایــن شــعبه و ثبــت ب ــم داشــته کــه پــس از ارجــاع ب تقدی
کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق العــاده 
ــا  ــت و ب ــکیل اس ــر تش ــده زی ــدی امضاکنن ــرر دادگاه بتص / مق
توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصــوص 
ــد  ــای وحی ــت اق ــا وکال ــگری ب ــرا عس ــم زه ــوی خان دع

اکبــری بطرفیــت اقــای غــالم رضــا فرخــی تبــار بخواســته طــالق 
ــا احــراز رابطــه  ــا توجــه بشــرح دادخواســت تقدیمــی دادگاه ب ب
زوجیــت فــی مابیــن متداعییــن بموجــب ســند نکاحیــه ۱۴۹۵۹ 
مورخــه ۸۹/۹/۱۵  دفتر رســمی ازدواج شــماره ۶ شــهرری و توجها 
بــه اینکــه وکیــل خواهــان در اثبــات مدعــای خــود مبنــی بر عســر 
ــه مــدت 3  ــزل مشــترک ب ــرک من ــه لحــاظ ت و حــرج زوجــه ب
ــوده اســت و  ــه شــهادت شــهود اســتناد نم ســال توســط زوج ب
شــهود جملگــی در وقــت مقــرر بــه صــت ادعــای خواهــان ادای 
شــهادت نمــوده انــد و خوانــده نیــز علــی رغــم وصــف ابــالغ در 
جلســات رســیدگی حاضــر نشــده و نســبت بــه دعــوی مطروحــه 
ــل  ــی بعم ــراض و دفاع ــراد و اعت ــه ای ــتندات آن هیچگون و مس
ــه  ــرج زوج ــر و ح ــراز عس ــا اح ــذا دادگاه ب ــت علیه ــاورده اس نی
دعــوی وی را وارد تشــخیص و مســتندا بــه مــواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸و 
۲۹ و 30 و 3۱ و 3۲ و 33 قانــون حمایــت خانــواده و مــاده ۱۱30  
ــودن زوجــه  ــه نم ــه مطلق ــزام زوج ب ــه ال ــم ب ــی حک ــون مدن قان
صــادر و اعــالم مــی نمایــد زوجــه مــی توانــد ظــرف مــدت ۶ مــاه 
پــس از قطعیــت دادنامــه بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر طــالق 
تقاضــای ثبــت طــالق از نوع خلــع نوبــت اول را بنمایــد و در صورت 
اســتنکاف زوج از حضــور در دفترخانــه از بــاب قاعــده الحاکــم ولی 
الممتنــع اقــدام خواهــد شــد زوجــه حســب االعــالم بــاردار نمــی 
باشــد و مکلــف اســت کــه پــس از اجــرای صیغــه طــالق بــه مدت 
ســه طهــر در عــده طــالق در عــده طــالق بمانــد و زوجیــن فاقــد 
ــد مشــترک مــی باشــند و زوجــه تعــداد یــک عــدد ســکه  فرزن
تمــام بهــار ازادی از کل مهریــه را در قبــال اجــرای صیغــه طــالق به 
زوج بــذل مــی نمایــد و مابقــی مهریــه بــه ذمــه زوج باقــی اســت 
و نســبت بــه ســایر حقــوق مالــی بعــدا اقــدام مــی نمایــد صحــت 
ــی  ــا مجــری آن اســت رای صــادره غیاب اجــرای صیغــه طــالق ب
تلقــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهی در 
ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابل 

ــتان  ــر اس ــرم تجدیدنظ ــم محت ــی در محاک تجدیدنظرخواه
 تهــران و ســپس قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور

 است. 
۱۱0/۲۶۴۹۸ت 

رئیس شعبه ۲۷3 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
۱39704002126000254/1

بایگانــی  : ۱3۹۷0۴00۲۱۲۶000۲۵۴/۱ شــماره  شــماره پرونــده 
پرونــده : ۹۷00۲۷۷ شــماره ابالغیــه : ۱3۹۷0۵۱0۲۱۲۶000۹۶3

طــالق  و   ۲ ازدواج  ۱3۹۷/03/۲۹دفترخانــه   : صــدور  تاریــخ 
شــماره ۱۵ شــهر کاشــان اســتان اصفهــان بدینوســیله بــه 
ــی ۱۲۶۲۱3۶۸۸۱  ــه شــماره مل ــاس  ب ــد عب ــران کامــش فرزن ای
پرونــده  بدهــکار  نشــانی  فاقــد   ۲۲۶ شناســنامه  شــماره  و 
ــی۹۷00۲۷۷  ــه شــماره بایگان کالســه ۱3۹۷0۴00۲۱۲۶000۲۵۴/۱ ب
ــورخ  ــماره ۴۵۵۹ م ــند ازدواج ش ــر س ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م اب
ــه ازدواج ۲ کاشــان مبلــغ 3/000/000 ریــال  ۱3۷0/0۹/۲۴ دفترخان
تاکنــون بــه نــرخ روز محاســبه نگردیــده بــه خانــم زهــره بــذکار 
ــتانکار  ــت ، بس ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م بده
ــی  ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ ــه نم ــدور اجرائی ــت ص درخواس
اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد 
لــذا طبــق مــاده ۱۸/۱۹ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی 
بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بدون انتشــار 
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرای ــری عملی ــی دیگ آگه

ــد شــد . ــب خواه تعقی
 رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان ، محمــد ســلمانی  

ــف ۵۹۴  م/ال

،،
در ســایه این اتحاد، ما در مقابل هیچ 
حریفی از پیش بازنده نیستیم؛ حتی 
اگــر آن حریــف قهرمــان جــام جهانــی 

باشد

امروز چهارشنبه 30 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 733 روزنامه

تراکتوری ها در سپاهان به هم رسیدندعلی کریمی به دادسرا احضار شد

نگاهی به دیدار ایران - اسپانیا

موج و صخره



حرف و نقل

 محمدحســین لطیفــی، کارگــردان مجموعــه تلویزیونــی 
»ســرّ دلبــران«، دربــاره  پرداختــن بــه جامعــه  روحانیــت در 
آثــار هنــری گفــت: بــه عنــوان کاراکتــر اصلــی در کشــور مــا 
وقتــی صحبــت از قشــر روحانــی می شــود، ُبعــد سیاســی 
ــا  ــه م ــود ک ــرح می ش ــی مط ــد اجتماع ــتر از بع ــا بیش آنه
تــاش کردیــم در ایــن ســریال بیشــتر بــه بعــد اجتماعــی 

بپردازیــم.
 نمایشــگاه گروهــی عکاســی »ســوریوگین« دربرگیرنده 
ــه  ــه ب ــت ک ــکاس اس ــد ع ــی از ۳۱ هنرمن ــر عکاس ۵۴ اث
ــا ۱۸  ــاه از ســاعت ۱۰ ت ــا ششــم تیرم ــه ت مــدت یــک هفت
ــان ولیعصــر  ــه اســتاد فرشــچیان واقــع در خیاب در نگارخان

ــود. ــدگان خواهــد ب ــان بازدیدکنن میزب
 فیلــم ســینمایی »بــه وقــت خمــاری« بــه کارگردانــی 
محمدحســین لطیفــی و تهیه کنندگــی جمــال گلــی از 
چهارشــنبه هفتــه آینــده )ششــم تیرمــاه( روی پــرده خواهد 

رفــت.
 نمایشــنامه »بیوه هــای غمگیــن ســاالر جنــگ« نوشــته 
محمــد امیریاراحمــدی به یــاد زوج هنرمند حمید ســمندریان 

و همــا روســتا نمایشــنامه خوانی می شــود.
ــر  ــی دبی ــار متوال ــرای دومیــن ب ــم کاظمــی کــه ب  مری
ــدان  ــوان هم ــودک و نوج ــر ک ــی تئات ــنواره بین الملل جش
شــده اســت، گفــت: چیزهایــی کــه در بحــث ســاختاری و 
زیربنایــی در تئاتــر کشــور مــا وجــود دارد، چیــزی نیســت که 
ــوض  ــاله ع ــی ۱۰ س ــاله و حت ــه، یک س ــبه، یک ماه یک ش
ــر  ــدان از نظ ــه در اســتان هم ــی را ک ــی چیزهای شــود؛ یعن
ــی  ــک جشــنواره بین الملل ــزاری ی ــرای برگ زیرســاختی و ب
نیــاز اســت، در ۱۰ ســال گذشــته تمــام دبیــران بیــان کردند و 

متأســفانه تاکنــون تغییــرات کمــی رخ داده اســت.
 اختتامیــه چهارمیــن دوره »جایــزه فرشــته« بــا حضــور 
اهالــی هنــر و ادبیــات عصــر چهارشــنبه ۳۰ خــرداد در 

ــود. ــزار می ش ــاوران برگ ــرای نی فرهنگس
 »جرالدیــن مک کاهریــن«، نویســنده انگلیســی، موفق 
بــه کســب جایــزه ادبــی »مــدال کارنگــی«، قدیمی تریــن و 

مهم تریــن جایــزه ادبیــات کــودک انگلســتان شــد.
 رضــا رفیــع دربــاره شــروع دوبــاره »منبــع موثــق« کــه 
ــش  ــت: پخ ــد، گف ــش می ش ــیما پخ ــار س ــبکه چه از ش
ــاره شــروع می شــود و  ــر دوب ــه از شــنبه دوم تی ــن برنام ای

ــور خواهــد داشــت. ــی در اســتودیو و دک تغییرات
 در جدیدتریــن تغییــر مدیریــت در شــبکه های رادیویــی 
بــا حکــم حمیــد شــاه آبادی معــاون صــدا، غامرضــا 
میرحســینی بــه عنــوان سرپرســت رادیــو ورزش منصــوب 

شــد.
 بابــک کایــدان از آغــاز فیلمبــرداری ســریال »دل« بــه 

کارگردانــی منوچهــر  هــادی از شــهریورماه خبــر داد.
ــرد در  ــام ک ــر، اع ــه تئات ــازرس خان ــه، ب ــدی قلع  مه
جلســه اخیــر هیئت مدیــره مصــوب شــد مدیرعامــل جدیــد 

از بیــرون خانــه تئاتــر انتخــاب شــود.
 ســعید خضایــی کــه نمایشــگاه آثــارش بــا نــام »هفت 
ــه  ــی هایش ب ــد در نقاش ــت، می گوی ــتم« برپاس ــان رس خ

شــاهنامه وفــادار مانــده اســت.
 ســم مندس، کارگــردان نامــدار بریتانیایــی، در همکاری 
بــا کمپانــی اســپیلبرگ، یــک فیلــم دربــاره جنــگ جهانــی 

اول بــرای آنهــا کارگردانــی می کنــد.

کارگاه آموزشــی »گــذر از جهــان افســانه« بــا  کیمیای وطن

ــی از  ــانه های ایران ــا و افس ــی قصه ه ــل و بررس ــرد تحلی رویک
سوی موزه عصارخانه شاهی برگزار می شود. 

مدیــر عصارخانــه شــاهی در ایــن زمینــه اظهــار کــرد: عصارخانــه 
ــی و ورزشــی  ــه ســازمان فرهنگــی، اجتماع شــاهی وابســته ب
شــهرداری اصفهــان بــه عنــوان مرکــز مطالعــات فرهنــگ 
ــرار  ــه ق ــگ عام ــه فرهن ــن ب ــود را در پرداخت ــه رســالت خ عام
داده کــه مســلما بخــش عمــده ای از ایــن فرهنــگ عامــه 
ــتان ها و  ــا، داس ــه از مثل ه ــوده ک ــه ب ــات عام ــا، ادبی ــردم م م

ضرب المثل هــا تشــکیل شــده اســت. 
ــز  ــانه« نی ــان افس ــذر از جه ــزود: کارگاه »گ ــی اف ــم قانون مری
و  مثل هــا  افســانه ها،  بــا  مــردم  آشــناکردن  هــدف  بــا 
ضرب المثل هــای قدیمــی و داســتان های مرتبــط بــا آن برگــزار 

می شــود. 

وی ادامــه داد: در هــر کارگاه، یکــی از ایــن داســتان های 
قدیمــی توســط قصه گــوی حاضــر در برنامــه روایــت و ســپس 
توضیحــات مربــوط بــه آن داســتان بیــان می شــود و نمادهــا و 

ــرد.  ــرار می گی ــل ق ــی و تحلی ــورد بررس ــانه های آن م نش
ــن کارگاه  ــس ای ــت: تدری ــاهی گف ــه ش ــوزه عصارخان ــر م مدی
آموزشــی را دکتــر زهــرا معینی فــر، دانش آموختــه رشــته 
ــده دارد  ــر عه ــگاه ب ــتاد دانش ــری و اس ــع دکت ــات در مقط ادبی
ــرایی،  ــه داستان س ــی در زمین ــب توجه ــای جال ــه فعالیت ه ک
بررســی افســانه ها و داســتان های قدیمــی و کهــن انجــام داده 

اســت. 
کارگاه آموزشــی »گــذر از جهــان افســانه« از نیمــه دوم تیرمــاه 
ســال جــاری، روزهــای یکشــنبه ســاعت ۱7 در مــوزه عصارخانــه 
ــدان  ــان عاقه من ــان میزب ــش جه ــدان نق ــع در می ــاهی واق ش

اســت.

مســابقه »ســیزده شــمالی« از ۴ تیــر در شــبکه نمایــش خانگی 
توزیــع می شــود. 

ــی  ــک مســابقه خانگ ــان پرحاشــیه »شــهرزاد«، ی ــس از پای پ
جایگزیــن آن می شــود. »ســیزده شــمالی«، عنــوان مســابقه ای 
ــه کارگردانــی علیرضــا امینــی اســت کــه تیــر و مــرداد ســال  ب
گذشــته تصویربــرداری آن انجــام شــد و پیــش از ایــن قــرار بود 
در اســفند ســال گذشــته توزیــع شــود کــه بــه تیرمــاه موکــول 

شــد. 
ایــن مســابقه بیــن دو گــروه a و b برگــزار می شــود کــه دو گــروه 
ــز  ــد. کامبی ــم می رون ــاف ه ــه مص ــم ب ــا و خان ــران آق از بازیگ
ــین  ــی و امیرحس ــادی کاظم ــی،  ه ــا هدایت ــاز، محمدرض دیرب
آرمــان در یــک گــروه قــرار دارنــد و لیــا اوتــادی، ســحر 
قریشــی، ســمانه پاکــدل و بهــاره افشــاری در یــک گــروه دیگــر 
قــرار دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســارا منجــزی بــه عنــوان 

نریتــور در ایــن مســابقه حضــور دارد و حمیــد گــودرزی اجــرای 
ایــن مســابقه را بــر عهــده دارد؛ ضمــن اینکــه مهــدی طارمــی، 
ــن  ــرادران  هــادی کاظمــی، میهمــان ای ســینا شــعبان خانی و ب
مســابقه شــدند. رقابــت در ایــن مســابقه کمــدی کــه فضــای 
فانتــزی دارد، براســاس توانایــی فیزیکــی و جســمانی و دانــش 
و هــوش انجــام می شــود و در ۹ قســمت در بهشــهر و خــارج 
ــد  ــه پیش تولی ــت؛ اگرچ ــده اس ــد ش ــتودیو تولی ــای اس از فض
فصــل دوم ایــن مســابقه نیــز بــا عنــوان »ســیزده جنوبــی« در 
حــال انجــام اســت و احتمــاال توســط علیرضــا امینــی کارگردانی 

خواهــد شــد.
عوامــل اصلــی ایــن مســابقه عبارت انــد از: کارگــردان: علیرضــا 
امینــی، نویســنده:  هــادی دیباجــی، تهیه کننــده: رضــا جاپلقــی، 
ســرمایه گذار: محمدرضــا صــدری مهــر، تدویــن: زهــره احمــدی، 

مدیــر تولیــد: محمدرضــا عزت خانــی.

فرهنگ و هنر10

گروه فرهنگدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ایرانی هــا رســول پرویــزی را  از  بســیاری 
بــا داســتان کوتــاه »قصــه عینکــم« کــه 
داشــت،  وجــود  درســی  کتاب هــای  در 
می شناســند. نگارنــده اطاعــی از اینکــه 
ایــن داســتان زیبــا همچنــان در کتاب هــای 
درســی وجــود دارد یــا نــه نــدارم؛ امــا 
از  یکــی  داســتان کــه  ایــن  امیــدوارم 
ادبیــات معاصــر  نثــر طنــز  نمونه هــای 
اســت همچنــان در کتاب هــای درســی 

باشــد. 
خبــر خوبــی کــه باعــث شــد ایــن گــزارش 
ــه  ــم مجموع ــاپ دوازده ــود، چ ــته ش نوش
ــته  ــه دار« نوش ــلوارهای وصل ــتان »ش داس
رســول پرویــزی اســت کــه داســتان کوتــاه 
»قصــه عینکــم«، یکــی از بیســت داســتان 

ــی اســت. ــاب خواندن ــن کت ای

 رسول پرویزی
داستان نویســان  از  پرویــزی کــه  رســول 
اســت،  بوشــهری  صاحب نــام  و  پیشــرو 
اســتفاده  خاطــره  ماهیــت  و  ســاختار  از 
می کنــد. داســتان های او در دو مجموعــه 
داســتان »شــلوارهای وصلــه دار« )۱۳۳6( و 
»لولــی سرمســت« )۱۳۴6( انتشــار یافتنــد. 
داســتان »دوپشــته بــر االغ« وی نیــز بعدهــا 

ــد.  ــه ش ــه اول اضاف ــه مجموع ب
و  ســاده  زبانــی  پرویــزی  داســتان های 
ــد؛ بــه همیــن دلیــل خواننــده  خودمانــی دارن
خــود را در بیــن ماجراهــای داســتان می بینــد 
و بــا شــخصیت ها همــراه و همــدل می شــود. 
ــه دار«  ــلوارهای وصل ــتان »ش ــه داس مجموع
ــاه اســت: »زار  شــامل بیســت داســتان کوت
صفــر«، »قصــه عینکــم«، »پالتــو حنایی ام«، 
ــان کوچــک  ــم«، »زب »شــیرمحمد«، »ابراهی
ــاء«،  ــگ انش ــان«، »زن ــدرم«، »گرگعلی خ پ

»شــلوارهای وصلــه دار«، »مــن بــه دنیــا 
ــی«،  ــم عوض ــا«، »تقوی ــدم«، »ای واوی آم
»دو یــار دبســتانی«، »عوضــی نگیریــد«، 
»مــرگ رســول شــله«، »درویــش باباکوهــی 
آرام مــرد«، »زرگــر مظلــوم«، »بوالفضــول«، 
»در هفــت روز هفتــه« و »دوپشــته بــر االغ«.

 شلوارهای وصله دار
بعضــی از داســتان های ایــن مجموعــه زبانــی 
ــه 2۰ و ۳۰  ــی ده ــه زیبای ــه ب ــد ک ــز دارن طن
ایــران را بــه تصویــر کشــیده اند. رســول 
داســتان های  از  بعضــی  در  پرویــزی 
مجموعــه »شــلوارهای وصلــه دار« طــوری بــا 
واقعیت هــای جامعــه آن روز، موقعیت هــای 
طنــز را در داســتانش می ســازد کــه خواننــده 
داســتان ها  واقعی بــودن  در  شــکی 
داســتان  نویســنده  هرچنــد  نمی کنــد؛ 
نوشــته اســت، امــا طــوری بــا قلمــش 
ــه  ــد ب ــا غیرعم ــد ی ــه عم ــا ب داســتان ها را ی
ــده  ــه خوانن ــت ک ــرده اس ــک ک ــره نزدی خاط
بــاور  را  قصه هــا  ایــن   واقعی بــودن 

می کند. 
از  برخــی  مثــل  پرویــزی  رســول 
نویســندگان در انتخــاب ســوژه و نوشــتن 
داســتان وســواس و خســت بــه خــرج 
دوران  در  نویســنده  حاصــل کار  نمــی داد. 
نویســندگی اش دو مجموعــه »شــلوارهای 
اســت »لولــی سرمســت«  و   وصلــه دار« 

کــه بــا بررســی ایــن داســتان ها پــی 
ــه  ــه ب ــزی را ک ــنده هرچی ــم نویس می بری
ذهنــش رســیده و بــه نظــرش خــوب 
ــورت  ــه ص ــت ب ــرده اس ــعی ک ــده، س آم
ــی  ــس بعض ــا جن ــاورد؛ ام ــتان دربی داس
ــم  ــه، ه ــن دو مجموع ــتان های ای از داس
»شــلوارهای وصلــه دار« و هــم »لولــی 
ــد  ــه در ح ــت ک ــان اس ــت« آن چن سرمس
ــی  ــاده باق ــا افت ــش پ ــره پی ــک خاط ی
می ماننــد؛ امــا از حــق نبایــد گذشــت کــه 
مجموعــه داســتان  »شــلوارهای وصله دار« 
فراوانــی  به یادماندنــی  داســتان های 
داســتان های  بهتریــن  جــزو  دارد کــه 
ــه شــمار  ــران ب ــات معاصــر ای ــاه  ادبی کوت

ینــد.  می آ

مجموعــه  داســتان های  بیشــتر  نثــر 
»شــلوارهای وصلــه دار« روایــی اســت و دو، 
ســه داســتان نثــر انشــایی دارنــد. پیرنــگ 
بیشــتر داســتان ها ســاختار خاطــره دارد. در 
بعضــی از داســتان ها شــیوه زندگــی مــردم 
جنــوب و عایــق و آروزهایشــان بازتــاب دارد 
ــه طــور مســتند در  و فضاهــای داســتانی ب

ــت. ــده اس ــت ش ــتان ها روای داس
را  خــود  هیــچ گاه  پرویــزی  رســول 
یــا  ندانســت  حرفــه ای  نویســنده ای 
دربــاره  حرفــه ای  تفکــر  دســت کم 
ادامــه دادن راه نویســندگی نداشــت؛ بــا 
ایــن حــال او یکــی از چهره هــای تأثیرگــذار 
ــه  ــت ک ــران اس ــدرن ای ــی م داستان نویس
بــه ناحــق چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفته 
ــی  ــش دقیق ــد و پژوه ــر نق ــت و کمت اس

دربــاره آثــار او انجــام شــده اســت.
دو مجموعــه  از  پــس  پرویــزی  رســول 
داســتان درخشــان خــود بــه علــت تصــدی 
نوشــتن  )ســناتور(  حکومتــی  مناصــب 
را ادامــه نــداد. وی در آبــان ۱۳۵6 در ۵۸ 
ســالگی در شــیراز درگذشــت و در حافظیــه 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ب
داســتان  مجموعــه  دوازدهــم  چــاپ 
»شــلوارهای وصلــه دار« نوشــته رســول 
پرویــزی در نشــر امیرکبیــر بــه قیمــت 

اســت. شــده  منتشــر  تومــان   ۱۸۰۰۰

،،
هرچند نویسنده داستان نوشته است، 
امــا طــوری بــا قلمــش داســتان ها را یا به 
عمد یا غیرعمد به خاطره نزدیک کرده 
اســت کــه خواننــده واقعی بــودن ایــن 

قصه هــا را بــاور می کنــد

امروز  چهارشنبه 30 خردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 733 روزنامه

گهی تاسیس گهی انحالل شرکت هونام تدبیر صنعت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 58920 و شناسه ملی 14006959587آ آ

گهی انحالل شرکت نگار سیستم فهیم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50974 و شناسه ملی 10260695549 آ

گهی تغییرات شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 27343 و شناسه ملی 10260480659  آ

گهی تغییرات شرکت مکانیک سیاالت سهامی خاص به شماره ثبت 10137 و شناسه ملی 10260312141  آ

گهی تغییرات شرکت تعاونی روستائی مهرپرور به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10260004758  آ

گهی تغییرات شرکت مکانیک سیاالت سهامی خاص به شماره ثبت 10137 و شناسه ملی 10260312141 آ

گهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه خاتم االنبیا ص شهر بادرود به شماره ثبت 3 و شناسه ملی 10260000885  آ

تاسیس شرکت سهامی خاص برتیانچی دوخت جامه در تاریخ 1397/03/12 به شماره ثبت 60634 به شناسه ملی 14007632516 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گهی میگردد. موضوع فعالیت: واردات و صادرات، تولید و توزیع، خرید و فروش و تدارکات و پشتیبانی و تامین  گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ
ک پرسنلی اداری  کار و پوشا ک عمومی مردانه و زنانه و البسه  کاالها و تجهیزات مورد نیاز شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی، تهیه و تولید و توزیع پوشا کلیه 
کاالها و  کلیه  گمرکی و ترخیص  ک و پارچه و ماشین آالت مربوطه وملحقات آنها و انجام امور  ک و واردات و صادرات پوشا و ایمنی و ملزومات و یراق آالت پوشا
گذاری در پروژه های بازرگانی و تولیدی و صنعتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی و عقد قرارداد  اقالم مجاز تجاری و مشارکت و سرمایه 
کشور و شرکت در نمایشگاه های  با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و تاسیس دفاتر نمایندگی در سراسر 
کلیه موسسات مالی و اعتباری  گشایش اعتبارات اسنادی مالی )ال سی( برای شرکت نزد بانک ها و اخذ وام و اختیارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از  بین المللی و 
کشور صرفا در راستای موضوع شرکت. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  داخل و خارج از 
کدپستی  سوم-  11-طبقه  ک  3-پال نوبهار  بست  شیر-بن  جی  شیر-خیابان  اصفهان-جی  شهر   - مرکزی  بخش   - اصفهان  شهرستان   - اصفهان  استان  اصلی:  مرکز 
8158165857 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
گردیده است. اعضاء هیئت مدیره  کد 2124 پرداخت  گواهی بانکی شماره 232/2124 مورخ 1397/02/10 نزد بانک مسکن شعبه میدان بزرگمهر با  موسسین طی 
آقای حسام رکاب طالیی به شماره ملی 0532454571 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرناز لهراسبی به شماره ملی 0532525922و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای نصرت اله رکاب طالیی به 
کلیه اوراق و  شماره ملی 0532799267و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه  اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عباس سرچشمهء به شماره ملی 1272317315 به سمت بازرس علی البدل به 
کیمیای وطن  کثیر االنتشار  مدت یک سال مالی آقای غالمرضا سرچشمهء به شماره ملی 1286865778 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 

گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  جهت درج آ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/26 شرکت منحل و عباس شکراللهی به کدملی 4072414034 بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو 
ک 74-ساختمان بنفشه  گردید. نشانی شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان شهر اصفهان-خانه اصفهان-خیابان بنفشه جنوبی5-کوچه میخک-پال سال انتخاب 

1-طبقه پنجم-واحد 52-کدپستی 8194833986 اعالم گردید.

گردید و آقای منصور قبادی پور به شماره ملی  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/01/14: شرکت مذکور منحل اعالم 
گردید. ک 30 طبقه دوم به عنوان مدیر تصفیه انتخاب  1282359592 به آدرس اصفهان - خ هشت بهشت غربی- ک 11-بن شمس-پال

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرضیه سعادتمندفرد به شماره ملی 
1285063724 به سمت بازرس اصلی - شیما میر شاهزاده به شماره ملی 4723842391 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند.

کدملی  کدملی 1292744618 و امید رمضانی به  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رمضانی به 
1282725602 و محمد صادق رمضانی به کدملی 1271244691 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شایان گودرزی به کدملی 
کدملی 5110487693 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه  4133263537 و محمد مسیبی جزی به 

گهی های شرکت تعیین گردید. کثیراالنتشار کیمیای وطن جهت درج آ

به استناد نامه شماره 299/740/342/3/205 مورخ 1397/03/02 اداره تعاون روستائی شهرستان بوئین میاندشت و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و 
کلیه ارقام و حساب سود و زیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. - رضا طهماسبی به شماره ملی 1159521743، احمد رفیعی به شماره ملی 6219646576، حسین رفیعی به شماره ملی 6219657985، 
ابوطالب حاجی آقا به شماره ملی 6219261526، قربان شفیعی به شماره ملی 6219458753 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، حسین باقری افوسی به شماره ملی 6219294009 و غالمرضا دوست محمدی 
به شماره ملی 6219653653 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - ایرج اسماعیلی به شماره ملی 6219776216 و محمدرضا رضوانی به شماره ملی 6219772296 به 

کاهش یافت. سمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - سرمایه شرکت از مبلغ 2126330000 ریال به مبلغ 2125600000 

و  مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان  ملی 1292744618  بشماره  رمضانی  مهدی  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/03/06  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مدیرعامل، امید رمضانی بشماره ملی 1282725602 بعنوان عضو هیئت مدیره ، محمد صادق رمضانی بشماره ملی 1271244691 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با  برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

امضاء مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد./

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان محمد فیروزیان به شماره ملی 1239770431 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ماشااله 
کیانوش به شماره ملی 1239771541 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مهرزاد به شماره ملی 1239827083 به سمت مدیرعامل، آقای رحمت فروزانفر به شماره ملی 
کاملی به شماره ملی 1239844816 به  1239799586، آقای محمد فیروزی پور بادی به شماره ملی 1239811667، آقای علی شهبازی بادی به شماره ملی 1239810997، آقای عباس 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای حداقل دو نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام او همراه 

با مهر صندوق معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد./

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )188914( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )188917(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )189029(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ) 189031(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )188962(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدن )189030(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )188963(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بادرود )189028(  اداره کل ثبت اسناد و امال

گردیده  تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران سامان صدرا در تاریخ 1397/03/22 به شماره ثبت 60667 به شناسه ملی 14007648632 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گهی میگردد. موضوع فعالیت: تولید، خرید و فروش و توزیع و صادرات و واردات انواع مصالح ساختمانی شامل انواع آجر،  که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ
کلیه اقالم مورد نیاز ساختمان سازی، مواد شیمیایی، نانو، محصوالت و تجهیزات  بلوک، آهن آالت، سنگ های مصنوعی، محصوالت دکوراتیو، زینت آالت ساختمانی و 
کاالهای  کلیه  کاغذ، پزشکی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، قطعات صنعتی  ک دام، انواع  کشاورزی و مواد مرتبط، انواع فرآورده های غذایی و بیولوژیکی، خورا
مجاز بازرگانی، طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و خرید و فروش انواع تجهیزات و فرآیند های صنعتی، امور مربوط به محیط زیست و آب، مشاوره ای و عملیاتی 
کیفی استاندارد و مشاوره مهندسی و بازرگانی در زمینه فعالیت های تولیدی،  کیفیت و صدور و مشاوره  کنترل  کاال و  موضوع شرکت در سطح ملی و بین المللی، بازرسی 
کشی و اجرا، طراحی و پیاده سازی  کشاورزی، ضایعات و پسماندها، فعالیت های ساختمانی و طراحی و نقشه  خدماتی، بازرگانی، فرآیندها، محیط زیست، آب، انرژی، 
کلیه خدمات نرم افزاری بجز فرهنگی و هنری ، سخت افزاری، اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری جهت تحقق اهداف  و اجرای 
و  خصوصی  و  دولتی  شرکت های  در  مشارکت  دولتی،  و  خصوصی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت  کشور،  گمرکات  از  کاال  ترخیص  به  مربوط  امور  کلیه  انجام  شرکت، 
و  داخلی  نمایشگاههای  در  شرکت  دولتی،  و  خصوصی  شرکت های  از/به  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  ذیصالح،  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  آنها  در  سرمایه گذاری 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  کنفرانس های علمی و مرتبط با موضوع شرکت، انعقاد قرارداد با  بین المللی مرتبط با فعالیت های شرکت، برگزاری و شرکت در سمینارها و 
نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش  تاریخ ثبت به مدت  از  از مراجع ذیربط مدت فعالیت:  از اخذ مجوزهای الزم  درصورت لزوم پس 
کدپستی 8187737319 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از  ک 0-طبقه اول-  مرکزی - شهر اصفهان-اشرفی اصفهانی-کوچه فردوسی-بلوار اشرفی اصفهانی-پال
مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 94 مورخ 1397/03/02 نزد 
گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضاء هیئت مدیره آقای محسن اعظم به شماره  کد 1770 پرداخت  بانک سپه شعبه ملک شهر اصفهان با 
ملی 1271035871و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدعارف میریان به شماره ملی 1271373335و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سیدعلی اصغر میریان به شماره ملی 1288810377و به سمت رئیس 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،  هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه  قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
بازرسان آقای حسین صفایی به شماره ملی 1271335239 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حامد صالحی به شماره ملی 1271571595 به 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و  گهی های شرکت تعیین  کیمیای وطن جهت درج آ کثیر االنتشار  سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 الزام معلمان ابتدایی به 

دریافت کارت صالحیت حرفه ای
وزارت  غیردولتــی  مراکــز  و  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــدارس ابتدای ــان م ــت: امســال معلم ــرورش گف آموزش وپ
غیردولتــی بایــد حتمــا دارای کارت صالحیــت حرفــه ای 
باشــند. ایــن طــرح ســال آینــده بــرای معلمــان متوســطه اجرا 

می شــود. 
مجتبــی زینی ونــد بــا بیــان اینکــه امــروز طــرح ناظــران مقیــم 
ــت:  ــم گف ــد می زنی ــوزش کلی ــی و آم ــا هــدف دانش افزای را ب
ــف و  ــزاری تعری ــامانه نرم اف ــب س ــا را در قال ــه فراینده هم
تــالش کردیــم از بازدیدهــای ســنتی کــه قیم مآبانــه بــود 
فاصلــه بگیریــم. بــه دنبــال آن هســتیم کــه ناظــران بــه کمــک 
ــوب و  ــرات مطل ــا ایجــاد تغیی ــد ت ــران و مؤسســان بیاین مدی

ــود.  ــق ش ــداری محق ــش قانون م افزای
وزارت  غیردولتــی  مراکــز  و  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه بــه تناســب تعــداد مــدارس 
ــر عهــده  ناظــر، مقیــم تعریــف کرده ایــم کــه انتخــاب ناظــر ب
مدیــرکل اســتان اســت، گفــت: ســطوح دسترســی بــه فعالیت 
ناظــران باالســت و اگــر ناظر مقیــم وارد مدرســه شــده و به این 
نتیجــه برســد که در انتخــاب و گزینــش نیروی انســانی تعللی 
صــورت گرفتــه اســت، همــان لحظــه مدیــر منطقــه، اســتان و 

ــد. ــرار می گیرن ــان ق رئیــس ســازمان در جری

 ورود ساالنه ۱.۷ میلیون 
زائر عراقی به کشور

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت از ورود ســاالنه یــک میلیــون و 
۷۰۰ هــزار زائــر و گردشــگر عراقــی بــه ایــران خبــر داد و گفــت: 
مذاکراتــی بــا وزارت حــج عــراق بــرای تبــادل زائــر انجــام شــده 

ست.  ا
حمیــد محمــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر تأکیــد کــرد: 
ســاالنه یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار زائــر از عــراق بــرای زیــارت 
ــن، ۲  ــام اربعی ــه جــز ای ــد و ب ــران می آین ــه ای و گردشــگری ب
ــات  ــارت عتب ــرای زی ــز ب ــی نی ــر ایران ــزار زائ ــون و ۳۰۰ ه میلی

ــد.  ــراق ســفر می کنن ــه ع ــات ب عالی
وی گفــت: تاکنــون بــرای تبــادل زائــر توافــق دوجانبــه انجــام 
نشــده؛ امــا اخیــرا مذاکراتــی بــا وزارت حــج عــراق انجام شــده 
اســت، کمیتــه ای شــکل گرفتــه و قــرار اســت اقداماتــی در ایــن 

خصــوص انجــام شــود. 
ــی برخــی از  ــاره نارضایت ــارت درب رئیــس ســازمان حــج و زی
زائــران از کیفیــت پاییــن هتل هــا در عــراق گفــت: شــهرهایی 
ماننــد نجــف، زیرســاخت های بســیار ضعیفــی دارد، بــه همین 
دلیــل کیفیــت هتل هــای ایــن شــهر بــا کربــال قابــل مقایســه 
ــات نجــف ضعیــف اســت و مــا ایــن را تائیــد  نیســت؛ امکان
ــن  ــرای ای ــری را ب ــرایط بهت ــم ش ــعی می کنی ــم و س می کنی

افــراد ایجــاد کنیــم. 
ــه  ــران ارائ ــه زائ ــه ب ــی ک ــرای خدمات ــارت ب ــث نظ ــه بح وی ب
می شــود، اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص نظارت هــای 
الزم توســط بازرســان انجــام می شــود و رســیدگی می کنیــم تــا 

خدمــات خوبــی را بــرای زائــران عتبــات فراهــم کنیــم. 
محمــدی افــزود: در حــال حاضــر ۲۵۰۰ دفتــر زیارتــی در 
اســتان ها فعالیــت می کننــد و اعزام هــا از طریــق ایــن دفاتــر 

انجــام می شــود.

جامعه

 رشد ۱۴ درصدی 
کشف مواد مخدر در سال ۹۶

ــا مــواد مخــدر نیــروی انتظامــی از  ــارزه ب رئیــس پلیــس مب
ــال ۹۶  ــدر در س ــواد مخ ــواع م ــف ان ــدی کش ــد ۱۴ درص رش

ــر داد.  خب
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســردار مســعود زاهدیــان تصریــح 
کــرد: از ابتــدای ســال ۹۷ تاکنــون هــم ۱۹۷ تــن مــواد کشــف 
ــل  ــدت مشــابه ســال قب ــا م ــه در مقایســه ب شــده اســت ک

رشــد ۱۵ درصــدی داشــته اســت.
ــه داد:  ــا ادام ــدر ناج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــتان  ــور افغانس ــف کش ــق مختل ــود در مناط ــای موج ناامنی ه
ــا  ــت غربی ه ــورد حمای ــه م ــی ک ــای افراط ــت گروه ه و فعالی
هســتند، نگرانی هایــی را بــرای مــا ایجــاد کــرده اســت. البتــه 
مرزبانــان مــا بــا فعالیــت شــبانه روزی، تــالش خــود را بــرای 
ــه کشــور انجــام  ــواد مخــدر ب ــوع قاچــاق م ــر ن ــا ه ــارزه ب مب

می دهنــد. 
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تقویــت مرزهــا نیــز اظهــار داشــت: 
توجــه همــکاران مــا در مرزبانــی ناجــا از اولویت هــای ماســت. 
به ویــژه تقویــت مرزهــای شــرقی و جنــوب شــرقی کــه تمرکــز 

مــا در آنجــا بســیار باالســت. 
ســردار زاهدیــان افــزود: امــروز بیــش از ۷۵ درصــد کشــفیات 
کشــور در مرزهــای شــرقی صــورت می گیــرد. از ســوی دیگــر 
توســعه اشــراف اطالعاتــی در ایــن مناطــق، رشــد چشــمگیری 
ــش از ۷۰  ــت بی ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــه ط ــت، ب ــته اس داش
درصــد کشــفیات مــا بــا اقدامــات اطالعاتــی صــورت می گیــرد.

 بازنشستگان کشوری 
با شماره ۲۵۰۰ تماس بگیرند

مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و توســعه سیســتم های صنــدوق 
ــا  ــوری ب ــتگان کش ــت: بازنشس ــوری، گف ــتگی کش بازنشس
بازنشســتگی  پاســخگویی صنــدوق  مرکــز   ۲۵۰۰ شــماره 

ــد.  ــرار کنن ــاط برق ــوری ارتب کش
ــه اضافــه  بهــروز انتظــاری، گفــت: از ســال گذشــته نســبت ب
شــدن خــط تلفــن ۲۵۰۰ بــا واحــد پاســخگویی صنــدوق 
ــد،  ــام ش ــی انج ــانی عموم ــوری اطالع رس ــتگی کش بازنشس
ــاال  ــیار ب ــط ۸۵۲۳ بس ــخگویی خ ــم پاس ــان حج ــا همچن  ام

است. 
انتظــاری اظهــار داشــت: اخیــرا مشــکلی در خــط ۸۵۲۳ 
ایجــاد شــد کــه پاســخگویی و ارتبــاط مســتقیم بازنشســتگان 
ــا مرکــز پاســخگویی دچــار مشــکل کــرد،  کشــوری عزیــز را ب
بــه همیــن دلیــل بایــد تأکیــد کنــم کــه بازنشســتگان کشــوری 
ــران و  ــر در ته ــاه اخی ــد م ــه در چن ــط ۲۵۰۰ ک ــد از خ می توانن
ســایر اســتان های کشــور فعــال بــوده اســت، اســتفاده کننــد. 
در حــال حاضــر اســتان تهــران و البــرز بــدون پیــش شــماره 
ــد و  ــتفاده می کنن ــط اس ــن خ ــتقیم از ای ــورت مس ــه ص و ب
ــرای حــذف پیــش شــماره  ــز در برنامــه ب ســایر اســتان ها نی

ــد. ــرار دارن ۰۲۱ ق

کوتاه اخبار 
 تکذیب خبر تجاوز 

به ۶ دانش آموز لرستانی
ــر  ــتان خب ــتان لرس ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــبکه های  ــه در ش ــتان ک ــوز لرس ــه ۶ دانش آم ــاوز ب تج

ــرد.  ــب ک اجتماعــی منتشــر شــده را تکذی
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــد مدی ــا زینی ون رض
لرســتان گفــت: تجــاوز بــه ۶ دانش آمــوز لرســتانی کــه 
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده اســت، صحــت 

نــدارد. 
ــه پــس از شــنیدن ایــن خبــر،  وی ادامــه داد: بالفاصل
ــس  ــق مســئوالن بهزیســتی و اورژان موضــوع را از طری
اجتماعــی اســتان کــه گفتــه می شــد شــکایتی از ســوی 
دانش آمــوزان بــه ایــن دو مرکــز تســلیم شــده پیگیــری 
کــردم کــه هیچیــک از ایــن ۲ دســتگاه موضــوع را تأیید 
نکردنــد و خبــر منتشــر شــده در شــبکه های اجتماعــی 

را قویــا تکذیــب می کنــم.

 آخرین خبر از ماجرای تجاوز 
در ایرانشهر

مدیــرکل پزشــکی قانونی سیســتان و بلوچســتان گفت: 
تاکنــون یــک نفــر از زنانــی کــه در حادثــه ایرانشــهر مورد 
تجــاوز قــرار گرفته انــد، بــه پزشــکی قانونــی این اســتان 

مراجعــه کرده اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا، رضــا عبــدی گفــت: فــرد ۲۴ ســاله ای 
بــه پزشــکی قانونــی سیســتان و بلوچســتان مراجعــه 
ــی  ــف و آدم ربای ــه عن ــت، آزار، تجــاوز ب کــرد، مــورد اذی

قــرار گرفتــه بــود. 
مدیــرکل پزشــکی قانونــی سیســتان و بلوچســتان 
افــزود: عالئمــی از تجــاوز و آزار در وی مشــهود بــود کــه 
نتیجــه بررســی های انجــام شــده بــه مراجــع قضایــی 

اعــالم و از طریــق آن هــا اعــالم نظــر خواهــد شــد. 
و  سیســتان  اســتان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
بلوچســتان عنــوان کــرد: وی در ادعــای خــود گفتــه که از 
ســوی چهــار نفــر مــورد تجــاوز و آزار قــرار گرفتــه اســت، 
امــا مــا نمی توانیــم تعــداد متجــاوزان را اثبــات کنیــم. 
عبــدی ادامــه داد: همچنیــن در معاینــه ایــن فــرد آثاری 

از ضــرب و جــرح نیز مشــاهده شــده اســت.

مسمومیت ۱۹ نفر در تبریز
رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از مســمومیت ۱۹ نفــر 

ناشــی از خــوردن کبــاب کوبیــده خبــر داد. 
بــه گــزارش وقــت نیــوز، فــرزاد رحمانــی روز سه شــنبه 
بــه خبرنگاران گفــت: این حادثــه در یکــی از اردوگاه های 
تفریحــی حومــه تبریــز روی داده و مسموم شــدگان بــه 

مراکــز درمانــی انتقال داده شــدند. 
بــه گفتــه رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیر 
ــه  ــز ایــن حادث ــوم پزشــکی تبری حــوادث دانشــگاه عل
شــب گذشــته روی داده و همــه مسموم شــدگان خانــم 
ــتانی  ــع بیمارس ــای مناب ــن گزارش ه ــتند. تاره تری هس

حاکــی از بهبــود نســبی افــراد مســموم شــده اســت.

ــرورش در  ــوزش و پ ــدارس وزارت آم ــام م ــتاد ثبت ن س
ــران کل آمــوزش و  ــه مدی ــب بخشــنامه ای خطــاب ب قال
ــی  ــال تحصیل ــام در س ــد ثبت ن ــتان ها رون ــرورش اس پ

ــرد.  ــالم ک ــریح و اع ــد را تش جدی
بــه گــزارش ایســنا، در بخشــی از متــن ایــن دســتورالعمل 
مــدارس،  در  دانش آمــوزان  ثبت نــام  اســت:  آمــده 
ــن  ــدان میه ــرای فرزن ــاز ب ــم و سرنوشت س ــازی مه آغ
ــه  ــاد خان ــق دو نه ــد عمی ــاز پیون ــه آغ ــالمی و نقط اس
اجــرای  در  برنامه ریزی هــا  زمینه ســاز  و  مدرســه  و 
ــت،  ــرورش اس ــوزش و پ ــام آم ــم نظ ــای مه مأموریت ه
شایســته اســت بــا به کارگیــری تجــارب گذشــته و اتخــاذ 
ــه  ــام ب ــه ثبت ن ــر در زمین ــدام مؤث ــر الزم، ضمــن اق تدابی
ــدام الزم در  ــی و اق ــع همــه دانش آمــوزان، پیش بین موق
خصــوص اجــرای کامــل ســاختار نظــام جدیــد آموزشــی 

ــرد.  ــام پذی ــم انج ــه دوازده ــتقرار پای )۳-۳-۶( و اس
ــوزان،  ــام دانش آم ــن دســتورالعمل، ثبت ن ــر اســاس ای ب
مطابــق بــا آیین نامــه اجرایــی مــدارس موضــوع مصوبــه 
جلســه ۶۵۲ شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش مــورخ ۲۰ 
ــوط  ــوب مرب ــی مص ــای آموزش ــرداد ۷۹ و آیین نامه ه م

بــه هریــک از دوره هــای تحصیلــی انجــام شــود. 
در ادامــه، کلیــات دســتورالعمل مذکــور آمــده اســت: بــه 
ــد  ــی فاق ــراد ایران ــی، اف ــل تحصیل ــش کام ــور پوش منظ
مــدارک هویتــی الزم کــه از نظــر ســنی امــکان تحصیــل 
ــتناد  ــه اس ــد، ب ــور را دارن ــمی کش ــوزش رس ــام آم در نظ
مصوبــه هیئــت وزیــران و نامــه مــورخ ۲ اســفند ۹۵ 
ــه کارت حمایــت  ــا ارائ معــاون اول ریاســت جمهــوری، ب
)فرمانداری هــا(  کشــور  وزارت  از  صــادره  تحصیلــی 

ــرد. ــورت پذی ــا ص ــام از آنه ثبت ن

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت دربــاره چگونگــی بیمه شــدن 
افــراد فاقــد بیمــه در هنــگام نیــاز بــه دریافــت خدمــات درمانــی 

بســتری در بیمارســتان، توضیحاتــی ارائــه داد. 
ــه  ــت ب ــه خدم ــی ارائ ــاره چگونگ ــی درب ــر موهبت ــدس طاه مهن
افــراد فاقــد بیمــه در بیمارســتان ها، گفــت: در حــال حاضــر اگــر 
ــد،  ــه کن ــه بیمارســتان مراجع ــی ب ــد بیمــه در هــر زمان ــرد فاق ف
می توانــد تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیــرد. البتــه بــه نظــر مــن 
ایــن اتفــاق یکــی از اشــکاالت بیمــه ای در کشــور اســت و معتقــد 
نیســتم کــه هــر فــرد فاقــد بیمــه، هــر زمــان کــه بــه بیمارســتان 
مراجعــه کــرد، بیمــه شــود. همانطــور کــه در بیمه هــای تجــاری، 
فــرد نمی توانــد بــه محــض تصــادف، ماشــین را تحــت پوشــش 
بیمــه قــرار دهــد، بلکــه بایــد از قبــل بــرای ایــن موضــوع اقــدام 

کنــد. 
 وی افــزود: بــه هــر حــال اینکه فردی ۲۰ روز در بیمارســتان باشــد، 

خدمــات را دریافــت کنــد و ســپس دفترچــه بیمــه بگیــرد و مــا از 
روز اول بســتری بیمــه اش را محاســبه کنیــم، کار منطقی نیســت؛ 
امــا در حــال حاضــر روال بــه ایــن صــورت اســت کــه هــر زمــان 
ــتان  ــه بیمارس ــات ب ــت خدم ــرای دریاف ــه ای ب ــد بیم ــرد فاق ف
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــش بیم ــت پوش ــد تح ــد، می توان ــه کن مراجع
خدمــات هــم از همــان زمــان بــه صــورت بیمــه ای برایــش جاری 

می شــود. 
ــان  ــه آمــار ایرانی ــا اشــاره ب موهبتــی در ادامــه صحبت هایــش ب
فاقــد پوشــش بیمــه ای پایــه در کشــور، گفــت: بــر اســاس آمــار 
مرکــز آمــار ایــران، در حــال حاضــر ۱۰.۵ درصد جمعیت کل کشــور 
فاقــد پوشــش بیمــه ای پایــه هســتند. البتــه بــه نظــر می رســد 
کــه احتمــاال ایــن آمــار مقــداری خطــا هــم داشــته باشــد. بــه هر 
ــر  ــون نف ــا ۶ میلی ــن ۵.۵ ت ــه بی ــم ک ــی می کنی ــال پیش بین ح

ایرانــی فاقــد هرگونــه پوشــش بیمــه ای درمانــی داریــم.
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را  خــود  وســایل  هــم گاهــی  شــما  آیــا 
ــرت  ــا پ ــد؟ حواســتان مرتب ــوش می کنی فرام
می شــوید؟  خســته  زودبــه زود  می شــود؟ 
اگــر همــه ایــن مشــکالت یــا فقــط بخشــی از 
ــد، بدانیــد کــه شــما  آن شــما را اذیــت می کن
از نداشــتن تمرکــز کافــی رنــج می بریــد. 
ــام آوری در  ــرعت سرس ــا س ــروز ب ــای ام دنی

ــت.  ــرفت اس ــال پیش ح
بــه همیــن دلیــل بســیاری از انســان ها بــرای 
اینکــه خــود را بــا ســرعت تغییــرات دنیــا 
هماهنــگ کننــد، دچــار مشــکل هســتند. امــا 
چــه چیزی هایــی باعــث می شــود مــا در 
زندگــی روزمــره تمرکــز کافی نداشــته باشــیم. 
شــاید از شــنیدن لیســت عوامــل برهــم زننــده 
تمرکــز تعجــب کنیــد؛ امــا ایــن عوامــل آن قــدر 
بــه شــما نزدیکنــد کــه گاه شــما آنهــا را نادیــده 

ــد. می گیری
 شبکه های اجتماعی

بــر اســاس تحقیقــات، شــبکه های اجتماعــی 
ــز  ــوردن تمرک ــم برهم خ ــل مه ــی از عوام یک

افــراد اســت. 
شــبکه های  از  خــروج  حــال  ایــن  بــا 
ــرای بســیاری امــری غیرممکــن  اجتماعــی ب
ــح  ــت صحی ــا مدیری ــوان ب ــا می ت ــت؛ ام اس
ــد  ــبکه ها دور ش ــن ش ــادی از ای ــد زی ــا ح  ت

و تمرکــز بهتــری داشــت. زمانــی کــه کار می کنیــد 
بــه هیــچ وجــه صفحــه  شــبکه  اجتماعــی خــود 
ــد  ــک می کنی ــه زود چ ــر زودب ــد. اگ ــاز نکنی را ب
ســعی کنیــد ایــن کار را بــه فواصــل زیــاد انجــام 
دهیــد. اگــر از اینترنــت اســتفاده ضــروری 
ــاعت از  ــد س ــد روزی چن ــعی کنی ــد س نمی کنی

ــت و فضــای مجــازی دور باشــید. اینترن

 تلفن همراه
ــب  ــه اغل ــت ک ــزی اس ــراه چی ــن هم ــگ تلف زن
ــه  ــتیم. ن ــی از آن نیس ــه چشم پوش ــادر ب ــا ق م
تنهــا وقــت شــما را می گیــرد، بلکــه ممکــن 
اســت حــواس شــما را کامــال پــرت کنــد. زمــان 
ــا  ــد ی ــرار دهی ــر ق ــردن آن را روی پیغام گی کار ک
ــرار  ــایلنت ق ــا س ــدا ی ــی ص ــگ آن را روی ب زن

ــد.  دهی

گــوش کــردن بــه تمــام پیغام هایــی کــه 
بــرای شــما گذاشــته شــده اســت، کمتــر 
حــواس شــما را پــرت می کنــد تــا اینکــه 
ــه تک تــک آن هــا جــواب دهیــد. ــد ب بخواهی

 انجام چند کار به طور همزمان
 انجــام چنــد کار به طــور همزمــان زمــان 
زیــادی را از فــرد می گیــرد؛ زیــرا تغییــر 
توجــه از یــک کار بــه کار دیگــر زمــان می بــرد. 
انجــام ســه کار به طــور همزمــان بیــش از 
ــرد.  انجــام یکــی بعــد از دیگــری زمــان می ب
تمرکــز و توجــه خــود را روی یــک کار بگذاریــد 

ــد. ــر بروی ــراغ کار دیگ ــپس س س
 کسالت و خستگی

ــد  ــام می دهی ــه انج ــت کاری ک ــن اس  ممک
برایتــان جذابیــت نداشــته باشــد. انجــام 
برخــی کارهــا برایمــان جذاب تــر از انجــام 

ــتند.  ــر هس ــای دیگ کاره
انجــام کار کســل کننده شــما را در مقابــل 
ــد  نداشــتن تمرکــز بســیار آســیب پذیر می کن
دســت  از  را  خــود  تمرکــز  راحتــی  بــه  و 
می دهیــد. زمانــی کــه شــما کســل هســتید، 
ــده  ــت و… بســیار وسوســه کنن تلفــن، اینترن
ــه  ــد ک ــان بگذاری ــا خودت ــراری ب ــتند. ق هس
ــه  ــه ب ــد دقیق ــد، چن ــام دهی ــر کار را انج اگ
ــوه  ــا قه ــد و مثــال چــای ی اســتراحت بپردازی
ــد  ــت داری ــه دوس ــزی را ک ــا چی ــید ی بنوش

ــد.  بخوری

ــام کار و  ــما در انج ــه ش ــد ب ــرار می توان ــن ق ای
ــد. ــود تمرکــز بســیار کمــک کن ــری از نب جلوگی

 گرسنگی
ــوخت دارد.  ــه س ــاز ب ــز نی ــرای تمرک ــن ب  ذه
به ویــژه  خــوب  غــذای  خــوردن  بنابرایــن 
صبحانــه بــرای تمرکــز بســیار ضــروری اســت. 
حافظــه  کوتــاه مــدت زمانــی کــه شــما گرســنه 
باشــید در رنــج اســت و شــما نمی توانیــد تمرکز 

 . کنید
همیشــه صبحانــه بخوریــد و از میــان وعده هــای 

مفیــد در حیــن کار کــردن اســتفاده کنید.
 افسردگی

 اگــر از نداشــتن تمرکــز شــدید رنــج می بریــد 
ــه کنیــد.  ممکــن اســت کــه افســردگی را تجرب
برخــی غمگیــن بــودن را نشــانه  افســردگی 
ــز هــم  ــه نداشــتن تمرک ــی ک ــد، در حال می دانن

ــد.  ــردگی باش ــانه  افس ــد نش می توان

بنابرایــن بــا پزشــک یــا مشــاور صحبــت کنید 
تــا افســردگی شــما را درمــان کنــد.

 خواب
ــدن  ــتم ب ــد کل سیس ــواب می توان ــود خ کمب
شــما را مختــل کنــد؛ بــه همیــن دلیــل تمرکــز 
کــردن بــرای افــرادی کــه دچــار کمبــود 

ــن  ــر ممک ــا غی ــتند تقریب ــواب هس خ
است. 

ســعی کنیــد خــواب و اســتراحت کافــی 
ــا  ــی و ب ــه راحت ــد ب ــا بتوانی داشــته باشــید ت
ــام  ــود را انج ــره خ ــای روزم ــاال کاره ــت ب دق

ــد. دهی
در کنــار ایــن مــوارد ورزش کــردن، مســافرت، 
یــا  دوســتان  و  خانــواده  کنــار  در  بــودن 
حتــی پیــاده روی روزانــه می توانــد تأثیــر 
شــگفت انگیزی بــر روی ســالمت و البتــه 

ــد. ــته باش ــما داش ــز ش تمرک

،،
ورزش کردن، مسافرت، بودن در کنار 
خانــواده و دوســتان یــا حتــی پیــاده روی 
روزانــه می توانــد تأثیــر شــگفت انگیزی 
بــر روی ســامت و البتــه تمرکــز شــما 

داشــته باشــد

بــه دنبــال یــک حادثــه دلخــراش دیگــر در مشــهد، 
ــل  ــه قت ــد ب ــا لگ ــود را ب ــاله خ ــر ۲.۵ س ــی پس زن

رســاند.
اختالفــات شــدید خانوادگــی بیــن زوج شیشــه ای 
در مشــهد، موجــب شــد تــا چهــار کــودک خردســال 
آن هــا درگیــر کشــمکش ها و کتــک کاری پــدر 
ــدور  ــا ص ــر و دار، ب ــن گی ــوند. در ای ــان ش و مادرش
دســتور قضایــی، کــودکان ایــن زوج بــرای مدتــی بــه 

بهزیســتی ســپرده شــدند. 
در حالــی کــه کــودکان چندیــن مــاه از زندگــی 
شــیرین دوران کودکــی خــود را در مرکــز بهزیســتی 
ســپری می کردنــد، پــدر و مــادر آن هــا مدعــی 
شــدند اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی )شیشــه( را 
تــرک کــرده و بــه زندگــی عــادی خــود بازگشــته اند. 
بنابــر گــزارش رکنــا، ایــن گونــه بــود کــه زوج 
جــوان، از حــدود ســه مــاه قبــل دوبــاره سرپرســتی 
ــاره  ــا اج ــد و ب ــده گرفتن ــه عه ــود را ب ــدان خ فرزن
ــی  ــه زندگ ــهد ب ــی مش ــه طرح چ ــی در منطق منزل

ــد. ــه دادن ــقف ادام ــک س ــر ی زی
ــن  ــاد ای ــرک اعتی ــای ت ــادی از ادع ــوز مــدت زی هن
ــته دو  ــنبه گذش ــب دوش ــه ش ــت ک زوج نمی گذش
تــن از فرزنــدان خردســال، داخــل خانــه بــا یکدیگــر 
ــری و  ــه از درگی ــاله ک ــادر ۳۱ س ــدند. م ــر ش درگی
دعــوای دو کــودک بــه شــدت عصبانــی شــده بــود، 
ــر  ــکم پس ــه ش ــی ب ــد محکم ــان لگ ــان چن ناگه
ــن آشــپزخانه  ــار اپ ــه او کن ــد ک ۲.۵ ســاله اش کوبی
بــی حــال روی زمیــن افتــاد. دقایقــی بعــد وقتــی 
شــوهر ایــن زن از ســرکار بــه منــزل بازگشــت، علــت 
ــا زن ۳۱  ــرد؛ ام ــؤال ک ــدش را س ــی فرزن ــی رمق ب
ســاله بــا مخفــی کــردن علــت اصلــی ماجــرا چنیــن 
ــوار اپــن  ــه گوشــه دی وانمــود کــرد کــه ســرکودک ب

ــت کــرده اســت.  اصاب
آن هــا کــودک را در گوشــه اتــاق خواباندنــد تــا شــاید 
ــا  ــه تنه ــا ن ــود، ام ــر ش ــمی او بهت ــت جس وضعی
ــودک  ــره ک ــودی در چه ــی از بهب ــه عالیم ــچ گون هی
ظاهــر نشــد، بلکــه هــر لحظــه وضعیــت او وخیم تــر 
می شــد بــه طــوری کــه کــودک از شــدت درد 
بیهــوش شــده بــود. شــب بــه نیمــه نزدیک می شــد 
کــه پدر نگــران از وضعیــت وخیم فرزنــدش، او را در 
آغــوش گرفــت و بــه درمانــگاه محــل رســاند؛ ولــی 
پزشــکان بــا معاینــه مقدماتــی، جــان کــودک را در 
خطــر دیدنــد و بالفاصلــه او را بــه بیمارســتان رضوی 

مشــهد اعــزام کردنــد. 
پــدر کــه بــا دیــدن شــرایط و اوضــاع ارســالن 
ــی داد، مضطــرب و  ــرگ او را م ــال م ــو احتم کوچول
نگــران بــه بیمارســتان رضــوی رفــت، امــا دیگــر دیــر 
ــاخته  ــی س ــت کادر درمان ــود و کاری از دس ــده ب ش

ــود.  نب
خونریــزی داخلــی و پارگــی روده، موجــب شــد 
 تــا ارســالن بــه طــرز دلخراشــی جــان دهــد 

و مــرگ را در آغــوش بگیــرد. از ســوی دیگــر، 
کــه  کبودی هایــی  آثــار  دیــدن  بــا  پزشــکان 
بــه  پــی  داشــت،  وجــود  ارســالن  پیکــر  روی 
ترتیــب  بدیــن  و  بردنــد  ماجــرای کــودک آزاری 
ــد.  ــالع دادن ــی اط ــای انتظام ــه نیروه ــب را ب مرات
عقربه هــای ســاعت ۵ بامــداد را نشــان مــی داد 
کــه مــرگ دردنــاک کــودک ۲.۵ ســاله، بــه ســریال 
کودک آزاری هــا پیوســت و قاضــی ویــژه قتــل عمــد 
ــد.  ــل ش ــوع وارد عم ــی موض ــرای بررس ــهد، ب مش
کالبدشــکافی پزشــکان قانونــی کــه بــا صــدور 
دســتوری از ســوی قاضــی احمدی نــژاد صــورت 
گرفــت، بیانگــر آن بــود کــه کــودک مذکــور بــا 
اصابــت ضربــه ای ســخت بــه پهلــو یــا ناحیــه شــکم 
ــا و  ــود خونابه ه ــرا وج ــل رســیده اســت؛ زی ــه قت ب
همچنیــن پارگــی روده ایــن نظریــه پزشــکی را بــه 

اثبــات می رســاند.
ــه  ــود ک ــه ب ــن گون ــی اســت، ای ــا حاک ــزارش رکن گ
ــالب  ــی و انق ــرای عموم ــعبه ۲۰۸ دادس ــی ش قاض
مشــهد بــه بازجویــی از مــادر ارســالن پرداخــت، امــا 
او بــاز هــم ادعــا کــرد ســر فرزنــدش بــه تیغــه اپــن 

آشــپزخانه خــورده اســت. 
در پــی اظهــارات ایــن زن، مقــام قضایــی بــه همــراه 
کارآگاهــان اداره جنایــی عــازم محــل ســکونت زوج 
ــودک را   ــادر ک ــای م ــک ادع ــا از نزدی جــوان شــد ت
تجزیــه و تحلیــل  کارشناســی کننــد؛ امــا هیــچ کــدام 
ــا واقعیت هــای موجــود در  ــارات زن جــوان ب از اظه
منــزل و بازســازی صحنــه اصابــت ســر کــودک بــه 
اپــن آشــپزخانه مطابقــت نداشــت. زن جــوان وقتی 
ــه  در تنگنــای بازجویی هــای قضایــی قــرار گرفــت ب
ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود و راز قتــل ارســالن را 

فــاش کــرد.
او گفــت: از حــدود ســه مــاه پیــش و در حالــی کــه 
اســتعمال مــواد مخــدر صنعتــی )شیشــه( را تــرک 
ــل  ــان را از بهزیســتی تحوی ــم، فرزندانم ــرده بودی ک
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــدام در خان ــا م ــا آن ه ــم؛ ام گرفتی

مشــاجره می کردنــد و درگیــر می شــدند.
ــر ارســالن و  آن روز هــم حــدود ســاعت ۷ بعدازظه
یکــی دیگــر از فرزندانــم بــا هــم دعــوا کردنــد، مــن 
کــه عصبانــی بــودم لگــد محکمی به شــکم ارســالن 

زدم کــه او روی زمیــن افتــاد و بیهــوش شــد. 
ــد ماجــرا  ــک نزن ــرا کت ــه همســرم م ــرس اینک از ت
را درحالــی پنهــان کــردم کــه او از ســرکار بــه 
منــزل بازگشــته بــود. بنابــر گــزارش خراســان، 
هم اکنــون نگهــداری از فرزنــدان ایــن زوج کــه یــک 
ــی از  ــه یک ــی ب ــتند، در حال ــر هس ــر و دو پس دخت
ــر  ــه دیگ ــا ســپرده شــده ک ــک آن ه بســتگان نزدی
ــه  ــاک آرام گرفت ــر خ ــا زی ــر آن ه ــن پس کوچک تری

ــت. اس
ــاک  ــت هولن ــن جنای ــاره ای ــتر درب ــات بیش تحقیق

ــه دارد. ــان ادام همچن

باز هم کودک آزاری

مادر سنگدل کودک 2 ساله اش را کشت
کنش    وا

رئیس پلیس تهران بزرگ   
درباره ویالی منتسب به یکی از فرماندهان عالی رتبه 
نظامی در منطقه لواسان هیچ دستور قضایی از سوی 

مقام قضایی به پلیس ارجاع نشده است.

 رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران 

کتمان کردن مسائلی مانند تعرض جنسی، مسئله ای 
را حل نمی کند، بلکه باعث می شود افرادی که این 

تعرضات را انجام می دهند به کارشان ادامه دهند و آن 
را تکرار کنند. برای اینکه این مسئله را کتمان نکنیم، 
باید بچه ها هم از بیان این مشکالت هراس نداشته 

باشند؛ باید فضایی را در خانواده و جامعه فراهم 
کنیم که افراد بدون نگرانی از عواقب آن در صورتی که 
کوچک ترین تعارضی اتفاق افتاد به موقع آن را بگویند 
تا بتوانیم اقدامات الزم را به موقع و اثربخشی را انجام 

دهیم. وقتی موضوع به تعرض جنسی برمی گردد، 
تا جایی که بتوانیم سعی می کنیم به دلیل آبرو و... 
آن را کتمان کنیم، در حالی که با سکوت ما، عوارض 

و فشارهای روانی اجتماعی به مراتب بیشتر می شود 
و این فشارها می تواند روی نقش های اجتماعی، 

سالمت روانی، آینده، رفتارهای فرد و... تأثیر داشته 
باشد.

وزیر آموزش و پرورش 
مشاهده کردیم مدارسی اردوهای علمی خارج از کشور 

برگزار می کنند، البته ممکن است در چند مدرسه 
معدود باشد اما نگاهی که به مدارس غیردولتی وجود 

دارد باعث می شود اصل کار به حاشیه برود. از همکاران 
خواستیم طی بخشنامه ای اعالم شود در حالی که 

در داخل دانش آموزان ما با بسیاری میراث فرهنگی 
بیگانه اند، ضرورتی ندارد اردوهای علمی خارج از کشور 
ترتیب داده شود یا در برخی مدارس غیردولتی معدود 
مشاهده شده است که افراد خارجی را برای سخنرانی 

دعوت کرده اند. یک مورد را شخصا پیگیری کردم و 
دریافتم وی چهره شاخصی در کشور خود در حوزه 

تعلیم و تربیت نبوده است و حرف جدیدی در عرصه 
تعلیم و تربیت نداشت. این ها حساسیت منتقدان را 
باال می برد. در حالی که در داخل، علمای کارکشته ای 
در عرصه تعلیم و تربیت داریم. گویا به نظر می رسد 
به اصطالح سینمایی ها جنبه گیشه ای مدنظر بوده 

که مؤسس بگوید فرد خارجی را برای سمینار علمی 
دعوت کرده است.

سازمان سنجش 
کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ به همراه 

برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۳ تیر تا 
روز چهارشنبه ۶ تیر برای مشاهده و پرینت در پایگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
www.sanjesh.org قرار می گیرد. برای شرکت در 
جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 

آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه 
عکس دار و ارائه آن الزامی است.
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ــی را  ــاندویچ فروش ــرد س ــت م ــم اس ــه مته ــی ک ــر جوان پس
ــس  ــت، پ ــانده اس ــل رس ــه قت ــی ب ــه قدیم ــر کین ــه خاط ب
ــروز  ــداد دی ــاعت ۲ بام ــرد. س ــکار ک ــل را ان ــتگیری قت از دس
ــو، قاضــی منافــی آذر، بازپــرس  مأمــوران کالنتــری ۱۲۸ تهران ن
ــرد  ــل م ــران را از قت ــی ته ــور جنای ــرای ام ــل دادس ــژه قت وی

ــد. ــر کردن ــا خب ــالخورده ای ب س
بررســی ها حکایــت از ایــن داشــت کــه مرد ســالخورده ســاعتی 
ــا  ــی ب ــرد ناشناس ــوی ف ــاندویچی اش از س ــازه س ــل در مغ قب
ضربــات چاقــو زخمــی و بــرای درمــان بــه بیمارســتان بوعلــی 
منتقــل شــده اســت؛ امــا مــرد ســالخورده بــه ســبب خونریــزی 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــوت می کن ــدید ف ش
بازپــرس همــراه تیمــی از کارآگاهــان اداره  دهــم پلیس آگاهــی 

راهــی محــل شــدند.
ــه  ــا جســد مــرد ۷۳ ســاله ای ب ــی در بیمارســتان ب ــم جنای تی
ــه قفســه  ــا اصابــت چاقــو ب ــه رو شــدند کــه ب ــام فرامــرز روب ن
ــود. همچنیــن در تن پیمایــی  ــه کام مــرگ رفتــه ب ســینه اش ب
از مقتــول، تیــم جنایــی بــا آثــار زخــم روی دســت مقتــول هــم 
ــودش  ــاع از خ ــی داد وی در دف ــان م ــه نش ــدند ک ــه رو ش روب

مقابــل ضــارب از ناحیــه دســت هــم زخمــی شــده اســت.
ــاالی  ــا ب ــه م ــت: خان ــات پلیســی گف ــول در تحقیق پســر مقت
ــه  ــی ک ــب در حال ــاعت ۱۲ ش ــت. س ــاندویچی اس ــازه س مغ
ــان  ــه خانه م ــام کاری ب ــرای انج ــم ب ــازه را ببندی ــود مغ ــرار ب ق
در طبقــه بــاال رفتــم و پــدرم در مغــازه تنهــا بــود. لحظاتــی بعــد 
وقتــی بــه مغــازه برگشــتم بــا صحنــه هولناکــی روبــه رو شــدم. 
پــدرم خونیــن نقــش بــر زمیــن شــده بــود و بــه ســختی حــرف 
مــی زد. بالفاصلــه بــا اداره پلیــس و اورژانــس تمــاس گرفتــم و 
پــدرم را بــا آمبوالنــس بــه بیمارســتان بوعلــی منتقــل کردیــم، 

امــا پــدرم بــه خاطــر خونریــزی شــدید فــوت کــرد.
ــکوک  ــوان مش ــر ج ــان پس ــه هم ــن ب ــت: م ــان گف وی در پای
هســتم و احتمــال می دهــم او در همــان دقایقــی کــه مــن بــه 
ــه قتــل رســانده  خانه مــان رفتــم بــه مغــازه آمــده و پــدرم را ب
اســت. همزمــان بــا ادامــه تحقیقــات، تیــم جنایــی مشــخصات 
مظنــون را کــه پســر مقتــول در اختیــار تیــم جنایــی قــرار داده 
ــر  ــد و پس ــالم کردن ــس اع ــوران پلی ــت های مأم ــه گش ــود ب ب
ــرار  ــل، تحــت تعقیــب ق ــه قت ــون ب ــوان مظن ــه عن ناشــناس ب

گرفــت.

در حالــی کــه ســاعتی از وقــوع حادثــه نگذشــته بــود، مأمــوران 
کالنتــری ۱۲۸ تهران نــو اعــالم کردنــد، پســر موتورســواری 
بــا  مشــاهده کرده انــد کــه  حادثــه  محــل  حوالــی  در  را 
موتورســیکلتش در حــال دور دور زدن اســت. بــا مشــاهده 
مظنــون، مأمــوران به دســتور بازپــرس پرونده، پســر موتورســوار 
را بازداشــت کردنــد. مأمــوران همچنیــن در بازرســی از متهــم و 
موتورســیکلتش چاقویــی را کــه وی زیــر زیــن موتورســیکلتش 

ــد. ــود، کشــف کردن مخفــی کــرده ب
ــس از  ــود پ ــول ب ــام رس ــه ن ــاله ای ب ــر ۳۰ س ــه پس ــم ک مته
ــد.  ــل ش ــس منتق ــه اداره پلی ــات ب ــرای تحقیق ــتگیری ب دس
ــرد،  ــراف ک ــول اعت ــا مقت ــری ب ــه درگی ــا ب ــم در بازجویی ه مته
امــا مدعــی شــد مرتکــب قتــل مــرد ســاندویچی نشــده اســت.
ــال  ــتم. ۲۰ س ــی داش ــه قدیم ــول کین ــن از مقت ــت: م وی گف
قبــل بــرادر ۱۱ ســاله ام به طــرز مرمــوزی بــه قتــل رســید. در آن 
زمــان خیلــی تــالش کــردم عامــل قتــل را پیــدا کنــم، امــا موفق 
نشــدم تــا اینکــه پــس از مدتــی فهمیــدم فرامــرز، بــرادرم را بــه 
قتــل رســانده اســت. از آنجایــی کــه مدرکــی بــرای اثبــات حرفم 
نداشــتم کاری نتوانســتم انجــام بدهــم، امــا از آن روز بــه بعــد 
از فرامــرز کینــه بــه دل گرفتــم و االن هــم خیلــی خوشــحالم 
کــه او بــه قتــل رســیده اســت. وی ادامــه داد: ۱۳ ســال قبــل 
بــرای کار بــه کشــور هلنــد رفتــم و آنجــا زندگی تــازه ای را شــروع 
ــه  ــواده ام ب ــدن خان ــرای دی ــاه پیــش ب ــا اینکــه یک م کــردم ت
ایــران آمــدم. وقتــی بــرای زیــارت قبــر بــرادرم بــه بهشــت زهــرا 
رفتــم، دوبــاره داغــم تــازه شــد تــا اینکــه دو هفتــه قبــل فرامــرز 
را دیــدم و بــا هــم درگیــر شــدیم. پــس از آن روز مــن فرامــرز را 
ندیــدم و االن هــم خبــر نــدارم چــه کســی او را بــه قتــل رســانده 
اســت. امشــب هــم دلــم خیلــی گرفتــه بــود و از خانه مــان در 
محلــه تهرانپــارس بــا موتورســیکلتم بــه محلــه قدیمی مــان در 
ــودم کــه مأمــوران مــرا  ــدن ب ــو آمــدم و در حــال چرخی تهران ن

بازداشــت کردنــد.
متهــم در پایــان جلســه بازجویــی بــه دســتور قاضــی منافــی آذر 
ــه در  ــن حادث ــدن راز ای ــر مالش ــتر و ب ــات بیش ــرای تحقیق ب
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــس آگاه ــم پلی ــان اداره  ده ــار کارآگاه اختی
همچنیــن بازپــرس جنایــی دســتور داد، چاقــوی کشــف شــده 
از مظنــون بــرای انجــام آزمایش هــای الزم در اختیــار پزشــکی 

قانونــی قــرار گیــرد.

قتل مرموز مرد ساندویچ فروش

اگر تمرکز ندارید این مطلب را بخوانید

سارقان تمرکز
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حدیث روز

   ترفندهای خانه داری
موادیبرایبرقانداختنکاشیها

پاک کــردن دیــوار، کاشــی یــا ســرامیک، کار زیــاد راحتــی 
نیســت؛ به ویــژه اگــر آلودگی هــای پخش شــده روی آنهــا 

ــد. ــیع باش وس
ــه  ــش را ب ــت های کثیف ــب دس ــه مرت ــیطان ک ــه ش ــک بچ  ی
دیوارهــا می مالــد، یــک بچــه کنجــکاو دیگــر کــه حاضر نیســت 
مــداد رنگی هایــش را روی دفترچــه اش امتحــان کنــد و دیوارها 
ــرده پشــه ها را  ــادت ک ــه ع ــزرگ ک را بیشــتر می پســندد، پدرب
ــدازد، دوده شــوفاژ، شــومینه و بخــاری،  ــر بین روی دیوارهــا گی
ــر کاشــی های آشــپزخانه و ســرامیک های  ــی ب لکه هــای چرب
جرم گرفتــه حمــام و دستشــویی، اینهــا همــه می گوینــد 
خانــم خانــه )یــا مــرد خانــه اگــر اهــل تمیــزکاری باشــد( بــرای 

داشــتن خانــه ای پاکیــزه و زیبــا کلــی کار دارد.
پاک کــردن ســطوح خانگــی نیــز مهــارت می خواهــد کــه اگــر 
آنهــا را به درســتی یــاد بگیریــم، بســیاری از هزینه هــای اضافــه 

ــم. را حــذف می کنی
ــس  ــه بوراک ــک دوم پیمان ــرم، ی ــطل آب گ ــک س گام اول: ی
)یکــی از کانی هــای پاک کننــده خانگــی کــه ضدعفونی کننــده 
مالیمــی اســت(، یــک دوم قاشــق مرباخــوری مایع ظرفشــویی 

و یــک قاشــق غذاخــوری آمونیــاک. 
بــا مخلوط کــردن ایــن مــواد بــا هــم پاک کننــده ای مناســب بــه 
دســت می آوریــد کــه می توانیــد بــا آن دیوارهــای رنــگ روغــن 

را بــدون تــرس از خراب شــدن تمیــز کنیــد.

   سالم باشیم
چرابایدازسنگپا

استفادهکنیم؟
ــه گــزارش بهداشــت نیوز، تجمــع بلغــم در مفاصــل  ب
و عضــالت می توانــد تولیــد درد کنــد؛ ایــن بلغــم 
چنانچــه بیــش از حــد غلیــظ شــود، ســبب خشــکی 
در عضــالت و مفاصــل خواهــد شــد؛ ازجملــه راه هــای 
پیشــگیری از تجمــع بلغــم در بــدن، عضــالت و 

ــت. ــنگ پا«س ــتفاده از »س ــل، اس مفاص
اســتفاده از ســنگ پــا در قدیــم بهتریــن کار در 
اســتحمام بــود؛ امــا امــروزه بــا غفلــت و حــذف ایــن 
ــانده ایم. ــیب رس ــدن آس ــموم از ب ــع س ــه دف کار ب

تجمــع بلغــم در مفاصــل و عضــالت می توانــد تولیــد 
ــظ  ــن بلغــم چنانچــه بیــش از حــد غلی ــد؛ ای درد کن
شــود، ســبب خشــکی در عضــالت و مفاصــل خواهــد 

شــد.
ازجملــه راه هــای پیشــگیری از تجمــع بلغــم در بــدن، 
عضــالت و مفاصــل، اســتفاده از دوش آب گــرم و 

اســتفاده از ســنگ پاســت.
ــا  ــان اســتحمام، اســتفاده از ســنگ پ ــای زم در انته
بــرای خارج کــردن بلغــم جمع شــده در کــف پــا 
ــرار  ــه تک ــر هفت ــه ه ــن کار چنانچ ــت و ای ــد اس مفی
ــدا  ــود را پی ــد خ ــم زائ ــع بلغ ــدن مســیر دف شــود، ب

ــرد. ــد ک خواه

   سبک زندگی
حضرتعلی)ع(ازدیدگاه
اندیشمندانغیرمسلمان

ــه  ــد ک ــزرگ و بی بدیل ان ــخصیتی ب ــی)ع(، ش ــرت عل حض
ــزرگان  ــدح و ســتایش ب ــورد م ــواره م ــخ هم ــول تاری در ط
قــرار گرفته انــد و حتــی  کســانی کــه بــه امامــت علــی)ع( 
ــر  ــه و بی نظی ــود یگان ــوع خ ــز ، او را در ن ــد نی ــاور ندارن ب
ــلمان  ــمندان غیرمس ــار اندیش ــه ای از گفت ــد. نمون می دانن

دربــاره علــی)ع( آورده می شــود.
سلطنتبردلها

ــه  ــی، گفت ــب و نویســنده مشــهور لبنان جــرج جــرداق، ادی
ــای  ــام نیروه ــر تم ــود اگ ــه می ش ــا، چ ــت: »ای دنی اس
خــود را فشــرده ســازی و در هــر زمــان مــردی چــون 
ــاوری.  ــارش بی ــان و ذوالفق ــب و زب ــا خــرد و قل ــی را ب عل
اگرچــه علــی)ع( چــون امویــان بــر مــردم حکومــت نکــرد 
ــت  ــا حکوم ــود، ام ــی نب ــان حکومت ــرای چن و رســالتش ب
نــداد.  دســت  از  را  پاک ســیرت  مــردم  دل هــای  بــر 
ــه و واال  ــان نمون ــک انس ــوان ی ــه عن ــه او ب ــی ک ویژگی های
ــا  ــر دل ه ــه ب ــه وی داد ک ــتگی را ب ــن شایس ــت، ای داش

ــد.«  ــلطنت کن س
شهیدبزرگوار

ــردم و  ــه م ــی ب ــه عل ــت: »عالق ــه اس ــن وی گفت همچنی
محبــت و دوســتی مــردم بــه علــی)ع(، گــواه آن اســت کــه 
بزرگــوار حقیقــی، کســی اســت کــه دوســتدار نیکــی باشــد و 

در راه آن شــهید شــود.«

مشکالتاحتمالیدرنوزادان
متولدشدهازمادرانباالی35

بــه گــزارش بهداشــت نیوز، نتایــج تازه تریــن بررســی ها 
نشــان داده اســت نــوزادان متولدشــده از مــادران بــاالی 35 
ســال بیشــتر احتمــال دارد مشــکالت قلبــی داشــته باشــند. 
محققــان دانشــگاه آلبرتــا دریافتنــد، کودکانــی کــه از مــادران 
بــاالی 35 ســال متولــد می شــوند، سیســتم قلبــی و عروقی 

ــد. ــری دارن ضعیف ت
ــال  ــر ابت ــارداری خط ــاد در ب ــه کارشناســان، ســن زی ــه گفت ب
ــره اکالمپســی را افزایــش می دهــد؛ پره اکالمپســی از  ــه پ ب
عــوارض دوران بــارداری و یــک اختــالل چنــد ارگانــی  اســت 
کــه در 3 تــا 5 درصــد از حاملگی هــا در کشــورهای غربــی رخ 
می دهــد؛ عــالوه بــر ایــن ایــن بیمــاری، یکــی از علــل مهــم 
مــرگ و میــر مــادران بــاردار اســت کــه باعــث عــوارض جنینی 
ــتم  ــه بیس ــس از هفت ــه پ ــن عارض ــود؛ ای ــادری می ش و م
بــارداری رخ می دهــد و تنهــا راه قطعــی درمــان آن پایــان دادن 

بــه حاملگــی و خارج کــردن جنیــن و جفــت اســت.
ــوزادان  آمــار و ارقــام به دســت آمده نشــان می دهــد تعــداد ن
متولدشــده از زنــان بــاالی 35 ســال در حــال افزایــش 
ــش  ــی پژوه ــر تحقیقات ــج، مدی ــاندرا دیوی ــر س ــت. دکت اس
زنــان و کــودکان، گفــت: »نتایــج به دســت آمده از ایــن 
تحقیــق مهــم اســت؛ زیــرا همــگان متوجــه تأثیــر ســّن باالی 
بــارداری و پیامدهــای منفــی آن بــر روی ســالمت آینــده نوزاد 

می شــوند.«

   خانواده

بههمتکارکنانفوالدمبارکهصورتگرفت:

انجام تعمیرات اساسی بر روی کلیدهای قدرت

ــزات  ــرات تجهی ــمت تعمی ــان قس ــالش کارکن ــا ت ب
ــش  ــزی، دان ــرگاه مرک ــرق تعمی ــی کارگاه ب الکتریک
ــد  ــاص مانن ــی خ ــزات الکتریک ــر تجهی ــی تعمی فن
ــی  ــوم، هوای ــم از گازی، وکی ــدرت، اع ــای ق کلیده
و...، دســتگاه های جــوش شــامل ترانــس جــوش، 
تعمیــرات  و  جــوش  موتــور  و  جــوش  دیــزل 
فــوالد  در  نواحــی  تمامــی  جرثقیــل  اهرم هــای 

ــد. ــه ش ــه نهادین مبارک
ایــن مطلــب را ناصــر کارگــر مســئول تعمیــرات 
تجهیــزات الکتریکــی واحــد تعمیــرگاه مرکــزی گفت 
و افــزود: قســمت تعمیــرات تجهیــزات الکتریکــی از 
زیرمجموعه هــای کارگاه بــرق تعمیــرگاه مرکــزی 
درزمینــٔه  قســمت  ایــن  فعالیت هــای  اســت. 
ــزات  ــرات تجهی ــدرت، تعمی ــای ق ــرات کلیده تعمی
الکتریکــی ماننــد ترانــس جــوش و دیــزل جــوش 
و موتــور جــوش و تعمیــرات اهرمهــای فرمــان 

ــت. ــل و... اس جرثقی
ــت در  ــن موفقی ــب ای ــد کس ــوص فراین وی در خص
ایــن واحــد گفــت: بــا توجــه بــه مرکزیــت قســمت 
تعمیــرات تجهیــزات الکتریکــی درزمینــٔه تعمیــرات 
کلیدهــای قــدرت، از گذشــته تأکیــد ایــن واحــد در 
ــاز نواحــی،  ــورد نی ــن م ــرات روتی ــار انجــام تعمی کن
بهبــود ســرویس دهی بــه نواحــی بــا تکمیل مــدارک 
فنــی و پیگیــری تأمیــن زیرمجموعه هــا و همچنیــن 
افزایــش دانــش فنــی کارکنــان قســمت بــوده 

اســت.
او در همیــن خصــوص افــزود: در ایــن راســتا یکــی 

ــی  ــدارک فن ــٔه م ــمت تهی ــن قس ــای ای از فعالیته
و اطالعــات موردنیــاز و تهیــٔه فــرم RIC124 بــا 
ــد  ــرای ایجــاد ک همــکاری واحــد قطعــات یدکــی ب
قطعــٔه یدکــی بــه تعــداد ۶۰۰ عــدد بــرای کلیدهــای 
گازی ۶145SB، AFPI3 ،4HD و FP، کلیدهــای 
 ،MAGII کلیدهــای  و   4AH3 و   4VD وکیــوم 
 MAGRINI و Siemens و ABB کلیدهــای هوایــی
بــوده اســت کــه بــا ایــن کار ضمــن تأمیــن قطعــات 
یدکــی کلیدهــا، امــکان ســرویس دهی بــه ناحیــه در 

ــان فراهــم شــد. ــن زم کوتاهتری
کارگــر خاطرنشــان کــرد: مشــابه فعالیــت فــوق در 
مــورد لیورهــای جرثقیــل FPohn-Burkhart و 
ــراش ســبک و ســنگین و فرزهــای  دســتگاههای ت
نصــب در تعمیــرگاه مرکــزی نیــز انجــام شــده کــه 
آمــاده بــه کاری ایــن تجهیــزات را افزایــش داده 

اســت.
بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی نصــب کلیدهای یادشــده 
در ســطح نواحــی مجتمــع و هزینــٔه زیــاد جایگزینی 
یــک کلیــد نــو در ناحیــه، فراهــم آوردن امــکان 
تعمیــر کلیدهــا از طریــق پیش بینــی زیرمجموعــه و 
پیگیــری شــارژ قطعــات کیفــی در سیســتم، صرفــه 
جویــی اقتصــادی باالیــی بــه همــراه داشــته اســت.

الکتریکــی واحــد  فورمــن تعمیــرات تجهیــزات 
ــزوم  ــت و ل ــه اهمی ــا اشــاره ب ــزی ب ــرگاه مرک تعمی
ــر  ــت: از دیگ ــزات گف بومــی ســازی برخــی از تجهی
پیگیــری  قســمت  ایــن  شــاخص  فعالیتهــای 
ــا و  ــٔه کلیده ــی از زیرمجموع ــازی قطعات ــی س بوم

اهرمهــا بــوده کــه بــه هــر دلیــل امــکان تأمیــن آن 
ــن  ــت. در ای ــته اس ــود نداش ــی وج ــازندٔه اصل از س
ــک  ــی ســازی نزدی ــکاری واحــد بوم ــا هم راســتا ب
ــای  ــه 25۰ قطعــه از زیرمجموعــٔه کلیدهــا و اهرمه ب
فرمــان پــس از تهیــٔه نقشــه و ارســال نمونــه 
ــا  ــا ب ــادل نیازه ــا تب ــرب، ب ــدگان مج ــه تولیدکنن ب
ــز  ــده روی تجهی ــد ش ــای تولی ــده، نمونه ه تولیدکنن
موجــود در قســمت امتحــان شــده و پــس از تأییــد 
کیفیــت قطعــٔه ســاخته شــده، مجــوز تولیــد انبــوه 
قطعــات و شــارژ آن در سیســتم داده شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی 
نصــب کلیدهــا و لیورهــا در ســطح نواحــی شــرکت 
ــازی  ــی س ــا، بوم ــی آنه ــاالی جایگزین ــٔه ب و هزین
ــل توجهــی  ــی اقتصــادی قاب ــزات صرفــه جوی تجهی

بــه همــراه داشــته اســت.
وی در ادامــه بــه اهمیــت دانــش افزایــی نــزد 
ــرد: در  ــح ک ــاره و تصری ــش اش ــن بخ ــان ای کارکن
ــمت  ــان قس ــی کارکن ــش فن ــش دان ــت افزای جه
نیــز حــدود 15 دســتورالعمل فنــی بــا ترجمــٔه 
ــن  ــه در ای ــده ک ــه ش ــزات تهی ــی تجهی ــون اصل مت
دســتورالعمل ها روش هــای مونتــاژ و دمونتــاژ و 
ــل  ــورت مفص ــه ص ــزات ب ــت تجهی ــن تس همچنی
ــه  ــن زمین ــه در ای ــن اینک ــت. ضم ــده اس ــان ش بی
تعمیــر کلیدهــای SB۶145 بــرای اولیــن بــار بــدون 
کمــک مشــاوران خارجــی و بــا اســتفاده از مــدارک 
و دســتورالعمل های تهیــه شــده و تجربــٔه کاری 

ــت. ــام گرف ــمت انج ــود در قس موج

ــوالد  ــان فـــ ــکاری کارشناســـ ــارکت و هم ــا مش ب
مبـــــارکه و شــرکت غلتکهــا و الســتیکهای صنعتــی 
مبارکــه )میرکــو( غلتک هــای قالــب و سگمــــــــنت 
ــور  ــه طـ ــارٔه 5 ب ــری شمــ ــین ریخته گ ــر ماش صف
 کامــل بومــی ســازی شــد و بــا موفقیــت مــورد 

بهره برداری قرار گرفت.
و  غلتکهــا  اعتــزازی مدیرعامــل شــرکت  مهــدی 
الســتیکهای صنعتــی مبارکــه )میرکــو( ضمــن اعــالم 
ــه نیــاز شــرکت فــوالد  ــا توجــه ب ایــن خبــر گفــت: ب
مبارکــٔه اصفهــان بــرای ســاخت و مونتــاژ کامــل 
ــه  ــب و ســگمنت صفــر ماشــین ریخت ــای قال غلتکه
گــری شــمارٔه 5، ســاخت و مونتــاژ کامــل ایــن 

غلتکهــا در کمتــر از یــک ســوم زمــان معمــول انجــام 
شــد.

ــر واحــد  ــی مدی در همیــن خصــوص احمدرضــا زمان
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــز ب ــو نی ــرکت میرک ــی ش اجرای
غلتـــک های بومــی ســازی شــده بــــر روی خطــوط 
ــا موفقیــت نصــب  ماشــین ریخته گــری شــمارٔه 5 ب
شــده و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفته اســت، افزود: 
طراحــی و مشــخصات فنــی غلتکهــای بــا قطــر 12۰، 
ــمارٔه  ــری ش ــین ریخته گ ــری ماش 15۰ و 1۹۰ میلیمت
5 بــا غلتکهــای ســایر ماشــینهای ریخته گــری کامــاًل 
متفــاوت اســت و ازنظــر جنــس، طراحــی ســاخت و 
مونتــاژ از دقــت و حساســیت بــاال و بــه لحــاظ فراینــد 

مونتــاژ نیــز بــا توجــه بــه دور، ســرعت و سیســتمهای 
کنتــرل از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

وی از عوامــل مهــم کســب ایــن موفقیــت بــه 
ــروی انســانی متخصــص و  ــی، وجــود نی ــش فن دان
ــت  ــن کیفی ــروژه و همچنی ــت پ ــتمهای مدیری سیس
در فرایندهــای ســاخت و مونتــاژ ایــن غلتکهــا اشــاره 
کرد.اعتــزازی در پایــان از همــکاری معاونت هــای 
بهره بــرداری و خریــد فــوالد مبارکــه، مدیریــت و 
کارکنــان نواحــی فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم، 
تعمیــرگاه مرکــزی و کارکنــان شــرکت غلتکهــا و 
الســتیکهای صنعتــی مبارکــه )میرکــو( تشــکر و 

ــرد. ــی ک قدردان

درفوالدمبارکهصورتگرفت

 ساخت و مونتاژ غلتکهای قالب 
و سگمنت صفر ماشین ریخته گری شمارٔه ۵

 امکان ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب 
در پرتال آبفای اصفهان

لــوازم کاهنــده  درخواســت  ثبــت  امــکان 
ــتان  ــای اس ــال آبف ــق پرت ــرف آب از طری مص

اصفهــان فراهــم شــد.
ــده  ــاد ش ــد ایج ــا پیون ــک ی ــاس لین ــر اس ب
و  آب  شــرکت  اینترنتــی  پایــگاه  روی  بــر 
نشــانی بــه  اصفهــان  اســتان   فاضــالب 

 www.abfaesfahan.ir  مشــترکین ایــن 
شــرکت مــی تواننــد بــا ورود بــه صفحــه لــوازم 
کاهنــده مصــرف آب، شناســه قبــض و شــماره 
ــس از  ــرده و پ ــود را وارد ک ــراه خ ــن هم تلف
ــت شــده در سیســتم،  ــات ثب مشــاهده اطالع
ــد. ــاب کنن ــت را انتخ ــال درخواس ــه ارس گزین

پــس از انجــام ایــن مراحــل، کارشناســان 
آبفــای اســتان اصفهــان از طریــق شــماره تلفن 
ــی  ــا متقاض ــامانه ب ــده در س ــت ش ــراه ثب هم
تمــاس گرفتــه و لــوازم درخواســتی را بــه محل 

ــد. ــورد نظــر متقاضــی ارســال مــی کنن م
گفتنــی اســت هزینــه لــوازم کاهنــده مصــرف بــه صــورت اقســاط 
ــان  ــر روی قبــوض آب بهــای مشــترکین اضافــه و از آن یکســاله ب

دریافــت مــی شــود.

الزم بــه یــادآوری اســت عــالوه براینکــه هــم اکنــون بــرای 
ــده  ــوازم کاهن ــت ل ــت درخواس ــکان ثب ــی ام ــهروندان اصفهان ش
مصــرف آب از طریــق پرتــال آبفــای اســتان اصفهــان فراهــم شــد، 
چنــدی پیــش شــهروندان توانســتند بــا تمــاس بــا ســامانه تلفنــی 
ــرف آب  ــده مص ــوازم کاهن ــت ل ــت درخواس ــه ثب ــبت ب 1522 نس

ــد. ــدام کنن اق
ثبــت  از  پــس  بطوریکــه   
درخواســت شــهروندان، یــک 
بســته لــوازم کاهنــده شــامل 
ســردوش و پرالتــور یــا آبفشــان 
ــی شــود  ــل شــهروندان م تحوی
کــه مــی توانــد میــزان مصــرف 
ــد. ــش ده ــواده را کاه ــر خان ه
لــوازم  بســته  ایــن  هزینــه 
پرداخــت  بــاز  بــا  کاهنــده 
یکســاله بــر روی قبــوض آب 
مشــترکین تقســیط مــی شــود.
ایــن در حالیســت که در شــرایط 
ــی بســیار  ــع آب ــه مناب ــی ک کنون
طلبــد   مــی  اســت  محــدود 
ــهروندان  ــب ش ــر ترغی ــالوه ب ع
ــده  ــوازم کاهن ــتفاده از ل ــه اس ب
مصــرف، بایــد نگــرش آنــان 
آب  مصــرف  بــه  نســبت  را 
ــی  ــه جوی ــا صرف ــرد ت ــوض ک ع
را ســرلوحه کار خویــش قــرار 

ــد.  دهن


