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سلطان واردات خودرو 
کیست؟

|صفحه 3

مدیر عامل پاالیشگاه نفت اصفهان عنوان کرد:

 لزوم صرفه جویی آب 
در پاالیشگاه اصفهان

|صفحه 12

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه تأکید کرد:
 ارز ۴۲۰۰ تومانی 

مبنای عرضه محصوالت 
کاال فوالد مبارکه در بورس 

|صفحه 3

 نگاهی به مهم ترین 
آثار عروسکی سینمای ایران

کاله قرمزی   از 
تا شهر موش ها

|صفحه 10

طالیی پوشان در اندیشه ششمین قهرمانی

 سپاهان، مدعی قدیمی 
با تفکرات جدید

|صفحه 9

مدیریت از دیدگاه امام رضا)ع(
امروز یازدهم ذی القعده  مصادف با والدت خورشید 
الرضا)ع( موسی   بن  علی  امام  خاوران  درخشان 
هشتمین امام و پیشوای شیعیان جهان است. این 

میالد مسعود را تبریک می گوییم. 
با توجه به نیاز روز و اهمیت مدیریت در فرهنگ 
اسالمی، نکاتی چند از شیوه ها و اصول مدیریت را 
از نگاه امام رضا)ع( بیان می کنیم؛ شاید مورد توجه 
مدیران و مسئوالن و خادمان کشور اسالمی ایران 

قرار گیرد. 
اولین نکته اینکه امام رضا)ع( فرمودند: »خداوند 
مرا برای مخلوقات خودش امام قرار داد. پس بر 
و  و خوردنی  درباره خودم  واجب ساخت که  من 
نوشیدنی و لباس هایم، همچون ناتوان ترین مردم 
زندگی کنم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند 

به سرکشی برنخیزد.«...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

معاون اول دستگاه قضا با تأکید براینکه دشمن جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کرده است:

|صفحه 2
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گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ول
ت ا

وب
ن

در نظر دارد عملیات های زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گذار نماید. شرایط وا

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/5/13 
گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/5/14  تاریخ 

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

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

)داخلی 335(

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

مناقصه

1.542.000.000 30.833.547.668 جاری کیفی( انجام خدمات اپراتوری سامانه 122 )با ارزیابی  97-2-122

3.000.000.000 77.384.092.546 جاری انجام خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی اداری در 
کیفی( ادارات آب و فاضالب استان اصفهان )با ارزیابی  97-2-123

1.900.000.000 37.820.257.723 جاری کاال در انبار و عملیات نظارت بخش  تخلیه و بارگیری 
کیفی( بهره برداری آب و فاضالب استان اصفهان )با ارزیابی  97-2-124

دو گام اساسی برای مقابله با زمین لرزه

زلزله دست بردار نیست

ارائه پیشنهاد  5 طرح بزرگ 
فرهنگی ازجمله احداث 

»تئاتر شهر« در اصفهان

کاهش دو درصدی 
هدررفت آب در قم

|صفحه 11

|صفحه 4

|صفحه 5

گهی فراخوان سازمان  آ
مدیریت و نظارت بر 

کسیرانی شهرداری اصفهان تا
|صفحه 3

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:

آمریکا، مسئول اقدامات 
تروریستی منافقان است

معاون دادستان کل کشور: 

 تلگرام هرگز 
رفع فیلتر نخواهد شد

صفحه 2صفحه 2

جرائم اقتصادی قابل اغماض نیست

گهی مزایده عمومی 97/1 آ

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

گزار: بانک انصار - مدیریت شعب استان اصفهان  نام مزایده 
ک تملیکی  موضوع مزایده: امال

فروش  به  عمومی  مزایده  طریق  از  را  ذیل  ک  امال دارد  نظر  در  اصفهان  استان  انصار  بانک  شعب  مدیریت 
کلیه شعب  گهی جهت دریافت برگ شرایط و شرکت در مزایده به  رساند. متقاضیان می توانند پس از نشر آ
کوچه باغ جنت طبقه دوم دایره  بانک انصار استان اصفهان یا به  آدرس اصفهان - خیابان شمس آبادی - نبش 

اداری و پشتیبانی مراجعه نمایند.  
شرایط: 

1-مهلت دریافت اسناد تا آخر وقت اداری روز  دوشنبه 1397/05/15
کثر تا آخر وقت اداری روز  شنبه 1397/05/20 2-مهلت تحویل پیشنهادات حدا

گهی به حساب شماره 1401,2685,1 واریز و یک  3-مبلغ سپرده شرکت در مزایده، مطابق مبالغ مندرج در آ
برنده  که متقاضی  گردد. ضمنا در صورتی  بانک  گذاشته و تحویل  کت پیشنهاد  پا از فیش واریزی در  نسخه 
گردد سپرده وی به  گذشت 5 روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند و از خرید منصرف  شناخته شد پس از 

نفع بانک ضبط خواهد شد. 
4-زمان بازدید از محل فروش در تاریخ  97/05/16 و 97/05/17  با هماهنگی قبلی  می باشد. 

ک با وضع موجود به فروش می رسد. 5-کلیه امال
گهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات خرید  6-هزینه درج آ

مختار است. 
که به ملک تعلق  انتقال و ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و غیره  7-کل هزینه 

گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود.  خواهد 
کنندگان در  ک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت  8-بازدید از امال
ک و مطالعه مدارک  مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امال

گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد. کننده بوده و هر  و سوابق مربوطه توسط شرکت 
کثر 60 ماهه با نرخ مصوب  شرایط فروش: به صورت 25% قیمت پیشنهادی نقد و مابقی بصورت اقساط حدا

بانکی.
جهت اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 18- 32368516- 031 داخلی 111 یا 117 تماس حاصل فرمایید.

سپرده تودیعی 
جهت شرکت در 

مزایده )ریال (
قیمت پایه )ریال( نوع ملک مساحت تقریبی 

اعیان متر مربع
مساحت عرصه 

به متر مربع آدرس ملک  شماره 
ک ثبتی پال ردیف

812/000/000 5/620/000/000 مسکونی تجاری 357/35 312/20 خورزوق بلوار ولیعصر مقابل بهداری 
بن بست اقا شمس شماره 22

ک ثبتی  پال
43/90 1

700/281/000 14/005/620/000 مسکونی  304/47 قدرالسهم کوچه فروجانی ) ناژوان( اصفهان خ خیام  ک ثبتی  پال
 1/1984 2
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یادداشت
پیام ایران دریافت شد

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ــه ــلازاینک ــیدارد؛غاف ــهلفاظ ــادتب ــپع ترام
ــایکدیگــر حیثیــتوفرهنــگجوامــعمختلــفب
متفــاوتاســت.ایــران،کشــوریبــاتجارتفــراوان
تاریخــیوتمدنــیچندهــزارســالهاســتکــهزیــر
ــارحــرفزورنخواهــدرفــتوازســویدیگــراز ب
ــر ــیب ــهمتک ــداســتک ــامیبهرهمن ــیاس مبان

ــماســت. ــرظلــموظال مقاومــتدربراب
ترامــپ، مکــرر رجزخوانیهــای پــی در
خلیــج در اعــامکــرد: ایــران رئیسجمهــور
ــد ــتبهرهمن ــقصــدورنف ــرانازح ــاای ــارس،ی ف
باقــیمیمانــدیــاهیــچنقــلوانتقــالنفتــیدر

نمیپذیــرد. صــورت آن
ایــنگفتــهنخســتهمــهراشــوکهکــرد؛امــاپــس
ازاعــامحمایــتنهادهــاینظامــیایــرانمتوجــه
شــدندایــنتهدیــدجــدیاســت.بهراســتی
همانگونــهکــهروحانــیاعــامکــرد،آمریــکانبایــد
بــادمشــیربــازیکنــد.گویــیترامــپدرمواجهــه
بــاایــرانتنهــاچیــزیراکــهتوقــعنداشــتهاســت،
ــیازجنــس ــیمشــابهپیامهای دریافــتپیامهای
تهدیــدخــودبــودهاســت؛همچنیــنازمفــادکام
ــراوومدیرانــش ــژهازمواضــعاخی ترامــپوبهوی
ــه ــادرموضعــیمتوهمان ــدکــهآنه چنیــنبرمیآی
ــا ــندت ــیدهومیکش ــارکش ــدیداانتظ ــیش گوی
ــی ــیارتباط ــانراط ــلیمایرانی ــامتس ــنپی اولی
تلفنــیدریافــتدارنــدوپیروزمندانــهبــرســرمیــز
ســازشحاضرشــانببیننــد؛امــاویبــاغافلگیــری
اعــامکــردهیــچگاهآمریــکاراتهدیــدنکــن؛
ــد ــامتهدی ــکاپی ــیآمری ــامیعن ــنپی ــنای بنابرای
ــران ــیای ــعمل ــرانراکــهناشــیازمنطــقمناف ای
اســت،بهدرســتیدرککــردهوجــدیگرفتــه

اســت.
ایــران،کشــورینیســتکــهبــایــکتهدیــدپــای
ــوده ــاآنراآزم ــهقب ــیندک ــرهایبنش ــزمذاک می
ــکنی ــشعهدش ــمپایان ــازه ــدب ــتومیدان اس
اســت.تــازمانــیکــهپــایمیــزمذاکــرهرفتــنبــه
معنــیتسلیمشــدنباشــد،ایــرانچنیــننخواهــد

کــرد.
ــا ــهب ــودک ــیشــدهب ــارخودبزرگبین ــپدچ ترام
رویکــردایــرانشــایدبــهخــودشبیایــدومتوجــه
ــر،تســلیم،تهدیــدوتحریــم شــودحاکمیــتبراب
ــه ــتک ــکنیاس ــنعهدش ــهای ــرد،بلک رانمیپذی
ــازات ــرفومســتوجبمج ــنوع ــارجازقوانی خ

اســت.

کوتاه از سیاست
پاسخ هر حرف مفتی را نمی دهیم
اســامی، شــورای مجلــس علنــی جلســه در
حســینعلیحاجیدلیگانــی،نماینــدهشاهینشــهر،
ــس ــیرئی ــهالریجان ــابب ــریخط ــانتذک ــابی ب
در میرفــت انتظــار داشــت: اظهــار مجلــس
آغــازجلســهبــهیاوهگوییهــایترامــپپاســخ
عنــوان بــه شــما داشــتیم انتظــار میدادیــد؛
رئیــسمجلــسبــهایــنیاوهگوییهــاپاســخ
ــد. ــدجایگاهــیدارن ــافکــرنکنن ــااینه ــدت میدادی
درادامــهعلــیالریجانــی،رئیــسمجلــسشــورای
اســامی،درپاســخبــهتذکــرحاجیدلیگانــیاظهــار
داشــت:مــاجــوابهــرحــرفمفتــیرانمیدهیــم.
ایــنآقــاورئیســشدرفســادشــهرههســتند؛ایــن
آدمقالتــاقاســت،درعرصــهبینالمللــیهــم

ــارامیشناســند. ــهاینه هم
ــا ــروزب ــدهام ــاالتمتح ــرد:ای ــدک ــیتأکی الریجان
ــودو ــناختهمیش ــکش ــیدیپلماتی ــکبینظم ی
یــکتوحشــیرادردیپلماســیدامــنمیزنــد.
ایــاالتمتحــدهیــکدیپلماســیجاهانــهرادنبــال
ــد»واذا ــرآنهــممیفرمای ــددرق ــد.خداون میکن
ــی ــیخیل ــواســاما«؛یعن ــونقال ــمالجاهل خاطبه

بــهآنهــامحــلنگذاریــد.

شرمن:
 ایرانی ها تسلیم نمی شوند

خارجــه وزیــر ســابق معــاون ونــدیشــرمن،
توییــت بــه واکنــش در دوشنبهشــب آمریــکا،
ــرانو ــارهای ــوردرب ــنکش ــورای ــررئیسجمه اخی
تهدیداتــیکــهمطــرحکــردهبــود،تأکیــدکــردایــن
ــپ« ــدترام ــف»دونال ــترازرویضع ــتبیش تویی
منتشــرشــدهاســتوایرانیهــانیــزقواعــدبــازی
رابهخوبــیمیداننــدوتســلیمنخواهنــدشــد.
ــد ــی«تأکی ــبکه»ان.بی.س ــاش ــوب ویدرگفتوگ
کــرد:»توییــتاخیــردونالــدترامــپنوعــیتــاش
ــور ــود.رئیسجمه ــانب ــردناذه ــرایمنحرفک ب
ایــاالتمتحــدهبــرایــنبــاوراســتکــهاگــر
حرفهــایخــودرابلندتــربیــانکنــد،بلندتــر
ــه ــههم ــیک ــد؛درصورت ــدش ــنیدهخواه ــزش نی
و لحنــیمایمتــر مــواردجــدی، در میدانیــم
آرامتــرنتیجــهبهتــریخواهــدداشــت.بــهاعتقــاد
مــنرئیسجمهــورایــاالتمتحــدهســعیدارد
ــد.« ــریکن ــکدرگی ــکوواردی ــرانراتحری ای

خرم آبادی: 
 تلگرام هرگز رفع فیلتر 

نخواهد شد
فضــای امــور در دادســتانکلکشــور معــاون
ــر ــعفیلت ــزرف ــرامهرگ ــردتلگ ــدک ــازیتأکی مج

نخواهــدشــد.
اینبــاره در مطلبــی در خرمآبــادی عبدالصمــد
نوشــت:»تلگــرامهرگــزرفــعفیلتــرنخواهــدشــد.
شــایعهبیاســاسرفــعفیلتــرتلگــرامکــهبــهمنظور
تنفــسمصنوعــیبــهپیکــرنیمهجــانایــنشــبکه
نمیتوانــد ازچندگاهــیمنتشــرمیشــود، هــر
ــی ــهپیامرســانهایداخل ــدمهاجــرتمــردمب رون
رامتوقــفکنــد.انشــاءهللابــابرنامهریزیهــای
بــابرطرفشــدن انجامشــدهدرآینــدهنزدیــک
پیامرســانهای بــه مهاجــرت موانــع، بعضــی
داخلــیتکمیــلوگامبلنــدیدرتحقــقشــبکهملــی

ــدشــد.« ــاتبرداشــتهخواه اطاع

کوتاه خبر 
ادعاهای تکراری آمریکا

نیکــیهیلــی،نماینــدهآمریــکادرســازمانملــلمتحــد،در
ــا»ســیبیان«،ضمــنتکــرارادعاهــاعلیــه مصاحبــهایب
ایــرانگفتــهدولــتدونالــدترامــپ،رئیسجمهــورآمریــکا،

آمادهگفتوگوباایراناست.
ویدرپاســخبــهپرســشمجــریبرنامــهدربــارهتوییــت
ــی، ــنروحان ــهحس ــابب ــهخط ــرانک ــهای ــپعلی ترام
رئیسجمهــورایــران،نوشــتهشــدهبــود،گفــت:همانطــور
کــهمیدانیــدایــرانبــالفظپــردازیمشــروعیتدســتو

پاکردهیامشروعیتدریافتکردهاست.
هیلــیگفــت:آنهــااروپاییهــاوســایرکشــورهایدخیــل
درتوافــقهســتهایراازکارهایــیکــهممکــناســت
ــتیم. ــننیس ــدارای ــاخری ــاندهاند؛م ــد،ترس ــامدهن انج
رئیسجمهــور]ترامــپ[کاریکــردکــهبگویــدایــاالت
متحــدهراتهدیــدنکنیــد؛چــونمــاهمــهتهدیــداتراجدی
ــا ــاسآنه ــابراس ــهم ــدک ــمانمیخواهی ــموش میگیری

اقدامکنیم.
ــت ــنتویی ــت:ای ــپگف ــتترام ــارهتویی ــهدرب ویدرادام
ایــرانراســرجایــشنشــاند؛چــونفهمیدنــداینهــافقــط
حــرفنیســتند.اگــرمیخواهیــدبــرایتوافــقجدیــدســر
ــو ــاشــماگفتوگ ــمب ــاحاضری ــد،م ــرهبرگردی ــزمذاک می
کنیــم؛ولــیقــرارنیســتمــاراتهدیــدکنیــدکــهایــنکار

ــم. راانجــامبدهی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مدیریت از دیدگاه امام رضا)ع(
دونکتــهمهــمدرایــنفرمایــشوجــوددارد:یکــیاینکــه
ــودرا ــیخ ــدســطحزندگ ــزاراســامیبای مســئولوکارگ
چنــانقــراردهــدکــهضعفــایجامعــهاوراالگــوبگیرنــدو
ازوضــعخــودرنــجنبرنــد؛ازطرفــیرفتــاربایــدبــهگونــهای
ــاننداشــته ــتسرکشــیوطغی ــهپولدارهــاجرئ باشــدک

باشــند.
همچنیــنایشــاندربــارهشــیوهرفتــاریکارگــزارانو
مأمــوراندولتــیفرمودنــد:اگــرزمــامحکومــترادردســت
ــوردو ــمخ ــریخواه ــادهتروکمارزشت ــذایس ــرم،غ گی
ــر ــرم(درب ــاین ــسازلباسه ــر)پ ــنوزب ــاسخش لب
ــاســختیومشــقتخواهــمزیســت. ــردوب ــمک خواه
ایــنیــکاصــلمهــماســت؛سادهزیســتی؛یعنــیدوریاز
تجملگرایــیواســرافواینکــههزینههــابایــدبجــاباشــد.
امــامرضــا)ع(نقــشحیاتــیکارگــزاراننظــاماســامیرا
ــد)ص( ــتمحم ــارهام ــد:درب ــیممیکنن ــهترس اینگون
ــرا ــرایشــانداری،ازخــدابتــرس؛زی ــیکــهب وفرمانروای
ــهدســتکســانی ــاهکــردهایوکارراب ــانراتب کارهــایآن
ــهداوری ــدبلندمرتب ــمخداون ــرحک ــهغی ــهب ســپردهایک
میکننــدوخــوددرایــنســرزمینمانــدگارشــدهوخانــه
ــر ــردهایوب ــرکک هجــرتومحــلفروآمــدنوحــیرات
ــوگند ــیرودوس ــتمم ــوس ــودت ــانب ــارب ــرانوانص مهاج
وپیمــانهیــچمؤمنــیرانــگاهنمیدارنــدوروزگاربــر
ــه ــیب ــرایزندگ ــانب ــذردوآن ــانبهســختیمیگ مظلوم
هزینــهایدسترســیندارنــدوکســیرانمییابنــدکــهنــزد

ــد. ــد،شــکایتکنن ــهدارن ــیک اوازاوضاع
ماجــرایایــنحدیــثآناســتکــهروزیمأمــونخدمــت
امــامرفــتوبــاخــودنامــهایطوالنــیداشــتکــهمتــن
ــود ــدهب ــوبآم ــدودرآنمکت ــرتخوان ــرایحض آنراب
کــهبعضــیروســتاهایکابــلبــهدســتلشــکریاناســام
فتــحشــدهاســت.وقتــیخوانــدنآنخاتمــهیافــت،امــام
فرمودنــد:آیــافتــحمناطقــیازقلمــروشــرکوکفــرتــورا
ــر ــاایــنخب خرســندســاختهاســت؟مأمــونپرســید:آی
ــه ــدوب ــاالرافرمودن ــبب ــاممطال ــدارد؟ام ــادمانین ش
ــرزمینهای ــلس ــترادرداخ ــوعدال ــد:ت ــدکردن اوتأکی
اســامیبرقــرارکــنوفقــرومحرومیــتراازریشــهبرانــداز
ــه ــنمای ــهای ــنک ــردمرســیدگیک ــهگرفتاریهــایم وب
خشــنودیوخوشــحالییــکحاکــماســامیاســت،نــه

ــازه. کشورگشــاییوفتوحــاتت
امــام)ع(ازســوییتصریــحمیکننــدکــهبــراثــرعواملــی،
افــرادیدرجامعــهزندگــیمیکننــدکــهازنظــرســامتی
ــر ــانب ــرایآن ــکاتیب ــدنمش ــدوپدیدآم ــکلدارن مش
ــی ــاطبیع ــوادثوجنگه ــالخوردگی،ح ــاری،س ــربیم اث
ــده،از ــانحــالنگرانکنن ــههم ــانب ــایآن ــابق اســت؛ام
نظــراســاممحکــوماســتوبایــدکارشــانرادرکمتریــن

زمــانســامانداد.
آنحضــرت)ع(فرمودنــد:خداونــدتوانمنــدانرا)آنــانکــه
ــف ــد(،مکل ــاردارن ــرایطیدراختی ــدرتوش ــات،ق امکان
کــردهاســتامــورزندگــیبیمــارانازکارافتــادهوبادیــدگان

راســاماندهنــد.
امــامرضــا)ع(امتیــازاتطبقاتــیراازبنیــادواژگــونکردنــد
ــدو ــفرهایانداختن ــفرهاس ــیازس ــهدریک ــیک وهنگام
ــد)و ــرآنفراخواندن ــرس ــانراب ــرآن ــیاهوغی ــانس غام
همــهبــاهــمبــاخــودایشــانغــذاخوردنــد(،یــکنفــربــه
امــامگفــتکــهایکاشبــرایاینهــاســفرهایجداگانــه
ترتیــبمیدادیــد؛امــامفرمودنــد:خامــوشبــاش.خــدای
همــهیکــیاســت.مــادریکــیوپــدریکــی)پــستفــاوت
نیســت(وپــاداشهرکــسبــهکــرداراوبســتگیدارد.

امــامدرتعالیــمواالیخویــشبــهکارگــزارانودیگــر
هرکســی کــه میآمــوزد اســامی نظــام مســئوالن
ــدو ــودباش ــاختنخ ــددرگامنخســتدراندیشــهس بای
ــازد ــکارس ــشآش ــودخوی ــتگیهایالزمرادروج شایس
ــدو ــرارکن ــهبرق ــیرابط ــدوبهخوب ــاتعه ــرانب ــادیگ وب
ــانو ــهمحروم ــهب ــد.توج ــردمباش ــهم ــزارهم خدمتگ
ــرایرفــعمحرومیــت،یکــیازاصــولمدیریتــی برنامــهب
امــاممیفرماینــد:پنــج امــام)ع(اســت؛همچنیــن
خصلــتبایــددرمدیــرانباشــد؛اگــرپنــجچیــزدرکســی
نبــود،درامــوردنیــاوآخــرتازاوانتظــارکارنیــکنداشــته
بــاش؛اصالــتخانوادگــی،اخــاقنیکــو،پایــداریدر
ــز ــواریروحوکرامــتنفــسوپرهی ــقوخــوی،بزرگ خل

ازپــروردگار.
مدیــریکــهازایــنخصــالبهــرهاینــدارد،نهتنهــادر
ــهخیــرش ــودومــردمب کارهــایخــودموفــقنخواهــدب
امیــدیندارنــد،بلکــهبــرایقشــرهایجامعــهکارشــکنیبه
ــازومشــکلآفرین ــردیدردسرس ــهف ــیآوردوب ــودم وج
را عمومــی نارضایتیهــای وســطح تبدیــلمیشــود
ــت ــبمدیری ــهمنص ــتاندازیب ــد.دس ــشمیده افزای
بــهعنــوانریاســتونــهبــرایخدمــتانحطــاطوهاکــت

ــد. ــممیزن ــتررارق ــهبیش هرچ

معــاوناولدســتگاهقضابــاتأکیــدبراینکــه
ــگاقتصــادی ــهدشــمنجن ــنشــرایطک درای
ــماقتصــادیو ــاراشــروعکــرده،جرای ــهم علی
ــت، ــاضنیس ــتواغم ــلگذش ــاتوقاب تخلف
ــارهتخلــفدرحــوزهارزوثبــت توضیحاتــیدرب

ــودروداد. ــفارشخ س
حجتاالســاموالمســلمینمحســنیاژهای
ظهــر از پیــش خبــریایکــه نشســت در
دیــروزبــاحضــورجانشــینفرمانــدهناجــا
ودادســتانتهــراندرمقــرپلیــسآگاهــی
تهــرانبرگــزارشــد،گفــت:درشــرایطیکــه
ــاشــروع ــهم ــگاقتصــادیراعلی دشــمنجن
کــردهاســت،برخــیافــرادســودجونیــزدر
ــهای ــهاقدامــاتمجرمان ایــنشــرایطدســتب
ــد ــرایطب ــهش ــاتدرهم ــناقدام ــد.ای میزنن
اســت؛امــادرایــنشــرایطکســیکــهمرتکــب

تخلــفاقتصــادیشــود،قطعــاقابــلگذشــتو
نیســت. چشمپوشــی

محســنیاژهایبــابیــاناینکــهتعــدادیاز
افــرادمرتبــطبــاثبــتســفارشکاالنیــزتحــت
ــه ــرد:درس ــحک ــد،تصری ــرارگرفتن ــبق تعقی
ماهــهامســالوازهمــانتاریخــیکــهبنــاشــد
اختصــاص واردات بــرای تومانــی ۴۲۰۰ ارز
ــن ــرایای ــارددالرارزب ــشاز۵۰میلی ــد،بی یاب
منظــورتخصیــصپیــداکــردهاســتکــهدرایــن
ــد ــرارگرفتن ــامق ــاناته ــرادیدرمظ ــهاف رابط
کــهوضعیــتآنــاندرحــالبررســیاســت
ــوندر ــاچ ــیدهایم؛ام ــمرس ــواردیه ــهم وب
مرحلــهتحقیقــاتهســتیم،نمیتــوانآنرا
اعــامکــرد.کوتــاهبایــدبگویــمتخلــفصــورت
ــا ــد؛ام ــیراواردکردهان ــیکاالی ــهوبرخ گرفت
ــد، ــتکردهان ــهدریاف ــاارزیک ــزانوارداتب می

متناســبنبــودهاســت.برخــیدیگــرارزرا
دریافــتکردهانــد،امــاآنکاالرابــامشــخصات
وبرنــددیگــریواردکردهانــدکــهتحقیقــاتدر

ــهدارد. ــزادام ــهنی ــنزمین ای
ســخنگویقــوهقضاییــهبــابیــاناینکــهازوزارت
صنعت،معدنوتجارتدرخواســتشــدهاســت
ایــنمــوارد بررســی نیــزدرحــال آنــان و
ازســویوزارت نامــهای هســتند،گفــت:در
ــد ــامکردن ــاناع ــدنوتجــارتآن ــت،مع صنع
ایــنتخلفــاترادراواخــرســال۹۶متوجــه
شــدند؛امــاســؤالاینجاســتکــهپــساز
اقدامــی چــه تخلفــات ایــن متوجهشــدن
ــه ــدموضــوعراب ــامیگوین ــد؛آنه انجــامدادهان
ــهای ــبنام ــاتدرقال ــراتووزارتاطاع تعزی

ــم. ــامکردی ــمیاع رس
محســنیاژهایازبازداشــتمدیــرکلســازمان
ــردادوگفــت: ــشخب توســعهتجــارتومعاون
همچنیــنخانمــیکــهمســئولثبــتســفارش
بــوده،بــههمــراهطــراحســامانهکــهخــود
ــت ــت،بازداش ــدهاس ــرفش ــشمعت ــهجرم ب

شــدند.
ســخنگویقــوهقضاییــهاظهــارکــرد:تــابــهایــن
ــفارش ــتس ــهثب ــرکتدرزمین ــه۵۸ش لحظ
در یــا پروندهشــان کــه داشــتند تخلــف
مرحلــهتحقیقــاتابتدایــیاســتیــادراختیــار
بازپــرسقــرارداشــتهوپیگیریهــادربــارهآنهــا

ــهدارد. ادام

ویدرخصــوصتخلفــاتحــوزهتلفــنهمــراه
گفــت:۴۰شــرکتپرونــدهدارنــدواجمــاال
ــن ــیازای ــت.برخ ــدهاس ــرزش ــیمح تخلفات
ــه ــدکــهب شــرکتهــافاکتورهایــیصــادرکردن
افــرادیتلفــنهمــراهفروختهانــد.ازخریــداران
تحقیــقشــدهومشــخصشــدهاســتکــه

ــت. ــوریاس ــاص ــنفاکتوره ــیازای برخ
از تحقیــق و بررســی از همچنیــن وی
داد خبــر شســتا بــه وابســته شــرکتهای
وگفــت:مدیــرعامــلشســتانیــزاحضــارشــدو
مــوردتحقیــققــرارگرفــت.اوازبعضــیمــوارد
ــن ــرودودرای ــولدادب ــاق ــود،ام ــاعب بیاط

زمینــهتحقیــقکنــد.

ــد ــدهوحی ــهپرون ــهب ــوهقضایی ــاوناولق مع
ــکه ــلطانس ــهس ــانههاب ــهدررس ــنک مظلومی

ــنفــرد مشــهوراســت،اشــارهکــردوگفــت:ای
ــهدلیــلهمیــنموضوعــات درســال۹۱و۹۲ب
وتخلفــاتبــههمــراهگروهــیکــهبیــشاز۱۵
ــال ــاماخ ــهاته ــایی،ب ــت،شناس ــوداش عض
ــه ــتگیروب ــوردس ــیوارزیکش ــامپول درنظ

ــیشــد. ــرامعرف دادس
ــا ــرزاســتب ــزمح ــشنی ــهاتهام ــردک ــنف ای
ــه ــدوب ــهروش ــازاتروب ــدمج ــتاش درخواس
دادگاهرفــت؛امــاهمــانموقــعبانــکمرکــزی
نامــهایرســمیزدواعــامکــردایــنفــردعامل
بانــکمرکــزیبــودهواورامــوردتأییدقــرارداد؛
ــف ــیتخل ــرکس ــماگ ــامیخواهی ــنم بنابرای
کــرده،برخــوردبــاآنبــهشــکلدرســتانجــام

شود.
ویدرپاســخبــهپرسشــیدیگــردربــارهاینکــه
ــامرتبطــان ــازادهی ــوندرپروندههــاآق ــاتاکن آی
ــارکــرد: ــر،اظه ــاخی ــهاودســتگیرشــدهاندی ب
خــود معنــای در را آقــازاده بخواهیــم اگــر
ــدند، ــتگیرش ــهدس ــرادیک ــاماف ــم،تم ببینی
ــه ــدوب ــمبودهان ــکخان ــاوی ــکآق ــدی فرزن
عبارتــیهمــهآنهــاآقــازادهوخانــمزادههســتند؛
امــاآقــازادهدرآنمعنــاکــهدرفرهنــگمــارایــج
شــده،درمیــانایــنافــرادنبــودهاســت؛البتــه
تاکنــونآقــازادهایدســتگیریــابازداشــتنشــده
ــه ــاب ــاتم ــهتحقیق ــتدرادام ــناس وممک
مــواردیبرســیمیــانرســیم؛تاکنــونبــههیــچ

آقــازادهاینرســیدهایم.

ادامه از صفحه اول

ــا ــاریب ــالج ــیس ــرانط ــتانیته ــهدادس ــتمینجلس هش
حضــور۲۰نفــرازبانــواندارایپایــهقضایــیدادســرایتهــرانو
برخــیازمعاونــانســتادیایــندادســرا،بــهریاســتجعفــری

ــد. ــزارش ــرانبرگ ــتانته ــادیدادس دولتآب
دادســتانتهــرانســخنانخــودرابــاطــرحچنــدنکتــهدربــاره
مبــارزهبــافســادوعلــلواســبابتشــکیلپروندههــایقضایی
بــاموضــوعمفاســداقتصــادیآغــازکــردوبــهعنــوانمهمتریــن
ــتگاههای ــاتدس ــیتصمیم ــهبعض ــاد،ب ــروزفس ــلدرب عام
ــیاز ــت:بخش ــارداش ــحاظه ــردودرتوضی ــارهک ــیاش دولت
ــات ــهتصمیم ــاد،ب ــایفس ــکلگیریپروندهه ــههایش ریش
ــیبرمیگــرددکــهخــارجازاراده مســئوالندســتگاههایاجرای
ــکه، ــوزهس ــایآنرادرح ــتونمونهه ــیاس ــتگاهقضای دس

ــم. ــاهدبودی ــیش ــایواردات وارداتکاال،ارزوخودروه

جعفــریدولتآبــادیدربــارهافزایــشقیمــتســکهبــه
تصمیــمدولــتدائــربــهورودهفــتمیلیــونوششــصدهــزار
ســکهطــابــهبــازاراشــارهکــردودربــارهتأثیــرایــناقــدامدر
وضعیــتبــازارســکهاظهــارداشــت:دولــتتصمیــمگرفتســکه
طــاواردبــازارکنــدکــهازآرامــشنســبیبرخــورداربــودوایــن
ــیداشــت؛ ــکهدرپ ــدس ــرایخری ــرادراب ــهاف ــدام،مراجع اق
بنابرایــنقــوهقضاییــهدراتخــاذایــنتصمیــمنقــشنداشــته
ــاذ ــیاتخ ــارنقدینگ ــدفمه ــاه ــهب ــتک ــدامدول ــناق وای
ــهایکــهبرخــیافــراد ــهگون ــرمعکــوسگذاشــت؛ب شــد،تأثی
ــه ــودب ــاکخ ــروشام ــیف ــدیوحت ــاینق ــاپساندازه ب
بــازارســکهرویآوردنــد؛درحــالحاضــرتوزیــعآنوهمچنیــن
ــالخواهــد ــهدنب ــلســکههاآســیبهاییب ــریازتحوی جلوگی

داشــت.

اولــفاســگوک،رئیــسشــورایامنیــتســازمانملــلونماینــده
ســوئددرایــنســازمان،ازدونالــدترامــپرئیسجمهــورآمریــکاو
ــادلاتهامــات ــرانخواســتازتب ــورای ــیرئیسجمه حســنروحان

لفظیعلیهیکدیگرخودداریکنند.
ویتأکیــدکــرد:درجلســهروزچهارشــنبهشــورایامنیــتســازمان

مللدربارهاینموضوعبحثخواهدشد.
پــسازماههــااتهامزنــیوتهدیــدترامــپودیگــرمقامــاتدولــت
ــه ــرانب ــوریای ــیرئیسجمه ــران،حســنروحان ــهای ــکاعلی آمری
ــه ایــنتهدیــداتپاســخداد.ایــنســخنانرئیسجمهــورایــرانب
واکنــشتوییتــریترامــپدرهمــانروزمنجرشــد.اظهــاراتترامپ
عــاوهبــرواکنــشرســانهایگســتردهدرسراســرجهــانوایــران،از

سویمقاماترسمیایراننیزپاسخدادهشد.
آقــایظریــفدرپیامــیدرصفحــهتوییتــرخــودبــهترامپیــادآوری

ــداردو ــین ــرانتازگ ــتای ــرایمل ــتگوییهای«اوب ــرد»درش ک
ــی ــنلفاظیهای ــهچنی ــتهب ــالگذش ــول۴۰س ــادرط ــوشآنه گ

عــادتکــردهاســت.
ــتگوییهای ــهدرش ــاالب ــماحتم ــوده ــامخ ــیازپی ویدربخش
چنــدمــاهپیــشدونالــدترامــپعلیــهرهبــرکــرهشــمالیاشــاره

کردهاست.
ظریــفنوشــت:مــاتحــتتأثیــرقــرارنگرفتیــم.دنیــاچنــدمــاه
پیــش،درشــتگوییهایخشــنتریشــنید؛ایرانیهــاهــم
چهــلســالاســتکــهچنیــندرشــتگوییهایی-البتــهازنــوع
متمدنانهتــرآنرا-شــنیدهاند.مــاقدمتــیبــهدرازاییــکهــزاره
ــوری ــهامپرات ــم؛ازجمل ــولامپراتوریهــابودهای ــموشــاهداف داری
ــورهادوامآورد. ــیکش ــربعض ــولعم ــشازط ــهبی ــانک خودم

محتــاطباشــید.

 پرونده های فساد 
در بستر بعضی تصمیمات دولتی شکل می گیرد

 درخواست رئیس شورای امنیت سازمان ملل
از ترامپ و روحانی

سیاسـت2

،،
تــا بــه ایــن لحظه ۵۸ شــرکت در زمینه 
ثبــت ســفارش تخلــف داشــتند کــه 
پرونده شــان یــا در مرحلــه تحقیقــات 
ابتدایــی اســت یــا در اختیــار بازپــرس 

قــرار دارد
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نمایندگیهــای رؤســای همایــش در جهانگیــری اســحاق
ــه ــکده ــاتبری ــراندرخــارجازکشــورب ــوریاســامیای جمه
کرامــتومیــادباســعادتامــامرضــا)ع(اظهــارداشــت:امــروز
کشــوردرشــرایطخطیــریقــرارگرفتــهاســت؛امــاایــنشــرایط
ــددرک ــاآننیازمن ــهب ــرایمواجه ــهب ــت؛بلک ــدهنیس فلجکنن
ــکاریهســتیم. ــایابت ــهراهکاره درســتمســائلوتوجــهب

معــاوناولرئیسجمهــوربــابیــاناینکــهواقعیتهــایپیــشرو
بــهمــامیگوینــددرکنــارانبوهــیازمحدودیتهــا،فرصتهــای
جدیــدیایجــادشــدهاســت،تصریــحکرد:نخســتینوظیفــهما،
شــناختدقیــقومســئولیتپذیرینســبتبــهمســائلپیــش

روست.
ــرمایههاو ــهس ــدازهم ــهبای ــراینک ــدب ــاتأکی ــریب جهانگی
ــاد ــرد:اتح ــانک ــود،خاطرنش ــتفادهش ــوراس ــایکش ظرفیته
سیاســیجــدی،ضــرورتامــروزماســت.همــهمســئوالن
ــه ــیراب ــادداخل ــیازاتح ــشبزرگ ــدنمای ــهکشــوربای عالیرتب
صحنــهبیاورنــد.درهمیــنراســتابــهفضــلالهــیدرهفتههــای
آینــدهشــاهدبخشــیازایــننمایــشخواهیــمبــودوجریانهاو
شــخصیتهاینمادیــنکشــوردرکنــارهــمقــرارخواهنــدگرفــت.
ویاســتفادهازظرفیــتایرانیــانمقیمخــارجازکشــورراضروری
خوانــدوبــابیــاناینکــهدســتگاههایامنیتــیواطاعاتــیبایددر

ایــنشــرایطاختیــاراتالزمرابــهســفرایکشــوربدهنــد،افــزود:
ــارجو ــمخ ــانمقی ــور،ایرانی ــیکش ــایعلم ــرازظرفیته اگ
توانمنــدیمدیــرانکشــوربهخوبــیاســتفادهشــود،قــادرخواهیم

بــودمســائلرابــهنحــومطلــوبحلوفصــلکنیــم.
ــاوجــود ــرانب ــهای ــادآوریاینک ــای ــورب ــاوناولرئیسجمه مع
بینظیــری ظرفیتهــای و فرصتهــا از مشــکات همــه
ــرده ــتجــوانتحصیلک ــرد:جمعی ــحک برخــورداراســت،تصری
وخــاقکشــوربهویــژهدرحــوزهفعالیتهــایدانشبنیــان
میتوانــدمعجــزاتبزرگــیخلــقکنــدودرزمینــهمنابــعطبیعــی
ــا ــگاهنخســتدنی ــتوگازدرجای ــرنف ــرانازنظــرذخای ــزای نی
قــراردارد؛ضمــنآنکــهتوانمنــدیصنعتــیبســیارزیــادینیــزدر
کشــوروجــودداردوبــااتــکابــرایــنظرفیتهــامحدودیتــیبرای
ــودروابطــی ــاکشــورهایهمســایهخ ــرانب ــم.ای توســعهنداری

ــهدارد. صمیمان
ویبــابیــاناینکــههمــهبرنامههــاوسیاســتهایدولــتقابــل
اصــاحاســتونخبــگانکشــورمیتواننــدنظــراتاصاحــیخود
رابــهدولــتارائــهدهنــد،افــزود:تیــمدولــتنیــزقابــلاصــاح
ــندوران ــددرای ــدنمیتوان ــرمیکن ــهفک ــسک ــتوهرک اس
ســختدرجهــتحــلمســائلمــردمتــاشکنــد،بهتــراســت

مســئولیتشرابــهدیگــریبســپارد.

ــلمتحــد، ــراندرســازمانمل ــمای ــدهدائ ــیخوشــرو،نماین غامعل
درنامــهایبــهتاریــخ۲۶تیرمــاهامســالبــهشــورایامنیــتپیــرو
ــال ــردادس ــاهو۲۹خ ــاه،۲۱مهرم ــیندر۱3دیم ــایپیش نامهه
۱3۹۶توجــهایــنشــورارابــهنــکاتزیــرجلــبکــردهوخواســتارثبت

ایــننامــهبــهعنــوانســندایــنشــوراشــدهاســت.
ــخصیتهای ــیازش ــت:برخ ــدهاس ــرانآم ــیای ــهنمایندگ درنام
ــام ــفویلی ــونرودول ــکاهمچ ــتآمری ــکاراندول ــیوهم سیاس
لوئیــسجولیانــیونیوتــنلــرویگینگریــچدرنشســت3۰ژوئــن
۲۰۱۸)۹تیرمــاه۹7(یــکفرقــهتروریســتیضدایرانیحضــوریافتند
ــج ــیراتروی ــهشــهروندانایران ــورآشــکارخشــونتعلی ــهط ــهب ک

میکــرد.
وییــادآورشــدهاســت:ســازمانمجاهدیــنخلــق)امکــیاو(یــک
فرقــهتروریســتیمشــهورومســئولمــرگبیــشاز۱7هــزارایرانــی
همچــوننماینــدگانمجلــس،مقامــاتعالیرتبــهدولتــیونظامــی،
ــه ــاعخارجــیاســتک ــناتب ــاهوهمچنی ــادیبیگن شــهروندانع
بارهــاازســویاعضــایســازمانملــلوارگانهــایمســتقلمســتند

شــدهاســت.
خوشــروبــابیــاناینکــهحــذفایــنفرقــهازلیســتآمریــکادر۲۰۱۲
بــاپرداخــتپــولبــهالبیهــایسیاســیآمریــکاانجــامشــد،تأکیــد
ــتاندارد ــرداس ــاندهندهرویک ــانش ــدام،تنه ــناق ــت:ای ــردهاس ک

دوگانــهوانتخابــیدولــتآمریــکادرمبــارزهبــاتروریســماســت.
ویاظهــارکــردهاســت:برخــافادعاهــایاخیــرگمراهکننــدهایــن
گــروهتروریســتی،ادلــهوشــواهدکافــیمبنــیبــرتــداومایدئولــوژی
انحرافــیخطرنــاکوشــیوهرفتــارمطــرودوهمچنیــندخالــتدر
عملیــاتتروریســتیوجــودداردکــهمســئولیتبینالمللــیهمــهآنها

بــاایــاالتمتحــدهاســت.
ــادآور نماینــدهجمهــوریاســامیایــراندرســازمانملــلمتحــدی
ــمندر ــیدش ــرویسهایاطاعات ــاس ــهب ــنفرق ــت:ای ــدهاس ش
توطئههــایتــروردانشــمندانهســتهایایــراندرســالهای۲۰۱۰تــا

ــرد. ــکاریک ۲۰۱۵هم
خوشــروتصریــحکــردهاســت:جمهــوریاســامیایــرانبهشــدت
ــه ــرانازجمل ــردمای ــهم ــکاعلی ــتآمری ــیدول ــاتغیرقانون اقدام
ــروه ــوانگ ــهعن ــانراب ــکمنافق ــیگروه ــنمال ــتوتأمی حمای
ــیرادرنقــض ــدامغیرقانون ــناق ــدوای تروریســتیمحکــوممیکن
حقــوقبینالملــل،اهــدافواصــولمنشــورســازمانملــلمتحــدو
همچنیــنقوانیــنبینالمللــیمقابلــهبــاتروریســمبهویــژهتعهــدات
ــهو ــری،محاکم ــرایجلوگی ــدهب ــاالتمتح ــتای ــیدول بینالملل

مجــازاتجرمهــایتروریســتیمیدانــد.
ویتأکیــدکــردهاســت:دولــتآمریــکابایــدازادامــهاینسیاســتها

دســتبــرداردوچنیــناقدامــاتغیرقانونــیرامتوقفکند.

خوشرو:

آمریکا، مسئول اقدامات تروریستی منافقان است
به زودی همه جریان ها و شخصیت های نمادین کشور 

کنار هم قرار خواهند گرفت

ــی، ــاتدفاع ــاتوتبلیغ ــزارتباط ــلازمرک ــهنق ب
سرلشــکرمحمدباقــری،رئیسســتادکلنیروهای
مســلحکشــورمان،دربیانیههایــیازمواضــعو
رئیسجمهــور مقتدرانــه و انقابــی گفتمــان

ــرد. ــتک ــورمانحمای کش
مواضــع بــه اشــاره بــا وی بیانیــه ایــن در
ــکاودررأس ــهآمری ــتحاکم ــههیئ جنگافروزان
آنهــارئیسجمهــورکمخــردایــنکشــورتأکیــد
کــردهاســتنیروهــایمســلحجمهــوریاســامی
ایــرانتحــتامــرفرماندهــیمعظــمکلقــوا
ــیامنیــت ــهالعالــی(وتدابیــرشــورایعال )مدظل
ملــی،هرگونــهتهدیــددرهــرســطحیراعلیــهملــت
ایــرانبــاپاســخیکوبنــدهوپشــیمانکنندهمواجــه

ــاخت. ــدس خواهن
ویدرایــنبیانیــهبــاتأکیــدبــرایــننکتهکــه»باید

ــا ــاازاحمقه ــمنانم ــهدش ــردک ــکرک ــداراش خ
آفریــدهشــدهاند«،بــهتوهــمرئیسجمهــورآمریــکا
ــرای ــانب ــخصیتجه ــنش ــوانمنفورتری ــهعن ب
ــتمتحــد ایجــادشــکافوآشــوبدرصفــوفمل
ومنســجمایــرانازطریــقاعمــالفشــارهای
ــت ــت:مل ــزودهاس ــردهواف ــارهک ــادیاش اقتص
سلحشــوروانقابــیایــرانبــهعنــوانولینعمتــان
نظــاماســامیطــیچهــاردهــهگذشــتهدر
فرازونشــیبهایگوناگــونوفشــارهاییبــهمراتــب
بیشــترازایــندورهزمانــیهمــوارهنشــاندادهانددر
ــادشــمنان،بهویــژهآمریــکایجنایتــکار مواجهــهب

ورژیــمجعلــیصهیونیســتیومــزدورانآنــان
ــظوحــدتوانســجام ــاحف ــانب ــهوجه درمنطق
درشــت و ریــز توطئههــای همــه مثالزدنــی،
دشــمنرانــاکامنمــودهوبــهشکســتکشــیدهودر
ایــندورهنیــزبــاپیــروزیقاطــعبــردشــمنغلبــه
ــاله ــلس ــخچه ــوادثتاری ــعوح ــهوقای ــردهک ک
ــتاســت. ــنواقعی ــایای ــاباســامیگوی انق

ــر ــدب ــاتأکی ــهب ــنبیانی ــریازای ــشدیگ دربخ
اینکــهتاریــخپرافتخــارملــتسلحشــور،انقابــیو
صلحدوســتایــرانحاکــیازایــناســتکــهایــن
ــدهاســت: ــوده،آم ــینب ــچجنگ ــرهی ــتآغازگ مل

جمهــوریاســامیایــرانهمــوارهپرچــمدارصلــحو
ثبــاتوآرامــشدرمنطقــهبــودهوبــهعنــوانقدرت
ــواره ــزهم ــههرم ــارسوتنگ ــجف ــلطدرخلی مس
ضامــنامنیــتکشــتیرانیدرایــنآبــراهحیاتــیو
اقتصــادجهانــیبــودهوقــدرتاعمــالهــرتدبیــری

ــزدارد. ــهنی ــنمنطق رادرای
رئیــسســتادکلنیروهــایمســلحافــزودهاســت:
ــه، ــورکودکان ــکتص ــای ــکاب ــورآمری رئیسجمه
باطــلومحاســباتغلــطکــهمیتوانــدبــدون
ــرملــتایــرانفشــارواردآورد،در ــهب تحمــلهزین
ــدو ــیجدی ــادیونفت ــایاقتص ــدارکتحریمه ت

ــهدر ــالآنک ــت؛ح ــراس ــاندیگ ــایپنه توطئهه
صــورتاجراییکــردنایــنتهدیــدات،عمــامنافــع
خــودوسرســپردگانشدرهــرگوشــهازعالــمرادر
معــرضقــدرتیــاورانانقــاباســامیقــرارداده

اســت.
ــی ــرآمادگ ــدب ــنتأکی ــانضم ــهدرپای ــنبیانی ای
انقــاب رهبــرمعظــم فرامیــن اجــرای بــرای
سیاســتهای و العالــی( )مدظلــه اســامی
ــیوانســجام ــامووجــودوحــدت،همدل کاننظ
ــتدر ــدانمل ــت:فرزن ــورآوردهاس ــوایکش درق
نیروهــایمســلحبحمــدهللادراوجآمادگــیبــهســر
میبرنــدواطمینــانمیدهنــدهرگونــهتوطئــه
ــدکــرد ــرانرادرنطفــهخفــهخواهن علیــهملــتای
ــه ــدنیب ــیفراموشنش ــتهدرس ــونگذش وهمچ

دشــمنانخواهنــدداد.

سرلشکر باقری:
قدرت اعمال هر تدبیری را در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس داریم

اتهام زنی دبیر کل سازمان ملل 
به حزب هللا

ــت ــورایامنی ــتش ــره«،درنشس ــزارش»النش ــاسگ براس
ــاره ــل،درب ــازمانمل ــرکلس ــرش،دبی ــوگوت ــزارشآنتونی گ
قطعنامــهصادرشــدهبــرایپایــاندادنبــهجنــگمیــان
حــزبهللاورژیــمصهیونیســتیبــهبحــثگذاشــتهشــد.وی
درگــزارشخــودمدعــیشــدحــزبهللاقــدرتدولــتلبنــان
ــردهاســت.ویدرادامــه ــرایاعمــالحاکمیــتراازبیــنب ب
ــانآشــکارا ــرد:حــزبهللاهمچن ــاک ــایخــودادع اتهامزنیه
ــه ــتوهیچگون ــیاشراداراس ــدرتنظام ــدق ــاممیکن اع
پیشــرفتیدرزمینــهخلــعســاحگروههــایمســلحخــارجاز

ــهاســت. ــتصــورتنگرفت ســیطرهدول

 شوک آلمان به 
عربستان و ترکیه

ــب ــیتصوی وزارتاقتصــادآلمــانازتوقــفتقریب
مجــوزصــادراتتســلیحاتبــهکشــورهایترکیــهو
عربســتانســعودیاززمــانرویکارآمــدندولــت

جدیــدآلمــانخبــرداد.
»دیپرســه«، اتریشــی روزنامــه بــهگــزارش
ــک ــهی ــانب براســاسپاســخوزارتاقتصــادآلم
درخواســتفراکســیونچــپپارلمــانآلمــانبیــن
۱۴مــاهمــارس)روزســوگندکابینــهجدیــدآلمان(
و3۰ژوئــنتنهــابــهصــورتجزئــیمجوزصــادرات
تســلیحاتبــهایــندوکشــوروجودداشــتهاســت.

 نمایش مضحک برای 
خراب کردن امیر قطر

ــی ــرانبریتانیای ــیازبازیگ ــت،گروه ــزارشایندیپندن ــهگ ب
دعــوتشــدهاندتــادرمدتزمــانحضــور»تمیــمبــن
ــه ــراضب ــدندراعت ــیدرلن ــردرتظاهرات ــرقط ــد«امی حم
ــز ــکمرک ــری ــنخب ــد.براســاسای حضــوراوشــرکتکنن
اســتخدامبازیگــربــهنــام»اکســتراپیپــل«دریــکتبلیغــات
کاریبــهشــماریازبازیگــرانایمیــلزدهوازآنهــاخواســته
دریــکتظاهــراتعلیــهامیــرقطــرمشــارکتداشــتهباشــند.
دســتمزدتعیینشــدهبــرایهــرنفــر۲۰پونــدبــودهوازآنهــا
ــن ــدندرای ــتلن ــهوق ــاســاعت۱۲:3۰ب خواســتهشــدهت

ــد. ــرکتکنن ــوانسیاهیلشــکرش ــهعن ــراضب اعت

اردوغان:مقامات صهیونیستی 
تجسم روح هیتلر هستند

ــون ــبقان ــهتصوی ــشب ــاندرواکن ــباردوغ ــبطی رج
موســومبــه»کشــوریهــود«درپارلمانرژیمصهیونیســتی،
بهشــدتازایــنرژیــمانتقــادکــرد.بــهنوشــته»رویتــرز«،
و »فاشیســتترین را صهیونیســتی رژیــم اردوغــان
و نژادپرســتترین«حکومــتجهــانتوصیــفکــرد
مقامهــای از برخــی در هیتلــر آدولــف روح گفــت:
اســرائیلیظهــورکــردهاســت.ویهمچنیــنگفــترژیــم
ــزهو ــوارغ ــهن ــورب ــاتک ــلحم ــهدلی ــتیب صهیونیس
هــدفقــراردادنغیرنظامیــانبــاجنگنــده،تانــکودیگــر
ــیتروریســتی«اســت. ــایســنگین،»دولت جنگافزاره

 هزینه کمرشکن انتخابات 
در پاکستان

کمیســیوننظــارتبــرانتخابــاتپاکســتاناعــامکــردشــاهد
پرهزینهتریــنانتخابــاتتاریــخایــنکشــوربــهمبلــغحــدود
ــوط ــود.بیشــترینهزینههــامرب ــمب ــوندالرخواهی ۴۰۰میلی
بــهتأمیــنامنیتســتادهایانتخاباتیاســت.۲۰۰میلیــوندالر
هزینــه3۵۰هــزارنیــرویارتــشپاکســتانو۲۰۰میلیــونبرای
آمــوزشنیروهــایاجرایــیســتادهایانتخاباتــیبــرایحفــظ
امنیــتاســت.بودجــهایکــهبــرایانتخابــاتدرنظــرگرفتــه
ــالهای۲۰۰۸و۲۰۱3 ــاتس ــترازانتخاب ــربیش ــده3براب ش
اســت.انتخابــاتپاکســتاندرســال۲۰۰۸حــدود۱۸میلیــون
دالرودرســال۲۰۱3حــدود۴7میلیــوندالرهزینــهداشــت.

بین الملل

معاون اول دستگاه قضا با تأکید براینکه دشمن جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کرده است:

جرائم اقتصادی قابل اغماض نیست



فناوری

هوشمصنوعیوآیندهپیشرو
گروه فناوریمنصوره عبایی

M.Abaie@eskimia.ir

تاکنــون هــوش مصنوعــی هیــچ پیشــرفت واقعــی 
هــوش  عبــارت  و  اســت  نداشــته  خالقیــت  در 

مصنوعــی تهدیدآمیــز اســت. 

ــه ایــن اســم ســاخته  اســتیو اســپیلبرگ فیلمــی ب
اســت کــه درآن ناگهــان کامپیوتــر تبدیــل بــه اربــاب 
ــاوری  ــک فن ــن ی ــع ای ــود؛ در واق ــان ها می ش انس
اســت، فنــاوری کــه در انجــام کارهــای تکــراری بــه 
انســان کمــک می کنــد و در نهایــت پیشــرفت را بــه 
ــر  ــوژی منج ــرفت تکنول ــن پیش ــراه دارد و همی هم
بــه کشــف ســند حقوقــی، عکســبرداری اشــعه 
ــرفت ها  ــن پیش ــه در ای ــت ک ــوده اس ــس و... ب ایک

ــدارد.  ــرای انســان وجــود ن تهدیــد بزرگــی ب
انســان  ابــر  بــه  تبدیــل  انســان ها  در حقیقــت 
از  بــرای مثــال می توانیــم وســیله ای  شــده اند، 
جیبمــان در بیاوریــم و در سراســر جهــان صدایمــان 
را منتقــل کنیــم و بــا یکدیگــر بــه گفتمــان بپردازیــم. 
همچنیــن از منظــر فیزیــک ممکــن اســت قوانیــن 
ــر از  ــد فرات ــک را بشــکنیم. انســان ها می توانن فیزی

خــالق باشــند. 
شــغل هایی وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت ناپدیــد 
شــوند، بــا اینکــه ایــن موضــوع ممکــن اســت 
ــان ها  ــن انس ــد؛ ولیک ــر برس ــه نظ ــده ب ناراحت کنن
ــه انجــام کارهــای بیشــتر از ایــن هســتند و  قــادر ب
ــازی و  ــدی از توانمندس ــطح جدی ــه س ــد ب می توانن

ــند. ــف برس کش
ــاد  ــا زی ــم ی ــم ک ــریت برگردی ــخ بش ــه تاری ــر ب اگ
جملــه  از  ارزشــمند  امکانــات  تمــام  تقریبــا 
اختراعــات، فناوریــی، تلفــن و... در 150 ســال اخیــر 
ــده  ــا در 150 ســال آین ســاخته شــده اســت و قطع
ــه  ــد و ب ــد ش ــاخته خواه ــتری س ــوالت بیش محص
ــت.  ــه اس ــاال رفت ــراع ب ــرعت اخت ــد س ــر می رس نظ
بــه اعتقــاد دانشــمندان تاکنــون فقــط یــک درصــد 

از محصــوالت جالــب اختــراع شــده اند. 
هنــوز ســرطان درمــان نشــده اســت و ماشــین 
پرنــده وجــود نــدارد. هنــوز وســیله ای در مغــز 
ــات  ــه اطالع ــت ک ــده اس ــته نش ــان کار گذاش انس
ــد.  ــرار ده ــان ق ــار انس ــده را در اختی ــته ش خواس
دارد کــه  وجــود  زیــادی  تکونولوژی هــای  هنــوز 

نشــده اند.  اختــراع 
انســان ها هنــوز ســیر جاذبــه ای ندارنــد کــه بتواننــد 
ــل  ــر نق ــکان دیگ ــه م ــی ب ــور از مکان ــرعت ن ــا س ب

ــد.  مــکان کنن
ــه  ــخرآمیز ب ــدا تمس ــات در ابت ــن موضوع ــاید ای ش
نظــر برســد ولیکــن حــدود 200 ســال پیــش نظــر 
کارشناســان بــر ایــن بــود کــه امــکان پــرواز وجــود 
نخواهــد داشــت و اگــر خیلــی ســریع تر از آنچــه کــه 
ــد  ــد، خواهی ــت کنی ــد، حرک ــا آن بدوی ــد ب می توانی
ــای مطــرح در  ــه تکنولوژی ه ــکان ارائ ــذا ام ــرد؛ ل ُم
ــت و دور  ــد داش ــود خواه ــز وج ــی نی ــال های آت س

از ذهــن نیســت.

اخبار اقتصادی
مصرفبرقدرکشور

کاهشیافت
اوج مصــرف بــرق در روز گذشــته 5۴ هــزار و 2۴1 
ــه روز  ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــد ک ــت ش ــگاوات ثب م
یکشــنبه یــک هــزار و ۳۷0 مــگاوات کاهــش داشــته 

ــت. اس
سه شــنبه،  گذشــته  روز  در  بــرق  مصــرف  پیــک 
ــگاوات  ــزار و 2۴1 م ــزان 5۴ ه ــه می ــاه ب دوم مردادم
ــان  ــن زم ــه در ســال گذشــته در همی ــزارش شــد ک گ
بــوده  مــگاوات  و 5۷۹   پیــک مصــرف 5۳ هــزار 

است. 
همچنیــن میــزان مصــرف بــرق صنایــع در روز گذشــته 
۳۶2۷ مــگاوات بــوده کــه در مقایســه بــا روز یکشــنبه 
ــت شــده، مصــرف  ــگاوات ثب ــزان آن ۳۸21 م ــه می ک

بــرق ایــن بخــش قــدری کاهــش داشــته اســت. 
عــالوه بــر ایــن مصــرف بــرق در روز گذشــته نســبت به 
روز یکشــنبه، 1۳۷5 مــگاوات کاهش داشــته اســت که 
می تــوان گفــت بــا توجــه بــه هــوای گــرم ایــن ایــام، 
مدیریــت مصــرف خوبــی از ســوی مشــترکین انجــام 
ــت  ــن مدیری ــان ای ــد همچن ــت و می طلب ــده اس ش
ــی های  ــا خاموش ــی را ب ــای آت ــا روزه ــد ت ــه یاب ادام

حداقــل و بــدون بحــران ســپری کنیــم. 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق گفته هــای محمودرضــا 
بــر اســاس  حقی فــام ســخنگوی صنعــت بــرق 
پیش بینی هــای صــورت گرفتــه بــرای مــاه آینــده 
ــر  ــالوه ب ــت، ع ــده اس ــزارش نش ــی گ ــرایط خوب ش
ایــن بایــد گفــت کــه عمــده مشــکل مــا در مردادمــاه 
ــزان  ــر می ــا اگ ــت؛ ام ــهریورماه اس ــه اول ش و دو هفت
ــوان  ــد می ت ــد بمان ــه درص ــن س ــرف، همی ــد مص رش
ــکل  ــده مش ــه آین ــه هفت ــا س ــه ت ــرد ک ــی ک پیش بین

خاموشــی برطــرف می شــود.

محدودیتیدرعرضه
گازوئیلوبنزینوجودندارد

در 2۴ ســاعت اخیــر، برخــی اخبــار و شــایعه ها 
ــن  ــل )نفــت گاز( و بنزی ــود عرضــه گازوئی ــاره کمب درب
در برخــی نقــاط کشــور مثــل تهــران، موجــب مراجعــه 
ــه  ــوختگیری ب ــان س ــول متقاضی ــد معم ــش از ح بی
ــه  ــود ک ــده ب ــع ش ــوخت مای ــه س ــای عرض جایگاه ه
ایــن مســئله در برخــی نقــاط کشــور از جملــه حاشــیه 
برخــی کالنشــهرها، موجــب ایجــاد صف هــای طوالنــی 

ســوختگیری شــد. 
فاطمــه کاهــی ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی در ایــن خصــوص گفــت: در 
حــال حاضــر و همچنیــن روزهــای اخیــر، هیــچ گونــه 
محدودیــت و مشــکلی در عرضــه نفــت گاز و بنزیــن در 

ــته ایم.  ــور نداش ــه کش ــچ نقط هی
وی افــزود: تمامــی شــایعه ها و اخبــاری کــه بــه 
محدودیــت یــا توقــف عرضــه ســوخت مایــع در کشــور 
اشــاره دارد، تکذیــب می شــود؛ زیــرا وضعیــت تأمیــن 
ــن  ــت گاز و بنزی ــم از نف ــع اع ــوخت مای ــه س و عرض

ــدارد.  ــی ن ــن اختالل کوچک تری
ــی  ــای طوالن کاهــی در خصــوص شــکل گیری صف ه
تقاضــا بــرای ســوختگیری در برخــی جایگاه هــای 
ــب  ــن ش ــروز و همچنی ــح ام ــوخت در صب ــه س عرض
ــل  ــه دلی ــا ب ــن تقاض ــی از ای ــت: بخش ــته گف گذش
ــق ســفرهای  ــن شــهری و رون ــای بی ــش تردده افزای
تابســتانی اســت و بخشــی هــم ممکــن اســت تحــت 

ــد. ــه باش ــکل گرفت ــایعه ها ش ــر ش تأثی
وی ادامــه داد: در هــر صــورت هــر میــزان تقاضــا بــرای 
ــاعت  ــت در 2۴ س ــدون محدودی ــع را ب ــوخت مای س
اخیــر و همچنیــن روزهــای گذشــته پاســخ داده ایــم و 
اکنــون نیــز وضعیــت تأمیــن و عرضــه ســوخت در تمام 

ایــران عــادی اســت.

محمــود اکبــری معــاون فــروش و بازاریابی 
فــوالد مبارکه در خصوص مکانیســـم عرضه 
ــورس کاال گفــت:  ــوالدی در ب محصــوالت ف
ــده ورق  ــن شــرکت، تأمین کنن ــه ای ازآنجاک
بســیاری از تولیدکننــدگان نهایــی اســت، در 
بــورس کاال نیــز براســاس مقــررات شــورای 
رقابــت و بــر اســاس مبنــای قیمتــی ابــالغ 
شــده، نمادهــای ورق هــای گــرم را عرضــه 

می کنــد.
در  مبارکــه  فــوالد  محصــوالت  عرضــه 
بــورس کاال در یکــی از نمادهــای ورق گــرم 
شــرکت مبتنــی بــر قوانیــن و مقرراتــی 
اســت کــه شــورای رقابــت براســاس یــک 
مبنــای قیمتــی ابــالغ کــرده اســت؛ از ایــن 
رو شــرکت بــر اســاس مبنــای قیمتــی 
شــورای رقابــت، کاالهــای خــود را در بــورس 
ــی عرضــه  ــا ارز ۴200 تومان کاال متناســب ب

می کنــد. 
در نمادهــای دیگــر نیــز بــه همیــن صــورت 
عمــل می کنیــم، بــه گونــه ای کــه پایــه 
ــرکت  ــر ش ــوالت دیگ ــرای محص ــی ب قیمت
بــا مقــررات شــورای رقابــت متفــاوت 
ــان  ــر اســاس هم ــت ب ــا در نهای اســت؛ ام
می شــود.  عرضــه  تومانــی   ۴200 ارز 
بــورس  در  عرضــه  مشــکالت  از  یکــی 
 کاال بــه صنایــع پاییــن دســتی مربــوط

می شود. 
ــوالت  ــه محص ــه عرض ــورت ک ــن ص ــه ای ب
فــوالد مبارکــه را ماننــد عرضــه محصــوالت 
طویــل نظیــر میلگــرد یــا تیرآهــن می دانند، 
در حالــی کــه بــا هــم متفاوتنــد؛ زیــرا 
طویــل، کامــال ســاختمانی  محصــوالت 
اســت؛ امــا مصــارف محصــوالت فــوالد 

ــت.  ــی اس ــه صنعت مبارک
مبارکــه  فــوالد  عرضــه  میــزان  هرچــه 
شــود، بیشــتر  بــورس  تابلــو   روی 

ــع  ــرای صنای ــد ب ــزی خری ــکان برنامه ری ام
پاییــن دســتی کاهــش می یابــد؛ زیــرا 
دســتی  پاییــن  صنعــت  در  مشــتری 
نمی توانــد بدانــد امــروز چنــد تــن کاال 

خریــداری کنــد. می توانــد 
عرضــه روی تابلــو بــورس موجــب می شــود 
ــری  ــرف پایین ت ــاژ مص ــه تن ــتریانی ک مش
ــد را روی  ــل خری ــاژ قاب ــر تن ــد، حداکث دارن

تابلــو خریــداری کننــد.

مبارکــه  فــوالد  از ســوی  مثــال،  بــرای 
ــل  ــاژ قاب ــر تن ــه حداکث ــود ک ــالم می ش اع
ــن  ــزار ت ــتری ۳ ه ــر مش ــرای ه ــد ب خری
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــرف  ــزان مص ــه می ــود دارد ک ــال وج احتم
 ماهانــه مشــتری مذکــور ۳ هــزار تــن

نباشد.
بــر ایــن اســاس، شــرکت هایی کــه از 
تــوان خریــد و تولیــد باالتــری برخوردارنــد، 
می تواننــد بــه شــرکت هایی مراجعــه کننــد 
کــه تــوان تولیدشــان پایین تــر اســت و 
عمــال بــرای هــر دو بــه یک شــکل مســاوی 

ــورس فراهــم اســت.  ــد در ب امــکان خری
ایــن مشــکل در دهه هــای گذشــته در 

فــوالد مبارکــه حــل شــده اســت. 

ــا ۳0  ــن 20 ت ــر بی ــه حداکث ــه ای ک ــه گون ب
درصــد محصــوالت فــوالد مبارکــه روی تابلــو 
ــاس آن  ــر اس ــد و ب ــه می ش ــورس عرض ب
قیمــت، مابقــی کاالهــای مبارکــه براســاس 
توزیــع  بیــن شــرکت ها  تــوان مصــرف 

می شــد. 
بــا ایــن سیاســت از تجــارت ورق ممانعــت 
عرضــه  مبنــای  هم اکنــون  می کردیــم. 
محصــوالت فــوالد مبارکــه بــر اســاس نــرخ 
ارز ۴200 تومانــی اســت کــه بســیار مناســب 

ــود.  ــی می ش ارزیاب
بــه نظــر می رســد چنانچــه بــر اســاس 
ــه  ــوالد مبارک ــته، ف ــال گذش ــم 20 س تفاه
ــق  ۳0 درصــد از محصــوالت خــود را از طری
ــا  ــب ب ــی را متناس ــه و مابق ــورس عرض ب
ــن  ــر اســاس قوانی ــورس و ب ــای ب قیمت ه
و مقــررات بــورس بیــن مابقــی کارخانه هــا 
توزیــع کنــد، ایــن روش موجــب ثبــات بــازار 

خواهــد شــد.
ســقفی بــرای خریــد محصــوالت گــرم، 
ســرد، اســلب، شــمش و بلــوم تعیین شــده 
و بــر اســاس نامــه معاونــت معدنــی وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه بــورس کاال، 
فــوالد مبارکــه و ســازمان بــورس، اعالم شــد 
کــه عرضه هــا بایــد بــر اســاس چارچــوب در 

نظــر گرفتــه شــده صــورت گیــرد.
ابالغیــه مذکــور محدودیتــی بــرای مــا 
از  البتــه منظــور  ایجــاد نخواهــد کــرد، 
ــو  ــه روی تابل ــه، عرض ــوالد مبارک ــه ف عرض
بــورس و روی مچینــگ اســت کــه در ایــن 
ــام  ــر تم ــا اگ صــورت مشــکلی نیســت؛ ام
عرضــه فقــط روی تابلــو بــورس انجــام 
ــد؛  ــم ش ــه خواهی ــکل مواج ــا مش ــود، ب ش
ــه  ــوع عرض ــن ن ــه ای ــر اینک ــالوه ب ــرا ع زی
ــد  ــرای تولیــد و خری ــزی ب امــکان برنامه ری
پاییــن دســتی می گیــرد،  از صنعــت   را 

بــرای  زیــادی کــه  تمایــل  علــت  بــه 
ــود  ــه وج ــوالد مبارک ــوالت ف ــد محص خری
می شــود؛  ایجــاد  بــازار  در  تالطــم  دارد، 
ــاون  ــا مع ــی ب ــرات تلفن ــن در مذاک بنابرای
معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
مبارکــه  فــوالد  کاالهــای  شــد  مقــرر 
مشــمول عرضــه و مچینــگ )هــر دو( 
 شــود و از ایــن جهــت مشــکلی وجــود 

ندارد.
دربــاره محصــوالت ســرد شــرکت، در هیــچ 
مقطعــی از زمــان بــه ایــن میــزان محصــول 
ــازار  ــه ب ــن( ب ــزار ت ــه 100 ه ــرد )ماهان س

عرضــه نکرده ایــم.
ــک  ــا ی ــون ت ــک میلی ــدود ی ــع ح در واق
میلیــون و 100 هــزار تــن ســاالنه محصــول 
ــازار عرضــه کردیــم و در ســال جــاری  ــه ب ب
نیــز بــه همیــن میــزان عرضــه ورق ســرد به 

ــازار خواهیــم داشــت.  ب
ــش  ــا افزای ــور ب ــا در کش ــون تقاض هم اکن
مواجــه نشــده و التهابــات موجــود در بــازار، 
مربــوط بــه بــازار ورق نیســت؛ زیــرا اگرچــه 
در گذشــته همــواره قیمــت ورق فــوالد 
ــوالدی  ــان از محصــوالت ف ــه 200 توم مبارک
باالتــر بــوده؛ امــا هم اکنــون برعکــس 
اســت و ایــن امــر حاکــی از نبــود التهــاب 

ــت.  ــور اس ــازار مذک در ب
خریــداران کاالهــای  حاضــر،  حــال  در 
داخلــی نگــران کاهــش ارزش ریــال در 

مقابــل ارز خارجــی هســتند کــه بــه اعتقــاد 
مــن بــا گذشــت زمــان ایــن مشــکل مرتفع 

ــد. ــد ش خواه
ــی  ــذاری داخل ــای قیمت گ ــون مبن هم اکن
اســت؛  تومانــی   ۴200 دالر  اســاس  بــر 
ــق  ــان تعل ــه برخــی متقاضی ــن ارز ب امــا ای

نمی گیــرد. 
ــرای مثــال برخــی از متقاضیــان، کاالیــی  ب
ــل  ــی در داخ ــای ارز ۴200 تومان ــر مبن را ب
ســپس  و  کاالیــی(  )هــر  می خرنــد 
مجــددا در بازارهــای خــارج از ایــران تبدیــل 
بــه دالر بــه نــرخ روز می کننــد و ریــال 
ــاز  ــی ب ــا سیســتم صراف کســب شــده را ب
ــی  ــد؛ یعن ــر می گردانن ــور ب ــل کش ــه داخ ب
دالر ۴200 تومانــی مــی رود و تبدیــل بــه 
ــان(  ــش از ۷000 توم ــازار )بی ــت ب دالر قیم
می شــود و ایــن تقاضــا مجــددا بــه داخــل 
کشــور مــا بــر می گــردد و بــه عنــوان 
 یــک خواســته روی میــز دولــت قــرار 

می گیرد. 
بــرای مــواردی ماننــد محصــوالت فــوالدی 
مذکــور  روش  بــه  صادراتــش  جلــوی 
گرفتــه شــده و فقــط بــه تولیدکننــده بــرای 

صــادرات مجــوز می دهنــد. 
داخلــی،  کاالهــای  بقیــه  روی  بایــد 
سیاســتی مشــابه محصــوالت فــوالدی 
ــن  ــادرات ای ــوی ص ــا جل ــرد ت ــف ک تعری

کاالهــا هــم گرفتــه شــود.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران بــا اشــاره بــه 
ــت،  ــان اس ــته بندی 1500 توم ــر آب بس ــر لیت ــت ه ــه قیم اینک
گفــت: قیمــت آب شــرب شــهری کــه از کیفیت بســیار مناســبی 

برخــوردار اســت فقــط ۶ ریــال اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بختیــاری در خــالل بررســی تأمیــن بخشــی 
از کســری قیمــت تمــام شــده تعرفــه خدمــات آب و فاضــالب 
مــورد نیــاز ایــن شــرکت، گفــت: تهــران نســبت بــه جمعیــت خود 
در ســرانه های آب تجدیــد شــونده، وضعیــت بســیار نامطلوبــی 

دارد و ایــن ســرانه در اســتان تهــران بســیار پاییــن اســت. 
وی افــزود: وضعیــت میانگیــن بارندگــی در جهــان حــدود 
ــران 251  ــن رقــم در ای ــی کــه ای ۷50 مترمکعــب اســت، در حال
ــه لحــاظ میانگیــن بارندگــی، اســتان  ــذا ب مترمکعــب اســت؛ ل

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــن پایین ــران از میانگی ته
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه پنــج 

ــوان ســدهای  ــه عن ــو ب ــان و مامل ــان، الر، لتی ــرج، طالق ســد ک
ــون  ــت: 2۷0 میلی ــران، گف ــهر ته ــی ش ــع آب ــده مناب تأمین کنن
ــع  ــود مناب ــا کمب ــل ب ــه ســال قب ــب امســال نســبت ب مترمکع
آبــی در ایــن پنــج ســد مواجــه هســتیم، بــه شــکلی کــه اگــر 
بارندگی هــای اردیبهشــت ماه امســال نبــود از ابتــدای خردادمــاه 
ناگزیــر بودیــم کــه جیره بنــدی آب را انجــام دهیــم؛ امــا 
ــران را حــل و فصــل  ــا مســائل ته ــن بارندگی ه خوشــبختانه ای

کــرد. 
ــی  ــوزه بارندگ ــا در ح ــور م ــه کش ــود اینک ــرد: باوج ــد ک وی تأکی
در ردیف هــای آخــر دنیــا قــرار دارد؛ امــا در مصــرف آب در 
نخســتین ها قــرار گرفته ایــم، بــه شــکلی کــه از بســیاری 
ــای  ــروز به ــم. ام ــری داری ــرف باالت ــر آب مص ــورهای پ از کش
تمام شــده هــر مترمکعــب آب 2500 تومــان اســت کــه فقــط یک 

ــود. ــت می ش ــهروندان دریاف ــت از ش ــن قیم ــارم ای چه

مطابــق بــا آمارهــای مرکــز آمــار ایــران، نــرخ بیــکاری بــرای ســه 
ــار امســال )1۳۹۷( 12.1 درصــد اعــالم شــده اســت.  ماهــه به
مطابــق بــا آمارهــای مرکــز آمــار ۴1.1 درصــد جمعیــت 10 ســاله 
ــال  ــادی فع ــر اقتص ــار 1۳۹۷ از نظ ــه به ــه ماه ــتر در س و بیش
بوده انــد؛ یعنــی در گــروه شــاغالن یــا بیــکاران قــرار گرفته انــد. 
بررســی تغییــرات نــرخ مشــارکت اقتصــادی حاکی از آن اســت 
کــه ایــن نــرخ نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )بهــار 

1۳۹۶( 0.5 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار بهــار 1۳۹۷ منتشــر شــد کــه 
ــراد 10 ســاله و بیشــتر نشــان  ــکاری اف ــرخ بی در آن بررســی ن
می دهــد کــه 12.1 درصــد از جمعیــت فعــال )شــاغل و بیــکار(، 

ــد.  ــکار بوده ان بی
رونــد تغییــرات ایــن نــرخ حاکــی از آن اســت کــه این شــاخص 
 نســبت بــه بهــار 1۳۹۶ به میزان 0.5 درصد کاهش داشــته اســت 

و جمعیــت بیــکار کشــور بــا ۴۴۹5۸ نفــر کاهــش بــه ۳ میلیون 
و ۳22 هــزار نفر رســیده اســت. 

همچنیــن جمعیــت شــاغلین 10 ســاله و بیشــتر در ایــن فصــل 
2۴ میلیــون و ۶5 هــزار نفــر بــوده کــه نســبت بــه فصــل مشــابه 

ســال قبــل ۷5۶ هــزار نفــر افزایــش داشــته اســت. 
بررســی اشــتغال در بخش هــای عمــده اقتصــادی نشــان 
ــا 50.1 درصــد  ــات ب ــار 1۳۹۷، بخــش خدم ــه در به ــد ک می ده
بیشــترین ســهم اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
نــرخ بیــکاری جوانــان 15 تــا 2۹ ســاله حاکــی از آن اســت کــه 
25.5 درصــد از فعــاالن ایــن گــروه ســنی در بهــار 1۳۹۷ بیــکار 

بوده انــد. 
ــان  ــراد نش ــن اف ــکاری ای ــرخ بی ــی ن ــرات فصل ــی تغیی بررس
می دهــد، ایــن نــرخ نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــار 1۳۹۶( 0.۹ درص )به

۲۰  ۲۵.۵ درصد؛کاهشتولیدتخممرغ۸.۷  درصد؛نرخبیکاریجوانان درصد؛نرختورمتیرماه

دبیــرکل کانــون سراســری مــرغ تخم گــذار ایــران از کاهــش 
۲۰ درصــدی تولیــد تخم مــرغ خبــر داد.

نــرخ بیــکاری جوانــان ۱۵ تــا ۲۹ ســاله حاکــی از آن اســت 
کــه ۲۵, ۵ درصــد از فعــاالن ایــن گــروه ســنی در بهــار ۱۳۹۷ 

بیــکار بوده انــد.
بــر اســاس اعــام، نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه تیرمــاه 

۱۳۹۷ بــه ۸.۷ درصــد رســید.

3 قتصـــاد ا

،،
هم اکنــون مبنــای عرضــه محصــوالت 
فــوالد مبارکــه بــر اســاس نــرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی اســت کــه بســیار مناســب 

ارزیابــی می شــود

اینکــه  بــا  آب گفــت:  حــوزه  کارشــناس 
گســترش فزاینــده بحــران آب در مصــارف 
شــهری  صنعــت،  )کشــاورزی،  چهارگانــه 
برونــداد  و روســتایی  و محیــط زیســت(، 
ــه آب«،  ــع عادالن ــد »توزی ــای ناکارآم قانون ه
قانــون حفــظ و گســترش فضای ســبز شــهری 
ــرف آب  ــازی مص ــعه و بهینه س ــون توس و قان
شــهری و روســتایی اســت، همچنــان اصــالح 
قانون هــای یادشــده در دســتور کار کمیســیون 
آب، کشــاورزی و منابــع طبیعــی مجلــس 

ــت. ــالمی نیس ــورای اس ش
داریــوش مختــاری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیــان اینکــه اگرچــه قانــون همــه چیــز نیســت 
ــوب آب،  ــی خ ــه حکمران ــتیابی ب ــرای دس و ب
اجــرای درســت قانــون و همینطــور زدودن 
ــن  ــا ای ــزود: ب ــت، اف ــیب های آن الزم اس آس
حــال، بــا اینکــه بســیار دیــر شــده اســت، ولــی 
بــرای انجــام کار درســت هیچــگاه دیر نیســت.
بــه گفتــه وی قانــون آب و نحــوه ملــی  شــدن 
آن )مصــوب 1۳۴۷/0۴/2۷ مجلــس وقــت(، 
هیدرولوژیــک  متــن  یــک  چارچــوب  در 
)آبشــناختی( و بــا یــک روکــش بســیار 
ــه طــور ناشــیانه،  ــی، عمــال و ب ضعیــف حقوق
منابــع آب را از شــکل ملــی  بــودن )ســاز و کار 
مناســب بــرای بهره بــرداری و مالکیــت منابــع 
ــارت  ــا نظ ــی و ب ــش خصوص ــط بخ آب توس
دولــت(، خــارج کــرد و بــر خــالف عنــوان آن، 
ــرد. ــی ک ــل دولت ــور کام ــه ط ــع را ب ــن مناب ای

ایــن کارشــناس حــوزه آب افــزود: قانــون 
تأســیس وزارت نیــرو در 2۸ بهمــن ســال 

5۸ ســیطره تمام عیــار تفکــر ناکارآمــد و یــک 
بعــدی فنی-مهندســی )عمــران( را بــر منابــع 
آب کشــور مســتولی کــرد. پــس از آن بــا 
ــال  ــه آب در س ــع عادالن ــون توزی ــب قان تصوی
1۳۶1 اختیــارات مطلــق و بعضــا فراقانونــی 
ــده  ــد و عم ــرو داده ش ــتگاه وزارت نی ــه دس ب
ــی  ــع محل ــش جوام ــی و نق ــائل حقوق مس
ــد.  ــه ش ــده گرفت ــع آب نادی ــت مناب در مدیری
دو  بیــن  بــزرگ  یــک شــکاف  همچنیــن 
ــت و  ــاورزی وق ــی )وزارت کش ــتگاه اجرای دس
ــی  ــه واگرای ــه دامن ــد آورد ک ــرو( پدی وزارت نی
ــه مدیریــت  بیــن دو دســتگاه دولتــی در زمین
ــرف  ــت مص ــرداری و مدیری ــت و بهره ب حفاظ
آب در باغ هــا و مــزارع هــر روز افزون تــر شــد. 
بــه گفتــه وی، بررســی ویرایــش نهــم بازبینــی 
ــن  ــت از ای ــه آب، حکای ــع عادالن ــون توزی قان
ــران  ــع آب ای ــت مناب ــرکت مدیری ــه ش دارد ک
کــه متولــی تهیــه ایــن ویرایــش بــوده، اجــازه 
ــن آن  ــی در مت ــرات اساس ــت تغیی ــداده اس ن
پدیــد بیایــد و اتفاقــا نســخه  اصالحــی )بــا نام 
قانــون جامــع آب ایــران(، یــک عقب گــرد 
آسیب  شناســی  و  دقیق  نویســی  در  جــدی 

ــوده اســت.  ــون ب قان
توزیــع  قانــون  بایــد گفــت کــه  آشــکارا 
بــه ســبب اشــکاالت  عادالنــه آب فعلــی 
ــه دارد  ــه ای-فحوایی( ک ــوی )ذاتی-ریش ماه
نمی توانــد مبنــای یــک قانــون مــادر و جامــع 
کــه بــه دور از آســیب های یادشــده باشــد، 
قــرار گیــرد و ایــن قانــون بایــد واژه بــه واژه از 

ــود. ــته ش ــو نوش ن

دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو در واکنــش به 
ــده  ــل در پرون ــرکت های دخی ــت ش ــار لیس انتش
ــا  ــودرو ب ــی خ ــفارش و واردات غیرقانون ــت س ثب
اســتقبال از ایــن اقــدام، خواســتار برخــورد شــدید 
ــن  ــد. وی همچنی ــف ش ــرکت های متخل ــا ش ب
ــی  ــام برخ ــد ن ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــار ک اظه
شــرکت های متخلــف در ایــن لیســت وجــود 

ــدارد. ن
مهــدی دادفــر در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار 
کــرد: مــا از شفاف ســازی صــورت گرفتــه در ایــن 
ــه  ــان چ ــن متخلف ــم. ای ــت می کنی ــه حمای زمین
عضــو انجمــن مــا باشــند چــه نباشــند، هــر فــرد 
ــاوان بدهــد. و شــرکتی کــه تخلــف کــرده بایــد ت
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا شــرکت های متخلــف 
ــرای همــه درس  ــا ب ــد ت ــه ســختی برخــورد کنن ب
عبــرت شــود، خاطرنشــان کــرد: البتــه نبایــد 
فرامــوش کنیــم کــه چنیــن تخلفــی حاصــل 
تصمیــم برخــی مســئوالن وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــود کــه یــک شــبه بــا بســتن ســایت 
ثبــت ســفارش، یک کســب و کار را تعطیــل کردند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو ادامــه داد: بــا 
بررســی اجمالــی لیســت منتشــره از ســوی وزارت 
ــه  ــت ک ــوان گف ــارت می ت ــدن و تج ــت، مع صنع
حــدود 20 درصــد شــرکت های دخیــل در پرونــده 
ــی خــودرو، جــزء نمایندگی هــای  واردات غیرقانون
رســمی و از اعضــای ایــن انجمــن بــوده و مابقــی 

جــزء واردکننــدگان غیررســمی هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا پیــش از ایــن بــا 
اطالعاتــی کــه داشــتیم از اعضــای متخلــف خــود 
ــا  ــه آنه ــتیم ک ــه خواس ــن رابط ــی در ای توضیحات
توضیحاتــی دادنــد؛ بــا ایــن حــال تصمیم گیرنــده 

نهایــی در ایــن زمینــه دســتگاه قضایــی و مراجــع 
ــی هســتند. قانون

دادفــر ادامــه داد: بــا بررســی لیســت منتشــره بــه 
ــرکت ها  ــی از ش ــای بعض ــه ج ــد ک ــر می رس نظ
در ایــن لیســت خالــی اســت، ضمــن آنکــه اگــر 
مرجــع قضایــی براســاس ایــن لیســت می خواهد 
اقــدام کنــد، پــس تکلیــف شــرکت های متخلــف 
احتمالــی کــه اسمشــان در ایــن لیســت نیامــده، 

چیســت!؟.
ــت  ــفند 1۳۹5 ثب ــدای اس ــرد: از ابت ــار ک وی اظه
ســفارش واردات خــودرو بــرای شــرکت های غیــر 
نمایندگــی رســمی ممنــوع شــد. از 2۴ تیــر 1۳۹۶ 
ــودرو،  ــفارش واردات خ ــت س ــت ثب ــز ممنوعی نی
شــامل شــرکت های نمایندگــی رســمی نیــز شــد 
ــروه  ــن دو گ ــامی ای ــره اس ــت منتش ــه در لیس ک

شــرکت متخلــف قیــد شــده اســت.
ــر  ــنبه وزی ــح روز سه ش ــنا، صب ــزارش ایس ــه گ ب
ــدن و تجــارت لیســت شــرکت های  ــت، مع صنع
واردات  و  ســفارش  ثبــت  پرونــده  در  دخیــل 
غیرقانونــی خــودرو را منتشــر کــرد. در این لیســت 
ــودرو  ــده خ ــمی واردکنن ــرکت رس ــد ش ــام چن ن
ــا  ــور و ایرتوی ــان موت ــودرو، آس ــیا خ ــامل پرش ش
بــه چشــم می خــورد. باقــی شــرکت های حاضــر 
در ایــن لیســت نیــز واردکننــدگان غیررســمی 
خــودرو هســتند.گفتنی اســت نگاهــی بــه لیســت 
ثبــت ســفارش های غیرمجــاز خــودرو کــه امــروز 
ــام  ــه ن ــردی ب ــد، ف ــان می ده ــد نش ــر ش منتش
ــن  ــف ای ــات مختل ــر« در صفح ــد آذرمه »محم
لیســت حضــور دارد. ایــن شــخص تقریبــا در 
واردات تمامــی خودروهــا از شــرکت های مختلــف 

ــوده اســت. ــل ب دخی

قانونهایکلیدیحوزهآب
کهنهوناکارآمداست

توقفصادراتمرغسلطانوارداتخودروکیست؟
دردوسالاخیر

ــداران  ــری مرغ ــه سراس ــل اتحادی مدیرعام
کشــور بــا بیــان اینکــه اســتفاده از هورمــون 
در تولیــد مــرغ شــایعه ای بی اســاس اســت، 
گفــت: صــادرات مــرغ طــی ســال های ۹۶ و 

۹۷ تقریبــا متوقــف شــده اســت. 
اینکــه  بیــان  بــا  آییــن  برومنــد چهــار 
کشــورهای واردکننــده مرغ از ایــران )عراق و 
افغانســتان( تقاضــا دارنــد که مــرغ صادراتی 
بــه این کشــورها ســایز بــوده و وزنــی معادل 
یــک کیلــو و 200 گــرم داشــته باشــد، گفــت: 
 در کشــور مــا مــرغ درشــت تولیــد می شــود 

کــه متوســط وزن آن بیــن یــک کیلــو و ۷00 
تــا یــک کیلــو و ۸00 گــرم اســت و حتــی در 
مــواردی از ایــن میــزان نیــز وزن بیشــتری 
دارد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت ســایز نبــودن 
ــی  ــع اصل ــی از موان ــدی یک ــای تولی مرغ ه

صــادرات مــا اســت. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تمــام شــده 
ــت،  ــاد اس ــبتا زی ــا نس ــور م ــرغ در کش م
گفــت: دلیــل بــاال بــودن قیمــت تمــام 
شــده تولیــد در کشــورمان ایــن اســت کــه 
حلقه هــای مرتبــط بــا صنعــت طیــور در 
ــد.  ــت می کنن ــران مســتقل از هــم فعالی ای

تولیدکننــده  واحدهــای  مثــال  بــرای 
ــا  ــتارگاه ها، کارخانه ه ــروزه، کش ــه یک جوج
بــه  مشــغول  هــم  از  مســتقل   ... و 
فعالیــت هســتند کــه همیــن مســئله 
افزایــش  قیمــت  می شــود   باعــث 

یابد. 
بنابرایــن  کــرد:  تصریــح  چهارآییــن 
ــز  ــت نی ــی نیســت و دول ــا رقابت ــت م قیم
ــور  ــن منظ ــرای ای ــی ب ــوق های صادرات مش
اختصــاص نمی دهــد، ضمــن اینکــه مــا از 
ــه جــای مشــوق  ــم ب ــت تقاضــا کرده ای دول
ــد  ــه کن ــره ارائ ــهیالت کم به ــی، تس صادرات
ــد صــادرات انجــام  ــدگان بتوانن ــا صادرکنن ت

ــد. دهن
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مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
در نشســت خــود بــا اصحــاب رســانه محوریــت بحث 
خــود را موضــوع فرهنــگ قــرار داد و بــا عنایــت 
ــت، از  ــی اس ــا، فرهنگ ــام م ــور و نظ ــه کش ــه اینک ب
ــگ  ــه فرهن ــه زدن ب ــرای ضرب ــمن ب ــای دش تاش ه
ــر از اقتصــاد  ــی مهم ت ــوان عامل ــی، به عن جامعــه ایران

ســخن رانــد.
 نقش فرهنگ و هنر در مقابله با دشمن

حجت االســام انصــاری، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان، در اولیــن نشســت رســمی 
ــی  ــزات فرهنگ ــه تمای ــاره ب ــا اش ــود ب ــانه ای خ رس
کشــور، یکــی از انگیزه هــای دشــمن بــرای مقابلــه بــا 
مــردم را هجــوم بــه حوزه هــای فرهنگــی عنــوان کــرد 
ــر و  ــوان خط ــه  عن ــاب از آن ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ک

ــد.  ــاد می کنن ــرای جامعــه ی ــدی ب تهدی
 وی بــا تأکیــد بــر اینکه متولیــان فرهنگی بایــد بتوانند 

رســالت خــود را در ایــن عرصــه انجــام دهند، رســالت 
مطبوعــات را بــه لحــاظ نقش آفرینــی بســیار خطیــر 
ــد و افــزود: در صــورت بی دقتــی و کــم کاری در  خوان

حــوزه فرهنــگ، دچــار آســیب می شــویم. 
ــگاران در  حجت االســام انصــاری مطالبه گــری خبرن
اســتان را مثبــت ارزیابــی کــرد و تعامــل و همفکــری 

بــا مســئوالن را مصــداق بــارز آن دانســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آســتانه چهلمیــن ســالگرد 
پیــروزی انقــاب هســتیم، از فــراز و نشــیب های 
ــل  ــت تحمی ــه مل ــن زمــان ب ــادی کــه در طــول ای زی
ــه  ــد: آنچ ــادآور ش ــرد و ی ــت ک ــت، صحب ــده اس ش
ــروزی  ــربلندی و پی ــد، س ــم می آی ــه چش ــتر ب بیش
ملــت ایــران و از طرفــی سرشکســتگی  دشــمن 

ــت.  اس
ســبک مغز  فــردی  را  آمریــکا  رئیس جمهــور  وی 
خوانــد کــه از زمــان انتصابــش، شــرایط ســختی 
ــل  ــه دلی ــز ب ــا نی ــور م ــده و کش ــم ش ــا حاک در دنی
فعالیت هــای دشــمن دچــار مشــکاتی شــده اســت. 

وی افــزود: دشــمن در ســه حــوزه ناکارآمد جلــوه دادن 
نظــام، ایجــاد شــکاف بیــن قشــرهای مختلــف و بیــن 
ــاف  ــه اخت ــد و ب ــت می کن ــردم و مســئوالن فعالی م

ــد.  ــن می زن ــی دام ــای قومیت ــلیقه ها و تفاوت ه س
وی بــه نقــش فرهنــگ و هنــر در ایــن راســتا پرداخــت 
و افــزود: اخبــار دقیــق و به موقــع و فعالیت هــای 

ــذار باشــد.  ــد تأثیرگ ــری می توان هن
 ورود رشته تئاتر به هنرستان

مدیــر کل ارشــاد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــه موضــوع تئاتــر و هنرهــای نمایشــی به عنــوان یــک 
ــر و  ــت: در تئات ــت و گف ــادر پرداخ ــی و م ــته اصل رش
ــه  ــر ب هنرهــای نمایشــی، مخاطــب و هنرپیشــه تئات

ــا هــم درگیرنــد.  طــور زنــده ب
ــر،  ــان در تئات ــده اصفه ــه ســابقه ارزن ــا اشــاره ب وی ب
فقــدان فضــای مناســب تئاتــر در ایــن شــهر را مایــه 
ــی  ــزرگ فرهنگ ــرح ب ــت: 5 ط ــد و گف ــف خوان تأس
ــا  ــزی ب ــداث مرک ــرای اح ــرمایه گذاری ب ــه س ازجمل
عنــوان تئاتــر شــهر را پیشــنهاد داده ایــم؛ ضمــن آنکــه 
ــوده  ــا نب ــر م ــتان مدنظ ــر از هنرس ــته تئات ــذف رش ح

ــود.  ــل ش ــه ح ــا قضی ــم ت ــاش می کنی ــت و ت اس
بــا  مدیــر کل ارشــاد تغییــر سیســتم آموزشــی 
ــه وضعیــت فضــای کشــور را از دیگــر دالیــل  توجــه ب
ــاش  ــد ت ــت: بای ــر دانســت و گف ــه تئات ــی ب بی عنایت
ــتان  ــر در هنرس ــته تئات ــر رش ــه زودت ــا هرچ ــم ت کنی

ــود.  ــدازی ش ــا راه ان ــای زیب هنره

ــر  ــته تئات ــری رش ــز فرهنگی هن ــزود: در مرک وی اف
هســت؛ ولــی بایــد ظرفیت هــای آن را ارتقــا دهیــم.

 خبرنگار، محوری ترین عامل در رسانه
اصلی تریــن،  انصــاری  حجت االســام 
ــانه ها  ــل در رس ــن عام ــن و پرتاش تری محوری تری
ــختی کار  ــه س ــاره ب ــا اش ــت و ب ــگار دانس را خبرن
خبرنــگاران دربــاره بیمه خبرنــگاران، از تــاش وزارت 

ــد.  ــخن ران ــتا س ــن راس ــاد در ای ارش
ــده ای  ــر در آین همچنیــن وی از حضــور معــاون وزی
ــه  ــخگویی ب ــور پاس ــه منظ ــان ب ــک در اصفه نزدی

این گونــه موضوعــات خبــر داد. 
 اجرای موسیقی در جهت مثبت و 

درست
ــان  ــرت بی ــزاری کنس ــاره برگ ــاد درب ــر کل ارش مدی
داشــت: برگــزاری کنســرت ها نبایــد تعبیــر بــه 
ــد در  ــز می توان خــاف شــرع شــود و موســیقی نی

ــد.  ــت باش ــت و درس ــت مثب جه
اجــرای موســیقی، ابعــاد اجتماعــی و امنیتــی دارد و 
مــا فقــط در محتــوا وارد می شــویم؛ بنابرایــن نبایــد 
نیازهــای مــردم را بــه بهانه هــای مختلــف لغــو کــرد؛ 
ــد  ــی بای ــی و اخاق ــای دین ــه ارزش ه ــن آنک ضم

حفــظ شــود. 
وی حواشــی را یکــی از بزرگ تریــن مشــکات ایــن 
ــوع برنامه هــا اعــام کــرد کــه گاهــی دردسرســاز  ن

اســت.

ــی  ــاق و همدل ــود وف ــاری از نب ــام انص حجت االس
بیــن اصحــاب فرهنــگ و هنــر و تکروی هــا گایــه 
ــاق  ــرای انســجام و وفــاق، یــک ات کــرد و گفــت: ب
ــکیل  ــدان تش ــه ورز از هنرمن ــت اندیش ــر و هیئ فک
داده ایــم تــا بــه موضوعــات نگاهــی کل نگــر داشــته 
باشــیم.وی حــوزه فرهنــگ را گســترده و پرمشــکل 
خوانــد و گفــت: کارهــای زیــادی بایــد انجــام 
می شــد؛ ولــی مغفــول مانــده اســت و شــاید 

ــد. ــل باش ــی از دالی ــئوالن یک ــم کاری مس ک
 2000 درخواست چاپ کتاب در اصفهان

حجت االســام انصــاری در حــوزه چــاپ و نشــر، بــا 
اشــاره بــه 2000 درخواســت چــاپ کتــاب، وضعیــت 
اصفهــان را مثبــت ارزیابــی کــرد کــه گویــای باالترین 

آمــار در کشــور اســت. 
ــه تشــریح فعالیــت خــوب انجمــن مفاخــر،  وی ب
ــاب،  ــهر کت ــاح ش ــری، افتت ــات فرهنگی هن مؤسس
فعالیــت  و  اصفهــان  نشــر  و  چــاپ  اشــتراک 
مؤسســات ســینمایی پرداخــت و از احداث شــهرک 
فرهنــگ و هنــر خبــر داد و دربــاره لــزوم توجــه بــه 
اقتصــاد فرهنــگ و هنــر در اصفهــان ســخن گفــت. 
وی در اعتــراض خبرنــگاران بــه عــدم توزیــع عادالنه 
ــه ســهم  ــق تعاونی هــا و بی توجهــی ب کاغــذ از طری
ســهام داران تعاونــی و فــروش کاغــذ از طریــق رانــت 
ــرد و  ــی ک ــراز بی اطاع ــر، اب ــتان های دیگ ــه اس ب

قــول پیگیــری داد.

  حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه اصفهان 

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان گفــت: 
گســترش خدمــات الکترونیکــی و حــذف مراجعه 
حضــوری مددجویــان از اقداماتــی اســت کــه 
ــرد  ــان انجــام می گی ــداد اصفه ــه ام توســط کمیت
ــراه خواهــد داشــت. ــه هم ــای بســیاری ب و مزای

محمدرضــا متین پــور روز گذشــته در مراســم 
تودیــع و معارفــه مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه رســیدن بــه ایــن ســمت 
ــت  ــا نهای ــم و ب ــوی می دان ــگاه معن ــک جای را ی
ــان  ــار کــرد: کارکن قــوت عمــل خواهــم کــرد، اظه
کمیتــه امــداد اصفهــان هــم دلســوزانه و بــه 
یاری رســاندن  صــورت شــبانه روزی در مســیر 

ــت  ــوان گف ــتند و می ت ــدان گام برداش ــه نیازمن ب
ســهم زیــادی از موفقیت هــا را مدیــون آنهــا 

ــتیم. هس
ــا دیگــر ســازمان ها  ــاط ب ــا بیــان اینکــه ارتب وی ب
ــزود:  ــت، اف ــوده اس ــر ب ــیار مؤث ــا بس و خیریه ه
ــتان  ــئوالن اس ــم مس ــن ه ــد از ای ــدوارم  بع امی
بــا مــا همفکــری کننــد تــا بتوانیــم موفــق عمــل 

ــم. کنی
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان تصریــح 
کــرد: شــفافیت عملکــرد کمیتــه امــداد و صداقــت 
بــا مــردم در ســرلوحه کار قــرار دارد و اگــر در 
مجموعــه ای صداقــت وجــود داشــته باشــد، جای 
ــه دســت  نگرانــی نخواهــد داشــت و شــفافیت ب

می آیــد.

متین پــور گفــت: دخیل کــردن مــردم، توجــه 
ــت  ــظ کرام ــان و حف ــازی مددجوی ــه توانمندس ب
انســانی آنهــا و توجــه بیشــتر بــه نقاط محــروم در 

ــرار دارد. ــداد اســتان ق ــه ام دســتورکار کمیت
ــی و  ــات الکترونیک ــترش خدم ــزود: گس وی اف
ــر  ــان  از دیگ ــه حضــوری مددجوی حــذف مراجع
برنامه هاســت کــه مزایــای بســیاری در پــی 

ــت. ــد داش خواه
 نقش آفرینی کمیته امداد با کمک 

مردم
مدیــر کل ســابق کمیتــه امداد اســتان اصفهــان در 
ادامــه ایــن مراســم بــا اشــاره بــه شــعارهای قبــل 
ــی  ــعارها و گفتمان های ــرد: ش ــار ک ــاب اظه از انق
ــد  ــرح ش ــتقال و آزادی مط ــت، اس ــد عدال مانن

ــی  ــود و به خوب ــردم ب ــه م ــته ب ــی وابس ــه بخش ک
انجــام شــد.

حمیدرضــا شــیران افــزود: افــرادی چــون همت هــا، 
ــار  ــا نث ــر ب ــهدای دیگ ــا و ش ــا، کاظمی ه خرازی ه

خونشــان اســتقال و آزادی کشــور را رقــم زدنــد.
از  یکــی  امــداد  اینکــه کمیتــه  بیــان  بــا  وی 
اجــرای  بخــش  در  اســت کــه  دســتگاه هایی 
ــی  ــان نقش آفرین ــه محروم ــت و رســیدگی ب عدال
می کنــد، گفــت: تــاش می شــود بــا حرکــت 
جهــادی و انقابــی دســت کم بــار کوچکــی از روی 

دوش محرومــان برداشــته شــود.
مدیــر کل ســابق کمیتــه امــداد اصفهــان تصریــح 
ــه  ــش کمیت ــنل زحمتک ــتا پرس ــن راس ــرد: در ای ک
امــداد بــه صــورت شــبانه روزی در پایگاه هــای 

حامــی  جــذب  جهــت  در  امــداد  کمیتــه 
فعالیت هــای زیــادی انجــام دادنــد کــه ایــن 

حرکــت آنــان جــای تقدیــر دارد.
ــکاری  ــیر، هم ــن مس ــئوالن در ای ــزود: مس وی اف
زیــادی بــا کمیتــه امــداد در جهــت پیشــبرد اهــداف 
داشــتند و بــا مشــارکت مجموعــه اســتانداری، 
شــهرداری، تمــام دســتگاه های اجرایــی، بانک هــا، 
ســپاه، بســیج، شــورای شــهر، حــوزه علمیــه 
خواهــران و بــرادران و ... اتفاقــات خوبــی رقــم 

ــورد. خ
شــیران بــا اشــاره بــه  همــکاری بی دریــغ خیــران 
خاطرنشــان کــرد: بیــش از 900 خیریــه در اســتان 
ــف  ــمتی از تکالی ــدام قس ــتند و هرک ــال هس فع

ــند. ــه دوش می کش ــا را ب ــی م حمایت

در  ایــران  بازرگانــی  رایــزن  کیمیای وطن

لبنــان گفــت: بــازار لبنــان بــرای محصــوالت 
ــاره  ــاب( ق ــی )ه ــل ارتباط ــد پ ــی می توان ایران

آسیا و آفریقا باشد.
در ســمینار  ســید محمدحســین ســجادنژاد 
لبنــان در جمــع فعــاالن  بــازار  بــا  آشــنایی 
ســالن  در  اصفهــان  اســتان  اقتصــادی 
بازرگانــی  اتــاق  بین المللــی  همایش هــای 
تصریــح کــرد: لبنانی هــا در دنیــا بــه تجــارت  
ــد  ــران می توان ــن کشــورها مشــهورند و ای کاال بی
از مزیــت ایــن کشــور بــرای صــادرات دوبــاره بــه 

ســایر کشــورها اســتفاده کنــد.  
ــری  ــون نف ــت 5 میلی ــه جمعی ــاره ب ــا اش وی ب
لبنــان گفــت: بیــش از 12 تــا 15 میلیــون لبنانــی 
در خــارج از ایــن کشــور به ویــژه در آفریقــا، 
ــیه  ــی حاش ــورهای عرب ــن و کش ــکای التی آمری

ــد. ــت دارن ــارس اقام ــج ف خلی

وی لبنــان را کاتالیزور کشــورهای فرانســوی زبان 
ــان  ــت: زب ــرد و گف ــی ک ــا معرف ــیا و آفریق آس
ــور  ــن کش ــمی ای ــان رس ــن زب ــه، دومی فرانس
بــه شــمار مــی رود کــه ایــن عامــل باعــث 
ایجــاد توانمنــدی در تجــارت کاال بــه کشــورهای 

فرانســوی زبان شــده اســت.
ــور  ــن کش ــادی ای ــش اقتص ــن بخ وی مهم تری
را خدمــات شــامل بانکــداری و گردشــگری 
نــام بــرد و گفــت: 77 بانــک خصوصــی در ایــن 
ــا ارز دالر فعالیــت می کننــد کــه حتــی  کشــور ب
کرســی های بانــک مرکــزی ایــن کشــور بــه ایــن 

بانک هــا اختصــاص دارد.
ســجادنژاد اظهــار کــرد: لبنــان ســاالنه 20 میلیارد 

ــه  ــادرات دارد ک ــارد دالر ص دالر واردات و 4 میلی
مــواد ســوختی بــا 6 میلیــارد دالر، مــواد غذایــی 
ــارد دالر  ــا 1/2 میلی ــارد دالر و دارو ب ــا 4 میلی ب
بیشــترین اقــام وارداتــی ایــن کشــور را تشــکیل 

می دهنــد.   
 وی خطــاب بــه فعــاالن اقتصــادی گفــت:

بــرای تجــارت بــا لبنــان بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
ــان  ــی آن ــی و مذهب ــر مســائل قومــی، دین درگی
شــد و فقــط بــازار لبنــان بــرای شــما بایــد مهــم 

باشــد.
ــل  ــور را عام ــن کش ــی در ای ــاد نمایندگ وی ایج
موفقیــت در فــروش محصــوالت ایرانی دانســت 

و گفــت: ارتبــاط بــا همــه بخش هــای ایــن 
کشــور بــرای ایجــاد نمایندگــی می توانــد عامــل 
ــروش محصــوالت باشــد. ــداوم ف ــت و ت موفقی
ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــران در لبن ــی ای ــزن بازرگان رای
ــی  ــان، یک ــگ لبن ــگری و هتلین ــت گردش صنع
از فرصت هــای بی بدیــل بــرای همــکاری بــا 
ــت. ــان اس ــتان اصفه ــگری اس ــاالن گردش فع

قاســمعلی جبــاری، رئیــس کمیســیون حمایــت 
توســعه  و  مالــی  تأمیــن  ســرمایه گذاری،  از 
روابــط خارجــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در 
ایــن همایــش گفــت: لبنــان یــک فرصــت 
بین المللــی بــرای بــازار ایــران اســت تــا از طریــق 
ــی  ــی و آفریقای ــورهای اروپای ــا کش ــوان ب آن بت

ــرد. ــرار ک ــاری برق ــاط تج ارتب
وی افــزود: شــهروندان لبنانــی از کاالهــای ایرانی  
اســتقبال می کننــد و فعــاالن اقتصــادی بایــد از 

لبنــان و کریــدور ایــن کشــور اســتفاده کننــد. 

رایزن بازرگانی ایران در لبنان در جمع فعاالن اقتصادی اصفهان:

بازار لبنان می تواند  هاب ایران با آفریقا باشد

معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان:

 خانه سمن های بانوان 
سقفی برای انسجام بیشتر است

ســازمان  فرهنگی هنــری  معــاون  کیمیای وطن
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: خانــه ســمن های بانــوان شــهر اصفهــان 
ســازمان های  بــه  کــه  اســت  ســقفی  ماننــد 
آن  زیــر  در  کــه  می دهــد  انگیــزه  مردم نهــاد 

منسجم تر کار کنند.
ــمن های  ــه س ــاح خان ــاره افتت ــی درب ــد دهقان حمی
ــوان  ــی بان ــز تخصص ــان در مرک ــهر اصفه ــوان ش بان
ســمن های  داشــت: گردهمایــی  اظهــار  آفتــاب 
اصفهانــی بــا ایــن تنــوع در زمینــه کاری جــای 

دارد. تحســین 
وی افــزود: خانــه ســمن های بانــوان شــهر اصفهــان 
ماننــد ســقفی اســت کــه بــه ســازمان های مردم نهــاد 

انگیــزه می دهــد در زیــر ایــن ســقف منســجم تر کار 
کننــد و از ظرفیت هــای مرکــز تخصصــی بانــوان 

آفتــاب نیــز بهــره ببرنــد.
معــاون فرهنگی هنــری ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
ــه،  ــن خان ــت: ای ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش و ورزش
ســمن های شــهر اصفهــان را از شــکل جزیــره ای 
ــی و  ــاط درون ــاد ارتب ــث ایج ــد و باع ــارج می کن خ

ــد. ــد ش ــا خواه ــی در آنه انسجام بخش
دهقانــی بــا بیــان اینکــه مراکــز فرهنگــی وابســته بــه 
شــهرداری اصفهــان بــه دو شــکل شــهری و محلــه ای 
ــه  ــه ســمن ها ب ــد از خان ــه داد: می توانی اســت، ادام
عنــوان پایگاهــی بــرای برنامه هــای شــهری اســتفاده 
ــی در 15  ــز محل ــا مراک ــد ب ــر بتوانی ــا اگ ــد؛ ام کنی
ــرار  ــاط برق ــان ارتب ــهر اصفه ــه ش ــه و 200 محل منطق

کنیــد، اقدامــات بزرگــی انجــام خواهــد گرفــت.
وی بــه برنامــه خانــه جــوان بــرای آمــوزش 100 هــزار 
کارآفریــن در شــهر اصفهــان اشــاره و تصریــح کــرد: 
ســمن های اصفهــان می تواننــد در ایــن برنامــه و 

همچنیــن برنامه هــای ســایر مراکــز و ادارات ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری مشــارکت 

داشــته باشــند.
دهقانــی بــا بیــان اینکــه فرهنگســرای اســوه اصفهان 
بــا برنامه هــای اخیــر خــود تبدیــل بــه مرکــزی بــرای 
توانمندســازی زنــان شــده اســت، تصریــح کــرد: در 
جشــن میــاد حضــرت معصومــه)س( و روز دختــر 
ــور  ــر حض ــه 1200 نف ــک ب ــرا نزدی ــن فرهنگس در ای
ــوان  ــن جشــن بان ــدگان ای داشــتند و بیشــتر گردانن
بودنــد. همچنیــن در حاشــیه ایــن جشــن تولیــدات 
دست ســاز بانــوان در نمایشــگاهی در معــرض بازدیــد 

و فــروش گذاشــته شــد.
وی اظهــار داشــت: 240 مرکــز فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی در زیرمجموعــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی وجــود دارد کــه آمادگــی همــکاری بــا 
ــا  ــه م ــد و وظیف ــان را دارن ــهر اصفه ــمن های ش س
بسترســازی بــرای فعالیــت ســازمان های مردم نهــاد 

اســت.

رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
خــواص، روحانیــون و افــراد سرشــناس و تأثیرگــذار 
ــه  ــا جاذب ــر اعصــاب خــود مســلط باشــند ت ــد ب بای
ــه  ــی ب ــت: بی اعتنای ــد، گف ــت ندهن ــود را از دس خ
مــردم و حوائــج آنهــا، مانــع کســب شــخصیت 

ــت. ــزت اس ــی و ع اجتماع
آیــت هللا حســین مظاهــری در درس اخــاق با اشــاره 
بــه روایتــی از امــام صــادق)ع( دربــاره جاذبــه مؤمــن 
اظهــار داشــت: مؤمــن بایــد جاذبــه داشــته باشــد و 
ــردم  ــد م ــم بای ــه او ه ــد؛ چنان ک ــردم او را بپذیرن م
ــداری داشــته  ــد حــس مردم ــن بای ــرد. مؤم را بپذی
باشــد، حــس پذیرایــی داشــته باشــد و قــوه جاذبــه 

او بیــش از قــوه دافعــه او باشــد.

وی افــزود: اگــر کســی مردم پذیــر نباشــد یــا مــردم 
او را نپذیرنــد، مؤمــن واقعــی نیســت و اصــا خیــر 
نــدارد. وقتــی مردم پذیــر شــد، آن وقــت اســت کــه 
خیــردار می شــود؛ امربه معــروف و نهی ازمنکــرش 
کاربــرد و گفتــار و کــردارش نفــوذ دارد و حتــی 
ــار  ــد در رفت ــه آنجــا کــه مــردم می خواهن می رســد ب
و گفتارشــان، او را اســوه و الگــوی خــود قــرار دهنــد.

این بــاره کــه  در  علمیــه  حــوزه  اخــاق  اســتاد 
می شــود،  حاصــل  چگونــه  الفــت  و  جاذبــه 
مــردم  دل  بــر  بتوانــد  انســان  وقتــی  گفــت: 
ــت  ــه و الف ــردم جاذب ــن او و م ــد، بی ــت کن حکوم
پدیــد می آیــد و ســخنش بــر دل و جــان آنــان 
 تأثیــر دارد. کســی کــه حکومــت بــر دل هــا دارد،

ــوذ  ــتمعین نف ــاه، در دل مس ــت کوت ــک صحب ــا ی ب
ــوب  ــوند و خ ــر می ش ــخنان او متأث ــد و از س می کن

می توانــد کار کنــد.
ــوا  ــان و تق ــه از ایم ــی ک ــرد: کس ــان ک وی خاطرنش
ــا  ــه دارد و محبتــش در دل ه برخــوردار اســت، جاذب
ریختــه می شــود و حتمــا خــدا او را محبــوب دل هــا 

می کنــد.
آیــت هللا مظاهــری تصریــح کــرد: تقــوا یعنــی اهمیت 
بــه واجبــات به ویــژه نمــاز، اهمیــت بــه مســتحبات 
به ویــژه انــس  بــا قــرآن و دعــا و توســل و خدمــت به 
خلــق خــدا و مهم تــر اجتنــاب از گنــاه، چــه صغیــره و 

چــه کبیــره، به ویــژه اجتنــاب از حق النــاس.
ــن اســت  ــوا ای ــار تق ــه یکــی از آث ــان اینک ــا بی وی ب

ــد و  ــدا می کن ــا پی ــر دل ه ــت ب ــان حکوم ــه انس ک
تــا حکومــت بــر دل هــا نباشــد، حــرف انســان تأثیــر 
ــده  ــات ش ــم اثب ــه ه ــه تجرب ــن ب ــت: ای ــدارد، گف ن
اســت. افــراد متقــی یــک جاذبــه خاصــی در میــان 
ــد.  ــاز کرده ان ــا ب ــردم ج ــن م ــد و در بی ــردم دارن م
اقبــال و توجــه مــردم دســت مــا نیســت و در دســت 
خداســت. اگــر واقعــا متقــی باشــیم، اقبــال مــردم 

ــود. ــدا می ش ــا پی ــرای م ــودآگاه ب ــور ناخ ــه ط ب
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بیــان کــرد: البتــه باید 
تقــوا حقیقــی باشــد و نمی شــود مــردم را بــا تظاهــر 
ــه  ــوا جاذب ــه تق ــور ک ــا همان  ط ــرد. اساس ــذب ک ج
دارد، تظاهــر دافعــه دارد؛ بــه تجربــه نیــز اثبــات شــده 

اســت.
در  و  رفت وآمدهــا  در  بایــد  مؤمــن  افــزود:  وی 
همنشــینی بــا مــردم جاذبــه داشــته باشــد و جاذبــه 
ــردم  ــن او و م ــرد، بی ــئت می گی ــوا نش ــه از تق او ک

ــر  ــن گذشــته انســان در اث ــد. از ای ــاد کن ــت ایج الف
ــدا  ــی پی ــخصیت اجتماع ــت و ش ــوا، ابه ــت تق رعای
ــد و  ــه می بخش ــه وی جاذب ــم ب ــه آن ه ــد ک می کن
ســبب ایجــاد الفــت بیــن او و مــردم خواهــد شــد.

آیــت هللا مظاهــری اظهــار داشــت: نکتــه جالــب 
ــوان  ــه عن توجــه دیگــر، عصبانیــت و پرخاشــگری ب
ــراد  ــون و اف ــت اســت. خــواص، روحانی یــک مصیب
سرشــناس و تأثیرگــذار بایــد بــر اعصــاب خــود 
مســلط باشــند تــا جاذبــه خــود را از دســت ندهنــد.
ــر  ــار عــاوه ب ــا در رفت ــار ی ــت در گفت وی گفــت: اهان
ــود می کنــد.  اینکــه گنــاه اســت، ابهــت انســان را ناب
ــه مــردم و حوائــج آنهــا، مانــع کســب  بی اعتنایــی ب
ــل،  ــت و در مقاب ــزت اس ــی و ع ــخصیت اجتماع ش
احتــرام بــه افــراد، اعتنــا بــه شــخصیت آنهــا و رعایت 
ادب و آداب اجتماعــی، شــخصیتی نیکــو، بــا ابهــت و 

جــذاب بــرای انســان پدیــد مــی آورد.

#خبر _گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان کاشان خبر داد:

 برگزاری نخستین جشنواره 
تئاتر دونفره در کاشان

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

نخســتین جشــنواره تئاتر دونفره در ســطح شهرســتان کاشــان 
برگــزار می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــا  ــره ب ــر دونف ــنواره تئات ــتین جش ــان، نخس ــتان کاش شهرس
موضــوع دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم در کاشــان برگــزار 
می شــود. ایــن جشــنواره کــه توســط کانــون بســیج هنرمندان 
ــامی،  ــاد اس ــگ و ارش ــکاری اداره فرهن ــا هم ــتان ب شهرس
شــورای شــهر، شــهرداری، حــوزه هنــری و ناحیــه مقاومــت 
بســیج و انجمــن نمایــش شهرســتان برگــزار می شــود، بــرآن 
اســت بــا دریافــت آثــار عاقه منــدان شهرســتانی کــه بــه ایــن 
ــره را در  ــر دونف ــن جشــنواره تئات ــون ارســال می شــود، ای کان

تاریــخ 15 شــهریورماه برگــزار کنــد.
مهلــت ارســال آثــار تــا 15 مردادمــاه و اختتامیــه جشــنواره  16 

ــهریورماه است. ش

 رئیس اداره دارایی 
شهرستان اردستان خبر داد:

افزایش ۱02 درصدی 
اظهارنامه های مالیاتی در اردستان

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

رئیــس اداره دارایــی شهرســتان اردســتان گفت: 2 هــزار و ۳06 
مــورد اظهارنامــه مالیاتــی در اردســتان دریافــت شــد کــه 105 

مــورد آن مربــوط بــه شــرکت ها بــوده اســت.

محمــد صادقــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: شــرکت ها 
و امــاک تــا ۳1 تیرمــاه بایــد اظهارنامــه مالیاتــی خــود را ارائــه 
می کردنــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته 102درصــد افزایــش 

ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی داشــته ایم.
وی افــزود: 52 درصــد از مالیات هــا خوداظهــاری بــوده کــه یــا 
بخشــیده شــده اند یــا بــا 5 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 

قبــل مالیــات خــود را پرداخــت کرده انــد.
رئیــس اداره دارایــی شهرســتان اردســتان گفــت: در اردســتان 
ــرکت ها و  ــه ش ــه هم ــک و اینک ــط کوچ ــه محی ــه ب ــا توج ب
ــود  ــی وج ــرار مالیات ــتند، ف ــرل هس ــت کنت ــا تح کارخانه ه

ــدارد. ن
ــه  ــورد اظهارنام ــزار و ۳06 م ــه 2 ه ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
مالیاتــی دریافــت شــده کــه 105 مــورد مربــوط بــه شــرکت ها 
ــای  ــن روزه ــن اداره در آخری ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــوده اس ب

ــود. ــا ب ــرکت ها و کارخانه ه ــل ش ــرای خی ــاه پذی تیرم
وی تأکیــد کــرد: دربــاره دریافــت مالیــات 70 درصــد ســهمیه 
اباغــی وصــول شــده اســت و نســبت بــه ســال قبــل 4درصد 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــه بیشــترین دریافتی ه ــش داشــته ایم ک افزای

ارث و ملــک بــوده اســت.

کلینیک تخصصی سرطان سینه 
در اصفهان راه اندازی می شود

نخســتین کلینیــک تخصصــی ســرطان ســینه هفته آینــده در 
شــهرک ســامت اصفهــان راه انــدازی می شــود.

مریــم طباطباییــان، مؤســس نخســتین کلینیــک تخصصــی 
ســرطان ســینه در اصفهــان، بــا بیــان اینکــه رونــد رو بــه رشــد 
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ســینه توجــه ویــژه بــه تســریع در 
ــن  ــه همی ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــاری را می طلب ــن بیم ــان ای درم
منظــور راه انــدازی مرکــزی کــه تمــام خدمــات را بــه صــورت 

یکجــا بــه بیمــاران ارائــه دهــد، در دســتورکار قــرار گرفــت.
ــا بیــان اینکــه نخســتین کلینیــک تخصصــی ســرطان  وی ب
ســینه هفتــه آینــده در شــهرک ســامت اصفهــان راه انــدازی 
می شــود، تصریــح کــرد: هــدف دیگــر از راه انــدازی ایــن مرکــز، 

ــاران ســرطانی اســت. ــان بیم ــای درم کاهــش هزینه ه
ــینه  ــرطان س ــی س ــک تخصص ــتین کلینی ــس نخس مؤس
ــه  ــان ازجمل ــل درم ــام مراح ــه تم ــان اینک ــا بی ــان ب در اصفه
غربالگــری، رادیولــوژی و ســونوگرافی در کلینیــک تخصصــی 
ــرد:  ــه ک ــه شــده اســت، اضاف ــان تعبی ســرطان ســینه اصفه
ــراد  ــه اف ــه خدمــات ب ــه منظــور ارائ ــز ب مشــاوران ژنتیــک نی

ــد. ــور می یابن ــک حض ــن کلینی ــر در ای پرخط

 اعطای پروانه مهارت قالی بافی 
در اصفهان

رئیــس مرکــز فنــی و حرفــه ای ناییــن گفــت: بــرای 680 نفــر 
ــه آن  ــتفاده از بیم ــت اس ــه جه ــی ب ــارت قالی باف ــه مه پروان

توســط بانــوان صــادر شــده اســت.
ــام  ــط مق ــال توس ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــا پوربافران رض
معظــم رهبــری گفــت: یکــی از مقوله هــای مهــم و اساســی 
ــد جامــه عمــل بپوشــاند، اســتفاده از آمــوزش و  کــه می توان
مهارت هــای فنــی و حرفــه ای اســت؛ ولــی نــگاه مــا نبایــد بــه 
آمــوزش یــک نــگاه هزینــه ای باشــد؛ بلکــه بایــد یــک نــگاه 

ــد. ــرمایه گذاری باش س
ــران  ــوزه خواه ــه در دو ح ــی ک ــه فعالیت های ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــش از 90 حرف ــرد: بی ــان ک ــود، بی ــام می ش ــرادران انج و ب
آموزشــی در مرکــز خواهــران و 60 حرفــه آموزشــی در بــرادران 

ــود.  ــزار می ش ــال برگ ــول س در ط
ــه حــوزه صنایــع دســتی و قالی بافــی  پوربافرانــی در ادامــه ب
اشــاره کــرد و گفــت: بیــش از 680 پروانــه مهــارت قالی بافــی 
ــوان صــادر شــده  ــه جهــت اســتفاده از بیمــه آن توســط بان ب

اســت.
ــت  ــوزه صنع ــارت در ح ــه مه ــدود 400 پروان ــزود : ح وی اف
ســاختمان بــرای بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعــی صــادر شــده 
اســت کــه پــس از قبولــی در آزمون هــای آنایــن گواهینامــه 

ــد. ــت کرده ان ــارت دریاف مه

آیت هللا مظاهری: 

بی اعتنایی به مردم مانع کسب شخصیت اجتماعی است

عکس: علی حاج کاظمیان - کیمیای وطن
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مشاهیر
 نگاهی به زندگی 

 علی خشوعی اصفهانی 
کتابدار بازنشسته نمونه کشوری

حکمت اله زمانیپژوهش 
H.Zamani@eskimia.ir

ــه  ــت ک ــی اس ــا مکتب ــام تنه ــت: اس ــی گف بزرگ
ــرا باســم  ــن پیامــش اق ــاب و اولی معجــزه اش کت

ــت. ــق اس ــذی خل ــک ال رب
ــه ای  ــی بیانی ــای عموم ــاره کتابخانه ه یونســکو درب
ــه  ــی ب ــای عموم ــون: کتابخانه ه ــن مضم دارد بدی
ــر  ــگی ه ــگاه همیش ــه و دانش ــب جامع ــه قل منزل
ــگاه  ــن جای ــدازه ای ــه ان ــادی ب ــچ نه ــد و هی فردن
راســتین نمی توانــد نشــان دهنده یــک جامعــه 

ــا باشــد.  ــده و پوی زن
اکنــون کــه ســخن از کتــاب و کتابخانــه بــه میــان 
آمــد، شــرح حــال زندگــی کتابــداری را بــه اختصــار 
بــه نــگارش درمــی آورم کــه روزگاری نه چنــدان دور 
ــود.  ــر ب اســتاد و در عیــن حــال همــکار ایــن حقی
ادب خانوادگــی و اکتســابی داشــت و همــگان 
نســبت بــه وی مــؤدب بودنــد. در غیبــت و حضــور 
ــر  ــی در حض ــفر و گاه ــی در س ــود. گاه ــان ب یکس
ــت و  ــای معنوی ــن شــیفته دنی ــم. م ــم بودی ــا ه ب
صفــای باطــن او بــودم. علــی خشــوعی اصفهانــی 
ــه  ــه در ســال 1۳28 )ه ش( در محل ــد فضل ال فرزن
احمدآبــاد اصفهــان دیــده بــه جهــان گشــود. 
وی تحصیــات ابتدایــی را در دبســتان خواجــه 
نظام الملــک و پــس از آن دوره متوســطه را در 
دبیرســتان هراتــی گذرانــد. وی دوره چهارســاله 
در  انســانی  جغرافیــای  رشــته  در  را  دانشــگاه 
دانشــگاه اصفهــان پشــت ســر گذاشــت. در ســال 
1۳5۳ ریاســت مؤسســه عالــی کــورش کبیــر 

ــد. ــول ش ــه وی مح ــان( ب ــگاه اصفه )دانش
یــک ســال بعــد بــه اســتخدام اداره کل فرهنــگ و 
هنــر اصفهــان درآمــد و بــه عنــوان رئیــس کتابخانه 
عمومــی شــماره 1 شــهر اصفهــان انتخــاب شــد. در 
ســال 1۳55 ازدواج کــرد و حاصــل ایــن ازدواج 

ســه فرزنــد بــود.
وی تــا آغــاز بازنشســتگی در ایــن پســت ســازمانی 
و کتابخانه هــا  از حیطــه کتــاب  و  مانــد  باقــی 
خــارج نشــد. خشــوعی اصفهانــی حــدود 5 ســال 
ــای  ــتان هنره ــت هنرس ــمت، مدیری ــظ س ــا حف ب
ــای  ــتین دوره ه ــت. نخس ــده داش ــه عه ــا را ب زیب
اســتان،  بــرای کتابــداران  آموزشــی کتابــداری 
ــای  ــون از بهره ه ــد. چ ــزار ش ــان برگ ــط ایش توس
علمــی و فنــون کتابــداری برخــوردار بــود، می تــوان 
ــش  ــان خوی ــداران در زم ــوتان کتاب او را از پیشکس
ــی  ــر فرهنگ ــا مفاخ ــکاری ب ــرد. هم ــوب ک محس
اســتان و واحــد پژوهــش اداره کل فرهنــگ و 
ــود.  ــای وی ب ــر فعالیت ه ــامی از دیگ ــاد اس ارش
ــت در  ــان خدم ــه پای ــی در ده ــوعی اصفهان خش
ــب  ــش کت ــکویه بخ ــن مس ــی اب ــه عموم کتابخان
ــداری  ــظ و نگه ــت و در حف ــت داش ــی فعالی خط
گنجینــه نســخه های خطــی دلســوز و فــردی 
ــرای خــود  ــک دانشــجو ب ــد ی ــود و همانن ــن ب امی
فرصــت مطالعــه مهیــا می کــرد و شــادمانی و 
ــی  ــب خط ــو کت ــش را در پرت ــی خوی ــذت زندگ ل
ــات  ــرای مطبوع ــودش ب ــه خ ــه گفت ــد و ب می دی
ــی در محــل  ــه می نمــود؛ حت ــوی تهی خــوراک معن
ــود.  ــگران ب ــتادان و پژوهش ــر اس کارش در محض
ــوار  ــرش در ج ــن دوران عم ــت بهتری ــوان گف می ت
اصحــاب فرهنــگ و ادب طــی شــد. تــا زمانــی کــه 
ــط  ــود، محی ــند کار ب ــر مس ــور ب ــه مذک در کتابخان
ــگری  ــی و ارزش پژوهش ــکان پژوهش کاری او، م
ــت،  ــه داش ــی ک ــم و حلم ــا آن عل ــرا ب ــت؛ زی داش

ــود.  ــرده ب ــاد ک ــی را ایج ــای پژوهش فض
وی درک کــرده بــود کــه ادبیــات فارســی گردنبنــد 
ــردن  ــر گ ــا ب ــی م ــگ مل ــه فرهن ــی اســت ک زیبای
ــاد  ــورد اعتم ــوعی م ــت. خش ــده اس ــان افکن جه
اهــل قلــم بــود. آشــنایی کامــل بــه انــواع خطــوط 
ــود. در  ــر ب ــن ام اســامی داشــت و کارشــناس ای
مجالــس ادبــی، ســخنوری ماهــر بــود و بــه لفــظ 
قلــم ســخن می گفــت؛ امــا هنــگام حضــور در 
ــزاح  ــتان، م ــع دوس ــی و در جم ــل خصوص محاف
می کــرد. چهــره موقــر و متیــن او بــا موهــای 
بــا  آمیختــه  پدرانــه  رفتــاری  سراســر ســپید، 
ــس  ــامت نف ــت و از س ــی داش ــا مهربان ــک دنی ی
ــه  ــال 1۳81 ب ــود. در س ــوردار ب ــی آرام برخ و زندگ
ــد  ــال بع ــد و دو س ــل آم ــتگی نائ ــه بازنشس درج
ــای  ــه کتابخانه ه ــوی دبیرخان ــتگی از س از بازنشس
ــته  ــدار بازنشس ــوان کتاب ــه عن ــور، ب ــی کش عموم
حضــور  در  و  شــد  انتخــاب  کشــوری  نمونــه 
ــر  ــوح تقدی ــاد ل ــر ارش ــت و وزی ــور وق رئیس جمه

ــرد. ــت ک دریاف
ــی مصــروف  ــه خدمــات جاودان عمــر او در این گون
گشــت و کام جــان را در اثــر مطالعــه شــیرین کــرد؛ 
امــا روزگار امــان نــداد تــا از خــود تألیفــی بــه جــای 
بگــذارد کــه اهتمــام خــود را شــرح دهــد و بنویســد 

تــا بمانــد. 
دیگــر  فوق العــاده  مزیــت  یــک  از  خشــوعی 
برخــوردار بــود و آن اینکــه خوشــنام از دنیــا رفــت.
وی بــه ســال 1۳94 در 66 ســالگی درگذشــت 
و پیکــر او در مراســمی باشــکوه تشــییع شــد. 

خدایــش بیامــرزاد!
جز از نیک نامی و فرهنگ و داد 

ز رفتار گیتی مگیرید یاد
دلت دار زنده به فرهنگ و هوش

به بد در جهان تا توانی مکوش
جهان ماندگار است و ما رفتنی

به مردم نماند به جز مردمی
)فردوسی(

گسترش خدمات الکترونیکی در دستورکار کمیته امداد اصفهان 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

 ارائه پیشنهاد 5 طرح بزرگ فرهنگی 
ازجمله احداث »تئاتر شهر« در اصفهان
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کوتاه اخبار 

 مدیرکل ورزش و جوانان گلستان 
خبر داد:

امیرحسین عشقی در لیست 
نهایی تیم ملی بسکتبال نوجوانان

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

ــای  ــا پیگیری ه ــت: ب ــتان گف ــان گلس ــرکل ورزش و جوان مدی
انجــام شــده و در پــی تمــاس رئیــس فدراســیون بســکتبال، 
»امیرحســین عشــقی« در لیســت 12 نفــره اصلــی تیــم ملــی 
ــکتبال  ــابقات بس ــور در مس ــرای حض ــان ب ــکتبال نوجوان بس

ــان غــرب آســیا قــرار گرفــت. نوجوان
بهمــن طیبــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران اســتان در خصــوص 
ــین  ــام »امیرحس ــذف ن ــرای ح ــده ب ــام ش ــای انج پیگیری ه
عشــقی« بازیکــن گلســتانی از لیســت 12 نفــره تیــم بســکتبال 
نوجوانــان اظهــار کــرد: بــا پیگیری هــای انجــام شــده و در پــی 
تمــاس رئیــس فدراســیون بســکتبال، نــام ایــن بازیکــن خوب 
ــکتبال  ــی بس ــم مل ــی تی ــره اصل ــت 12 نف ــتانی در لیس گلس
نوجوانــان قــرار گرفــت و وی بــه همــراه تیــم ملــی در مســابقات 
بســکتبال غــرب آســیا کــه در گــرگان برگــزار می شــود، حاضــر 

خواهــد بــود. 
وی ادامــه داد: ایــن دیدارهــا از پنجــم تــا 11 مردادمــاه در 
گــرگان برگــزار خواهــد شــد و هــر روز دو دیــدار در نوبــت عصــر 
ــین  ــام امیرحس ــی ن ــت، در حال ــی اس ــود. گفتن ــزار می ش برگ
عشــقی از لیســت 12 نفــره تیــم بســکتبال نوجوانــان کشــورمان 
حــذف شــده بــود کــه وی در لیســت 15 نفــره قــرار داشــت و 
ــود و پــس  ــی ب ــام وی جــزء 12 نفــر اصل ــا روزهــای آخــر ن ت
ــن  ــام ای ــد، ن ــخص ش ــرگان مش ــی در گ ــم مل ــور تی از حض
بازیکــن خــوب کشــورمان از لیســت نهایــی تیم ملی بســکتبال 
ــم  ــی کــه ســرمربی تی ــان حــذف شــده اســت، در حال نوجوان

ملــی کشــورمان معتقــد اســت 
وی بــه دالیــل فنــی و اختــاف ســطح کیفــی از لیســت 12 نفره 
حــذف شــده کــه نــام امیرحســین نصیرایــی بازیکن هم پســت 

عشــقی در لیســت 12 نفــره اصلــی قــرار گرفت.

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس 
 استان مرکزی از مجموعه 

فن آموز باغ کتاب تهران
اراکتهمینه دباغ چی

T.Dabaghchi@eskimia.ir

ــی  ــاج عل ــدارس، ح ــازی م ــرکل نوس ــی مدی ــدس قائم مهن
فخــاری رئیــس مجمــع خیریــن مدرسه ســاز بــه همــراه 
ــرورش  ــوزش و پ ــدارس و آم ــازی م ــن ادارات کل نوس معاونی
ــای شــمس هللا  ــاب آق ــدر جن ــر گرانق ــن خی اســتان و همچنی
باقــری از مجموعــه علمــی فن آمــوز بــاغ کتــاب تهــران بازدیــد 

ــد. ــل آوردن ــه عم ب
ــه ای  ــاد مجموع ــرای ایج ــای الزم ب ــت برنامه ریزی ه ــرار اس ق
مشــابه در اســتان مرکــزی بــه کمــک خیریــن محتــرم انجــام 

پذیــرد.

 ۶۷ درصد کاهش صادرات 
مواد معدنی در لرستان

لرستان
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت لرســتان از کاهــش 
۶۷ درصــدی صــادرات مــواد معدنــی در اســتان خبــر داد.

محمدرضــا صفی خانــی در مراســم بزرگداشــت روز ملــی 
ــی و  ــه صنعت ــای نمون ــل از واحده ــدن و تجلی ــت و مع صنع
معدنــی اســتان گفــت: بــا توجــه بــه نــگاه اقتصــاد مقاومتــی 
کــه طــی چنــد ســال اخیــر در اســتان بــه وجــود آمــد، هدفــی 

ــم. ــری کردی ــدی را پیگی ج
وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای کلیــدی کــه بــر اقتصــاد اســتان 
تأثیــر داشــتند را مشــخص کردیــم، ادامــه داد: ایــن واحدها باید 
حمایــت ویــژه شــوند؛ زیــرا بســیاری از آن هــا بــا چنــگ و دندان 

خودشــان را نگــه داشــته اند.
ــا اشــاره بــه اینکــه امســال بایــد رویکــرد ســال  صفی خانــی ب
ــا  ــیاری از واحده ــون بس ــت: هم اکن ــر داد، گف ــته را تغیی گذش
بــرای تأمیــن مــواد اولیــه خــود کــه از خــارج کشــور وارد 
می شــود بــا مشــکل روبــه رو هســتند و بایــد بــرای ایــن 

ــود. ــی ش ــری اساس ــوع فک موض

 شناسنامه دار شدن 
چاه های کشاورزی در گیالن

گیان
esfahan.kimia@gmail.com

چاه های غیرمجاز کشاورزی گیان شناسنامه دار می شوند.
داریــوش البــرزی مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای 
گیــان  کشــاورزی  غیرمجــاز  چاه هــای  گفــت:  گیــان 

ســاماندهی و شناســنامه دار می شــوند.
ــاه  ــه دارای چ ــی ک ــی و حقوق ــراد حقیق ــه اف ــزود: هم وی اف
ــرکت آب  ــار ش ــده در آم ــت ش ــی ثب ــوره قدیم ــاز محف غیرمج
ــد  ــوع مصــرف کشــاورزی هســتند، بای ــا ن منطقــه ای گیــان ب
هرچــه ســریع تر بــه امــور آب شــرکت ســهامی آب منطقــه ای 
شهرســتان های اســتان مراجعــه و نســبت بــه تعیین تکلیــف و 

ــد. ــدام کنن ــرداری اق ــه بهره ب ــت پروان دریاف

 خرید ۲۰۴ هزار تن گندم 
از کشاورزان استان قزوین

قزوین
esfahan.kimia@gmail.com

ــت:  ــن گف ــتان قزوی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
تاکنــون 2۰۴ هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان اســتان بــه صــورت 

ــداری شــده اســت. ــی خری تضمین
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــه رئی ــه خمس فاطم
افــزود: از مجمــوع گنــدم خریــداری شــده، 1۹5 هــزار تــن گندم 

آرد و حــدود ۹ هــزار تــن گنــدم بــذری اســت.
ــدم، ۷  ــد گن ــز خری ــوع 2۳ مرک ــرد: از مجم ــه ک ــه اضاف خمس

ــل شــده اســت. ــد تعطی ــام کار خری ــت اتم ــه عل ــز ب مرک
وی گفــت: اســتان قزویــن در ســال زراعــی جــاری تعهــد کــرده 
اســت بیــش از 2۰5 هــزار تــن گنــدم خریــداری کنــد کــه انتظــار 
مــی رود بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده بیــش از ایــن 

میــزان خریــداری شــود.

تبریزماهان فاح
M.Fallah@gmail.com

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
ــزار  ــن اب روســتاییان و عشــایر کشــور، مهم تری
دشــمن در جنــگ بــا جمهوری اســامی ایــران را 
القــای ناعدالتــی و تشــدید نابرابری ها دانســت.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، دکتــر واعــظ 
مهــدوی در آییــن افتتاحیــه چهارمیــن اجــاس 
ــی  ــه اجتماع ــدوق بیم ــران صن ــری مدی سراس
ــا  ــر ب کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر در کلیب
بیــان مطلــب فــوق گفــت: در چنیــن شــرایطی 
ــرای  ــا ب ــتراتژی م ــزار و اس ــن اب ــد مهم تری بای
ــا دشــمن نیــز هوشــیاری، وحــدت و  ــه ب مقابل

ــات باشــد. ــه اختاف ــن زدن ب ــاب از دام اجتن
وی روســتاها را یکــی از مهم تریــن عرصه هــای 
افــزود:  و  اعــام کــرد  کشــور  در  نابرابــری 
ــور، 55  ــتاییان کش ــد روس ــته درآم ــال گذش س
درصــد درآمــد شهرنشــینان بــود کــه ایــن امــر 
ــای  ــر تنش ه ــتاها را در براب ــیب پذیری روس آس

اقتصــادی و تحریم هــا بیشــتر می کنــد.
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  داد:  ادامــه  وی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر بــا ارائــه 
ــش  ــدف، کاه ــه ه ــه جامع ــت ب ــار خدم چه
ــق  ــاکنان مناط ــتاییان و س ــیب پذیری روس آس
محــروم را ســرلوحه برنامه هــای خــود قــرار داده 

ــت. اس

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــایر کش ــتاییان و عش روس
بیمــه، ثمــره همــکاری کارفرمــا و کارگــر اســت، 
ــتاها،  ــا در روس ــود کارفرم ــل نب ــه دلی ــت: ب گف
ــتاییان و  ــاورزان، روس ــی کش ــه اجتماع در بیم
عشــایر، دولــت نقــش کارفرمــا را ایفا کــرده و دو 

ــردازد. ــا را می پ ــه کارفرم ــق بیم ــوم ح س
ــون و  ــدود ۳ میلی ــون ح ــه داد: هم اکن وی ادام
۴۰۰ هــزار خانــوار روســتایی فاقــد هرگونــه بیمــه 
اجتماعــی هســتند کــه صنــدوق در تاش اســت 

ایــن عــده را تحــت پوشــش قــرار دهــد.
واعــظ مهــدوی، صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
ــان   ــایر آذربایج ــتاییان و عش ــاورزان، روس کش

شــرقی را موفق تریــن صنــدوق کشــور دانســت 
ــر از  ــزار نف ــش از 1۷1 ه ــون بی ــزود: هم اکن و اف
۳۶۰ هــزار مشــمول اســتان آذربایجــان  شــرقی 
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــدوق ق ــش صن ــت پوش تح
ــزان ۴۷ درصــد مشــموالن را تشــکیل  ــن می ای
ــوری  ــن کش ــد از میانگی ــه 1۷ درص ــد ک می ده

ــر اســت. باالت
ــق  ــفانه مناط ــه متأس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محــروم برعکــس مناطــق برخــوردار، کمتریــن 
اســتفاده را از فرصــت ایجــاد شــده در صنــدوق 
ــن  ــل ای ــن دلی ــت: مهم تری ــراز داش ــد، اب برده ان
ــا و  ــه اطــاع نداشــتن مشــموالن از مزای ــر ب ام

ــردد. ــر می گ ــدوق ب ــات صن خدم

محمد توکلی
M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

دکتــر علــی جــان صادق پــور در ســومین 
ــرکت  ــد ش ــدون درآم ــه آب ب ــت کمیت نشس
آب و فاضــاب اســتان قــم بــا اشــاره بــه 
در  نیــرو  وزارت  سیاســت گذاری های 
ــش آب  ــرف و کاه ــت مص ــوص مدیری خص
ــترکین  ــش مش ــت: پیمای ــد گف ــدون درآم ب
و  خــراب  تعویــض کنتورهــای  غیرمجــاز، 
تعویــض کنتورهــای قدیــم بــا میانگیــن عمــر 
بــاالی 8 ســال، فعــال شــدن واحد انشــعابات 
غیرمجــاز و شناســایی کنتورهــای دســتکاری 
و  آب  شــرکت  اقدامــات  ازجملــه  شــده 
فاضــاب در راســتای ایــن سیاســت ها اســت.

رئیــس  صادق پــور  جــان  علــی  دکتــر 
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 
فاضــاب اســتان قــم مدیریــت فشــار و 

نصــب  و  نشــت یابی  شــبکه،  زون بنــدی 
فلومتــر را از دیگــر اقدامــات شــرکت آب و 
ــت  ــتای مدیری ــم در راس ــتان ق ــاب اس فاض
ــر و  ــد ذک ــدون درآم ــش آب ب ــرف و کاه مص
خاطرنشــان کــرد: بــا مجمــوع اقدامــات فنــی 
ــال  ــک س ــی ی ــده ط ــام ش ــی انج و مهندس
گذشــته، هدررفــت آب در شــبکه آب شــهر قم 
از 1۹.۴5 بــه 1۷.۶۳ کاهــش یافتــه کــه ایــن 
میــزان جلوگیــری از هدررفــت حــدود بیش از 

ــت. ــر آب اس ــارد لیت 2 میلی
ــات  ــرف و مطالع ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
کاهــش آب بــدون درآمــد شــرکت آب و 
فاضــاب نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 

بــه تنــش آبــی در کشــور گفــت: بــر اســاس 
تکلیــف شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
کشــور، مطالعــات آب بــدون درآمــد شــهرهای 
دســتجرد و ســلفچگان توســط مشــاور در 

ــت. ــام اس ــال انج ح

وی بــا بیــان اینکــه مطالعــات آب بــدون 
درآمــد شــهرهای قــم، کهــک و جعفریــه نیــز 
در دســتور کار قــرار دارد، اظهــار داشــت: در 
ــرکت  ــترکین ش ــت مش ــتا معاون ــن راس همی
آب و فاضــاب نیــز مکلــف بــه انجــام تســت 

خوشــه ای و پیمایــش مشــترکین زیــر 5 
ایــن شــهرها  در  بــاالی 25 مترمکعــب   و 

شد.
مهنــدس حســن فرمانــی انتظــام یــادآور 
شــد: مجمــوع اقدامــات انجــام شــده در 
بخــش زون بنــدی شــبکه، مدیریــت فشــار و 
ــه  ــرای تهی ــده و ب ــدی ش ــت یابی جمع بن نش
گزارشــات نهایــی بــا رویکــرد بهــره وری آب در 

اختیــار مشــاور قــرار داده می شــود.
وی در پایــان یادآور شــد: به منظور دســت یابی 
بــه نتایــج بهتــر و در نهایــت مدیریــت مصرف، 
ــره وری از آب  ــد و به ــدون درآم کاهــش آب ب
ــه  یکــی از شــاخص ترین مشــاورین کشــور ب
منظــور انجــام ایــن مطالعــات انتخــاب شــده 
ــاس  ــر اس ــم ب ــم بتوانی ــه امیدواری ــت ک اس
ــه اهــداف مدنظــر  ــات انجــام شــده ب مطالع

دســت یابیــم.

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com

ــن  ــاه »جش ــارم مردادم ــا چه ــان ب ــت: همزم ــل گف ــهردار اردبی ش
ــزار  ــه توریســتی گردشــگری شــورابیل برگ ــل« در مجموع روز اردبی
ــت:  ــار داش ــل اظه ــهردار اردبی ــان، ش ــد لطف اللهی ــود. حمی می ش
نامگــذاری یکــی از میادیــن شــهر اردبیــل بــه نــام حــاج باباخــان، 
مجاهــد نســتوه اردبیلــی از مطالبــات چنــد ســاله شــهروندان بــود 
ــهر و  ــامی ش ــورای اس ــه ش ــاش مجموع ــا ت ــبختانه ب ــه خوش ک
شــهرداری اردبیــل یکــی از میادیــن اردبیلــی بــه نــام ایــن مجاهــد 
نســتوه نامگــذاری شــده و طــی برنامــه ای از ایــن میــدان و تندیس 

ــی رونمایــی خواهــد شــد. حــاج باباخــان اردبیل
وی گفــت: همزمــان بــا چهــارم مردادمــاه، ســالروز اســتقرار سلســله 
صفویــه و روز شــیخ صفــی الدیــن اردبیلی ســاعت 21 شــب جشــن 

ــتی  ــه توریس ــل« در مجموع ــن روز اردبی ــوان »جش ــا عن ــی ب بزرگ
گردشــگری شــورابیل برگــزار می شــود.

ــد  ــور هنرمن ــا حض ــل ب ــن روز اردبی ــزود: جش ــل اف ــهردار اردبی ش
ــدی،  ــر عب ــتاد اکب ــون اس ــینما و تلویزی ــه س ــل عرص اردبیلی االص
هنرمنــد شــهیر اردبیلــی در عرصه موســیقی اســتاد ودود مــؤذن زاده، 
ــون، اســتاد  ــی در عرصــه ســینما و تلویزی ــی اردبیل ــدان نام هنرمن
فرهــاد قائمیــان و بهنام تشــکر و ســجاد انوشــیروانی، قهرمــان نامی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــرداری، برگ ــی در وزنه ب اردبیل
ــامی  ــورای اس ــم ش ــداف مه ــی اه ــرد: یک ــان ک ــان بی لطف اللهی
شــهر و شــهرداری اردبیــل ارتقــای نشــاط اجتماعــی اســت و از ایــن 
ــی گســترده در  ــار فعالیت هــای عمران ــم در کن ــم بتوانی رو امیدواری
ســطح شــهر اردبیــل، در بحــث برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی نیــز 

رضایــت شــهروندان را جلــب کنیــم.

کردستان
esfahan.kimia@gmail.com

بــا اجــرای پــروژه خــط انتقــال گاز 5۶ اینــچ سراســری دهگان- 
ــی  ــدوآب، گاز اســتان تقویــت می شــود و ایــن اقــدام، پایان میان
بــر قطعــی گاز در کردســتان و پایــداری شــبکه گاز ســقز و بانــه 

خواهــد بــود.
ــل شــرکت گاز اســتان کردســتان   ــر عام ــری مدی ــد فعله گ احم
اظهــار داشــت: شــهر های اســتان در خطــوط انتهایــی گاز کشــور 
قــرار دارد و در زمان هایــی بــا افــت فشــار گاز و اختاالتــی به ویــژه 

در شــهر های ســقز و بانــه مواجــه بودیــم.
ــری  ــچ سراس ــال گاز 5۶ این ــط انتق ــروژه خ ــوص پ وی در خص
ــم  ــه نه ــال لول ــط انتق ــی از خ ــه بخش ــدوآب ک ــگان- میان ده
سراســری گاز اســت، اظهــار کــرد: ایــن خــط در دو قطعــه دهگان 

ــا  ــر، ب ــه طــول 22۷ کیلومت ــدوآب ب ــا میان ــا ســنته و ســنته ت ت
ــال اجراســت. ــان در ح ــارد توم ــار ۳۰۰ میلی اعتب

فعله گــری اضافــه کــرد: ایــن عملیات توســط شــرکت مهندســی 
توســعه گاز کشــور در دســت اجراســت که قطعه اول شــامل 12۴ 

کیلومتــر و قطعــه دوم شــامل 1۰۳ کلیومتر اســت.
ــن خــط در محــدوده  ــی ای ــات اجرای ــه عملی ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان کردســتان تــا پایــان آذرمــاه بــه اتمــام می رســد، عنــوان 
ــب گاز  ــون مترمکع ــط 1۰۰ میلی ــن خ ــال ای ــت انتق ــرد: ظرفی ک

اســت.
ــور  ــقز عب ــدره و س ــگان، دیوان ــط از ده ــن خ ــه داد: ای وی ادام
ــتری  ــتان بس ــتان کردس ــت گاز اس ــدا از تقوی ــه ج ــد ک می کن
مناســب بــرای صنایــع انرژی َبــر از جملــه صنایــع فــوالد و 

پتروشــیمی و شــهرک های صنعتــی اســت.

استانها

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور:

حدود 3 میلیون و 400 هزار خانوار روستایی فاقد هرگونه بیمه اجتماعی هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد:

کاهش دو درصدی هدررفت آب در قم

 برگزاری »جشن روز اردبیل« 
در مجموعه گردشگری شورابیل

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان: 

پایان قطعی گاز و پایداری شبکه گاز در کردستان

 اتحاديه های صنفی 
بر بازار نظارت كنند 

بندرعباس سمیه اکبری
S.Akbari@eskimia.ir

دکتــر فریــدون همتــی در نشســت ســتاد تنظيــم 
بــازار اســتان هرمــزگان بــا بيــان اينكــه اتحاديه های 
ــر  ــارت الزم را ب ــد نظ ــاف باي ــاق اصن ــی و ات صنف
ــار نظــارت  ــرد: در كن ــوان ك ــد، عن ــازار انجــام دهن ب
ــز  ــئول ني ــی مس ــتگاه های اجرای ــا، دس اتحاديه ه
نظــارت و بازرســی از بــازار را انجــام می دهنــد؛ امــا 
ــان صــورت  ــود بازاري ــر خ ــه ب ــا تكي ــد ب ــا باي كاره

گيــرد.
وی ادامــه داد: اداره كل تعزيــرات حكومتــی و 
بازرســان ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان بــه طــور دائــم قيمــت كاالهــا در بــازار را رصد 
می كننــد و بــا تخلفــات نيــز بــه طــور قاطــع برخورد 

خواهــد شــد.

ــود  ــم خ ــار داري ــزود: انتظ ــزگان اف ــتاندار هرم اس
بازاريــان و صنــوف نيــز كنتــرل و نظــارت بــر بــازار را 

انجــام دهنــد تــا تخلفــی صــورت نگيــرد.
همتــی بــا بيــان اينكــه جلســات تنظيــم بــازار بــه 
طــور منظــم در شهرســتان های اســتان برگــزار 
می شــود، تصريــح كــرد: قيمــت كاالهــای اساســی 
ــی  ــرای كاالهای ــود و ب ــرل می ش ــا كنت ــز دائم ني
كــه منشــا داخلــی دارنــد، دليلــی بــرای افزايــش 
واردات  بــرای  دولــت  و  نــدارد  وجــود  قيمــت 
كاالهــای اساســی نيــز يارانــه و ارز الزم را اختصاص 
ــا قيمــت  ــا ب ــن كااله ــدارد اي ــی ن ــد و دليل می ده

ــری عرضــه شــوند. باالت
وی بــا تأكيــد بــر اينكــه همــه بايد خــود را مســئول 
ــش  ــل افزاي ــدون دلي ــد ب ــا نباي ــم و قيمت ه بداني
يابــد، اظهــار داشــت: همــه بايــد مراقبــت و نظــارت 
الزم را مدنظــر قــرار دهيــم و هرجــا موردی خــارج از 
چارچــوب اتفــاق افتــاد، طبــق قانــون بــا آن برخــورد 

خواهــد شــد.

ــا  ــمن ب ــه دش ــان اينك ــا بي ــزگان ب ــتاندار هرم اس
توطئه افكنــی بــر عليــه كشــور مــا جنــگ اقتصــادی 
ــه كــرد: همــان طــور  ــه اســت، اضاف ــه راه انداخت ب
كــه بــا مشــاركت مــردم در جنــگ نظامــی و دوران 
دفــاع مقــدس توانســتيم بــر دشــمن غلبــه كنيــم 
ــر  ــا تكيــه ب در جنــگ اقتصــادی نيــز می توانيــم ب

مشــاركت مــردم پيــروز شــويم.
و  توليدكننــدگان  بازاريــان،  گفــت:  همتــی 
عرضه كننــدگان كاالهــا در خــط مقــدم جبهــه 
ــه  ــد ب ــه باي ــد و هم ــرار دارن ــادی ق ــگ اقتص جن
 وظيفــه خــود در ايــن جنــگ درســت عمــل 

كنيم.
وی خاطرنشــان كــرد: بــا توجــه بــه روحيــه خوب و 
مشــاركت مناســبی كــه مــردم، بازاريان و مســئوالن 
دارنــد می توانيــم بــا كمتريــن التهــاب در اين جنگ 
اقتصــادی بــر دشــمن پيــروز شــويم و پيــروزی در 
جنــگ اقتصــادی موجــب اقتــدار كشــور در حــوزه 

اقتصــاد هماننــد ديگــر حوزه هــا خواهــد شــد.

#خبر _ ویژه

کوتاه از استان ها
مهلت شرکت در جشنواره 

کتابخوانی رضوی تمدید شد
یزدسمیه شرف دینی

S.Sharf@eskimia.ir

مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان یــزد بــا اشــاره 
ــنواره  ــتمین جش ــرکت در هش ــت ش ــد مهل ــه تمدی ب
ــن  ــام در ای ــت ثبت ن ــن مهل ــوی، آخری ــی رض کتابخوان

ــرد. ــر ک ــاه ذک جشــنواره را دهــم مردادم
رقیــه دوســت فاطمی هــا در نشســت کارشناســان 
عمومــی  ادارات کتابخانه هــای  رؤســای  و  ســتادی 
شهرســتان های اســتان کــه بــه میزبانــی کتابخانــه 
ــارکت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــوادی برگ ــر ج دکت
برگــزاری  در  اســتان  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
رضــوی،  کتابخوانــی  جشــنواره  دوره  هشــتمین 
تــا  باقی مانــده  فرصــت  در  امیــدواری کــرد  ابــراز 
پایــان جشــنواره، شــاهد شــرکت چشــمگیر مــردم 
نوجوانــان  و  کــودکان  به ویــژه  اســتان   کتابخــوان 

باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه امــکان شــرکت آناین در هشــتمین 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی نیــز فراهــم اســت، تصریح 
کــرد: بــا توجــه بــه در دســترس بــودن اینترنــت در همــه 
نقــاط اســتان و آســان تر و ســریع تر بــودن شــرکت 
ــد در فرصــت  ــل دارن ــه شــهروندانی کــه تمای ــن، ب آنای
ایــن جشــنواره کتابخوانــی شــرکت  باقی مانــده در 
کننــد، توصیــه می کنیــم بــا مراجعــه بــه ســایت 
razavi.iranpl.ir بــه صــورت الکترونیکــی در ایــن امــر 

ــد. مشــارکت کنن
در ادامــه حجت االســام مصطفــی گرجــی، رئیــس 
دبیرخانــه کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان 
یــزد اظهــار داشــت: کار فرهنگــی بایــد بــا علــم و دانایــی 
همــراه باشــد. کار علمــی فرهنگــی، بــا درک درســت از 
ــت و در  ــر اس ــی میس ــکان و مخاطب شناس ــان و م زم

عیــن جهــادی بــودن، آمیختــه بــا آگاهــی اســت.
ــن  ــکاری بی ــه هم ــاد تفاهم نام ــه انعق ــاره ب ــا اش وی ب
ــی و کانون هــای مســاجد  اداره کل کتابخانه هــای عموم
اســتان، گفــت: در ایــن تفاهم نامــه بــا هــدف اســتفاده 
ــات  ــاجد از امکان ــای مس ــای کانون ه ــری اعض حداکث
ــن  ــتر ای ــه بیش ــس هرچ ــتان و ان ــای اس کتابخانه ه
ــای  ــد برنامه ه ــرر ش ــه، مق ــاب و مطالع ــا کت ــراد ب اف
 فرهنگــی مشــترکی بــه منظــور تأمیــن ایــن هــدف اجرا 

شود.
گرجــی بــه اجــرای طــرح »کاروان دانایــی« بــا همکاری 
ــی  ــای فرهنگ ــری از نهاده ــداد دیگ ــتگاه و تع دو دس
ــدازی ایــن  اســتان اشــاره کــرد و افــزود: هــدف از راه ان
ــی  ــون فرهنگ ــای 81۰ کان ــاط اعض ــاد ارتب کاروان، ایج
هنــری فعــال در مســاجد اســتان بــا کتابخانــه و 
بهره منــدی ایــن اعضــا از ظرفیت هــای موجــود در 

ــت. ــتان اس ــر اس ــی سراس ــای عموم کتابخانه ه
وی افــزود: در نخســتین گام از اجــرای ایــن طــرح، 
ــر از اعضــای کانون هــای مســاجد شــهر  حــدود 15۰ نف
ــوادی  ــر ج ــی دکت ــه عموم ــور در کتابخان ــا حض ــزد ب ی
از نزدیــک بــا فعالیــت کتابخانه هــا آشــنا شــدند و 
 در کارگاه هــای آموزشــی نویســندگی طــرح شــرکت

کردند.

 سرپرست شعب بانک ملی 
در استان همدان:

مشکلی در جهت تأمین ارز 
حجاح نداریم

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

سرپرســت شــعب بانــک ملــی در اســتان همــدان گفت: 
ــرام  ــاح بیت هللا الح ــن ارز حج ــت تأمی ــکلی در جه مش

وجــود نــدارد.
ــی در  ــک مل ــعب بان ــت ش ــی سرپرس ــد طوماس محم
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه آغــاز توزیــع ارز مســافرتی 
بــرای حجــاج بیت هللا الحــرام در اســتان همــدان گفــت: 
در ســال جــاری بانــک ملــی تنهــا بانــک عامــل در زمینه 

توزیــع ارز  بیــن حجــاج اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته دو بانــک عامــل 

بــرای انجــام ایــن کار انتخــاب شــده بودنــد.
ــا  ــی در اســتان همــدان ب سرپرســت شــعب بانــک مل
اشــاره بــه ازدحــام و شــلوغی های اخیــر در شــعب ارزی 
ایــن بانــک بیــان کــرد: حجــاج و مدیــر کاروان هــا بایــد 
ــخص  ــان مش ــده در زم ــدی ش ــه زمان بن ــق برنام طب

شــده خــود در شــعب ارزی حضــور یابنــد.
طوماســی در ادامــه افــزود: ثبــت ســریال ارز و ترافیــک 
سیســتمی، خــود از عوامــل ازدحام و شــلوغی در شــعب 

ارزی بانــک ملــی اســت.

 توسط کارشناسان نظارتی 
شرکت نفت گلستان برگزار شد:

 دوره آموزش عملی 
 شناسایی و مبارزه 

با قاچاق فرآورده های نفتی
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

ــی و  ــای کاشــف نظارت ــدف توانمندســازی نیروه ــا ه ب
هماهنگــی بیشــتر بــا ســازمان های نظارتــی و اجرایــی 
مبــارزه بــا قاچــاق و انحــراف فرآورده هــای نفتــی، دوره 
ــل  ــه حم ــیدگی ب ــوه رس ــایی و نح ــی »شناس آموزش
فرآورده هــای نفتــی توســط نفتکش هــای مجــاز و 
غیرمجــاز و کامیون هــای مخــزن اختفــا شــده و عــدم 
ــی«  ــراف و جابه جای ــا و انح ــل نفتکش ه ــه کام تخلی
در محــل ایســت بازرســی نیــروی انتظامــی تیــل آبــاد 
برگــزار شــد. در ایــن دوره آموزشــی کارشناســان نظارتــی 
شــرکت مــواردی همچــون چگونگــی بررســی بارنامه هــا 
و پلمپ هــای منصوبــه )ثابــت و متحــرک(، کنتــرل 
مــدارک راننــدگان )کارت ورود بــه انبــار، کارت حراســتی، 
برگــه اندازه گیــری، کارت ایمنــی(، بررســی نفتکــش از 
نظــر وجــود باک هــای اضافی، بررســی انحراف از مســیر 
و جابه جایــی نفتکــش و  تخلیــه نکــردن کامــل میــزان 
ــاز  ــای غیرمج ــی نفتکش ه ــالی و بررس ــرآورده ارس ف
بــا مخــازن اختفــاء شــده، اســتفاده از گالن هــای 
2۰ لیتــری و آلودگــی فــرآورده بــه روغــن ســوخته 
ــوزش  ــی آم ــورت عمل ــه ص ــن ب ــرای حاضری  و ... را ب

دادند.
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 فاز دوم زائرشهر رضوی 
تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

ــان ســال  ــا پای تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: فــاز دوم زائرشــهر رضــوی ت
ــد رســید. ــرداری خواه ــه بهره ب ــده ب ــل ســال آین ــا اوای جــاری ی

 حجت االسام والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی در مراســم افتتاحیــه زائرســرای 
رضــوی بــا اشــاره بــه ضــرورت فراهــم آوردن شــرایط اســکان مناســب بــرای زائــران 
بــارگاه منــور رضــوی به ویــژه نیازمنــدان، خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل کمبــود محــل 
ــه  ــود ک ــه شــده ب ــران، ۴ کمــپ در اطــراف مشــهد در نظــر گرفت ــرای زائ اســکان ب
ایــن کمپ هــا در شــأن زائــران امــام رضــا)ع( نبــود و بــا وجــود تــاش دســتگاه ها 

و بخش هــای مختلــف، امــا زائــران نیازمنــد همچنــان مشــکل اســکان داشــتند.
وی افــزود: زائرشــهر رضــوی ســال گذشــته بــه بهره بــرداری رســید کــه در خدمــت 
ــا)ع(  ــام رض ــارت ام ــی زی ــکات مال ــل مش ــه دلی ــه ب ــانی ک ــا و کس زائراولی ه
نصیبشــان نشــده اســت، قــرار گرفــت کــه در ایــن مــدت بــه طــور متوســط روزانــه 

ــور رضــوی مشــرف شــدند. ــارگاه من ــارت ب ــه زی ــی ب 1۰۰۰ زائراول
ــا  ــی از زائراولی ه ــون بخش ــرد: تاکن ــح ک ــوی تصری ــرگان رض ــس خب ــو مجل عض
در زائرشــهر رضــوی و بخشــی در میهمان پذیرهــای اطــراف حــرم اســکان داده 
ــن ظرفیــت افــزوده  ــه ای ــن بخــش از زائرســرای رضــوی هــم ب شــده اند.افتتاح ای
ــا معنویــت  ــا زائــران نیازمنــد بتواننــد زیارتــی خاطره انگیــز همــراه ب خواهــد شــد ت
داشــته باشــند.وی بیــان کــرد: فــاز دوم زائرشــهر رضــوی تــا پایــان ســال جــاری یــا 
ــارت  ــرای تســهیل زی ــی ب ــا ظرفیت ــرداری خواهــد شــد ت ــده بهره ب ــل ســال آین اوای

زائــران نیازمنــد باشــد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
افت بی سابقه ورودی آب به سد کمال صالح

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

ســد کمــال صالــح کــه در 8۰ کیلومتــری شــهر اراک و منبــع اصلــی تأمیــن 
آب شــرب کانشــهر اراک و صنایــع بــزرگ اســت، ســال گذشــته در فصــل 
بهــار ســرریز داشــته کــه امســال بــر اثــر خشکســالی بــا کاهــش ۳۰ درصدی 

در ورودی مواجــه شــده اســت.
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش ــره ای مدیرعام ــزت هللا آم ــدس ع مهن
مرکــزی بــا تشــریح وضعیــت منابــع آبــی اســتان گفــت: در فصــل 
زراعــی جــاری تــا اســفندماه فقــط ۹۰ میلیمتــر بــارش دریافــت شــد و بــه 
ــرار  ــور ق ــی کش ــارش و بحران ــم ب ــتان ک ــن 5 اس ــتان در بی ــال آن، اس  دنب

گرفت. 
مناســبی  بارش هــای  شــاهد  جــاری  ســال  بهــار  در  افــزود:  وی 
در  بــارش  میلیمتــر   1۴۰ اردیبهشــت ماه  در  طــوری کــه  بــه  بودیــم 
 22۹ بــه  اســتان  بارش هــای  مجمــوع  و  شــد  دریافــت  اســتان 
خــارج  بحرانــی کشــور  اســتان   5 مجموعــه  از  و  رســید   میلیمتــر 

شدیم.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان مرکــزی بــا بیــان اینکــه همچنان 
25 درصــد عقب افتادگــی در حــوزه بارش هــا در اســتان وجــود دارد، میــزان 
ــون مترمکعــب دانســت کــه  رواناب هــا در ســال زراعــی جــاری را ۴1 میلی
ایــن رقــم در ســال زراعــی گذشــته 11۷ میلیــون مترمکعــب گــزارش شــده 

اســت.

اعالم نرخ ۴۲۰۰ تومان دالر درست نبود، 
دولت و رئیس جمهور پاسخگو باشند

شاهرود حسین بابامحمدی
H.B.mohammadi@eskimia.ir

 نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، بــا بیــان اینکــه اعــام نــرخ چهــار هزار 
و 2۰۰ تومانــی بــرای دالر درســت نبــود، گفــت: ایــن تصمیــم دولــت متأســفانه امــکان 

رانــت را بــرای برخــی سوءاســتفاده گران مهیــا کــرد.
ــات و سیاســت های اتخاذشــده  ــاره تصمیم ســید حســن حســینی شــاهرودی درب
اقتصــادی از ســوی دولــت دوازدهــم در مقولــه ســکه و ارز، ضمــن بیــان اینکــه اعــام 
ــا  نــرخ چهــار هــزار و 2۰۰ تومــان یکــی از شــیوه های غلطــی بــود کــه مــا به شــدت ب
آن مخالــف بودیــم؛ زیــرا باعــث رانــت در جامعــه می شــد، ابــراز داشــت: بایــد دولــت و 

رئیس جمهــور دربــاره ایــن اقدامــات پاســخگو باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه بانــک مرکزی مســتقل بــوده و پاســخگوی مجلس 
ــیون  ــور در کمیس ــا حض ــور ب ــدگان رئیس جمه ــر از نماین ــت نف ــزود:  هف ــت، اف نیس
ــی  ــت و یک ــد گف ــخ خواهن ــدگان پاس ــش های نماین ــه پرس ــس ب ــادی مجل اقتص
ــذا  ــت؛ ل ــکه اس ــه ارز و س ــود، مقول ــرح می ش ــت مط ــن نشس ــه در ای ــواردی ک از م
ــه  ــس حاضــر و ب ــور می بایســت در مجل ــع نشــوند، رئیس جمه ــدگان قان ــر نماین اگ

ــد. ــخ بدهن ــش ها پاس پرس
ــا ابــراز اینکــه معمــوال در  نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن ب
شــرایط بحــران اقتصــادی در هــر دولتــی برنامــه ویــژه و خاصــی تــدارک می بیننــد و به 
دنبــال اقتصــاد ریاضتــی هســتند، گفــت: دولــت بایــد منابــع کنونــی را جمــع آوری و به 
دنبــال منابــع بیشــتر امــا درعین حــال صرفه جویــی نیــز باشــد؛ ولــی مــا دقیقــا نقطــه 

مقابــل ایــن امــر را شــاهد هســتیم کــه در سیاســت های ارزی دولــت مشــهود بــود.
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گروه سالمت

ــت  ــر معاون ــای غیرواگی ــروه بیماری ه ــس گ رئی
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
بــا اشــاره بــه رصــد 22 بیمــاری متابولیــک ارثــی 
در زمینــه کــم کاری تیروئیــد گفــت: کــم کاری 
مــادرزادی تیروئیــد، عــوارض جبران ناپذیــری بــر 

ــذارد. ــر جــای می گ ــوزاد ب ــز ن ــل مغ تکام
ــای  ــروه بیماری ه ــس گ ــش، رئی ــه فربخ فرزان
دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت  غیرواگیــر 
ارتبــاط  در  بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم 
بیمــاری  غربالگــری  برنامــه  اهمیــت  بــا 
ایــن  در  داشــت:  اظهــار  تیروئیــد  کــم کاری 
مراکــز خدمــات  مراقبیــن ســالمت  برنامــه، 
نوزادانــی  شناســایی  بــرای  ســالمت  جامــع 
ــالالت  ــکالت و اخت ــا مش ــت ب ــن اس ــه ممک ک
ــن  ــا گرفت ــط ب ــد، فق ــا بیاین ــه دنی ــک ب  متابولی

چنــد قطــره خــون و انجــام آزمایــش غربالگــری 
را  نــوزاد  مــادرزادی،  متابولیــک  بیماری هــای 
ــای  ــیاری از بیماری ه ــروز بس ــر ب ــل خط در مقاب

ــد. ــت می کنن ــمی محافظ ــی و جس ذهن
وی تصریــح کــرد: ایــن آزمایــش غربالگــری، 
ــالالت  ــه اخت ــال ب ــوزادان مبت ــخیص ن ــرای تش ب
متابولیــک بســیار مفیــد اســت. بســیاری از ایــن 
بیماری هــا، در صــورت تشــخیص زودهنــگام، 
ــروز  ــوان از ب ــوده و می ت ــل کنتــرل و درمــان ب قاب
ایــن بیماری هــا  عالئــم شــدید و خطرنــاک 
جلوگیــری کــرد. در صــورت تأخیــر در تشــخیص 
می تواننــد  بیماری هــا  ایــن  درمــان،  و 
 مشــکالت ذهنــی و جســمی ماننــد نداشــتن

ذهنــی،  عقب ماندگــی  حرکتــی،  توانایــی 
ســوءتغذیه و نداشــتن توانایــی تکلــم را بــه دنبــال 

ــند. ــته باش داش
 فربخــش، گفــت: در حــال حاضــر، برنامــه کنترل 
ــاری  ــوان بیم ــه عن ــوری ب ــل کتون ــاری فنی بیم
الگــو، بــا اجــرای غربالگــری نــوزادان بــرای ایــن 
ــت  ــرای مدیری ــه ب بیمــاری، زیرســاخت های اولی
نظــام  در  را  ارثــی  متابولیــک  بیماری هــای 
ســالمت فراهــم آورده اســت. توســعه غربالگــری 
بــه  درمان پذیــر  بیماری هــای  بــرای  نــوزادان 
همــراه تشــخیص و مدیریــت اســتاندارد آنهــا در 
ــه طــور  چارچــوب برنامــه ژنتیــک اجتماعــی و ب
ادغــام شــده در نظــام ســالمت، همــراه بــا توســعه 

غربالگــری بالینــی بیمــاران متابولیــک ارثــی کــه 
در غربالگــری نــوزادی قابــل شناســایی نیســتند، 
ــور  ــه ط ــک را ب ــای متابولی ــد بیماری ه می توانن

ــد. ــر و کارآمــد کنتــرل کنن مؤث
ــت  ــر معاون ــای غیرواگی ــروه بیماری ه ــس گ رئی
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
ــری  ــه غربالگ ــدف برنام ــای ه ــزود: بیماری ه اف
نــوزادان، بــرای بیماری هــای متابولیــک ارثــی 
شــامل 22 بیمــاری اســت کــه 20 مــورد آنهــا 
MS-MS شــامل  تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــا 
زنجیــره  اختــالالت  امینــه،  اســید  اختــالالت 
چربــی و ارگانیــک اســیدمی ها، قابــل تشــخیص 
ــای  ــامل بیماری ه ــز، ش ــورد آن نی ــت و دو م اس

هســتند  گاالکتوزمــی  بیوتینیــداز،   کمبــود 
که با روش الیزا تشخیص داده می شوند.

وی در ادامــه گفــت: کــم کاری مــادرزادی تیروئیــد، 
عــوارض جبران ناپذیــری بــر رشــد و تکامــل مغــز 
ــوزاد  ــد ن ــی و ق ــد طول ــزی، رش ــاب مرک و اعص
ــوری  ــل کتون ــاری فنی ــذارد. بیم ــای می گ ــر ج ب
ــدارد  ــه نشــانه آشــکاری ن ــد هیچ گون ــدو تول در ب
ــر  ــی، ظاه ــاه اول زندگ ــه م ــا س ــوزاد در دو ت و ن
کامــال ســالمی دارد؛ ولــی بــه تدریــج عالئــم 
ــان،  ــت زم ــا گذش ــود. ب ــان می ش ــاری نمای بیم
ــود و  ــی می ش ــی ذهن ــار عقب ماندگ ــودک دچ ک
اغلــب نــاآرام و پــر جنــب و جــوش شــده و تعادل 
عصبــی خوبــی نــدارد. قــدرت تکلــم او ضعیــف و 
راه رفتنــش دچــار مشــکل شــده و عقب ماندگــی 
ذهنــی در ایــن بیمــاری شــدید اســت. همچنیــن 
ــا حــرکات  ــراه ب ــی هم ــال، بیش فعال ــودک مبت ک

بی هــدف پیــدا می کنــد.

متخصص تشریح کرد:
کم کاری تیروئید مادرزادی و عوارض جبران ناپذیر تکامل مغز نوزاد

فواید یک میوه تابستانی 
پرطرفدار

شــلیل غنــی از مــواد مغــذی مفیــدی اســت کــه بــه تقویــت 
ــک  ــت کم ــادابی پوس ــی و ش ــدن و جوان ــی ب ــتم ایمن سیس
ــارداری و  ــرای دوران ب ــی ب ــده عال ــان وع ــک می ــد و ی می کن

دیگــر زمان هاســت.
شــلیل میــوه ای خوشــمزه و متعلــق بــه خانــواده گلســرخیان 

ــو.  ــو و هل Rosaceae اســت؛ مثــل آل
ــز  ــه ج ــت، ب ــو اس ــه هل ــبیه ب ــال ش ــلیل کام ــت، ش در حقیق
ــد  ــلیل فاق ــود دارد و ش ــو وج ــه در هل ــتی ک ــای پوس کرک ه

ــت. آن اس
شــلیل در مناطــق گــرم رشــد می کنــد و تحــت عنــوان 
ــرا  ــده می شــوند؛ زی ــز نامی ــی نی ــا آلوی میوه هــای هســته دار ی
دارای دانه هــای ســختی هســتند کــه در داخــل گوشــت آبــدار 

ــه اســت. ــرار گرفت آن هــا ق
 کمک به گوارش

وجــود فیبرهــای رژیمــی و ماهیــت قلیایــی شــلیل از آن 

ــتگاه  ــالمت دس ــظ س ــه حف ــه ب ــت ک ــاخته اس ــاده ای س م
گــوارش کمــک زیــادی می کنــد. فیبــر موجــود در شــلیل، آب 
ــم غذایــی کمــک  ــه افزایــش حجــم رژی ــد، ب را جــذب می کن
می کنــد، حــرکات روده را تنظیــم می کنــد و از مشــکالتی 
ــد. ــری می کن ــا جلوگی ــت و زخم ه ــتریت، یبوس ــد گاس مانن

 ضد دیابت
مصــرف میوه هــای کامــل باعــث کاهــش ســطح قنــد خــون 
ــک  ــت کم ــان دیاب ــه درم ــت ب ــه در نهای ــوند ک ــدن می ش در ب

می کننــد. 
در واقــع فیبرهــای موجــود در ایــن میوه هــا ســرعت ورود قنــد 

بــه جریــان خــون را کاهــش می دهنــد.
 کمک به کاهش وزن

ــری  ــق جلوگی ــدن از طری ــم زدایی ب ــت س ــث تقوی ــلیل باع ش
ــردن عناصــر  ــای روده و ازبین ب ــه دیواره ه از اتصــال ســموم ب
مضــر می شــود کــه ایــن بــه کاهــش وزن و کاهــش شــاخص 

ــد. ــی کمــک می کن ــوده بدن ت
ــای  ــه میوه ه ــت ک ــان داده اس ــده نش ــام ش ــات انج مطالع
هســته دار ماننــد شــلیل حــاوی ترکیبــات زیســت فعــال ماننــد 

آنتوســیانین ها، کاتچیــن، اســید کلروژنیــک و مشــتقات 
ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــی مب ــه توانای ــتند ک ــتین هس کوئرس
مرتبــط بــا چاقــی ماننــد دیابــت و اختــالالت قلبــی را دارنــد.

شــلیل همچنیــن بــه مبــارزه بــا ســندرم متابولیــک کــه خطــر 
ــش  ــی را افزای ــا چاق ــط ب ــی مرتب ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ابت

می دهــد، کمــک می کنــد.
 پیشگیری از کم خونی

کم خونــی شــرایطی اســت کــه در آن کمبــود گلبــول قرمــز در 
ــرای  ــی ضــروری ب ــاده معدن ــک م ــدن وجــود دارد. آهــن ی ب

ــت.  ــز اس ــای قرم ــد گلبول ه تولی
اگرچــه شــلیل غنــی از آهــن نیســت؛ امــا منبــع بســیار خوبــی 
از ویتامیــن C اســت کــه باعــث افزایــش جــذب آهــن در بــدن 
ــی شــما از  ــم غذای ــن، وجــود شــلیل در رژی می شــود؛ بنابرای

ــد. ــری می کن ــی جلوگی کم خون
 تقویت بینایی

شــلیل حــاوی لوتئیــن اســت؛ یــک مــاده  مغــذی مهــم کــه 
ــش  ــه کاه ــود و ب ــم ها می ش ــالمت چش ــت س ــب تقوی موج
خطــر دژنراســیون ماکــوالی مرتبــط بــا ســن کمــک می کنــد. 

گروه سالمت فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هــالل احمــر 
ــی در حــج  ــر ایران ــزار زائ ــه 5 ه ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــم  ــد، گفــت: تی ــی دارن ــع امســال مشــکل قلب تمت
پزشــکی 560 نفــره جهــت ارائــه خدمــات بــه حجاج 

ــزام می شــوند. ــه عربســتان اع ب
ســیدعلی مرعشــی در نشســت خبــری کــه در 
ارتبــاط بــا تمهیــدات مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــج 97 برگ ــرای ح ــر ب ــالل احم ه
داشــت: امســال ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه از 
ــگاه در  عربســتان مجــوز اســتفاده رســمی از درمان
ــا وزارت  مشــاعر دارد؛ بنابرایــن تطبــق تفاهم نامــه ب

حــج عربســتان درمانــگاه رســمی در عرفات، مشــعر 
ــا فعــال خواهــد شــد. و من

وی بــا اعــالم اینکــه امســال 86 هــزار زائــر و عوامــل 
مرتبــط بــه حــج اعــزام می شــوند، گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه حــج امســال در فصــل گرمــا اســت، کار 
بــرای ســالمتی زائــران حســاس خواهــد بــود. 
ــاالی 80 ســال  ــر ســن ب ــزار و 500 زائ ــن ه همچنی
داشــته، 20 درصــد مبتــال بــه پرفشــاری، 12 درصــد 
مبتــال بــه دیابــت و 5 هــزار نفــر دارای مشــکل قلبی 

هســتند.
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هــالل احمــر 
خاطرنشــان کــرد: تیــم پزشــکی 560 نفره بــرای ارائه 
خدمــات بــه حجــاج بــه عربســتان اعــزام می شــوند 

و مجــوز بیــش از آن را نداریــم. همچنیــن براســاس 
حجــاج  از  درصــد  فقــط 3  عربســتان  قانــون 
می تواننــد عوامــل اجرایــی همچــون عوامــل حمــل 

و نقــل، تغذیــه، بهداشــت و... باشــند.
مرعشــی گفــت: تنها مشــکل مــا در گرفتــن خدمت 
از ســعودی ها در دو مســئله اســت،  یکــی آشــنا 
ــی و مســلط  ــان عرب ــه زب ــی ب ــودن حجــاج ایران نب
نبــودن آنهــا در ایــن زمینــه و دیگــری اینکــه زمــان 
عملیــات حــج مــا از ارائــه خدمات ســعودی بیشــتر 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای پیشــگیری از گرمازدگــی 
ــه شــده اســت،   ــژه ای در نظــر گرفت ــای وی برنامه ه
بیــان کــرد: تونــل ســرد در منــا در ایــن زمینــه 
راه انــدازی می شــود تــا در صــورت نیــاز، زائــران 
احیــا شــوند. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه 
 16 بیمــار دیالیــزی امســال در حــج هســتند، 

ــت  ــا دول ــزام ب ــش از اع ــا پی ــز آنه ــه دیالی برنام
ســعودی هماهنــگ شــده اســت.

ــان اینکــه 50 درصــد کادر  ــا بی مرعشــی در ادامــه ب
پزشــکی حــج را بــه صــورت عمــره انجــام می دهند، 
ــا در طــول  ــن مســئله ســبب می شــود ت گفــت: ای
ایــام بتوانیــم از خدمــات پزشــکان بهره منــد شــویم. 
ــع  ــه تمت ــکانی ک ــی پزش ــن دریافت ــن بی همچنی
 قبــول کننــد یــا عمــره داشــته باشــند تفــاوت وجــود 

دارد.
وی گفــت: گرمازدگــی و بیماری هــای تنفســی 
صــدر  در  می شــود  پیش بینــی  عضالنــی 
ــی  ــن از آنجای ــد؛ همچنی ــران باش ــای زائ بیماری ه
کــه زائــران چنــدان بــه راهپیمایــی ســنگین عــادت 
ندارنــد ایــن مســئله می توانــد ســبب بــروز مشــکل 

ــود. ــا ش ــرای آنه ب
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هــالل احمــر 

ــادون و آمپــول و  ــن، مت ــن،  مرفی ــات کدئی ترکیب
ــه  ــه ب ــالم ممنوع ــه اق ــادون را از جمل ــرص ترام ق
عربســتان اعــالم کــرد و گفــت:  در مبــادی خروجــی 
ــه شــده اســت.  ــن مســئله در نظــر گرفت کشــور ای
در زمینــه داروهــای اعصــاب و روان نیــز بــا نســخه 

ــج مشــکلی نخواهیــم داشــت. پزشــک معال
مرعشــی گفــت: زائــران بایــد در صورتــی کــه از 
عینــک اســتفاده می کننــد، عینــک و عصــای خــود 
را بــه همــراه داشــته باشــند تــا در ایــن زمینــه دچــار 

مشــکل نشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــازاد دارو کــه به عربســتان 
ارســال می شــود بــه ایــران بازخواهــد گشــت، گفــت:  
ــتان  ــکی عربس ــا کادر پزش ــا ب ــکی م ــل پزش تعام
خــوب اســت و فقــط در حیطــه تعامــالت پزشــکی 
بــوده و یــک ذره فراتــر از آنکــه نیــاز بــه مجوز داشــته 

باشــد، انجــام نمی گیــرد.

#دنیای_میوهها

سالمت6

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر:
۵ هزار زائر حج تمتع مشکل قلبی دارند

کوتاه اخبار
 تخمین سن قلب با 

ماشین حساب سالمت
محققــان کانادایــی موفــق به توســعه یک ماشــین حســاب 
بــه پیش بینــی  قــادر  آنالیــن شــده اند کــه  ســالمت 

ــت. ــب اس ــن قل ــن س ــی و تخمی ــای قلب بیماری ه
محققــان بــرای توســعه ایــن نرم افــزار از رویکــرد کالن داده 
)big data( اســتفاده کردنــد کــه بیــن ســال های 2001 
تــا 2007 میــالدی از 104 هــزار و 219 شــهروند کانادایــی 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــامل اطالع ــود و ش ــده ب ــع آوری ش جم

ــود. ــر ب ــرگ و می ــار م بســتری شــدن و آم
ــر اســاس آن نرم افــزاری تولیــد شــد کــه ماننــد  ســپس ب
ــراد  ــد و اف ــل می کن ــالمت عم ــاب س ــین حس ــک ماش ی
می تواننــد بــا وارد کــردن داده هــای مدنظــر، احتمــال بــروز 
بیماری هــای قلبــی را طــی پنــج ســال آینــده پیش بینــی 
کننــد، همچنیــن امــکان تخمیــن ســن قلــب نیــز بــا ایــن 

ــود دارد. ــن وج ــزار آنالی نرم اف
پیش بینــی ایــن ماشــین حســاب بــر اســاس اطالعاتــی از 
قبیــل ســن، مصــرف دخانیــات، رژیــم غذایــی، فشــارخون، 
ــژاد، اســترس، احســاس تعلــق،  ــی، ن میــزان فعالیــت بدن
وضعیــت مهاجــرت، نــژاد، وضعیــت اقتصــادی، تحصیــالت، 

فشــارخون و دیابــت اســت.
ماشــین حســاب ســالمت در حــال حاضــر در کانــادا قابــل 
اســتفاده اســت و پــس از بررســی اطالعــات در کشــورهای 

دیگــر نیــز می توانــد اســتفاده شــود.
ــرگ و  ــل م ــن عام ــی مهم تری ــی عروق ــای قلب بیماری ه
میــر در سراســر دنیاســت کــه بــه راحتــی بــا تغییــر شــیوه 
زندگــی اجتناب پذیــر اســت. اکثــر بیمــاران قلبــی از شــرایط 
خــود اطالعــی ندارنــد و بــر اســاس یــک رویــداد پزشــکی از 

شــرایط خــود آگاه می شــوند.
نتایــج ایــن مطالعــه در نشــریه CMAJ منتشــر شــده 

ــت. اس

ریشه کنی هپاتیت C در بیماران 
هموفیلی سه استان کشور

ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــران ب ــت ای ــبکه هپاتی ــس ش رئی
ــت C در  ــت: هپاتی ــی، گف ــاران هموفیل ــت C در بیم هپاتی
بیمــاران هموفیلــی اســتان های لرســتان، خراســان جنوبــی 

ــت. ــده اس ــه کن ش ــالن ریش و گی
دکتــر ســید مؤیــد علویــان به مناســبت آغــاز هفتــه حمایت 
از بیمــاران هموفیلــی افــزود: در بقیــه اســتان ها هــم ابتــال 
بــه ایــن بیمــاری، بیــش از 90 درصــد کاهــش پیــدا کــرده 
و امیدواریــم ایــن بیمــاری تــا 3 ســال آینــده در کشــور مــا 

ــود. ــه کن ش ریش
ــا 50  ــته 40 ت ــال های گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــد، اظه ــال بودن ــت C مبت ــه هپاتی ــا ب درصــد هموفیلی ه
داشــت: بــا شناســایی و درمــان آنــان، تعــداد ایــن بیمــاران 

در کشــور بــه طــور چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت.
علویــان بــه درمــان 10 هــزار بیمــار مبتــال بــه هپاتیــت C در 
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: 186 هــزار نفــر مبتــال بــه ایــن 
بیمــاری در کشــور وجــود داشــتند کــه در حــال حاضــر بــه 
176 هــزار نفــر رســید و 10 هــزار نفــر در حــدود یــک ســال و 

ــر درمــان شــده اند.  ــم اخی نی

تغذیه
 مغز شما هم پس از

خوردن بستنی یخ می زند!
ــا بســتنی یخــی  ــخ ی ــر از خــوردن آب ی ــی باالت ــچ لذت هی
در تابســتان نیســت. گرمــای ایــن فصــل را بــا چنیــن کاری 

ــرد. ــن ب ــا حــدی از بی ــوان ت می ت
به واســطه  کــه  زیــادی  کالری هــای  از  فــارغ  امــا 
ــون  ــا تاکن ــم، آی ــود می کنی ــدن خ ــتنی وارد ب ــوردن بس خ
ــر  ــان تی ــد مغزت ــاس کنی ــه احس ــده ک ــش آم ــان پی  برایت

می کشد؟
ایــن فراینــد کــه در اصطــالح عامیانــه یــخ زدن مغــز نامیــده 
ــاد  ــام ســردرد بســتنی هــم ی ــا ن می شــود و در گذشــته ب
ــا  ــان علمــی »ســردرد ناشــی از خــوردن ی ــه زب می شــد، ب

ــام دارد. ــا HICS ن ــرما« ی ــای س ــس محرک ه تنف
ــه( از  ــر از 10 ثانی ــب کمت ــذرا )اغل ــی گ ــز حس ــاد مغ انجم
دردی شــدید در هــر دو بخــش جلویــی )قدامــی( و پشــتی 
ــر کشــیدن حــس  ــا تی ــه ب )خلفــی( کاســه ســر اســت ک

می شــود.
برخــالف نــام ایــن عارضــه، درد آن بــه مغــز انســان ارتباطــی 

نــدارد. مغــز عــاری از گیرنده هــای درد اســت.
در کســانی کــه مســتعد یــخ زدن مغــز هســتند، ایــن 
ــا  ــع ی ــد، مای ــواد ســرد )جام ــور م احســاس در نتیجــه عب
گاز( از ســقف دهــان، پشــت گلــو یــا هــر دو مســیر پدیــدار 

می شــود.
بــا ایــن تفاســیر شــاید بــد نباشــد بــا چنــد حقیقــت جالــب 

دربــاره ایــن عارضــه بیشــتر آشــنا شــوید.
یــخ زدن مغــز ارثــی اســت. ایــن عارضــه می توانــد از 

ــود. ــل ش ــودکان منتق ــه ک ــن ب والدی
برخــی از تحقیقــات علمــی ثــاب کرده انــد، کســانی کــه یــخ 
ــرن  ــه میگ ــال ب ــد، مســتعد ابت ــه می کنن ــز را تجرب زدن مغ

. هستند
در برخــی از مــردم یــخ زدن مغــز در نتیجــه خــوردن 
ــراد  ــی اف ــا بعض ــود؛ ام ــدار می ش ــرد پدی ــای س خوراکی ه
حتــی بــا تنفــس هــوای ســرد یــا اســتفاده از وســایل ســرد 

ــد. ــه می کنن ــذرا را تجرب ــاه و گ ــردرد کوت ــن س ــز ای نی
ــته  ــردردی را نداش ــوع س ــچ ن ــابقه هی ــن س ــی والدی وقت
باشــند، احتمــال اینکــه کــودک دچار ســردرد بســتنی شــود، 

بســیار کــم خواهــد بــود.
وقتــی ســرعت خــوردن خوراکــی ســرد زیــاد باشــد، احتمال 

اینکــه دچــار یــخ زدن مغــز بشــوید زیــاد خواهــد بود.
ــت.  ــخص نیس ــوز مش ــز هن ــاد مغ ــق انجم ــزم دقی مکانی
برخــی از دانشــمندان بــر ایــن بــاور هســتند کــه یــخ 
ــرخرگ  ــون در س ــریع خ ــاد س ــه انجم ــز در نتیج زدن مغ
 داخلــی کاروتیــد و انقبــاض رگ هــا و عــروق صــورت 

می گیرد.
ــن  ــز را تأمی ــر و مغ ــون س ــد خ ــی کاروتی ــرخرگ داخل س
می کنــد. انقبــاض عــروق بــه تنــگ یــا باریــک شــدن عروق 
خونــی ناشــی از انقبــاض دیــواره عضالنــی عــروق به ویــژه در 
ــروز  ــث ب ــه باع ــاره دارد ک ــرخرگچه ها اش ــرخرگ ها و س س

ــود. ــردرد می ش س
عصــب ســه قلــو کــه مســئول حس هــا در صــورت انســان 
اســت، ممکــن اســت در ایــن رونــد درگیــر شــود. شــاید بــه 
همیــن خاطــر باشــد کــه پــس از یــخ زدن مغــز، اغلــب از 

ــراد اشــک جــاری می شــود. چشــم اف

زیبایی
 نکاتی مهم برای 

مراقبت از مو
وقتــی موهایمــان را شــانه می زنیــم، بخشــی از ریــزش 

مــو طبیعــی اســت. 
ــر  ــت ه ــوان گف ــول می ت ــور معم ــه ط درســت اســت ب
فــردی در بهتریــن شــرایط ســالمت پوســت و مــو روزانه 
ــا  ــد؛ ام ــت می ده ــود را از دس ــوی خ ــار م ــا 100 ت 50 ت
بــرای داشــتن ریــزش مــوی طبیعــی از شــانه هایی کــه 
نوک هــای گــرد و نــرم دارنــد اســتفاده کنیــد و فرامــوش 
 نکنیــد کــه هرگــز موهــای خیــس خــود را شــانه 

نزنید.
 ماهی و مغزهای روغنی را حتما بخورید

ایــن مــواد غذایــی حــاوی ترکیباتــی هســتند کــه 
می کننــد.  تقویــت  را  زیباتــر  موهــای  داشــتن 

پــس بــا ماهی هــا مخصوصــا ماهــی قــزل آال و مغزهــا 
مثــل آجیــل بیشــتر دوســت باشــید. 

پروتئیــن موجــود در آنهــا و همچنیــن محتــوای بــاالی 
چربــی امــگا 3 در آنهــا بــه حفــظ ســالمت پوســت ســر 

و تقویــت مــوی ســر جــدا کمــک می کننــد.
ســبزیجات بــرگ ســبز، لوبیاهــا و حبوبــات و نیــز هویج 
از دیگــر مــواد غذایــی مناســب بــرای ســالمت موهــا و 

تقویــت مــوی ســر شــما مفیــد هســتند.
ــد.  ــز کنی ــز جــدا پرهی ــری ســخت نی ــای الغ از رژیم ه
ایــن رژیم هــا بــا کاهــش مــواد مغــذی دریافتــی، 
باعــث ریــزش مــو می شــوند؛ زیــرا موهــا اولیــن جایــی 
هســتند کــه کمبــود مــواد مغــذی را احســاس می کننــد.

 استفاده نکردن از آب داغ
بــا ازبین بــردن روغــن  الزم اســت بدانیــد آب داغ 
طبیعــی موجــود در ســطح موهــا، باعــث کــدر شــدن و 

ازبین رفتــن درخشــندگی موهــا می شــود. 
بنابرایــن شســتن ســر بــا آب بســیار گــرم و در دفعــات 
مکــرر بــه راحتــی باعــث ازبین رفتــن درخشــندگی 

طبیعــی موهــا خواهــد شــد.
ــام  ــد حم ــما بای ــه ش ــت ک ــن نیس ــا ای ــور م ــا منظ ام
ــر  ــه دی ــر ب ــی دی ــا خیل ــید ی ــته باش ــرد داش آب س
ــه مــا ایــن اســت کــه از آب  ــد، بلکــه توصی حمــام کنی
ولــرم بــرای شســتن موهــا در حمام هــا اســتفاده 
 کنیــد و فرامــوش نکنیــد کــه پوســت ســر خــود را آرام 

بشویید.
 مراقبت از موها با پروتئین

اگــر شــما هــم از آن دســته افــرادی هســتید کــه همواره 
ــس و  ــو، بابلی ــوی م ــد ات ــی و داغ مانن ــایل برق از وس
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــرای موه ــری ب ــیله دیگ ــر وس ه
ــه  ــه ب ــتید ک ــرادی هس ــته اف ــا از آن دس ــد ی می کنی
ــد،  ــر می کنی ــا ف ــگ ی ــود را رن ــای خ ــرر موه ــور مک ط
ــیب  ــب و آس ــال تخری ــواره در ح ــه هم ــد ک ــد بدانی بای
ــی موهــای خــود  ــه پوشــش دهنده و بیرون ــه الی  زدن ب

هستید.
نتیجــه نهایــی ایــن آســیب ها هــم چنــد شــاخه 
شــدن انتهــای مــو یــا همــان »موخــوره« خواهــد بــود. 
ــادی  ــتی زی ــی و بهداش ــوالت آرایش ــروزه محص ــا ام ام
هســتند کــه از ایــن آســیب موهــا محافظــت می کننــد، 

مخصوصــا نرم کننده هــای حــاوی پروتئیــن.

خانواده

چگونه به دوست یابی کودکمان 
کمک کنیم؟

ــرد:  ــار ک ــودک اظه ــاوره ک ــناس و مش ــام روانش ــرا ام زه
ــودکان  ــه ک ــت یابی ب ــوزش دوس ــرای آم ــتین گام ب نخس
ــرای  ــاری ب ــوی مناســب رفت ــن الگ ــه والدی ــن اســت ک ای

ــند. ــود باش ــودک خ ک
وی بــا بیــان اینکــه پــدر و مــادر بــه عنــوان والدیــن کــودک 
بایــد مهارت هــای ارتباطــی را پیــش از آمــوزش بــه فرزنــد 
خــود، فــرا گرفتــه باشــند، گفــت: در خصــوص کــودکان زیــر 
7 ســال بایــد نــکات خاصــی رعایــت شــود، والدیــن بایــد 
ــد  ــرورش دهن ــود پ ــودک خ احســاس ارزشــمندی را در ک
ــا  ــال آن ه ــرای مث ــد، ب ــت کنن ــس او را تقوی ــزت نف و ع

ــد. ــودن او کار کنن ــی ب ــه خجالت ــد روی جنب می توانن
ــک  ــئولیت های کوچ ــا دادن مس ــن ب ــزود: والدی ــام اف ام
ــد او را زیــر نظــر داشــته باشــند  ــد خــود، می توانن ــه فرزن ب
ــودکان  ــه ک ــی ک ــد. زمان ــایی کنن ــای او را شناس و توانایی ه
اســباب بازی های  و  وســایل  روی  مالکیــت  احســاس 
خــود داشــته باشــند، ممکــن اســت از دادن وســایل خــود 
بــه دوستانشــان خــودداری کننــد. والدیــن بایــد ایــن امــر را 
مدیریــت و بــه کــودک خــود کمــک کننــد کــه رفتار مناســبی 

ــا دوســت خــود داشــته باشــد. ب
ــات  ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــن ب ــه والدی ــان اینک ــا بی وی ب
فرزنــد خــود بایــد تشــخیص دهنــد کــه چــه دوســتی بــرای 
ــرای  ــد دوســتی ب ــزود: بای فرزندشــان مناســب اســت، اف
ــی شــبیه  ــه از نظــر جنبه های ــد ک کودکانشــان انتخــاب کنن
ــد  ــه گیر نمی توانن ــودکان گوش ــال ک ــور مث ــه ط ــد. ب او باش
ــا کــودکان شــبیه خــود کــه گوشــه گیر هســتند، دوســتی  ب
موفقــی داشــته باشــند، همچنیــن نمی تواننــد بــا کــودکان 
بســیار فعــال هــم دوســتی پایــداری داشــته باشــند؛ زیــرا 

ــوند. ــش می ش ــار تن دچ
ایــن روانشــناس و مشــاور کــودک تصریــح کــرد: والدیــن 
بــر روی اعتمــاد بــه نفــس کــودک خــود کار کننــد و یــک 
ــه  ــدرت ن ــد ق ــی مانن ــه و اساس ــای پای ــری مهارت ه س
ــه آن هــا آمــوزش دهنــد. والدیــن بایــد کــودک  گفتــن را ب
خــود را پیــش از رفتــن بــه مهــد کــودک و پیــش دبســتانی 
آمــاده کننــد؛ زیــرا ایــن مکان هــا تعــداد جمعیــت بیشــتری 
نســبت بــه محیــط خانــه دارد و پــدر و مــادر در ایــن زمینــه 

ــد. ــی او کمــک بگیرن ــد از مرب می توانن
وی بــا بیــان اینکــه در محیــط مهــد کــودک دو نــوع کــودک 
ــد  ــه دوســت دارن ــی هســتند ک ــت: کودکان وجــود دارد، گف
ــس  ــه نف ــاد ب ــوند و اعتم ــت ش ــران حمای ــرف دیگ از ط
ــاط  ــی ارتب ــا بچه های ــودکان ب ــوع ک ــن ن ــد. ای ــی دارن پایین
ــر هســتند؛  ــا از خودشــان بزرگ ت ــد کــه غالب ــرار می کنن برق
زیــرا آن هــا حالــت حمایتــی بــرای اینگونــه کــودکان دارنــد. 
ــه خودشــان نقــش  ــی هســتند ک ــر، کودکان ــی دیگ از طرف
حمایتــی دارنــد و بــا کودکانــی کــه از خودشــان کوچک تــر 
هســتند، دوســت می شــوند کــه بتواننــد رهبــر آن هــا 

باشــند.
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لک هــای پوســتی امــروزه یکــی از معضــالت شــایعی 
ــن  ــه در ای ــد ک ــا آن درگیرن ــادی ب ــراد زی ــه اف اســت ک
میــان، خانم هــا بیشــتر بــا ایــن مشــکل مواجــه 
ــرای آن هــا اهمیــت بیشــتری دارد. ــه ب هســتند و البت

 تابستان و بیماری های پوستی
ــو در  ــت و م ــص پوس ــلطانی متخص ــد س ــر محم دکت
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا، اظهــار کــرد: در فصــل 
تابســتان بــا اوج گرفتــن گرمــای هــوا خیلــی از 
ــک  ــه ی ــد ک ــدا کن ــت رواج پی ــن اس ــا ممک بیماری ه
پوســتی  بیماری هــای  بیماری هــا،  ایــن  از  دســته 

ــتند. هس
ــت  ــراد سفیدپوس ــیاری از اف ــه داد: بس ــلطانی ادام س
در ســطوح  را  مختلفــی  لک هــای  اســت  ممکــن 
بدنشــان داشــته باشــند و ایــن موضــوع را هــم تجربــه 
 کننــد کــه لک هایشــان در ایــن فصــل بیشــتر می شــود، 
به خصــوص آن هایــی کــه لک هــای قهــوه ای در صــورت 

ــب  ــل مراق ــن فص ــتر در ای ــد بیش ــد،  بای ــود دارن خ
پوستشــان باشــند.

ــواع  ــا ان ــای صــورت ب ــردن لک ه ــان ک ــزود: پنه وی اف
ــردن  ــرای ازبین ب ــت ب ــای آرایشــی، روشــی موق کرم ه
ظاهــر قضیــه اســت، در حالــی کــه با یــک بررســی اولیه 
ــوان راه حل هــای  ــه وســیله متخصــص پوســت می ت ب
مؤثرتــری بــرای رفــع لک هــا از روی صــورت پیــدا کــرد.

 شایع ترین علت ها
ایــن متخصــص پوســت و مــو بــا بیــان اینکــه لک های 
پوســتی علت هــای مختلفــی می توانند داشــته باشــند، 
ــتفاده از  ــرای اس ــدی ب ــای ج ــرد: تأکیده ــح ک تصری
ــه  ــرای مقابل ــتان ب ــل تابس ــژه در فص ــاب به وی ضدآفت
ــاب  ــور و آفت ــت. ن ــورت اس ــای ص ــن لک ه ــا همی ب
لک هــای  بــروز  علت هــای  شــایع ترین  از  یکــی 
ــار  ــا آث ــرور ب ــه م ــه ب ــت ک ــت اس ــوه ای روی پوس قه
مخــرب روی رنگدانه هــای ســطحی پوســت و تحریــک 
ــن  ــره و روش ــای تی ــه لک ه ــل ب ــیت ها تبدی مالنوس

می شــود.

ــارداری  ــاب، دوران ب ــس از آفت ــه داد: پ ــلطانی ادام س
بیشــترین تأثیــر را در گرفتــار شــدن پوســت بــه لک هــا 
دارد، لکه هایــی کــه بــا تغییــرات هورمونــی و در نتیجــه 
ــج روی  ــت به تدری ــای پوس ــدن رنگدانه ه ــک ش تحری
گونــه، چانــه و پیشــانی ظاهــر شــده و بــه لــک بــارداری 

معــروف اســت.
وی بــا اشــاره بــه آثــار داروهــا در ایجــاد لک هــای 
قرص هــای  برخــی  کــرد:  خاطرنشــان  پوســتی، 
ــی  ــا داروهای ــرطان ی ــوش، ضدس ــارداری، ضدج ضدب
ــرف  ــد مص ــرکاری تیروئی ــا پ ــم کاری ی ــرای ک ــه ب ک
می شــوند، می تواننــد بــروز لک هــا روی صــورت را 
تشــدید و تحریــک کننــد و بــه صــورت قهــوه ای شــدن 

قســمت هایی از پوســت ظاهــر شــوند.
 افزایش سن و آثار آن بر پوست

ایــن متخصــص پوســت بــا بیــان اینکــه خانم هــا بایــد 
افزایــش ســن و آثــار آن را هــم در نظــر داشــته باشــند، 
ــر  ــمی، ظاه ــرات جس ــر تغیی ــالوه ب ــری ع ــت: پی گف
پوســت را هــم تحــت  تأثیــر قــرار می دهــد؛ چــون 
ــی  ــل بیرون ــر عوام ــر اث ــش ســن و ب ــا افزای پوســت ب
ــژه آفتــاب، زیبایــی و شــفافیت خــود را از دســت  به وی

می دهــد.
ــه داد:  ــه، ادام ــوش و آکن ــه ج ــاره ب ــا اش ــلطانی ب س
ــود  ــورت خ ــای ص ــه جوش ه ــت ب ــر اس ــا بهت خانم ه
ــر  ــا ب ــار دادن آنه ــا فش ــدن ی ــرا کن ــد؛ زی ــت نزنن دس
 اثــر ســایش، پوســت را در درازمــدت دچــار لــک 

می کند.

 پیشگیری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه راهکارهایــی ســاده، ولــی 
ــد در پیشــگیری از  مهمــی وجــود دارد کــه می توان
ــار  ــد، اظه ــه شــما کمــک کنن ــای پوســتی ب لک ه
کــرد: اولیــن راه ایــن اســت کــه ضدآفتــاب بزنیــد، 
ــا SPF مناســب پوســت تان  ــا انتخــاب کرمــی ب ب
از  ناشــی  از حملــه لک هــای  تمــام ســال  در 
ــه  ــه ب ــد، البت ــت کن ــید محافظ ــعه های خورش اش
ــت  ــاعت آن را روی پوس ــر دو س ــه ه ــرط اینک ش

ــد کنیــد. خــود تمدی

ســلطانی ادامــه داد: در فصل هایــی ماننــد تابســتان 
کــه خورشــید ســاعت های طوالنــی و بــا دمــا و نــور 
شــدیدتری می تابــد، اســتفاده از کاله هــای لبــه دار 
و عینک هــای آفتابــی اســتاندارد را جــدی بگیریــد، 

اســتفاده از آنهــا مانــع از تشــکیل و تجمــع لک هــا روی 
گونــه، بینــی و اطــراف چشــم های شــما خواهــد شــد. 
ــار  ــه آث ــاره ب ــا اش ــو، ب ــت و م ــص پوس ــن متخص ای
مــواد غذایــی در ایجــاد لــک، توضیــح داد: روغن هــای 
موجــود در فســت فود و هــر نــوع غــذای پرحجــم 
ــث  ــور باع ــالت ش ــیرینی و تنق ــرف ش ــرب و مص و چ
ــا  ــن ت ــه روی پوســت شــما می شــود؛ بنابرای ــروز آکن ب
می توانیــد از روغن هــای گیاهــی ماننــد زیتــون و کنجــد 
ــس از  ــورم پ ــروز جــوش و ت ــد، چــون ب اســتفاده کنی
خــوردن ایــن خوراکی هــا، روی پوســت پــس از مدتــی 

بــه لــک تبدیــل خواهــد شــد.
 درمان دارویی

ــی  ــان داروی ــای درم ــه روش ه ــاره ب ــا اش ــلطانی ب س
لک هــای پوســتی، گفــت: یکــی دیگــر از راه هــای 
پرطرفــدار درمــان لــک اســتفاده از محصوالتــی اســت 
کــه بــا فرموالســیون خــاص ضدتیرگــی و روشــن کننده 
ــه  ــیون هایی ک ــا لوس ــرم ی ــرم، ژل، س ــت، ک لک هاس
ــه  ــا قســمت هایی از پوســت ک ــداوم آنه ــا مصــرف م ب
ــن تر  ــن و روش ــد روش ــع کرده ان ــا در آن تجم رنگدانه ه

ــره از بیــن مــی رود. شــده و نقــاط تی
ــوان  ــن روش به عن ــه ای ــزر ک ــا لی ــان ب ــزود: درم وی اف
ــک  ــرای پوســت های پوشــیده شــده از ل ــن راه ب آخری
اســتفاده می شــود، روشــی کــه تحت نظــر متخصــص 
پوســت بــا دســتگاه بــه آرامــی الیه هــای مــرده پوســت 
ــته  ــت برداش ــگ و درنهای ــه کمرن ــده و ب ــته ش برداش

ــود. ــر می ش ــره منج ــای تی ــدن لک ه ش

عضــو انجمــن جهانــی ســکته مغــزی با اشــاره بــه اینکه ســکته 
مغــزی دومیــن علــت مــرگ در کشــور اســت، گفــت: در حــال 
ــی از  ــون ناش ــه خ ــع لخت ــاره داروی رف ــودی درب ــر کمب حاض

ســکته مغــزی نداریــم.
احســان شــریفی پور، متخصــص مغــز و اعصــاب در ارتبــاط بــا 
موضــوع ســکته مغــزی و دارویــی کــه بــرای رفــع لختــه ناشــی 
ــاس  ــت: براس ــار  داش ــی رود، اظه ــه کار م ــزی ب ــکته مغ از س
ــد در  ــزی جدی ــروز ســکته های مغ ــه ب ــات انجــام گرفت مطالع
ــن  ــت و ای ــر اس ــزار نف ــورد در 100 ه ــزار م ــا 150 ه ــران 100 ت ای
بیمــاری دومیــن علــت مــرگ و میــر در کشــور و اولیــن علــت 

ناتوانــی بــه شــمار مــی رود. 
ــی  ــوده و ط ــاال ب ــور ب ــزی در کش ــکته مغ ــار س ــزود: آم وی اف
ــه،  ــه صــورت گرفت ــات مناســبی ک ــا اقدام دو ســال گذشــته ب

جایــگاه اول خاورمیانــه را در موفقیــت بــه درمــان ســکته مغزی 
داشــته ایم. همچنیــن در 57 بیمارســتان دولتــی کشــور هفــت 
ــات الزم در  ــاعت خدم ــت وچهار س ــورت بیس ــه ص ــه ب روز هفت

ــود.  ــه می ش ــه ارائ ــن زمین ای
عضــو انجمــن جهانــی ســکته مغــزی ادامــه داد: ســاالنه 2 تــا 
3 هــزار نفــر درمــان ســکته مغــزی در کشــور صــورت می گیــرد 
کــه کل کشــورهای خاورمیانــه حتــی یــک چهــارم ایــران ایــن 

آمــار درمــان را ندارنــد.
شــریفی پور بــه زمــان طالیــی چهارونیــم ســاعته درمــان ســکته 
مغــزی اشــاره کــرد و گفــت: در صورتــی کــه فــرد پــس از ســکته 
تــا ایــن مــدت طالیــی بــه بیمارســتان های مربوطــه ارجــاع داده 
شــود و آمپــول RTPA بــرای آن تزریــق شــود، از خطــر ســکته 

مغــزی در امــان خواهــد مانــد.

ــوژی و عضــو  ــوق تخصــص روماتول ــان رســتمیان ف عبدالرحم
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم  پزشــکی دانشــگاه تهــران 
ــی  ــنواره خودمراقبت ــومین جش ــمپوزیوم و س ــمین س در شش
و آمــوزش بیمــار اظهــار کــرد: تغذیــه مناســب در موضــوع 
خودمراقبتــی مســئله مهمــی اســت. وقتــی پیامدهــای تغذیــه 
ــی  ــاالی چاق ــار ب ــه آم ــم، متوج ــه می بینی ــالم را در جامع ناس
ــی  ــت فیزیک ــالم و فعالی ــه س ــتن تغذی ــه نداش ــویم ک می ش

ــت. ــده اس ــروز آن ش ــث ب باع
رئیس ششــمین ســمپوزیوم و ســومین جشــنواره خودمراقبتی 
و آمــوزش بیمــار افــزود: پیامدهــای دیگــر خودمراقبتــی، 
بیماری هایــی هســتند کــه امــروزه شــیوع زیــادی پیــدا کرده اند. 
ــی  ــای ارث ــا دارای زمینه ه ــه بعض ــت اگرچ ــاری دیاب ــال بیم مث
اســت؛ امــا عوامــل دیگــری ماننــد تغذیــه و فعالیــت فیزیکــی 

کافــی وجــود دارنــد کــه می توانیــم بــا تغییــر آنهــا رونــد ابتــال 
بــه دیابــت را کاهــش دهیــم.

ــرطان ها  ــیوع س ــت:  ش ــوژی گف ــص روماتول ــوق تخص ــن ف ای
نیــز در جامعــه مشــهود اســت کــه اینهــا پیامــد یــک رفتــار غلــط 
ــم  ــیم و می توانی ــه می شناس ــی را ک ــت عوامل ــت. می بایس اس
ــم. ســیگار در  بیــش از 50  ــرل کنی ــم را کنت ــه کنی در آن مداخل
ــبب  ــه س ــی ک ــی از عوامل ــت؛ یک ــذار اس ــرطان تأثیرگ ــوع س ن
ــرف  ــز مص ــت نی ــده اس ــی ش ــای خودایمن ــیوع بیماری ه ش
دخانیــات از قبیــل ســیگار اســت. مــا پیامدهــای ایــن رفتارهای 
غلــط را در جامعــه مشــاهده می کنیــم و تصحیــح ایــن رفتــار 
هــم یــک زمــان خاصــی می خواهــد؛ زیــرا افــراد فقــط زمانــی 
ــی  ــد؛ ول ــه می کنن ــک مراجع ــه پزش ــوند ب ــار می ش ــه بیم ک

زمــان تصحیــح ایــن رفتــار پیــش از بیمــاری اســت.

عضو انجمن جهانی سکته مغزی مطرح کرد:

ذخیره انباری ۳ ماهه برای داروی سکته مغزی
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

»سیگار« در بروز بیش از ۵۰ نوع سرطان تأثیرگذار است

،،
پوســت در اثــر اشــعه های فرابنفــش 
خورشید دچار آسیب می شود و می توان 
گفت بیشــترین مشــکالت پوســتی در 

فصــل تابســتان ایجــاد می شــوند

متخصص پوست و مو در گفت وگو با کیمیای وطن تشریح کرد:

لک های تابستانه
راه های مراقبت از پوست در تابستان



7 محیط زیست
سیاه کوه، یکی از ناشناخته  ترین 

مناطق حفاظت شده دنیا 
پــارک ملــی ســیاه کوه بــه دلیــل داشــتن ده  هــا گونــه 
نــادر جانــوری و گیاهــی، یکــی از ناشــناخته  ترین مناطــق 
ــن  ــه بکرتری ــی رود و ازجمل ــمار م ــه ش ــا ب ــده دنی حفاظت ش

پارک هــای ملــی کشــور اســت.
بــا  ســیاه کوه  ملــی  پــارک  زیســت آنالین،  بــه گــزارش 
ــن  ــدوده بی ــار در مح ــعت  ۸۰,۷۸۶ هکت ــه وس ــاحتی ب مس
اســتان های یــزد و اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. ایــن منطقــه 
در تاریــخ مهرمــاه ۱۳۸۰ بــه عنــوان منطقــه حفاظت شــده اعــالم 
شــد و چنــدی بعــد در تاریــخ بهمن مــاه ۱۳۸۶ تحــت مدیریــت 
ــارک  ــه پ ــت و ب ــرار گرف ــط زیســت ق ســازمان حفاظــت محی

ملــی تبدیــل شــد.
 منابع آب

ــه دائمــی در ایــن حــوزه وجــود  از آنجــا کــه هیچ گونــه رودخان
نــدارد و عواملــی نظیــر بارندگی هــای شــدید، چشــمه ها و 
ســنگ آب هــا، مهم تریــن منابــع تأمین کننــده نیــاز آبــی 
ــوان  ــوند، می ت ــامل می ش ــه را ش ــن منطق ــش ای ــات وح حی
گفــت کمبــود منابــع آب در پــارک ملــی و منطقــه حفاظت شــده 

ــت. ــهود اس ــیاه کوه مش س
همچنیــن در ســال های اخیــر، اداره حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان یــزد تعــدادی آب انبــار  بــه منظــور رفــع مشــکل  کم آبــی 
در ایــن حــوزه ســاخت کــه البتــه تــا بــه حــال نقــش بســیار 
مهمــی در مانــدگاری حیــات وحــش  منطقــه ایفــا کرده انــد کــه 
ازجملــه ایــن آب انبارهــا می تــوان آب انبــار الی معــدن، ریــزآب 
خرمــا، چهــل تغــار، قاســم وزیــر و آب انبــار حــوض ابریشــم را 

نــام بــرد.
 گونه های شاخص جانوری

بــه  طــور کلــی در پــارک ملــی و منطقــه حفاظت شــده 
ــای  ــوان اولویت  ه ــه عن ــتاندار ب ــه پس ــت گون ــیاه کوه هش س
حفاظتــی مطــرح شــده اند کــه در ایــن میــان یوزپلنــگ، کاراکال 

ــد. ــتری یافته ان ــت بیش ــاه اهمی ــاه روب و ش
ــه  ــن منطق ــده در ای ــه پرن ــال۳۴ گون ــه ح ــا ب ــر آن ت ــالوه ب ع
ــد  ــه واج ــان، ۱۱ گون ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ــایی ش شناس
ارزش هــای حفاظتــی اســت و از پرنــدگان پراهمیــت ایــن پارک 
نیــز می تــوان بــه عقــاب شــاهی، باالبــان، شــاهین، بحــری و 

ــره اشــاره کــرد.  هوب
 گونه های شاخص گیاهی

تــا بــه حــال ۴۷ گونــه گیاهــی در پــارک ملــی ســیاه کوه 
ــه کاله   ــار گون ــان چه ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ــایی ش شناس
ــزدی، آویشــن شــیرازی و گل  ــی، شــور ی میرحســن دم عقرب
زوفــا از ارزش هــای حفاظتــی برخــوردار اســت و دو گونــه آن هــا 

ــت. ــی اس ــای اکولوژیک دارای ارز ش ه
 رخداد های منطقه

در ســال ۱۳۸۸ از یــک یوزپلنــگ مــاده بــه همــراه ســه 
ــک  ــر ی ــاه ۱۳۹۰ تصوی ــد. در فروردین م ــبرداری ش ــه عکس تول

ــید. ــت رس ــه ثب ــه ای ب ــای تل ــط دوربین ه ــگ توس یوزپلن
در اســفندماه ۱۳۹۱ بــرای نخســتین بــار از گربــه شــنی در ایــن 

منطقــه عکســبرداری شــد.
ــه  ــار در کشــور زادآوری گرب ــرای نخســتین ب در تیرمــاه ۱۳۹۲ ب
شــنی در پــارک ملــی ســیاه کوه بــه شــکل مســتند ثبــت شــد. 
ــه  ــط کاراکال ب ــوش توس ــکار خرگ ــه ش ــرداد ۱۳۹۲ صحن در م

ــت رســید. ثب

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
دســتی و گردشــگری فــارس بــا ابــراز 
ــده  ــک نشــان ارزن خرســندی از کســب ی
ــت  ــی ثب ــرد: در پ ــان ک ــتان بی ــرای اس ب
ــاده  ــار آب ــن ب ــی محــور ساســانی، ای جهان
ــاب  ــت انتخ ــی منب ــهر مل ــوان ش ــه عن ب

ــد. ش
ثبــت  داد:  ادامــه  امیــری  مصیــب 
منبــت آبــاده از ســال ۹۳ شــروع شــد 
ــی  ــان جغرافیای ــی نش ــتین گواه و نخس
در ســطح کشــور را به عنــوان نخســتین 
ــان، از آن  ــن نش ــتی دارای ای ــع دس صنای

ــرد. ــود ک خ
ــده  ــز پرون ــی آن نی ــرد: در پ ــه ک وی اضاف
منبــت آبــاده بــه ســازمان WIPO ارســال 
و نشــان جغرافیایــی بین المللــی بــرای 

ــع دســتی اخــذ شــد. ایــن صنای
امیــری بــه اقداماتــی کــه از ســال ۹۵ 
تاکنــون در حــوزه منبــت آبــاده انجــام 
ــدا  ــت: ابت ــرد و گف شــده اســت، اشــاره ک
ایــن  ناملمــوس  ثبــت  بــرای  دفاعیــه 
منبــت بــه تهــران ارائــه و گواهــی آن اخــذ 
ــی  ــهر مل ــزد ش ــاده نام ــپس آب ــد و س ش

ــد. ــت گردی منب
در  افــزود:  مســئول  مقــام  ایــن 
و  شــیراز  خاتــم  آبــاده،  منبــت  ابتــدا 
بــرای  قشــقایی  داری  دســت بافته های 
ــاب  ــتان انتخ ــی از اس ــان مل ــب نش کس
از  پــس  درنهایــت  بودنــد کــه  شــده 

ــت  ــده منب ــی، پرون ــی های کارشناس بررس
بــه  و  گرفــت  قــرار  اولویــت  در  آبــاده 
ــع دســتی کشــور  ــردی صنای شــورای راهب

ارائــه شــد.
وی اضافــه کــرد: ۳۰ تیرمــاه درنهایــت 
ــا حضــور در جمــع اعضــای ایــن کمیتــه  ب
ــور و  ــتی کش ــع دس ــت صنای ــی، معاون مل
... دفاعیــه نهایــی انجــام شــد و آبــاده بــا 
افتخــار عنــوان شــهر ملــی منبت در کشــور 
ــم  ــاص داد و امیدواری ــود اختص ــه خ را ب
عنــوان جهانــی ایــن رشــته را نیــز بــه زودی 

کســب کنــد.

 انتخاب شهرها و روستاهای ملی
ــا  ــز ب ــارس نی ــتی ف ــع دس ــاون صنای مع
نشســت  برگــزاری  نقــش  بــه  اشــاره 
صنایــع  راهبــردی  شــورای  تخصصــی 
دســتی بــرای بررســی و انتخــاب شــهرها و 

روســتاهای ملــی در حــوزه صنایــع دســتی 
اظهــار کــرد: در دومیــن شــورای راهبــردی 
ملــی  روســتاهای  و  شــهرها  انتخــاب 
صنایــع دســتی کــه در روز دوشــنبه مــورخ 
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ در عمــارت تاریخــی کوشــک 
واقــع در تهــران برگــزار شــد، چندیــن 
ــه اســتان فــارس پیشــنهاد  اســتان ازجمل
خــود را مبنــی بــر ثبــت شــهر آبــاده 
به عنــوان شــهر ملــی منبــت بــا توجــه بــه 

پتانســیل های موجــود ارائــه کردنــد.
آن،  پــی  در  داد:  ادامــه  زاهدیان نــژاد 
اســتانی  مســئوالن  توســط  الزم  دفــاع 
انجــام  ایــن موضــوع  از  و شهرســتانی 
شــد و بــا ارائــه آمــار ۲۰۰ هــزار نفــری 
آبــاده  فــارس،  اســتان  هنرمنــدان  از 
مهــم  شــهرهای  از  یکــی  به عنــوان  را 
دســتی  صنایــع  تولیــد  در  اســتان 
ــی  ــت معرف ــر منب ــژه در هن  شــاخص به وی

کردند.
وی انتخــاب شــهرها و روســتاهای ملــی را 
در توســعه و ترویــج صنایــع دســتی ایــن 
مناطــق نیــز مؤثــر دانســت و عنــوان کــرد: 
ایــن فراینــد از ۲ ســال گذشــته بــا تشــکیل 
شــورای انتخــاب شــهرها و روســتاهای 
ــن شــورا  ــه ریاســت ای ــاز شــد ک ــی آغ مل
ــع  دســتی اســت  ــاون صنای ــده مع ــر عه ب
و مدیــران کل ایــن معاونــت و نمایندگانــی 
از ســایر معاونت هــای ســازمان میــراث 

 فرهنگــی، اعضــای شــورا هســتند.

کــرد:  تصریــح  زاهدیان نــژاد 
شــاخص هایی کــه بــرای انتخــاب شــهرها 
و روســتاهای ملی صنایع  دســتی در شــورا 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد، بــه صــادرات، 
ــع  دســتی، حــوزه  ــج و توســعه صنای تروی
میــراث  فرهنگــی، جاذبه هــای گردشــگری 

و ... مرتبــط اســت.
 از همدلی تا توانایی

آبــاده  فرهنگــی  میــراث  اداره  مســئول 
نیــز بــا تشــکر از همدلــی و مشــارکت 
مســئوالن اســتانی و شهرســتانی بــرای 
بــه ثمــر رســیدن انتخــاب آبــاده به عنــوان 
شــهر ملــی منبــت گفــت: حمایــت مدیــر 
کل و معاونــت صنایــع دســتی میــراث 
فرهنگــی فــارس، حضــور نماینــده محتــرم 
ــات و خرمبیــد  ــاده، بوان شهرســتان های آب
ــه  ــالمی در جلس ــورای اس ــس ش در مجل
و تأکیــد بــر نقــش صنایــع دســتی در 

چرخــه اقتصــاد و ایجــاد اشــتغال پایــدار، 
ــاده و...  ــهردار آب ــدار و ش ــکاری فرمان هم
ایــن  بــرای کســب  مطلوبــی  زنجیــره 

ــرد. ــاد ک ــان ایج نش
جعفرپــور ادامــه داد: پرونــده منبــت آبــاده 
ــا پیگیری هــا و دفاعیــات الزم مســئوالن  ب
فــارس خوشــبختانه بــه حــدی قــوی بــود 
ــت رأی  ــی منب ــهر مل ــوان ش ــه عن ــه ب ک
آورد و امیدواریــم ایــن نشــان افتخارآمیــز 
راهــی بــرای ادامــه توســعه و ترویــج 
منبــت آبــاده و ایجــاد اشــتغال پایــدار 
بــرای هنرمنــدان فعــال در ایــن حــوزه بــاز 

ــد. کن
ــوب  ــاخص و مرغ ــاده را ش ــت آب وی منب
دانســت و بیــان کــرد: منبــت از آبــاده 
ابــداع و تولیــد شــده اســت و بــه همیــن 
ــرح و  ــت و در ط ــرد اس ــل منحصربه ف دلی

ــدارد. ــر ن ــام کار نظی ــوع انج ــش و ن نق

ــی مســتعد تبدیل شــدن  ــه در حال ــاالب صالحی ت
بــه کانــون ریزگــرد اســت کــه هنــوز کمیتــه احیــا 
در  آن  و سرنوشــت  نشــده  تشــکیل  برایــش 

ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه  هال
صالحیــه واقــع در روســتای صالحیــه شهرســتان 
ــت. آب  ــرز اس ــتان الب ــاالب اس ــا ت ــاد تنه نظرآب
رودخانــه  ســمت  از  تــاالب  ایــن  بــه  ورودی 
ــاالب  ــن ت ــعت ای ــود. وس ــرریز می ش ــردان س ک
پیرامونــی  باتالقــی  زمین هــای  احتســاب  بــا 
قســمتی  و  بــوده  هکتــار  هــزار   ۱۰ از  بیــش 
شــده  واقــع   قزویــن  اســتان  در  نیــز  آن   از 

است.
ایــن تــاالب در فصــل بهــار اســتراحتگاه دســت کم 
ــه از پرنــدگان مهاجــر اســت و در صورتــی  ۴۵ گون
ــه  ــرد، ب ــورت نگی ــش کاری ص ــرای احیای ــه ب  ک
ــرز را  ــتان الب ــده و اس ــل  ش ــرد تبدی ــون ریزگ کان

ــرد. ــد ک ــد خواه تهدی

پیــش  از ایــن اداره حفاظــت محیــط  زیســت 
ــای  ــرای احی ــود ب ــرده ب ــالم ک ــرج اع شهرســتان ک
ــی از ســازمان مرکــزی جــذب   ــاالب اعتبارات ایــن ت

ــت. ــده اس ش
ــاالب صالحیــه را از حمیدرضــا  آخریــن وضعیــت ت
ــت  ــط  زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــکری، رئی لش
ــه  ــه در ادام ــده ایم ک ــا ش ــرج، جوی ــتان ک شهرس

می خوانیــد.
بــا  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  لشــکری 
اشــاره بــه اینکــه بــرای احیــای ایــن تــاالب 
خواســتار تشــکیل کمیتــه در اســتانداری هســتیم، 
ــده  ــکیل نش ــه تش ــن کمیت ــوز ای ــرد: هن ــار ک  اظه

است.

ــری از  ــت و جلوگی ــه تثبی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
تولیــد ریزگردهــا نیازمنــد حضــور و مشــارکت 
ــبختانه  ــت: خوش ــت، گف ــیاری از دستگاه هاس بس
ــی  ــه الیروب ــاالب صالحی ــی ت ــیر آبده ــال مس کان
ــاالب خاکــی اســت و  شــده اســت؛ مســیر ایــن ت
در صــورت الیروبــی کامــل عــالوه بــر میــزان آبدهــی 
بیشــتر آب بــا شــرایط بهتــری وارد کانــال می شــود.

 وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای 
استان البرز برای تخصیص حق آبه تاالب 

صالحیه تصمیم گیری کنند
رئیــس اداره حفاظــت محیــط  زیســت شهرســتان 
کــرج بــا اشــاره بــه اهمیــت تخصیــص حق آبــه بــه 
ــم مدنظــر اســت ــن مه ــه گفــت: ای ــاالب صالحی  ت

ــه ای اســتان  ــرو و شــرکت آب منطق ــه وزارت نی  ک
ــد. ــری کنن ــن راســتا تصمیم گی ــد در ای ــرز بای الب

ــع  ــه شــرایط نامناســب مناب ــا اشــاره ب لشــکری ب
ــه  ــاالب صالحی ــه ت ــی اســتان گفــت: اگــر حق آب آب
می تــوان  نشــود،  تأمیــن  کُــردان  رودخانــه  از 
از طریــق فاضــالب تصفیه شــده  را  ایــن مهــم 
ــی،  ــد شــهرک های صنعت ــاالب مانن ــن ت اطــراف ای
روســتاهای نظرآبــاد و فاضــالب مســکن مهــر 

ــم. ــن کنی تأمی
وی تأمیــن حق آبــه تــاالب صالحیــه را منــوط 
بــه همــکاری بعضــی از دســتگاه های اســتان 
و  دانســت  اداره حفاظــت محیــط  زیســت  بــا 
شــود  تصفیــه  بایــد  حتمــا  فاضــالب   گفــت: 

ــاالب داشــته  ــه ت ــرای ورود ب و شــرایط مناســبی ب
باشــد.

ــتان  ــت شهرس ــط  زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
کــرج بــا اشــاره بــه چــرای دام های ســبک و ســنگین 
ــکل  ــن مش ــزود: ای ــه اف ــاالب صالحی ــراف ت در اط
احیــای تــاالب را کمــی ســخت می کنــد؛ بــه همیــن 
منظــور از اداره کل منابــع طبیعــی و جهــاد کشــاورزی 
اســتان می خواهیم بــرای جلوگیــری از چــرای دام در 

ایــن منطقــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
لشــکری در بخــش دیگــری بــا بیــان اینکــه شــرایط 
کنونــی تــاالب بــا پیگیری هــای انجام شــده بهتــر از 
ــه،  گذشــته اســت، گفــت: در صــورت تأمیــن حق آب
ایــن تــاالب می توانــد بــه منطقــه گردشــگری تبدیــل 

شــود و بــه توســعه اشــتغال اســتان کمــک کنــد.
ــر و  ــورت جدی ت ــت به ص ــرد: الزم اس ــد ک وی تأکی
منظم تــری بــه احیــای تــاالب صالحیــه در اســتان 

البــرز رســیدگی شــود.

سرنوشت تاالب صالحیه در  هاله ای از ابهام

کمیته احیا تشکیل نشد

رونوشت آگهی حصر وراثت
خرزوقــی           طالبــی   زهــرا  آقــا    / خانــم 
دارای شــماره شناســنامه ۶۲۹۱۷ بــه شــرح 
ــن  ــه ۱۱۵۹/۹۷ح ۱۰ از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  مصطفــی 
در  بــه شــماره شناســنامه ۴۲  نیــازی      
خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ ۹۷/۱/۳۱ 
ــه آنمرحــوم منحصــر  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
اســت بــه :  ۱- رضــا نیــازی ش ش ۱۸۹۰۳ 
 ۱۹۴۹ ش  ش  نیــازی  ۲-رحمــن   فرزنــد 
ــد  ــازی ش ش ۷۶۰ فرزن ــد ۳- رضــوان نی فرزن
۴-رویــا  نیــازی ش ش ۱۲۲۰۰۳۰۱۰۴ فرزنــد 
۵- زهــرا طالبــی خرزوقــی  ش ش ۶۲۹۱۷  
همســرمتوفی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــخ نشــر  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی او م
ــی  ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب آگه
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصار 

ــد  ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث
م الف ۲۰۸۳۸۰شعبه دهم حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا  عبــاس کریمــی          دارای شــماره 
شناســنامه ۱۹ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  
۱۰۸۵/۹۷  از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــی ســجزی      ب ــه ناظم ــه شــادروان  رباب ک
شــماره شناســنامه ۱۴۹۵ در تاریــخ ۹۷/۳/۳۱  
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــاس  ــه : عب ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــر  ــی ۲-اصغ ــد متوف ــی ش ش ۱۹ فرزن کریم
ــه   ــی ۳-جمیل ــد متوف ــی ش ش ۷ فرزن کریم
 -۴  – متوفــی  فرزنــد   ۱۹ ش  ش  کریمــی 
ــد متوفــی  صدیقــه کریمــی ش ش ۱۷۶۳ فرزن
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــر کســی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن
نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصار 

ــد شــد .    ــت صــادر خواه وراث
م الف ۲۰۸۳۰۱

شعبه ۵۴ شورای حل اختالف  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
حامــدی           حســین   محمــد  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   ۴۷ شناســنامه  شــماره  دارای 
ــن  ــه کالســه ۱۰۹۱/۹۷ح ۵۴  از ای دادخواســت ب
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــرا  ــادروان  صغ ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
اســدی      به شــماره شناســنامه ۱۸۳۵ در 

تاریــخ۹۲/۹/۱۹ در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــت  ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ
بــه : ۱- محمــد حســین  حامــدی  ش ش ۴۷ 
ــدی  ش ش ۴۶  ــا حام ــی ۲- رض ــد متوف فرزن
فرزنــد ۳-  حســن حامــدی  ش ش ۹۱  فرزنــد 
۴- فاطمــه حامــدی  ش ش ۲۸۰۱  فرزنــد ۵- 
طاهــره حامــدی  ش ش ۴۵۹۵۷  فرزنــد۶- 
ثریــا حامــدی  ش ش ۵۵۶  فرزنــد۷- فــروزان 
حامــدی  ش ش ۲۷۵  فرزندمتوفــی ورثــه  
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد . این ــری ن دیگ
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
ــا انقضــای  ــل دارد ، بدیهــی اســت ب شــورا تحوی
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد شــد .   خواه
م الف ۲۰۸۳۰۰

شعبه ۵۴ شورای حل اختالف  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا  صدیقــه ســعادت          دارای 
شــماره شناســنامه ۶۵۳ بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۱۰۸۸/۹۷ از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان  یدالــه میرزایــی      بــه 
شــماره شناســنامه ۱۶۹۱  در تاریــخ ۹۶/۱۱/۲۳  
ــدرود زندگــی گفتــه  در اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ــه :  ۱- امیــن  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
میرزایــی ش ش ۱۲۷۱۵۵۸۷۸۵ فرزنــد متوفــی 
۲-یگانــه میرزایــی ش ش ۱۲۷۲۳۱۹۳۲ فرزنــد 
متوفــی ۳-  صدیقــه ســعادت میرزایــی ش ش 
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــی متوف ــر  متوف ۶۵۳  همس
ــی  ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد . این ن
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  درخواســت مزبــور 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظرف 
ــه ایــن شــورا  یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه مق

شــد .  
 م الف ۲۰۸۲۹۴

شعبه ۵۴ شورای حل اختالف  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهــدی  چمالنیــان  اصفهانــی بعنوان 
ذینفــع ۳۷۴          دارای شــماره شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه  ۱۰۵۵/۹۷ح۵۴  
کالســه ۱۰۵۵/۹۷ح۵۴ از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
امیــن  اقــدس  خانــم   داده کــه شــادروان 
الســاداتی        بــه شــماره شناســنامه ۱۱۱۲ 
در تاریــخ ۹۳/۸/۹ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــر  ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه : ۱- علیرضــا  شــیوائی ش ش ۱۴۰۶   اســت ب

فرزنــد متوفــی ۲-  پرویــز شــیوائی ش ش 
ــیوائی ش  ــن  ش ــی ۳-مهی ــد متوف ۵۰۲   فرزن
ــیوائی  ــن  ش ــی۴- مهی ــد متوف ش ۶۳۶   فرزن
ش ش ۱۴۱۸  فرزنــد متوفــی متوفــی ورثــه  
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد . این ــری ن دیگ
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
ــا انقضــای  ــل دارد ، بدیهــی اســت ب شــورا تحوی
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .    ــد ش خواه
م الف ۲۰۸۱۴۹ 

شعبه ۵۴ شورای حل اختالف  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت  ــور باوکال ــدی پ ــن ارش ــم    حس آقای/خان
شــماره  دارای  خدادوســتان      فاطمــه 
بــه  شناســنامه ۵۵۳۵۷ شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه۱۱۰۶/۹۷ح۵۴ از ای کالس
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مرتضــی ارشــدی پــور     بــه 
شــماره شناســنامه ۴۵۵۱۴ در تاریخ۸۵/۳/۲۵در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : دوپســر ودودختــر ویــک همسر۱-حســین 
نســبت   ۳۹۵۱۷ ش  ش  بــه  پــور  ارشــدی 
ــه  ــور ب ــدی پ ــن ارش ــد ۲- حس ــی فرزن بامتوف
ــد ۳-  ــی فرزن ــبت بامتوف ش ش ۵۵۳۵۷ نس
نرگــس ارشــدی پــور بــه ش ش ۶۰۵۹۸ نســبت 
بامتوفــی فرزنــد ۴- زهــره ارشــدی پــور بــه ش 
ش ۶۹۰۱۱ نســبت بامتوفــی فرزنــد ۵- عصمــت 
ــبت  ــه ش ش ۱۵۱ نس ــی ب ــور اصفهان ــاج پ نس
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــر والغیرمتوف ــی همس بامتوف
ــی  ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد . این ن
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
از تاریــخ نشرنخســتین  آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد 

شــد .   
ــع  ــعبه ۵۴ مجتم ــس ش ــف /۲۰۸۳۳۱ رئی م ال

ــان  ــالف اصفه شــماره ۳ شــورای حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای  آقای/خانــم   مســعود محمــدی      
شــماره شناســنامه ۱۳۶۹ بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۱۱۱۷/۹۷ از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان علــی محمــدی      بــه شــماره 
شناســنامه ۸ در تاریــخ۹۶/۱۲/۲۴در اقامتــگاه 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن  دائمــی خــود ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : دوپســر 
ــد  ــه اســامی :۱-احم ــک همســر ب ــر وی ودودخت
محمــدی بــه ش ش ۱۶۶۲ نســبت بامتوفــی 

فرزنــد ۲- مســعود محمــدی بــه ش ش ۱۳۶۹ 
ــدی  ــول محم ــد ۳- بت ــی فرزن ــبت بامتوف نس
۴۵۸نســبت  ش  ش  بــه  جانــی  گشــنیزی 
ــه ش  ــدی ب ــم محم ــد ۴- مری ــی فرزن بامتوف
ــد ۵-  ش ۱۲۷۰۷۵۸۹۵۰ نســبت بامتوفــی فرزن
زهــرا کشــاورز شهرســتانی بــه ش ش ۱۰ نســبت 
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــر والغیرمتوف ــی همس بامتوف
ــی  ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد . این ن
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
از تاریــخ نشرنخســتین  آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد 

شــد .  
ــع  ــعبه ۵۴ مجتم ــس ش ــف ۲۰۸۳۳۰رئی  م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۳ ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم      محمدعلــی احمــدی ســربنا  
شــرح  بــه   ۵۱۷ شناســنامه  شــماره  دارای 
ــن  ــه ۱۱۱۲/۹۷ح۵۴ از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
ــت نمــوده  شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان راضیــه 
امیــدی چریانــی     بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ۹۷/۱/۲۳ در اقامت ۲۸۲۴۱ در تاری
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت  خــود ب
ــر  ــار پس ــه : چه ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
وچهاردختــر بــه اســامی :۱-محمــد حســین 
احمــدی ســربندبه ش ش ۵۳نســبت بامتوفــی 
فرزنــد ۲- محمدعلــی  احمــدی ســربند بــه ش 
ــعود  ــد ۳- مس ــی فرزن ــبت بامتوف ش ۵۱۷ نس
نســبت  ش۱۲۲۶  ش  بــه  ســربند  احمــدی 
ــربند  ــدی س ــد احم ــد ۴-محم ــی فرزن بامتوف
ــد ۵-  بــه ش ش ۴۶۸۶ نســبت بامتوفــی فرزن
شــهرزاد احمــدی ســربند به ش ش ۲۱۷ نســبت 
بامتوفــی فرزنــد ۶- شــیدااحمدی ســربندبه ش 
ــوره  ــد ۷-منص ــی فرزن ــبت بامتوف ش ۱۲۳ نس
نســبت   ۷۶ ش  ش  بــه  ســربند  احمــدی 
بامتوفــی فرزنــد ۸- مســعوده احمــدی ســربند 
بــه ش ش ۱۸۷۶۳ نســبت بامتوفــی فرزنــد 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این والغی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
از تاریــخ نشرنخســتین  آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد 

شــد .  
م الف ۲۰۸۳۲۹

ــع شــماره ۳ شــورای  ــس شــعبه ۵۴ مجتم رئی
ــان  ــالف  اصفه حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم       شــهال نجفــی شــلمزاری  دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه ۲۰۹ ب
شــورا  ایــن  از  ۱۱۱۱/۹۷ح۵۴  کالســه  بــه 

درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــه  توضیــح داده کــه شــادروان عــزت گنگــی     ب
ــخ۹۷/۴/۵در  ــنامه ۱۹۴۷۹ در تاری ــماره شناس ش
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه :  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف حی
ــعید  ــامی :۱-س ــه اس ــر ب ــه دخت ــر وس چهارپس
نســبت   ۵۷۰ بــه ش ش  شــلمزاری  نجفــی 
ــد ۲- مســعود نجفــی شــلمزاری  بامتوفــی فرزن
بــه ش ش ۷۴ نســبت بامتوفــی فرزنــد ۳- 
ابراهیــم نجفــی شــلمزاری بــه ش ش ۷۵۰ 
نســبت بامتوفــی فرزنــد ۴- مجیــد نجفــی 
شــلمزاری بــه ش ش ۸۲۸ نســبت بامتوفــی 
ــه ش ش  ــلمزاری ب ــی ش ــه نجف ــد ۵- ژال فرزن
نجفــی  شــهال   -۶ فرزنــد  نســبتامتوفی   ۱۱۵
شــلمزاری بــه ش ش ۲۰۹ نســبت بامتوفــی 
فرزنــد ۷- مرجــان نجفــی شــلمزاری بــه ش ش 
ــا  ــک ب ــد والغیراین ــی فرزن ــبت بامتوف ۹۰۳۸ نس
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریخ نشرنخســتین  
ــم دارد  ــه شــورا  تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــی ص واالگواه
 م الــف ۲۰۸۳۲۸رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع 

ــان  ــالف اصفه ــورای اخت ــماره ۳ ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم زهــرا شــاه ســنائی        دارای شــماره 
شناســنامه ۶۶۳ بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن شــورا درخواســت  کالســه ۱۱۱۳/۹۷ح۵۴ از ای
ــت نمــوده و چنیــن توضیــح  گواهــی حصــر وراث
ــنائی       ــاه س ــی ش ــد عل ــادروان محم ــه ش داده ک
بــه شــماره شناســنامه ۱۵ در تاریــخ۹۶/۱۰/۲۴ 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب در اقامت
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
ــه  ــک همســر ب ــر وی ــک دخت ــه : چهارپســر وی ب
ــه ش ش  ــنائی ب ــاه س ــین ش ــامی :۱-حس اس
ــاه  ــن ش ــد ۲- حس ــی فرزن ــبت بامتوف ۸۰۴ نس
ــد  ــی فرزن ــبت بامتوف ــه ش ش ۶ نس ــنائی ب س
۳- مهــدی شــاه ســنائی بــه ش ش ۱۳۳۸ 
نســبت بامتوفــی فرزنــد ۴- مجیــد شــاه ســنائی 
بــه ش ش ۶۵ نســبت بامتوفــی فرزنــد ۵- زهــرا 
شــاه ســنائی بــه ش ش ۶۶۳ نســبت بامتوفــی 
ــه  ــی ب ــنائی کنیران ــاه س ــه ش ــد ۶- فاطم فرزن
ش ش ۲۹ نســبت بامتوفــی همســر والغیــر 
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت ی ــک نوب ی
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریخ نشرنخســتین  
ــم دارد  ــه شــورا  تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

ــد شــد .   ــی صــادر خواه واالگواه
 م الف ۲۰۸۳۲۷

ــورای  ــماره ۳ ش ــع ش ــعبه ۵۴ مجتم ــس ش رئی
ــالف  ــالف حــل  اخت حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم  ســید مهــدی محمودیــان       دارای 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره شناســنامه ۶ ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۱۱۰۵/۹۷ح۵۴ از ای کالس
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم گواهــی حصــر وراث
ــه  داده کــه شــادروان ســیداکبر محمودیــان      ب
تاریــخ۹۷/۱/۲۶در  شــماره شناســنامه ۷۳۹ در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :یک 
ــدی  ــید مه ــر ۱-س ــک همس ــر وی ــر ودودخت پس
محمودیــان بــه ش ش ۶ نســبت بامتوفــی فرزند 
۲- مهرنــوش محمودیــان بــه ش ش ۸۰ نســبت 
بامتوفــی فرزنــد ۳- ســیده مریــم محمودیــان به 
ــرا  ــد ۴- زه ــی فرزن ــبت بامتوف ش ش ۹۱۶ نس
احــدی بــه ش ش ۲۹۷ نســبت بامتوفــی همســر 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این والغی
ــه  ــک مرتب ــت ی ــک نوب ــور را در ی درخواســت مزب
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد  آگهــی مــی نمایــد ت
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
از تاریــخ نشرنخســتین  آگهــی ظــرف یــک مــاه 
 بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد

 شد .  
مجتمــع   ۵۴ شــعبه  الف۲۰۸۳۲۶رئیــس  م   

شــماره ۳ شــورای حــل اختــالف

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای/خانــم        مصطفــی عــرب زاده قلــع 
ریــز دارای شــماره شناســنامه ۱۲۰۰ بــه شــرح 
ــن  ــه ۱۱۱۴/۹۷ح ۵۴ از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ش
ــرب  ــادروان رضاع ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــه شــماره شناســنامه ۸۰۴ در  ــز     ب ــع ری زاده قل
تاریــخ۹۶/۹/۱۴ در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت به : ســه پســرودودختربه اســامی 
ــه ش ش ۱۰۷۵  ــز ب ــع ری :۱-اصغــر عــرب زاده قل
نســبت بامتوفــی فرزنــد ۲-اکبــر عــرب زاده 
قلــع ریــز بــه ش ش ۱۳۲۰ نســبت بامتوفــی 
فرزند۳-مصطفــی عــرب زاده قلــع ریزبــه ش 
ــرب  ــد ۴- زهراع ــی فرزن ش ۱۲۰۰ نســبت بامتوف
زاده قلــع ریــز بــه ش ش ۵۶۳ نســبت باموتفــی 
ــه ش  ــز ب ــع ری ــی زاده قل ــم عرب ــد ۵- مری فرزن
ش ۱۶۹۸ نســبت بامتوفــی فرزنــد والغیراینــک با 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــا وصیتنامــه ای از  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشرنخســتین  
ــم دارد  ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

ــد .    ــادر خواهدش ــی ص واالگواه
الــف ۲۰۸۳۲۰رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع  م 

شــماره ۳ شــورای حــل اختــالف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانــم       مریــم فرزانــه خــو دارای شــماره 
شناســنامه ۱۹۰۴ بــه شــرح دادخواســت بــه 

ــن شــورا درخواســت  کالســه ۱۱۰۳/۹۷ از ای
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
محقــق  بدرالســادات  شــادروان  کــه  داده 
طباطبائــی     بــه شــماره شناســنامه ۵۶۰در 
تاریــخ۹۳/۲/۳در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــه  ــر ب ــج پســر ودودخت ــه : پن منحصــر اســت ب
بــه  خــو  فرزانــه  :۱-محمدحســین  اســامی 
فرزنــد ۲-  بامتوفــی  نســبت   ۶۲۱۱۱ ش ش 
ــبت  ــه ش ش ۷۷۶ نس ــو ب ــه خ ــا فرزان علیرض
بامتوفــی فرزنــد ۳- محســن فرزانــه خوبــه ش 
ش۸۷۰۷نســبت بامتوفــی فرزنــد ۴-مهــدی 
فرزانــه خــو بــه ش ش ۷۸۷ نســبت بامتوفــی 
فرزنــد۵- حســین فرزانــه خــو بــه ش ش 
۲۶۴۸نســبت بامتوفــی فرزنــد ۶- مریــم فرزانــه 
ــد  ــی فرزن ــبت بامتوف ــه ش ش ۱۹۰۴نس ــو ب خ
۷-مرجــان فرزانــه خــو بــه ش ش ۲۵۰ نســبت 
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــد والغیرمتوف ــی فرزن بامتوف
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــدارد . این ن
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
از تاریــخ نشرنخســتین  آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا  تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد 

شــد .  
ــع  ــعبه ۵۴ مجتم ــس ش ــف ۲۰۸۳۱۴رئی  م ال

ــالف ــل اخت ــورای ح ــماره ۳ ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا عباســعلی ناطقــی پیکانــی بــا 
ــور         دارای  ــد پ ــی  اس ــه نکوی ــت آالل وکال
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه ۴۸ ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۱۱۰۰/۹۷ از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد تقــی  ناطقــی پیکانی      
بــه شــماره شناســنامه ۷۶۱ در تاریــخ ۹۶/۱۲/۲۴  
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــه : ۱- اصغــر  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
ناطقــی  پیکانــی ش ش ۱۷ فرزنــد متوفــی 
۲-  حســین  ناطقــی  پیکانــی ش ش ۳۲ 
ــی  ــی  پیکان ــعلی  ناطق ــد متوفی۳-عباس فرزن
ش ش ۴۸ فرزنــد متوفــی ۴- صدیقــه  ناطقــی  
پیکانــی ش ش ۳۸ فرزنــد متوفــی ۵- مرضیــه  
ــی ۶-   ــد متوف ــی ش ش ۱ فرزن ــی  پیکان ناطق
ملــوک ناطقــی  پیکانــی ش ش ۷۷ فرزنــد 
متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــخ نشــر  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی او م
ــی  ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب آگه
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصار 

وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
 م الــف ۲۰۸۱۴۷شــعبه ۵۴ شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

،،
پرونــده منبــت آبــاده بــا پیگیری هــا 
فــارس  مســئوالن  الزم  دفاعیــات  و 
خوشــبختانه به حدی قوی بود که به 

عنــوان شــهر ملــی منبــت رأی آورد

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری

 اولین اکوماراتن جنگل 
در استان سمنان برگزار می شود

ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
ــتم  ــگل هش ــن جن ــن اکومارات ــت: اولی ــمنان گف ــتان س اس

شــهریورماه در اســتان ســمنان برگــزار می شــود.
ــی اداره   ــط  عموم ــل از رواب ــه  نق ــا ب ــراث  آری ــزارش می ــه  گ ب
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ کل می
ســمنان، محمــد جهانشــاهی مدیــر کل میــراث  فرهنگــی ایــن 
ــن  ــزود: ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــرداد ب اســتان، دوشــنبه ۱ م
ــن ۴۲  ــر شــاهرود در دو بخــش مارات ــگل اب ــن در جن اکومارات

کیلومتــر و نیمه ماراتــن ۲۱ کیلومتــر برگــزار می شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه اکوماراتــن ســمنان یــک رویــداد 
ــن اداره کل  ــت ای ــا حمای ــه ب ــت ک ــی اس ــگری ورزش گردش
ــی  ــدف معرف ــا ه ــن ب ــن اکومارات ــت: ای ــود، گف ــزار می ش برگ
ــدار و  پتانســیل های گردشــگری اســتان ســمنان، توســعه پای

حفاظــت از منابــع طبیعــی انجــام می شــود.
جهانشــاهی بــا بیــان اینکــه ایــن رویــداد تاکنــون در ســال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در بیابــان لــوت اســتان کرمــان اجــرا شــده اســت، 
افــزود: معرفــی ظرفیت هــای گردشــگری، فراهم شــدن زمینــه 
حضــور گردشــگران خارجــی و پخــش مســتندهای ایــن برنامه 
از شــبکه های ملــی و بین المللــی ازجملــه دســتاوردهای ایــن 

رویــداد بــوده اســت.
ــر  ــگل اب ــیر جن ــداد در مس ــن روی ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
شــاهرود برگــزار می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شــاهرود 
یکــی از قطب هــای گردشــگری کشــور اســت و بــا توجــه 
ــن شهرســتان  ــرز در ای ــری بخشــی از ارتفاعــات الب ــه قرارگی ب
و تلفیــق شــگفت انگیز جنــگل و ابــر، ایــن مســیر بــرای 

اکوماراتــن پیش بینــی شــده اســت.
او افــزود: ایــن مســیر پــس از گذشــتن از روســتای قطــری و 
جنگل هــای باســتانی هیرکانــی و درختــان ســرخدار و ... انجــام 

می شــود.
جهانشــاهی از حضــور دونــدگان بین المللــی در ایــن اکوماراتــن 
خبــر داد و گفــت: ایــن اکوماراتــن بــا دوندگانــی ازجملــه 
پائولــو ونتورینــی دارنــده رکــورد گینــس از کشــور ایتالیــا کــه در 
تابســتان ۲۰۱۷ موفــق بــه ثبــت رکــورد جدیــد از دویــدن در کویر 
ــه مــدت ۱۲  ــوان گرم تریــن منطقــه کــره زمیــن ب ــه عن لــوت ب
ســاعت شــده اســت و محمــد الحنصــال از دونــدگان مطــرح و 
صاحب نــام اولتــرای ماراتــن کشــور مراکــش برگــزار می شــود.

ــافت ۴۲  ــه در مس ــت ک ــتقامت اس ــابقه دو اس ــن، مس مارات
کیلومتــر و ۱۹۵ متــر انجــام می شــود. ایــن مســابقه هــر ســال 

ــود. ــرا می ش ــا اج ــار در دنی ــدود ۵۰۰ ب ح
منطقــه ابــر در ۴۰ کیلومتــری شــمال شــرقی شهرســتان 
شــاهرود واقــع شــده اســت. ایــن منطقــه کــه بــه نــام 
جنگل هــای ابــر معــروف اســت، در ارتفاعــات آن عمدتــا 
ــع مشــجر  و در پایین دســت آن  ــا مرات ــزار ی ــه صــورت چمن ب
ــل  ــه دلی ــود. ب ــده می ش ــوع دی ــای متن ــا گونه ه ــگل ب ــه جن ب
فراگیــری ســطح جنــگل بــا ابــر، در ایــن جنــگل رؤیــای قــدم 

زدن روی ابرهــا محقــق می شــود.
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آباده، شهر ملی منبت شد



اطالعرسانی8
اجرائیه

ــام  ــادق ن ــام :ص ــه: ن ــوم ل ــخصات محک مش
خانوادگــی :گــودرزی فــر         نــام پــدر: علــی 
شــیر    نشــانی:زاهدان بلــوار خلیج فــارس اداره 
ــه  ــوم علی ــخصات محک ــی  مش کل هواشناس
:نــام :طالــب نــام خانوادگــی :علــی پــور اوعلــی      
ــکان   ــانی : مجهوالم ــدر:------- نش ــام پ ن
محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای 
ــه  ــماره دادنام ــماره وش ــه ش ــه ب ــم مربوط حک
شــورای   9609975501600583 مربوطــه 
ــدان  ــتان زاه ــماره 16 شهرس ــاف ش ــل اخت ح
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــال بابــت اصــل خواســته  ــغ 89/000/000 ری مبل
هزینــه  بابــت  ریــال   30/250/000 ومبلــغ 
دادرســی وخســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
لغایــت   )96/08/13( دادخواســت  تقدیــم 
یــوم الوصــل احتســاب از محکــوم علیــه اخــذ 
ــه  ــت نماید.هزین ــه پرداخ ــوم ل ــق محک ودرح
ــد  ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک ــق االجرابعه ح
ــاغ  ــخ اب ــت ازتاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
آنــرا  مفــاد  روز  ده  مــدت  اجرائیه:1-ظــرف 
بموقــع اجــرا گــذارد) مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی ( 2- ترتیب مدن
بــه بدهد3-مالــی معرفــی کندکــه اجــرای 
حکــم واســتینا محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــه  ــرای مفادجزایی ــه اج ــودرا قادرب ــه خ چنانچ
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود 
را شــامل تعــداد یــا مقــدار وقیمــت همــه 
امــوال منقــول وغیــر منقــول بــه طــور مشــروح 
مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر 
ــاری  ــا وموسســات مــال واعتب ــوان نزدبانکه عن
ــراه مشــخصات  ــه هم ــی وخارجــی دارد ب ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور وکلی ــابها مذک ــق حس دقی
ــه  ــث دارد وکلی ــخاص ثال ــزد اش ــر نحون ــه ه ب
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت وه ــل وانتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
ــت  ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوا اعس ــرح دع ط
ــه   ــد واالب ــه نمای ــی ارائ ــام قضای ــه مق اعســار ب
ــی شــود  ــه بازداشــت م ــوم ل درخواســت محل
) مــواد8 و3قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ســال 1394(4- خــودداری محکــو علیه 
از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت 
رادرپــی دارد) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی ومــاده 20 ق.م.ا. ومــاده 16 قانــون 
ــی 1394 (5-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو باانگیــزه 
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقــی مانــده 
ــد  ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام
ــا  ــش ب ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج موج
ــا  ــه ی جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
ــون  هــر دو مجــازات مــی شــود )مــاده 21 قان
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ســال 1394( 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روزه ارائ س
از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه 
ــط  ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
ــاده  ــره 1 م ــود )تبص ــد ب ــه خواه ــوم علی محک
 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

)1394
قاضــی شــورای حــل اختــاف شــمار ه 16 
زاهــدان   فرزانــه رمــرودی م الــف : 1068

 اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــون  ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قان
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس اس
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده 
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب مرات
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــان اعتراضــی  ــت متقاضی صــدور اســناد مالکی
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند  م
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ،  ظ
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش خواه

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض مراجع
 139760302018000306 شــماره  رای  برابــر 
 1396114402025000876 پرونــده  کاســه 
خانــم عفــت  امیــدزاده  فرزنــد اســماعیل  
بشــماره شناســنامه 211 صــادره از اصفهــان   
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
مســاحت22583 متــر مربــع احداثــی بــر 
روی قســمتی از پــاک 28 اصلــی واقــع در 
شــهرک ولــی عصــر بخــش 16 ثبــت اصفهــان  
خریــداری  بطــور مــع الواســطه  از خانــم  

ــادی  ــین آب ــزدی حس ــد ی حمی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/18

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   
م الف 210319

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106793401563  : اباغنامــه  شــماره 
 9709986793400419  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   970440  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم : 97/4/17 خواهــان   علــی محمــد 
ــه طرفیــت  ــی   دادخواســتی ب طالبــی  خونداب
ــی  و  ــدی  لنج ــعید  عاب ــای س ــده    آق خوان
ــه  ــان  ب ــا هییتی ــی  و علیرض ــان اله ــی ام عل
خواســته  مطالبــه وجــه ســفته و مطالبــه  
خســارات تاخیــر تادیــه   مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده  کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
حقوقــی    4 شــعبه   9709986793400419
ــع  ــان ) مجتم ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش
شــهید حججــی ( ثبــت و وقــت رســیدگی  
مــورخ 97/6/3 ســاعت 10:30  تعییــن کــه 
ــاده  ــق  موضــوع م حســب دســتور  دادگاه طب
73  قانــون آییــن دادرســی  مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن  خوانــده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــی  ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش م
و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

م الف 203406
حــل  شــورای  حقوقــی   4 شــعبه  منشــی 

اصفهــان   اختــاف  

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106793901867  : اباغنامــه  شــماره 
 9709986793900421  : پرونــده  شــماره 

 970426  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
خواهــان    فاضــل زنــد    دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده   آقــای پویــا  قرالــو بــه 
خواســته  مطالبــه وجــه    مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده  کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
حقوقــی    9 شــعبه   9709986793900421
ــع  ــان ) مجتم ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش
شــهید حججــی ( ثبــت و وقــت رســیدگی  
کــه  تعییــن    9 ســاعت   97/6/3 مــورخ 
ــاده  ــق  موضــوع م حســب دســتور  دادگاه طب
73  قانــون آییــن دادرســی  مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن  خوانــده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــی  ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش م
و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

م الــف 203403 منشــی شــعبه 9 حقوقــی 
ــان   ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی وقت رسیدگی 
 9710106836702562  : اباغنامــه  شــماره 
 9709986836700251  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 970280  خواهــان   
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــتاخیز    دادخواس ــیما رس س
خوانــده   محمــد یمینــی بــه خواســته  تنفیــذ 
طــاق   مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده  کاســه 9709986836700251 
شــعبه 7 دادگاه خانــواده  شهرســتان اصفهــان  
ــت  ــت و وق ــی ( ثب ــهید قدوس ــع ش ) مجتم
  8:30 ســاعت   97/6/3 مــورخ  رســیدگی  
تعییــن کــه حســب دســتور  دادگاه طبــق  
موضــوع مــاده 73  قانــون آییــن دادرســی  
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن  
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــه  ــاد آن ب ــی و اطــاع از مف ــس از نشــر آگه پ
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ضمائــم  و  دادخواســت  دوم  نســخه  خــود 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
دادگاه   7 شــعبه  منشــی   202809 الــف  م 

اصفهــان   شهرســتان    خانــواده  

آگهی وقت رسیدگی 
 9710100376500568  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9409980351001229 شــماره 
ــای  ــان   آق ــعبه : 960703  خواه ــی ش بایگان
ــتی  ــرم    دادخواس ــد ک ــی فرزن ــین میرک حس
ــرت  ــدی ف ــده   داود محم ــت خوان ــه طرفی ب
ــب  ــته  جل ــه خواس ــی  ب ــد عل ــی  فرزن خون
ثالــث  و مطالبــه وجــه    مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده  کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
9409980351001229 شــعبه 25 دادگاه تجدیــد 
نظــر اســتان اصفهــان   ثبــت و وقــت رســیدگی  
کــه  تعییــن    10 ســاعت   97/6/3 مــورخ 
ــاده  ــق  موضــوع م حســب دســتور  دادگاه طب
73  قانــون آییــن دادرســی  مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن  خوانــده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبت 

در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الــف 3915مدیــر دفتــر شــعبه25 دادگاه 

ــان   ــتان  اصفه ــر اس ــد نظ تجدی

ابالغ وقت رسیدگی 
دادســرای  عمومــی و انقــاب  شهرســتان 
اصفهــان بــه موجــب کیفــر خواســت  در پرونــده  
 970324 و   9509980365301892 کاســه 
ک 118 شــکایت خانــم شــها  پورهمایــون  
ــام   ــه اته ــر ب ــعید ف ــن س ــای  محس ــه آق علی
مشــارکت در کاهبــر داری تقاضــای کیفــر  
ــن  ــه ای ــه موضــوع  ب ــه رســیدگی  ب ــوده  ک نم
شــعبه  ارجــاع و وقــت رســیدگی  بــرای مورخــه 
ــا  97/6/3 ســاعت 10 تعییــن گردیــده اســت ب
عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن وعــدم 
ــررات   ــم  و در اجــرای  مق ــه مته دسترســی  ب
مــواد 344 قانــون آئیــن دادرســی  دادگاههــای  
ــب  ــری  مرات ــور کیف ــاب  در ام ــی و انق عموم
ــاع   ــت دف ــم  جه ــر  تامته ــت  منتش ــک نوب ی
ــرر  در دادگاه  ــت مق ــابی  دروق ــام  انتس از اته
حاضــر گــردد . بدیهــی اســت  در صــورت عــدم 
ــل  ــه عم ــی  ب ــیدگی غیاب ــق رس ــور مطاب حض
خواهــد آمــد . م الــف 197506 رئیــس شــعبه 

118 دادگاه کیفــری  دو اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 970359 خواهــان  
محمــد قبــادی دادخواســتی مبنــی برالــزام  بــه 
ــن  ــت رامی ــه طرفی ــودرو   ب ــند خ ــال  س انتق
ــرای  افــروز تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی ب
روز 97/6/3  ســاعت 8:30تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــا خوانــده  خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر ت
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــعبه 13  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 7544م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 970135 خواهــان 
مهنــاز کیخســروی دادخواســتی مبنــی بــر 
ــه طرفیــت  محمــد حســین   ــه  وجــه  ب مطالب
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــان تقدی جعفری
بــرای روز 97/6/3   ســاعت 15:30تعییــن 
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان – شــعبه 19 مراجعــه و نســخه ثانــی 
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شــماره: 202916م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 19 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت  یکدانــگ  
ــماره  ــی  ش ــاک ثبت ــدانگ   پ ــاع از شش مش
4102 فرعــی از 18 اصلــی  واقــع در بخــش 14 
اصفهــان  ذیــل  ثبــت  30766 درصفحــه 334 
دفتــر امــاک جلــد 282 بنــام محمــد  حســین 
چاپــی  شــماره   تحــت  اصفهانــی  وفــادار  
مسلســل 820565 ثبــت و صــادر و تســلیم 
گردیــده  ســپس نامبــرده بــا ارائــه  درخواســت 
مــورخ   25009116 وارده  شــماره  بــه  کتبــی 
استشــهادیه  بــرگ   دو  بانضمــام    97/3/8
ــماره  ــل ش ــهود  آن ذی ــا ش ــه امض ــی ک محل
35747 مــورخ 97/3/8 بــه گواهــی دفتــر 
خانــه  20 اصفهــان رســیده اســت  مدعی اســت 
کــه ســند مالکیــت  مرقــوم  در اثــر جابجایــی 
ــدور  ــای ص ــرده تقاض ــده  و نامب ــود گردی مفق
ســند مالکیــت  المثنــی نمــوده انــد  لــذا دفتــر 
چــه  ســند مالکیــت  مذکــور  از درجــه اعتبــار 
ســاقط . لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م اصاحــی ذی
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی مرق
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری میباش
مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــت ی ــراض اصــل ســند مالکی در صــورت اعت
ــه صــدور ســند  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ معامل
خواهــد  مقــررات  طبــق  المثنــی   مالکیــت 

شد 
م الف 210282

ــناد و  ــت اس ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی  علیرض
ــان ــرب اصفه ــاک غ ام

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه ششــدانگ  پــاک ثبتــی  
ــع  ــی  واق ــی از 28 اصل ــماره 21894   فرع ش
در بخــش 14 اصفهــان  ذیــل  ثبــت  2309090 
ــام  ــه ن ــاک ب ــر 1077 ام ــه 47 دفت در صفح
آقــای رســول  امیــن زاده  جــزی تحــت شــماره 
چاپــی مسلســل 767841ه91 صــادر و تســلیم 
گردیــده  وبــا ارائــه  دو بــرگ استشــهادیه 
ــماره  ــل  ش ــهود  آن ذی ــا ش ــه امض ــی  ک محل
ــه   ــر خان ــی دفت ــورخ 97/4/11 گواه 17154 م
ــت   ــی اس ــت مدع ــیده اس ــان رس 242 اصفه
کــه ســند مالکیــت  بعلــت  جابجایــی مفقــود 
ــده  و درخواســت  صــدور المثنــی  ســند  گردی
مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده انــد  .لــذا 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل 
ــک  ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی م
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب انجــام معامل
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــت ی ــراض اصــل ســند مالکی در صــورت اعت
ــه صــدور ســند  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد . 

م الف 210283
ــناد و  ــت اس ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی  علیرض

ــان ــرب اصفه ــاک غ ام

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه  شناس ــور ب ــکوهی پ ــرور ش ــم س خان
شــماره 3236 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 569/97  از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــمی  ــم هاش ــده خان ــادروان حمی ــه ش داده ک
در   111 شناســنامه  شــماره  بــه  قمصــری  
ــدرود  تاریــخ 96/1/7 اقامتــگاه دائمــی خــود ب
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــور  ــه  1( فاطمــه شــکوهی پ منحصــر اســت ب
 )2   75 ش  ش  بــه  سیدحســین  فرزنــد 
ــین  ــید حس ــد س ــور فرزن ــکوهی پ ــه ش فهیم
ــور  ــکوهی پ ــروغ ش ــه ش ش 4265  3( ف ب
ــد ســید حســین بــه ش ش 3444  4(  فرزن
افســانه شــکوهی پــور فرزنــد ســید حســین بــه 
ــور  ــکوهی پ ــاس ش ــید عب ش ش 22 5( س
فرزنــد ســید حســین بــه ش ش 21 6( فرزانــه 
ــه ش  ــین ب ــید حس ــد س ــور فرزن ــکوهی پ ش
ــید  ــد س ــور فرزن ــکوهی پ ــرور ش ش 9 7( س
ــدان 8(ســید  ــه ش ش 3236 فرزن حســن ب
ــن  ــید حس ــد س ــور فرزن ــکوهی پ ــین ش حس
ــام  ــا انج ــک ب ــر  این ــه ش ش 2851 همس ب
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از 
متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

ــف 844 ــی م/ال ــی زراعت کاشــان ، مجتب

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه   لتحــری   زاده  شــریف  فاطمــه  خانــم 
ــرح  ــه ش ــماره 1250322251 ب ــنامه ش شناس
دادخواســت بــه کاســه 566/97 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــان  ــادروان احس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــری  ب ــریف زاده لتح ش
1520  در تاریــخ 97/2/12  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( فاطمــه 
ــه ش  ــد احســان ب شــریف زاده لتحــری فرزن
زاده  شــریف  رضــا   )2   1250322251 ش 

ــه ش ش 660 ــان ب ــد احس ــری فرزن لتح
3( معصومــه شــریف زاده لتحــری فرزنــد 
احســان بــه ش ش 103 فرزنــدان  4( مهــری 
ــه ش ش 1329 مــادر  ــد حســین ب ــار فرزن آبی
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــی / ــه از متوف ــا وصیتنمام ــی دارد و ی اعتراض
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

ــف 841  ــی م/ال ــی زراعت کاشــان ، مجتب

آگهی مزایده و 
فروش اموال غیر منقول

دادگســتری  اول  شــعبه  احــکام  اجــرای 
ــوص  ــر دارد در خص ــوار در نظ ــتان برخ شهرس
ــه  ــرا  جلس ــن  اج ــه 970109 ای ــده کاس پرون
احــکام  ی   اجــرا  محــل  در  ای  مزایــده 
فــروش  عنــوان  بــا  برخــوار  دادگســتری 
یکدســتگاه  خــودرو ســواری پرایــد  مــدل 
1385- بــه شــماره انتظامــی  48 ل 993-  
ــن   ــوخت بنزی ــگ  س ــفید رن ــران 43-  س ای
ــور  ــماره موت ــی4944 و ش ــماره شاس دارای ش
5563- ) کــه طبــق  نظریــه کارشــناس رســمی  
دادگســتری  در تاریــخ 97/4/16 بــه مبلــغ 
ــی  ــون و هفتصــد هــزار تومــان  ارزیاب ــه میلی ن
ــد پنــج روز  ــده اســت طالبیــن مــی توانن گردی
ــه  ــودرو  ب ــد از خ ــت بازدی ــده جه ــل از مزای قب
دفتــر اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار 
مراجعــه نماینــد مزایــده در روز مقــرر در دفتــر 

ــک  ــی شــده شــروع و مل ــغ ارزیاب اجــرا از مبل
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــی ک ــه کس ب
ــر  ــه ذک ــد . الزم ب ــد ش ــه خواه ــد فروخت نمای
ــغ  ــدار مــی بایســتی 10 درصــد مبل اســت خری
ــاب  ــه حس ــس ب ــی المجل ــده را ف ــورد مزای م
ــس   ــال پ ــلیم  م ــز نماید.تس ــتری واری دادگس
ــد   ــای  آن صــورت خواه ــام به از پرداخــت  تم
ــده   ــر عه ــی ب ــی اجرای ــه های ــت  و هزین گرف

ــد  ــی باش ــه  م ــوم علی محک
م الــف 208399 مدیــر دفتراجــرای احــکام 

شــعبه اول دادگاه حقوقــی برخــوار

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  آقــای مرتضــی  رحمتــی  
فرزنــد قربانعلــی  بــه اتهــام  چــرای غیــر 
مجــازو خــارج از فصــل  150 راس میــش 
و 10 راس بــز  ) تخریــب اراضــی ملــی(  از 
طــرف ایــن دادســرا  تحــت تعقیــب اســت  و 
ابــاغ احضاریــه بواســطه معلــوم نبــودن  محــل 
ــیله  در  ــده  بدینوس ــن نگردی ــت  او ممک اقام
ــی   ــن دادرس ــون آئی ــاده 174  قان ــرای  م اج
کیفــری  مراتــب بــه نامبــرده  ابــاغ  تــا ظــرف 
ــخ انتشــار  آگهــی  در شــعبه   یــک مــاه از تاری
ــاب   ــی و انق ــرای  عموم ــاری  دادس اول دادی
شهرســتان برخــوار  جهــت پاســخگویی بــه 
اتهــام خویــش حاضــر  شــود  در صــورت  
عــدم حضــور  پــس از یکمــاه  از تاریــخ انتشــار  
آگهــی  اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد . 
م الــف 208394 دادیــار شــعبه اول  دادیــاری 

دادســرای برخــوار  علــی ســورانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهــدی ســلیمانی  ســفید دشــتی          
شــرح  بــه    97 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کاســه 1120/97ح 54  از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین 
ــنامه  2064  ــماره شناس ــه ش ــلیمانی راد   ب س
ــی خــود  ــگاه دائم ــخ97/1/30  در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه :  1- مهــدی ســلیمانی ســفید 
ــد متوفــی 2-مریــم   دشــتی  ش ش 97 فرزن
ســلیمانی ســفید دشــتی  ش ش 259 فرزنــد 
متوفــی  3- نســیمه ســلیمانی راد  ش ش 
ــلیمانی  ــیه س ــی  4- نفس ــد متوف 3204 فرزن
ــی   ــد متوف ــلیمانی راد  ش ش 10724 فرزن س
همســر   101 ش  ش  قربانــی  اقــدس   -5
متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــا وصیتنامــه ای  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــت صــادر خواهــد شــد .   گواهــی انحصــار وراث
 م الــف 208339 شــعبه 54 شــورای حــل 

ــان  ــاف  اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــده آرام          دارای شــماره  ــا فری ــم / آق خان
شناســنامه 68  بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه 1121/97ح 54 از این شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــری   ب ــمعیل باق ــادروان    اس ــه ش داده ک
شــماره شناســنامه 564 در تاریــخ 97/4/4  
زندگــی  بــدرود  دائمــی خــود  اقامتــگاه  در 
ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت
1- کیانــوش باقــری ش ش 1940427932 
فرزنــد متوفــی 2- فریــده آرام  ش ش 68 

ــی  ــر متوف همس
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــت صــادر خواهــد شــد .   گواهــی انحصــار وراث
م الــف 208337 شــعبه 54 شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نوگورانــی           بابائــی  پرویــن  آقــا    / خانــم 
شــرح  بــه   25 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کاســه 1118/97ح 54  از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غامعلــی  
ــه شــماره شناســنامه  ــی      ب جعفــری نوگوران
408 در تاریــخ 3/2 97 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
امیــن   محمــد   -1  : بــه  اســت  منحصــر 
 1275326031 ش  ش  نوگورانــی  جعفــری 
ــی ش ش  ــری نوگوران ــرا جعف ــد 2- زه فرزن
جعفــری  فرنــاز   -3 فرزنــد   6200071632
نوگورانــی ش ش 1274146593 فرزنــد 4- 
ــر  ــی ش ش 25 همس ــی نوگوران ــن بابائ پروی
 18 ش  ش  نوگورانــی  جعفــری  5- کبــری 
ــک  ــدارد . این ــری ن ــه  دیگ ــی ورث ــادر  متوف م
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــا وصیتنامــه ای  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــد  ــت صــادر خواه ــی انحصــار وراث ــرر گواه  مق

شد .  
 م الــف 208336 شــعبه 54 شــورای حــل 

ــان  ــاف  اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا احســان پدریــان          دارای 
ــرح  ــه ش ــنامه 11130008878  ب ــماره شناس ش
از   54 1108/97ح  بــه کاســه  دادخواســت 
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای
ــادروان   ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
مســیح پدریــان      بــه شــماره شناســنامه 
ــگاه  ــخ 97/3/1 در اقامت 1277471460 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه :  فهیمــه عابــدان 
ش ش 989 مــادر 2- احســان پدریــان ش 
ش 1130008878  پــدر متوفــی ورثــه  دیگــری 
نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الــف 208335 شــعبه 54 شــورای حــل 

ــان  ــاف  اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ســیچانی           فاتحــی   ناصــر  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   366 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کاســه 1116/97ح 54 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــدی  ــه شــادروان  مه ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــه شــماره شناســنامه  فاتحــی  ســیچانی      ب
7217 در تاریــخ97/3/29 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : 1- جهانگیــر  فاتحــی 
ســیچانی ش ش 426 فرزنــد متوفــی 2-ناصر  
فاتحــی ســیچانی ش ش 366 فرزنــد متوفــی 
 981 ش  ش  ســیچانی  منصورفاتحــی   -3
فرزنــد متوفی4-اختــر  فاتحــی ســیچانی ش 
ش 474 فرزنــد متوفــی5- عصمــت  فاتحــی 
متوفــی6-  فرزنــد  ســیچانی ش ش 747 
 897 ش  ش  ســیچانی  فاتحــی  مرضیــه 
ــی  ش ش  ــرم دهقان ــی7- محت ــد متوف فرزن
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــی متوف ــر  متوف 139 همس
نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 208334

شعبه 54 شورای حل اختاف  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــین  ــتانی  حس ــر داس ــی اکب ــا عل ــم / آق خان
آبــادی          دارای شــماره شناســنامه 34 بــه 
ــه کاســه 1109/97ح 54  شــرح دادخواســت ب
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان   ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
رســول داســتانی  حســین آبــادی      بــه 
شــماره شناســنامه 186 در تاریــخ 97/3/26  
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- حبیبــه 
ــادر  ــفادرانی  ش ش 9046 م ــعیدی ورنوس س
متوفــی 2- علــی اکبــر داســتانی حســین 
آبــادی  ش ش 34 پــدر متوفــی متوفــی ورثــه  
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد . این ــری ن دیگ
ــت  ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب مقدمات
ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــخ نشــر آگهــی  ــاه از تاری باشــد ظــرف یــک م
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
 م الف 208333

شعبه 54 شورای حل اختاف  اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
ــماره  ــی ش ــاک ثبت ــی پ ــن مزروع ــه زمی قطع
1847 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در جوشــقان 
قالــی بخــش 12 کاشــان ذیــل ثبــت 370 
 3 جلــد  امــاک  دفتــر   343 صفحــه  در 
بــه نــام حــاج میرزاآقــا مطهریــان ثبــت و 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت ، ســپس 
ــماره:  ــال ش ــند انتق ــب س ــه موج ــطه ب باواس
20184-13/10/1329دفترخانــه شــماره یــک 
کاشــان بــه بانــو بتــول خانــم مطهریــان فرزنــد 
ــا  ــرده ب ــپس نامب ــه س ــال یافت ــا انتق میرزاآق
وارده  شــماره  بــه  درخواســت کتبــی  ارائــه 
10/03/1397-978219571681281بــه   :
انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره: 3721 بــه 
رســیده  جوشــقان    24 دفترخانــه  گواهــی 
اســت مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه 
ــده اســت  ــود گردی ــگاری /مفق ــت ســهل ان عل
ــت  ــای ســند مالکی و درخواســت صــدور المثن
ــه  ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان ــوق را نم ــک ف مل
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصاح ــره ی ــتناد تبص اس
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120  آیی
آگهــی مــی شــود .چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب انجــام معامل
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــا ضمــن ارائ روز اعتــراض خــود را کتب
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
اداره  تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 

ــت  ــی اس ــردد . بدیه ــترد گ ــند  مس ــده س کنن
اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یاســند 
ــه صــدور ســند  ــه نشــود  اقــدام ب ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک جوشــقان 

قالــی- حســین نــوروز
تاریخ انتشار : 97/5/3

آگهی وقت رسیدگی 
 9710103751404856  : اباغنامــه  شــماره 
 9709983751400363  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   970377 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم : 97/4/25خواهــان   علــی کبیــری  
طــادی   دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده  
حمیــد رضــا رشــمانی – ابراهیــم شــایان جــزی 
ــد هوشــیاری    ــن  حــق شــناس – حام – پروی
ــه خواســته  ابطــال  ســند رســمی) موضــوع  ب
تنظیــم   بــه  الــزام   ) اســت  ملــک  ســند  
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــک مط ــمی  مل ــند رس س
ــه  ــده  کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
شــعبه   )  970377(  9709983751400363
ــوار   ــتان برخ ــهر س ــی ش ــوم دادگاه  عموم س
 97/8/1 مــورخ  رســیدگی   وقــت  و  ثبــت 
ســاعت 10:30  تعییــن کــه حســب دســتور  
دادگاه طبــق  موضــوع مــاده 73  قانــون آییــن 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی  مدن دادرس
ــه  ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس ــودن  خوان ب
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و 
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
شــود  مــی  آگهــی  جرایــد کثیراالنتشــار  از 
ــاع از  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
ــام  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه دوم  دادگاه 
عمومــی حقوقــی  شهرســتان برخــوار – یاســر 

ــفادرانی  ــو س ــی  ورن ــو تق عم

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی          دارای  ــی درویش ــا مرتض ــم / آق خان
شــرح  بــه   1434 شناســنامه  شــماره 
ــه کاســه 1110/97ح 54 از ایــن  دادخواســت ب
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــکر  ــادروان  ش ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
الــه  درویشــی      بــه شــماره شناســنامه 
14 در تاریــخ97/3/23  در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : 1- مرتضــی درویشــی  
ــی   ــین درویش ــد 2- حس ش ش 1434 فرزن
ش ش 891 فرزنــد متوفــی ورثــه  دیگــری 
نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الــف 208332شــعبه 54 شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا رســول کیانــی اشــتر جانــی          
شــرح  بــه   231 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کاســه97/ 1089ح54 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــح داده کــه شــادروان  فاطمــه  ــن توضی و چنی
کیانــی  اشــتر جانــی      بــه شــماره شناســنامه 
دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ97/3/5   در   10
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــی اشــتر  ــه : 1- رســول کیان منحصــر اســت ب
جانــی ش ش 231 فرزنــد 2- محمــد  کیانــی 
اشــتر جانــی ش ش 678 فرزنــد 3- محمــود 
کیانــی اشــتر جانــی ش ش 1605 فرزنــد 
ــی ش ش 197  ــتر جان ــی اش ــره  کیان 4-طاه
ــی ش ش  ــی اشــتر جان ــر  کیان ــد 5-اکب فرزن
12همســر متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــا وصیتنامــه ای  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــد  ــت صــادر خواه ــی انحصــار وراث ــرر گواه  مق

شد .  
 م الف 208313

شعبه 54 شورای حل اختاف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا  اقــدس صفــری          دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 10 ب ــماره شناس ش
شــورا  ایــن  از   54 1086/97ح  بــه کاســه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــح داده کــه شــادروان  غامرضــا   ــن توضی چنی
ســلیمی  رنانــی      بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 96/5/11 در اقامت 5082 در تاری
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــری ش  ــدس صف ــه : 1- اق ــت ب ــر اس منحص
ــری  ــه  دیگ ــی ورث ــی متوف ــادر متوف ش 10 م
نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 208307 

شعبه 54 شورای حل اختاف اصفهان
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9 توپ و تور
 هافبک مجارستانی 

در مسیر نصف جهان
باشــگاه ســپاهان بعــد از بررســی گزینه هــای پرشــمار 
خارجــی درنهایــت بــا بازیکــن خارجــی مدنظــر قلعه نویــی 

ــه توافــق رســید.  ب
بعــد از نزدیــک بــه دو مــاه بررســی رزومــه و فیلــم بازیکنان 
خارجــی معرفی شــده بــه باشــگاه ســپاهان، ســرانجام 
توافــق بــا یکــی از ایــن گزینه هــا نهایــی شــد تــا زمینــه ورود 
او بــه اصفهــان بــرای حضــور در تســت های پزشــکی و 

ــود.  ــم ش ــرارداد فراه ــردن ق نهایی ک
ــات پیش فصــل مــدام از  ــی کــه طــی تمرین ــر قلعه نوی امی
جــذب یکــی، دو  هافبــک بازی ســاز بــرای تقویــت تیــم خبر 
مــی داد، درنهایــت روی جــذب یــک  هافبک مجارســتانی به 
جمع بنــدی نهایــی رســید کــه قــرار اســت ایــن بازیکــن بعــد 
ــا یکــی، دو روز آینــده وارد اصفهــان  از توافقــات شــفاهی ت

شــود تــا قــرارداد دوســاله ای بــا زردپوشــان امضــا کنــد. 
ــرد  ــاش ک ــپاهان ت ــگاه س ــه باش ــتانی ک ــن مجارس بازیک
اطاعــات او بــه بیــرون درز پیــدا نکنــد، 28 ســال ســن دارد 
ــش در  ــت تیم ــای ثاب ــی از مهره ه ــم یک ــل ه ــل قب و فص
ســوپرلیگ ترکیــه بــود؛ ضمــن اینکــه چنــد بــازی ملــی هم 

ــه اش دارد. در کارنام

 توپ طالی امیری 
به بیرانوند رسید!

وینگــر تیــم ملــی و فصــل قبــل پرســپولیس به عنــوان مــرد 
ســال فوتبــال ایــران انتخاب شــد. 

بــه گــزارش »ورزش ســه«، مهــدی تــاج، رئیس فدراســیون 
فوتبــال ایــران، مــرد ســال فوتبــال ایــران را در بخــش پایانی 
ــد امیــری صــدا کــرد. ســتاره  ــام وحی ــا اعــام ن مراســم ب
ــر پرسپولیســی ها کــه  ــوب دو فصــل اخی محجــوب و محب
ــورد  ــن فصــل ســخت هــم م ــی اش در ای ــا وجــود جدای ب
هجمــه هــواداران قــدردان ســرخ ها قــرار نگرفــت و همگــی 
ــال  ــش را دنب ــالگی آرزوهای ــد در ۳۰ س ــق دادن ــه او ح ب
ــه دلیــل حضــور در ترکیــه و اردوی  می کنــد. امیــری امــا ب
تیــم ترابــوزان در ایــن مراســم غیبــت داشــت تــا علیرضــا 
ــن  ــرش روی س ــال های اخی ــگی س ــار همیش ــد، ی بیرانون

جایــزه او را بــه نیابتــش دریافــت کنــد. 
گفتنــی اســت مراســم معرفــی بهترین هــای فوتبــال ایــران 
در فصــل گذشــته بی نظم تــر، بی برنامه تــر و بی تدبیرتــر 
ــه ای کــه برخــی  ــه گون از ســال های گذشــته برگــزار شــد؛ ب

مدعویــن بــا ناراحتــی مراســم را تــرک کردنــد.

 حسینی با پرسپولیس 
سفید امضا کرد

ســید جــال حســینی، کاپیتــان ارزنــده تیــم فوتبــال 
ــنبه  ــران، روز سه ش ــال ای ــر فوتب ــع برت ــپولیس و مداف پرس
ــا  ــو ب ــدار و گفت وگ در باشــگاه حضــور یافــت و پــس از دی
ــق  ــر مواف حمیدرضــا گرشاســبی سرپرســت باشــگاه و نظ
برانکــو ایوانکوویــچ، قــرارداد خــودش را ســفید امضــا کــرد. 
بــر همیــن اســاس، ســید جال حســینی زمــان قــراردادش 

ــه باشــگاه و هــواداران واگــذار کــرد. را ب

کوتاه اخبار 

 احتمال حذف بازیکن 
۲۴۶ سانتیمتری والیبال نشسته

ــال رقابت هــای  ــران در فین ــال نشســته ای ــی والیب ــم مل تی
قهرمانــی جهــان بــا شکســت ســه بــر صفــر بوســنی بــرای 
هفتمیــن بــار، عنــوان قهرمانــی جهــان را به خــود اختصاص 
داد و بــرای بازی هــای پارالمپیــک توکیــو مقتدرانــه کســب 

ســهمیه کــرد. 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــن قهرمان ــم بعــد از ای ــن تی ســرمربی ای
اینکــه شــاگردانش مدعــی ایــن عنــوان بودنــد دربــاره رونــد 
قهرمانــی آنهــا و برنامــه ای کــه تــا زمــان اعــزام بــه بازی های 

پاراآســیایی جاکارتــا طــی خواهنــد کــرد، توضیــح داد. 
وی همچنیــن دربــاره وضعیــت مرتضــی مهــرزاد کــه پیــش 
از ایــن نســبت بــه آن ابــراز نگرانــی کــرده بــود، توضیــح داد. 
ایــن بازیکــن کــه بــا 2۴۶ ســانتیمتر بــه عنــوان بلندقدترین 
مــرد ایــران شــناخته شــده، در جریــان لیــگ جهانــی 
والیبــال نشســته نتوانســته بــود انتظــارات کادر فنــی تیــم 
ملــی را بــرآورده کنــد؛ حــاال هــم  هــادی رضایــی دربــاره ایــن 
بازیکــن بــه رضایــت کامــل نرســیده اســت؛ بــه طــوری کــه 
ــه اوج نرســیده و بایــد  ــوز ب می گویــد: مرتضــی مهــرزاد هن
ــال نشســته  ــی والیب ــم مل ــب تی ــدگاری در ترکی ــرای مان ب

تــاش بیشــتری داشــته باشــد. 
رضایــی تأکیــد کــرد: هیــچ زمــان و در هیــچ مقطعــی 
بازیکن ســاالر نبــوده ام؛ حتــی اگــر قهرمانــی تیمــم در خطــر 
ــا شــرایطی کــه  ــه اوج نرســیده و ب ــوز ب ــرزاد هن باشــد. مه
ــرای  ــم ب ــب تی ــه او را از ترکی ــت ک ــد نیس ــی بعی دارد، حت
بازی هــای پاراآســیایی کنــار بگــذارم. وی و دیگــر بازیکنــان 
بایــد در بهتریــن شــرایط تمرینــی و آمادگــی حضــور داشــته 

ــد. ــا در ترکیــب تیــم منتخــب قــرار بگیرن باشــند ت

 ۴ داور زن کشتی 
بین المللی شدند

ــی و  ــا امانی بن ــدازاده، لی ــه کدخ ــادی، فاطم ــم ارم آب مری
ــی بختیــاری، چهــار داور زن کشــتی کاســیک  ســمیه خان
ــی کشــتی همزمــان  کشــورمان، در کاس اســتاژ بین الملل
کشــور  در  اروپــا  قهرمانــی  نونهــاالن  رقابت هــای  بــا 
مجارســتان کــه روزهــای 22 تــا 28 خردادمــاه برگــزار شــد، 
شــرکت کردنــد و بــا توجــه بــه عملکــرد مثبــت داوران بانوی 
کشــورمان در ایــن مســابقات و انجــام آزمون هــای عملــی 
ــان کشــورمان توانســتند  ــن ۴ داور کشــتی زن ــوری، ای و تئ
ــی  ــه ۳ بین الملل ــتی، درج ــی کش ــه جهان ــوی اتحادی از س

ــد. ــه دســت آورن داوری را ب
ــتی  ــت داوران کش ــس از موفقی ــتی پ ــی کش ــه جهان اتحادی
کشــورمان در کاس اســتاژ بین المللــی به فدراســیون کشــتی 
اعــام کــرد بــه زودی نــام ۴ داور بانــوی ایــران در سیســتم آتنا 
وارد می شــود و داوران کشــورمان می تواننــد الیســنس خود را 
دریافــت کننــد و بنابرایــن قضــاوت ایــن داوران در رقابت های 

آســیایی نونهــاالن نیــز امکان پذیــر خواهــد بــود.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

مدعیــان  از  ســپاهان  فوتبــال  تیــم 
همیشــگی لیــگ برتــر فوتبــال ایــران 
ــی،  ــا 5 قهرمان ــه ب ــی ک ــت؛ تیم ــوده اس ب
پرافتخارتریــن تیــم ایــن رقابت هــا بــه 
ایــن  بــا وجــود  امــا  شــمار مــی رود؛ 
گذشــته  فصــل  دو  در  ســپاهانی ها 
رقابت هایــی کابــوس وار را پشــت ســر 
ــه  گذاشــتند و حتــی در آســتانه ســقوط ب
ــن حــال  ــا ای ــد؛ ب ــرار گرفتن ــک ق لیــگ ی
ــن فصــل  ــان ای طایی پوشــان نصــف جه
ــا  ــد ت ــه کار گرفته ان ــود را ب ــوان خ ــام ت تم
ــود  ــه خ ــه کارنام ــی را ب ــمین قهرمان شش

ــد. ــه کنن اضاف
کســب  بــرای  ســپاهان  گام  اولیــن 
قلعه نویــی  امیــر  بازگشــت  قهرمانــی، 
بــه ایــن تیــم بــود. دوران قلعه نویــی 
در ســپاهان، دوران شــکوهمندی بــرای 
آنهــا  و  بــود  قلعه نویــی  و  ســپاهانی ها 
ــی را در  ــی متوال ــدند دو قهرمان ــق ش موف

لیــگ برتــر بــه دســت بیاورنــد. 
تیــم فوتبــال ســپاهان نســبت بــه دو 
فصــل گذشــته تغییــرات کمتــری را در 
ترکیــب نفــرات خــود ایجــاد کــرده اســت 
ــود را  ــات خ ــه تمرین ــی ک ــر قلعه نوی و امی
ــرده،  ــاز ک ــم آغ ــن تی ــا ای ــرداد ب از 2۶ خ

بــه نفــرات مدنظــر خــود بــرای حضــور در 
ترکیــب اصلــی تیــم دســت یافتــه اســت.

 خط دروازه
ســپاهان در خــط دروازه عــاوه بــر نیازمند، 
شــهاب عادلــی، علــی کیخســروی و مهدی 
صدقیانــی را در اختیــار دارد؛ ولــی بعیــد بــه 
نظــر می رســد انتخــاب قلعه نویــی کســی 
جــز نیازمنــد باشــد کــه در دیدارهــای 
ــاب اول  ــز انتخ ــل نی ــی پیش فص تدارکات

ــوده اســت. ســرمربی طایی پوشــان ب

 مدافعان میانی
ــد  ــی خال ــط دفاع ــی در خ ــر قلعه نوی امی
ــل  ــه دلی ــه ب ــار دارد ک ــفیعی را در اختی ش
ابتدایــی  هفته هــای  در  آســیب دیدگی 
حضــور نخواهــد داشــت؛ ولــی بــا رســیدن 

بــه آمادگــی می توانــد جــای ســیاوش 
یزدانــی یــا عــزت پورقــاز را در خــط دفاعــی 
بگیــرد و مهــدی رحیمــی نیــز دیگــر 

ــود. ــد ب ــم خواه ــن تی ــن ای بازیک
ــم  ــی فصــل گذشــته از تی ســیاوش یزدان
فوتبــال پیــکان بــه ســپاهان اضافــه شــد 
ژایــرو  ضعیــف  بازی هــای  از  پــس  و 
مصدومیــت  همین طــور  و  رودریگوئــز 
ــید  ــی رس ــب اصل ــه ترکی ــاز ب ــزت پورق ع
و تــا انتهــای فصــل موفــق بــه حفــظ 
جایــگاه خــود شــد؛ ایــن بازیکــن در لیــگ 
هجدهــم هــم یکــی از دو بازیکن ســپاهان 

ــود. ــد ب ــی خواه ــط دفاع ــب خ در قل
دوران  پایــان  بــا  نیــز  پورقــاز  عــزت 
مصدومیــت بــار دیگــر بــه ترکیب ســپاهان 
بازگشــته اســت و بعیــد بــه نظــر می رســد 
لیــگ  ابتدایــی  دیدارهــای  در  حداقــل 
برتــر تغییــری در زوج قلــب خــط دفاعــی 

ــود. ــاد ش ــپاهان ایج س
 مدافعان چپ و راست

نمی تــوان  کــه  پســت هایی  از  یکــی 
اظهارنظــر دقیقــی دربــاره آن داشــت، 
ســپاهان  تیــم  راســت  دفــاع  پســت 
ــر  ــای دوســتانه، امی ــه در بازی ه اســت ک
قلعه نویــی از هــر دو بازیکــن خــود یعنــی 
ــان  ــد ایران پوری ــری و محم ــن جعف حس
اســتفاده کــرده اســت. بایــد منتظــر آغــاز 

بازی هــای لیــگ باشــیم و درنهایــت ببینیــم 
کدامیــک از ایــن دو بــرای حضــور در ترکیب 
ــعید  ــوند. س ــاب می ش ــم انتخ ــی تی اصل
آقایــی نیــز بــه احتمــال زیــاد دفــاع چــپ 
اصلــی ســپاهان در ایــن فصــل خواهــد بود.

 هافبک تدافعی
مهــدی کیانــی، کاپیتــان فصــل گذشــته 
در  نیــز  فصــل  ایــن  در  تراکتورســازی، 
ســپاهان وظیفــه ای ســنگین بــر عهــده دارد 
و در صورتــی کــه حســین پاپــی در ترکیــب 
تیــم نباشــد، بازوبنــد را هــم بــه بــازو خواهد 

بســت.
 خط میانی

و  محمــدی  مهــرداد  رحمانــی،  بختیــار 
ــای  ــهباززاده،  هافبک ه ــجاد ش ــاال س احتم
ــوال  ــد معم ــود. هرچن ــد ب ــپاهان خواهن س
را بیشــتر در پســت  ســجاد شــهباززاده 
مهاجــم دیده ایــم، ولــی بــا توجــه بــه اینکــه 

کــی روش اســتنلی در ترکیــب ســپاهان 
مــدل 97 وجــود دارد، ایــن بازیکــن در 
ــر و  ــی یــک خــط عقب ت دیدارهــای تدارکات
ــده و در  ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــط میان در خ
ــن  ــن را در ای ــن بازیک ــز ای ــل نی ــول فص ط

ــد. ــم دی ــش خواهی نق
 مهاجم

اســتنلی کــی روش ســوارز فصــل گذشــته با 
ــن  ــه ذوب آه ــا ب وجــود بعضــی مخالفت ه
پیوســت و بــا نمایــش خوبــی کــه داشــت، 
ــار  ــه ب ــرد ک ــد ک ــی را متقاع ــر قلعه نوی امی
دیگــر بــا او همــکاری داشــته باشــد و بــه او 
بــه عنــوان مهاجــم اصلــی تیــم اعتمــاد کند. 
ــم  ــت ابراهی ــن پس ــی در ای ــه قلعه نوی البت
ــور  صالحــی، ســجاد شــهباززاده و همین ط
ساســان انصــاری را نیــز در اختیــار دارد 
ــره  ــن پســت به ــا در ای ــد از آنه ــه می توان  ک

ببرد.

ســرمربی تیــم ملــی در واکنــش بــه ادعاهــای اخیــر 
ــرارداد خــود،  ــد ق ــاره تمدی ــال درب رؤســای فدراســیون فوتب
بــار دیگــر بــر شــرط و شــروطی کــه مدنظــر دارد، تأکیــد کرد. 
ــا کــی روش  ــی ب ــاج از توافــق نهای پــس از اینکــه مهــدی ت
بــرای هدایــت تیــم ملــی صحبــت کــرد، ایــن مربــی 
ــار دیگــر بــر شــرط و  ــه ایــن ادعــا ب پرتغالــی در واکنــش ب
شــروطی کــه از قبــل هــم مطــرح شــده بــود، پافشــاری کــرد 
ــه تأییــد خــود کــی روش  ــد ب ــار بن کــه ایــن شــروط در چه

رســید. 
ســرمربی تیــم ملــی در یادداشــتی بــه اتفاقــات اخیــر درباره 
ماندنــش در تیــم ملــی واکنــش نشــان داد و نوشــت: »مــن 
هیــچ وقــت دوســت نداشــتم دربــاره خــودم صحبــت 
کنــم. طــی جلســه قبلــی کــه داشــتم، فکــر می کنــم بیــن 
ــد ــام ش ــق انج ــن تواف ــیون ای ــاج و فدراس ــای ت ــن و آق  م

ــای آســیا  ــی در جــام ملت ه ــم مل ــت تی ــرای موفقی ــه ب ک
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــات ض ــی اقدام بعض

ــر اســت:  ــه شــرح زی ــات ب اقدام
۱. حمایت هــای مالــی و تدارکاتــی از تیــم ملــی بــرای 
ــک  ــه هیچ ی ــه ک ــا؛ البت ــای جــام ملت ه حضــور در رقابت ه
ــد. ــل باش ــدون عم ــول ب ــد ق ــط در ح ــد فق ــا نبای از این ه

ــی؛  ــم مل ــرای هفــت بازیکــن ســرباز تی 2. اقدامــات الزم ب
ــن  ــرای چنی ــل ب ــه راه ح ــر ارائ ــن 2۰۱7 منتظ ــا از ۱۳ ژوئ م

ــتیم. ــئله ای هس مس
۳. رسیدگی به معوقات عقب افتاده قرارداد.

از ســوی فدراســیون  و مکتــوب  قــراردادی رســمی   .۴
ــا اینکــه همــه چیــز در حــد حــرف نباشــد  فوتبــال ایــران ت
ــه  ــی ب ــان و کادر فن ــه بازیکن ــوط ب ــث مرب ــی مباح و تمام

امضــا و توافــق برســـد.

ــه انضباطــی  ــاره رأی کمیت ــی درب ــه گمانه زن ــک هفت ــس از ی پ
بــرای ســوپرجام درنهایــت باخــت اســتقال در ایــن بــازی تأیید 

شــد تــا جــام بــه پرســپولیس برســد. 
ــازمان  ــه س ــی ک ــی تصمیم ــه«، در پ ــزارش »ورزش س ــه گ ب
لیــگ دربــاره بازنــده اعام کــردن اســتقال در ســوپرجام 
ایــران و اعطــای جــام بــه پرســپولیس قهرمــان لیــگ گرفــت، 
ــت  ــران را دربرگرف ــال باشــگاهی ای ــی فوتب ــای فراوان جنجال ه
ــه  ــال ب ــه انضباطــی فدراســیون فوتب ــا کمیت ــه باعــث شــد ت ک
عنــوان مرجــع اصلــی رســیدگی بــه مســائل انضباطــی بــه ایــن 

ــد.  ــدا کن ــده ورود پی پرون
باشــگاه اســتقال کــه بــه صــورت رســمی بــه ۳-۰ اعام شــدن 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــود، ب ــرض شــده ب ــازی ســوپرجام معت نتیجــه ب
ــار عــدم حضــور  ــر ب ــا زی اینکــه در درخواســت های خــود نه تنه
 نرفتــه، بلکــه خواســتار تغییــر زمــان بــازی شــده اســت،

ــد  ــرد؛ بلکــه بتوان ــه ســازمان لیــگ وارد ک ــی ب  فشــار دوچندان
زمــان ســوپرجام را تغییــر دهــد و ۳-۰ اعام شــدن ایــن بــازی 
ــک  ــس از ی ــم پ ــی ه ــه انضباط ــا ورود کمیت ــد؛ ام ــو کن را وت
هفتــه جنجالــی بــه نتیجــه ای نرســید؛ چــون ایــن کمیتــه هــم 
بــا اســتناد بــه مســتندات پرونــده درنهایــت اســتقال را بازنــده 

ســوپرجام اعــام کــرد.
 کمیتــه انضباطــی در جدیدتریــن رأی خــود دربــاره ســوپرجام 
کــه قــرار بــود یکشــنبه پیــش از برگــزاری مراســم بهترین هــای 
لیــگ هفدهــم اعــام شــود، بــا اشــاره بــه تک تــک جزئیــات و 
اتفاقــات رخ داده دربــاره برگــزاری ایــن بــازی درنهایــت بــه ایــن 
ــی  ــگ مبن ــازمان لی ــران س ــم س ــا تصمی ــید ت ــدی رس جمع بن
ــه  ــک هفت ــد و ی ــد کن ــدار را تأیی ــن دی ــردن ای ــر ۳-۰ اعام ک ب
بــه باشــگاه اســتقال فرصــت بــرای فرجام خواهــی در کمیتــه 

اســتیناف بدهــد.

ورزش

،،
سپاهان در خط دروازه عالوه بر نیازمند، 
شهاب عادلی، علی کیخسروی و مهدی 
صدقیانی را در اختیار دارد؛ ولی بعید به 
نظر می رسد انتخاب قلعه نویی کسی 

جز نیازمند باشد
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پرسپولیس رسما قهرمان سوپرجام شدکی روش برای تمدید قرارداد شرط گذاشت

طالیی پوشان در اندیشه ششمین قهرمانی

سپاهان، مدعی قدیمی با تفکرات جدید

ــرادران  ــت ب ــدت محرومی ــش م ــا کاه ب
عبدولــی در کمیتــه اســتیناف، ســعید 
عبدولــی بــه تمرینــات تیــم ملــی اضافــه 
شــد و می توانــد در صــورت موافقــت کادر 
ــی  ــای جهان ــی در رقابت ه ــم مل ــی تی فن

ــرود. ــه روی تشــک ب ب
ــی در  ــرادران عبدول ــزارش ایســنا، ب ــه گ ب
جریــان مرحلــه نهایــی انتخابــی تیم ملی 
کشــتی فرنگــی کــه 2۰ اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری در ســالن هفتــم تیــر تهــران 
برگــزار شــد، بــه دلیــل درگیــری شــدید با 
ایمــان انصــاری کشــتی گیر تهرانــی و زد و 
خــورد بــا او ضمــن اخــراج از مســابقات، 
کمیتــه  ســوی  از  محرومیــت  بــا 
 انضباطــی فدراســیون کشــتی مواجــه

شدند.
آرای کمیتــه انضباطــی نیــز در تاریــخ 25 
اردیبهشــت بــه ترتیــب زیــر اعــام شــد:

بــه یــک ســال  ۱- ســعید عبدولــی 
محرومیــت )شــش مــاه قطعی و شــش 
مــاه تعلیقــی( بــه همــراه بیســت و پنــج 

ــدی ــه نق ــال جریم ــون ری میلی

2- کرامــت عبدولــی بــه یــک ســال 
محرومیــت )شــش مــاه قطعــی و شــش 
مــاه تعلیقــی( بــه همــراه پنجــاه میلیــون 

ــدی ــه نق ــال جریم ری
۳- ارشــک محبی شــش مــاه محرومیت 

قطعی

۴- مهــدی شــربی نیــازی ســه مــاه 
قطعــی محرومیــت 

مــاه  شــش  عبدولــی  ســامان   -5
محرومیــت )ســه مــاه قطعــی و ســه مــاه 

تعلیقــی(
اســتان  مربــی  بالی تبــار  عــادل   -۶
مازنــدران )بــه دلیــل دریافــت کارت قرمز( 

ــی ــت قطع ــاه محرومی ــش م ش
بــه گــزارش ایســنا، در حالــی کــه فقــط دو 
مــاه از زمــان محرومیــت ســعید عبدولی و 
دیگــر چهره هــای متخلــف ایــن رقابت هــا 
گذشــته، کمیتــه اســتیناف فدراســیون 
ــتی گیران  ــراض کش ــس از اعت ــتی پ کش
خاطــی دو هفتــه پیــش تشــکیل جلســه 
ــن کشــتی گیران و در  ــت ای داد و محرومی
ــش  ــی را کاه ــعید عبدول ــا س رأس آن ه
داد تــا مقدمــات حضــور چهــره پرحاشــیه 
ایــران در رقابت هــای جهانــی  کشــتی 

ــی زود فراهــم شــود. مجارســتان خیل
عبدولــی شــنبه در مراســم تجلیــل از 
کشــتی گیران نوجــوان تیــم ملــی کــه 
ــد،  ــزار ش ــتی برگ ــیون کش ــط فدراس توس

ــت در اردوی  ــرار اس ــت و ق ــور داش حض
تیــم ملــی تمرینــات خــود را بــرای حضور 
ــه  ــتان ک ــی مجارس ــای جهان در رقابت ه
ــر  ــود، از س ــزار می ش ــاه برگ ــر مهرم اواخ

ــرد. بگی
اگــر محرومیــت ۶ ماهــه ســعید عبدولــی 
بــه قــوت خــود باقــی می مانــد، وی 
جهانــی  رقابت هــای  در  نمی توانســت 
آغــاز  مهرمــاه  از 28  مجارســتان کــه 
ــرد؛  ــتی بگی ــران کش ــرای ای ــود، ب می ش
اواخــر  او  ماهــه   ۶ محرومیــت  زیــرا 

می رســید.  پایــان  بــه  آبان مــاه 
ــا کاهــش  ــز ب ــی نی ــرادران عبدول دیگــر ب
ســوی  از  بخشــش  و  محرومیــت 
کمیتــه اســتیناف پــس از جلســه دو 
ــن در  ــده اند؛ ای ــه ش ــش مواج ــه پی هفت
حالــی اســت کــه در همــان ابتــدا کمیتــه 
انضباطــی و مســئوالن فدراســیون کشــتی 
بــا کشــتی گیران  قاطعانــه  برخــورد  از 
ــرای  ــی ب ــا عبرت ــد ت ــر دادن ــف خب متخل
حاشیه ســاز  کشــتی گیران   دیگــر 

شود.

بازگشت حاشیه سازان به تیم ملی کشتی



حرف و نقل

ــا انتشــار یــک   مبینــا نصیــری، مجــری تلویزیــون، ب
ــیما  ــازمان صداوس ــود از س ــتاگرام خ ــتوری در اینس اس
درخواســت کــرد از ایــن بــه بعــد اگــر اتفــاق و حاشــیه ای 
بــرای ســایر هنرمنــدان و مجریــان هــم بــه وجــود آمــد، 
فرصــت دفــاع بــه آن هــا هــم داده شــود کــه ایــن پســت 
بــرای ایــن مجــری بــا واکنش هــای نامناســبی از ســوی 

طرفــداران یکــی از ایــن افــراد روبــه رو شــد.
ــه  ــم ســینمایی »ماهــی و برکــه« ب ــرداری فیل  فیلمب
ــاردار  ــادی انب ــی  ه ــی و تهیه کنندگ ــی برات ــی عل کارگردان
ــا اضافه شــدن مهــدی فقیــه و مهرانــه  در اقلیــد فــارس ب

ــه دارد. ــاد ادام به نه
 پــدرام کریمــی، مجــری برنامــه »درجــه یــک«، گفت: 
مذاکراتــی بــا صداوســیما انجــام شــده تــا برنامــه درجــه 
ــه جــای یــک روز، ســه روز در هفتــه از تلویزیــون  یــک ب
پخــش شــود؛ امــا هنــوز قطعــی نشــده اســت. همچنیــن 

قــرار اســت بخش هایــی نیــز بــه برنامــه اضافــه شــود.
ــی  ــاه، ط ــم کوت ــاز فیل ــی، فیلمس ــدی صادق  امیرمه
نامــه ای سرگشــاده بــه کپی بــرداری از فیلــم کوتاهــش بــا 

نــام »پاگــرد« اعتــراض کــرد.
 انیمیشــن »بــدو رســتم بــدو« بــه کارگردانــی حســین 
جشــنواره  سی وششــمین  در  حضــور  بــرای  مالیمــی 

بین المللــی »Rhode Island« انتخــاب شــد.
 مجیــد مالنــوروزی، مدیــر کل ســابق دفتــر هنرهــای 
تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کــه به تازگــی 
ــا  ــت: حتم ــرده اســت، گف ــن ســمت خداحافظــی ک از ای
ــن دوره از عملکــرد مــن، بحــث  ــه در ای ــد ک عــده ای بودن
ــد؛ امــا  ــی ناراضــی بودن ــات مال بیمــه و اختصــاص امکان
مــن ســعی کــردم کارم را درســت انجــام دهــم. ادعایــی 
ــا  ــات دادم؛ ام ــه را نج ــودم و هم ــوپرمن ب ــه س ــدارم ک ن
ــردم  ــاع ک ــود اوض ــرای بهب ــال ب ــن س ــم را در چندی تالش
ــت،  ــده اس ــع ش ــان ضای ــه حقش ــرادی ک ــه اف و از هم

عذرخواهــی می کنــم.
ــی  ــان مطرح ــا کارگردان ــکاری ب ــه هم ــرام رادان ک  به
را در کارنامــه دارد و برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 
بازیگــر نقــش اول مــرد بــرای فیلم هــای شــمعی در بــاد 
)پــوران درخشــنده( و ســنتوری )داریــوش مهرجویــی( از 
جشــنواره فیلــم فجــر بــوده اســت، پــس از همــکاری بــا 
موگویــی در فیلــم »تــراژدی«، به تازگــی در فیلــم جدیــد او 

قــرارداد همــکاری بســته اســت.
ــت:  ــاه گف ــم کوت ــتقل فیل ــن مس ــن جش ــر نهمی  دبی
و  اقتصــادی  وضعیــت  بــا  همراهــی  بــرای  امســال 
ــه دور از  ــا ب ــد ام ــا آبرومن ــن م ــود، جش ــارهای موج فش

صــرف هزینه هــای بســیار برگــزار خواهــد شــد.
ــا قاســمی، بازیگــر قدیمــی ســینما و تلویزیــون،   ثری
ایــن روزهــا در حــال نقش آفرینــی در فیلــم »دوچ« 
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــاخته کان س
اســت کــه اکنــون 50 درصــد از فیلمبــرداری آن بــه پایــان 

رســیده اســت.
معتقــد  تلویزیــون،  برنامه ســاز  آذر،  امیرحســین   
ــدی  ــد ایده هــای جدی ــر برنامه ســازان نمی توانن اســت اگ
باشــند، دســت کم  داشــته  و خالقیــت  دهنــد  ارائــه 
ــای  ــی ایده ه ــخه های خارج ــای نس ــا تماش ــد ب می توانن

ــد. ــد بگیرن جدی

ــد  ــری، گفــت: در حــال حاضــر خری ــر گال ــوری، مدی ــه ن فاطم
ــال های  ــول س ــه در ط ــده ک ــرح ش ــا مط ــطی از گالری ه قس
ــرف  ــه از ط ــت؛ البت ــوده اس ــابقه ب ــری بی س ــن ام ــت م فعالی
مــا مشــکلی وجــود نــدارد و اگــر هنرمنــد قبــول کنــد، ایــن کار 

را انجــام می دهیــم. 
ــا  ــو ب ــان، در گفت وگ ــری نقــش جه ــر گال ــوری، مدی ــه ن فاطم
ایســنا دربــاره تأثیــر نوســان بــازار ارز و ســکه بــر کار گالری هــا، 
اظهــار کــرد: نوســانات ارز و ســکه بــا عالــم هنــر متفاوت اســت. 
کســی کــه دوســتدار هنــر باشــد، بــه ایــن چیزهــا خیلــی توجــه 
ــی از  ــت. یک ــم نیس ــر ه ــانات بی اث ــن نوس ــا ای ــد؛ ام نمی کن
ــد  ــت، می گوی ــازار اس ــار ب ــه از تج ــن ک ــت م ــتری های ثاب مش
حــاال وقــت خریدکــردن نیســت و خیلی هــا را هــم می بینیــم 

ــد.  ــد می کنن ــازار آشــفته خری در ایــن ب
 نــوری گفــت: چیــزی کــه در حــال حاضــر مطــرح شــده، 

خریــد قســطی از گالری هاســت کــه در طــول ۴0 ســال 
ــرف  ــه از ط ــت. البت ــوده اس ــابقه ب ــری بی س ــن ام ــت م فعالی
ــن  ــد، ای ــول کن ــد قب ــر هنرمن ــدارد و اگ ــود ن ــکلی وج ــا مش م
ــول را  ــط پ ــد قس ــتری ها در چن ــم. مش ــام می دهی کار را انج
ــد  ــد، خری ــت دارن ــر را دوس ــون اث ــا چ ــد؛ ام ــت می کنن  پرداخ

می کنند.
کــرد:  بیــان  گالری هــا  بازدیدکننــده  کم شــدن  دربــاره  او 
بازدیدکننده هــا کــم شــده اند. مــن زمــان زیــادی اســت گالــری 
دارم. گالری روهــای جدیــد هــم خیلــی مصمــم بــه آمــدن هــر 
ــده  ــاد ش ــگاه ها زی ــداد نمایش ــتند؛ تع ــری نیس ــه گال ــه ب هفت
ــده اند.  ــج ش ــم، گی ــد ه ــری می رون ــه گال ــرادی ک ــت و اف اس
ــد  ــه می کنن ــر توج ــه هن ــردم ب ــی م ــرد: زمان ــه ک ــوری اضاف ن
کــه سفره شــان پــر شــده باشــد کــه متأســفانه در مملکــت مــا 

ــود. ــر می ش ــادی بدت ــع اقتص ــه روز وض روزب

ــل«،  ــن کچ ــردان »حس ــی، کارگ ــادره ترکمان ــه ن ــه گفت ب
فیلمنامــه ایــن اثــر دچــار تغییــرات جــدی شــده اســت تــا 

ــری برخــوردار شــود.  ــت بهت از کیفی
نــادره ترکمانــی، کارگــردان ســینما، در گفت وگــو بــا خبرنگار 
مهــر، دربــاره آخریــن وضعیــت فیلــم ســینمایی »حســن 
ــن  ــرات عمــده ای در فیلمنامــه ای ــا تغیی کچــل« گفــت: م
اثــر نســبت بــه آن نســخه ای کــه پروانــه ســاخت گرفــت، 
ــباتی  ــل« مناس ــن کچ ــه »حس ــرا قص ــم؛ زی ــال کردی اعم
داشــت کــه مــن بایــد براســاس آن اطالعــات خــودم درباره 
ــن  ــاره ای ــردم و درب ــاال می ب ــری را ب ــژه بص ــای وی جلوه ه
ــان  ــه مدنظرم ــا آنچ ــه آی ــدم ک ــن می ش ــوع مطمئ موض

اســت، در ایــن فیلــم قابــل اجراســت یــا نــه. 
ــان خوشــفکری  ــه مــن می دانســتم جوان ــزود: البت وی اف
در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد؛ امــا بــه هــر حــال بایــد بــه 

ایــن اطمینــان می رســیدم؛ از همیــن رو بــا امیــر ســحرخیز 
مدیــر اســتودیو روشــنا کــه یــک جــوان خوشــفکر و خــالق 
ــی در  ــای اساس ــه بازنگری ه ــردم و ب ــورت ک ــت، مش اس
فیلمنامــه »حســن کچــل« رســیدم و حــال فکــر می کنــم 
حــدود ۲5 روز دیگــر نســخه نهایــی فیلمنامــه آمــاده 

می شــود. 
ترکمانــی بــا بیــان اینکــه بــرای تولیــد یــک اثــر خــوب، بهتر 
اســت روی فیلمنامــه تمرکــز بیشــتری شــود و فیلمنامــه 
اصــل اساســی در سینماســت، عنــوان کــرد: حســن کچــل 
قصــه پایــه ای دارد و در ذهــن خیلــی از افــرادی کــه افســانه 
شــنیده اند، باقــی مانــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل وقتــی در 
ســال ۹۷ فیلمــی بــا ایــن موضــوع ســاخته می شــود، بایــد 
حــرف جدیــدی بــرای گفتــن داشــته باشــد و حامــل یــک 

پیــام و نــوآوری باشــد.
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ایــن روزهــا خیلــی  اکــران »خاله قورباغــه« در 
از مخاطبــان ســینما را غــرق در خاطــرات دوران 
ــرده اســت؛  ــای مشــابه ک ــا فیلم ه ــی خــود ب کودک
 ۷0 و   ۶0 دهــه  در  کــه  عروســکی  فیلم هایــی 
ــتند.  ــران داش ــینمای ای ــیاری در س ــداران بس طرف
ایــن  عروســکی  شــخصیت های  از  بســیاری 
ــینما راه  ــه س ــی ب ــای تلویزیون ــا از برنامه ه فیلم ه
پیــدا کردنــد یــا بالعکــس محبوبیتشــان باعــث شــد 
از مدیــوم ســینما بــه دیگــر رســانه ها راه پیــدا کننــد. 
ــی  ــه کارگردان ــه« ب ــران »خاله قورباغ ــه اک ــه بهان ب
بــه  انداخته ایــم  نگاهــی  هاشــمی  افشــین  
ــال های دور. ــز س ــکی خاطره انگی ــای عروس فیلم ه

 شهرموشها
از مهم تریــن فیلم هــای عروســکی ســینمای ایــران 
ــرد.  ــا« اشــاره ک ــه »شــهر موش ه ــد ب بی شــک بای
در اوایــل دهــه شــصت، تلویزیــون بــه مرضیــه 

ــا  ــه ای را داد ت ــاخت مجموع ــنهاد س ــد پیش برومن
بچه هــا را بــه مدرســه رفتن تشــویق کنــد. یــک 
نمایــش عروســکی 10 قســمتی کــه در ســال ۶0 از 

ــد.  ــش می ش ــک پخ ــبکه ی ش
در ادامــه در ســال ۶۴ فیلــم ســینمایی »شــهر 
و  برومنــد  مرضیــه  بــه کارگردانــی  موش هــا« 
محمدعلــی طالبــی پــا بــه ســینماها گذاشــت و بــه 
فــروش چشــمگیری نیــز دســت یافــت. ایــن فیلــم 
ــی  ــزار تومان ــون و ۲00 ه ــک میلی ــه ی ــا بودج ــه ب ک
ســاخته شــده بــود، توانســت بــا فــروش 10 میلیــون 
ــروش ســال را  ــم پرف ــن فیل ــوان دومی ــی، عن تومان
بــه خــود اختصــاص دهــد. »کپــل«، »دم باریــک«، 
و  »گــوش دراز«  نبــر«،  »اسسمشــو  »دم دراز«، 
و  شــخصیت ها  از  تعــدادی  »خوش خــواب«، 
عروســک های مانــدگار ایــن فیلــم ســینمایی بودنــد. 
حــدود 30 ســال بعــد »شــهر موش هــا ۲« بــاز هــم 
ــه کارگردانــی مرضیــه برومنــد ســاخته و در ســال  ب

۹3 راهــی ســینماها شــد.

 دزدعروسکها
محمدرضــا  بــه کارگردانــی  عروســک ها«  »دزد 
هنرمنــد از دیگــر فیلم هــای خاطره انگیــز دهــه 
ــان در  ــا حاجی ــدی و آزیت ــر عب ــه اکب ــت ک ۶0 اس
ــک ها  ــی عروس ــا همراه ــا ب ــتند ت ــش داش آن نق
تصویــر  بــه   را  عروســکی  ـ  رئــال   داســتانی 

بکشند. 
محمدرضــا هنرمنــد بــا ســاختن »دزد عروســک ها« 
دســت بــه تجربــه تکنیکــی جدیــدی در ســینمای 
ایــران زد. تلفیقــی کــه او میــان فیلــم زنــده و 
انیمیشــن انجــام داد، حتــی هنــوز هــم بــا گذشــت 
حــدود ۲5 ســال از اکــران فیلــم، جــذاب و دیدنــی 
اســت. فیلــم همــان فرمــول آشــنای ترانــه و 
موســیقی بــرای کــودکان را بــه کار می گیــرد و 
موفــق می شــود در قالــب داســتانی جــذاب و 
براســاس مضمــون ازلــی و ابــدی تقابــِل خیــر بــر 

ــدل شــود.  ــی ب ــه فیلمــی دیدن شــر، ب
لوکیشــن فیلــم یــک شــهر بازسازی شــده و فانتزی 
ــودکان  ــرای ک ــذاب ب ــای ج ــن فض ــت و در ای اس
حکایــت دزدی هــای پســرک و صحنه هــای کمیــک 
ــه  ــه ای ک ــرد. تران ــکل می گی ــم ش ــکال فیل و موزی
اکبــر عبــدی در نقــش پســرک می خوانــد: »آهــای 
آهــای، ننــه مــن گشــنمه« مدت هــا ورد زبــان 

ــود.  کــودکان ب
میلیونــی   ۲۴ فــروش  بــا  عروســک ها«  »دزد 
تومانــی اش مقــام اول جــدول فــروش را در ســال 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ 13۶۹ ب

 کالهقرمزی
ــم  ــوز ه ــه هن ــی ک ــن فیلم های ــی از معروف تری یک
ــای  ــتند و در برنامه ه ــده هس ــک هایش زن عروس
دارنــد،  حضــور  تلویزیــون  در  خــود  مناســبتی 
»کاله قرمــزی و پســرخاله« اســت کــه در ســال ۷3 
بــه فــروش زیــادی دســت یافــت. ایــن فیلــم بــه 
کارگردانــی ایــرج طهماســب بــا صداپیشــگی حمید 
جبلــی ســاخته شــد کــه عــالوه بــر ایــن دو، فاطمــه 
ــدی،  ــی احم ــوب، مرتض ــه محب ــا، مرضی معتمدآری
ــری  ــمند، مه ــا هوش ــادی، فرخ لق ــده خیرآب حمی
مهرنیــا، حســن شــیرازی و اکبــر دودکار در آن بــازی 
کرده انــد. طهماســب چنــد ســال بعــد )1381( فیلم 
ــک هایش  ــان عروس ــت هم ــا محوری ــری را ب دیگ
ــه  ــاخت ک ــاز« س ــرو ن ــزی و س ــام »کاله قرم ــا ن ب
معتمدآریــا، رضــا عطــاران و خســرو احمــدی هم در 
ــد. در ایــن فیلــم دنیــا فنــی زاده  ــازی می کردن آن ب
ــزی و  ــک گردانان کاله قرم ــه از عروس ــل همیش مث

پســرخاله بــود. 
ــام  ــا ن ــری ب ــم دیگ ــار فیل ــب در کن ــرج طهماس ای
ــم  ــه« در ســال 13۷۹، فیل »کاله قرمــزی و بچــه نن
ــندگی  ــه نویس ــم ب ــود« را ه ــی نب ــود یک ــی ب »یک
ــت  ــه در روای ــی ســاخت ک ــد جبل خــودش و حمی
نقــش  نیــز  عروســک  تعــدادی   داســتانش 

دارند. 
در ایــن فیلــم فرشــته صدرعرفایــی، حمیــد جبلــی، 
خســرو احمــدی، هنگامــه مفیــد و تهمتــن مفیــد 

صداپیشــگان بودنــد. 

تعــداد  نظــر  از  کاله قرمــزی  می شــود  گفتــه 
ــینمای  ــخ س ــم تاری ــن فیل ــاگران پربیننده تری تماش

ایــران بــوده اســت.
الوالومنجوجوام

مرضیــه برومنــد کــه ســال ها تجربــه در زمینــه 
ــت و  ــود داش ــه خ ــودکان را در کارنام ــای ک برنامه ه
ــی و  ــه تلویزیون ــل مجموع ــی مث ــای موفق تجربه ه
عروســکی »مدرســه موش ها« و »خونــه مادربزرگه« 
را از ســر گذرانــده بــود، در »الــو الــو مــن جوجــوام« 
ــه مادربزرگــه« و  هــم تلفیقــی از دو مجموعــه »خون
»آرایشــگاه زیبــا« را بــا تلفیــِق جذاب تریــن عناصــر و 
شــخصیت های هــر کــدام ارائــه کــرد. ایــن فیلــم در 

ســال ۷3 اکــران شــد.
گلنار

یکــی دیگــر از فیلم هــای ســینمایی مانــدگار کــودکان 
دهــه ۶0 »گلنــار« بــه کارگردانــی کامبوزیــا پرتــوی بود 
کــه نــوار کاســت ایــن فیلــم هــم طرفــداران زیــادی 
ــت  ــری اس ــار« دخت ــم، »گلن ــن فیل ــت. در ای داش
کــه بــاد دســتمال آبــی اش را می بــرد و او بــرای 
پیداکردنــش راهــی جنــگل و بعــد گرفتــار خرس هــا 
می شــود؛ خرس هایــی عروســکی کــه داســتان 

ــد.  ــم می زنن ــار رق ــرای گلن ــازه ای را ب ت
گربهآوازهخوان

»گربــه آوازه خــوان« فیلــم دیگــر پرتــوی اســت کــه 
ســال ۶۹ آن را ســاخت و در کنــار عروســک ها، رضــا 
بابــک، حمیــد جبلــی و پوراندخــت مهیمــن ازجملــه 

بازیگــران آن بودنــد.

امروز  چهارشنبه 03 مردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 762 روزنامه

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای

سازمانجهادکشاورزیاستانسیستانوبلوچستان-ادارهامورپیمانهاوقراردادها

کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه زیر را از طریق فراخوان عمومی در بستر سامانه  سازمان جهاد 
گذار نماید. ستاد تدارکات الکترونیک دولت به پیمانکاران واجد شرایط وا

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه شمسی بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها می باشد.
الکترونیک  پایگاه ستاد تدارکات  بایست عضو  زمان، محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می 
دولت بوده و از مورخ 1397/05/02 لغایت 1397/05/04 با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام و اجرای فرآیند را براساس شرایط مناقصه عمل نمایند.
مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 8:45 صبح مورخ 97/05/15 در بستر سامانه مذکور می باشد.

کشاورزی،  جهاد  سازمان   2 شماره  ساختمان  جهاد،  خیابان  مطهری،  شهید  بلوار  زاهدان،  پیشنهادات:  گشایی  باز محل 
اداره امور پیمانها و قراردادها می باشد و حضور نماینده پیشنهاددهندگان در صورت داشتن معرفی نامه بالمانع است. 

کیمیای وطن  نحوه انتشار فراخوان: صفحات داخلی روزنامه 
نوبت اول: سه شنبه مورخ 1397/05/02

نوبت دوم: 1397/05/03

وم
ت د

وب
ن

گواهی صالحیت 
مورد نیاز گشایی پیشنهادات  زمان باز مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
شماره 
مناقصه مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصه ردیف

رتبه 5 راه ابنیه  ساعت 9 صبح 
مورخ 97/05/15 374.038.076 97-7 7.480.793.366

اجرای عملیات تکمیل امور ساختمانی 
پروژه مجتمع مرغ دشتیاری روستای 

کمبل سلیمان شهرستان چابهار
1

گهیفراخوانارزیابیکیفی آ

روابطعمومیشرکتسهامیآبمنطقهایاستانسیستانوبلوچستان

ول
ت ا

وب
ن

شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان 
در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور واجد شرایط و دارای 
صالحیت در پایه 3 رشته آبیاری و زهکشی صادره از سوی 
ظرفیت  دارای  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
ریالی و تعداد کار مجاز جهت نظارت بر عملیات آماربرداری 

سراسری دور سوم از منابع و مصارف آب اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای مشاور ذیصالح دعوت به عمل می آید 
گهی به مدت 5  جهت دریافت اسناد کیفی از تاریخ انتشار آ
روز کاری در ساعات اداری با در دست داشتن فیش واریزی 
به مبلغ 500000 ریال به شماره حساب 2175082607008 
نزد بانک ملی به نام شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان 
کتبی به آدرس زاهدان - خیابان  و بلوچستان و معرفی نامه 
دانشگاه - نبش دانشگاه 39 - شرکت سهامی آب منطقه ای 

سیستان و بلوچستان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

گهیتغییراتشرکتمهندسیمهرآذینآیریکسهامیخاصبهشمارهثبت55857وشناسهملی14005702026 آ

گهیتغییراتشرکتمهندسیمهرآذینآیریکشرکتسهامیخاصبهشمارهثبت55857وشناسهملی14005702026 آ

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/16 مهدی یحیی خوندابی به شماره ملی 1281886475 بعنوان رئیس هیئت مدیره - محمد تاجی زادگان به 
کبر  بهرامی به شماره ملی 1091896984 بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.  شماره ملی 1292303727 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - علی ا
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا و با مهر 

شرکت معتبر است. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 

کبر بهرامی به کدملی 1091896984 - مهدی یحیی خواندابی به کد ملی 1281886475 - محمد  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/02/16 علی ا
تاجی زادگان به کدملی 1292303727 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . محسن شرفی به کدملی 1290321647 و محمدرضا 
گهی های  نظری جزی به کدملی 6609159890 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کیمیای وطن جهت درج آ

شرکت تعیین گردید. 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاصفهان)209893(

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاصفهان)209855(

گهیتغییراتشرکتیکتاکارتنآسیاشرکتبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت4408وشناسهملی14007615596 آ
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در شهرستان نجف آباد به بخش مرکزی - شهر 
کدپستی 8584185491 انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 در  ک 0- طبقه اول و  گلدشت-محله قلعه سفید-بلوار طالقانی-بن بست شهید مجید جمشیدیان- پال

گردید.  ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینجفآباد)209826(اساسنامه به شرح فوق اصالح 

4-95013701و6-32504254و32298058ارتباطباروزنامهکیمیایوطن

ارکا�ن

مکان
کارگردان سید مهدی احمدپناه
نویسنده مژده دایی، علیرضا 

سردشتی، عباس ناصری
بازیگران محمدرضا آبانگاه، بهنام 

خرم نیک، علیرضا کی منش

بازدم
کارگردان آرش سنجابی

نویسنده مهدی رئیسی، محسن 
جعفری قرقانی، سعید اردهالی
بازیگران حامد رحیمی نصر، 

ملیکا شریفی نیا، لیندا کیانی

 آخرینکسیکه
آقایکاف-الفرادید
کارگردان علی دلگشا
نویسنده علی دلگشا

بازیگران بهزاد داوری دولت آبادی، 
علی باقری، علی برجی، نوا رضوانی

فیلمنامه »حسن کچل« دچار تغییرات جدی شدخرید قسطی تابلوی نقاشی!

نگاهیبهمهمترینآثارعروسکیسینمایایران

از کاله قرمزی تا شهر موش ها

م الف 210388



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 ممنوعیت فروش

اسباب بازی های شبه  سالح
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ از ممنوعیــت فــروش 
اســباب بازی های شــبه  ســاح در فروشــگاه ها خبــر داد. 
ــاره  ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــین رحیم ــردار حس س
ــر و...  ــت تی ــه هف ــام شــبیه ب ــروش اســباب بازی ها و اق ف
در فروشــگاه ها اظهــار کــرد: خوشــبختانه در ایــن زمینــه 
ــود دارد و  ــاف وج ــس و اصن ــان پلی ــی می ــی خوب هماهنگ
اصنــاف بــه ایــن مســئله و شــبه  ســاح هایی کــه اســتفاده از 

ــا خــاف اســت واقــف هســتند.  آنه
ــن اســت  ــن وســایل ممک ــه برخــی از ای ــان اینک ــا بی وی ب
ســبب شــود تــا شــهروندان در روبــه رو شــدن بــا افــراد زورگیر 
دچــار اشــتباه شــده و گمــان کننــد کــه ســاح واقعــی اســت، 
ــای  ــه واحده ــوارد ب ــن م ــتند و ای ــاف آگاه هس ــت: اصن گف

صنفــی نیــز اطــاع داده شــده اســت. 
ــل  ــن قبی ــر ای ــزود: اگ ــزرگ اف ــران ب ــی ته ــده انتظام فرمان
ســاح ها در مغــازه ای باشــد، خــاف قانــون و جــرم اســت و 
طبیعتــا اگــر پلیــس نیــز از وجــود آنهــا بــا خبــر شــود، برابــر 

قانــون بــا ایــن تخلــف برخــورد خواهــد شــد. 
رحیمــی در پایــان بــا اشــاره بــه ارتبــاط خــوب میــان پلیــس 
ــا  ــس ب ــان پلی ــگ می ــاط تنگاتن ــرد: ارتب ــار ک ــاف اظه و اصن
اصنــاف اســت و مــن از همــکاری اصنــاف تشــکر می کنــم.

ایجاد  امکانات تفریحی سالم در 
مناطق ساحلی، نیازمند  تملک زمین

ــن را  ــک زمی ــور تمل ــی کش ــور اجتماع ــازمان ام ــس س رئی
الزمــه اصلــی ایجــاد تفریحــات ســالم در ســواحل دانســت 
و گفــت: ایــن مشــکل بایســتی بــا مدیریــت محلــی بــرای 

ــود.  ــرف ش ــرمایه گذاران برط س
ــت  ــال اس ــن س ــه چندی ــان اینک ــا بی ــتم وندی ب ــی رس تق
ــام  ــی انج ــی اقدامات ــوزه نشــاط اجتماع در ســواحل و در ح
نشــاط  برقــراری  راســتای  در  می شــود، تصریــح کــرد: 
اجتماعــی و ســازماندهی ســواحل، ســرمایه گذارانی کــه 
ــه  ــور مراجع ــن ام ــرای ای ــرای تخصیــص ســرمایه خــود ب ب
ــی  ــدران معرف ــان و مازن ــه اســتانداری گی ــد را ب ــرده بودن ک

کرده ایــم. 
ــی  ــه داد: یک ــور ادام ــی کش ــور اجتماع ــازمان ام ــس س رئی
ــن  ــود زمی ــک و نب ــی ســواحل کشــور تمل از مشــکات اصل
اســت کــه اگــر ایــن مشــکل برطــرف شــود ســرمایه گذاران 
زیــادی در آن مناطــق فعالیــت خواهنــد کــرد. به عبــارت دیگر 
همانطــور کــه حــوزه هتلداری و گردشــگری ســواحل مــا رونق 
گرفتــه بــرای ایجــاد تفریحــات و ســرگرمی های ســالم نیــز، 
نیــاز بــه تملــک زمیــن اســت کــه ایــن مشــکل نیــز بایســتی 
ــود.  ــرف ش ــرمایه گذاران برط ــرای س ــی ب ــت محل ــا مدیری ب
ــی  ــورای اجتماع ــه ش ــور در جلس ــر کش ــش وزی ــدی پی چن
ــه  ــی در جامع ــاط اجتماع ــش نش ــوع افزای ــر موض ــور ب کش
تأکیــد کــرد و در ایــن میــان نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد 
کــه وزارت کشــور آمادگــی دارد تــا بــا شــروع فصــل تابســتان 
ــد  ــه بخواه ــی ک ــر کس ــه ه ــاحلی را ب ــف س ــق مختل مناط
ــادی و  ــات ش ــد و موجب ــاد کن ــی ایج ــهیات و امکانات تس
نشــاط مــردم را فراهــم آورد واگــذار کنــد و بــرای ایــن افــراد 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــهیات و وام در نظ ــز تس نی

جامعه
باد شدید جنوب ایران را فرا می گیرد

ســازمان  ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
هواشناســی از وزش بــاد شــدید و خیــزش گــرد و خــاک 
در خوزســتان و بوشــهر خبــر داد و گفــت: تــا آخــر هفتــه 
نیــز در نیمــه شــرقی کشــور به ویــژه زابــل وزش بــاد شــدید 

ــت.  ــم داش خواهی
اظهــار کــرد:  ایســنا،  بــا  احــد وظیفــه در گفت وگــو 
بــر اســاس تحلیــل آخریــن نقشــه های پیش یابــی 
ــاد  ــبب وزش ب ــه س ــر ب ــروز بعدازظه ــی، از ام هواشناس
شــدید، احتمــال وقــوع گرد و خاک در خوزســتان و بوشــهر 
ــرقی  ــه ش ــه در نیم ــر هفت ــا آخ ــن ت ــود دارد. همچنی وج
ــه  ــاد شــدید رخ می دهــد ک ــل، وزش ب ــژه زاب کشــور به وی
ــود.  ــرد و خــاک خواهــد ب ــزش گ ــا خی ــراه ب ــل هم در زاب
ــواج  ــزر م ــای خ ــرق دری ــواحل ش ــرد: س ــد ک وی تأکی
خواهــد بــود و تــا روز چهارشــنبه، شــرق خلیــج فــارس نیز 

مــواج پیش بینــی می شــود. 
بــه گفتــه وظیفــه، چهارشــنبه و پنجشــنبه ســوم و چهــارم 
مردادمــاه در ســواحل دریــای خــزر و در ســاعات بعدازظهــر 
بلوچســتان،  و  سیســتان   جنــوب  در  شــب  اوایــل  و 
ــق  ــاره ای از مناط ــزگان پ ــان و شــمال هرم ــات کرم ارتفاع
شــمال غــرب، ارتفاعــات مرکــزی و جنوبــی زاگــرس 
ــاد  ــده و وزش ب ــرق پراکن ــد و ب ــار و رع ــر، رگب ــش اب افزای

می شــود.  پیش بینــی 
ایــن کارشــناس هواشناســی در پایــان دربــاره شــرایط آب 
و هوایــی تهــران در روزهــای آینــده، اظهــار کــرد: آســمان 
تهــران چهارشــنبه و پنجشــنبه ســوم و چهــارم مردادمــاه 
ــاد پیش بینــی می شــود.  ــا وزش ب ــری، گاهــی ب کمــی اب
بیشــترین و کمتریــن دمــای تهــران بــه ترتیــب در ایــن دو 
روز ۴۱ و ۲۸ درجــه ســانتیگراد و ۴۱.۲۹ درجــه ســانتیگراد 

خواهــد بــود.

پرداخت کمک هزینه به کارفرمایان 
برای اشتغال مددجویان

رئیــس ســازمان بهزیســتی از پرداخــت ماهیانــه ۳۲۰ 
ــان  ــرای اشــتغال مددجوی ــان ب ــه کارفرمای ــان ب ــزار توم ه
خبــر داد. انوشــیروان محســنی بندپــی بــا تأکیــد بــر اینکه 
ــاب  ــوان و توان ی ــراد کم ت ــه اف ــت ک ــن اس ــا ای ــاد م اعتق
ــا فراهــم  ــی برخــوردار هســتند ب کــه از ظرفیت هــای خوب
ــود  ــکوفا ش ــا ش ــدی آنه ــه، توانمن ــات اولی ــردن امکان ک
گفــت: پرداخــت وام بــا بهــره ۴ درصــد بــه مددجویــان بــه 
صــورت انفــرادی یــا گروهــی و پرداخــت حــق بیمــه بــرای 
کارفرمایانــی کــه مددجویــان بهزیســتی را بــه کار گیرنــد، از 
ــای اشــتغال ســازمان بهزیســتی اســت. ــه برنامه ه جمل

وی گفــت: ماهیانــه ۳۲۰ هــزار تومــان بابــت بیمــه 
کارفرمایــان پرداخــت می شــود، همچنیــن ســال گذشــته 
بیــش از ۵۷ هــزار شــغل بــرای جامعــه هــدف بهزیســتی 
فراهــم شــد کــه امســال ســهم اشــتغال جامعــه هــدف به 

مراتــب بیشــتر خواهــد شــد.

کوتاه اخبار 
اختالس میلیاردی کارمند بانک

ــام  ــه اته ــیراز ب ــتان ش ــای شهرس ــی از بانک ه ــد یک کارمن
ــی بازداشــت شــد.  ــارد تومان ــم میلی ــک و نی ــاس ی اخت

ــس  ــجاعی، رئی ــرج ش ــرهنگ ف ــس، س ــزارش پلی ــه گ ب
پلیــس آگاهــی اســتان فــارس گفــت: همزمــان با شــکایت 
ــاره اختــاس  اداره حقوقــی یکــی از بانک هــای شــیراز درب
توســط یکــی از کارمنــدان، مأمــوران اداره مبــارزه بــا جرائــم 
اقتصــادی پلیس آگاهــی اســتان تحقیقــات خــود را آغــاز 

کردنــد. 
ــاب  ــف از حس ــد متخل ــد کارمن ــس دریافتن ــوران پلی مأم
ــا ترفنــد خاصــی ایــن مبلــغ پــول  تعــدادی از مشــتریان ب
را برداشــت و بــه حســاب خــودش واریــز کــرده اســت کــه 

ــد.  ــت کردن او را بازداش
ــای  ــی از بانک ه ــد یک ــر، کارمن ــده ای دیگ ــان پرون در جری
ــون  ــاس ۲۰۴ میلی ــام اخت ــه اته شهرســتان دشتســتان ب

ــی بازداشــت شــد.  تومان
ســرهنگ ســیدجواد رضــوی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــتان  ــی دشتس ــس آگاه ــوران پلی ــت: مأم ــتان گف دشتس
ــاره  ــن شــهر درب ــای ای ــا طــرح شــکایت یکــی از بانک ه ب

ــد.  ــاره تحقیــق کردن اختــاف حســاب در ایــن ب
وی ادامــه داد: مأمــوران پلیــس در جریــان تحقیقــات 
ــه  ــد ک ــت کردن ــک را بازداش ــدان بان ــی از کارمن ــود یک خ
ــه  کارمنــد خطــاکار گفــت: ایــن مقــدار پــول را در دو مرحل
بــا اســتفاده از کــد کاربــری دو نفــر از کارمنــدان بانــک از راه 
ــا آن ملکــی در شــهر  ســامانه چــکاوک برداشــته کــرده و ب

ــده اســت.  بوشــهر خری
ــم در  ــتر از مته ــات بیش ــت: تحقیق ــوی گف ــرهنگ رض س

ــت. ــان اس جری

غرق شدن مرد 26 ساله در لنجان
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
ــک مــرد ۲6 ســاله در چمگــردان در  گفــت: روز گذشــته ی

بخــش مرکــزی لنجــان غــرق شــد. 
از غــرق شــدن مــردی ۲6 ســاله در  غفــور راســتین 
روز گذشــته در لنجــان خبــر داد و اظهــار کــرد: ایــن  
غرق شــدگی کــه در چمگــردان در بخــش مرکــزی لنجــان 
ــه اورژانــس اعــام  رخ داد در ســاعت ۱۴:۵۰ روز دوشــنبه ب
شــد و یــک دســتگاه آمبوالنــس فوتــی ایــن حادثــه را بــه 

ــال داد. ــان انتق ــهدای لنج ــتان ش بیمارس
ــد در روز  ــتگاه پرای ــک دس ــی ی ــه واژگون ــن ب وی همچنی
ــتای  ــه در روس ــن حادث ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــته اش گذش
فراموشــجان از توابــع بخــش چنــاررود شهرســتان چــادگان 
رخ داد و ۵ مصــدوم ایــن حادثــه کــه ۴ زن و یــک کــودک 
بودنــد بــا یــک دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان بوعلــی 

ــال داده شــدند. چــادگان انتق
اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیــر 
روز   ۱۹:۳۱ ســاعت  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  اصفهــان 
ــاده  ــر ۵ ج ــژو ۴۰۵ در کیلومت ــتگاه پ ــک دس ــنبه ی دوش
ــامل  ــدوم ش ــه ۵ مص ــد ک ــون ش ــهرضا-اصفهان واژگ ش
ــا دســتگاه  ــان ب ــن مصدوم ــرد داشــت، ای ــک م ۴ زن و ی
 آمبوالنــس بــه بیمارســتان امیرالمؤمنیــن شــهرضا منتقــل 

شدند.

ــان  ــا بی ــا ب ــی ناج ــه عموم ــام وظیف ــازمان نظ ــین س جانش
ــون حــدود ۲۰ هــزار نفــر در طــرح  ــدای ســال تاکن اینکــه از ابت
جریمــه مشــموالن غایــب ثبت نــام کرده انــد، از اعــام جزئیــات 
ــر  ــدان همــه ایثارگــران در روزهــای آتــی خب کســرخدمت فرزن

داد.
ســردار ابراهیــم کریمــی جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه 
ــزاری  ــی خبرگ ــگار انتظام ــا خبرن ــو ب ــا در گفت وگ ــی ناج عموم
فــارس، در خصــوص آخریــن وضعیــت طــرح ثبت نــام جریمــه 
مشــموالن غایــب اظهــار داشــت: طــرح ثبت نــام جریمــه 
ــا  ــت و ب ــتور کار اس ــال در دس ــان س ــا پای ــب ت ــموالن غای مش
توجــه بــه اینکــه در ســال آینــده ایــن طــرح اجــرا نخواهــد شــد 
بــه کســانی کــه خواهــان اســتفاده از ایــن طــرح هســتند، توصیه 

ــد.  ــام دهن ــام را انج ــال ثبت ن ــا امس ــه حتم ــم ک می کنی
جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی ناجــا، تصریــح کــرد: 

ــه  ــاطی جریم ــرح اقس ــتفاده از ط ــان اس ــه خواه ــرادی ک اف
ــن طــرح  ــر در ای ــد هرچــه زودت ــب هســتند بای مشــموالن غای
ثبت نــام کننــد؛ زیــرا بــر طبــق قانــون، اقســاط ایــن طــرح بایــد 

تــا پایــان ســال تســویه شــود. 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه از ابتــدای ســال تاکنون حــدود ۲۰ 
هــزار نفــر در طــرح جریمــه مشــموالن غایــب ثبت نــام کرده انــد 
در پاســخ بــه دیگــر پرســش فــارس در خصــوص آخریــن آمــار 
مشــموالن غایــب موجــود در کشــور، گفــت: از مشــموالن غایــب 

آمــار درســتی در دســت نیســت. 
ایــن مقــام ارشــد نیــروی انتظامــی تصریــح کــرد: قــرار اســت 
مجــددا پیامک هایــی بــرای مشــموالن غایــب ارســال شــود تــا 
براســاس ایــن پیامک هــا وضعیــت آنهــا تعیین تکلیــف شــود، 
بــا ایــن اطاع رســانی نفــر بــه نفــر، می تــوان اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه بــه آمــار واقعــی مشــموالن غایــب دســت  می یابیــم.

نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: بیــش از 6۰ 
درصــد کــودکان کار و متکدیــان را اتبــاع افغانســتان و پاکســتان 

ــد.  ــکیل می دهن تش
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمدرضــا بادامچــی در خصــوص 
طرح هــای ســاماندهی و جمــع آوری کــودکان کار گفــت: ســازمان 
ــر آســیب های  ــه منظــور مدیریــت و نظــارت ب امــور اجتماعــی ب
ــد  ــت می کن ــر نظــر وزارت کشــور فعالی اجتماعــی، احــداث و زی
کــه یکــی از وظایــف آن رســیدگی بــه معضــل کــودکان  کار اســت. 
ــران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر و پردیــس  ــده مــردم ته نماین
در مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد: ســازمان امــور 
اجتماعــی باالتریــن مرجعــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری و 
مجلــس شــورای اســامی بــه جهــت رســیدگی بهتــر و دقیق تــر 
ــه در  ــرده ک ــن ک ــی تعیی ــای اجتماع ــائل و ناهنجاری ه ــه مس ب

برنامــه ششــم توســعه نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. 

ــه  ــاز ب ــودکان کار نی ــاماندهی ک ــع آوری و س ــه داد: جم وی ادام
ــه  ــه صــورت گســترده در برنامــه ششــم ب ــه ب ــون داشــت ک قان
آن رســیدگی شــد و اختیــارات دســتگاه های متولــی بــه صــورت 
کامــل مشــخص شــده اســت، امیدواریــم ایــن طــرح بــه خوبــی 
انجــام شــود؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت برنامــه ای بــرای اجــرا در 

دســتور کار نداریــم. 
ــرای  ــه و تقســیم  کار دســتگاه ها ب ــرد: وظیف ــد ک بادامچــی تأکی
ارتقــای ســامت و نشــاط، عدالــت اجتماعــی، نظــم و احســاس 
امنیــت، مدیریــت، کنتــرل، کاهــش و حــذف معضــات و 
آســیب های اجتماعــی بــا توجــه بــه قانــون کاما مشــخص شــده 
ــا همــکاری  ــز برعهــده وزارت کشــور اســت و ب و مدیریــت آن نی
ســازمان بهزیســتی و شــهرداری انجــام خواهــد شــد، در صــورت 
نبــود تحــرک و عملکــرد نامناســب نهادهــای متولــی، مجلس در 

چارچــوب اختیاراتــش اقــدام خواهــد کــرد.
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مدتــی بــود خبــری از زلزلــه و مصائبــش نبــود؛ 
امــا دو زمین لــرزه نســبتا قدرتمنــد در کرمانشــاه 
ــه  ــن حادث ــر ای ــار دیگ ــد ب ــث ش ــان باع و کرم
شــوم بــه صــدر اخبــار ایــران بازگــردد. هــر 
بــا  مدت هاســت کــه  ایرانی هــا  مــا  چنــد 
ــبت  ــان نس ــا همچن ــتیم؛ ام ــنا هس ــه آش زلزل
ــتیم  ــه هس ــاک بی توج ــای خطرن ــن ب ــه ای ب
ــا  ــته و میلیون ه ــزار کش ــزاران ه ــود ه ــا وج و ب
نفــر بی خانمــان، هنــوز هــم عــزم و اراده ای 
بــرای مقابلــه بــا زلزلــه شــکل نگرفتــه اســت و 
همچنــان مــا پــس از وقــوع زمین لــرزه فقــط آه 
ــه  ــد خــود ب ــه ســر می دهیــم و از بخــت ب و نال

خــدا گایــه می کنیــم.
ــر روی  ــا ب ــور م ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
گســل های فعــال زمیــن بنــا شــده و هــر 
لحظــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه زمیــن بــا 
لرزشــی هولنــاک، خانه هــای سســت مــا را 
بــه تلــی از خــاک تبدیــل کنــد. بــا ایــن وجــود 
همچنــان در کشــور مــا قوانیــن ســاخت و ســاز 
بــا ضعیف تریــن اســتانداردهای ممکــن نظــارت 
می شــود و امکانــات بــرای مقابلــه بــا زلزله هــای 
بــزرگ بــه حــدی ضعیف اســت کــه اگــر خدایی 
ــهرهای  ــی از ش ــدیدی در یک ــه ش ــرده زلزل ناک
بــزرگ رخ دهــد، مســئوالن ماننــد همیشــه 
 بایــد کاســه گدایــی بــه ســمت مــردم دراز کننــد 

و بــرای کمــک چشــم انتظــار مردمــی باشــند 
ــی  ــادی فعل ــرایط اقتص ــان در ش ــه خودش ک
بیــش از هــر کســی نیازمنــد کمــک هســتند.

ــتان  ــه اس ــدا دو زلزل ــته ابت ــای گذش در روزه
هرمــزگان و بخش هایــی از کرمــان را لرزانــد و 
خســارت هایی بــه وجــود آورد. هــر چنــد ایــن 
دو زمین لــرزه کشــته نداشــت؛ امــا تعــداد 
زیــادی از هموطنــان مصــدوم شــدند و خانــه 

ــد. و زندگــی خــود را از دســت دادن

در همیــن حــال کــه تمرکــز مســئوالن و 
ــرزه  ــزگان و زمین ل ــتان هرم ــه اس ــانه ها ب رس
ــود، در ســاعت  ــن اســتان ب نســبتا شــدید ای
۱۴:۳۷:۲۵ روز یکشــنبه زمین لــرزه دیگــری 
ــه زده رخ داد. براســاس آنچــه  در اســتانی زلزل
لرزه نــگاری  مرکــز  لرزه نــگاری  شــبکه های 

کشــوری مؤسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران 
منتشــر کــرده اســت، زلزلــه ای بــه بزرگــی ۵.۹ 
ریشــتر اســتان کرمانشــاه و حوالــی »تازه آبــاد« 

ــد. ــی را لرزان ــث باباجان در شهرســتان ثال
مختصــات ایــن زمین لــرزه کــه در عمــق ۸ 
کیلومتــری زمیــن رخ داده، ۴6.۲۵ درجــه 
طــول  درجــه   ۳۴.6۵ و  شــمالی  عــرض 
شــرقی ثبــت شــده اســت. گفتنــی اســت ایــن 
 ۲۸ تازه آبــاد،  ۱۳ کیلومتــری  در  زمین لــرزه 
کیلومتــری جوانــرود و ۳6 کیلومتــری باینــگان 

در اســتان کرمانشــاه رخ داده اســت.
نزدیکــی  در  تازه آبــاد  زلزلــه زده  منطقــه 
بــر  و  دارد  قــرار  ســرپل ذهاب  شهرســتان 
اســاس اطاعاتــی کــه منتشــر شــده، جمعیــت 
ــا  ــه ت ــن زلزل ــتایی از ای ــهری و روس ــر ش متأث
شــعاع ۳۰ کیلومتــری ۹۲ هــزار نفــر بــوده 
ــه را  اســت و دو شــهر و ۳۱۸ روســتا ایــن زلزل

احســاس کردنــد.
ــازل در  ــی از من ــه برخ ــه ب ــن زلزل ــی ای در پ
شهرســتان ثــاث باباجانــی خســارت وارد شــد 
و تعــدادی از هموطنان مــان نیــز مصــدوم 
ــتان های  ــان از شهرس ــتر مصدوم ــدند. بیش ش
ــد  ــرود بوده ان ــی، روانســر و جوان ــاث باباجان ث
ــه صــورت ســرپایی مــداوا  کــه خوشــبختانه ب
شــدند. همچنیــن آمارهــا حاکــی از ایــن اســت 
کــه مصدومیت هــا از قطــع انگشــت تــا ترومــا 

ــوده اســت. ب

زلزلــه از جملــه بایایــی اســت کــه در زمــان وقــوع 
تــا کیلومترهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. زلزله 
روز گذشــته اســتان کرمانشــاه نیــز ماننــد ســایر 
زلزله هــای بــزرگ در اســتان های کردســتان و 
آذربایجــان غربــی نیــز حــس شــد. اتفاقــی کــه 
موجــب شــد تــا مــردم ایــن مناطــق نیــز تــرس 
ــی در  ــای آت ــر را در روزه ــه ای بزرگ ت ــوع زلزل وق
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــند. واقعی ــته باش دل داش
کشــور مــا بــه هیــچ عنــوان بــرای مقابلــه بــا زلزله 
آمــاده نیســت، دولتمــردان هــم در طــی ســال ها 
ــه جــای کار بنیادیــن  ــر ب و شــاید قرن هــای اخی
در ایــن زمینــه، فقــط بــه شــعار دادن پرداخته انــد؛ 
امــا متأســفانه بــا شــعار و وعده هــای پــوچ 

ــه ایســتاد. ــر زلزل ــوان در براب نمی ت
ایجــاد  نیازمنــد  زلزلــه  برابــر  در  آمادگــی 
ــن گام  ــت. در اولی ــب اس ــاخت های مناس زیرس
ــز  ــق زلزله خی ــای مناط ــه خانه ه ــت ک ــاز اس نی

ایــران مســتحکم شــود. 

ــگام  ــردم در هن ــر م ــرگ و می ــل م ــن عام اولی
زلزلــه همیــن خانه هــای سســت اســت کــه بــا 
ــراب  ــه خ ــی خان ــر اهال ــر س ــا ب ــن تکان ه اولی

می شــوند. 
ــات  ــداد و نج ــای ام ــاد گروه ه ــدی ایج گام بع
مجهــز در همــه شــهرهای ایــران اســت. پــس از 
زلزلــه بــرای نجــات جــان مــردم، هــر دقیقــه بــا 
ارزش اســت؛ امــا مــا همــواره شــاهد هســتیم 
کــه در بهتریــن حالــت، نیروهــای امــدادی 
ــه  ــل حادث ــه مح ــرزه ب ــس از زمین ل ــا پ روزه
ــن  ــه ای ــت ک ــگام اس ــازه آن هن ــند و ت می رس
ــوده  ــدک و فرس ــزات ان ــا تجهی ــد ب ــا بای نیروه

ــد. ــر را نجــات دهن ــزاران نف ه
ــن دو گام اساســی در کشــور  ــه ای ــی ک ــا زمان ت
مــا انجــام نشــود هــر زلزلــه می توانــد تبدیــل بــه 
فاجعــه ای تلــخ شــود. امیدواریــم روزی شــاهد 
تمــام شــدن شــعارها و تحقــق ایــن دو گام 

اساســی باشــیم.

،،
واقعیــت ایــن اســت کــه کشــور مــا 
بــه هیــچ عنــوان بــرای مقابلــه بــا زلزلــه 
آمــاده نیســت، دولتمردان هــم در طی 
ســال ها و شــاید قرن هــای اخیــر بــه 
جــای کار بنیادیــن در ایــن زمینــه، فقط 

بــه شــعار دادن پرداخته انــد

ــاه  ــنبه ۲۴ تیرم ــه یکش ــاعت ۲۰:۳۰ دقیق ــا س عقربه ه
ــیمه  ــواده ای سراس ــه خان ــی داد ک ــان م ــال را نش امس
پــای در کانتــری ۱۴۷ گلبــرگ گذاشــتند و از ماجــرای 
ــر  ــا خب ــام نیم ــه ن ــوده شــدن پســر ۵ ساله شــان ب رب

ــد.  دادن
همیــن کافــی بــود تــا تیمــی از مأمــوران اداره ۱۱ پلیــس 
ــتم  ــعبه هش ــرس ش ــتور بازپ ــه دس ــران ب ــی ته آگاه
دادســرای ناحیــه ۲۷ تهــران بــرای رهایــی این پســربچه 

وارد عمــل شــوند. 
کارآگاهــان در تحقیقــات ابتدایــی پــی بردنــد کــه 
ــرای  ــول ب ــان پ ــون توم ــت ۱۰۰ میلی ــا درخواس آدم رباه
ــول  ــن پ ــورت نپرداخت ــد و در ص ــا کرده ان ــی نیم رهای
خانــواده را تهدیــد بــه مــرگ پسرشــان کرده انــد. 

ــر ۱۱  ــه خواه ــدند ک ــه ش ــه متوج ــی در ادام ــم جنای تی
ــر  ــرادرش ســوار ب ســاله نیمــا مــرد موتورســوار را کــه ب
ــا مــرد همســایه مشــاهده کــرده  ــوده بارهــا ب ــور رب موت
اســت. همیــن کافــی بــود تــا مــرد همســایه که حســین 
نــام دارد دســتگیر شــود؛ امــا ایــن متهــم ادعــا کــرد کــه 
ــت،  ــته اس ــی نداش ــا نقش ــی نیم ــش کودک ربای در نق
ایــن ادعاهــا در حالــی بــود کــه مأمــوران متوجــه شــدند 
ــده  ــران آزاد ش ــرق ته ــده در ش ــوده ش ــودک رب ــه ک ک

اســت. 
مأمــوران در ایــن مرحلــه احتمــال دادنــد کــه همدســت 
ســعید بــا اطــاع از دســتگیری وی بــرای رد گــم کنــی 
ــت  ــرده اس ــا ک ــودک را ره ــده ک ــدن پرون ــته ش و بس
تــا ســعید آزاد شــود. حســین ســعی داشــت بــا 
داستان ســرایی، خــود را بیگنــاه معرفــی کنــد؛ امــا 
ــار  ــه ناچ ــار شــد ب ــش گرفت ــی در تناقض گویی های وقت
لــب بــه ســخن بــاز کــرد و ســعید ۴۱ ســاله را لــو داد.

 گفت وگو با مرد کودک ربا
ســعید ۴۱ ســاله کــه نیمــا ۵ ســاله را با موتورســیکلتش 
ــط  ــد، فق ــا می کن ــتگیری ادع ــس از دس ــود پ ــوده ب رب
بــه خاطــر ۵ میلیــون تومــان پیشــنهاد مــرد همســایه را 

بــرای آدم ربایــی پذیرفتــه اســت.
- به چه جرمی دستگیر شدی؟

کودک ربایی.
- طعمه تان را چطور شناسایی کردی؟

ــه پیشــنهاد  ــود و ب پســر همســایه یکــی از دوســتانم ب
ــی زدم. ــه کودک ربای ــت ب ــن دس ــود او م خ

- چطور نیما را سوار بر موتور کردی؟
از قبــل حســین پســر همسایه شــان را بــه مــن نشــان 
داده بــود و روز کودک ربایــی بــه ســراغ پســربچه رفتــم 

و بــه بهانــه موتورســواری او را ســوار بــر موتــور کــردم.
ــس از  ــه پ ــود ک ــن نب ــار م ــتر در اختی ــاعت بیش ۳ س
آن پســربچه را رهــا کــردم تــا بــه آغــوش خانــواده اش 

ــرود. ب
- در این مدت زمان، پسربچه را کجا زندانی 

کرده بودی؟
زندانــی نبــود، بــا هــم در خیابــان می چرخیدیــم، 
اســباب بازی برایــش خریــدم و حتــی ســفارش پیتــزا 

ــم. ــم خوردی ــا ه ــام را ب ــه ش داد ک

- نیما هیچ اعتراضی نمی کرد؟
ــن  ــرا در ای ــردم و م ــه پســربچه نک ــدی ب ــچ ب ــن هی م
مــدت کوتــاه عمــو صــدا مــی زد و حتــی شــنیدم کــه نیما 
وقتــی در برابــر قاضــی قــرار گرفــت خواســته تــا مــن بــه 
ســراغش بــروم تــا بــا هــم بیــرون برویــم و بــازی کنیم.

- چرا بچه را رها کردی؟
چــون دیــدم کار خــراب شــده اســت، بــه همیــن خاطــر 

نیمــا را رهــا کــردم تــا دســتم رو نشــود.
- چطور متوجه شدی حسین دستگیر شده؟

همســرش اطــاع داد کــه حســین پیغــام داده تــا 
ــه همیــن خاطــر متوجــه شــدم  ــروم، ب ــه ن ســمت خان

ــت. ــده اس ــتمان رو ش ــه دس ک
- چقدر درخواست پول کردید؟

ابتــدا ۱۰۰ میلیــون تومــان؛ امــا وقتــی دیدیــم پولــی در 
بســاط ندارنــد بــه آنهــا تخفیــف دادیــم و حاضــر بودیــم 
در قبــال دریافــت ۱۰ میلیــون تومــان بچــه را آزاد کنیــم.

می دانی حکم کودک ربایی چیست؟
اگــر بــه مــن رحــم کننــد نزدیــک بــه ۷ ســال؛ امــا اگــر 
بخواهنــد ســختگیری کننــد بایــد ۱۵ ســال زنــدان بروم.

- حسین را از کجا می شناسی؟
ــز  ــا هــم دوســت هســتند و حســین نی همســرانمان ب
می دانســت مــن بــه تازگــی از زنــدان آزاد شــدم و نیــاز 
بــه پــول دارم بــه همیــن خاطــر پیشــنهاد کودک ربایــی 

را بــه مــن داد.
- خانواده نیما از وضعیت مالی خوبی برخوردار 

بودند؟
ــود  ــده ب ــرقت ش ــا س ــه آنه ــش از خان ــت پی ــد وق چن
ــرد،  ــی می ک ــا زندگ ــایگی آنه ــه در همس ــین ک و حس
شــنیده بــود کــه پــول و طاهــای زیــادی از خانه ســرقت 
رفتــه و بــا همیــن طــرز فکــر احتمــال مــی داد کــه آنهــا 
ــده خداهــا شــرایط  ــا بن ــداری هســتند؛ ام ــواده پول خان

ــود. ــوب نب ــم خ ــدر ه ــان آنق مالی ش
- به خاطر چی تصمیم به کودک ربایی گرفتی؟

به پول نیاز داشتم.
- چقدر پول نیاز داشتی؟

۵ میلیون تومان پول نیاز داشتم.
- با 5 میلیون تومان چه کار می خواستی بکنی؟

ــا ۵  ــم و ب ــورم را بفروش ــتم موت ــد داش ــتش قص راس
ــد  ــک پرای ــی آورم ی ــه دســت م ــه ب ــی ک ــون تومان میلی

بخــرم و در تاکســی های اینترنتــی کار کنــم.
- چرا از خانواده یا دوستانت پول قرض 

نگرفتی؟
ــه  ــدان رفتنــم کســی ب ــودن و زن ــه خاطــر ســابقه دار ب ب
مــن اعتمــاد نداشــت، بــه همیــن خاطــر کســی پولــی 

قــرض نمــی داد.
- حرف آخر؟

پشیمان و شرمنده همه هستم.
بنــا بــه ایــن گــزارش، متهمــان بــرای تحقیقــات بیشــتر 
ــه ۲۷  ــرای ناحی ــعبه ۸ دادس ــرس ش ــتور بازپ ــه دس ب
تهــران در اختیــار مأمــوران اداره ۱۱ پلیــس آگاهــی تهــران 

قــرار دارنــد.

اقدام عجیب یک کودک ربا
کنش    وا

 مدیر پروژه های 
ستاد بازسازی عتبات عالیات   

طرح مسقف سازی صحن های شرقی و غربی حرم مطهر 
امامین جوادین علیهما السام ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. با گشایش این صحن ها، نزدیک به ۲ هزار و 
۵۰۰ مترمربع به فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین 
علیهما السام افزوده می شود. تمامی مصالح به کار رفته در 
این طرح از کارخانه های ایران خریداری شده و مهندسان، 

استادکاران و هنرمندان کشورمان اجرای آن را در کنار 
برادران عراقی برعهده دارند.

 بابایی عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اجتماعی مجلس   

ما در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده ایم که 
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند؛ اما در 
پیگیری هایی که انجام دادیم، مشخص شد که تاکنون 
بر اساس روندی که باید ساالنه محقق می شد، بدهی 
این بخش پرداخت نشده است؛ اگر بدهی های دولت 

به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود، قطعا بسیاری 
از معضات اجتماعی برطرف می شود، کما اینکه تأمین 

اجتماعی یکی از بزرگ ترین صندوق های بیمه ای بوده که 
حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش 

قرار داده است.

 مدیر امور نخبگان و 
استعدادهای درخشان وزارت بهداشت 
براساس قوانین، امتیازاتی برای دانشجویان استعداد 

درخشان وجود داشته و در حال حاضر نیز این امتیازات 
نسبت به گذشته در حال افزایش است، که از جمله آنها 
می توان به امکان تحصیل در دو رشته برای دانشجویان 
استعداد درخشان طی سالیان اخیر اشاره کرد. از دیگر 
تسهیات در نظر گرفته شده برای دانشجویان استعداد 

درخشان این است که این دانشجویان می توانند با استفاده 
از سهمیه استعدادهای درخشان در مقاطع تحصیلی باالتر 
پذیرفته شوند. به طور مثال تعدادی از دانشجویانی که در 
رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل می کنند 

اگر از دانشجویان استعدادهای درخشان باشند و امتیاز 
کافی را کسب کرده باشند و تا ۹۰ درصد امتیاز آخرین 

پذیرفته شده رشته خود را کسب کرده باشند، می توانند 
با سهمیه استعدادهای درخشان به مقاطع باالتر وارد 

شوند و این موضوع برای دانشجویانی که از کارشناسی به 
 PHD کارشناسی ارشد و همچنین از کارشناسی ارشد به

وارد می شوند، نیز صدق می کند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری 

امسال ۳۷ درصد شرکت کنندگان در دوره های آموزش 
فنی و حرفه ای، دانشجو و دانش آموخته کارشناسی 

بوده اند که بالغ بر ۵۷۰ هزار نفر را در بر می گیرد. همچنین 
تفاهم نامه ای با نیروهای مسلح امضا کردیم تا افرادی که 

دوره های فنی و حرفه ای را می گذرانند از بعضی امکانات و 
خدمات در دوره سربازی برخوردار باشند و برای نمونه در 

دوره سربازی در آزمایشگاه ها خدمت کنند.
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ــی ام مرتکــب شــدم  ــه در زندگ ــن اشــتباهی ک بزرگ تری
طــاق گرفتــن از همســرم نبــود، بلکــه اعتمــاد بی جــا بــه 
ــود کــه همــه اســرار و رازهــای زندگــی ام  ــه ام ب دخترخال
را بــدون هیــچ کــم و کاســتی برایــش بازگــو می کــردم؛ 
امــا حــاال او بــا دســتاویز قــرار دادن همیــن اســرار، قصــد 
ــی ام را  ــه زندگ ــد ک ــد می کن ــن دارد و تهدی ــاذی از م اخ

متاشــی خواهــد کــرد؛ زیــرا...
ــی از  ــرای رهای ــد یافتــن راهــی ب ــه امی زن جــوان کــه ب
ــود  ــده ب ــری ش ــه اش وارد کانت ــای دخترخال اخاذی ه
ــرف  ــده ح ــده بری ــی بری ــدت نگران ــه از ش ــی ک در حال
مــی زد، بــه کارشــناس اجتماعــی کانتــری میرزاکوچــک 
ــی  ــره زندگ ــواده ۸ نف ــک خان ــت: در ی خــان مشــهد گف
می کــردم. پــدرم ســنگ کار ســاختمان بــود، بــه همیــن 
خاطــر هزینه هــا و مخــارج زندگــی را بــه ســختی تأمیــن 
می کــرد تــا اینکــه پســر یکــی از دوســتانش مــرا در ســن 
ــت  ــه می دانس ــدرم ک ــرد. پ ــتگاری ک ــالگی خواس ۱۸ س
»مهــرداد« یــک طبقــه ســاختمان ۵۰ متــری در پشــت 
ــا  ــا ب ــرد ت ــدرش ســاخته اســت، اصــرار ک ــزل پ ــام من ب

ــم. او ازدواج کن
ایــن در حالــی بــود کــه »مهــرداد« نــه تنهــا ظاهــر خــوب 
و اخــاق مناســبی نداشــت بلکــه ۱۲ ســال هــم از مــن 
ــود  ــد ب ــه معتق ــدرم ک ــود پ ــن وج ــا ای ــود. ب ــر ب بزرگ ت
ــدار  ــه ای در حاشــیه شــهر پول ــل داشــتن خان ــه دلی او ب
ــرداد«  ــا »مه ــا ب ــرد ت ــورم ک ــود مجب ــوب می ش محس
ازدواج کنــم. هنــوز چنــد هفتــه از مراســم عقدکنــان 
نگذشــته بــود کــه بهانه گیری هــای همســرم شــروع 
شــد. او بــی حوصلــه و بــی انگیــزه بــود؛ اما مــن دختری 
پــر هیجــان بــودم و دوســت داشــتم بــه تفریــح و گشــت 
و گــذار بــروم. پــدر و مــادرم وقتــی فهمیدنــد عاقــه ای به 
او نــدارم، مراســم عروســی را بــه راه انداختنــد تــا شــاید با 
زندگــی زیــر یــک ســقف بــه یکدیگــر عاقه منــد شــویم. 

ــم را  ــته ها و هیجانات ــه خواس ــن هم ــود م ــن وج ــا ای ب
ــم.  ــی کن ــرداد زندگ ــار مه ــا در کن ــردم ت ــرکوب می ک س
چنــد ســال بعــد وقتــی از بــارداری ناامیــد شــدم، بهانــه 
خوبــی یافتــم و از مهــرداد جــدا شــدم؛ ولــی دیگــر جایی 
ــک  ــن خاطــر در ی ــه همی ــز نداشــتم. ب ــواده ام نی در خان
شــرکت خصوصــی کاری بــرای خــودم دســت و پــا کــردم 
ــه ام  ــار دخترخال ــم در کن ــم گرفت ــی تصمی ــرای مدت و ب
ــا ۲  ــه و ب ــز از شــوهرش طــاق گرفت ــم. او نی زندگــی کن
ــان مــن  ــد کوچکــش زندگــی می کــرد. در ایــن می فرزن
کــه بــه دخترخالــه ام اعتمــاد کــرده بــودم هــر موضوعــی 
را کــه در محــل کارم اتفــاق می افتــاد یــا روابطــی را  کــه 
ــا دیگــران داشــتم، برایــش بازگــو می کــردم. در واقــع  ب
ــودم  ــد خ ــی بع ــه مدت ــا اینک ــود ت ــرارم ب ــرم اس او مح
منزلــی را اجــاره کــردم و تصمیــم گرفتــم بــا مــردی کــه 

ــود ازدواج کنــم. بــه خواســتگاری ام آمــده ب
»حســین« مــردی بــا اخــاق و بســیار بــا ادب بــود بــه 
همیــن خاطــر خیلــی زود زندگــی مشــترک را بــا او آغــاز 
کــردم. از ســوی دیگــر دخترخالــه ام کــه متوجــه ازدواج 
مــن شــده بــود بــه حســادت پرداخــت و تهدیدهایــش را 
ــای  ــد بخشــی از هزینه ه ــت: بای ــرد. او می گف شــروع ک
زندگــی او را تأمیــن کنــم وگرنــه مجبــور می شــود همــه 
اشــتباهاتی را کــه در دوران پــس از طــاق داشــته ام 
بــرای همســرم بازگــو کنــد. مــن هــم کــه نمی خواســتم 
زندگــی جدیــدم متاشــی شــود بــه خواســته هایش تــن 
ــداری  ــرم مق ــل همس ــد روز قب ــه چن ــا اینک ــی دادم ت م
طــا برایــم خریــد. وقتــی دخترخالــه ام در جریــان 
ــه او  ــم را ب ــد طاهای ــه بای ــرد ک ــد ک ــت تهدی ــرار گرف ق
ــا  ــه آن ه ــم ک ــود کن ــن وانم ــزد همســرم چنی بدهــم و ن
را گــم کــرده ام؛ دیگــر از ایــن وضعیــت خســته شــده ام 
ــه جــرم اخــاذی شــکایت  ــه از او ب ــم ک ــم گرفت  و تصمی

کنم.

آینه عبرت

دو گام اساسی برای مقابله با زمین لرزه

زلزله دست بردار نیست
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اصفهــان  پاالیشــگاه  در  تجهیــزات  اگــر 
به روزرســانی نشــود، ایــن شــرکت تــوان ادامــه 
ــت نخواهــد داشــت و ســودآور نخواهــد  فعالی

ــود. ب
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــان ب ــت اصفه ــش نف پاالی
عملکــرد ایــن شــرکت بــرای ســال مالــی 
منتهــی بــه 29 اســفند 96، بــا حضــور  89 
ــزار  ــه برگ ــر در جلس ــهام داران حاض ــد س درص
ــه  ــهم ب ــر س ــود ه ــه س ــن جلس ــد. در ای ش

میــزان 300 ریــال تصویــب شــد.
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــن مجمــع، گزارشــی از وضعیــت  ــدای ای در ابت
ایــن شــرکت ارائــه کــرد و بــا اشــاره بــه طراحــی 
شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان در ســال 1352 
توســط دو شــرکت خارجــی اظهــار داشــت: در 
ســال های 54 تــا 57 کارهــای ســاختمانی 
پاالیشــگاه انجــام شــد؛ امــا پــس از پیــروزی 
ــران  انقــاب اســامی شــرکت های خارجــی ای
را تــرک کردنــد؛ در حالــی کــه هنــوز پاالیشــگاه 
راه انــدازی نشــده بــود؛ بــا وجــود ایــن در ســال 
58 عملیــات تکمیــل پاالیشــگاه اصفهــان برای 
ــی  ــان داخل ــت متخصص ــه دس ــار ب ــن ب اولی
صــورت گرفــت و پاالیشــگاه اصفهــان راه اندازی 

شــد. 
 تجهیزات پاالیشگاه اصفهان نیاز به 

به روزرسانی دارد
ــا بیــان اینکــه تکنولــوژی  لطفعلــی چاوشــی ب
ــال 1352  ــه س ــوط ب ــان مرب ــگاه اصفه پاالیش
پاالیشــگاه  ســال ها  آن  در  افــزود:  اســت، 
بــود؛  ســودآور  و  بــه روز  بســیار  اصفهــان 
امــا امــروز بــا الگــوی تولیــد و اســتاندارد 
محصــوالت مربــوط بــه 45 ســال پیــش دیگــر 

ــت. ــد نیس کارآم
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله 
ــام  ــته تم ــال های گذش ــول س ــده در ط یادش
به روزرســانی  راســتای  در  شــرکت  تــاش 
بــدون  گفــت:  اســت،  بــوده  پاالیشــگاه 
به روزرســانی پاالیشــگاه اصفهــان امــکان ادامــه 

ــدارد.    ــود ن ــودآوری وج ــات و س حی
ــاره  ــا تأکیــد بــر لــزوم تصمیم گیــری درب وی ب
نفــت کــوره پاالیشــگاه اصفهــان تصریــح کــرد: 
تــا پیــش از ایــن نفــت کــوره پاالیشــگاه 
می شــد؛  فرســتاده  کشــور  از  خــارج   بــه 

ــدارد و  ــود ن ــز وج ــکان نی ــن ام ــرا ای ــی اخی ول
ــگاه  ــول پاالیش ــن محص ــرای ای ــری ب ــر فک اگ
ــه خــارج از  ــه در داخــل و ن ــان نشــود، ن اصفه
کشــور امــکان فــروش نفــت کــوره وجود نــدارد. 
چشــم انداز  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
مــدون پاالیشــگاه اصفهــان اظهــار داشــت: 
پاالیشــگاه  چشــم انداز  ایــن  براســاس 
اصفهــان در افــق 1400 بــا تکیــه بــر ارزش هــای 
ســازمانی، ســرمایه های انســانی و اســتفاده از 
فناوری هــای نویــن در راســتای تأمیــن منافــع 
ســهام داران و ســایر ذی نفعــان و دســتیابی 
و  فرآورده هــا  جهانــی  اســتانداردهای  بــه 
شـــرکت های  ســــرآمد  زیســت محیطی، 
تولیدکننــده فرآورده هــای نفتــی کشــور خواهــد 

ــود.  ب
 لزوم صرفه جویی در مصرف آب 

پاالیشگاه 
ــا اعــام اینکــه بیــش از 70 برنامــه  چاوشــی ب
ــان  ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــی در ش اجرای
ــود آب را از  ــئله کمب ــت، مس ــده اس ــن ش تدوی
ــان  ــگاه اصفه ــرای پاالیش ــدی ب ــات ج موضوع
ــع  ــر منب ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ــوان ک عن
دســت  از  را  پاالیشــگاه  آب  تأمیــن  اصلــی 

ــم.  داده ای
وی بــا بیــان اینکــه پاالیشــگاه اصفهــان در 
ــه 10 میلیــون متــر مکعــب  ــا حق آب ســال 58 ب
در ســال از رودخانــه زاینــده رود در محــل درچــه 
فعالیــت خــود را شــروع کــرد، اظهــار داشــت: در 
طــول ایــن ســال ها آب بــه صــورت مســتمر بــه 
ــد؛  ــص داده می ش ــان تخصی ــگاه اصفه پاالیش
ولــی در عیــن حــال حساســیت بــر روی میــزان 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــود داش ــرف آب وج مص
ــب  ــر مکع ــون مت ــال  9/5 میلی ــان س در هم

مصــرف داشــتیم.
ــال ها و  ــن س ــول ای ــه داد: در ط ــی ادام چاوش
ــا وجــود افزایــش ظرفیــت تولیــد پاالیشــگاه  ب
احــداث  و  روز  در  بشــکه  هــزار    370 بــه 
واحدهــای جدیــد، توانســتیم بــا برنامه هــا 
نه تنهــا  شــد،  تعریــف  کــه  پروژه هایــی  و 
ــه  ــیم، بلک ــته باش ــرف آب نداش ــش مص افزای
کاهــش مصــرف هــم داشــته باشــیم و میــزان 
 مصــرف آب را بــه 8 میلیــون متــر مکعــب 

برسانیـم. 
 لزوم مشارکت پاالیشگاه اصفهان در 

پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
وی با یادآوری اینکه ســال 89 در شــرکت، پروژه 
ــد،  ــف ش ــاب تعری ــتفاده از پس ــی اس  مطالعات

ــه  ــال 92 ب ــان در س ــگاه اصفه ــت: پاالیش گف
عنــوان اولیــن شــرکت در اســتان قــرارداد 
ــرد؛  ــد ک ــاب را منعق ــاب فاض ــتفاده از پس اس
بــا ایــن حــال از ســال 91 بــه صــورت مقطعــی 
منبــع تأمیــن آب از زاینــده رود را نداشــتیم و از 
ــا االن هــم یــک قطــره آب از  ســال گذشــته ت

ــته ایم.  ــل نداش ــن مح ای
ــری  ــان از پیگی ــل پاالیشــگاه اصفه ــر عام مدی
جــدی دو هــدف در ایــن راســتا خبــر داد و 
گفــت: هــدف اول صرفه جویــی در مصــرف آب 
اســت کــه الزمــه آن تعریــف پروژه هــای جدیــد 
اســت و هــدف دوم تعریــف منابــع جدیــد آبــی 
اســت؛ در ایــن راســتا شــاید در آینــده نزدیــک 
مجبــور شــویم در پروژه هــای انتقــال آب از 
خلیــج فــارس مشــارکت کنیــم تــا پاالیشــگاه 

بتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. 
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــی  ــر مکعب ــارد مت ــه آورد 1.2 میلی ــاره ب ــا اش ب
زاینــده رود در ســال های گذشــته گفــت: ســهم 
مصرفــی پاالیشــگاه از ایــن میــزان 8 میلیــون 
متــر مکعــب یعنــی کمتــر از یــک درصــد بــود 
ــادی  ــدد زی ــزرگ ع ــن صنعــت ب ــرای ای ــه ب ک
ــی  ــت بحران ــه وضعی ــال ک ــا امس ــت؛ ام نیس
شــده، ایــن میــزان بــه حــدود 400 هــزار متــر 
ــی،  ــت اصل ــرا اولوی مکعــب رســیده اســت؛ زی

ــن آب شــرب شــهروندان اســت.  تأمی
وی بیــان داشــت: هزینــه ای کــه بابــت تأمیــن 
ــط  ــور متوس ــه ط ــال 96 ب ــم در س آب می دادی
هــزار تومــان بــرای هــر متــر مکعــب بــود کــه 8 
میلیــارد تومــان در ســال می شــد؛ امــا امســال 
ــه ازای هــر  ــاالی دو هــزار و پانصــد تومــان ب ب

ــم.  ــر مکعــب هــم آب خریده ای مت
 طرح های بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان 
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه طرح هــای 
ــرکت  ــن ش ــت ای ــظ ظرفی ــازی و حف بهینه س
اشــاره و اظهــار کــرد: اکنون حــدود 20 پــروژه در 
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان تعریــف شــده 
کــه حــدود 8 پــروژه بــه اتمــام رســیده و مابقی 

در دســت اجراســت. 
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
دربــاره ایــن پروژه هــا توضیــح داد: تصفیــه 
ــل،  ــه گازوئی ــرح تصفی ــت ط ــل، مدیری گازوئی
تکمیــل مخــازن و یوتیلیتــی و آفســایت، پروژه 
تقطیــر ســوم، احــداث دو دســتگاه بویلــر 227 
ــی و آب DM ، مدرنیزه کــردن سیســتم های  تن
بــرق پاالیشــگاه، خطــوط ارتبــاط مخــازن 

ــداث  ــر اح ــی ب ــارت کارگاه ــازی، نظ بنزین س
پســت 230.33 و خــط انتقــال 230 کیلوولــت، 
ــاخت  ــت 230.33، س ــب پس ــاخت و نص س
ــت  ــوی از پس ــار ق ــال فش ــط انتق ــب خ و نص
نیــروگاه، احــداث ســکوهای بارگیــری، احــداث 
ــه، فنس کشــی و  ایســتگاه پمپــاژ و تصفیه خان
ــه  احــداث جــاده دسترســی اراضــی شــرقی ب
غربــی، احــداث یوتیلیتــی پروژه هــای داخلــی 
ــای  ــده A، پروژه ه ــرج خنک کنن ــازی ب و بازس
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان هســتند کــه 
ــا، 426  ــن پروژه ه ــت ای ــرآورد قیم ــوع ب مجم

میلیــون یــورو اســت.
ــه پروژه هــای پیش بینی شــده  وی همچنیــن ب
بــرای بهبــود فراینــد و بهینه ســازی پاالیشــگاه 
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: پــس از وقفــه 
ــن  ــال 93 ای ــازی، از س ــی از خصوصی س ناش
ــه در  ــا آنچ ــد؛ ام ــال ش ــاره فع ــا دوب پروژه ه
ــوط  ــروژه مرب ــده، پ ــف مان ــن شــرکت متوق ای
بــه تبدیــل نفــت کــوره بــه محصــوالت بــاارزش 
و فرعــی بــا ســودآوری زیــاد اســت کــه در هــر 
شــرایط اجــرای آن بــه نفــع شــرکت و درنهایــت 

ــود.  کشــور خواهــد ب

االن  تــا  اینکــه  علــت  داد:  ادامــه  وی 
نتوانســته ایم ایــن پــروژه را اجــرا کنیــم، هزینــه 
ــه  ــت ک ــارد دالری اجراس ــه 2 میلی ــک ب نزدی
ــل  ــریع و قاب ــرمایه آن س ــت س ــه بازگش البت

انجــام اســت. 
ــا  ــراردادی امض ــام ق ــس از برج ــزود: پ وی اف
ــا  ــی ب ــره جنوب ــم ک ــرکت دایل ــه ش ــم ک کردی
ــد؛  ــرا کن ــروژه را اج ــن پ ــس ای ــن فاینان تأمی
ولــی بــا محدودیت هــای جدیــد ناشــی از 
خــروج آمریــکا از برجــام شــرکت کــره ای اعام 

ــدارد. ــکاری ن ــه هم ــکان ادام ــرد ام ک
وی ادامــه داد: البتــه 2 میلیــارد دالر رقمــی 
نیســت کــه بــا منابــع داخلــی شــرکت تأمیــن 
ســهام داران  مشــارکت  بــه  نیــاز  و  شــود 
ــود، در  ــرا نش ــروژه اج ــن پ ــر ای ــا اگ دارد؛ ام
آینــده نمی توانیــم نفــت کــوره را بفروشــیم 
مواجــه  تولیــد  توقــف  بــا  پاالیشــگاه   و 

می شود. 
 پروژه های شرکت پاالیش نفت اصفهان 

در وضعیت خوبی قرار دارد
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــال 94  ــازی در س ــروژه بهینه س ــرای پ ــه اج ب
اشــاره و اظهــار کــرد: االن قیمــت بنزیــن یــورو 
ــوری  ــه ط ــاوت دارد؛ ب ــی تف ــن معمول ــا بنزی ب
ــال 94  ــود س ــان از س ــارد توم ــه  230 میلی ک
ــود؛  ــورو ب ــن ی ــه فــروش بنزی ــوط ب فقــط مرب
ــن  ــدازی ای ــاه از راه ان ــط 6 م ــه فق ــی ک در حال

پــروژه می گذشــت.
ــود 1700  ــال 96 و از س ــرد: در س ــه ک وی اضاف
میلیــارد تومانــی، 367 میلیــارد تومــان مربــوط 
 بــه افزایــش درآمــد تولیــد بنزیــن یــورو بــود؛ 

ــش  ــم افزای ــروژه، ه ــن پ ــا اجــرای ای ــی ب یعن
درآمــد داشــتیم و هــم الزامات زیســت محیطی 

را رعایــت کردیــم. 
مدیــر عامــل پاالیشــگاه اصفهــان بــا بیــان 
ــازی در  ــای بهینه س ــروژه از پروژه ه ــه دو پ اینک
پاالیشــگاه اصفهــان باقــی مانــده اســت، گفــت: 
در حــال حاضــر حــدود 21 میلیــون لیتــر در روز 
گازوئیــل تولیــد می کنیــم کــه در ســال معــادل 
ــی  ــن در حال ــود؛ ای ــکه می ش ــون بش 47 میلی
اســت کــه اختــاف قیمــت دو گازوئیــل کــه در 
ــال  ــود در س ــد می ش ــان تولی ــگاه اصفه پاالیش
گذشــته، 2.96 دالر در هــر بشــکه بــود؛ بــه 
ــر  ــد؛ ب ــت می آی ــه دس ــه ب ــردی ک ــه گوگ اضاف
ــروژه ســال گذشــته  ــن پ ــر ای ــن اســاس اگ ای
اجــرا شــده بــود، 645 میلیــارد تومــان بــه 

ــرد.  ــه می ک ــرکت اضاف ــد ش درآم
ــوم   ــر س ــروژه تقطی ــه پ ــن ب ــی همچنی چاوش
پــروژه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره 
محصــوالت ســبک را اضافــه می کنــد و بخشــی 
از نفــت کــوره را کاهــش می دهــد کــه بــا 
قیمت هــای ســال 96، اختــاف قیمــت درآمــد 
حاصــل از فــروش دو محصــول، 245 میلیــارد 
تومــان در ســال اســت؛ یعنــی بــا اجــرای ایــن 
ــی  ــر حــل مشــکات، درآمدزای ــاوه ب ــروژه ع پ

ــود.  ــام می ش ــم انج ــرکت ه ــرای ش ب
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان در 
بخــش دیگــری از ســخنانش بــا ارائــه گــزارش 
وضعیــت مصــرف انــرژی در ایــن شــرکت 
گفــت: شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در 
بهمــن 96 موفــق بــه اخــذ گواهینامــه اســتاندارد 

ــرژی شــد.    ــت ان سیســتم مدیری
 توجه جدی پاالیشگاه اصفهان به 

طرح های زیست محیطی با اجرای طرح های 
هوشمندانه 

مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــت  ــای مدیری ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
ــت محیطی  ــرد زیس ــش عملک ــماند در بخ پس
شــرکت اظهــار کــرد: مدیریــت ضایعــات و 
پســماندهای عــادی، صنعتــی و ویــژه، الیروبــی 
مخــازن نفــت خــام بــه روش N.E.S بــه منظور 
ــه روش  ــی ب ــل از الیروب ــن حاص ــش لج کاه
ــی  ــای حرارت ــک عایق ه ــروژه تفکی ــنتی و پ س
مســتعمل براســاس آنالیــز دانشــکده بهداشــت 
ــن  ــران از مهم تری ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــت.  ــش اس ــن بخ ــای ای طرح ه
وی همچنیــن بــه تصفیــه و بازگردانــی 320 متر 
مکعــب در ســاعت پســاب ارســالی از واحدهای 

عملیاتــی در تصفیه خانــه صنعتــی، تصفیــه و 
ــب در ســاعت پســاب  ــر مکع ــی 400 مت بازگردان
تصفیه خانــه صنعتــی و بویلرهــا و برج هــای 
خنک کننــده اشــاره کــرد و دربــاره کنتــرل آلودگــی 
هــوا در پاالیشــگاه اصفهــان گفــت: تولید ســوخت 
مطابــق بــا اســتاندارد یــورو 4 )بــه میــزان تقریبی 
روزانــه 11 میلیــون لیتــر بنزیــن و 2 میلیــون 
لیتــر گازوئیــل( بــا بهره بــرداری از واحدهــای 
پخــش  شــرکت  بــه  ارائــه  و  بنزین ســازی 
ــتان و  ــع در اس ــرای توزی ــی ب ــای نفت فرآورده ه
ــر  ــن ب ــای آنای ــب آناالیزره ــروژه نص ــور، پ کش
ــا  ــق ب روی خروجــی دودکش هــا براســاس تواف
اداره کل محیــط زیســت اســتان و ارســال آنایــن 
خریــد  بــا  اطاعــات، گازســوزکردن کوره هــا 
انتشــار  از  جلوگیــری  و  جدیــد  مشــعل های 
روزانــه حــدود 55 تن گوگــرد، جایگزینــی گازهای 
ــای  ــا و فرئون ه ــا  هالون ه ــه ازن ب ــتدار الی دوس
اطفــاء  سیســتم های  در  ازن  الیــه  مخــرب 
ــی  ــق و سیســتم های سرمایشــی، جایگزین حری
ماشــین آالت جدیــد بــه جــای ماشــین آالت 
فرســوده بــا خریــد 10 دســتگاه جرثقیــل از کشــور 
ــازن  ــناور مخ ــقف ش ــیل کردن س ــان، دبل س آلم
بــا هــدف کاهــش بخارهــای نفتــی متصاعدشــده 
بــه هــوا، اســتمرار بهره بــرداری از مبــدل حرارتــی 
نصــب  و  کاتالیســتی  تبدیــل  واحدهــای  در 
ســلول های خورشــیدی بــه منظــور کاهــش 
از مهم تریــن  مصــرف ســوخت های فســیلی 
اقدامــات صورت گرفتــه در زمینــه کنتــرل آلودگــی 

ــت.  هواس
ــت محیطی  ــای زیس ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش وی ب
بنزیــن  تولیــد  امــکان  تصریــح کــرد:  کان 
آینــده ای  در  یــورو 5  اســتاندارد  بــا  مطابــق 
ــرح  ــازی، ط ــد بنزین س ــد جدی ــک در واح نزدی
بهبــود فراینــد بــا هــدف تولیــد ســوخت مطابــق 
ــورو 5،  ــورو 4، ی ــا )ی ــتانداردهای روز دنی ــا اس ب
یــورو 6(، احــداث واحدهــای تقطیــر3 و گاز 
ــه منظــور رفــع تنگناهــای عملیاتــی و  مایــع 3 ب
ــا  کیفیــت  ــی و نهایــی ب تولیــد محصــوالت میان
ــداث  ــروژه اح ــک، پ ــده ای نزدی ــر در آین مرغوب ت
مســیر راه آهــن و اتصــال بــه شــبکه ریلــی 
سراســری کشــور بــرای ارســال محصــوالت و 
کاهــش تــردد تانکرهــای حمل ونقــل، پــروژه 
افزایــش  بــرای   )HERO( واحــد  احــداث 
بازدهــی و راندمــان واحــد بازیافــت، پــروژه 
بازیابــی و  احــداث واحــد )ZLD( در جهــت 
 ،RO ــدی واحــد ــل از پســاب تولی اســتفاده کام
پــروژه انتقــال پســاب تصفیه خانــه شاهین شــهر 
بــرای مصــارف صنعتــی و کاهــش مصــرف منابع 
آب ســالم، پــروژه نصــب فلــر ســوم و پیشــگیری 
ــع  ــود در مواق ــر موج ــص در دو فل ــراق ناق از احت
ــد  ــرد جام ــازی گوگ ــروژه گرانول س ــراری، پ اضط
تولیــد ازجملــه پروژه هــای زیســت محیطی مهــم 

ــت.  اس
 پروژه های در حال اجرا در پاالیشگاه 

اصفهان 
یوتیلیتــی  گازوئیــل،  تصفیــه  ادامــه  در  وی 
پروژه هــای  ازجملــه  را  مخــازن  و  آفســایت 
و  اعــام کــرد  اصفهــان  پاالیشــگاه  موجــود 
ــت  ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ــگاه ب ــت: پاالیش گف
محصــوالت موجــود بــا توجــه ویــژه بــه مســائل 
زیســت محیطی اقــدام بــه اجــرای پــروژه تصفیــه 
ــای  ــازن شــامل احــداث واحده ــل و مخ گازوئی
یوتیلتــی و آفســایت، احــداث واحــد تصفیــه 
هیدروژنــی نفــت گاز، واحــد بازیافــت گوگــرد 
ــرش و  ــه گاز ت ــن و تصفی ــد آمی ــداث واح و اح

ــت. ــرده اس ــاز ک ــورد نی ــات م تأسیس
ــاره پــروژه تصفیــه گازوئیــل اظهــار کــرد:  وی درب
قــرارداد شــرکت های نــارگان و چگالــش بــه 
صــورت EP بــوده کــه بخــش مهندســی قیمــت 
ــورت Markup و  ــه ص ــش کاال ب ــوع و بخ مقط
ــه صــورت  همچنیــن قــرارداد شــرکت ODCC ب

ــوع اســت.  ــت مقط C و قیم
ــت:  ــی و آفســایت گف ــروژه یوتیلیت ــاره پ وی درب
قــرارداد شــرکت مپنــا بــه صــورت EP بــوده کــه 
بخش هــای مهندســی قیمــت مقطــوع و بخــش 
ــرارداد  ــن ق ــورت Markup و همچنی ــه ص کاال ب
شــرکت ODCC بــه صــورت C و آحــاد بهاســت. 

وی افــزود: در پــروژه تکمیــل مخــازن، قــرارداد 
ــه  ــوده ک ــورت EPC ب ــه ص ــا ب ــرکت مپن ش
قیمــت  اجــرای  و  مهندســی  بخش هــای 
 Markup ــورت ــه ص ــش کاال ب ــوع و بخ مقط

ــت.    اس
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــر URP( 3( اشــاره  ــروژه احــداث تقطی ــه پ ب
ــاره اهمیــت ایــن پــروژه گفــت: در  کــرد و درب
حــال حاضــر بــه دلیــل اســتفاده از ویســبریکر، 
تولیــد محصــوالت ســنگین پاالیشــگاه به ویــژه 
نفــت کــوره حــدود 25 تــا 30 درصــد اســت کــه 
بــه مراتــب بیشــتر از اســتاندارد جهانــی بــوده و 
در پاالیشــگاه های دنیــا ایــن نــرخ تولیــد نفــت 

کــوره کمتــر از 10 درصــد اســت. 
ــت  ــای کیفی ــرد: ارتق ــه ک ــن اضاف وی همچنی
ــا  ــق ب ــگاه مطاب ــدی پاالیش ــوالت تولی محص
جهــت  در   EURO-5  )2009( اســتاندارد 
کاهــش  و  کشــور  نیــاز  بــه  پاســخگویی 
تولیــد  و  زیســت محیطی  آالینده هــای 
محصــوالت جدیــد شــامل پروپیلــن و بنزیــن 
پیش بینی شــده  اهــداف  دیگــر  از  ســوپر 

اســت. 
ــه بنــد ب از  ــا اســتناد ب ــا بیــان اینکــه ب وی ب
تبصــره 11 قانــون بودجــه ســال 1386 مصــوب 
مجلــس شــورای اســامی، شــرکت ملــی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران 
ــا  در راســتای تولیــد فرآورده هــای اســتاندارد ب
ــه اجــرای  ــف ب ــاز کشــور، مکل ــورد نی ارزش م
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــد، اف ــور ش ــروژه مذک پ
دولتی بــودن شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــر روابــط  در زمــان مذکــور و ســازوکار حاکــم ب
ــای  ــرای پروژه ه ــت، اج ــع نف ــن صنای فیمابی
فــوق بــا انعقــاد قراردادهــای مربوطــه بــه 
پیمانــکاران از طریــق شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران بــه شــرکت 
ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران 

محــول شــد.
وی زمــان شــروع ایــن طــرح را زمســتان 
ــی  ــرفت فیزیک ــت: پیش ــرد و گف ــام ک 86 اع
کلــی، 17 درصــد تــا پایــان اســفند 96 اســت؛ 
در حالــی کــه ایــن طــرح تــا پایــان ســال 93 
بــه دلیــل مشــکات نقدینگــی کامــا متوقــف 
ــروژه  ــوان پ ــا عن ــاز اول آن ب ــا ف ــوده و صرف ب
ــال  ــت محیطی( در ح ــت گاز )زیس ــه نف تصفی

ــت.  ــری و اجراس پیگی
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
شــرکت  ایــن  آینــده  برنامه هــای  دربــاره 
نیــز اظهــار داشــت: هیئت مدیــره شــرکت 
مصمــم اســت ضمــن حفــظ و ارتقــا و تــداوم 
ــه  ــد تصفی ــدازی واح ــر راه ان ــریع در ام و تس
گازوئیــل )DHT( و تقطیــر ســوم )URP( در 
راســتای استانداردســازی محصــوالت، رعایــت 
الزامــات زیســت محیطی، رفــع تنگناهــای 
در  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده  و  عملیاتــی 
راســتای اصــاح الگــوی مصــرف و پیشــگیری 
گام  زیســت محیطی  آلودگی هــای   از 

بردارد.
 رتبه ها و جوایز دریافتی پاالیشگاه نفت 

اصفهان در کشور 
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه جوایز 
شــرکت  ایــن  تقدیرنامه هــای  و  دریافتــی 
در زمینــه مســئولیت اجتماعــی، ممیــزی و 
گــزارش بــه جامعــه اشــاره کــرد: کســب عنــوان 
تحقیــق و توســعه برتــر در پنجمیــن جشــنواره 
پژوهــش و فنــاوری صنعــت، معــدن و تجارت 
ســال 95، کســب رتبه ســوم در محیط زیســت 
و بهداشــت بیــن شــرکت های پاالیــش نفــت 
ــن اســتقامت  ــت نشــان زری ســال 95، دریاف
ــا  ــال های 92 ت ــش س ــت پاالی ــی در صنع مل
ــی  ــزه بین الملل 94، دریافــت اســتاندارد و جای
معتبرتریــن شــرکت پاالیشــی از ســوی کشــور 
ــی  ــان عال ــت نش ــال 94، دریاف ــان در س آلم
مدیریــت برتــر در صنعــت پاالیــش نفــت ایران 
ســال 94، اخــذ عنــوان واحــد تولیدکننــده 
ــت،  ــازمان صنع ــور از س ــه کش ــول نمون محص
معــدن و تجــارت ســال 94 ازجملــه افتخــارات 

ایــن شــرکت اســت.

info@eskimia.ir

مدیر عامل پاالیشگاه نفت اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه  این شرکت  عنوان کرد:

لزوم صرفه جویی آب در پاالیشگاه اصفهان
تولید محصوالت پروپیلن و بنزین سوپر در دستورکار پاالیشگاه اصفهان است

،،
تــا چنــد ســال دیگــر اجــازه صــادرات 
داشــت؛  نخواهیــم  را  کــوره  نفــت 
تولیــد ایــن محصــول بــا چالش هایــی 
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