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 به گفته رئیس جدید بانک مرکزی
بسته جدید ارزی امروز عملیاتی می شود

 بسته ارزی جدید
 به زبان ساده
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 اوضاع پاکستان پس از انتخابات اخیر 
در گفت وگوی کیمیای وطن با احمد بروایه 

کارشناس مسائل این کشور بررسی شد

کستان در دوران  پا
عمران خان
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 نگاهی به رویدادهای مهم 
هفته دوم و سوم لیگ

هفته جذاب لیگ برتر
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نگاهی به یک معضل دردناک اجتماعی

 کودک فروشی 
تجارت ظالمانه
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 موضع گیری رسمی اروپا در قبال 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران

آغاز اجرای قوانین 
مسدودساز تحریم های 

ضدایرانی آمریکا
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تسریع در برخورد، انتظار عمومی
ارز  گیرندگان  از  تعدادی  اسامی  گذشته  روزهای  در 
رانت های سکه ای،  نیز  و  رانت می ماند  به  دولتی که 
رسمی  رسانه های  در  و...  خودرو  همراه،  گوشی های 
از  برخی  و رسم  اسم  و حتی  اعالم شد  و غیررسمی 
مقامات دولتی نیز در این رابطه مطرح و بر همگان 
آشکار گردید و همچنین اسامی افراد و شرکت هایی  بر 

سر زبان ها افتاد. 
معاون قوه قضائیه نوید محاکمه و مجازات این افراد را 
داده است؛ اما تأخیر در برخورد آفت هایی دارد که الزم 
است دستگاه قضایی دست بجنباند و در اتخاذ تصمیم 
سریع تر عمل کند. مقامات قضایی نباید اجازه دهند 
کسانی پشت شخصیت ها و مقاماتی پنهان شوند و از 
محاکمه فرار کنند. هیچ خط قرمزی در اقدام قضایی 
نباید وجود داشته باشد؛ بلکه فقط قانون مورد توجه 
قرار گیرد و مالحظه هیچ چیز و شخصی در کار نباشد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

|صفحه 5

فرار مالیاتی ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند
معاون وزیر کار خبر داد:
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 بالی بزرگی 
به نام »نقدینگی«

 دستورات مهم رهبر معظم انقالب به 
هیئت دولت درباره مشکالت اخیر اقتصادی

 کارگروه قوی، دانا، خطرپذیر و شجاع 
برای بررسی مشکل بانک ها و نقدینگی تشکیل دهید
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گهی انتخاب سرمایه گذار آ
گذاری مدیریت بهره وری پارک جنگلی ثامن االئمه)ع(  جهت وا ول

ت ا
وب

ن

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در نظر دارد در راستای ماده 3  اداره 
کشور و دستورالعمل اجرایی  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 
کیلومتر 2 آزادراه  آن، مدیریت بهره وری پارک جنگلی ثامن االئمه)ع( واقع در 

گذار نماید. قم-گرمسار را به بخش خصوصی وا
 55 میزان  به  پساب  انتقال  و  امتیاز  هکتار،   435 وسعت  کلی:  مشخصات 
استخر  ثانیه،  بر  لیتر   1.5 میزان  به  بهداشتی  آب  انتقال  و  امتیاز  ثانیه،  بر  لیتر 
ژئوممبران به حجم 7000 متر مکعب، منبع ذخیره آب بهداشتی به حجم 750 
آبیاری  متر مکعب، دارای سیستم مجهز فیلتراسیون پساب، اجرای سیستم 
قطره ای و نهالکاری در سطح 111 هکتار، امتیاز برق و انتقال برق جهت پمپاژ 
اولیه و ثانویه پساب، احداث دیوار جلوی پارک به طول حدود 800 متر، یک 
پارک  کلیه جاده های اصلی و فرعی  به مساحت 60 متر مربع، احداث  انبار 
پارک جهت ورود و  زیرگذر مناسب روبروی  زیر اساس، وجود یک  تا سطح 
خروج بازدیدکنندگان از پارک و شرایط جغرافیایی بسیار مناسب پارک )واقع 
گردشگران و مسافران و زائرین حرمین  در آزادراه حرم تا حرم( از نظر جذب 

حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع(.
گذاران حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید ظرف  کلیه سرمایه  از  لذا 
به  نسبت  اداره  این  به  مراجعه  با  اول  نوبت  گهی  آ تاریخ  از  روز   15 مدت 
دریافت  برای  کنند.  اقدام  متقاضیان،  کیفی  و  فنی  ارزیابی  اسناد  دریافت 
اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02532858500 داخلی 159 تماس 
به عهده وی  برتر  تعیین مجری  از  گهی پس  آ انتشار  حاصل فرمایید. هزینه 

خواهد بود.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم

 فوق  تخصص گوارش و کبد 
در گفت وگو با کیمیای وطن:

کبد چرب اغلب 
بدون عالمت است

بیانــات رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر دســتور ایشــان 
ــرکار،  ــوی، پ ــرای تشــکیل یــک کارگــروه ق ــت ب ــه دول ب
دانــا، خطرپذیــر و شــجاع جهــت بررســی مشــکل 

بانک هــا و نقدینگــی منتشــر شــد.
ــار  ــظ و نشــر آث ــگاه اطــاع رســانی حف ــزارش پای ــه گ ب
رهبــر معظــم انقــاب گزیــده ای از بیانــات حضــرت 
ــا  ــت ب ــات دول ــدار اعضــای هی ــه ای در دی آیــت هللا خامن
ــر  ایشــان کــه در تاریــخ 97/4/24 انجــام شــد مبنــی ب
دســتور ایشــان بــه دولــت بــرای تشــکیل یــک کارگــروه 
قــوی، پــرکار، دانــا، خطرپذیــر و شــجاع جهــت بررســی 

ــرد. ــر ک ــی را منتش ــا و نقدینگ ــکل بانک ه مش
در این دیدار رهبر معظم انقاب تاکید کردند:

»بــه مشــکل نظــام بانکــی به طــور جــّدی بایــد رســیدگی 
ــد. ... در  ــه می زنن ــه هم ــت ک ــی اس ــن حرف ــود؛ ای بش
نظــام بانکــی و مشــکل نقدینگــی ای کــه االن در کشــور 

ــِر  ــا هن ــتیم ب ــا می توانس ــه م ــر چنانچ ــود دارد، اگ وج
ــد،  ــای ســازنده و مفی ــه کاره ــی ب ــن نقدینگ ــت ای هدای
کشــور را پیــش می بردیــم، ایــن نقدینگــی نعمــت بزرگی 
ــز  ــًا یــک چی ــای بزرگــی اســت؛ واقع ــود؛ االن یــک ب ب

ــی خطرناکــی اســت. خیل
... ایــن رقــم نقدینگــی خیلــی رقــم فوق العــاده ای 
ــاال اســت، هــم رشــدش  ــی ب اســت؛ هــم رقمــش خیل
ــز افســانه ای  ــک چی ــارد ی ــزار میلی ــاد اســت؛ 1500 ه زی

ــت. اس
ــٔه  ــوص تکی ــا و بخص ــئلٔه بانک ه ــن مس ــر م ــه نظ ... ب
ــروه  ــک کارگ ــه ی ــاج دارد ب روی مســئلٔه نقدینگــی احتی
دانــا، حّســاس، ُپــرکار، خطرپذیــر و شــجاع؛ دولــت یــک 
کارگروهــی تشــکیل بدهــد. ... یــک کارگــروه قــوّی فّعاِل 
ــر  ــه فک ــرای اینک ــط ب ــوند فق ــن بش ــب وروزکار، معّی ش
کننــد ببیننــد بــا مســئلٔه بانک هــا و بــا مســئلٔه نقدینگــی 

چه جــوری بایســتی برخــورد کننــد؛ بخش هــای جّذابــی 
را بــرای جــذب نقدینگــی در نظــر بگیرنــد کــه البّتــه یــک 
ــن  ــه ای ــم ک ــده. ... نگذاری ــن داده ش ــه م ــتی ب فهرس
نقدینگــی ســرازیر بشــود بــه طــرف ارز و بــه طــرف طــا 
و بــه طــرف مســکن و بــه طــرف کاالهــا، کــه خــب طبعــًا 
بــه هرجــا کــه ایــن نقدینگــی رو کنــد و هجــوم بیــاورد، 

ــد. ــه درمی آی ــدر آن منطق پ
.. البّتــه کارگروهــی کــه بخواهنــد بنشــینند و هفته ای یک 
جلســه داشــته باشــند، فایــده نــدارد؛ بایــد یــک کارگــروه 
ــود،  ــکیل بش ــال تش ــای فّع ــبانه روزی از آدمه ــِم ش دائ
ــاه،  ــک م ــد، ســرِ ی ــر کنن ــد، فک ــًا کار کنن بنشــینند واقع
دو مــاه، ســه مــاه یــک برنامــٔه کاری روشــنی مشــّخص 
کننــد و بیاورنــد بدهنــد بــه آقــای رئیس جمهــور، دســتور 
اقــدام داده بشــود و بافاصلــه مشــغول عمــل بشــوند؛ ... 

ــزی الزم اســت...«. ــن چی ــی یک چنی یعن

دستورات مهم رهبر معظم انقالب به هیئت دولت درباره مشکالت اخیر اقتصادی

بالی بزرگی به نام »نقدینگی«

همین صفحه
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ــود ــهخ ــامب ــسازبرج ــاپ ــایتحریمه ــااحی ــپب ترام
ســواد شــاید میرانــد. ســخن مغرورانــه و میبالــد
تاریخــیترامــپازســوادجغرافیایــیاشضعیفتــراســت.
ترامــپنمیدانــدجمهــوریاســامیایــران40ســالاســت
ــی ــخت،گاه ــیس ــهگاه ــیک ــت؛تحریمهای ــماس تحری
ــا ــام ــدند؛ام ــبش ــدهملق ــیفلجکنن ــابقهوگاه بیس
پــساز40ســالتحریــمســرپــاهســتیموهمــهعناصــر
حاکمیــت،ملیــت،مشــروعیتوســرزمینو...راداریــم؛
بنابرایــنترامــپنبایــدچهــرهتهــیازادبخــودراهــرروز
بیشــتربــهرخبکشــد.ترامــپبایــدبیشــترتاریــخبخوانــد
تــامتوجــهشــودبــاکشــوریبــاســابقهتمــدن2500ســاله

بایــدبــانهایــتفرهنــگســخنگفــت.
برخــاف کــه بازمیگردنــد حالــی در تحریمهــا
تحریمهــایقبــلکمتــرکشــوریبــاترامــپهمــراهاســت
وکمتــردولتــیبــرعملکــردویدرقبــالایــرانمهــرتأییــد
ــد؛ازهمیــنروتحریمهــایآمریکایــیدرشــرایطی میزن
ــکا ــهآمری ــبتب ــاننس ــوءظنایرانی ــهس ــرددک بازمیگ
تکمیــلشــدهاســتویکصدایــیملــتدربرابــردشــمنی

ــراردارد. ــطحق ــنس ــپدرعالیتری ترام
ــت ــزپش ــانی ــهاروپ ــدک ــیبازمیگردن ــادرحال تحریمه
آمریــکاراخالــیکــردهاســت.اروپــانیــزازقوانیــن
مسدودســازبــرایمقابلــهبــاتحریمهــایآمریــکاســخن
ــم ــشتصمی ــناظهارات ــزدرآخری ــاننی ــدوآلم میگوی
گرفتــهاســتبــهایــرانضمانــتاجــرابــرایفعالیتهــای
تجــاریبدهــد؛بنابرایــناتحادیــهاروپــاقصــدحمایــتاز

ــدارد. ــرانران ــمای ــرایتحری ــکاب آمری
ــو ــپ،نتانیاه ــهترام ــدک ــیبازمیگردن ــادرحال تحریمه
بــرای همپیمــان شــدهاند؛ همپیمــان بنســلمان و
ــن ــهدرای ــران.البت ــوریاســامیای ــدازینظــامجمه بران
بیــنبایــدنــاممنافقــانهــمباشــد.همپیمانــیوحمایــت
ازگروهــکمنافقــانســببننــگآنهاســت؛آنهــادرمقابلــه
ــهســوی ــهدســتب ــزشــدهاندک ــانعاج ــرانآنچن ــاای ب
ــر ــدب ــشنمیتوانن ــپویاران ــد.ترام ــاندرازکردهان منافق
ــردم ــرام ــرانســوارشــوند؛زی ــردمای ــیم ــواجنارضایت ام
ــد. ــخآموختهان ــومدشمنشناســیراازتاری ــرزوب ــنم ای
ــوریاســامی ــهجمه ــدک ــیبازمیگردن ــادرحال تحریمه
ایــراندراســتراتژیکتریننقطــهخاورمیانــه)تنگــههرمــز
ــاترســاندهاســت. ــهاثب ــدارشراب ــارس(اقت ــجف وخلی
ــان ــتایرانی ــایباصاب ــرگامه ــربزی ــرژیغ ــوگاهان گل
اســت؛پــسدرمقابلــهبــاتحریمهــادســتخالــی

نیســتیم.

کوتاه از سیاست
انتقاد صریح نماینده ایران از 

روسیه
روزنامــهوالاســتریتژورنــالنوشــت:حســین
ــتعامــل ــراندرهیئ ــدهای ــی،نماین ــوراردبیل کاظمپ
ــش ــلافزای ــهدلی ــیهب ــتانوروس ــک،ازعربس اوپ
تولیــدنفــتانتقــادواعــامکــردایــنکشــورها
ــه ــدنفــترانقــضوب ــیکاهــشتولی ــقجهان تواف
تاشهــایآمریــکابــرایوضــعتحریــمضــدایــران

کمــکمیکننــد.
ویهمچنیــنبــهروســیههشــداردادافزایــشتولیــد
ــدگان ــانتولیدکنن ــنکشــور،اتحــادبلندمــدتمی ای

نفترابهخطرمیاندازد.
نماینــدهایــراندرهیئــتعامــلســازمانکشــورهای
صادرکننــدهنفــت)اوپــک(گفــت:روســیه،عربســتان
ودیگــرانتولیــدنفــتخــودرایــکمیلیــونبشــکه
درروزافزایــشمیدهنــدتــاصــادراتنفــتایــرانرا
تحــتتأثیــرقــراردهنــد؛آنهــادســتحمایــتخــود
ــن ــدوای ــپدرازمیکنن ــدترام ــویدونال ــهس راب

رویکردیبسیارخصمانهدربرابرماست.
از او انتقــادات کــرد اعــام اردبیلــی کاظمپــور
ــوطمیشــود ــکمرب ــهمســائلاوپ ــاب روســیه،تنه
وروابــطگســتردهترمیــانروســیهوایــرانراشــامل

نمیشود.
نماینــدهایــراندرهیئــتعامــلاوپــکتصریــح
کــرد:الکســاندرنــواک،وزیــرانــرژیروســیه،دریــک
کنفرانــستلفنــیمربــوطبــهکمیتــهفنــیمشــترک
ــت ــهنف ــشعرض ــقکاه ــرتواف ــارتب ــینظ وزارت
اوپــکوغیــراوپــکاعــامکــردهاســتمســکوقصد
ــکه ــزاربش ــودرا۱۷0ه ــتخ ــهنف ــدروزان داردتولی

افزایشدهد.
ــام ــزاع ــدهنی ــییادش ــستلفن ــاراتدرکنفران ام
کــردتولیــدروزانــهخــودرا۱۶0هــزاربشــکهافزایــش
میدهــد؛همچنیــنکویــتتولیــدروزانــهخــودرا۸5

ــد. ــشمیده ــزاربشــکهافزای ه
کاظمپــوراردبیلــییــادآورشــد:روســیهاختیــار
ــداردوعربســتان ــدخــودران ــدتولی ــنازتعه فرارفت
ــد. ــزکن ــشراتجوی ــنافزای ــداردای ــازهن ــزاج نی

هشدار فرمانده نیروی زمینی سپاه 
به تروریست های حادثه مریوان:

انتقامی کوبنده در انتظار 
شماست

ــده ــور،فرمان ــدپاکپ ــدارمحم ــرتیپپاس ــردارس س
ــاباســامی، ــدارانانق ــپاهپاس ــیس ــرویزمین نی
ــپاهدر ــهدایس ــتش ــمبزرگداش ــیهمراس درحاش
حادثــهتروریســتیمریــوانکــهدرتهــرانبرگــزارشــد،
بــاحضــوردرجمــعخبرنــگاراناظهــارکــرد:نیــروی
مناطــق در ازســالهایگذشــته زمینــیســپاه
عملیاتــیشــمالغــربوجنــوبشــرقتعــداد
زیــادیازبســیجیانبومــیوپاســدارانخــودرابــرای
ایجــادامنیــتپایــدارتقدیــمانقــاباســامیکــرده

است.
ــراز ــته2۱نف ــالگذش ــلس ــت:دراوای ــورگف پاکپ
ــت ــههاک ــورب ــربکش ــهغ ــیهارادرمنطق داعش
رســاندیمکــهاگــربــهداخــلکشــورنفــوذمیکردنــد،
معلــومنبــودامنیــتکشــوربــهکجــاکشــیده

میشد.
ــاره ــدکــرد:درب ــیســپاهتأکی ــرویزمین ــدهنی فرمان
اقــداماخیــردرمریــواننیــزهمــهبایــدبداننــد
انتقــاممــاکوبنــدهاســت.مــکانوزمــانآنراکســی
نمیدانــد،امــادرهــرنقطــهایازجملــهاردوگاهشــان
درشــمالعــراقکــهباشــند،انتقــاممــاقطعــاکوبنــده

ــود. خواهــدب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تسریع در برخورد، انتظار عمومی
نظــامجمهــوریاســامیعدالــتمدنظــر
علــی)ع( آموزههــای بــا منطبــق را خــود
ــعار ــیرودش ــارم ــت.انتظ ــردهاس ــفک تعری
عدالتگرایــیوبرابــریافــراددربرابــرقانــونبــا
ســیرهامیرالمؤمنیــنســنجیدهشــودودســتگاه
قضــاازایــنموضــعکوتــاهنیایــد.ایــنانتظــار
مردمــیاســتکــهحقوقشــانبــهدســتایــن

ــدهاســت. ــالش ــرادپایم اف
یکــیازمــواردشــایانتأمــلدرســیرهحکومتــی
امیرمؤمنــانعلــی)ع(،برخــوردایشــانبــا
کارگــزارانمتخلــفاســت؛زیــراهمانگونــهکــه
ــداودر ــارهاشفرمودهان ــدا)ص(درب ــولخ رس
ــل ــداســختگیراســتواه ــمخ ــراىحک اج
ــد ــوبای ــنالگ مســامحهوســازشنیســت.ای

دقیقــابــهکاربســتهشــود.
علــی)ع(درعهدنامــهمالــکاشــتردربــاره
کارگــزارانخائــنچنیــندســتورمیدهنــد:
ــتکــردوگــزارش ــانخیان »...اگــریکــیازآن
بازرســانتــوهــمآنخیانــتراتأییــدکــرد،بــه
همیــنانــدکگواهــیقناعــتواورابــاتازیانــه
کیفــرکــنوآنچــهراازاموالدراختیــاردارد،ازاو
بازپــسگیــر؛ســپساوراخــوارداروخیانتــکار
بشــماروقــادهبدنامــیبــهگردنــشبیفکــن.«

ــه53( )نام
مگــرنــهایــناســتکــهدرقضایایاخیردســت
برخــیکارگــزاراندرکاربــودهاســت؟مگــردولت
ــرکتهاو ــهش ــتچ ــتونمیدانس نمیتوانس
افــرادیواردکننــدهواقعــیهســتندومگــرنباید
بــاقیــدتعهــدمبنــیبــروارداتضــروریمــردم
ارزملــیرادراختیــارواردکننــدگانقــراردهــدو
مگــرنمیتوانســتوارداترامدیریــتکنــدکــه
بــهقیمــتارزیکــهتخصیــصیافتــهاســت،به

دســتمصرفکننــدهبرســد؟
هنگامــىکــهامیــرمؤمنــانعلــی)ع(ازخیانــت
ــدا ــاعپی ــواز(اط ــازاراه ــورب ــه)مأم ابنَهرَم
کــرد،بــهرفاعــه)حاکــماهــواز(نوشــت:»وقتى
نامــهامبــهدســتترســید،فــوراابنهرمــهرااز
ــهخاطــرحقــوق ــازارعــزلکــن؛ب مســئولیتب
مــردم،اورازندانــىوهمــهراازایــنکارباخبــر
ــن ــد.ای ــد،بگوین ــکایتىدارن ــرش ــااگ ــنت ک
حکــمرابــههمــهکارمنــدانزیردســتتگــزارش
کــنتــانظــرمــرابداننــد.درایــنکار،نســبتبــه
ابن هرمــهنبایــدغفلــتوکوتاهــیشــود؛وگرنــه
نــزدخــداهــاکخواهــىشــدومــنهــمبــه
بدتریــنوجــهتــوراازکاربرکنــارمىکنــموتــو
ــنکار ــهدرای ــاهمىدهــمازاینک ــهخــداپن راب

کوتاهــىکنــى.«
حــالچــراایــنقاطعیــتوروشاصــاحامــور
چــرا نمیشــود؟ اســتفاده الگــو بهعنــوان
ــال ــردموبیتالم ــوقم ــهحق ــرادب ــیاف برخ
اقدامــی چنیــن و میکننــد دســتدرازی
ــانبــه نمیشــود؟چــرامیلیاردهــادالرارزبیزب
ــا ــیاســت،ام ــهخســرانمل ــیرودک راهــیم
ــت ــرامدیری ــود؟چ ــتنمیش ــیبازخواس کس
بانــکمرکــزیســکهمــردمراحــراجمیکنــدو
باعــثگرانــیبیرویــهمیشــود،امــابهراحتــی
ازاومیگذرنــدوحتــیازاووبرنامههایــش
تشــکرمیکننــدوکنــارمــیرود؟تــاکــی
ماحظــهکاریوسیاســیبازیبایــدکارســاز
باشــد؟بیاییــدمتخلفــانودســتهایناپاکــی
میکننــد، اختــاس و رانتخــواری کــه را
ــال ــهســزایاعم ــدوب ــیکنی ــردممعرف ــهم ب
ــا ــردماحی ــدم ــاامی ــانیدت ــانبرس ناپسندش

ــد. ــهبمانن ــاندرصحن ــودوهمچن ش
بــه نهتنهــا علیهالســام علــی حضــرت
ــیار ــامبس ــئوالننظ ــیمس ــتفادهمال سوءاس
ــهکاهلــی ــد،بلکــهحواسشــانب حســاسبودن
ــرای ــود؛ب ــمب ــردمه ــهم ــتب ــاندرخدم آن
نمونــهمنــذربــنجــارود،فرمانــداراصطخــر،بــه
جــایانجــاموظیفــهبــهتفریــحوخوشــگذرانی
از اطــاع از پــس امــام)ع( میپرداخــت.
تخلــفویاینگونــهنوشــت:...بــهمــنخبــر
رســیدهاســتتــوبیشــتراوقــاتکارخــودرارهــا
ــردازی ــهشــکاروســگبازىمیپ ــیوب میکن
وبــرایتفریــحوگــردشبیــرونمــیروى.
ــزارشحقیقــت ــنگ ــرای ســوگندمىخــورماگ
ــهســببایــنخافهــا ــوراب داشــتهباشــد،ت
ســختمجــازاتمیکنــموابلهتریــنفــرد
ــهمحــض ــسب ــریدارد؛پ ــوبرت ــرت قومــتب
اینکــهنامــهامراخوانــدی،بــهســویمــن

ــام. ــتاب.والس بش
الگــو کشــور امــروز حســاس شــرایط در
قــراردادنبرخوردهــایموالیمــانیــکضــرورت
ــت ــاموق ــئوالنتم ــرمس ــتیاگ ــت.بهراس اس
ــد ــدهگرفتهان ــهعه ــهب ــهایک ــاروظیف دراختی
ــر ــود؟اگ ــدب ــهخواه ــرایطاینگون ــند،ش باش
خــودرامشــغولحواشــینمیکردنــدیــاکمتــر
بــهدنبــالامــورشــخصیبودنــد،بــهطــورحتــم
وضعیــتبهتــروشــرایطمیتوانســتمطلــوب
باشــد؛امــاوقتــیمســئولیآشــکارادرنشســت
ــارادر ــشقیمته ــدافزای ــیمیگوی تلویزیون
ــرازآننداشــتم، ــدموخب ــازیدی فضــایمج
بایــدگریســت.شــمامســئولکنتــرلقیمــتو
ــدروز ــردمهســتی،چن ــورم سامانبخشــیام
اســترســمافــانکاالگــرانشــدهاســت،خبــر
نــداری؟!ایــنمصــداقکــمکاریوبیاعتنایــی

بــهامــورمــردمنیســت؟
ــد ــزارنظــاماســامیبای ــودکارگ ــرآنب ــامب ام
ــیدر ــرکس ــدواگ ــوباش ــئونالگ ــهش درهم
نظــاماســامیخواهــانپســتحکومتــی
اســت،حتــیدرزندگــیشــخصیاشنیــزبایــد
ارزشهــارارعایــتکنــد.بنــابــرشــیوهعلــی)ع(
ــک ــوارانو...ی ــان،رانتخ ــامتخلف ــوردب برخ

ــرورتاســت. ض

گروهسیاست سجادکمالی
S.Kamali@eskimia.ir

انتخابــاتپاکســتاندرهفتــهپیــش
شــگفتی باعــث آن نتایــج و برگــزار

شد.
حــزبتحریــکانصــافکــهترجمــه
آنبــهفارســیجنبــشعدالتخــواه
عمرانخــان، رهبــری بــه میشــود،
قهرمــانســابقکریکــتایــنکشــور،بــر
احــزابقدیمــیوبــاســابقهمثــلمســلم
لیــگوحــزبمــردمپیــروزومشــخص
شــدتــا5ســالآینــده،عمرانخــان،
نخســتوزیرهمســایهجنــوبشــرقی

ماست.
بــرایتحلیــلاوضــاعپاکســتان،بــااحمد
ــتان، ــائلپاکس ــناسمس ــه،کارش بروای

ــم. ــوکردی گفتوگ

 مردم پاکستان از فساد خسته 
شده بودند

عوامــلپیــروزیحــزبتحریــکانصــاف
برشــمرد: اینچنیــن میتــوان را
ــتاناز ــردمپاکس ــهم ــلاینک ــنعام اولی
احــزابقدیمــیکــهحــزبمســلملیــگ
ــه ــتند،ب ــردمهس ــزبم ــاخهنوازوح ش
دلیــلفســادمالیگســتردهخســتهشــده

ــد. بودن
ــنکشــور ــشای ــتارت ــلدوم،حمای عام
ازحــزبتحریــکانصــافاســت.درایــن
نظــامپاکســتانایــندومیــندورهایبــود
کــهدولــتمنتخــبومجلــستوانســته
بودنــددورهخودشــانراتمــامبکننــدو
قــدرت دررأس کــه بزرگتــر احــزاب
ــوریدر ــدرتمان ــتندق ــد،میتوانس بودن
ــند؛ ــتهباش ــتانداش ــشپاکس ــرارت براب

بنابرایــنارتــشپاکســتانازتحریــک
ــدرتآن ــاق ــاب ــردت ــتک ــافحمای انص

ــد. ــهکن احــزابمقابل
ســومینعامــلایــنبــودکــهخــودحــزب
تحریــکانصــافدردورهقبلــیفرمانداری
خیبــر مثــل محلــی ایــاالت بعضــی
پختونخــوارادردســتودرآنجــاعملکــرد

ــیداشــتهاســت. مثبت
 رابطه ایران و پاکستان را مثبت 

ارزیابی می کنم
رابطــهایــرانوپاکســتانبســتگیبــه
ارتــشپاکســتانداردواینکــهعمرانخــان
دربرابــرایــرانموضــعمثبتــیاتخــاذکــرده
ــد. ــاکباش ــدم ــینمیتوان بهتنهای

پاکســتانهماکنــونمشــکاتمالــی
عدیــدهایدارد؛ازطرفــیخــودارتــش
پاکســتانونهادهــایاطاعاتــیآندراین
زمینــهدخیــلهســتندونیــزرابطــهایکــه
ــاعربســتانســعودی ارتــشپاکســتانب
ایــن میخواهــد چقــدر اینکــه و دارد
ــظ ــرانوعربســتانحف ــنای ــادلرابی تع
بکنــدهــم،درایــنزمینــهدخیــلاســت.
ــا ــهپاکســتانب ــنرابط ــیم ــورکل ــهط ب
ــون ــم؛چ ــیمیکن ــتارزیاب ــرانرامثب ای
خــودعمرانخــاندیــدگاهنســبتامثبتــی

ــراندارد. ــهای ب

ایــنعوامــلکــهذکــرکــردمبــهنفــعایران
ــدهاست. ش

 عربستان یکی از پایه های 
ارتباطش را از دست داد

ــت؛ ــکگف ــهراتبری ــنقضی عربســتانای
امــامســئلهایکــهوجــودداردایــناســت
کــهعربســتانســعودیچندیــنکانــالدر

زمینــهروابــطبــاپاکســتاندارد.

یــکبخشــیازآنارتشپاکســتاناســت
کــهاززمــانژنــرالضیاءالحــقرابطــهبیــن
ــعودی ــتانس ــتانوعربس ــشپاکس ارت
بســیارگســترشپیــداکــردهاســت؛
دیگــرینهادهــایبیرونــیاســت.باالخــره
حــزبمســلملیــگشــاخهنوازکــهروابــط

خیلــیمثبتــیبــاعربســتانداشــته،االن
شکســتخــوردهوعربســتاننســبتبــه
ــادقــتپیگیــریمیکنــد ایــنمســئلهب
کــهدولــتجدیــدچــهخواهــدکــرد؛ولــی
هنــوزدولــتجدیــدمشــخصنکــرده
ــه ــیشــدهک اســت؛عربســتانواردحالت
معلــومنیســتچــهآینــدهایدارد؛چــون
ــت ــاآندردول ــیراکــهب یکــیازپایههای
ــتداده ــته،ازدس ــاطداش ــتانارتب پاکس
اســت؛یعنــیحزبــیواردشــدهکهســابقه
سیاســینداشــتهوهــماینکــهبــادخالت
امــوریمــنومشــارکت عربســتاندر
ــوده ــفب ــگمخال ــنجن پاکســتاندرای

اســت.
 ارتباط با طالبان

نمیشــود؛ منطقــه وارد عمرانخــان
چــونازاولبــاایــنمســئلهمخالــف
بــودهوپاکســتاندرگیــرمســائلداخلــی
خــودشاســتوتأثیــریکــهمیخواهــد
بگــذارد،دردرجــهاولبرافغانســتاناســت
واحتمــالمیدهــمبحــثحمایــتاز
ــال ــتریدنب ــتبیش ــاجدی ــانراب طالب

ــد. کن
ــاهنــدپیشبینــی ــارهبحــثرابطــهب درب
ــل ــدمخت ــاهن ــیب ــدنزدیک ــمرون میکن
شــودورابطــهبــاهنــدبــهســردیگرایــد.

ادامه از صفحه اول

ســخنگویارشــدنیروهــایمســلحبــابیــاناینکــهایــرانضامــن
امنیــتتنگــههرمــزاســت،اظهــارداشــت:امنیــتتنگــههرمــزبــا
قــدرتمســلطایــنمنطقــهکــهایــراناســت،ارتبــاطداردواگــر
ــرایبرقــراری کاریدرمنطقــهخلیــجفــارسانجــاممیدهیــم،ب

امنیــتاســت.
ســردارســرتیپپاســدارابوالفضلشــکارچیروزدوشــنبهدرحاشــیه
برگــزارییــادوارهسرلشــکرخلبانشــهید»عبــاسبابایــی«درجمع
خبرنــگاراناظهــارداشــت:جمهــوریاســامیایــران،ضامــنامنیت
منطقــهخلیــجفــارسوتنگــههرمــزاســتوبنــانیســتجــزمــا

کسیدربارهامنیتاینمنطقهصحبتکند.
ســخنگویارشــدنیروهــایمســلحدرپاســخبــهپرسشــیمبنــی
ــت: ــیگف ــائلسیاس ــهمس ــدارانب ــپاهپاس ــائبهورودس ــرش ب
ســپاهاصــابــهمســائلسیاســیورودپیــدانکــردهاســت؛

ــوان ــهعن ــدوب ــلمیکن ــودعم ــیخ ــهقانون ــهوظیف ــپاهب س
یکــیازارکانقــدرتنظــامبایــددرمواقعــیخــاصاعــام
موضــعکنــدتــادشــمنمواضــعمــارابدانــدوبــهاقتــدارمــاپــی

ببرد.
ــوب ــاراخ ــدرتم ــمنق ــرد:دش ــحک ــکارچیتصری ــردارش س
شــناختهاســت؛آنهــابیــشازآنچــهامــروزحــرفمیزننــد،قــدرت
مــارامیشناســندوبــههمیــندلیــلاســتکــهوحشــتدارنــد.
ــاننیروهــای ــرد:مواضــعســپاهوکلفرمانده ویخاطرنشــانک
مســلحدرســتاســتوایکاشسیاســیونبــهقــدرتارزشــمند
ــردشــمنســرخــم ــادداشــتهباشــندودربراب ــاماعتم ــننظ ای
نکننــد.طبیعــیاســتبرخــیازسیاســیونمیخواهنــدگــردنخود
رادربرابــردشــمنکــجکننــدوگــردنمــردممــارازیــرچکمههــای
دشــمنببرنــد؛امــاکســیبــهآنهــاایــناجــازهرانخواهــدداد.

حشــمتهللافاحتپیشــه،رئیــسکمیســیونامنیــتملــیو
ــاق ــااتف ــهآمریکاییه ــاناینک ــابی ــس،ب سیاســتخارجــیمجل
ــکنی ــزکارش ــانی ــاناوبام ــرادرزم ــد،زی ــمنمیزنن ــدیرارق جدی
ــافقــطرویکاغــذ درمســیرتحریمهــاوجــودداشــت،گفــت:آنه
ــادداریــمکــه۹ ــهی ــدوهمــهب بعضــیتحریمهــارابرداشــتهبودن
مــاهبعــدازآغــازاجــرایبرجــام،ســیفرئیــسکلســابقبانــک
مرکــزیدراجــاسداووسبــاصراحــتاعــامکــرددســتاوردهای
برجــام»تقریبــاهیــچ«بودهاســت.رئیسکمیســیونامنیــتملیو
سیاســتخارجــیمجلــسبــاتأکیــدبــراینکــهازایــنبــهبعــدهــم
اتفــاقجدیــدینمیافتــد،گفــت:علــتایــنمســئلههــمآناســت
کــهتاکنــونبعضــیشــرکتهایبیمــهایوبانکــیعمــاکارشــکنی
ــیباعــثشــده ــناقدامــاتقبل ــهای ــنمجموع ــد؛بنابرای میکردن
اســتتــامــابــاتحریمهــایآمریــکابــهخوبــیآشــناباشــیم.

ــس ــیمجل ــتخارج ــیوسیاس ــتمل ــیونامنی ــسکمیس رئی
همچنیــنبــااشــارهبــهاقدامــاتایــنکمیســیونبــرایمقابلــهبــا
تحریمهــایدشــمنگفــت:بهتازگــی50کشــورهــدفراکــهروابــط
راهبــردیاقتصــادیوسیاســیبــاآنهــاداریــم،شناســاییکردهایــم
وبــرایهــردوکشــور،یــکنفــرازاعضــایکمیســیونامنیــتملــی
مأمــورپرونــدهآنهــاشــدهاســتتــابــهطــورمنظمســطحمناســبات
اقتصــادیوافزایــشیــاکاهــشآنتحــتتأثیــرعوامــلمختلــفرا

بــهکمیســیونگــزارشکننــد.
ــزموظــف ــن،وزارتامــورخارجــهنی ــرای ــدکــرد:عــاوهب ویتأکی
شــدهاســتگزارشهــایســهماهــهایرابــااعــدادوارقــامدقیــق
ــان ــاکشــورهایجه ــتمناســباتاقتصــادیکشــورمانب ازوضعی
ــه ــاب ــباتآنه ــشمناس ــشوافزای ــوروکاه ــن50کش ــژهای بهوی
کمیســیونارائــهدهــدتــاکمیســیونامنیــتملیبتوانــداقــدامکند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

انجام هر اقدامی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه است
 50 کشور هدف برای مقابله با تحریم ها 

در مجلس شناسایی شدند

سیاسـت2

،،
را  ایــران  بــا  پاکســتان  رابطــه  مــن 
مثبــت ارزیابــی می کنــم؛ چــون خــود 
عمران خــان دیــدگاه نســبتا مثبتــی به 

دارد ایــران 
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وزیــرامــورخارجــهآمریــکابــابیــاناینکــهتحریمهــایایــرانبــه
ــفیدروز ــت:کاخس ــد،گف ــدش ــراخواه ــقاج ــلودقی ــورکام ط
ــرانرامشــخص ــهای ــاتبازگشــتتحریمهــاعلی دوشــنبهجزئی

خواهــدکــرد.
بــهنقــلازخبرگــزاریرویتــرز،مایــکپمپئــو،وزیــرامــورخارجــه
آمریــکا،درمســیربازگشــتازســفرآســیاییخــوددرجمــع
خبرنــگاران،تأکیــدکــردتحریمهــایآمریــکاعلیــهایــرانبــهطــور
کامــلاعمــالخواهــدشــد.ایــنبخــشمهمــیازتاشهــایمــا
بــرایمقابلــهبــافعالیتهــایمخــربایــراناســت.آمریــکاقصــد

ــارادارد. ــنتحریمه ــقای ــرایدقی اج
دونالــدترامــپ،رئیسجمهــورآمریــکا،بــاوجــودمخالفــتشــدید
ــقهســتهای ــهخــروجخــودازتواف ــاهم ــیدرم متحــداناروپای
ــرانرا ــهته ــاعلی ــتتحریمه ــردوگف ــامک ــرانرااع ــاای 20۱5ب

بازمیگردانــد.
رونــدبازگشــتایــنتحریمهــاکــهدرهفتــهجــاریآغــازخواهــد
شــد،موجــباعمــالمحدودیتهــایشــدیدبــرخریــددالر
آمریــکا،تجــارتطــاوفلــزاتگرانبهــاودادوســتدهایایــراندر

ــد. ــدش ــیخواه ــطصنعت ــایمرتب ــهنرمافزاره زمین
ــد ــاشمیکن ــورت ــد:رئیسجمه ــیش ــنمدع ــوهمچنی پمپئ
ــدتغییــری ــد؛امــاایــنمســئلهنیازمن ــرایپیشــبردبیاب راهــیب

بــزرگدرنظــامایــراناســت.آنهــابایــدهمچــونیــککشــورنرمال
رفتــارکننــد.خواســتههمیــناســت.ایــنســادهاســت.مــابــر
ــاآنهــاگفتوگــو ایــنباوریــمکــهبیشــترکشــورهایدیگــرکــهب
میکنیــم،میگوینــدآنهــا)ایرانیهــا(بایــدبــهطــورنرمــالرفتــار

ــدوایــران،کشــوریاســتکــهآنهــاراتهدیــدمیکنــد. کنن
رئیسدســتگاهدیپلماســیآمریــکادرادامــهادعاهایخــودافزود:
ایرانیهــا،بازیگرانــیبــدهســتندوبــهطــورقطــعرئیسجمهــور
ــهتغییــرایــنمســیراســت.اگــربرنامهریــزی ترامــپمصمــمب
مناســبیوجــودداشــتهباشــد،مــاازگفتوگــوکــهمنجــربــهیــک
نتیجــهخــوبشــود،خرســندخواهیــمبــود.شــایدایــنمســیری
ــد ــد؛هرچن ــابمیکنن ــودنانتخ ــرایپیم ــاب ــهایرانیه ــدک باش

تاکنــونشــواهدیدالبــرایــنوجــودنداشــتهاســت.
ــارخواهــان ــنب ــرچندی ــکادرهفتههــایاخی ــورآمری رئیسجمه
دیــداربــامقامــاتایــرانشــدهاســت؛ایــندرحالــیاســتکــه
ویبهتازگــیدریــکپیــامتوییتــریبــههشــدارحســنروحانــی
رئیسجمهــورکشــورمانکــهگفتــهبــودبــادمشــیربــازینکــن،
پاســخداد.ترامــپدرصفحــهتوییتــرخــودنوشــتاگــرایــرانبــه
تهدیــداتخــودعلیــهآمریــکاادامــهدهــدبــاپیامدهایــیمواجــه
ــرده ــهک ــختجرب ــرکســیدرتاری ــونکمت ــهتاکن ــدک ــدش خواه

اســت.

اتحادیــهاروپــاهمزمــانبــااحیــایتحریمهــاییکجانبــه
آمریــکاعلیــهایــران،ازاجراییشــدننســخهبهروزشــدهقوانیــن
ــر ــاخب ــنتحریمه ــاای ــهب ــرایمقابل ــیب ــازتحریم مسدودس

داد.
فدریــکاموگرینــی،مســئولسیاســتخارجــیاتحادیــهاروپــا،در
بیانیــهمشــترکیبــاوزیــرانخارجــهســهکشــورآلمــان،فرانســهو
انگلســتان،ضمــنابــرازتأســفازبازگشــتتحریمهــایآمریــکا
درپــیخــروجایــنکشــورازتوافــقهســتهایبــاایــران،برجــام
ــعاشــاعههســتهایدر ــرایمعمــاریمن ــدیب را»عنصــریکلی
جهــان«توصیــفکــردهوگفتــهاســتانتظــارمــیرودایــرانبــه
»اجــرایکامــلتعهــداتهســتهایخــودذیــلتوافــقهســتهای

ادامهدهد«.
ایــنبیانیــهبــااشــارهبــهاینکــهرفــعتحریمهــایمرتبــط
ــت، ــودهاس ــق«ب ــنتواف ــیازای ــیاساس ــتهای»جزئ ــاهس ب
ــی ــد:»مــامصمــمهســتیمازفعــاالناقتصــادیاروپای میافزای
کــهدرحــالانجــامتجــارتقانونــیبــاایــرانهســتند،حفاظــت
ــن ــلاســتکــهنســخهبهروزشــدهقوانی ــندلی ــههمی ــم؛ب کنی
مسدودســازاتحادیــهاروپــاروز۷اوت)سهشــنبه/۱۶مــرداد(
اجرایــیمیشــوندتــاازشــرکتهاییکــهدرایــرانتجــارت
قانونــیانجــاممیدهنــد،دربرابــرآثــارتحریمهــایفراســرزمینی

ایاالتمتحدهمحافظتکنند«.
درادامــهایــنبیانیــهآمــدهاســت:»اعضــایباقیمانــدهبرجــام،
ــرانو ــاای ــرب ــیمؤث ــایمال ــهکاناله ــدهاندازجمل ــدش متعه
ادامــهصــادراتنفــتوگازایــرانراحفــظکننــدوتــداومبخشــند.
ــهدارد؛ ــاادام ــات،کارم ــرموضوع ــددیگ ــئله،مانن ــنمس درای
ازجملــهبــاکشــورهایثالــثعاقهمنــدبــهبرجــاموحفــظرابطــه
ــا،در ــنتاشه ــده،ای ــایآین ــران.درهفتهه ــاای ــادیب اقتص
ســطحوزرامــوردارزیابــیقــرارمیگیرنــدوتشــدیدمیشــوند«.
بــاردیگــرعنــوانشــدهاســت:»حفــظ بیانیــه درپایــان
بــه احتــرام مســئله ایــران، بــا هســتهای توافــق ایــن
بینالمللــی امنیــت مســئله و بینالمللــی توافقنامههــای

است«.
بخــشنخســتتحریمهــاییکجانبــهآمریــکاازجملــهدر
ارتبــاطبــابخــشصنعــتخــودروومعاملــهفلــزاتگرانبها،رســما

اجراییمیشود.
ــزان ــیدرمی ــایاروپای ــیمقامه ــانوحت ــیاریازکارشناس بس
اثربخشــیقوانیــنمسدودســازدرمقابــلتحریمهــاییکجانبــه
تهدیــد بــا ابــرازتردیــدکردهانــد؛زیــراواشــنگتن آمریــکا
شــرکتهابــااخــراجآنهــاازبــازارآمریــکا،عمــاآنهــارامیــان
ــد. ــرارمیده ــرســردوراهــیق ــرانب ــاالتمتحــدهوای ــازارای ب

 موضع رسمی اروپا در قبال 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران

 اصرار همراه با شرط و شروط پمپئو 
به گفت وگو با ایران 

وزیــرامورخارجــهگفــت:درخواســترئیــسجمهــور
بــرایمذاکــرهبــاایراننمایــشتبلیغاتیوادعاســت.
بــهگــزارشباشــگاهخبرنــگارانجــوان،محمدجــواد
ــیه ــورماندرحاش ــهکش ــورخارج ــرام ــفوزی ظری
مراســمروزخبرنــگاربــاگرامــیشــمردنیــادو
ــهید ــایش ــاته ــیودیپلم ــهیدصارم ــرش خاط
ــت: ــریف،گف ــزارش ــتیم ــهتروریس ــراندرواقع ای
ایــراناســامیمقاطــعحســاسبســیاریراپشــت
ســرکذاشــتهوایــننخســتینمقطــعحســاسمــا

نیســت.
ویافــزود:مــاروزهــایســختجنــگوپــسازآن
دورانتحریمهــاراپشــتســرگذاشــتیم،مــادوران
ــانپشــتســرگذاشــتیمکــهشــش ســختراچن
قــدرتجهانــیناگزیــرشــدندکــهپــایمیــزمذاکــره
ــد،ایــنمــانبودیــمکــهپــایمیــزآمدیــممــا بیاین

ــم. ــوبودی ــادهگفتوگ همیشــهآم
ظریــفتصریــحکــرد:فشــارهامیتواننــدبــهمــردم
مــاســختیبدهنــدامــامــنازدولــتتقاضــامیکنم
کــهبــاتمــامتــوانبــهبرداشــتنفشــارازدوشمردم

اقــدامکنــدچراکــهایــنوظیفــهماســت.
وزیــرامورخارجــهکشــورمانتاکیــدکــرد:کســیکــه
ــد، ــامیزن ــتپ ــیپش ــنالملل ــایبی ــهقرارداده ب
قــراردادجهانــیپاریــسرازیــرپــامیگــذاردوهمــه
توافــقهــارانقــضمیکنــد،امــروزدردنیــامنــزوی
ــیوسیاســیدارد، ــواناقتصــادی،تبلیغات اســت.ت
ــنمقطــعحســاسهمچــونگذشــته ــاازای ــام ام
عبــورخواهیمکــرد،چراکــهایــنمقطــعبــهدشــواری
مقاطــعســختدیگــریکــهیــکدنیــامقابــلمــا

ــت. ــد،نیس میجنگی
افــزود:غــربارزشدیپلماســیعمومــیو وی
تبلیغــاترامــیفهمــد،بــرایهمیــناســتکــهبرای
تاثیرگــذاریبــرافــکارعمومــیتمــامتــاشخــودرا

ــهکارگرفتــهاســت. ب
ــوکفــت: ــرپمپئ ــهســخناناخی ــااشــارهب ظریــفب
آنهــاتــاشمیکننــدکــهبگوینــدمــابــامــردمایــران
رابطــهداریــم،ســوالمــنازآمریــکاایــناســت،اگــر
حامــیمــردمایــرانهســتیدچــرااولیــنتحریمــی
ــکا ــود؟آمری ــاب ــمهواپیم ــدتحری ــعکردی ــهوض ک
بایــدپاســخدهــدکــهچــرااجــازهنــدادهواپیماهــای
مســافربریبــهایــرانفروختــهشــود؟آیــاایــنغیــر

ازدشــمنیآشــکاربــامــردماســت؟

رئیــسدســتگاهدیپلماســیاظهــارکــرد:آیــاترامــپ
مــیخواهــدبــامــامذاکــرهکنــد؟رهبــرمــاپیــشاز
ایــنودردورانبرجــامفرمودنــدمذاکرهکنیدوببینید
نتیجــهمذاکــرهبــاآمریــکاچــهمــیشــود؟مــابــا
ــهیــکروزویــکهفتــه ــکامذاکــرهکردیــم،ن آمری
ویــکمــاه،ســالهــامذاکــرهکردیــم.مــابــرســر
کلمــهبــهکلمــهبرجــاممذاکــرهکردیــموترامــپآمد
یــکامضــاکــردوکفــتایــنتوافــقباطــلاســت.
بعــدمــیآینــدوازمذاکــرهحــرفمــیزننــد؟اینهــا

نمایــشتبلیغاتــیوادعاســت.
وینقــشرســانهرابــرایتقابــلبــاایــنفضاســازی
ــا ــت:رســانهه ــدوگف ــلخوان ــیبدی ــانقشــیب ه
قدرتمنــدهســتندونبایــدایــنقــدرترادســتکــم

ــد. ــد،امــاقــدرتمســئولیتایجــادمیکن بگیرن
ــاح ــهجن ــورخارج ــرد:دروزارتام ــدک ــفتاکی ظری
چــپوراســتنداریــم،درکشــورهــمنداریــم؛امــروز
درکشــورموافــقومخالــفنظــامنداریــم،آنچــهکــه
رژیــمصهیونیســتیوناپختــگانهمســایهمــادربــاره
اشخیالبافــیمیکننــدموجودیــتکشــورماســت.
ــی ــاعجهان ــرد:اجم ــحک ــهتصری ــورخارج ــرام وزی
ــی ــاعجهان ــناجم ــاای ــتام ــارماس ــروزدرکن ام
نیســتکــهپشــتیبانماســت،اتــکایمــابــهمــردم

ــت. ــورماناس کش
ظریــفبــاتاکیدبراینکــهالتهابــاتاقتصــادیموجود
ــان ــت،بی ــدهاس ــهآین ــانب ــدماطمین ــیازع ناش
کــرد:ایــندرفضایــیشــکلکرفتــهکــهآمریــکاآنرا
کارگردانــیمیکنــد.چراکــهایــاالتمتحــدهبــاافــکار

ــد. ــازیمیکن ــیب عموم

عصبانیت عربستان از کانادا
ــهســفیر ــرز،عربســتانب ــهگــزارشخبرگــزاریرویت ب
ــنکشــور24ســاعتفرصــتدادهاســت ــادادرای کان
ریــاضراتــرککنــد.درهمیــنحــالوزارتامــورخارجه
عربســتانســفیرخــوددرکانــادارابــهریــاضفراخوانده
اســت.دســتگاهدیپلماســیعربســتاندربیانیــهخــود
اعــامکــردایــنحــقرابــرایخــودمحفــوظمیدانــد
ــد.ایــناقــدام ــهاقدامــاتبیشــتریبزن کــهدســتب
ســعودیهاپــسازآنصــورتگرفــتکــهکانــادا
ــده ــیبازداشتش ــاالنمدن ــوریفع ــانآزادیف خواه
ــاض ــویری ــهازس ــتهایک ــد؛خواس ــتانش درعربس

مداخلــهدرامــورداخلــیقلمــدادشــدهاســت.

نسخه قطر برای بحران یمن
آلثانــیدرحســابکاربــریخــوددرتوییتــر
نوشــت:»تحــوالتیمــنایجــابمیکنــدراهحــل
سیاســیدراولویــتقــرارگیــردوگفتوگــوی
ــالوتحــرکات ــیفع ــاییمن ــهطرفه ــیهم مل
بینالمللــیبــرایتضمیــنحمایــتغیرنظامیــان
ــل ــابتحم ــرت ــهدیگ ــرامنطق ــود؛زی ــامش انج
جنگهــایبیشــتروماجراجویــیبــاجــانافــراد

ــدارد«. ران
وزیــرخارجــهقطــرپیــشازایــندرمصاحبــهبــا
شــبکهالجزیــره،گفتــهبــودقطعنامههــایشــورای
امنیــتدربــارهیمــنبایــدمحتــرمشــمردهشــود.

خوابی که محمود عباس برای 
تشکیالت خودگردان دیده است
میکننــد ادعــا صهیونیســتی رژیــم رســانههای
درحالــیکــهمحمــودعبــاسضمــنمخالفــت
بــاآتشبــسدرغــزه،تصمیــمداردتشــکیات
خودگــردانفلســطینرامنحــلکند،حماسبــهدنبال
بهبــودزندگــیمــردمغــزهبــاپذیرفتــنطــرحمصــر
اســت.وبــگاهامنیتــی»دبکافایــل«وابســتهبــهمنابع
ــاس ــزارشدادعب ــتیگ ــمصهیونیس ــیرژی اطاعات
ــهای ــردتقابلجویان ــرح،رویک ــنط ــرردای ــاوهب ع
علیــهرژیــمصهیونیســتیاتخــاذکــردهوازحمــاس

ــد. ــیکن ــااوهمراه ــزخواســتب نی

 هشدار آلمان درباره 
خطرات کودکان داعشی

بــهگــزارشگــروهروزنامــه»دیولــت«آلمــان،هانس
ــی ــاتداخل ــورگماســن،رئیــسســازماناطاع گئ
ــرایط ــلش ــهوتحلی ــزارشتجزی ــکگ ــان،دری آلم
ــکپتانســیل ــودکانداعــشی ــردک ــدک ــدتأکی جدی
ــد.نشــانههایی ــهوجــودمیآورن ــمراب ــاکمه خطرن
ایــن ســریعتر احتمالــی افراطیشــدن دربــاره
نوجوانــانوکــودکانوجــوددارد.درمــاهدســامبرنیــز
رئیــسســازماناطاعــاتداخلــیآلمــاندربــارهخطر
زنــانوکــودکانتروریســتهایداعــشکــهازمناطــق
ــراقوســوریهبازگشــتهاند،هشــدارداد. ــیدرع بحران

طوفان انقالب علیه رژیم سعودی 
در راه است

دعــوتافســرســابقگاردملــیعربســتانبــرای
ــااســتقبالگســترده ــهنظــامســعودیب انقــابعلی
ــام ــم،ازنظ ــزارشالعال ــهگ ــد.ب ــهش ــردممواج م
حاکــمســعودیخواســتهشــدحکومــترابــهشــکل
ــمت ــهس ــورراب ــدوکش ــلده ــالمتآمیزتحوی مس
ــال ــی،فع ــفالحرب ــدا،نای ــادنکشــاند.درابت ناکجاآب
ــرای ــابب ــنانق ــی،ازای ــابقدرگاردمل ــرس وافس
برانــدازیملــکســلمانومحمــدبنســلمان،ولیعهد
ــرداد.ســپسبرخــیمخالفــانوگروههــای وی،خب
ــد. ــتیبانیکردن ــیازویپش ــاالنمدن ــیوفع سیاس

بین الملل

 اوضاع پاکستان پس از انتخابات اخیر 
در گفت وگوی کیمیای وطن با احمد بروایه، کارشناس مسائل این کشور، بررسی شد

پاکستان در دوران عمران خان

ظریف: درخواست ترامپ برای مذاکره با ایران نمایش تبلیغاتی است



کوتاه اخبار 

 هشدار معاون وزیر نیرو 
درباره خطر کوچ جمعیت

عبــاس ســروش معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
ــم  ــرات اقلی ــت: تغیی ــار داش ــری اظه ــت خب در نشس
واقعیتــی اســت کــه در ســطح جهــان وجــود دارد و در 
برخــی نقــاط جهــان موجــب افزایــش دمــا و کاهــش 

ــت.  ــده اس ــا ش بارش ه
ــا کاهــش متوســط بارندگــی،  ــز ب ــران نی ــزود: ای وی اف
افزایــش متوســط دمــا و تغییــر رژیــم بارش هــا مواجــه 
شــده و ایــن شــرایط موجــب شــده اســت هــم از نظــر 
ــار  ــی دچ ــع زیرزمین ــر مناب ــم از نظ ــطحی و ه آب س

تنــش شــویم. 
ســروش بــا بیــان اینکــه آمارهــا نشــان می دهــد 
ــز ادامــه دارد گفــت:  ــده نی ــد در ســال های آین ایــن رون
ــا شــرایط بــه ســازگاری  مــا بایــد هماننــد نیاکانمــان ب
ــه  ــی پســندیده تر از مقابل ــا کم آب برســیم و ســازگاری ب
بــا خشکســالی اســت؛ زیــرا زورمــان بــرای مقابلــه بــه 
طبیعــت نخواهــد رســید و نتیجــه آن کــم آبــی و ریزگــرد 
ــم  ــدا کنی ــازگاری پی ــی س ــا کم آب ــر ب ــا اگ ــود؛ ام می ش
ــت  ــمندانه تر مدیری ــر و هوش ــرایط را بهت ــم ش می توانی

کنیــم. 
ــت  ــت: دول ــا گف ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
موافــق افزایــش تعرفــه آب بــرای پرمصرف هــا اســت، 
ــه  ــری تعرف ــش ۱.۴ براب ــه پیشــنهاد افزای ــن زمین در ای
ــد  ــرف می کنن ــو مص ــر الگ ــازاد ب ــه م ــانی ک ــرای کس ب

ــه شــده اســت.  ارائ
ــن  ــرو تأمی ــت وزارت نی ــه اولوی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
آب شــرب جمعیــت ســاکن در هــر نقطــه کشــور اســت 
گفــت: خطــر کــوچ جمعیــت وجــود دارد و اگــر در زمینــه 
مدیریــت مصــرف و تأمیــن آب بــه صورت کارشناســی و 
متعــادل عمــل نکنیــم باعــث می شــویم کــوچ جمعیــت 

ایجــاد شــود. 
ــا  ــه داد: م ــا ادام ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــاکن  ــه س ــک نقط ــه در ی ــی ک ــم آب جمعیت نمی توانی
ــت  ــن جمعی ــم ای ــم و بگویی ــن نکنی ــده اند را تأمی ش
بایــد جابه جــا شــوند؛ امــا ممکــن اســت بتوانیــم بــرای 
ــرزمین  ــش س ــای آمای ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــعه ب توس
نقــاط ســکونتی را بــه گونــه ای تأمیــن کنیــم کــه 
ــه ســاکن  ــی ک ــرای جمعیت ــن آب ب ــای تأمی ظرفیت ه

ــد. ــته باش ــود داش ــوند وج می ش

 بخشی از بیمه ایران
واگذار می شود

کــه  گفــت  مرکــزی  بیمــه  جدیــد  کل  رئیــس 
ــادی  ــاختارهای اقتص ــاح س ــا اص ــا ب ــم ت عاقه مندی
بتوانیــم بخشــی از بیمــه ایــران را واگــذار کنیــم. 
غامرضــا ســلیمانی بــا بیــان اینکــه مــا بــه دنبــال رشــد 
ــرای  ــت: ب ــتیم گف ــازی هس ــترش خصوصی س و گس
بیمــه ایــران هــدف ایــن نیســت کــه ایــن بیمــه بورســی 
ــار  ــی از آن را در اختی ــم بخش ــه می خواهی ــود، بلک ش
ــن  ــت ای ــوان وضعی ــا بت ــم ت بخــش خصوصــی بگذاری

بیمــه را متعادل تــر هــم کــرد. 
او بــا بیــان اینکــه بیمــه مرکــزی صاحــب هیــچ 
بیمــه ای نیســت اظهــار کــرد: مــا مقــام ناظــر هســتیم؛ 
امــا بــا ایــن حــال بــه دنبــال ایــن قضیــه هســتیم کــه 
ــه  ــم. شــرکت بیم ــت کنی ــای خصوصــی را تقوی بیمه ه
ایــران امــا یــک شــرکت دولتــی اســت کــه بــرای آنکــه 
از حالــت دولتــی خــودش خــارج شــود ابتــدا نیــاز بــه 

ــی دارد. ــای قانون ــی فراینده ط

اخبار اقتصادی

بسته ارزی جدید به زبان ساده
در بســته جدیــد ارزی کــه بــه زودی در بــازار ارز اجرایی 
خواهــد شــد، برخــی تفاوت هــا محســوس اســت و 
شــاید بتــوان از مهم تریــن آن هــا را حــذف نــرخ ۴۲۰۰ 
تومانــی دالر بــرای تمامــی واردکننــدگان و همچنیــن 
مشــروط  به طــور  هرچنــد  آزاد  بــازار  شــدن   بــاز 

دانست. 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــاره آن اس ــورد اش ــوع م ــن موض اولی
ــه تمامــی کاالهــای  ــی ب ــرار نیســت ارز ۴۲۰۰ تومان ق
وارداتــی اختصــاص پیــدا کنــد و کاالهــا دیگــر 
ــای  ــن ارز کااله ــه تأمی ــوند، بلک ــدی نمی ش گروه بن
ــرخ  ــا ن ــت ب ــوی دول ــتقیم از س ــی و دارو مس اساس
ــود و در  ــت می ش ــن و پرداخ ــان تأمی دالر ۴۲۰۰ توم
ســوی دیگــر تمامــی واردکننــدگان مــورد تأییــد وزارت 
صنعــت بــا ورود بــه بــازار ثانویــه می تواننــد ارز خــود 
را تأمیــن کننــد، بــا ایــن تفــاوت کــه ارز حاصــل 
ــش وارد ــن بخ ــه ای ــت ب ــر از نف ــه غی ــادرات ب  از ص

می شود.
یکــی دیگــر از تغییــرات مهمــی کــه در بســته جدیــد 
ــود کــه  ــازار آزاد ارز ب ــاز شــدن ب ــه ب ــوط ب رخ داد، مرب
ــمیت  ــه رس ــده و ب ــام ش ــاق اع ــته اول قاچ در بس
ــرد  ــام ک ــه اع ــن گون ــی ای ــد. همت ــناخته نمی ش ش
کــه ایــن روش اشــتباه بــوده و بــازار آزاد و صرافی هــا 
نیــز می تواننــد بــا توجــه بــه منابــع ارزی کــه کافــی و 

مناســب اســت، فعالیــت کننــد. 
ــا توجــه بــه مصوبــه هیئــت وزیــران، قــرار  هرچنــد ب
نیســت صرافی هــا ماننــد قبــل حضــور فعالــی در بازار 
داشــته باشــند؛ امــا بایــد یــادآور شــد کــه صرافی هــا 
معامــات خــرد می تواننــد  انجــام  در چارچــوب 
نســبت بــه خریــد ارز بــه صــورت اســکناس بــا رعایت 

مقــررات ارزی اقــدام کننــد.

تخم مرغ هم گران شد
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار اســتان 
تهــران بــا بیــان اینکــه هجوم مــردم بــه بــازار تخم مرغ 
دلیــل افزایــش قیمــت ایــن کاال اســت، گفــت: قیمت 
 ایــن کاال نســبت بــه هفتــه پیــش گــران شــده 

است.
ناصــر نبی پــور بــا بیــان اینکــه میانگیــن قیمــت هــر 
کیلوگــرم تخم مــرغ در مرغــداری ۷۸۰۰ تــا ۷۹۰۰ 
تومــان اســت، اظهــار داشــت: قیمــت این کاال نســبت 
بــه هفتــه گذشــته حــدود ۷۰۰ تومــان افزایــش یافتــه 

اســت. 
ــازار، افــزود:  ــاره دالیــل گرانــی تخم مــرغ در ب وی درب
هم اکنــون ۲۰ میلیــون قطعــه مــرغ پیــر در واحدهــای 
تولیــدی وجــود دارد کــه تولیــد ایــن مرغ هــا ۴۰ تــا ۵۰ 

درصــد کمتــر از مرغ هــای جــوان اســت. 
 رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار 
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه افزایش چشــمگیر قیمت 
گوشــت قرمــز و فرآورده هــای پروتئینــی، گفــت: 
همیــن مســئله باعــث شــده تقاضــا بــرای تخم مــرغ 
ــن کاال هجــوم  ــه ســوی ای ــد و مــردم ب افزایــش یاب

ــد.  آورن
نبی پــور بــا بیــان اینکــه مرغــداران بــه دلیــل تــرس از 
شــیوع بیمــاری آنفوالنــزا جــرأت جوجه ریــزی ندارند، 
افــزود: همچنیــن قیمــت تمــام شــده تولیــد افزایش 
چشــمگیری نســبت به ســال گذشــته داشــته اســت. 
ــروزه  ــه یک ــت )جوج ــت پول ــرد: قیم ــه ک وی اضاف
تخم گــذار نابالــغ( ســال گذشــته ۱۷ تــا ۱۸ هــزار 
ــا  ــه ۳۳ ت ــن عــدد ب ــوده اســت، امســال ای تومــان ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــان افزای ــزار توم ۳۴ ه
وی دربــاره صــادرات ایــن محصــول نیــز افــزود: 
امســال صادراتــی انجــام نشــده و مقــداری بســیاری 
جزئــی از ایــن کاال بــه صــورت قاچــاق بــه افغانســتان 

رفتــه اســت.

ــا تشــریح سیاســت های  ــر کار ب ــاون وزی مع
از  حمایــت  راســتای  در  وزارتخانــه  ایــن 
محرومــان، گفــت: بــه زودی کاال کارت بــرای 
تأمیــن کاالی اساســی بــه تمــام مــردم اعطاء 

می شــود. 
ــگار مهــر، احمــد مــی دری  ــه گــزارش خبرن ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
ــه  ــن وزارتخان ــت های ای ــریح سیاس ــه تش ب
در راســتای حمایــت از محرومــان پرداخــت و 
ــه  گفــت: طــی طرحــی کــه از طــرف وزارتخان
بــه معــاون اول رئیــس جمهــور ارســال شــده 
اســت، بــه زودی کاال کارت بــرای تأمیــن 
کاالی اساســی مــردم بــه آنهــا داده می شــود. 
ــی  ــای ربیع ــه آق ــنهادی ک ــزود: پیش وی اف
ــع  ــتادند، توزی ــری فرس ــای جهانگی ــرای آق ب
ــه  ــن الکترونیکــی اســت ک ــا کوپ کاال کارت ی
ــته  ــال گذش ــار س ــول چه ــبختانه در ط خوش
بــرای مددجویــان نهادهــای حمایتــی این کار 
را کردیــم و ایــن کاال کارت بــه آنهــا اختصــاص 
ــاون، کار و  ــا در وزارت تع ــود. م ــده ب داده ش
ــن کاال  ــه ای ــم ک ــی را داری ــن آمادگ ــاه ای رف

ــم.  ــه بدهی ــه اقشــار جامع ــه کلی کارت را ب
مــی دری افــزود: طــی دو ســه هفتــه گذشــته 
مرکــزی  بانــک  بــا  متعــددی  جلســات 
همــان  ترتیــب کــه  ایــن  بــه  داشــتیم، 
ــدی  ــه نق ــا آن یاران ــراد ب ــه اف کارت بانکــی ک
می گیرنــد را بــه کاال کارت تبدیــل کنیــم و 
افــراد بــا مراجعــه بــه فروشــگاه، کارت خــود را 
در دســتگاه می کشــند و ســهمیه کاالیــی کــه 
شــامل کاالهــای اساســی اســت را دریافــت 

ــد. کنن
 بسته های حمایتی برای خانوارهای 

کم درآمد
دربــاره جمعیــت  وزارت کار  رفــاه  معــاون 
ســازمان  پوشــش  تحــت  خانواده هــای 
 ۲ گفــت:  امــداد،  کمیتــه  و  بهزیســتی 
تحــت  خانــواده  هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون 
پوشــش ایــن نهادهــا هســتند کــه بــه 
 شناســایی هایی کــه اخیــرا انجــام دادیــم 

بــه یکــی از ایــن نهادهــا ۲۰ هــزار خانــواده و 
بــه دیگــری ۳۰ هــزار خانــواده اضافــه شــده 

اســت.
وی دربــاره شناســایی خانواده هایــی کــه 
کمتــر از ۷۰۰ هــزار تومــان )رقــم »فقــر 
ــه  ــت: در بودج ــد، گف ــد دارن ــی«( درآم مل
را  خانــوار  هــزار   ۸۰۰ حــدود   ۹۷ ســال 
شناســایی کردیــم کــه زیــر ۷۰۰ هــزار تومــان 
در مــاه درآمــد دارنــد؛ ازایــن رو پیشــنهاد 
داده ایــم تــا دولــت بســته های حمایتــی 
مختلفــی بــرای آنــان تــدارک ببینــد تــا 
ــه  ــود را ب ــد خ ــد درآم ــا بتوانن ــن خانواره ای
دســت کم ۷۰۰ هــزار تومــان در مــاه برســانند. 
ــت  ــراد تح ــتمری اف ــزود: مس ــی دری اف م
پوشــش بــا توجــه بــه تــورم افزایش داشــته 
اســت و تــاش کردیــم کــه بخشــی از 

هزینه هــای آنــان را پوشــش دهــد.

 فقر خوراکی در ایران ۲ درصد 
است

از  اندازه گیری هایــی کــه  بــه  توجــه  بــا 
روز  هــر  در  خانواده هــا  خــوراک  هزینــه 
انجــام شــده اســت، مــی دری در پاســخ 
ــا  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــئله ک ــن مس ــه ای ب
افزایــش ۵۵ درصــدی قیمــت تخم مــرغ 
ــرای  ــد ب ــواده بای ــک خان ــام، ی ــایر اق و س
هزینه هــای صبحانــه، نهــار و شــام خــود 
ــذارد؛ ــار بگ ــان کن ــزار توم ــت کم ۲۰۰ ه  دس

امــا صحبــت از پرداخــت فقــط ۷۰۰ هــزار 
تومــان اســت، گفــت: سیاســت دولــت ایــن 
نیســت کــه افــراد بــا دریافــت کمــک نقــدی، 
بلکــه می خواهیــم  بــازار کار نشــوند،  وارد 
زمینــه ای را فراهــم کنیــم کــه دنبــال کار برونــد 
ــن  ــی را تأمی ــای زندگ ــان هزینه ه ــا خودش ت
کننــد؛ امــا فقــر خوراکــی در کشــور وجــود دارد 
و میــزان آن ۲ درصــد اســت. مــی دری افــزود: 
کشــورهایی کــه زیــر ۵ درصــد از جمعیتشــان 
زیــر خــط فقــر خوراکــی باشــند کشــور ســبز 
محســوب می شــوند و لــذا ایــران کشــور ســبز 

اســت.
 مدل های سوءاستفاده از ارز دولتی

معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــه تشــریح مشــکات 
و  پرداخــت  کشــور  ارز  توزیــع  سیســتم 
ــکاف هایی دارد  ــی ش ــتم کنون ــت: سیس گف
ــاد  ــه فس ــن زمین ــتر از ای ــد بیش ــه می توان ک
ــرای  را فراهــم کنــد. اول اینکــه آنهایــی کــه ب
دریافــت ارز مراجعــه کرده انــد تولیدکننــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــکل ای ــتند. مش ــی نیس واقع
بانــک اطاعاتــی جامعــی از افــراد متقاضــی 
ــن در  ــدارد. ای ــود ن ــی وج ــت ارز دولت دریاف
ــاه سیســتمی  ــه وزارت رف شــرایطی اســت ک
ــا  ــه ب ــت ک ــرده اس ــاد ک ــود ایج ــرای خ را ب
وارد کــردن کــد ملــی افــراد بــه راحتــی 
 می توانیــم بــه اطاعــات آنهــا دسترســی پیــدا 

کنیم.
ــه کامــا  ــن مــورد قضی ــا در ای ــزود: ام وی اف
ــده و تقاضــای  برعکــس اســت. شــرکتی آم
دریافــت ارز بــا نــرخ ۴ هــزار و ۲۰۰ تومان کرده 
ــی  ــرکت در جای ــات آن ش ــا اطاع ــت؛ ام اس
وجــود نــدارد. اصــا در هیچ جــا نیامــده 
کــه ایــن شــرکت چــه تعــداد پرســنل دارد و 
چــه میــزان از بانــک وام گرفتــه اســت. حــاال 
ــا اســتفاده از چنیــن خائــی  ایــن شــرکت ب
۵ میلیــون دالر ارز دولتــی گرفتــه اســت؛ امــا 
فقــط معــادل ۲ و نیــم میلیــون دالر آن را 

ــت. ــاص داده اس ــرای واردات اختص ب

ــش  ــودی برای ــه س ــه چ ــت ک ــوم اس معل
ــزار و ۲۰۰  ــت ۴ ه ــه قیم ــی ارز را ب دارد وقت
ــان  ــزار توم ــا آن را ۸ ه ــرد؛ ام ــان می گی توم
یــا ۹ هــزار تومــان می فروشــد یــا هــر نــرخ 
ــر  ــتفاده دیگ ــد. سوءاس ــری می فروش دیگ
کــه صــورت گرفتــه ایــن اســت کــه واردکننده 
رفتــه و مثــا بــا ارز دولتــی کنجالــه، ســویا یا 
ــا  ــا را ب گوشــی همــراه وارد کــرده و بعــد آنه

ــه اســت. ــازار فروخت ــرخ آزاد در ب دالر ن
مــی دری افــزود: مــورد دیگــر این بوده اســت 
کــه واردکننــده بــا دور زدن قانــون، کاالیــی را 
کــه بــرای ایــران ســفارش داده را وارد کشــور 
دیگــر کــرده و آنجــا بــا نــرخ دالر آزاد فروخته 
ــردن  ــع ک ــرای جم ــال ب ــر ح ــه ه ــت. ب اس
 فســاد توزیــع ارز دو راه بیشــتر نداریــم:
ــع  ــک ۲- توزی ــور الکترونی ــدور فاکت ۱- ص

»کاال کارت« بیــن مــردم.
 کاال کارت برای تمام ایرانیان با 

سالی ۴ بار شارژ
ــنهاد  ــک پیش ــن الکترونی ــا کوپ کاال کارت ی
آقــای ربیعــی بــه دولــت بــوده اســت. ایــن 
ــر صــادر و  ــون نف ــرای ۱۰ میلی ــه ب کارت البت
ســالی ۳ تــا ۴ بــار شــارژ می شــود تــا آنهــا 
ــات و... را  ــل لبنی ــود مث ــوراک خ ــام خ اق
تهیــه کننــد. وزارت رفــاه آمادگــی دارد تــا کاال 

ــد.  ــی کن ــرای کل کشــور اجرای کارت را ب
مــی دری گفــت: در ماجــرای فســادهای 
ــه  ــه ب ــی ک ــوع ارز و رانت های ــر در موض اخی
وجــود آمــد بــه وضــوع شــاهد ســهل انگاری 

ــم. ــتگاه ها بودی ــی دس برخ

 پرداخت مستقیم پول آثار مخرب 
دارد

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغه هــای 
اســت،  مــردم  معیشــت  بحــث  دولــت 
گفــت: یــک پیشــنهاد مــا در ایــن مــورد، 
ــه ازای ورود  ــرد ب ــت. ف ــه اس ــت کاران پرداخ
ــه  ــون کارورزی و... کاران ــی همچ ــه طرح های ب
دریافــت می کنــد؛ یعنــی عــاوه بــر اینکــه در 
ــد  ــود می توان ــه کار می ش ــغول ب ــی مش جای
ــن  ــا همچنی ــد. م ــته باش ــم داش ــدی ه درآم
می توانیــم اگــر کشــاورزی نیــاز بــه زهکشــی 
زمینــش داشــت پــول آن را بپردازیــم تــا 
ــر  ــد. در ه ــش یاب ــاوری افزای ــره وری کش به
مــردم  بــه  مســتقیم  پــول  اگــر  صــورت 
پرداخــت شــود آثــار مخربــی دارد؛ زیــرا همــه 

آن می شــوند.  دریافــت  متقاضــی 
ــاون، کار و  ــی وزارت تع ــاه اجتماع ــاون رف مع
رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه ایــن وزراتخانه 
رفــاه  اطاعاتــی  »پایــگاه  از  اســتفاده  بــا 
ایرانیــان« مــواردی همچــون درصــد مالکیــت 
ــزان  ــا می ــران ی ــهر ته ــات ش ــودرو در مح خ
را  خانواده هــا  و  شــرکت ها  مالیات پــردازی 
مشــخص کــرده اســت، گفــت: دریافتیــم کــه 
نظــام مالیاتــی بــه جــای تکیــه بــر ثــروت، بــر 
شــرکت ها تکیــه کــرده اســت. مــا بــا مقــررات 
نادرســت کاری کرده ایــم کــه بنگاه هــا از ادامــه 
ــن در شــرایطی اســت  ــد. ای ــت بازبمانن فعالی
کــه ۳۰۰ هــزار خانــواده ثروتمنــد فــرار مالیاتــی 
داشــته اند، همچنیــن دریافتیــم کــه ۱۳۴ هــزار 

ــل وجــود دارد. ــده از تحصی کــودک بازمان

ــان  ــا بی ــع همگــن قطعه ســازان کشــور ب ــر انجمــن صنای دبی
اینکــه در حــال حاضــر ۱۰۰ قطعه ســاز کشــور در حالــت تعلیــق 
ــی  ــی پیش بین ــت: در شــرایط فعل ــی هســتند، گف ــا تعطیل ی
ــودرو  ــات خ ــت در قطع ــدی قیم ــا ۱۴۰ درص ــش ۸۰ ت افزای

مطــرح اســت. 
آرش محبی نــژاد در گفت وگــو بــا تســنیم، بــا اشــاره بــه 
اینکــه تولیدکننــدگان از بســته سیاســت ارزی دولــت حمایــت 
ــه را  ــن نکت ــد ای ــت بای ــه دول ــت: البت ــار داش ــد، اظه می کنن
هــم مدنظــر قــرار دهــد کــه تمــام مشــکات ارزی و تورمــی 
را در قالــب یــک سیاســت های هماهنــگ رفــع نمایــد و فقــط 
ــذارد؛  ــورم نگ ــرخ ارز و ت ــش ن ــر روی کاه ــود را ب ــز خ تمرک
ــی  ــه نگران ــرف نمی شــود، بلک ــا مشــکات برط ــه تنه ــرا ن زی

ــد.  ــد ش ــته خواه ــتر از گذش ــاع بیش ــدگان از اوض تولیدکنن
 دبیــر انجمــن صنایــع همگن قطعه ســازان کشــور تصریــح کرد: 

هــم اکنــون کل مطالبــات صنعــت قطعه ســازی بیــش از ۱۵ 
هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه حــدود ۵ هــزار میلیــارد تومان 

از ایــن مطالبــات معــوق اســت. 
ــازار  ــطح ب ــه در س ــت قطع ــش قیم ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــد ت ــی ش ــکار عامل ــفته بازی و احت ــفانه س ــت: متأس گف
ــه اعتقــاد  ــازار قطعــه ایجــاد شــود، البتــه ب مــوج گرانــی در ب
ــش  ــی افزای ــته ارزی پیش بین ــرای بس ــش از اج ــا پی ــا ت م
ــه نظــر می رســد  ــه ب ــود ک ــا مطــرح ب ۳۵ درصــدی قیمت ه
ــا ۱۴۰  ــش ۸۰ ت ــد افزای ــت های جدی ــدن سیاس ــرا ش ــا اج ب
ــت  ــه دول ــد ک ــودرو رخ ده ــات خ ــت در قطع ــدی قیم درص
بایــد ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داده و در قالــب 
ــازی  ــت قطعه س ــکات صنع ــع مش ــی، رف ــت های کل سیاس
ــا افزایــش قیمت هــا رشــد  ــرار دهــد ت ــز مــورد توجــه ق را نی

ــد. ــدا نکن ــی پی درخــور توجه

رئیــس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتــی دربــاره تأثیــر 
ــراه،  ــی هم ــازار گوش ــر ب ــت ب ــد ارزی دول ــته جدی بس
گفــت: اگــر ایــن بســته منجــر بــه تــک نرخی شــدن ارز 
شــود و هــر واردکننــده کــه خواســت ارز دریافــت کنــد 
ــازار موجــود باشــد، موفــق خواهــد   و کاال بــه وفــور در ب

بود. 
مخابراتــی  دســتگاه های  اتحادیــه  رئیــس  محبــی 
دربــاره  فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  جانبــی  لــوازم  و 
ــازار  ــر ب ــت ب ــد ارزی دول ــر بســته جدی ــی تأثی پیش بین
گوشــی همــراه اظهــار داشــت: اگــر ایــن بســته منجــر 
ــور در  ــه وف ــود و کاال ب ــدن ارز ش ــی ش ــک نرخ ــه ت ب
بــازار موجــود باشــد، شــاهد بازگشــت تعــادل بــه بــازار 

ــود.  ــم ب ــراه خواهی ــی هم گوش
ــی ارز در  ــرخ اصل ــه ن ــازار ثانوی ــرخ ب ــد ن وی گفــت: بای

کشــور شــود و هــر واردکننــده کــه خواســت ارز دریافــت 
ــته  ــورت بس ــن ص ــد؛ در ای ــد کاال وارد کن ــد و بتوان کن

موفــق اســت. 
بــه گفتــه وی، نبایــد ایــن طــور باشــد کــه بــازار ثانویــه 
ــد و دالر  ــر باش ــرخ دیگ ــک ن ــازار آزاد ی ــرخ و ب ــک ن ی
ــه در  ــود ک ــخت وارد ش ــد و کاال س ــرای واردات ندهن ب
ایــن صــورت بســته جدیــد ارزی تأثیــری نخواهــد 

ــت.  داش
محبــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــا بســته 
جدیــد ارزی دولــت امــکان کاهــش نــرخ دالر بــه حدود 
۸ هــزار تومــان وجــود دارد، گفــت: وقتــی آقــای همتــی 
رئیــس بانــک مرکــزی عــددی بــرای پیش بینــی نــرخ 
ارز بــازار ثانویــه اعــام نکــرد، مــا نیــز نمی توانیــم عــدد 

ــم. ــی کنی پیش بین

 ۹۳ ۱ میلیون لیتر؛ تولید روزانه بنزین۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛ 
اقساط ماهانه وام مسکن

درصد؛ کاهش قیمت زعفران 
در بازار جهانی

حاضــر حــال  در  ایــران  بنزیــن  روزانــه  تولیــد   میانگیــن 
۹۳ میلیون لیتر در روز است.

ســاله   ۱۲ تومانــی  میلیــون   ۱۶۰ وام  اقســاط  اکنــون  هــم 
مســکن، بــا نــرخ ســود ۸ درصــد حــدود یــک میلیــون و ۷۰۰ 

هــزار تومــان اســت.

بــا کاهــش ارزش ریــال در برابــر دالر مشــتریان خارجــی، 
قیمــت خریــد هــر کیلوگــرم زعفــران ایرانــی نســبت بــه مــدت 
مشــابه گذشــته در حــدود 5۰ درصــد کاهــش داده اســت.

3 قتصـــاد ا

،،
از  درصــد   5 زیــر  کــه  کشــورهایی 
جمعیتشــان زیــر خــط فقــر خوراکــی 
باشند کشور سبز محسوب می شوند 

و لــذا ایــران کشــور ســبز اســت

محمــود اکبــری بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: بــه دنبال 
ــرای تأمیــن حداکثــری  ــه ب سیاســت گذاری صــورت گرفت
ــل کاال  ــزان تحوی ــور، می ــتی کش ــن دس ــع پایی ــاز صنای نی
ــد  ــا رش ــال ۹۷ ب ــه اول س ــار ماه ــل در چه ــازار داخ ــه ب ب
ــته،  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس ۸ درص
ــان  ــن می ــه از ای ــید ک ــن رس ــزار ت ــون و ۵۰ ه ــه ۲ میلی ب
یــک میلیــون و ۲۸۲ هــزار تــن کاف گــرم بــه بــازار داخــل 
تحویــل شــده و نســبت بــه چهارماهــه اول ســال ۹۶ رشــد 

۲۴ درصــدی داشــته اســت.
ــه  در تیرمــاه امســال تحویــل محصــوالت فــوالد مبارکــه ب
بــازار داخــل نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــدی 
۱۹ درصــدی داشــته کــه از ایــن میــان تحویــل کاف گــرم 
بــه بــازار داخــل بــا رشــد چشــمگیر ۵۴ درصــدی بــه ۴۳۹ 

هــزار تــن در مــاه رســید.
بخــش  در  اول ســال ۹۷  ماهــه  در چهــار  همچنیــن 
ورق هــای رنگــی نیــز تحویــل محصــوالت بــه بــازار داخــل 
بیــش از ۱۰ درصــد نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته 

ــن رســید. ــزار ت ــه ۳۷ ه ــش داشــت و ب افزای
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه، از تخصیص ۲۸ 
درصــدی محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه تولیدکننــدگان لولــه 
ــع  ــزود: ســهم صنای ــر داد و اف ــل ســاختمانی خب و پروفی
ــازه های  ــد، س ــازان ۱۱ درص ــد، خودروس ــی ۱۹ درص تکمیل
ــد  ــیاالت ۵ درص ــال س ــای انتق ــد و لوله ه ــزی ۱۱ درص فل
بــوده اســت کــه ایــن صنایــع بزرگ تریــن مشــتریان فــوالد 

مبارکــه هســتند.

ــای  ــور در بازاره ــت حض ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــداوم حضــور  ــز ت ــت: در بخــش صــادرات نی ــی گف صادرات
مؤثــر در ایــن بــازار، بــا هــدف تأمیــن نیازهــای ارزی 
ــوازن  شــرکت مــورد توجــه قــرار گرفــت و ضمــن حفــظ ت
بازارهــای داخلــی، حضــور در بازارهــای صادراتــی بــا عرضــه 
ــال  ــد تخت ــاز مصــرف کشــور مانن ــر نی ــازاد ب محصــوالت م

هدف گــذاری و عملیاتــی شــد.
وی بــا اشــاره بــه میــزان عرضــه محصــوالت فــوالد مبارکــه 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی بی ــی و صادرات ــای داخل ــه بازاره ب
ــت از  ــه در حمای ــوالد مبارک ــر ف ــازنده و مؤث ــش س ــه نق ب
صنعــت و اقتصــاد کشــور، حجــم عرضــه انــواع محصــوالت، 
ــرکت  ــاح ش ــالروز افتت ــت وپنجمین س ــا بیس ــان ب همزم
ــور کــرد کــه در مجمــوع حــدود ۸۲  ــن عب ــون ت از ۱۰۰ میلی
درصــد آن بــه بــازار داخــل اختصــاص داشــت و مســتقیما 

در اختیــار صنایــع پاییــن دســتی قــرار گرفــت.
اکبــری توجــه به تولیــد محصوالت ویــژه و بــا ارزش افزوده 
بــاال را یکــی دیگــر از اســتراتژی های فــوالد مبارکــه خوانــد 
و در ایــن خصــوص افــزود: در ســال گذشــته، توســعه ســبد 
محصــوالت بــا تمرکــز بــر فــروش محصــوالت ویــژه )ارزش 
افــزوده بــاال( هماننــد ســال های قبــل بــه عنــوان یکــی از 
ــن راســتا  ــود؛ در ای اهــداف اســتراتژیک شــرکت مطــرح ب
 API حجــم فــروش ایــن محصــوالت نظیر انــواع ورق هــای
مــورد نیــاز صنایــع نفــت و گاز، ورق هــای کیفی ســاختمانی، 
صنعــت  نیــاز  مــورد  میکروآلیــاژی  و   IF ورق هــای 
ــید ــن رس ــزار ت ــون و ۴۳۸ ه ــک میلی ــه ی ــودرو و... ب  خ

فــروش  از کل  معــادل ۲۰ درصــد  میــزان  ایــن  کــه 
اســت. بــوده  محصــوالت 

وی افــزود میــزان واردات محصــوالت فــوالدی تخــت بــه 
ــه اول ســال ۹۷ حــدود ۵۰ درصــد و  ــار ماه کشــور در چه
در محصــوالت گــرم ۶۸ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه 
کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن کاهــش بــه دلیــل افزایــش 
عرضه هــای فوالدســازان داخــل ماننــد فــوالد مبارکــه 
ــی و  ــر عرضــه کاف ــر بیانگ ــن ام ــه اســت و ای ــق یافت تحق
متناســب بــا شــرایط بــازار داخلــی محصــوالت فــوالدی از 

ــوده اســت. ســوی فــوالد مبارکــه ب
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه در خاتمــه 
بــا رشــد  تصریــح کــرد: بــرای ســال ۹۷ متناســب 
ــروش ۷  ــرای ف ــزی الزم ب ــد، برنامه ری ــای تولی ظرفیت ه
ــه در  ــوالد مبارک ــن از محصــوالت ف ــزار ت ــون و ۶۰۰ ه میلی

دســتور کار قــرار دارد.
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ــهر،  ــری ش ــه دو کیلومت ــه فاصل ــان ب ــرب دهاق در غ
طبیعــت، محــل باصفایــی را بــه نــام »اردســته« بنــا 
کــرده اســت کــه قدمــت تاریخــی آن را خــدا می دانــد 
و از آغــاز و انجــام آن بی خبریــم. ایــن محــل از 
قدیم االیــام متوجــه خــاص و عــام بــوده و چشــمه ای 
ــردم  ــرای م ــی ب ــه در گردشــگری نقــش مهم دارد ک
ــردم از شــهرتی خــاص  ــان م ــد و در اذه ــا می کن ایف
برخــوردار اســت؛ آن چنــان کــه کمیــت نــزوالت 
ــری  ــدان تأثی ــر خروجــی آب چشــمه چن آســمانی ب
ــه  ــت ک ــد گذاش ــچ( نخواه ــا دو این ــچ ت ــک این )ی
ــت.   ــم گف ــه خواهی ــل آن را در ادام ــدودی دالی ــا ح ت
»چشــمه نعیــم« کــه از عجایــب کائنــات و بزرگ ترین 
ــا  ــاکان م ــه نی ــا آنجــا ک ــد اســت ت بخشــش خداون
ــردم  ــدد م ــالی های متع ــد، در خشکس ــاد دارن ــه ی ب
دهاقــان آب شــرب خــود را از ایــن محــل تهیــه 
ــت و  ــف آن، فصاح ــف و تعری ــس وص ــد. پ می کردن

بالغــت ســعدی را می طلبــد:
باد بهاری وزید از طرف مرغزار

باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار
ــالری« )جــزء  ــوه ق ــای »ک ــه در انته ــه ک ــن منطق ای
قلــل  بلندتریــن  از  یکــی  و  زاگــرس  رشــته کوه 
دهاقــان( قــرار دارد، دارای یــک صخــره بلنــد حــدودا 
ــاالی  ــر در ب ــطح نفوذناپذی ــن مس ــری و زمی 100 مت
صخــره در حــدود 50 هــزار متــر مربــع کاسه ای شــکل 
اســت )هماننــد ذخیره کــردن آب بــاران در آب انبارهــا( 
و ســفره های آب  زیرزمینــی را تشــکیل می دهــد کــه 
ــمه را  ــود و چش ــاری می ش ــنگی آب ج ــذ س از منف
بــه وجــود مــی آورد. )یکــی از شــاخص ترین صفــات 
ــی  ــت کیف ــوز از دخال ــه هن ــت ک ــن اس ــمه ای چش

ــده اســت.( ــات مصــون مان اشــرف مخلوق
ــه  ــد )حوضچ ــا مقص ــمه ت ــاز چش ــیر آب از آغ مس
ســنگی( حــدود 800 متــر اســت کــه بــا شــیب مالیــم 
طــی طریــق می کــرد و در مســیر آن چرنــده، خزنــده، 
ــا آرامــش خاطــر ســیراب می شــد. طیــور و ســطور ب

ــاه،  ــر آن در اطــراف جــوی ســبزه و گل و گی ــالوه ب ع
کــران تــا کــران روییــده بــود. ایــن منظــر دلپذیــر بــا 
آوای بلبــالن خوشــنوا، کبوتــران کوهــی، کبــکان دری 
و تیهــو و صــدای دلنشــین آب و تخت هــای طبیعــی 
در کنــار جــوی بــرای نشســتن جلــوه  خاصــی داشــت 
ــرف  ــر ط ــت ب ــراوت و ظراف ــی ط ــت از زیبای و طبیع
چمــن ســخن می گفــت و بــر خــود می بالیــد و 
ــه  ــا توج ــفانه ب ــر متأس ــال حاض ــه در ح ــد ک می نازی
ــال ها،  ــا، س ــس از قرن ه ــه پ ــکارهای بی روی ــه ش ب
ــت. از  ــده اس ــور مان ــتور و مهج ــا مس ــا و روزه ماه ه
ــوز  ــد جنگلــی اردســته هن درختــان کهنســال و تنومن
تعــداد معــدودی بــه جــا مانــده اســت. بزرگــی گفــت: 
بگــذار بگویــم زنده بــودن مــن در زنده بــودن طبیعــت 
ــان  ــهرداری دهاق ــت از ش ــزاوار اس ــس س ــت. پ اس
تشــکر شــود کــه قســمت پاییــن دره اردســته را کــه 
ریگــزاری بیــش نبــود، مشــجر کــرده کــه در آینــده ای 
ــد؛  ــد ش ــل خواه ــی تبدی ــارک جنگل ــه پ ــک ب نزدی
همچنیــن امکانــات تفریحــی و رفاهــی را بــرای مردم 
ــز  ــزا و خاطره انگی ــیار فرح اف ــه بس ــرده ک ــم ک فراه

اســت. 
ــود  ــدا می ش ــا هوی ــر کوه ه ــروب ب ــت غ ــی طلع وقت
ایــن خطــه باصفــا از صفــای باطــن خــود خبــر 
ــی  ــاران را )شــب ها نســیم خنک ــاد به لذت بخــش ب
ــاد  ــد ب ــد و همانن ــژده می ده ــرد( م ــدن می گی وزی
ــن و گذشــته های شــیرین  ــا از سرگذشــتی دیری صب
ــد  در جهــان گــذران پیــام می دهــد. مــردم حــق دارن
ــه  ــد و ب ــرک کنن خیابان هــای شــلوغ و پرآشــوب را ت
ــدم  ــت ق ــاه و طبیع ــای آرام گی ــتان و دنی ــاغ و بس ب
بگذارنــد. بــاغ و گل و گیــاه هــم فصلــی خــاص دارد. 

ــه مصــداق شــعر ســعدی: ب
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
ــگان و  ــگاه پلن ــه جای ــن قل ــدای ای در گذشــته در بلن
شــیران غــّران و عقاب هــای تیزپــرواز بــوده اســت کــه 

ــر ایــن مــکان فرمانروایــی می کردنــد. ــا ب گوی

 عوارض خود را بپردازید 
و هدیه بگیرید

مدیــر امــور درآمــد شــهرداری اصفهــان گفــت: تمــام 
دارنــدگان خودروهــای ســواری و وانــت دوکابیــن بــه 
غیــر از خودروهــای تاکســی مشــمول اجــرای طــرح 

بســته تشــویقی عــوارض خــودرو خواهنــد شــد.
نــادر آخونــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایمنــا اظهــار 
ــهروندان  ــرر ش ــت مک ــه درخواس ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
دربــاره اجــرای طــرح بســته تشــویقی عــوارض 
ــه پیشــنهاد شــهرداری اصفهــان و تصویــب  خــودرو ب
شــورای اســالمی شــهر از اول تیرمــاه ایــن طــرح آغــاز 

می شــود و تــا ۳1 شــهریورماه ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه اعطــای شــارژ هدیه اصفهــان کارت 
ــرای  ــان اج ــه در زم ــود ک ــهروندانی می ش ــامل ش ش
طــرح، عــوارض خــود را بپردازنــد، افــزود: تمــام 
دارنــدگان خودروهــای ســواری )بــه جــز خودروهــای 

ــود. ــد ب ــن طــرح خواهن تاکســی( مشــمول ای
مدیــر امــور درآمــد شــهرداری اصفهــان تصریــح 
ــودرو  ــوارض خ ــویقی ع ــته تش ــاس بس ــرد: براس ک
عــوارض  صرفــا  کــه  خوش حســابی  مشــتریان 
 10 مشــمول  هســتند،  بدهــکار  را  جــاری  ســال  
ــارژ در  ــورت ش ــه ص ــابی ب ــزه خوش حس ــد جای درص
اصفهــان کارت خواهنــد شــد و در صــورت داشــتن 
بدهــی از ســال های گذشــته، مشــمول دریافــت شــارژ 
ــش  ــده در فی ــه ثبت ش ــادل جریم ــان کارت مع اصفه

می شــوند. عــوارض 

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

بازی هــای دوران کودکــی، تداعــی خاطراتــی اســت 
کــه در بازنگری هــای روان شــناختی نقــش شــادی 
را در ذهــن یــادآور می شــوند. همچنیــن نــوع 
ــم،  ــه کرده ای ــازی تجرب ــه ب ــه در لحظ ــی ک تعامالت
ــد انتقــال  ــم و فراین ــازی آموخته ای ــر آنچــه از ب تأثی
اخالقــی،  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  هویت هــای 
ــا  ــه ســال ها در شــخصیت م ــی اســت ک پیامدهای

نهادینــه شــده اند. 
بــا توجــه بــه اهمیــت تأثیــر بــازی، رئیــس جزیــره 
ــی  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــه س ــته ب ــازی وابس ب
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان در گفت وگــو بــا 
ــن دوره  ــزاری اولی ــن از برگ ــای وط ــگار کیمی خبرن

ــر داد. ــودک خب ــازی ک ــی ب ــت مرب تربی
 بازی محدود به سن خاصی نیست

امینــه جاللــی راد، رئیــس جزیــره بــازی، بــا اشــاره 
بــه کارکردهایــی کــه بــازی در همــه ابعــاد جســمی، 

ذهنــی و شــخصیتی کــودک می توانــد داشــته 
باشــد، گفــت: در جزیــره بــازی به عنــوان یــک مرکــز 
ــعی  ــال، س ــا 10 س ــودکان 2 ت ــازی ک ــی ب تخصص
کــه  بازی هایــی  به روزســازی  بــرای  می کنیــم 
ــم.  ــزی کنی ــت، برنامه ری ــوب اس ــا خ ــرای بچه ه ب
ــازی  ــی ب ــت مرب ــن دوره تربی ــزاری اولی وی از برگ
ــر داد.  ــت موضــوع خب ــه اهمی ــا توجــه ب ــودک ب ک
ــه   ــوان زیرمجموع ــازی به عن ــره ب ــی راد از جزی جالل
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان نــام بــرد و گفــت: بــا ارائــه بــازی در 
اشــکال مختلف، بــه اهــداف تأثیرگــذاری و کاربردی 
بنیادیــن در بــازی می رســیم؛ زیــرا در بــازی، پــاره ای 
از اصــول و پارامترهــای روان شــناختی نهفتــه اســت 
کــه عــالوه بــر ابعــاد تفریحــی و شادی بخشــی، بــه 
ــد.  ــک می کن ــودکان کم ــخصیت ک ــکل گیری ش ش
جاللــی راد تأثیــر بــازی را آشــنایی کــودکان بــا 
در  انگیــزه ای  و  گیاهــان، حیوانــات، گل ســازی 
تقویــت تعامــالت کــودکان بــا همدیگــر و بــا والدین 

خــود، همچنیــن تقویــت دســت ها، اعضــای بــدن و 
رشــد فکــری دانســت و بــا اذعــان بــه اینکــه بــازی، 
ــنی  ــر س ــراد در ه ــه اف ــدارد و هم ــی ن ــن خاص س
می تواننــد از بــازی لــذت ببرنــد، بــه تشــریح نقــش 
ــازی پرداخــت.  ــوع ب ــار و ن ــازی ی ــازی، ب ــی ب مرب

ــرای  ــازی را ب ــی ب ــت مرب ــزاری دوره تربی وی برگ
آشــنایی بــا کارکردهــای بــازی و روان شناســی 
بــازی، روان شناســی کــودک و نقــش بــازی در 
تربیــت کــودک عنــوان کــرد و افــزود: برگــزاری ایــن 
ــا  ــد ت ــک می کن ــودک  کم ــای ک ــه مهده ــه ب برنام
بتواننــد مربیانــی کارآزمــوده را بــه کار گیرنــد و مربی 
ــاط  ــازی ارتب ــودک و ب ــن ک ــد بی ــد می توان توانمن

ــد.  ــرار کن برق
جاللــی راد بــا اشــاره بــه اســتفاده از  روان شناســان 
کــودک و روان شــناس بــازی، اســتادان کارآزمــوده و 
متخصــص در ایــن دوره، از تأثیــر انــواع بازی هــا در 
فراینــد رشــدی کــودکان ســخن رانــد و انــواع بــازی 
ازجملــه بــازی در فضــای بســته، بــازی آپارتمانــی، 
بــازی بــا اســباب بازی، بــازی بــدون وســیله و 
اســباب بازی، آشــنایی بــا حقــوق کــودک و حقــوق 
بازی یــار، آشــنایی بــا وظایــف مربــی بــازی و 
مــواردی دیگــر را ســرفصل های دوره تربیــت مربــی 
ــه  ــد ک ــی نامی ــاعت آموزش ــول 40 س ــازی در ط ب
ایــن مربیــان می تواننــد در مراکــز تخصصــی بــازی، 
خانــه خالقیــت، جزیــره بــازی، مهدهــای کــودک  و 

ــوند.  ــذب ش ــی ج ــز خصوص ــای مراک بازی خانه ه
وی تأکیــد کــرد: آموزش هــا محــدود بــه دوره 
ــن  ــات ای ــد اطالع ــون بای ــود و چ ــی نمی ش خاص
ــوند،  ــی نش ــار روزمرگ ــد و دچ ــه روز باش ــان ب مربی
ــازی  ــان ب ــرای مربی ــز ب ــدت نی ــای کوتاه م کارگاه ه
ــه  ــر ارائ ــی معتب ــن گواه ــود. همچنی ــزار می ش برگ

می گــردد. 
 سوت شادی به صدا درمی آید

رئیــس جزیــره بــازی در ادامــه گفت وگــوی خــود بــا 
خبرنــگار کیمیــای وطــن، بــه تشــریح فعالیت هــای 
جزیــره بــازی از ابتــدای تابســتان تــا پایــان فصــل 
پرداخــت و گفــت: هــر هفتــه از چهارشــنبه تــا 
ــی در  ــه تفریح ــاد و برنام ــاق ش ــک اتف ــه، ی جمع

ــود.  ــزار می ش ــادی برگ ــوت ش ــب س قال
وی از برگــزاری جشــنواره ماهیگیــری کــودکان، 
خانوادگــی،  گل بــازی  خانوادگــی،  ماســه بازی 
دست ســازه های خــالق بازیافتــی و بازی یافــت 
)بــازی بــا مــواد بازیافتــی(، رنگ بــازی، اوریگامــی 
بازی هــای  از  کــه  چهارشــنبه بازی  رولینــگ،  و 
خانوادگــی اســت و هــر چهارشــنبه تکــرار مــی 
ــا  ــا ب ــادران دان ــه، کارگاه م ــپزی کودکان ــود، آش ش
ــل  ــن، جشــن ها و مناســبت هایی مث حضــور والدی
ــت  ــا، تقوی ــدف م ــزود: ه ــر داد و اف ــر خب روز دخت
و  شــادی  بــا  همــراه  اعتمادبه نفــس کــودکان 

آنهــا و خانواده هاســت.  آرامــش 

ــر را مســابقه ســاخت  ــای دیگ ــی راد برنامه ه جالل
می گیرنــد،  جــان  پارچه هــا  فرفره هــا،کارگاه 
ســاخت  ســاله ها،   5 تــا   ۳ بــازی  جشــنواره 
پــرواز  کاغــذی،  و  چوب پنبــه ای  قایق هــای 
ــرد.  ــوان ک ــد عن ــا عی ــد ت ــن عی ــا و جش بادبادک ه
ــان و  ــعید قرب ــد س ــه دو عی ــه او در فاصل ــه گفت ب
ــر هــر بعدازظهــر برنامه هایــی برگــزار می شــود  غدی
ــت و  ــاس امنی ــا در احس ــن برنامه ه ــرات ای و تأثی
صمیمیــت کــودکان در کنــار خانواده هــا محســوس 

ــت.  اس
 جهان شهر اصفهان نیازمند فضای بازی

را  اصفهــان  ادامــه  در  بــازی  جزیــره  رئیــس 
ــتر  ــه بیش ــتلزم توج ــه مس ــد ک ــهری نامی جهان ش
مراکــز  و  بازی خانه هــا  توســعه  بــه  مســئوالن 
تفریحــی اســت و پیامــد آن، کاهــش تنش هــا 
و اضطــراب ناشــی از فضــای شــهری، کاهــش 
آســیب های اجتماعــی، پرخاشــگری و تحکیــم 
ــراد  ــه اف ــن آنک ــت؛ ضم ــی اس ــای خانوادگ پیونده
ــی  ــات، تفریحات ــن امکان ــا کمتری ــد ب ــاد می گیرن ی

ســالم و لذت بخــش داشــته باشــند. 
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  ظرفیــت  وی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان را در ایــن راســتا 
جالــب توجــه خوانــد و افــزود: بــا همــکاری مدیران 
شــهری، می توانیــم شــهروندانی شــاد و پویــا 

ــیم. ــته باش داش

ــت:  ــان گف ــی اصفه ــد صنعت ــگاهی واح ــاد دانش ــس جه رئی
)عملیاتی کــردن  آب  بازگردانــدن  بــرای  الزم  ظرفیت هــای 
آب هــای ژرف( اصفهــان را داریــم و اگــر حمایــت شــویم، 

ــم. ــرا کنی ــان آن را اج ــه خودم ــا هزین ــم ب حاضری
مرتضــی تیمــوری روز گذشــته در نشســت خبــری بــا خبرنگاران 
اظهــار داشــت: جهــاد دانشــگاهی اصفهــان ســه ســال اســت در 
ــه  ــوان )کمیت ــا عن ــه ای ب ــد و کمیت مبحــث آب فعالیــت می کن
آب جهــاد دانشــگاهی( تشــکیل داده اســت کــه در آن کمیتــه، 
مأموریــت مطالعــه بــر روی آب هــای ژرف بــه جهــاد دانشــگاهی 

واحــد صنعتــی ســپرده شــد.
ــی  ــه و بررس ــا مطالع ــا ب ــه داد: م ــر، وی ادام ــزارش مه ــه گ ب
مقــاالت بین المللــی توانســتیم بــه نتایــج خوبــی در مطالعــات 
آب هــای ژرف برســیم و آمادگــی خــود را بــرای عملیاتی کــردن 

ــان  ــات را در خراس ــن عملی ــم؛ ای ــالم می کنی ــای ژرف اع آب ه
ــم. ــاز کرده ای ــی آغ جنوب

رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد صنعتــی اصفهــان افــزود: در 
اصفهــان نیــز ظرفیــت ایــن را داریــم کــه وجــود یــا نبــود آب را 
بررســی کنیــم؛ ســپس حجــم و کیفیــت آب را تخمیــن بزنیــم و 

در پایــان نقــاط بهینــه بــرای حفــاری را انتخــاب کنیــم.
ــردن  ــرای عملیاتی ک ــا ب ــام ظرفیت ه ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــن کار  ــرای ای ــزات ب ــت: تجهی ــی اســت، گف ــای ژرف بوم آب ه
وارداتــی اســت؛ امــا نیروهــای داخلــی ظرفیــت اجرایی کــردن 
ــام  ــا اســتاندار انج ــه ب ــی ک ــا مکاتبات ــا ب ــد و م ــن کار را دارن ای
دادیــم، ایشــان را از ایــن عملیــات آگاه کردیــم و پیشــنهاد دادیم 
ــا هزینــه خودمــان ایــن کار را عملیاتــی کنیــم؛ امــا اســتاندار  ب

ــه مــا نــداد و مــا منتظــر جــواب ایشــان هســتیم. جوابــی ب
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گروه اصفهان

رئیــس مرکــز آمــوزش فنــی  و حرفــه ای شــهید 
رجایــی اصفهــان از اســتقبال دانش آمــوزان 
مهــارت  پــارک  طــرح  از  اصفهــان  شــهر 

داد. خبــر  ماهــر«  »دانش آمــوز 
ــوزش  ــز آم ــس مرک ــری، رئی ــا منتظ احمدرض
ــا  ــان، ب ــی اصفه ــه ای شــهید رجای ــی و حرف فن
بــر ترویــج فرهنــگ مهارت آمــوزی  تأکیــد 
گفــت: طــرح پــارک مهــارت بــرای اولیــن بــار در 
کشــور بــا هــدف اســتعدادیابی، رغبت ســنجی و 
ــوزان 7  ــرای دانش آم ــی ب ــزی آموزش برنامه ری
ــوزی و  ــه مهارت آم ــد ب ــال و عالقه من ــا 15 س ت

هدایــت آنهــا بــه کارگاه های آموزشــی براســاس 
توانایــی عمومــی و انگیــزش و همچنیــن ایجــاد 
بانــک اطالعــات دانش آمــوزان ماهــر اجــرا 

می شــود. 
حرفه هــای  بــه  جامعــه  نیــاز  افــزود:  وی 
بنابرایــن  اســت؛  بدیهــی  امــری  مختلــف 
مقدمــات  بــا  را  دانش آمــوزان  می بایســت 
و  کار  ارزش  و  شــغل  داشــتن  اهمیــت  و 
فعالیــت در اجتمــاع آشــنا ســاخت؛ زیــرا ادامــه 
ــه  ــه ای ک ــرفت جامع ــاع و پیش ــات اجتم حی
دانش آمــوزان در آن زندگــی می کننــد، بســتگی 
بــه انتخــاب شــغلی مناســب و ســازنده و مفید 
دارد. متأســفانه امــروز بــه دلیــل ناآشــنایی 

دانش آمــوزان و نوجوانــان بــا مشــاغل مختلــف 
و عــدم اســتعدادیابی و انتخــاب رشــته های 
ــا، شــاهد  ســلیقه ای از ســوی خانواده هــای آنه
اشــباع جامعــه از دانش آموختــگان در بعضی از 
رشــته های خــاص شــده ایم کــه ماحصــل ایــن 

ــت. ــکاری اس ــران بی ــده، بح پدی
منتظــری گفــت: مقــام معظــم رهبــری )مدظله 
العالــی( در ســخنانی یکــی از ابزارهــای اصلــی 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را شــکل گیری هویت 
مســتقل در نوجوانــان و جوانــان دانســتند و 
خاطرنشــان کردنــد تــا زمانــی کــه روحیــه 
وجــود  ایســتادگی  و  مقاومــت  و  اســتقالل 
نداشــته باشــد، اگــر مســئوالن صدهــا جلســه 

ــرای اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــند،  هــم ب
نتیجــه کامــل و درســت  بــه  درنهایــت کار 

ــید. ــد رس نخواه
بایــد  کردنــد  تأکیــد  ایشــان  همچنیــن 
و  شناســایی  دانش آمــوزان  اســتعدادهای 
پــرورش داده شــود تــا بتوانــد منشــأ ابتــکار در 

شــود. گوناگــون  حرفه هــای  و  مشــاغل 
احمدرضــا منتظــری در تکمیــل ایــن خبــر 
بیــان داشــت: ایــن طــرح در کشــورهایی نظیــر 
چیــن، ژاپــن، هنــد، آلمــان، هلنــد و اســپانیا، در 
ــی از  ــج آن را به خوب ــه نتای ــت ک ــال اجراس ح
ــوان  ــا می ت ــالق آنه ــزه و خ ــای کار باانگی نیروه
ــش  ــرای بی ــر ب ــال حاض ــرد. در ح ــاهده ک مش

ــع  ــدارس مقط ــوزان م ــر از دانش آم ــزار نف از ه
ــای  ــه کارگاه ه ــر هفت ــنبه ه ــی در پنجش ابتدای
ســاختمان،  بــرق  درودگــری،  الکترونیــک، 
ــرورش  ــوم، پ ــی، تراری ــوازم خانگ ــرکار ل تعمی
گیاهــان آپارتمانــی، آشــپزی، شــیرینی  پزی، 
تشــریفات، عکاســی، فتوشــاپ، کافی شــاپ 
ــب  ــغول کس ــا مش ــود و آنه ــزار می ش و ... برگ
مهــارت هســتند کــه قبــل از ورود بــه کارگاه های 
ــور  آموزشــی والدیــن دانش آمــوزان در قالــب ت
مهــارت از کارگاه هــای آموزشــی مجموعــه بازدید 
ــتعدادیابی در  ــد و اس ــس از بازدی ــد و پ کرده ان
ــوزان وارد  ــاوره، دانش آم ــی مش ــد تخصص واح

ــده اند. ــا ش ــن کارگاه ه ای

ــوزه  ــدات ح ــا تهدی ــه ب ــی »مقابل کارگاه آموزش کیمیای وطن

ســایبری و پیشــگیری از تخلفــات رایانــه ای و اینترنتــی« در مخابرات 
منطقه اصفهان برگزار شد.

بــه همــت اداره حراســت، کارگاه آموزشــی »مقابلــه با تهدیــدات حوزه 
ســایبری و پیشــگیری از تخلفــات رایانــه ای و اینترنتــی«  بــا حضــور 
معاونان، مدیران، رؤســای ادارات، رؤســای مراکز و کارشناســان IT در 

ســالن کوثــر مخابــرات منطقــه اصفهــان برگزار شــد.
  ،IT ــوزه ــص ح ــا، متخص ــر پوردان ــاعته دکت ــه 4 س ــن جلس در ای
ضمــن تشــریح اوضــاع کنونــی کشــور در حــوزه ســایبری بــر لــزوم 
آمــوزش قشــرهای مختلــف جامعــه بــرای مصون مانــدن از تهدیدات 

ــرد. ــد ک ــن عرصــه تأکی ــر ای جبران ناپذی
ــا افــزود: جرائــم ســایبری، نوعــی از جرائــم اینترنتــی اســت  پوردان
ــود  ــه وج ــایبر ب ــط س ــه در محی ــود ک ــی می ش ــامل جرم های و ش

می آینــد و تهدیــدی بــرای امنیــت ملــی بــه شــمار می رونــد. جرائــم  
ــژه  ــری دانســت؛ به وی ــم کامپیوت ــوان مکمــل جرائ اینترنتــی را می ت
ــط  ــم در محی ــه جرائ ــه ب ــری ک ــم نســل ســوم کامپیوت اینکــه جرائ
مجــازی معــروف اســت، غالبــا از طریــق ایــن شــبکه جهانــی اتفــاق 

می افتــد.
ــه  ــوع ازجمل ــیوه های متن ــه ش ــد ب ــم می توان ــن جرائ ــت: ای وی گف
ــرا و  ــری، افت ــل کامپیوت ــابوتاژرایانه ای، جع ــه ای، س ــی رایان جاسوس
نشــر اطالعــات از طریــق پســت الکترونیــک، تطهیــر نامشــروع پول، 
ــک و  ــم در تجــارت الکترونی ــت، جرائ ــواد مخــدر، کپی رای قاچــاق م

بســیاری از جرائــم دیگــر باشــد.
پوردانــا خانواده هــا را اولیــن قربانیــان ایــن جنــگ مجــازی دانســت 
و اذعــان کــرد: دشــمن در فضــای مجــازی بنیــاد خانواده هــا را نشــانه  

رفتــه اســت و خانواده هــا بایــد ایــن تهدیــد را  جــدی بگیرنــد.

 تمام ظرفیت ها برای عملیاتی کردن آب های ژرف 
در اصفهان وجود دارد

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید رجایی اصفهان خبر داد:

اجرای طرح پارک مهارت به منظور تربیت دانش آموز ماهر

برگزاری کارگاه آموزشی »مقابله با تهدیدات حوزه سایبری« 
در مخابرات منطقه اصفهان 

 معاون حفاظت و بهره برداری 
 شرکت آب منطقه ای اصفهان 
 با اشاره به باز شدن زاینده رود 

برای نجات باغهای غرب اصفهان:
آب به اصفهان نمی رسد

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــا اشــاره بــه بازگشــایی 10 روزه ســد زاینــده رود  اصفهــان ب
ــت:  ــان گف ــرب اصفه ــای غ ــات باغ ه ــاری و نج ــرای آبی ب
ــتیم؛  ــان هس ــرب اصفه ــن آب ش ــران تأمی ــان نگ همچن

ــم. ــد داری ــز امی ــزه نی ــای پایی ــه بارش ه ــه ب البت
حســن ساســانی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه 
بــرای نجــات 17 هــزار هکتــار باغ هــای غــرب اصفهــان، آب 
زاینــده رود رهاســازی می شــود، اظهــار کــرد: پیــش از ایــن 
قــرار بــود آبیــاری باغ هــای غــرب اصفهــان از طریــق منابــع 
ــا تانکــر انجــام  آب هــای زیرزمینــی بــه صــورت ســیار و ب
 شــود کــه بــه دلیل افــت شــدید آب هــای زیرزمینــی و نبود

منابــع آبــی ایــن باغ هــا تحــت تأثیــر تنــش شــدید قــرار 
گرفــت.

ــن موضــوع در شــورای هماهنگــی حوضــه  ــزود: ای وی اف
ــرای  ــد ب ــرر ش ــرح و مق ــران مط ــده رود در ته ــز زاین آبری
ــت  ــه قدم ــان ک ــرب اصفه ــای غ ــات باغ ه ــظ و نج حف
ــهر،  ــتان های خمینی ش ــژه در شهرس ــادی به وی ــیار زی بس
نجف آبــاد و ... دارنــد، حــدود ۳0 میلیــون متــر مکعــب از 

ــود. ــازی ش ــده رود آب رهاس ــد زاین ــره س ذخی
ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای رســیدن آب بــه 
باغ هــای غــرب اصفهــان، مســیر رودخانــه به ویــژه در 
ــاد بایــد  ــا ســد نکوآب محــدوده بیــن ســد چــم آســمان ت
همــوار باشــد، تصریــح کــرد: تحویــل آب بــه نحــوی اســت 
کــه از ســد نکوآبــاد بــه پاییــن، آبــی تحویــل داده نمی شــود 

ــد رســید. ــان نخواه ــه اصفه ــده رود ب و اصــال آب زاین
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن محــدوده ۳0 کیلومتــری، 
بندهــای ســنگی وجــود دارد کــه بایــد بــرای حرکــت 
ــه  ــض اینک ــه مح ــزود: ب ــود، اف ــته ش ــوار آب برداش هم

 ایــن محــدوده توســط کشــاورزان شهرســتان آمــاده شــود، 
شــرکت آب منطقــه ای آب را از ســد زاینــده رود بــرای حفــظ 

باغ هــای غــرب اصفهــان رهاســازی می کنــد.
ــاری  ــه ج ــان هفت ــا پای ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــانی ب ساس
آب از ســد زاینــده رود رهاســازی می شــود، امــا روز آن 
هنــوز مشــخص نیســت، اظهــار کــرد: مطابــق برنامــه ســد 
ــرب  ــای غ ــدن باغ ه ــاری و زنده مان ــرای آبی ــده رود ب زاین
ــود؛ امــا پــس از  ــاز خواهــد ب ــه مــدت 10 روز ب اصفهــان ب
ــن  ــرای ای ــی ب ــر آب ــد، دیگ ــای س ــدن دریچه ه بسته ش

ــت. ــد داش ــود نخواه ــا وج باغ ه
ــن  ــش از ای ــا پی ــه »ت ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــال  ــرب، احتم ــن آب ش ــدید تأمی ــی ش ــل نگران ــه دلی ب
ــر  ــا صف ــاورزی و باغ ه ــرای کش ــده رود ب ــایی زاین بازگش
ــن آب  ــران تأمی ــان نگ ــت: همچن ــود«، گف ــالم شــده ب اع
ــه بارش هــای  ــدوار ب ــه امی ــان هســتیم؛ البت شــرب اصفه
پاییــزه نیــز هســتیم؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 17 هزار 
هکتــار بــاغ بــه معنــای ریــه اصفهــان در منطقــه غــرب در 
ــد،  ــن برون ــا از بی ــن باغ ه ــر ای ــت و اگ ــودی اس ــال ناب ح

ــر آب، هــوای خــود را از دســت خواهــد  اصفهــان عــالوه ب
داد.

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــرو و شــرکت آب  ــه وزارت نی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
ــه بازگشــایی آب  ــدام ب ــزرگ اق ــا ریســکی ب ــه ای ب منطق
ــرده  ــان ک ــرب اصفه ــای غ ــاری باغ ه ــرای آبی ــده رود ب زاین
اســت، تصریــح کــرد: تصمیــم بازگشــایی آب بــرای 
باغ هــای غــرب اصفهــان بــه دلیــل نیــاز کشــاورزان بــه آب 
و بــا تأییــد جهــاد کشــاورزی صــورت گرفــت. البته ایــن کار 
بــا بازدیــد میدانــی شــرکت آب منطقــه ای و تشــخیص نیاز 

ــر داده شــد. ــران خب ــه ته ــه آب، ب ــا ب باغ ه
مســیر  ایــن  در  غیرمجــاز  برداشــت های  دربــاره  وی 
کــه در زمــان جاری بــودن زاینــده رود انجــام می شــود، 
بــا  برداشــت ها  ایــن  قطــع  طــور  بــه  تأکیــد کــرد: 
قطــع بــرق پمپ هــا و مســدودکردن نهرهــای ســنتی 
کافــی  نیروهــای  اســتقرار  بــا  و  می شــود  کنتــرل 
خواهیــم  جلوگیــری  غیرمجــاز  برداشــت های   از 

کرد.

ــت:  ــا گف ــران در کنی ــفیر ای کیمیای وطن س
ــال وجــه از  ــرای انتق ــی ب کارمــزد بانک هــای ایران

کنیا باید تعدیل شود. 
ــا گفــت:  ــران در کنی ــوری اســالمی ای ســفیر جمه
کنیــا، دروازه ورود شــرق آفریقاســت و بــا صــادرات 
ــن  ــرق ای ــازار ش ــه ب ــد ب ــور می توانی ــن کش ــه ای ب

قــاره وارد شــوید.
هــادی فرجونــد در ســمینار آشــنایی با بــازار کنیا در 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ســالن همایش هــای بین الملل
ــر اینکــه هیــچ محدودیتــی  ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
در تعامــل اقتصــادی ایــران بــا کنیــا وجــود نــدارد، 
افــزود: نداشــتن شــناخت از بــازار کنیــا، مهم تریــن 
ــرای  ــی ب ــرکت های ایران ــش روی ش ــش پی چال

حضــور بلندمــدت در ایــن کشــور اســت.  
وی بــا اشــاره بــه دریافــت دو درصــد کارمــزد 
بانــک توســعه صــادرات بــرای جابه جایــی وجــوه 
ــا  ــای کنی ــت: بانک ه ــران گف ــا و ای ــن کنی ــد بی نق
ــرای ایــن جابه جایــی 25 صــدم درصــد کارمــزد  ب
ــه   ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــت می کنن دریاف
ــه  ــک ب ــه را در بان ــد ارز حاصل ــز بای ــده نی صادرکنن

ــد.  ــل کن ــان تبدی ــرخ 4200 توم ن
وی تصریــح کــرد: طــی 20 ســال گذشــته 9 
شــرکت ایرانــی در کنیــا مشــغول فعالیــت بودنــد 
کــه در حــال حاضــر بــه 42 شــرکت رســیده اســت 
و تــا پایــان ســال بــه 50 شــرکت خواهــد رســید.

وی افــزود: تــا قبــل از ســه ســال پیــش صــادرات 

ایــران بــه کنیــا ســاالنه ۳8 میلیــون دالر بــود که در 
ســال 1۳96 بــه 1۳6 میلیــون دالر رســیده اســت و 
طــی 6 ماهــه اول ســال بــه 76 میلیــون می رســد.

وی از ظرفیــت صــادرات 180 میلیــون دالری ایــران 
بــه کنیــا طــی یــک ســال آینــده خبــر داد و گفــت: 
ــال  ــا حضــور فع ــد ب ــی می توانن شــرکت های ایران
ــکاری  ــه هم ــور زمین ــن کش ــگاه های ای در نمایش
بلندمــدت اقتصــادی را فراهــم کننــد.وی چــای را 
مهم تریــن کاالی صادراتــی کنیــا برشــمرد و گفــت: 
شــرکت های ایرانــی می تواننــد بــا خریــد چــای از 
ــی  ــه ســایر کشــورهای عرب ــا و صــادرات آن ب کنی
ــای  ــعه همکاری ه ــه توس ــه زمین ــیای میان و آس

اقتصــادی بــا کنیــا را افزایــش دهنــد.

وی بــا مقایســه حضــور شــرکت های ترکیــه ای در 
کنیــا تصریــح کــرد: ترکیــه ظــرف مــدت 8 ســال 
400 شــرکت را در ایــن کشــور بــه فعالیــت دعــوت 
و زمینــه صــادرات 400 میلیــون دالر کاال و خدمــات 

را بــه ایــن کشــور فراهــم کــرده اســت.
ــاالنه 5/5  ــا س ــت: کنی ــا گف ــران در کنی ــفیر ای س
ــارد دالر واردات و  ــادرات و 16 میلی ــارد دالر ص میلی

ــی دارد. ــاری منف ــراز تج ت
ــد  ــور را 40 درص ــن کش ــکاری در ای ــزان بی وی می
ــوان کــرد و گفــت: تقاضــا  و نیــروی کار را ارزان عن
بــرای مســکن کوچــک و متوســط در ایــن کشــور 

ــه اســت.  افزایــش یافت
قاســمعلی جبــاری، عضــو هیئت رئیســه اتــاق 
گفــت:  ســمینار  ایــن  در  اصفهــان،   بازرگانــی 
آفریقــا فرصــت خوبــی بــرای شــرکت های ایرانــی 
ــن  ــدت در ای ــت بلندم ــه خواســتار فعالی اســت ک

کشــورند.
شــرکت های  از  بعضــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــغول  ــا مش ــت در کنی ــان سال هاس ــتان اصفه اس
ــل و  ــه حم ــائلی ازجمل ــا مس ــا ب ــد؛ ام فعالیت ان
ــن بانک هــای دو کشــور  ــال وجــوه بی نقــل و انتق

ــتند. ــه رو هس روب
وی خواســتار ارائــه تســهیل ویژه از ســوی ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران بــرای شــرکت کنندگان 
ــی از  ــت: بعض ــد و گف ــا ش ــگاه های کنی در نمایش
ــگاه های  ــان در نمایش ــتان اصفه ــرکت های اس ش
کنیــا شــرکت کردنــد و بــه دلیــل شــرایط سیاســی 

ــوند. ــق  ش ــته اند موف نتوانس
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  آمادگــی  از  جبــاری 
بــرای  اعــزام هیئت هــای تجــاری بــه کنیــا و 
 برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی در ایــن کشــور خبر

 داد. 

#خبر _گردی
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مهــدی بذرافشــان، مدیــر مرکــز ارتباطــات و امــور 
بین الملــل شــهرداری کاشــان، گفــت: بیــش از 40 اســتاد 
ــان فارســی شــاغل در دانشــگاه های خــارج از کشــور  زب

ــد. ــد کردن ــان بازدی ــی کاش ــت تاریخ ــته از باف روز گذش
دوره  برگــزاری هشــتاد وپنجمین  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــعدی و توره ــاد س ــی بنی ــان فارس ــی زب دانش افزای
ایران شناســی حاشــیه آن تصریــح کــرد: ایــن اســتادان 
بــا همــکاری شــهرداری و اداره میــراث فرهنگــی کاشــان 
ــی  ــاغ جهان ــل ب ــری مث ــای فاخ ــد از بناه ــن بازدی ضم
ــز حمــام  ــی و بروجــردی و نی فیــن، خانه هــای طباطبای
ســلطان امیراحمــد، از نزدیــک بــا هویــت و اصالت هــای 

معمــاری کویــر آشــنا شــدند.
مدیــر مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
کاشــان افــزود: در ایــن تــور فرهنگــی یــک روزه، اســتادان 
ــه  ــف ازجمل ــور مختل ــی از 12 کش ــان فارس ــوزش زب آم
ــدا،  فرانســه، ازبکســتان، تاجیکســتان، ارمنســتان، اوگان
بنــگالدش، ســوریه، ترکیــه، آلبانــی و... بــه همــراه 
تعــدادی از اســتادان ایرانــی بنیــاد ســعدی حضــور 

ــتند. داش
ــان فارســی خارجــی  ــه داد: اســتادان زب بذرافشــان ادام
در ایــن ســفر عــالوه بــر بازدیــد از بافــت تاریخــی 
ــهر در  ــن ش ــزرگ ای ــاهیر ب ــا مش ــتین ها، ب ــار نخس دی
عرصه هــای مختلــف هنــر، صنعــت و ادب آشــنا شــدند.

ــی  ــق ارزیاب ــی را موف ــداد فرهنگ ــن روی ــزاری ای وی برگ
ــن  ــی از ای ــای فرهنگ ــی توره ــرد: برپای ــان ک و خاطرنش
تاریخــی  بــر معرفــی ظرفیت هــای  عــالوه  دســت، 
ــم  ــگری را فراه ــت گردش ــق صنع ــه رون ــد زمین می توان

ــد. کن
ــای  ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــاد ســعدی اق هرســاله بنی
ــی  ــان فارس ــی آموزان و مدرس ــژه فارس ــی وی دانش افزای
ــر از مدرســان خارجــی  ــز 120 نف ــد کــه امســال نی می کن
ــا ضمــن  ــه ایــران دعــوت شــده اند ت از سراســر جهــان ب
ــی  ــهرهای تاریخ ــد از ش ــا بازدی ــن دوره، ب ــرکت در ای ش
ــود  ــی خ ــش ایران شناس ــت دان ــه تقوی ــان ب ــل کاش مث

ــد. بپردازن

شهردار مبارکه عنوان کرد:
آتش نشانان، غیورمردان بی ادعا

بی ادعــای  مــردان  ایثــار  گفــت:  مبارکــه  شــهردار 
آتش نشــان نشــان از ایثارگــری بــه همــراه غیرت، شــعور 

و بلنــدی اراده، آنــان دارد.
آییــن تکریــم و معارفــه  ســید محسن هاشــمی در 
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی
شــهرداری مبارکــه بــا بیــان اینکــه کار آتش نشــانان 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــم اس ــمند و مه ــزرگ، ارزش ــیار ب بس
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان های آتش نش ــز و س مراک
ــازمان های  ــا و س ــاس ترین واحده ــن و حس از مهم تری
ــا و  ــور و از ارگان ه ــهرداری های کش ــش ش ــت پوش تح

ــت. ــی اس ــی و جهان ــای بین الملل نهاده
ــات  ــرای نج ــود ب ــان خ ــانان از ج ــزود: آتش نش وی اف
جــان دیگــران می گذرنــد و ایــن بســیار ارزشــمند و 

شــایان تقدیــر اســـت.
ــن  ــای ای ــت ارتق ــه اهمی ــا اشــاره ب ــه ب شــهرداری مبارک
ــان،  ــوزش کارکن ــت: آم ــا گف ــی زمینه ه ســازمان در تمام
به کارگیــری  و  شناســایی  عمومــی،  آموزش هــای 
ــه  ــی اســت ک ــه موضوعات ــق ازجمل ــران کاردان و الی مدی
بایــد در شهرســتان مبارکــه توجــه ویــژه ای بــه آنهــا شــود.

ابرپروژه مشارکتی شهرداری 
زرین شهر روی ریل تکمیل

ــم  ــه متم ــب الیح ــا تصوی ــت: ب ــهر گف ــهردار زرین ش ش
ــن  ــردم و همچنی ــارات م ــل، انتظ ــل و نق ــهرک حم ش
ــدان  ــون داران از شــهرداری زرین شــهر دوچن ــف کامی صن
شــده اســت و بــر همیــن اســاس امیدواریــم بــا امضــای 
موافقت نامــه اصولــی شــهرک و تزریــق اعتبــارات و 
ایــن  اداری شــاهد راه انــدازی  کاهــش بوروکراســی 

ــیم. ــن باش ــان ممک ــن زم ــه در کمتری مجموع
میثــم محمدی در نشســت بــا مدیر کل راهــداری و حمل 
ــهرک  ــروژه ش ــرد: پ ــار ک ــان اظه ــاده ای اصفه ــل ج و نق
حمــل و نقــل کاالی زرین شــهر ازجملــه پروژه هــای مهــم 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــان ب ــتان لنج ــذار در شهرس و تأثیرگ
ــا  ــد خــورد؛ ام ــا مشــارکت بخــش خصوصــی کلی ــه ب ک
ــا  ــائل ب ــی مس ــل بعض ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــی س ط
چالش هایــی مواجــه شــده بــود و ایــن درح الــی اســت 
کــه ایــن پــروژه، یکــی از حســاس ترین و تأثیرگذارتریــن 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــهرداری ب ــارکتی ش ــای مش پروژه ه
ــهر  ــالمی زرین ش ــورای اس ــهرداری و ش ــزود: ش وی اف
مســائل،  بــه  جهــادی  نگاهــی  بــا  پنجــم  دوره  در 
تالش هــای بســیاری را انجــام دادنــد تــا بــا تصمیمــات 
شــهر  در  را  مســائل  از  گوشــه ای  کارشناسی شــده 
ــر همیــن اســاس پــس از  ــم و ب زرین شــهر مرتفــع کنی
برگــزاری جلســات کارشناســی متعــدد بــا ســرمایه گذاران 
ــده شهرســتان لنجــان، ادارات  بخــش خصوصــی، نماین
ــل  ــل و نق ــهرک حم ــروژه ش ــا پ ــط ب ــای مرتب و نهاده
ــب ــه تصوی ــل ب  و...، الیحــه متمــم شــهرک حمــل و نق

رسید.
ــا بیــان اینکــه امــروز مــردم توقــع  شــهردار زرین شــهر ب
ــل کاالی  ــل و نق ــهرک حم ــال ها ش ــس از س ــد پ دارن
ــان  ــتاندار اصفه ــود و اس ــف ش ــن تکلی ــهر تعیی زرین ش
نیــز تأکیــد فراوانــی بــر بهره بــرداری از ایــن پــروژه دارنــد، 
تصریــح کــرد: بــا تصویــب الیحــه متمــم شــهرک حمــل 
و نقــل انتظــارات مــردم و همچنیــن صنــف زحمتکــش 
زرین شــهر  شــهرداری  مجموعــه  از  کامیــون داران 
دوچنــدان شــده اســت و بــر همیــن اســاس امیدواریــم 
ــق  ــا تزری ــهرک ب ــی ش ــه اصول ــای موافقت نام ــا امض ب
اعتبــارات و کاهــش بوروکراســی اداری، شــاهد راه انــدازی 

ــن زمــان ممکــن باشــیم. ایــن مجموعــه در کمتری

سفیر ایران در کنیا:
کارمزد بانک های ایرانی برای انتقال وجه از کنیا باید تعدیل شود
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تازه های پزشکی

 تأثیر »لوله گوش« 
در پیشگیری از عفونت گوش

براســاس اعــام آکادمــی گــوش و حلــق و بینــی آمریــکا، 
اکثــر کــودکان تــا ســن ۵ ســالگی مبتــا بــه عفونــت گــوش 

خواهنــد شــد.
ــدون  ــوش ب ــای گ ــر عفونت ه ــان اکث ــه متخصص ــه گفت ب
ــا مصــرف دوز مشــخص  هیــچ گونــه اقــدام پزشــکی یــا ب
آنتی بیوتیــک درمــان خواهنــد شــد؛ امــا در کــودکان 

عفونت هــای گــوش مزمــن می شــوند.
در ایــن مــوارد پزشــک ممکــن اســت بــا اســتفاده از 
قــراردادن لوله هــای تمپانوســتومی، معــروف بــه لولــه 
گــوش، عفونــت را درمــان کنــد. بــه ایــن لوله هــا، لوله هــای 
میرینگوتومــی، لوله هــای تهویــه گــوش یــا لوله هــای 

یکسان ســازی فشــار هــم گفتــه می شــود.
ــان  ــا هم ــوش ی ــه گ ــه تهوی ــتن لول ــی گذاش ــل جراح عم
عمــل جراحــی VT، از عمل هــای جراحــی اســت کــه 
امــروزه بســیار انجــام می شــود. عمــل جراحــی گذاشــتن 
ــه گــوش شــایع ترین جراحــی تحــت بیهوشــی  ــه تهوی لول

ــت.  ــوکان اس در ک
و موجــب  گاهــی عفونت هــای گــوش مزمــن شــده 
مشــکاتی مثــل کاهــش شــنوایی یــا مشــکات رفتــاری و 
گفتــاری می شــود. در ایــن مــوارد، عمــل جراحــی گذاشــتن 
لولــه تهویــه توســط متخصــص گــوش و حلــق و بینــی الزم 

اســت.
هســتند کــه  نازکــی  اســتوانه های  لوله هــای گــوش، 
ــت  ــی حرک ــوش میان ــمت گ ــه س ــوا ب ــد ه ــازه می دهن  اج

کند. 
لوله هــای کوتاه مــدت کوچک تــر بــوده و معمــوال بــه مــدت 
ــس از آن  ــوند و پ ــته می ش ــوش گذاش ــاه در گ ــا ۱۸ م ۶ ت

خــود بــه خــود بــه داخــل کانــال گــوش می افتنــد.
لوله هــای بلندمــدت بزرگ تــر بــوده و دارای لبه هایــی بــرای 
حفاظــت از آنهــا در طوالنــی مــدت اســت. ایــن لوله هــا هــم 
ممکــن اســت کــه خــود بــه خــود بیفتنــد؛ ولــی احتمالــش 
نیــز وجــود دارد کــه الزم باشــد متخصــص گــوش و حلــق و 

بینــی آنهــا را بــردارد.

 تأثیر مصرف خیار 
بر حفظ سالمت استخوان ها

بــه گفتــه محققــان، خیــار فقــط باعــث خنکــی بــدن 
نمی شــود، بلکــه بــرای حفــظ شــادابی پوســت و ســامت 

ــت. ــد اس ــم مفی ــتخوان ها ه اس
خیــار منبــع غنــی از ویتامین هــای C و K اســت کــه 
می شــود. اســتخوان ها  تقویــت  موجــب  آن  مصــرف 

ویتامیــن C نقــش مهمــی در تشــکیل کاژن، مؤلفــه اصلی 
ــفت  ــم و س ــش محک ــتخوان )بخ ــس اس ــد ماتریک رش
ــه رشــد  بیرونــی اســتخوان(، دارد. ایــن کاژن همچنیــن ب

ــد. ــک می کن ــم کم ــا ه ــو و ناخن ه ــت، م پوس

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

کبــد دومیــن عضــو بــزرگ در بــدن انســان اســت و 
مســئول بــه اصطــاح رد کــردن تمــام مــواد غذایــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــده از صاف ــرف ش ــیدنی مص و نوش
ایــن بــدان معناســت کــه کبــد فاکتورهــای مضــر 
مــواد غذایــی را گرفتــه و آنهــا را بــه صورتــی بــدون 
ضــرر وارد سیســتم های دیگــر بــدن می کنــد. 
کبــد بــه طــور طبیعــی خــود را توســط ســلول هایی 
ترمیــم و پاکســازی می کنــد؛ امــا اگــر فاکتورهــای 
منفــی وارد شــده زیــاد باشــند در ایــن کار اختــال 

رخ می دهــد. 
وجــود چربــی در کبــد هــر انســانی طبیعــی اســت؛ 
امــا اگــر کبــدی دارای ۵ تــا ۱0 درصــد چربــی 
ــد چــرب  ــده می شــود. کب ــد چــرب نامی باشــد کب
یــک موقعیــت مخــرب را در بــدن ایجــاد می کنــد 
ــداردهنده ای در  ــت هش ــچ عام ــه هی ــر اینک و بدت

ــدارد. ابتــا ن
 چاقی و دیابت

دکتــر علــی هاشــمی فوق تخصــص گــوارش و کبــد 
بــا بیــان اینکــه چاقــی و دیابــت احتمــال ابتــا بــه 
کبــد چــرب را افزایــش می دهــد، افــزود: نــوع غــذا 

در بــروز ایــن بیمــاری بســیار مهــم اســت.
وی ادامــه داد: خــوردن غــذای ســالم و کــم کالــری 
ســامت افــراد را تضمیــن می کنــد، در حالــی 
ــیس و  ــز، سوس ــت قرم ــاد گوش ــرف زی ــه مص ک

ــروز  ــوع ترشــی ها موجــب ب ــک و ان ــاس، نم کالب
ــود. ــرب می ش ــد چ کب

ــل  ــی از دالی ــی یک ــه چاق ــان اینک ــا بی ــمی ب هاش
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــرب اس ــد چ ــروز کب ــی ب اصل
مصــرف ســبزیجات و میــوه می توانــد نقــش 
مهمــی در کاهــش وزن و جلوگیــری از شــیوع کبــد 
چــرب داشــته باشــد؛ بنابرایــن افــراد مراقــب مــواد 

ــند. ــد، باش ــه می خورن ــی ک غذای

ایــن فوق تخصــص گــوارش و کبــد گفــت: 30 
درصــد ایرانیــان کبــد چــرب دارنــد و شــواهد نشــان 
می دهــد تــا 40 درصــد نیــز در حــال رشــد اســت؛ 
بنابرایــن اطاع رســانی از عــوارض چاقــی و مصــرف 
غذاهــای مضــر الزامــی اســت تــا مانــع شــیوع آن 

در کشــور شــویم.

 کبد چرب شایع ترین بیماری کبدی در 
ایران و جهان

ــوان  ــه عن ــرب ب ــد چ ــاری کب ــی بیم ــا معرف وی ب
شــایع ترین بیمــاری کبــدی در ایــران و جهــان 
تصریــح کــرد: در ایــران شــایع ترین علــت افزایــش 

ــت. ــرب اس ــد چ ــدی، کب ــای کب آنزیم ه
ایــن فوق تخصــص گــوارش و کبــد در توضیــح 
بیمــاری کبــد چــرب گفــت: کبــد چــرب بــه تجمــع 
ــی  ــت اصل ــود و عل ــه می ش ــد گفت ــی در کب چرب
ــت  ــه مقاوم ــوط ب ــاری مرب ــن بیم ــکل گیری ای ش
ــس از  ــرا پ ــت؛ زی ــولین اس ــه انس ــو ب ــن عض ای
ایجــاد مقاومــت بــه انســولین، دیگــر کبــد امــکان 
ســوخت و ســاز چربی هــا را نــدارد و در نتیجــه 
باعــث آزاد شــدن رادیکال هــای آزاد و در نهایــت 

ــود. ــاد می ش ــاب ایج الته
 افزایش وزن بدن

ایــن فوق تخصــص گــوارش و کبــد گفــت: معمــوال 
مهم تریــن عامــل ایجــاد کبــد چــرب افزایــش 
وزن بــدن اســت؛ یعنــی کســانی کــه بــه ســندروم 
متابولیــک یعنــی چاقــی، دیابــت و افزایــش چربی 
خــون بــه خصــوص LDL بیشــتر از حــد و کاهــش 

HDL مبتــا هســتند.
در  نگران کننــده  مســئله  امــروزه  افــزود:  وی 
بیمــاران کبــد چــرب، بیــش از مســئله ازبین رفتــن 
ــی  ــه علــت مشــکات قلب ــد، مــرگ شــخص ب کب
ــان داده  ــا نش ــرا پژوهش ه ــت؛ زی ــی اس  و عروق

ــه  ــا ب ــراد مبت ــرگ اف ــت م ــترین عل ــت، بیش اس
کبــد چــرب، تصلــب شــرایین اســت و مطالعــات 
ــای  ــب و رگ ه ــای قل ــه رگ ه ــد ک ــان می ده نش
تغذیه کننــده مغــز افــراد مبتــا بــه کبــد چــرب زود 
بســته می شــود و دچــار ســکته مغــزی یــا قلبــی 

 شــود.
 نشانه های ابتال به بیماری کبد چرب

ایــن فوق تخصــص گــوارش و کبــد بــا بیــان اینکــه 
ــران  ــد چــرب در ای متأســفانه بیشــترین خطــر کب
متوجــه نوجوانــان اســت، گفــت: بــر طبــق آمــار 2۸ 
درصــد نوجوانــان مــا وزنشــان بیــش از حــد اســت 
ــن  ــوان افــراد چــاق تلقــی می شــوند و ای ــه عن و ب
خطــر در نســل آینــده وجــود دارد کــه شــمار زیــادی 

از افــراد دچــار کبــد چــرب شــوند.
هاشــمی دربــاره نشــانه های ابتــا بــه بیمــاری کبــد 
ــدون  ــب ب ــد چــرب اغل ــاری کب ــت: بیم چــرب گف
ــر  ــی ظاه ــط زمان ــانه ها فق ــت و نش ــت اس عام
 می شــود کــه کبــد به مرحله ســیروز رســیده اســت،

ــراد  ــم تمــام اف ــه می کنی ــه همیــن دلیــل توصی  ب
چــاق به ویــژه چاقــی شــکمی، دارای بیمــاری قنــد، 
ــد؛  ــد بدهن ــش کب ــاال آزمای ــون ب ــی خ دارای چرب

زیــرا معمــوال کبــد چــرب بــدون عامــت اســت.
 تغییر شیوه زندگی

وی بــا بیــان اینکــه درمــان بیمــاری کبــد چــرب بــر 
ــی  ــر شــیوه زندگ ــه تغیی ــای دارو نیســت، بلک مبن
ــا کاهــش وزن  اســت، گفــت: یعنــی بیمــار بایــد ب
ــو در هــر مــاه و ورزش،  ــزان نیــم کیل ــه می خــود ب
ســوخت و ســاز متابولیســم بــدن را افزایــش دهــد 
تــا همــراه بــا اصــاح رژیــم غذایــی بــه درمــان کبــد 

چــرب کمــک کنــد.
ایــن فوق تخصــص گــوارش و کبــد کشــیدن ســیگار 
و نوشــیدن مشــروبات الکلــی را نیــز از دیگــر عوامل 
تشــدید بیمــاری کبــد چــرب دانســت و گفــت: اگــر 
ــر ورزش و  ــاوه ب ــد ع ــرب دارد بای ــد چ ــی کب کس
رژیــم غذایــی از کشــیدن ســیگار و نوشــیدن 

مشــروبات الکلــی نیــز خــودداری کننــد.

ــار  ــی،  اظه ــب ایران ــص ط ــعودی متخص ــت هللا مس نعم
ــب  ــن ط ــو و ناخ ــای م ــوص بیماری ه ــت: در خص داش
ایرانــی معتقــد اســت کــه می تــوان وضعیــت خــون فــرد 

ــم پوســت و مــو حــدس زد. ــا مشــاهده عائ را ب
ــگام مواجهــه  ــد توجــه داشــت هن وی تصریــح کــرد: بای
ــو و ناخــن اصــاح ســبک  ــا بیماری هــای پوســت و م ب
ــد  ــه کن ــن عارض ــه ای ــادی ب ــک زی ــد کم ــه می توان تغذی
و اگــر کســی بــه دنبــال ایــن اســت کــه ناخــن و مــوی 
مناســبی داشــته باشــد بایــد بــه فکــر اصــاح خــون خود 

باشــد.
مســعودی گفــت: هضــم ناقــص غــذا در معــده و روده و 
یــا خــوب عمــل نکــردن کبــد نیــز می توانــد باعــث بــروز 

مشــکات مــو و ناخــن شــود.

ــه  ــد توج ــه داد: بای ــی ادام ــب ایران ــص ط ــن متخص ای
کنیــم کــه موخــوره نیــز بــه دلیــل خشــکی خــون افــراد 
ــه  ــد و باعــث شــاخه شــدن مــو می شــود ب ــروز می کن ب

ــو نمی رســد. ــه م ــت ب ــه رطوب ــل اینک دلی
ــث  ــد باع ــک می توان ــای خش ــرف غذاه ــت: مص وی گف
شــکننده شــدن ناخن هــا یــا مــو شــود کــه در ایــن مــوارد 
ــوی  ــاح الگ ــر اص ــاوه ب ــود ع ــه می ش ــار توصی ــه بیم ب
تغذیــه از روغــن بنفشــه بــه صــورت موضعــی اســتفاده 

کنــد تــا وضعیــت مــو و ناخــن بهتــری داشــته باشــد.
وی در پایــان گفــت: اســتفاده موضعــی از لعــاب شــنبلیله 
ــد؛  ــد ش ــا خواه ــکنندگی ناخن ه ــود ش ــث بهب ــز باع نی
ــث  ــز باع ــی نی ــاب ختم ــا لع ــن شســتن ســر ب همچنی

ــود. ــو می ش ــبی م ــت نس ــا و لطاف ــت موه تقوی

بــا مصــرف خودســرانه  ارتبــاط  پــرورش در  مهــدی 
قطره هــای چشــمی، اظهــار داشــت: هیــچ دارویــی بــدون 
مشــورت بــا پزشــک نبایــد مصــرف شــود کــه قطره هــای 

ــن مســئله مســتثنی نیســتند.  چشــمی از ای
ــن  ــای چشــمی حــاوی کورت ــزود: برخــی از داروه وی اف
بــوده و می توانــد عــوارض زیــادی را بــرای فــرد از جملــه 
ابتــا بــه گلوکــوم )آب ســیاه( و آب مروارید داشــته باشــد. 
ــم  ــه داد: چش ــبکیه ادام ــص ش ــراح و فوق تخص ــن ج ای
ــه  ــی ب ــذب دارو در آن خیل ــه ج ــت ک ــی اس از محل های
ــیار  ــیار بس ــدار بس ــه مق ــود، اگرچ ــام می ش ــرعت انج س
ــدازه یــک قطــره  ــه ان ــرد ب کمــی دارو در آن جــای می گی
چشــم مــا گنجایــش دارد؛ امــا همــان یــک قطــره، آثــار 

ــذارد. ــم می گ ــر چش ــادی ب زی

ــاره شــیوه ریختــن قطــره در داخــل چشــم  ــرورش درب پ
بیــان کــرد: اول بایــد دســت را آب و صابــون شست وشــو 
ــدا  ــا مــژه و پلــک تمــاس پی داد. دوم اینکــه ســرقطره ی
ــمت  ــه س ــه ب ــم ک ــی چش ــطح بیرون ــپس س ــد، س نکن
ــه  ــق درآورد و ب ــک قاش ــورت ی ــه ص ــت را ب ــی نیس بین

ســمت پاییــن بکشــیم.
وی گفــت: پــس از آن بایــد یــک قطــره داخــل آن 
ــا چشــم بســته  ــم و ب ــم ســپس چشــم را ببندی بچکانی
ــه  ــت را ب ــان دس ــم. همزم ــم را بچرخانی ــک چش مردم
آرامــی روی قســمت داخلــی چشــم نزدیــک بینــی نگــه 
ــکی  ــرای اش ــق مج ــره از طری ــروج قط ــا از خ ــم ت داری
 جلوگیــری شــود و قطــره مــدت بیشــتری در داخل چشــم 

بماند.
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خانواده

بحران میانسالی
ــر  ــر آن ب ــالی و تأثی ــران میانس ــاره بح ــناس درب روانش

ــی داد. ــی توضیحات زندگ
حمیــد خاکبــاز روانشــناس در تعریــف بحران میانســالی 
ــرد از  ــه ف ــت ک ــالی دوره ای اس ــران میانس ــت: بح گف
حالــت برون گرایــی و اجتمــاع پســند بــودن وارد دنیــای 
ــه  ــراد ب ــن اف ــی از ای ــود، خیل ــود می ش ــرای خ درون گ
جــای ارتبــاط بــا دیگــران بــه توصیــف زندگــی گذشــته 
ــدا  ــش پی ــب گرای ــات و مذه ــن معنوی ــود و همچنی خ

می کننــد.
 عالئم بحران میانسالی را بشناسید

ــه  ــن گون ــالی را ای ــران میانس ــانه های بح ــاز نش خاکب
ــه  ــی ب ــمت برون گرای ــت از س ــت: حرک ــمرد و گف برش
درون گرایــی، گرایــش بــه آمــوزش نســل قبــل، گرایــش 
بــه امــور معنــوی، ناامیــدی، وســواس نســبت به خــود و 

ــت. ــاری اس ــن بیم ــانه های ای ــردگی از نش افس
وی در پاســخ بــه اینکــه چــه افــرادی بیشــتر در معــرض 
ابتــا بــه بحــران میانســالی هســتند، گفــت: در مرحلــه 
انتقــال بــه بزرگســالی افــراد تصمیم هــا و انتخاب هــای 
گذشــته خــود را بررســی می کننــد و اگــر ایــن تصمیم هــا 
مطابــق بــا معیارهــای فعلی نباشــد، فــرد دچار آشــفتگی 
می شــود، در واقــع تغییــرات شــناختی در افــراد رخ 
می دهــد و ایــن تغییــرات باعــث گرایــش فــرد بــه 

ــود. ــی می ش تنهای
 سنی که بحران میانسالی سراغمان می آید

خاکبــاز در خصــوص بحــران میانســالی اظهــار کــرد: این 
بحــران معمــوال از ســن 40 ســالگی شــروع شــده و تــا 

۶0 ســالگی ادامــه پیــدا می کنــد.
ایــن روانشــناس بــا تأکیــد بــر تأثیــر عوامــل محیطــی 
در بــروز بحــران میانســالی اظهــار کــرد: شــرایط زندگــی 
ــت،  ــذار اس ــران اثرگ ــن بح ــی ای ــوا در چگونگ و آب و ه
ــه  ــبت ب ــد نس ــی می کنن ــتا زندگ ــه در روس ــرادی ک اف
و  برخوردارنــد  بیشــتری  آرامــش  از  شهرنشــین ها 
ــراد در  ــا اف ــد؛ ام ــری دارن ــتانه صمیمی ت ــل دوس محاف
شــهر بیشــتر دچــار اســترس و دغدغــه می شــوند و اگــر 
ــا فرهنگــی  ــی ی ــده مال ــا دچــار مشــکات عدی بیمــار ی
شــوند بحران هــای شــدیدتری را نســبت بــه روســتاییان 

تجربــه می کننــد.
 بحران میانسالی در کمین مجردها

ــالی در  ــران میانس ــه بح ــبت ب ــدار نس ــا هش ــاز ب خاکب
ــزء  ــد و ج ــد رش ــالی فراین ــت: میانس ــرد گف ــراد مج اف
ــیر  ــتر اس ــرد بیش ــراد مج ــت و اف ــر آن اس جدایی ناپذی
از  یکــی  زیــرا  می شــوند؛  میانســالی  بحران هــای 

ماک هــای رشــد شــخصیت افــراد ازدواج اســت.
ایــن روانشــناس برخــورد زنــان و مــردان در مواجهــه بــا 
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــاوت دانس ــالی را متف ــران میانس بح
برخــورد افــراد در مقابلــه بــا ایــن بحران یکســان نیســت؛ 
چــون زنــان در تقســیم بندی تیپ هــای شــخصیتی، 
برون گــرای احساســی هســتند و اگــر بــا مشــکل 
ــود  ــرای خ ــخصیتی برون گ ــد ش ــوند از بع مواجــه ش
ــور  ــه ط ــوند، ب ــیب پذیر می ش ــد و آس ــه می گیرن فاصل
مثــال در طــاق یــا فــوت همســر زنــان بیشــتر آســیب 

می بیننــد.

،،
فوق تخصــص گــوارش و کبــد گفــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه دیابــت و چاقــی در 
کشــور رو بــه افزایــش اســت و بــه دنبــال 
آن شاهد شیوع بیماری کبد چرب نیز 
هســتیم؛ بنابرایــن افــراد مراقــب برنامه 

غذایــی خــود باشــند
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فوق تخصص گوارش و کبد در گفت وگو با کیمیای وطن:

کبد چرب اغلب بدون عالمت است
درمان بیماری کبد چرب با تغییر شیوه زندگی 



شهریار میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

ــع و ۳  ــزار مترمرب ــاحت ۷۱ ه ــا مس ــارک ب ــت، ۳ پ ــه دول در هفت
مجموعــه ورزشــی بــا مســاحت بالــغ بــر ۱۵ هــزار مترمربع بــا اعتبار 
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــال در شــهریار ب ــارد ری حــدود ۲۳۵ میلی

ــا اعــالم ایــن خبــر  مهنــدس درخشان نســب شــهرداری شــهریار ب
گفــت: توســعه پارک هــای محلــه ای و افزایــش فضاهــای ورزشــی 
از جملــه ســرانه ها و کاربری هــای عمومــی اســت کــه بــا ســالمت، 
ــعه  ــا توس ــک دارد و ب ــاط نزدی ــهروندان ارتب ــاط ش ــرک و نش تح
شهرنشــینی، رعایــت ســرانه های عمومــی و به ویــژه توســعه و 
ــت  ــد مدیری ــورد تأکی ــا م ــی و پارک ه ــای ورزش ــش فضاه افزای
ــهری  ــعه یافتگی ش ــاخص های توس ــی از ش ــت و یک ــهری اس ش

ــت. ــن سرانه هاس ــتاندارد ای ــش اس افزای

وی ســپس بــا اشــاره بــه طرح هــای هفتــه دولــت گفــت: احــداث 
ــارد  ــار ۷ میلی ــا اعتب ــه ب ــری امیری ــزار نف ــی دو ه ــه ورزش مجموع
ــارد  ــم میلی ــار یک ونی ــا اعتب ــی رزکان ب ــه ورزش ــان، مجموع توم
ــار ۵۰۰  ــا اعتب ــاهد ب ــهرک ش ــی ش ــالن ورزش ــداث س ــان، اح توم
میلیــون تومــان و احــداث پارک هــای صــدف، پــارک شــاهد 
ــت  ــه در جه ــود ک ــی ب ــه پروژه های ــم از جمل ــهرک مری ــارک ش و پ
تحقــق اهــداف و برنامه هــای مدیریــت شــهری و جلــب رضایــت 
ــه  ــری و اجــرا شــد.مهندس درخشان نســب ادام شــهروندان پیگی
داد: هم اکنــون سیاســت کالن برنامه ریــزان و مدیــران شــهری، 
اســتفاده کارامــد و مناســب از منابــع و اراضــی شــهری در جهــت رفع 
ــی  ــرانه های عموم ــن س ــهری و تأمی ــتی های ش ــا و کاس کمبوده
اســت کــه بــا هــدف توزیــع و تخصیــص عادالنــه امکانــات خدمــات 
شــهری در تمــام مناطــق و نواحــی پیگیــری و عملیاتــی می شــود.

یاسوج
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر امــور آب و فاضــالب شــهری یاســوج گفــت: در ســه مــاه اخیر 
چاه هــای تأمیــن آب آشــامیدنی شــهر یاســوج حــدود 8۰ لیتــر در 

ثانیــه افــت تولیــد آب داشــته اند.
قاســم قلنــدری اظهــار داشــت: ایــن میــزان کاهــش تولیــد چاه های 
ــرف آب  ــزان مص ــه می ــت ک ــی اس ــوج در حال ــامیدنی یاس آب آش

آشــامیدنی در ایــن شــهر تــا ۳۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود: یاســوج و دیشــموک، مــادوان و باشــت جزء چهار شــهر 

دارای تنــش آبــی در کهگیلویه و بویراحمد هســتند.
قلنــدری بیــان کــرد: توپوگرافــی شــهر یاســوج ســبب افــت ســطح 

ــود. ــهر می ش ــن ش ــامیدنی ای ــای آب آش چاه ه
وی تأکیــد کــرد کــه مســائل مختلفــی از جملــه تعــدد انشــعاب های 

ــی در  ــش آب غیرمجــاز و افزایــش مصــرف آب، ســبب تشــدید تن
یاســوج شــده اســت.

مدیــر امــور آب و فاضــالب شــهری یاســوج ابــراز داشــت: در چهــار 
ــاز آب در  ــعاب غیرمج ــزار و ۳۰۰ انش ــش از ۱9 ه ــر بی ــال اخی س

ــت. ــده اس ــع آوری ش ــایی و جم ــوج شناس یاس
وی ابــراز داشــت: شــهروندان بیشــترین نقــش را در مدیریــت 
مصــرف آب دارنــد و می طلبــد در ایــن شــرایط بــا مصــرف بهینــه بــه 

کاهــش آثــار تنــش آبــی کمــک کننــد.
هــر ســاله یــک تــا ۲ حلقــه از چاه هــای تأمیــن آب شــهر یاســوج 

ــود. ــارج می ش ــرداری خ ــدار بهره ب ــک و از م خش
برخــی از منابــع ســطحی تأمیــن آب شــهر یاســوج ماننــد 
چشــمه های محمودآبــاد و آب نهــر کاکان دچــار کاهــش ۷۰ 

شــده اند. آب  تولیــد  درصــدی 

 ۶ پروژه عمرانی و خدماتی 
در شهریار به بهره برداری می رسد

 کاهش دبی چاه های آب آشامیدنی یاسوج 
به 80 لیتر

شهردار قدس خبر داد:
بهره برداری از نخستین سوله 

 بازیافت پسماند و گرم خانه 
در شهر قدس

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

شــهردار قــدس از افتتــاح پروژه هــای مهــم عمرانــی 
ــوله  ــس، س ــانی و اورژان ــگاه آتش نش ــه پای از جمل
بازیافــت پســماند، گرم خانــه، ســالن ورزشــی چنــد 

منظــوره و... در هفتــه دولــت خبــر داد.
ــا تشــریح پروژه هــای مختلــف  مســعود مختــاری ب
عمرانــی کــه در هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد 
ــر اســاس سیاســت توســعه  ــار داشــت: ب شــد، اظه
ــاز  ــات شــهری در سراســر شــهر و نی ــوازن امکان مت
منطقــه بــه مراکــز امــداد و نجــات، احــداث ایســتگاه 
ــهدای  ــوار ش ــس در بل ــگاه اورژان ــانی و پای آتش نش
 اصنــاف )جــاده معــادن( در دســتور کار قــرار گرفــت.

ایــن ایســتگاه کــه در زمینــی بــه مســاحت ۵۰9 
بــا ۱6۵۰ مترمربــع زیربنــا احــداث  مترمربــع و 
می شــود، از هفتــه دولــت خدمــات امــداد و نجــات 

و اورژانــس را بــه شــهروندان ارائــه خواهــد داد.
بهره بــرداری از ســوله بازیافــت پســماند، دیگــر 
ــه آن اشــاره  ــدس ب ــه شــهردار ق ــروژه ای اســت ک پ
کــرد و افــزود: ســوله بازیافــت پســماند بــا مســاحت 
۲ هــزار مترمربــع و ارتفــاع 8 متــر در محــل ســکوی 
ــاده  ــه آم ــال احــداث اســت ک ــه در ح ــزه زبال مکانی
نصــب تجهیــزات و دســتگاه های بازیافــت مــواد 

ــود. پســماند خواهــد ب
مختــاری تصریــح کــرد: دیگــر پــروژه در دســت 
اجــرای شــهرداری، احــداث نخســتین گرم خانه شــهر 
قــدس اســت کــه اقدامــی مهــم در ســاماندهی افــراد 
بی خانمــان در فصــل ســرما محســوب می شــود 
ــدس  ــهر ق ــی در ش ــن مکان ــود چنی ــع کمب و در واق
در  گرم خانــه  ایــن  می شــد.  احســاس  بســیار 
 مســاحتی بالــغ بــر ۱96 مترمربــع احــداث می شــود 

ــا 4۰  ــت ۳۰ ت ــا ظرفی ــگاه ب ــن و خواب ــامل رختک و ش
ــون و... خواهــد  ــاق تلویزی ــر، ســلف غذاخــوری، ات نف

ــود. ب
ــه احــداث ســالن ورزشــی  شــهردار قــدس در ادامــه ب
چنــد منظــوره جنــب ســازمان مدیریت پســماند اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن ســالن ورزشــی کــه شــامل زمیــن 
فوتســال، والیبال و بســکتبال اســت، در مســاحتی بالغ 
بــر بیــش از ۱۰۰۰ مترمربــع در دســت احــداث اســت کــه 

تــا هفتــه دولــت تکمیــل و افتتــاح خواهــد شــد.
احــداث  دیگــر  عمرانــی  پــروژه  داد:  ادامــه  وی 
ســاختمان اداری و تجــاری ســازمان مدیریت پســماند 
ــع در ۲ طبقــه در  ــای ۷۵۰ مترمرب ــا زیربن اســت کــه ب
دســت ســاخت اســت و شــامل 6 واحــد تجــاری در 
طبقــه همکــف و واحــد اداری در طبقــه اول خواهد بود. 
احــداث موتورخانــه و سیســتم ســرمایش و گرمایــش 
مجموعــه آمفی تئاتــر بــاغ ملــی در آســتانه اتمــام 
اســت و در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری خواهــد 

رســید.

کرج محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

رئیــس اتــاق بازرگانــی البــرز بــا اشــاره بــه ارزیابی 
اخیــر اتــاق بازرگانــی ایــران بــا هــدف رتبه بنــدی 
ــه درجــه  اتاق هــای سراســر کشــور، از کســب رتب

یــک اســتان خبــر داد.
شــورای  نشســت  در  بناموالیــی  رحیــم 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
ــردم  ــده م ــتاندار، نماین ــور اس ــا حض ــه ب ــرز ک الب
مجلــس  در  نظرآبــاد  و  طالقــان  ســاوجبالغ، 
شــورای اســالمی و جمعــی از مســئوالن اجرایــی 
اســتان  خصوصــی  بخــش  تشــکل های  و 
ــات  ــه خدم ــت در ارائ ــت: موفقی ــزار شــد، گف برگ
تشــکل های  بحــث  در  به ویــژه  مطلــوب 
تخصصــی  آموزش هــای  ارائــه  و  خصوصــی 
 مؤثــر بــه اعضــا از جملــه معیارهایــی اســت 

ــای  ــطح اتاق ه ــرز را در س ــی الب ــاق بازرگان ــه ات ک
ــرار داده اســت. ــه نخســت ق کشــور در رتب

دائمــی  نمایشــگاه  تأســیس  افــزود:  وی 
توانمندی هــای تولیــدی و صنعتــی اســتان، ایجــاد 
ســایت تجــارت الکترونیــک بــه چهــار زبــان زنــده 
دنیــا و تشــکیل اتاق هــای فکــر، افزایــش توســعه 
ــماره دو  ــاختمان ش ــانی در س ــا و خدمات رس فض
اتــاق البــرز از جملــه دیگــر مــوارد حائــز اهمیتــی 
اســت کــه برتــری اتــاق بازرگانــی البــرز در ســطح 

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــور را ب ــای کش اتاق ه
ــی  ــاق بازرگان ــار کــرد: بخــش آمــوزش ات وی اظه
ــوان  ــه عن ــر همــواره ب ــرز طــی ســه ســال اخی الب
بهتریــن اتــاق رتبــه اول را بیــن اتاق هــای سراســر 

کشــور کســب کــرده اســت.

ــرای حضــور در  ــرز ب ــاق الب ــزدی ات ــی نام بناموالی
اتاق هــای  بــزرگ کنفدراســیون  اتاق هــای  رده 
بازرگانــی و صنعــت آســیا و اقیانوســیه را از دیگــر 
ــا تــالش  ــاق دانســت کــه ب موفقیت هــای ایــن ات
وافــر اعضــا و همــکاری شــایان توجــه اســتاندار و 

ــران اســتان حاصــل شــده اســت. مدی
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی البــرز حمایــت 
از کاالی ایرانــی و توســعه صــادرات را اولویــت 
ــرد:  ــار ک ــرد و اظه ــر ک ــرز ذک ــاق الب ــت ات نخس
بهتریــن شــاهد ایــن ادعــا ایجــاد نمایشــگاه 
و  تولیــدی و صنعتــی  توانمندی هــای  دائمــی 
ــت. ــک اس ــارت الکترونی ــایت تج ــدازی س راه ان

و  فکــر  اتاق هــای  تشــکیل  گفــت:  وی 
نشســت های »ای تــی« بــا حضــور نخبــگان، 

اســاتید و پیشکســوتان اســتان در اتــاق البــرز 
ــع  ــیاری از موان ــع بس ــرای رف ــترهای الزم را ب بس
ــب و  ــه کس ــاص ب ــه خ ــز توج ــایی ها و نی و نارس

کارهــای نویــن فراهــم کــرده اســت.
اتــاق  حمایــت  و  خــاص  توجــه  افــزود:  وی 
مــواردی  جملــه  از  اســتارت آپ ها  از  بازرگانــی 
اســت کــه از دل بحــث و بررســی در نشســت های 

ــت. ــده اس ــل ش ــده حاص ــاره ش اش
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی البــرز گفــت: 
در پوشــش فعالیــت اســتارت آپ ها کســب و کاری 
نویــن حــول محــور تکنولــوژی شــکل گرفته اســت 
و پتانســیل رشــد باالیــی دارد؛ لــذا اتــاق بازرگانــی 
ــه  ــت از اینگون ــتارت آپ ها و حمای ــاماندهی اس س

کســب و کارهــا را در دســتورکار قــرار داده اســت.

وی بــا اشــاره بــه برپایــی میــز خدمــت بــه منظــور 
ارائــه خدمــات بــه اعضــا در اتــاق بازرگانــی البــرز 
ــد اخــذ و صــدور  ــا وجــود ایــن میــز رون گفــت: ب
ــن و چــاپ  ــه صــوت آنالی ــی ب کارت هــای بازرگان
ــهولت  ــه س ــی ب ــای بازرگان ــی کارت ه الکترونیک

انجــام می شــود.
بناموالیــی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اتــاق 
ــال  ــرده، احتم ــب ک ــور را کس ــه اول کش ــرز رتب الب
اینکــه ســهمی را در هیئــت رئیســه اتــاق بازگانــی 
ــران داشــته باشــیم وجــود دارد کــه ایــن مهــم  ای
 تأثیــر مطلوبــی بــرای اســتان در بــر خواهــد 

داشت.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی اســتان البــرز 
ــی  ــش خصوص ــت: بخ ــش گف ــه اظهارات در ادام
تمــام قــد آمادگــی هرگونــه همــکاری و همفکــری 

ــت دارد. ــا دول را ب

#خبر _ ویژه

کوتاهاستانها6 اخبار 
 لزوم تشدید نظارت 

بر فعالیت معادن استان زنجان
زنجان
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ــزوم تشــدید  ــر ل ــع طبیعــی اســتان زنجــان ب ــرکل مناب مدی
نظــارت بــر فعالیــت معــادن در شهرســتان های اســتان 

ــرد. ــد ک ــان تأکی زنج
ــه  ــی اســتان زنجــان در جلســه کمیت ــع طبیع ــرکل مناب مدی
صنــدوق توســعه ملــی، ضمــن تأکیــد بــر لــزوم بهره منــدی از 
ظرفیت هــای فرماندرای هــا، بخشــداری ها و دهیاری هــا و 
دســتگاه های تأثیرگــذار مناطــق اســتان زنجــان برای پیشــبرد 
اهــداف حراســتی و حفاظتــی از منابــع طبیعــی گفــت: بــرای 
ــوع  ــا موض ــت ت ــروری اس ــا ض ــرای پروژه ه ــت در اج موفقی

آمــوزش و ترویــج مــردم محلــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــب  ــی تصوی ــارات فن ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــو ب ــل آقاجانل خلی
شــده در بخــش منابــع طبیعــی نســبت بــه ســال های قبــل 
بی ســابقه بــوده اســت، تصریــح کــرد: مســئولین بخش هــا و 
واحدهــای اداره کل منابــع طبیعــی بایــد در اســتفاده از منابــع 
مالــی و انســانی کامــال هوشــمندانه و بــا دقــت رفتــار کننــد.

ــتفاده  ــارات اس ــزان اعتب ــد می ــه بای ــان اینک ــا بی ــو ب آقاجانل
ــدوق  ــن صن ــای ای ــی و مزای ــعه مل ــدوق توس ــده از صن ش
در راســتای شفاف رســانی بــه عمــوم مــردم در مناطــق 
ــه  ــع از جمل ــی از مناب ــت: صرفه جوی ــود، گف ــانی ش اطالع رس
آب، بــرق و... بــا توجــه بــه وضعیــت نامعلــوم اعتباراتــی کــه 
در آینــده تخصیــص می یابنــد بایــد مــورد توجــه مســئولین در 

شهرســتان ها باشــد.

اسکان بیش از 18 هزار خانوار 
فرهنگی در مدارس اردبیل

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com

ــل گفــت: بیــش  ــرورش اســتان اردبی ــرکل آمــوزش و پ مدی
ــدارس  ــاه در م ــا روز ۱۳ مردادم ــوار ت ــزار و 9۵۰ خان از ۱8 ه
مجــری طــرح اســکان فرهنگیــان در ســطح اســتان پذیــرش 

شــدند.
احمــد ناصــری، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل 
اظهــار داشــت: از آغــاز طــرح اســکان مســافران فرهنگــی در 
اســتان، مــدارس و مراکــز مجــری ایــن طــرح در مناطــق ۱9 
گانــه آمــوزش و پــرورش اســتان توانســته اند شــاهد پذیــرش 
مناســب ایــن مســافران بــوده و خدمــات مناســبی را بــه افراد 

ســاکن در مــدارس اســتان ارائــه دهنــد.
ــا روز ۱۳  ــوار ت ــزار و 9۵۰ خان ــش از ۱8 ه ــرش بی وی از پذی
ــان در  ــاه در مــدارس مجــری طــرح اســکان فرهنگی مردادم
ســطح اســتان خبــر داد و افــزود: ایــن خانوارهــا شــامل 68 
هــزار و ۲۱9 نفــر مســافر فرهنگــی بــه تعــداد ۱۷۰ هــزار و ۵48 
نفــرروز مســافر بــوده کــه از ابتــدای تعطیــالت تابســتانی در 
ــد  ــده بهره من ــه ش ــات ارائ ــه و از خدم ــکان یافت ــدارس اس م

شــده اند.
ــرد:  ــان ک ــل بی ــتان اردبی ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
مســافران تابســتانی پذیــرش شــده در ایــن مراکــز از 
اســتان های آذربایجــان شــرقی، زنجــان، گیــالن، تهــران، 
اصفهــان، لرســتان، مازنــدران، خوزســتان و سیســتان و 
ــات و  ــز از امکان ــرش در مراک ــا پذی ــد و ب ــتان بوده ان بلوچس

تجهیــزات ایــن مــدارس اســتفاده کرده انــد.

سرپرست جهاد دانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد

چهار محال و بختیاری
esfahan.kimia@gmail.com

طــی حکمــی از ســوی رئیــس جهــاد دانشــگاهی، ســیروس 
اســتان  واحــد  دانشــگاهی  جهــاد  سرپرســت  رضایــی 

ــد.  ــاری ش ــال و بختی چهارمح
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی در حکمی 
ســیروس رضایــی را بــه عنــوان سرپرســت جهــاد دانشــگاهی 

واحــد اســتان چهارمحــال و بختیــاری منصــوب کــرد. 
همچنیــن در نامــه ای جداگانــه از تالش هــای وحیــد خلیلــی 
ــاد  ــت جه ــئولیت ریاس ــدی مس ــدت تص ــول م ــی در ط اردل
ــر و  ــاری تقدی دانشــگاهی واحــد اســتان چهارمحــال و بختی

تشــکر شــد. 
ــاون  ــن مع ــش از ای ــی پی ــیروس رضای ــود س ــادآور می ش ی
ــاری  ــاد دانشــگاهی واحــد چهارمحــال و بختی فرهنگــی جه

بــود.

کاهش سن فقر در استان بوشهر
بوشهر
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مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان بوشــهر گفــت: کاهــش ســن 
فقــر در اســتان بوشــهر زنــگ خطــری مهــم محســوب 
می شــود کــه غفلــت از آن باعــث افزایــش آســیب های 

می شــود. اجتماعــی 
ــا حضــور اعضــای شــورای  ــه ب ــی در نشســتی ک احمــد لطف
شــهر بوشــهر برگــزار شــد، اظهــار داشــت: تــالش گســترده ای 
ــه  ــت کمیت ــت از خانواده هــای تحــت حمای ــه منظــور حمای ب
ــی  ــات متنوع ــه و خدم ــورت گرفت ــهر ص ــتان بوش ــداد اس ام

ارائــه می شــود.
ــرای خودکفایــی و توانمندســازی مددجویــان  وی از تــالش ب
ــه  ــرد: ارائ ــه ک ــر داد و اضاف ــتان خب ــت در اس ــت حمای تح
آموزش هــای مهارتــی و توانمندســازی و پرداخــت تســهیالت 

ــت. ــم اس ــای مه ــه از برنامه ه ــن زمین ــب در ای مناس
ــن  ــی از مهم تری ــداد اســتان بوشــهر یک ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــوان  ــن مســکن عن ــان اســتان را تأمی ــه مددجوی ــا ب کمک ه
ــوان  ــه امــداد می ت کــرد و ادامــه داد: از دیگــر خدمــات کمیت

ــرد. ــه ای اشــاره ک ــی و بیم ــی، درمان ــه کمک هــای تحصیل ب

پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
در چهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری 
از پرداخــت بیــش از ۱6 میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغال 

روســتایی در چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.
حفیــظ هللا فاضلــی بــا اشــاره بــه پرداخــت ۱6 میلیــارد تومــان 
ــاری،  ــال و بختی ــتایی در چهارمح ــتغال روس ــهیالت اش تس
اظهــار داشــت: ایــن میزان تســهیالت بــه ۱۳۳ طرح اشــتغال 

روســتایی و عشــایری پرداخــت شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بیــش از یــک هــزار طــرح 
ــرای دریافــت  ــان اشــتغال روســتایی و عشــایری ب متقاضی

تســهیالت بــه بانــک ارســال شــده اســت.

کوتاه از استان ها
 بهره برداری ۲۰۰ کیلومتر راه 

در لرستان تا پایان امسال
لرستان
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صــادق مریــدی، مدیــر ســاخت و توســعه راه هــای لرســتان 
از بهره بــرداری ۲۰۰ کیلومتــر راه اصلــی و روســتایی در صــورت 

تأمیــن اعتبــار تــا پایــان امســال خبــر داد.
صــادق مریــدی، مدیــر ســاخت و توســعه راه هــای لرســتان 
گفــت: ۲۰۰ کیلومتــر راه اصلــی و روســتایی در صــورت تأمیــن 

ــرداری می شــود. ــان امســال بهره ب ــا پای ــار ت اعتب
ــداث  ــات اح ــر عملی ــال حاض ــت: در ح ــدی گف ــادق مری ص
۳۵۰ کیلومتــر راه اصلــی، چهــار خطــه و جــاده روســتایی بــا 
اعتبــار ســه هــزار و ۷۰۰ میلیــارد ریــال در دســت انجام اســت.

وی طــول راه هــای اصلــی در دســت ســاخت اســتان را ۱۵۰ 
کیلومتــر برشــمرد و اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود ۵۰ 
کیلومتــر از ایــن ســطح بــا 8۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار امســال 

زیــر بــار ترافیــک قــرار گیــرد.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن برنامه ریــزی بــرای بهره بــرداری 
ــال  ــارد ری ــار 6۰۰ میلی ــا اعتب ــتایی ب ــر راه روس از ۱۵۰ کیلومت

صــورت گرفتــه اســت.
مریــدی اعتبــار اختصــاص یافتــه امســال بــرای ۱۵۰ کیلومتر 
راه اصلــی را ۲۳۰ میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجه 
بــه مبلــغ انــدک ایــن میــزان، طرح هــای راه ســازی اســتان 

بــا همــکاری مطلــوب پیمانــکاران در حــال اجــرا اســت.

 شتاب گیری پرداخت 
تسهیالت اشتغال زایی در گیالن

گیالن
esfahan.kimia@gmail.com

اســتاندار گیــالن گفــت: رونــد پرداخــت تســهیالت بــه 
طرح هــای زودبــازده و بــزرگ بایــد شــتاب بیشــتری گیــرد.

مصطفــی ســاالری اســتاندار گیــالن گفــت: بیــش از ســهمیه 
ــه  ــهیالت ب ــن تس ــرای گرفت ــتغال زا ب ــای اش ــالن طرح ه گی
بانک هــای عامــل معرفــی شــد و بایــد رونــد پرداخــت 
بــزرگ ســرعت  و  زودبــازده  بــه طرح هــای  تســهیالت 

ــرد. ــتری گی بیش
ــکالت  ــت مش ــتانی خواس ــران اس ــالن از مدی ــتاندار گی اس
ــالش  ــل آن ت ــرای ح ــی و ب ــتان ها را بررس ــد در شهرس تولی

جــدی داشــته باشــند.
مصطفــی ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه تســهیالت بایــد فقــط 
ــه شــود خاطرنشــان کــرد: گیــالن  ــرای اشــتغال زایی هزین ب
اســتانی کوچــک بــا طبیعــت بکــر و منابــع طبیعــی فــراوان 
ــظ  ــتغال زا حف ــای اش ــرای طرح ه ــش از اج ــه پی ــت ک اس

منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بایــد لحــاظ شــود.
علیرضــا طاهــری مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی گیالن 
ــون هــزار و 4۳۲ طــرح  ــدای امســال تاکن ــت: از ابت ــز گف نی
ــک کشــاورزی  ــه بان ــت تســهیالت ب ــرای دریاف اشــتغال زا ب

معرفــی شــده اســت.
وی افــزود: ایــن بانــک آمــاده پرداخــت تســهیالت تــا ســقف 
ــرح  ــک ط ــط ی ــال فق ــا امس ــت؛ ام ــان اس ــارد توم ۱۰ میلی

بــزرگ اشــتغال زا ارائــه شــده اســت.
همچنیــن عبــاس علیــزاده مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
ــون ۵  اجتماعــی گیــالن نیــز گفــت: از ابتــدای امســال تاکن
ــه  ــر ب ــزار و ۱۱۷ نف ــتغال زایی 8 ه ــا اش ــرح ب ــزار و ۱۷ ط ه

ــت. ــده اس ــی ش ــل معرف ــای عام بانک ه

 آغاز مرمت محور 
بازار میدان قلعه شهر کرمان

کرمان
esfahan.kimia@gmail.com

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان کرمــان از آغــاز مرمــت محــور بــازار میــدان قلعه شــهر 

کرمــان خبــر داد.
غالمرضــا فرخــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مرمــت و 
ــان  ــهر کرم ــی ش ــازار تاریخ ــمت های ب ــر قس ــازی دیگ بازس
ــن طــرح، مرمــت محــور و  ــزود: در ای ــاز شــده اســت، اف آغ
بــازار میــدان قلعــه و نیــز کاروانســرای  پشــت بام های 

گنجعلی خــان تعریــف شــده اســت.
ــان  ــرای گنجعلی خ ــی کاروانس ــروژه مرمت ــح پ وی در توضی
کرمــان، اظهــار کــرد: مرمــت تزیینــات معمــاری مربــوط بــه 
ضلــع جنوبــی و شــرقی کاروانســرا و همچنیــن ســقف های 

آســیب دیــده در ایــن پــروژه قــرار دارنــد.
فرخــی بــا اشــاره بــه آغــاز مرمــت و بازســازی بافــت 
تاریخــی شــهر کرمــان نیــز گفــت: هــم اکنــون مرمــت معبــر 
ــا  ــازی و نماه ــامل جداره س ــود ش ــه محم ــازار قلع ــاور ب مج
ــام  ــال انج ــز در ح ــکده نی ــت آتش ــت باف ــن مرم  و همچنی

است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ادامــه طــرح مرمتــی بافــت تاریخی 
کرمــان، مرمــت میــدان ارگ شــامل کف ســازی معابــر، 
جداره ســازی و همچنیــن ترمیــم نماهــا در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت.

استقبال از سرمایه گذاری 
خارجی در استان قزوین

قزوین
esfahan.kimia@gmail.com

اســتان های مهــم  از  اســتاندار قزویــن گفــت: قزویــن 
صنعتــی کشــور اســت و از ســرمایه گذاری خارجــی حمایــت 

و اســتقبال می کنــد.
ــم  ــا خان ــدار ب ــن در دی ــتاندار قزوی ــدی اس ــد زاه عبدالمحم
ــین آالت  ــه ماش ــال در زمین ــی فع ــرمایه گذار چین ــی س الن ل
و پرس هــای هیدرولیــک ســاخت خمیــر کاغــذ، تأکیــد کــرد: 
بیــش از چهــار هــزار واحــد صنعتــی در ایــن اســتان مســتقر 
هســتند کــه تنــوع محصــوالت آن هــا موجــب شــده اســت 
ــز  ــران متمای ــتان های ای ــایر اس ــی س ــهرک های صنعت از ش

شــوند.
زاهــدی اضافــه کــرد: برای اســتقرار واحــد تولید ماشــین آالت 
ــا  ــرمایه گذاری چینی ه ــا س ــذ ب ــرس کاغ ــتگاه های پ و دس

آماده ایــم.
الن لــی ســرمایه گذار چینــی هــم در ایــن دیــدار گفــت: 
ــفر  ــران س ــور ای ــه کش ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــرای پانزدهمی ب
ــا ایــن کشــور  می کنــد و بــرای توســعه تجــارت و صنعــت ب

عالقه منــد اســت.

کرج محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

اســتاندار البــرز گفــت: بالتکلیفــی واحدهــای 
تولیــدی نتیجــه مثبتــی در بــر نخواهــد 
ــتن  ــد و نداش ــف تولی ــا توق ــرا ب ــت؛ زی داش
گــردش مالــی، بازپرداخــت تســهیالت نیــز 
بــا مشــکل مواجــه می شــود، پــس بایــد در 
جهــت تســهیل و رفــع موانــع تولیــد تــالش 
کنیــم تــا چــرخ اقتصــاد کشــور بــه حرکــت 

ــد. درآی
محمدعلــی نجفــی در جلســه ســتاد تســهیل 
ــه در ســالن  ــد اســتان ک ــع تولی ــع موان و رف
 شــهدای دولــت اســتانداری برگــزار شــد

بــا اشــاره بــه مشــکالت برخــی از واحدهــای 
ــریع در  ــرورت تس ــی و ض ــدی و صنعت تولی
برون رفــت  بــرای  الزم  تمهیــدات  اتخــاذ 
از چالش هــای کنونــی، افــزود: بایــد بــا 
برنامه ریــزی صحیــح مســیر رونــق تولیــد را 

ــرد. ــوار ک ــش هم ــش از پی بی

نجفــی ضمــن تبییــن شــرایط حســاس 
بــا  عــده ای  داد:  ادامــه  ویــژه کشــور  و 
در  اختــالل  ایجــاد  درصــدد  ســیاه نمایی 
اقتصــاد کشــور هســتند؛ بنابرایــن بایــد 
بــه  نســبت  هم افزایــی،  و  بــا همراهــی 
 خنثــی  کــردن توطئه هــای دشــمنان اقــدام 

کرد.
از  را  خــود  نبایــد  بانک هــا  افــزود:  وی 
مســئوالن اجرایــی کشــور جــدا بداننــد؛ 
ــادی،  ــع اقتص ــکالت و موان ــروز مش ــرا ب زی
ــد. ــر می کن ــز درگی ــا را نی ــی و... آنه اجتماع

ــت  ــرار نیس ــرد: ق ــه ک ــرز اضاف ــتاندار الب اس
فقــط بــه دنبــال پرداخت تســهیالت باشــیم، 

ــا  ــال پرداخت ه ــد اعم ــر رون ــه نظــارت ب بلک
بــرای ایجــاد اشــتغال و رونــق تولیــد نیــز در 

دســتور کار اســت.
وی گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی 
ــع  ــر روی رف ــژه ای ب ــز وی ــد تمرک کشــور، بای
ــع کوچــک، متوســط و  ــق صنای ــع و رون موان

ــیم. ــته باش ــاف داش اصن
نجفــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اکنــون فرصــت 
مغتنمــی بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی 
فراهــم شــده اســت، افــزود: بــر این اســاس 
ــد  ــی می توانن ــدگان داخل ــاف و تولیدکنن اصن
از ایــن بســتر در راســتای بهره بــرداری بهتــر و 

بیشــتر اســتفاده کننــد.

ــدی  ــای تولی ــرد: واحده ــان ک وی خاطرنش
البــرز کــه دفتــر مرکــزی و  مســتقر در 
پرونــده مالیاتــی آنهــا در تهــران اســت، بــرای 
برخــورداری از حمایــت و مســاعدت اســتان 
ــدام  ــا اق ــال پرونده ه ــه انتق ــبت ب ــد نس بای

ــد. کنن
اســتاندار البــرز گفت: اســتان بایــد از مالیات 
و عــوارض پرداختــی واحدهــای مســتقر، 
بهره منــد شــود تــا بتوانــد در تنگناهــا آنهــا را 

حمایــت و پشــتیبانی کنــد.
در ایــن جلســه، مشــکالت 4 واحــد تولیــدی 
ــرای  ــتورات الزم ب ــی و دس ــی بررس و صنعت

حــل موانــع صــادر شــد.

استاندار البرز:

تسهیل و رفع موانع تولید، محرک چرخ اقتصاد کشور است
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 بهره مندی 63 درصد  روستاهای 
سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی بهداشتی

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی سیســتان و بلوچســتان گفــت: حــدود 
6۳ درصــد روســتاهای سیســتان و بلوچســتان از آب آشــامیدنی بهداشــتی بهره منــد 

هســتند کــه کمتریــن ایــن شــاخص مربــوط بــه شهرســتان چابهار اســت.
عبداالحــد ریگــی افــزود: از پنــج هزار و ۵94 روســتای اســتان ســه هــزار و ۲4 روســتا 
فاقــد هرگونــه شــبکه آبرســانی هســتند که هــزار و ۲۵۷ روســتا بــا جمعیــت ۲۵۱ هزار 
نفــر بــا تانکــر آبرســانی می شــوند. وی بیــان کــرد: ۲4 درصــد روســتاهای بــا آبرســانی 

ســیار کشــور در سیســتان و بلوچســتان وجود دارد. 
ریگــی گفــت: بــا توجــه بــه نیــاز روســتاییان سیســتان و بلوچســتان بــه آب ســالم، 

ضــروری اســت توجــه ویــژه بــه ایــن بخــش انجــام شــود.
ــع  ــت: ۳4۳ منب ــتان گف ــتان و بلوچس ــتایی سیس ــالب روس ــل آب و فاض مدیرعام
تأمیــن آب روســتایی در سیســتان و بلوچســتان بــه طــور کامل خشــک شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: هــزار و 684 روســتای سیســتان و بلوچســتان متقاضــی آبرســانی 
ســیار هســتند کــه بــرای انجــام ایــن کار ۱۵۰ میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ۳48 ســامانه آبرســانی بــه روســتاهای سیســتان و 

بلوچســتان غیــر فعــال شــده اند. 
مدیرعامــل آب و فاضــالب روســتایی سیســتان و بلوچســتان گفــت: بــا توجه بــه نیاز 
روســتایی سیســتان و بلوچســتان بــه آب ســالم، ضــروری اســت توجــه ویــژه بــه این 
بخــش صــورت گیــرد. وی ادامــه داد: ایــن شــرکت بــرای رفــع مشــکل روســتاهای 

فاقــد شــبکه آبرســانی ســاخت ۱9 مجتمــع آبرســانی را در دســت اجــرا دارد.

 افزایش کنترل های داخلی و 
پیشگیری از نشتی درآمدها

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه کمیتــه 
ــده از  ــالم ش ــی اع ــاخص های ارزیاب ــوب در ش ــرد خ ــت: عملک ــد گف ــن درآم تضمی
ســوی شــرکت مخابــرات ایــران باعــث شــده اســت کــه در اغلــب مــوارد رتبــه یــک 
تــا دهــم کشــوری را بــه دســت آورده کــه ایــن نشــان از تــالش بی وقفــه همــکاران در 

تحقــق اهــداف در نظــر گرفتــه شــده دارد.
وی ادامــه داد: برنامه ریزی هــای انجــام شــده در کاهــش الوصولــی کافــی نیســت و 
تــالش بیشــتری در ایــن زمینــه بایــد صــورت گیــرد تــا بتوانیــم در ایــن شــاخص نیــز 
موفــق عمــل کنیــم. مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره به کســب رتبــه پنجم 
در درآمــد ADSL افــزود: اســتمرار و ثابــت مانــدن در جایگاه هــای بــه دســت آمــده 
ــظ وحــدت و  ــای انجــام شــده اســت و حف ــه تالش ه ــزی و ادام ــد برنامه ری نیازمن

همدلــی کارکنــان در ایــن زمینــه مؤثــر اســت. 
ــد  ــن درآم ــه تضمی ــه در کمیت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــهمرادی ب ــی ش ــدس غالمعل مهن
فعالیت هــای زیــادی انجــام شــده اســت گفــت: بــه دنبــال نتایــج بهتــری هســتیم و 
ــا افزایــش  ــد در دســتور کار قــرار داده و ب کشــف نشــتی ها و کــم و کاســتی ها را بای
ــی  ــارت های احتمال ــاد خس ــا از ایج ــر فراینده ــتر ب ــارت بیش ــی و نظ ــرل داخل کنت
پیشــگیری کنیــم. وی نــگاه ویــژه و حساســیت در شناســایی موقعیت هــا و تخلفــات 
احتمالــی را از اولویت هــا دانســت و گفــت: نبایــد بگذاریــم هرگونــه فراینــد نادرســت 
حتــی اگــر بــه طــور غیــر عمــد حــادث شــود منجــر بــه بــروز بحــران شــده و بایــد از 

ــم. ــزی کنی ــع مشــکل برنامه ری ــدا تشــخیص داده و در راه رف ابت

 مصرف برق هرمزگان 7۰۰ مگاوات 
بیش از توان تولید است 

بندرعباس سمیه اکبری
S.Akbari@eskimia.ir

محمــد ذاکــری، مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق هرمــزگان، گفــت: 
از میــزان انتظــار کاهــش ۱۰ درصــدی مصــرف بــرق بــا مدیریــت مصــرف از 

ســوی مشــترکان خانگــی فقــط ۵ درصــد بــرآورده شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: اکنــون از ۱۰ درصــد خاموشــی در شــبکه فقــط ۵ درصــد 
در اســتان اعمــال می شــود و مابقــی بــرق مصرفــی مــورد نیــاز از شــبکه 

ــود. ــن می ش ــاور تأمی ــتان های مج ــری و اس سراس
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق هرمــزگان از مــردم خواســت بــا 

ــد. ــه کاهــش خاموشــی ها کمــک کنن ــت مصــرف ب مدیری
ــرای مشــترکان  ــه بســته های تشــویقی ب ــا اشــاره ب ــن ب ــری همچنی ذاک
خانگــی، اظهــار کــرد: بــه ۱۲۰ مــورد از مشــترکانی کــه مصــرف آن ها نســبت 
ــی ۱۰  ــد بخشــودگی قبــض و حت ــه مــدت مشــابه پارســال کاهــش یاب ب

ــود. ــدا می ش ــرف اه ــر کم مص ــتگاه کول دس
ــوان  ــرد: ت ــح ک ــزگان تصری ــرق هرم ــروی ب ــع نی مدیرعامــل شــرکت توزی
مــورد نیــاز در اســتان بیــش از ۳ هــزار مــگاوات اســت کــه فقــط ۲ هــزار و 

ــود. ــد می ش ــتان تولی ــگاوات آن در اس ۳۰۰ م
ذاکــری بــا اشــاره بــه اینکه حــدود ۷۰۰ مــگاوات کمبود از شــبکه سراســری 
تأمیــن می شــود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی، کاهــش 
ــی اســتان  ــای برق آب ــت نیروگاه ه ــر آب ســد ها، ظرفی ــا و ذخای بارندگی ه

بــه نصــف رســیده و ۵ هــزار مــگاوات کمبــود تولیــد داریــم.

اتاق بازرگانی البرز رتبه برتر را در کشور کسب کرد



7 کوتاه اخبار 
اهدای تندیس اهتمام به 

 مسئولیت اجتماعی به 
نفت ستاره خلیج فارس

بندرعباس سمیه اکبری
S.Akbari@eskimia.ir

شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس در دومیــن دوره جایــزه 
ملــی مســئولیت های اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی ایــران، 

تندیــس اهتمــام بــه مســئولیت اجتماعــی را دریافــت کــرد.
اجتماعــی  مســئولیت های  ملــی  جایــزه  دوره  دومیــن 
بنگاه هــای اقتصــادی ایــران بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی، 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، نماینــده یونیســف در 
ــزار  ــی برگ ــی و خصوص ــرکت های دولت ــران ش ــران و مدی ای

شــد.
ــه در ســالن همایش هــای صــدا  ــداد ک ــن روی اســتقبال از ای
ــود و بنگاه هــای  ــران برگــزار شــد، چشــمگیر ب و ســیما در ته

ــزرگ اقتصــادی در آن شــرکت داشــتند. ب
ــه ســبب انجــام  شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس نیــز ب
فعالیت هــای عظیــم در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی 
ــه  ــود کــه درنهایــت تندیــس اهتمــام ب ــزه ب نامــزد ایــن جای
مســئولیت اجتماعــی بــه محمدعلــی دادور، مدیــر عامــل این 

شــرکت، اهــدا شــد.
ــی  ــداث بیمارســتان ۲64 تخت خواب ــاز اح ــی اســت آغ گفتن
بندرعبــاس بــا زیربنــای ۱۲ هــزار متــر مربــع در 6 طبقــه و بــا 
اعتبــار 4۰ میلیــارد تومــان تنهــا نمونــه ای از فعالیت هــای نفت 
ســتاره خلیــج فــارس در عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی 

اســت.

 کشاورزی خرمشهر 
۱۴۶ میلیارد ریال خسارت دید

خرمشهر
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر جهــاد کشــاورزی خرمشــهر، میــزان خســارت واردشــده 
بــه کشــاورزی خرمشــهر در بخش هــای زراعــت و دامپــروری 
را ۱46 میلیــارد ریــال اعــام کــرد و از تأمین نشــدن ایــن اعتبــار 

ــر داد. تاکنون خب
ــاردی  ــارت ۱46 میلی ــه خس ــاره ب ــا اش ــرودی ب ــد مط محم
بخــش کشــاورزی خرمشــهر بــر اثــر شورشــدن آب رودخانــه 
کارون اظهــار کــرد: کاهــش نــزوالت جــّوی، افزایــش دمــا و 
تنــش شــوری اخیــر آب کارون بــه بخش هــای زراعــت، 
باغــداری و دامپــروری خســاراتی وارد کــرده کــه اعتبــار مــورد 
نیــاز بــرای پرداخــت ایــن خســارت هنوز تأمین نشــده اســت.
آب کارون کــه  بی ســابقه  اینکــه شــوری  بیــان  بــا  وی 
ــث  ــید، باع ــم رس ــوس ه ــزار میکروم ــه ۱6 ه ــی آن ب ای س
نابــودی کشــت هایی همچــون ســبزیجات، یونجه زارهــا و 
ــار  ــزود: ۱۹۰هکت ــد، اف ــهر ش ــل در خرمش ــای نخ پاجوش ه
ســبزی کاری و ۱4۰ هکتــار یونجــه زار بــه ترتیــب بــه ارزش ۵۰ 
و ۲۰ میلیــارد ریــال در پــی بحــران شــوری آب خســارت دیــد.

طبــق گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی خرمشــهر، توقــف رشــد 
ــت  ــش کیفی ــول و کاه ــی از محص ــزش بخش ــا، ری نخل ه
بــه  واردشــده  ازجملــه خســارات  باقی مانــده  محصــول 
نخلســتان های خرمشــهر در پــی بــروز ایــن مشــکات بــوده 

ــت. اس

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 خانم الهام شفعتی ) شفیعی(

 و آقای میثم امیری
شــماره    ۹۷۱۰۱۰۰۳۷۰۸۰۱۰۱۷ اباغنامــه:  شــماره   
بایگانــی  شــماره   ۹4۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰6۹6 پرونــده: 
پرونــده  اینکــه  بــه  باتوجــه   ۹۷۰۱۷۳ شــعبه: 
ارجــاع  شــعبه  ایــن  بــه   ۹4۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰6۹6
و بــه کاســه ) ۹۷۰۱۷۳ ت ۲۳ ( ثبــت گردیــده و 
بــرای رســیدگی بــه تجدیدنظرخواهــی آقــای ســعید 
ــده ســلیمی و ســایرین وقــت  ــم فری ــزاده و خان علی
رســیدگی روز شــنبه مــورخ ۹۷/6/۲4 ســاعت ۹ 
تعییــن گردیــده بدینوســیله حســب مــاده ۳44 
ــت  ــک نوب ــری و طــی ی ــن دادرســی کیف ــون آئی قان
وقــت  االنتشــار  کثیــر  روزنامه هــای  در  آگهــی 
ــکان  ــول الم ــدگان مجه ــه تجدیدنظرخوان رســیدگی ب
ــفیعی ( و  ــفعتی ) ش ــام ش ــم اله ــای خان ــه نامه ب
آقــای میثــم امیــری ابــاغ مــی گــردد در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در شــعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر 
اســتان اصفهــان بــه نشــانی اصفهــان خیابــان چهــار 
بــاغ بــاال نرســیده بــه چهــارراه نظــر مجتمــع محاکــم 
ــر  ــم حاض ــه شش ــان طبق ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ

ــوند. ش
دادگاه  دفتــر شــعبه ۲۳  مدیــر  الــف ۱۹۷6۰4  م 

زنــدی اصفهــان-  اســتان  تجدیدنظــر 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 به آقای علیرضا بختیاروند 

فرزند لطفعلی
شــماره   ۹۷۱۰۱۰۰۳۷۰۸۰۱46۸ اباغنامــه:  شــماره   
بایگانــی  شــماره  پرونــده: ۹۵۰۹۹۸۳64۲۵۰۰۷6۷ 
تجدیدنظرخواهــی  درخصــوص   ۹۷۰۱۲۷ شــعبه: 
عیســی بیدکانــی و محســن احمــدی و امیــد بیدکانی 
و ســایرین علیــه شــما کــه بــه این شــعبه ارجــاع و به 
شــماره پرونــده کاســه ۹۵۰۹۹۸۳64۲۵۰۰۷6۷شــعبه 
ــان )۹۷۰۱۲۷ت  ــتان اصفه ــر اس ۲۳ دادگاه تجدیدنظ
مــورخ ۹۷/6/۱۸  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت   )  ۲۳
ــق  ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک ســاعت ۱۰ تعیی
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــون آئی ــاده ۱۱۵ قان ــوع م موض
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن تجدیدنظرخوانــده ) 
علیرضــا بختیــار ونــد فرزنــد لطفعلــی ( مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی 
ــده مجهــول المــکان و در  ــا تجدیدنظــر خوان گــردد ت
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گــردد .
ــتان  ــر اس ــعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظ ــر ش ــر دفت مدی

ــدی ــان- زن اصفه

 ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره درخواســت: ۹۷۱۰46۰۳۵۰۹۰۰۰۵۹  شــماره 
بایگانــی  شــماره   ۹6۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۱۲۷۵ پرونــده: 
شــعبه: ۹6۱4۷۹  در خصــوص دعــوی خواهــان 
ســیف هللا افــکار بطرفیــت خوانــدگان محمــد حاجــی 
حیــدری ورنوســفادرانی و بهجــت ابطحــی فروشــانی 
ــتی را  ــد داد خواس ــای تعه ــه ایف ــزام ب ــته ال بخواس
ــه نمــوده  ــان ارائ ــه شــعبه نهــم حقوقــی اصفه ب

اســت کــه دادخواســت مذکــور در ایــن شــعبه ثبــت و 
بــه تاریــخ ۹۷/6/۲۵ راس ســاعت ۸:۳۰ دارای وقــت 
رســیدگی مــی باشــد. نظــر بــه مجهــول المــکان بودن 
خوانــدگان بــه محمــد حاجــی حیــدری ونوســفادرانی 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــانی و بن ــی فروش ــت ابطح و بهج
خواهــان بــا عنایــت بــه مــاده ۳ قانــون آئین دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیــر االنتشــار 
چــاپ تــا خوانــده ضمــن اطــاع از دادخواســت 

ــردد.  مطــرح شــده در جلســه رســیدگی حاضــر گ
م الف ۱۹۷6۳۱ 

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه ۹ دادگاه عمومــی 
ــان ــیدجواد رضی ــان - س ــتان اصفه ــی شهرس حقوق

رونوشت آگهی حصر وراثت 
شــماره  دارای  آبــادی  شــکل  مرتضــی  آقــای 
شناســنامه  4۰۳  بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۳۹۳ -۹۷  ش ح ۱ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــادی  ــادی حبیــب آب ــر شــکل آب شــادروان  علــی اکب
بشناســنامه ۲4۵4  در تاریــخ  ۹6/۵/۱۲ اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــرف  ــه : ۱-اش ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
شــکل آبــادی                  فرزنــد  علــی اکبــر   
ــکل  ــزت ش ــی (  ۲-ع ــد متوف ش ش ۵۷    ) فرزن
ــر   ش  ــی اکب ــد  عل ــادی      فرزن ــب آب ــادی حبی آب
ش ۱۳6  )  فرزنــد متوفــی ( ۳-علیرضــا شــکل 
آبــادی                 فرزنــد علــی اکبــر    ش ش ۲۱۲  
) فرزنــد متوفــی  (  4-مرضیــه شــکل آبــادی حبیــب 
آبــادی    فرزنــد   علــی اکبــر  ش ش 4۰۳  ) فرزنــد 
متوفــی (  ۵-مرتضــی شــکل آبــادی حبیــب آبــادی   
فرزنــد علــی اکبــر    ش ش  ۱۳۵ ) فرزنــد متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  ( اینــک ب
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــور را در ی مزب
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــه دادگاه  ــی ب ــخ نشــر نخســتین آگه او باشــد از تاری

ــد . ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
م الف ۲۲۰۷۲۲

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره   ۹6۰۹۹۸۰۳6۲۷۰۰۳4۵ پرونــده:  شــماره 
ــکایت  ــه ش ــه اینک ــر ب ــعبه: ۹۷۰۰۸۰  نظ ــی ش بایگان
شــهاب حیــدری فرزنــد غامحســین علیــه محســن 
ــف  ــه عن ــر ورود ب ــر ب ــرت دائ ــد نص ــی فرزن صالح
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاه ه ــزل تقدی ــه من ب
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه ۱۰6 دادگاه عمومــی )کیفــری( شهرســتان 
ــی ۹۷۰۰۸۰ ک  ــماره بایگان ــه وش ــه کاس ــاع و ب ارج
ــده کــه وقــت رســیدگی آن ۹۷/6/۲6   ۱۰6 ثبــت گردی
ســاعت ۱۰:۳۰  صبــح تعییــن شــده اســت. بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن متهــم بــه تجویــز مــاده ۱۱۵ 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب 
در امــور کیفــری و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
ــه  متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ب

ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 
گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور مطابــق 

ــه عمــل خواهــد آمــد ــی ب ــررات رســیدگی غیاب مق
م الــف ۲۰۳۵۳۵ منشــی شــعبه ۱۰6 دادگاه عمومــی 

جزایــی شهرســتان اصفهــان

 آگهی وقت رسیدگی 
به آقای سجادعباسپور

شــماره   ۹۷۱۰۱۰۰۳۵4۸۰۳۱۷۰  : اباغنامــه  شــماره 
بایگانــی  : ۹6۰۹۹۸۰۳6۲۲۰۱۳۸۷ شــماره  پرونــده 
  ۹۷/۰4/۰6  : تنظیــم  تاریــخ   ۹۷۰۵۳6  : شــعبه 
ــه  ــکایتی علی ــانی ش ــی ساس ــای مرتض ــان اق خواه
ــی  ــدرت نمای ــوع ق ــپور باموض ــجاد عباس ــم س مته
باچاقــو مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه خواهــان ارجــاع 
ــده کاســه ۹6۰۹۹۸۰۳6۲۲۰۱۳۸۷  ــه شــماره پرون و ب
ــان-)۱۱۲  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه ۱۲۲  دادگاه کیف ش
بــه  ثبــت و وقــت رســیدگی    ) جزایــی ســابق 
ــه  ــت ک ــده اس ــاعت ۹:۰۰  ش ــخ۱۳۹۷/۰6/۳۱ س تاری
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷۳قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب یــک 
ــی  ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ــردد ت گ
ــن  ــه  و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه انتش
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق جهــت  ــرر ف ــم را دریافــت و در وقــت مق و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
م الف ۱۹۷۵۹۰

متصــدی امــور دفتــری دادگاه  شــعبه ۱۱۲ دادگاه 
کیفــری دو شــهراصفهان-)۱۱۲- جزایــی ســابق (

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   ۹۷۱۰۱۰۰۳6۱۷۰4۵۹۲  : اباغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   ۹6۰۹۹۸۰۳6۱۷۰۱4۵۵  : پرونــده 
۱۳۹۷/۰4/۱6 : تنظیــم  تاریــخ   ۹6۱64۳ : شــعبه 

خواهــان آقــای مجیــد ســعیدی دارانــی فرزنــد جلیل 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای رســول 
رئیســی فرزنــد خســرو به خواســته اعســار از پرداخت 
محکــوم بــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه 
شــماره پرونــده کاســه ۹6۰۹۹۸۰۳6۱۷۰۱4۵۵ شــعبه 
ــان  ــی  شــهر ســتان اصفه ــی حقوق ۲۸ دادگاه عموم
) مجتمــع شــهید بهشــتی ( ثبــت و وقــت رســیدگی 
ــه حســب دســتور  ــن ک ۹۷/6/۱۷ ســاعت  ۹:۰۰ تعیی
دادگاه طبــق مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده ودرخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت دریکــی از جرایــد کثیــر 
االنتشــار آگهــی مــی گرددتاخوانــده ظــرف یــک 
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه ــاه پــس از تاری م
مراجعــه وضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود ،نســخه 
ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت ودروقــت مقرر 

فــوق جهــت رســیدگی دردادگاه حاضــر گــردد..
ــف ۲۰۳4۲۹ منشــی شــعبه ۲۸ دادگاه عمومــی  م ال

حقوقــی شهرســتان اصفهــان –حیدرعلی هاشــم پــور

کوتاه اخبار 

با حضور فرمانده ناجا برگزار شد:
 مراسم تکریم و معارفه 

فرمانده انتظامی استان قم 
قم

esfahan.kimia@gmail.com

مراســم تکریــم و معارفــه فرمانــده انتظامــی اســتان قــم بــا 
حضــور فرمانــده ناجــا برگــزار و ســردار آقاخانــی بــه عنــوان 
ــوب  ــم منص ــتان ق ــی اس ــروی انتظام ــد نی ــده جدی فرمان

شــد. 

مراســم تکریــم و معارفــه فرمانــده انتظامــی اســتان قــم بــا 
ــن،  ــده ناجــا، اســتاندار، اعضــای شــورای تأمی حضــور فرمان
اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری، نماینــدگان مراجع معظم 
ــد، رؤســا و اســتادان دانشــگاه های اســتان، جمعــی از  تقلی
ــان و  ــدادی از کارکن ــز تع ــان نیروهــای مســلح و نی فرمانده
فرماندهــان انتظامــی قــم در تــاالر مرکــزی شــهر برگــزار شــد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ســردار کاظــم مجتبایی از ســال 
۹۱ مســئولیت فرماندهــی نیــروی انتظامی اســتان قــم را بر 
عهــده داشــت کــه از ســوی ســردار اشــتری، فرمانــده ناجــا، 
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــی ب ــم و ســردار عبدالرضــا آقاخان تکری

جدیــد نیــروی انتظامــی اســتان قــم معرفــی شــد.
ســردار مجتبایــی پــس از فرماندهــی انتظامــی اســتان قــم 
ــوب  ــا منص ــل ناج ــس بین المل ــین پلی ــمت جانش ــه ِس ب

شــده اســت.
ــوح تقدیــر از زحمــات  ــا اهــدای ل در پایــان ایــن مراســم ب
ــی  ــم فرماندهــی انتظام ــی و حک ــی قدردان ســردار مجتبای

ــی اهــدا شــد.  ــه ســردار آقاخان اســتان قــم ب

نایب قهرمانی تیم فوتسال 
مخابرات منطقه گلستان 

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

 تیــم فوتســال مخابــرات گلســتان بــه مقــام نایب قهرمانــی 
مســابقات فوتســال بســیج ادارات اســتان دســت یافــت. 
در ایــن مســابقات کــه بــه مناســبت دهــه کرامــت و هفتــه 
حجــاب و عفــاف بــا حضــور تیم هــای ادارات اســتان برگــزار 
ــه  ــرات ب ــای شــرکت گاز اســتان و مخاب ــود، تیم ه شــده ب
فینــال راه یافتنــد و پــس از رقابتــی نزدیــک تیــم مخابــرات 
منطقــه گلســتان موفــق بــه کســب مقــام دوم ایــن دوره از 

مســابقات شــد.
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زهرا افضلیان
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یزد

رئیــس مرکــز امــور اجتماعــی منابــع آب 
ــود  ــر وج ــد ب ــا تأکی ــرو ب ــرژی وزارت نی و ان
ــی در  ــا کم آب ــازگاری ب ــاق س ــاخت اخ زیرس
اســتان یــزد گفــت: عمومی ســازی دانــش 
مردمــی،  نقش آفرینــی  تقویــت  و  توســعه 
ــت  ــب هدای ــد مناس ــه مقص ــئله آب را ب مس

. می کنــد
ــن جلســه شــورای  ــی در پنجمی محمــد فاضل
در  یــزد  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی 
ــل  ــار داشــت: ســند آب قاب ســال جــاری اظه
ــه حاصــل مطالعــات گســترده  ــزی ک برنامه ری
در کشــور براســاس ســازگاری بــا مســئله 
کم آبــی اســت، تدویــن شــده و بــر ایــن مبنــا 
بایــد بتوانیــم بــا کاهــش مصــارف مختلــف آب 
ــطح  ــد و س ــای جدی ــخگوی نیازمندی ه پاس

ــیم. ــز باش ــور نی ــعه کش توس

ــز در  ــع آب نی ــعه مناب ــرح توس ــزود: ط وی اف
ــتان  ــت. در اس ــه اس ــری و مطالع ــال پیگی ح
ســایر  بــه  نســبت  مصــرف  ســطح  یــزد 
ــوده و ارزش  ــر ب ــوار پایین ت ــتان های هم ج اس
افــزوده بیشــتری نیــز تولیــد شــده اســت؛ امــا 
بــدون کاهــش و مدیریــت مصــرف نمی تــوان 
مســائل مربــوط بــه آب را حــل و فصــل کــرد.

ــع آب و  ــی مناب ــور اجتماع ــز ام ــس مرک رئی
انــرژی وزارت نیــرو گفــت: اگــر امــروز میــزان 
بیــکاری در جامعــه باالســت و از ســوی دیگــر 
ــز  ــاره ای ج ــت و چ ــم اس ــز ک ــع آب نی مناب
ســرمایه گذاری بــرای حــل مشــکات اقتصادی 
وجــود نــدارد، بهتریــن گزینــه تخصصــی تطبیق 
شــرایط بــا کم آبــی براســاس شــاخص ایجــاد 
اشــتغال بــا توجــه بــه میــزان مصــرف هــر متر 

مکعــب آب اســت.
وی تصریــح کــرد: براســاس وضعیــت اقلیمــی 
ــت محیطی  ــاخص زیس ــع، ش ــش مناب و کاه

آب محــور  آمایــش  مقولــه  بــه  توجــه 
منابــع  براســاس  نیازهــا  بــرآورد  یعنــی 
آبــی دردســترس، بهتریــن راهــکار علمــی 

دنیاســت. سراســر  در  نتیجه بخــش 
فاضلــی خاطرنشــان ســاخت: در اســتان یــزد 
بــا کم آبــی  اخــاق ســازگاری  زیرســاخت 
وجــود دارد و بــر ایــن مبنــا می تــوان بــه 
ــا  ــم و ت ــت کنی ــازی آب حرک ــمت پایدارس س
ــع  ــه مناب ــود را ب ــتگی خ ــن وابس ــد ممک ح
ــت  ــزد ظرفی ــه در ی ــم ک ــش دهی ــد کاه جدی
ــه  ــن عرص ــوری در ای ــوت کش ــه پایل ــل ب تبدی

ــود دارد. ــز وج نی
ــا  رئیــس مرکــز امــور اجتماعــی وزارت نیــرو ب
اشــاره بــه گــذر از عصــر فراوانــی منابــع مطــرح 
کــرد: مــا مــدل کوچک شــده ای از جهــان 
هســتیم کــه بایــد توهم منابــع و پوشــیده کاری 
در فراینــد دولتــی را کنــار بگذاریم و پاســخگوی 
میــل بــه شــفافیت، آگاهــی فزاینــده و ایفــای 

نقــش مــردم در حــل مشــکات باشــیم.
مشــاور وزیــر نیــرو افــزود: مــا نیازمنــد تحلیــل 
ــت و  ــال رخ دادن اس ــه در ح ــی از آنچ اجتماع
گفت وگــو بــا مــردم براســاس واقعیت هــا 
هســتیم و از ســوی دیگــر مســئله آب و انــرژی 
در کشــور بــدون اقتصــاد آب و انــرژی و حضــور 

مــردم  قابــل حــل نیســت.
بهشــتی گفــت:  شــهید  دانشــگاه  اســتاد 
ضــروری اســت سیاســت گذاران و تدوینگــران 
بــرای  را  زمینــه  مختلــف،  برنامه هــای 

گفت وگــوی فراگیــر در دســتورکار قــرار دهنــد و 
راهکارهــای درســت و منطقــی را فراهــم کننــد.
فاضلــی خاطرنشــان ســاخت: آنچــه امــروز مــا 
را از گام برداشــتن در مســیر درســت بازمــی دارد، 
گیرافتــادن در توهمــات، باورهــای غلــط و 
فقــدان تقســیم کار ســازنده اســت کــه اصــاح 
ــکل گرفته  ــی ش ــروی اجتماع ــد نی آن می توان
ــه مقصــد مناســب  ــر محــور مســئله آب را ب ب
توســعه  دانــش  عمومی ســازی  براســاس 

رهنمــون ســازد.

رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو:

 تطبیق شرایط با کم آبی، با توجه به 
میزان مصرف هر متر مکعب آب است

مشهدمهری خزاعی
M.Khazaie@eskimia.ir

ــژاد، رئیــس ســازمان نظــام  دکتــر علــی بیرجندی ن
پزشــکی مشــهد، در نشســت مطبوعاتــی اظهــار کرد: 
ــامی  ــب اس ــب ط ــه در قال ــرادی ک ــای اف آموزه ه
فعالیــت می کننــد، چنــدان جایگاهــی از نظــر 
روایــی و احادیــث نــدارد و بــدون اطــاع از آناتومی و 

فیزیولــوژی بــدن و بــه صــورت غیرمجــاز و غیرعلمی 
در امــور پزشــکی مداخلــه می کننــد کــه ایــن موضوع 

ــدازد. ــه خطــر می ان ــه ســامت جامعــه را ب بدن
ــی از پزشــکان  ــرد:  گروه ــح ک ــژاد تصری بیرجندی ن
دانش آموختــه دانشــکده های طــب ســنتی بــه 
صــورت مجــاز و اصولــی امــر طبابــت را انجــام 
ــات شــایانی را در راســتای طــب  ــد و خدم می دهن

مکمــل و تســکین دردهــای بیمــاران ارائــه می کننــد.
عنــوان کــرد:  پزشــکان  مطالبــات  دربــاره  وی 
مطالبــات پزشــکان از ســوی ســازمان های بیمه گــر 
بــا تأخیــرات ۱۲ تــا ۱4 ماهــه روبه روســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه پزشــکان ارائــه خدمــات درمانــی را 

ــد. ــی نمی کنن ــوزه مال ــه ح ــول ب موک
ــزود:  ــهد اف ــکی مش ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئی

عملیاتی شــدن طــرح نظــام ارجــاع، راهــکار اصلــی 
در  بیمــاران  تکریــم  و  مناســب  خدمات رســانی 
مطب هاســت. طبــق اســتانداردهای بین المللــی 
حیطــه فعالیــت پزشــکان عمومــی و خانــواده بیش 
ــداد  ــرا تع ــرد؛ زی ــاران را دربرمی گی ــد بیم از ۹۰ درص
کمــی نیــاز بــه ارجــاع بــه پزشــک متخصــص و فوق 

ــد. تخصــص دارن
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد بــا اشــاره 
بــه ســاماندهی پســماندهای پزشــکی عنــوان 

کــرد: هم اکنــون در ۳۳ بیمارســتان ایــن کان شــهر 
اتــوکاو وجــود دارد کــه پســماندهای  دســتگاه 
ســاماندهی  می کنــد؛  بی خطــر  را  پزشــکی 
پســماندهای پزشــکی طــی ماه هــای اخیــر وضعیت 
ــه  ــه طــوری ک ــد؛ ب ــی را در مشــهد طــی می کن خوب
۱۷۰ درمانــگاه فعــال و همچنیــن هــزار مطــب 
ــا  ــرای دفــع بهداشــتی پسماندهایشــان ب ــون ب تاکن
شــرکت مربوطــه قــرارداد بســته اند و بــه زودی همــه 
ــد. ــرار می گیرن ــر پوشــش ق مطب هــا در مشــهد زی

استفاده نامناسب از طب اسالمی در جامعه امروز

آذربایجان غربی
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری آذربایجــان 
ــتان  ــای آب اس ــت تصفیه خانه ه ــت: ظرفی ــی گف غرب
بــه یــک هــزار و ۷۷۵ لیتــر در ثانیــه افزایــش می یابــد.

رســول اکبــری از اجــرای ســه طــرح مهــم تصفیه خانــه 
آب در اســتان خبــر داد و افــزود: پروژه هــای مهمــی نیــز 
در بخــش آب در دســت اجراســت کــه شــامل احــداث 
ــر در  ــت ۵۷۵ لیت ــا ظرفی ــلماس ب ــه آب س تصفیه خان
ــر  ــت ۷۵۰ لیت ــا ظرفی ــاد ب ــه آب مهاب ــه، تصفیه خان ثانی
در ثانیــه، تصفیه خانــه سردشــت بــا ظرفیــت ۳۳۰ لیتــر 
ــر  ــا ظرفیــت ۳۰ لیت ــه پلدشــت ب ــه و تصفیه خان در ثانی

در ثانیــه اســت.
توســط  تصفیه خانــه آب سردشــت  داد:  ادامــه  وی 
ــال  ــران در ح ــروی ای ــع آب و نی ــعه مناب ــرکت توس ش

ــا  ــن تصفیه خانه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــه ب ــت ک اجراس
هــزار  یــک  اســتان  آب  تصفیه خانه هــای  ظرفیــت 
ــل  ــر عام ــش می یابد.مدی ــه افزای ــر در ثانی و ۷۷۵ لیت
شــرکت آب و فاضــاب شــهری آذربایجــان غربــی گفت: 
مدرن تریــن  از  بهره گیــری  بــا  تصفیه خانه هــا  ایــن 
روش هــای موجــود احــداث می شــوند؛ بــه طــوری 
کــه تصفیه خانــه آب مهابــاد و ســلماس بــه روش 
پیشــرفته DAF و تصفیه خانــه پلدشــت بــه روش 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــری ب ــت. اکب ــال اجراس RO در ح
بخــش فاضــاب نیــز شــرکت آب و فاضــاب شــهری 
ــوط  ــر خط ــزار کیلومت ــی توانســته ۳ ه آذربایجــان غرب

جمــع آوری مــدرن و ســنتی، ۸۰ کیلومتــر خــط انتقــال 
ــدازی و در  ــه فاضــاب را احــداث و راه ان و ۱۰ تصفیه خان
ایــن راســتا از خدمــات ۹ واحــد آزمایشــگاهی فاضــاب 
ــزار  ــا ۳۰۰ ه ــن تصفیه خانه ه ــزود: ای ــد، اف ــتفاده کن اس
ــه  ــام را تصفی ــاب خ ــبانه روز فاض ــب در ش ــر مکع مت
بهره منــدی  شــاخص  حاضــر  حــال  در  می کننــد. 
اســت؛ درصــد   64 فاضــاب  دفــع  خدمــات   از 

ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن کشــوری 4۷ درصــد 
اســت.وی افــزود: امســال بــرای ادامــه عملیــات اجرایی 
ــارد  ــزار و 4۸۱ میلی ــک ه ــش از ی ــی بی ــا مبلغ پروژه ه
ــه  ــط درخواســت شــده اســت ک ــادی ذی رب ــال از مب ری

در صــورت تخصیــص اعتبــار شــاهد اصــاح ۱۰۱ کیلومتــر 
اصــاح شــبکه توزیــع، ۵۰ کیلومتــر احداث شــبکه توزیع 
آب، 4۰ کیلومتــر احــداث خــط انتقــال آب، احــداث 
مخــزن بــه ظرفیــت ۱۵ هــزار و ۸۰۰ متــر مکعــب، حفــر 
۱۲ حلقــه چــاه جدیــد، تجهیــز ۱۷ حلقــه چــاه و احــداث 
ــم  ــد، خواهی ــت واح ــب هف ــاژ آب در قال ــتگاه پمپ  ایس
ــزان  ــا ایــن می ــن ب ــر ای ــادآور شــد: عــاوه ب ــود. وی ی ب
اصــاح ۲.۵  شــاهد  می شــود  پیش بینــی  اعتبــار، 
کیلومتــر اصــاح شــبکه فاضــاب، ۱۷۱ کیلومتــر احــداث 
و توســعه شــبکه جمــع آوری، ۷ کیلومتــر خــط انتقــال 
فاضــاب، ۷ واحــد ایســتگاه پمپــاژ فاضــاب و احــداث 

در شــبانه روز تصفیه خانــه  متــر مکعــب  ۳۷ هــزار 
ــن  ــام ای ــق تم ــه تحق ــیم ک ــتان باش ــاب در اس فاض
پروژه هــا مســتلزم تخصیــص به موقــع اعتبــارات اســت.

اکبــری بــه پروژه هــای در دســت اجــرای شــرکت 
ــرد  ــی اشــاره ک آب و فاضــاب شــهری آذربایجــان غرب
ــه  ــوم تصفیه خان ــدول س ــر م ــال حاض ــزود: در ح و اف
ــب  ــر مکع ــزار مت ــت 6۰ ه ــا ظرفی ــه ب ــاب ارومی فاض
در شــبانه روز، تصفیه خانــه گلمــان بــا 6 هــزار و ۸4۰ 
ــه  ــدول ســوم تصفیه خان ــب در شــبانه روز، م ــر مکع مت
فاضــاب خــوی بــا ظرفیــت ۱۵ هــزار متــر مکعــب بــر 
ثانیــه و تصفیه خانــه فاضــاب ماکــو بــا ظرفیــت ۱4 هزار 
و 4۰۰ متــر مکعــب در شــبانه روز در دســت اجراســت کــه 
در صــورت بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا، ۱۰6 هــزار و ۱4۰ 
متــر مکعــب در شــبانه روز بــر ظرفیــت تصفیه خانه هــای 

ــود.  ــزوده می ش ــتان اف ــاب اس فاض

در آذربایجان غربی:

ظرفیت تصفیه خانه های آب به هزار و ۷۷۵لیتر در ثانیه افزایش می یابد



اطالعرسانی8
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصــوص پرونــده کالســه 970299 خواهــان  
فــروغ الزمــان شــاهی دادخواســتی مبنــی بــر 
الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو   بــه طرفیــت  
ــت  ــوده و وق ــم نم ــتی تقدی ــاعد یزدخواس س
رســیدگی بــرای مــورخ  97/7/16  ســاعت 
4 عصــر تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــب ســاختمان صب ــور – جن ــی پ مدرســه نیل
 8165756441 پســتی  کــد   57 پــالک   –
ــان – شــعبه 28  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 207990م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 28 

شــورای حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 970101 خواهــان   در خصــوص پرون
رضــا آریــا مــودب دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه وجــه   بــه طرفیــت محمــد علــی  
وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  آدریانــی  رضایــی 
رســیدگی بــرای روز ....  مــورخ  97/6/25 
ــده اســت .  ــن گردی ســاعت 5/30 عصــر تعیی
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــان – شــعبه 28  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 207961م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 28 

شــورای حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 970375 خواهان  
ــادی 2-  ــریف آب ــمی  ش ــین  قاس ــر حس امی
رضــا  امینــی هرنــدی دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه   بــه طرفیــت حســن علیــزاده تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ....  مــورخ 
97/6/24 ســاعت 9/30تعییــن گردیــده اســت 
. باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــا خوانــده قبــل از  مراتــب در جرایــد منتشــر ت
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــعبه ...  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شــماره: 197584م ال

ــان ــالف اصفه 45 شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960523 خواهــان  
وکالــت  حســین  بــا  ابراهیمــی   حســین 
محمدیــان  و مهــری نمــازی دادخواســتی 
محمــد  طرفیــت   بــه  برمطالبــه    مبنــی 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــی تقدی تصدیق
8/30تعییــن  مــورخ     97/6/19 روز  بــرای 
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
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 – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
نســخه  و  مراجعــه  – شــعبه 45  اصفهــان 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شــماره: 202873م ال

ــان ــالف اصفه 45 شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 970481 خواهــان 
اســد جهانگیــری و محمــد رضــا ســخاوتی  بــا 
وکالــت خانمهــا  الهــام احمــدی فــراز  و طاهــره  
صادقــی دادخواســتی مبنــی برالــزام  بــه 
ــد  ــد مجی ــت 1- حمی ــه طرفی ــم ســند  ب تنظی
نراقــی 2- افضــل درخشــانی اصــل 3- محمــد 
جــواد جاللــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز .....  مــورخ 97/6/27 ســاعت 8/30 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
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 – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه 13 مراجعــه و نســخه ثانــی 
در  نمایــد.  اخــذ  را  و ضمائــم  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 215490م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــالف اصفهان

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9710106795901065

ــماره  ــده 9709986795900169 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   970169  : شــعبه  بایگانــی 
97/5/3 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
ــه   ــت ال ــد نعم ــان فرزن ــا ابراهیمی ــام  آق :  اله
حضــور97/6/21  تاریــخ  المــکان  مجهــول 
چهــار شــنبه محــل حضــور اص چهــارراه شــیخ 
صــدوق  چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای  مدافــع 
ــور  ــخ حض ــالف  تاری ــل اخت ــورای ح ــرم  ش ح
ــوص  ــور : 15:30 در خص ــاعت حض 97/6/21 س
ــه طرفیــت  ــی ب ــژاد نائین دعــوی احمــد فــالح ن
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف 215465 دفتــر شــعبه 29 حقوقــی  
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9710106795901067

ــماره  ــده 9709986795900261 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   970261  : شــعبه  بایگانــی 
97/5/3مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
: مســیح داوطلــب مجهــول المــکان تاریــخ 
اص  اص  حضــور  محــل  حضــور97/6/21 
چهــارراه شــیخ صــدوق  چهــارراه وکال  مجتمــع 
شــهدای  مدافــع حــرم  شــورای حــل اختــالف  
 : ســاعت حضــور    97/6/21 تاریــخ حضــور 
15:45 در خصــوص دعــوی  امیــر حســین  
محبیــان بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
حقوقــی    29 شــعبه  دفتــر   215501 الــف  م 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهی وقت رسیدگی 
ــا  ــان  ب ــوالد  اصفه ــن ف ــرکت آه ــان  ش خواه
وکالــت  میتــرا گــودرزی دادخواســتی  بــه 
ــته    ــه خواس ــر ب ــطو جوه ــده ارس ــت خوان طرفی
شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
7  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ــاال   ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــان اصفه ــع در اصفه واق
خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاع و  ــاق 311 ارج ــه 3 ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه  961175 ثب ــه کالس ب
ــه تاریــخ 97/8/1 ســاعت 11 صبــح   رســیدگی ب
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن  ش تعیی
ــان  ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب الم
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد  خوان
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی  آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
فــوق جهــت  مقــرر  وقــت  در  و  دریافــت  را 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
دادگاه   7 شــعبه  منشــی   215454 الــف  م 

اصفهــان-  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی وقت رسیدگی 
خواهــان محمــود هرنــدی جبلــی دادخواســتی 
ــدی   ــه  هرن ــده گان ســیف ال ــه طرفیــت خوان ب
و محمــود  جــازی  و علــی اصغــر مراثــی و 
محمــد تقــی  معتمــدی و عســگر  جوارشــکیان 
و حجــت الــه  مالکــی  و مجتبــی  خلقــی 
نــژاد بــه خواســته تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه 7  دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان اصفهــان خ چهــار باغ 
بــاال  خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 311 ارجــاع 
و بــه کالســه  970434 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
رســیدگی بــه تاریــخ 97/7/30 ســاعت 11 صبــح  
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن  ش تعیی
ــان  ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب الم
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد  خوان
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی  آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
فــوق جهــت  مقــرر  وقــت  در  و  دریافــت  را 

رســیدگی حاضــر گــردد .
دادگاه   7 شــعبه  منشــی   215455 الــف  م 

اصفهــان-  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710100367800331 شــماره 
پرونــده : 9709980367800029 شــماره بایگانــی 

شــعبه : 970039 تاریــخ تنظیــم : 1397/4/11
امــام  فرمــان  اجرائــی  ســتاد  خواهــان  
خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی  )ره(   
آقــای  ســکینه خــادم حقیقــی  شــیرازی   بــه 
خواســته مصــادره  امــوال   مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع  و ب ــعبه  ارج ش
ــل  49   ــژه اص 9709980367800029 دادگاه  وی
قانــون اساســی  اصفهــان     ثبــت ووقــت 
رســیدگی  مــورخ 97/7/25  ســاعت 9  تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق  موضــوع مــاده  
ــت  ــه عل ــی  ب ــن دادرســی  مدن ــون آئی 73 قان
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از  جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد  ت ــی گ ــی  م ــار  آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ  انتشــار آگهــی  
بــه دفتــر دادگاه  مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود  نســخه ثانــی  دادخواســت  
ــوق   ــرر ف ــت مق ــت  و در وق ــم را  دریاف و ضمائ

ــردد .  ــر گ ــیدگی  در دادگاه حاض ــت رس جه
م الــف 202860 مدیــر دفتــر دادگاه  ویــژه اصــل 

49 قانــون اساســی اصفهــان 

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710100351004023 شــماره 
پرونــده : 9709980351000186 شــماره بایگانــی 

شــعبه : 970193 تاریــخ تنظیــم : 1397/5/3
خواهــان  آســتان قــدس رضــوی  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده آقــای  گلــی امامــی  
فرزنــد فتــح الــه  و مصطفــی  نقــوی  علویجــه    
ــند  ــال س ــت و ابط ــات  و قفی ــته اثب ــه خواس ب
رســمی   مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه  ارجــاع  و 
بــه شــماره پرونــده کالســه 9709980351000186 
شــعبه 10 دادگاه عمومــی  حقوقــی شــهر ســتان    
  97/7/25 مــورخ  رســیدگی   ووقــت  ثبــت 
ــتور دادگاه  ــب دس ــه حس ــن ک ــاعت 10  تعیی س
آئیــن  قانــون   73 مــاده   موضــوع  طبــق  
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی  ب ــی  مدن دادرس
ــب  ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ب
ــار   ــد کثیراالنتش ــی از  جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــک  ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد  ت ــی گ ــی  م آگه
ــر  ــه دفت ــخ  انتشــار آگهــی  ب مــاه پــس از تاری
دادگاه  مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ــم  ــت  و ضمائ ــی  دادخواس ــخه ثان ــود  نس خ
را  دریافــت  و در وقــت مقــرر فــوق  جهــت 

رســیدگی  در دادگاه حاضــر گــردد . 
عمومــی   10دادگاه  شــعبه   215451 الــف  م 

اصفهــان   شهرســتان    حقوقــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 9710100350504536  : ابالغنامــه  شــماره 
ــده : 9709980350500105 شــماره  شــماره پرون
بایگانــی شــعبه : 970106  خواهــان   فرشــاد 
شــمس آبــادی  دادخواســتی بــه طرفیــت 
ــد  ــد حمی ــافر فرزن ــمیه مس ــای  س ــده آق خوان
ــی  ــه دادرس ــاراز هزین ــته اعس ــه خواس ــا   ب رض
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــک   مط ــه چ ــه وج و مطالب
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع  و ب ــعبه  ارج ش
ــی   ــعبه 5 دادگاه عموم 9709980350500105 ش
حقوقــی  شــورای حــل اختــالف اصفهــان ثبــت 
ووقــت رســیدگی  مــورخ 97/7/10  ســاعت 
9  تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق  
موضــوع مــاده  73 قانــون آئیــن دادرســی  
مدنــی  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
یکــی از  جرایــد کثیراالنتشــار  آگهــی  مــی گــردد  
ــخ   ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ت
انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه  مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  نســخه ثانــی  
دادخواســت  و ضمائــم را  دریافــت  و در وقــت 
مقــرر فــوق  جهــت رســیدگی  در دادگاه حاضــر 

ــردد .  گ
دادگاه   5 شــعبه  منشــی   207951 الــف  م 

اصفهــان   شهرســتان    حقوقــی  عمومــی 

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710100350603123 شــماره 
پرونــده : 9709980350600270 شــماره بایگانــی 

شــعبه : 970294 تاریــخ تنظیــم : 1397/3/13
ــی  دادخواســتی  ــی آفاران ــرام  ترک ــان  به خواه
بــه طرفیــت خوانــده آقــای  شــهرداری اصفهــان 
مطالبــه    خواســته  بــه  عارفــی    و حســین 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه  ارجــاع  و به شــماره 
ــده کالســه 9709980350600270 شــعبه 6  پرون
ــان  ــتان اصفه ــی  شهرس ــی  حقوق دادگاه عموم
ثبــت ووقــت رســیدگی  مــورخ 97/7/9 ســاعت 
11:30  تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق  
موضــوع مــاده  73 قانــون آئیــن دادرســی  
مدنــی  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــی   ــد کثیراالنتشــار  آگه ــی از  جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد  تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ  انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه  مراجعــه 
ــخه  ــود  نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ثانــی  دادخواســت  و ضمائــم را  دریافــت  و در 
ــت رســیدگی  در دادگاه  ــوق  جه ــرر ف ــت مق وق

حاضــر گــردد . 
م الــف 6747  منشــی دادگاه حقوقی  شــعبه 6 

دادگاه عمومــی  حقوقــی شهرســتان-  اصفهان  

آگهی وقت رسیدگی 
 9710100351206322  : ابالغنامــه  شــماره 
 9709980351200488  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   970553  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــی   ــدرت افیون ــم : 1397/5/4 خواهــان  ق تنظی
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای خانــم 
ــاس ،  ــد عب ــبدانی  فرزن ــی  س ــدی  مزروع مه
کشــور مــراد مرادیــان  فرزنــد شــعبان بــه 
خواســته  اعــالم بطــالن  معاملــه   مطــرح کــه 
ــده  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه  ارجــاع  و ب ب
کالســه 9709980351200488 شــعبه 12 دادگاه 
ــت  ــان ثب ــی  شهرســتان  اصفه ــی  حقوق عموم
مــورخ 97/7/8 ســاعت  رســیدگی   ووقــت 
10  تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق  
موضــوع مــاده  73 قانــون آئیــن دادرســی  
مدنــی  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــی   ــد کثیراالنتشــار  آگه ــی از  جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد  تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ  انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه  مراجعــه 
ــخه  ــود  نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ثانــی  دادخواســت  و ضمائــم را  دریافــت  و در 
ــت رســیدگی  در دادگاه  ــوق  جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد .  ــر گ حاض
حقوقــی   دادگاه   منشــی   215453 الــف  م 
شــعبه 12 دادگاه عمومــی  حقوقــی شهرســتان   

ــان   اصفه

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9710100351206313 شــماره 
پرونــده : 9709980351200168 شــماره بایگانــی 
بیگــم   زینــب  خواهــان     970187  : شــعبه 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــی   دادخواس مفضل
آقــای ســیف الــه غیاثی اصفهــان فرزنــد رمضان  
ــروزان   ــری ، ف ــر مظف ــهیلی ، اکب ــی  س ، مرتض
نوایــی  فرزنــد حســین  ، حمیــد رضــا  شــفیعی  
اصفهانــی فرزنــد اکبــر  ، ســعید  قیامــی  ، 
علیرضــا  بهشــتی زواره ، حســین موالئــی مقــدم  
، نــگار موالئــی مقــدم نازنیــن موالئــی مقــدم  ، 
ــال  ــته ابط ــه خواس ــدم   ب ــی مق ــدی موالئ مه
مبایعــه نامــه  ابطــال ســند رســمی   مطــرح کــه 
ــده  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه  ارجــاع  و ب ب
کالســه 9709980351200168 شــعبه 12دادگاه 
عمومــی  حقوقــی  شهرســتان اصفهــان   ثبــت 
ووقــت رســیدگی  مــورخ 1397/7/8  ســاعت 9 
صبــح   تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق  
موضــوع مــاده  73 قانــون آئیــن دادرســی  
مدنــی  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــی   ــد کثیراالنتشــار  آگه ــی از  جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد  تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ  انتشــار آگهــی  بــه دفتــر دادگاه  مراجعــه 
ــخه  ــود  نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ثانــی  دادخواســت  و ضمائــم را  دریافــت  و در 
ــت رســیدگی  در دادگاه  ــوق  جه ــرر ف ــت مق وق

حاضــر گــردد . 
م الف 215452 

دادگاه   12 شــعبه  حقوقــی   دادگاه   منشــی 
اصفهــان   حقوقــی  شهرســتان  عمومــی  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقاي/خانم آدخت پیماني ايقان 
فرزند بهمن 

شــماره ابالغنامــه: 9710100367800306 شــماره 
پرونــده: 9709980367800028 شــماره بایگانــی 
شــعبه: 970038 خواهــان ســیدجالل – بــی بــي 
ــي ســادات(  ــي ب ــي خديجــه )ب ــي ب عصمت-ب
ســاالري فرزنــدان ســیدآقاصديقه ساالركنســويه 
دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده آقاي/خانــم-
ــی  ــید همگ ــم - فرهاد-هوشنگ-جمش خدارح
بلندیــان فرزنــدان خدایار-گوهربلندیــان فرزنــد 
خدابنده-جمشــید بلندیــان فرزنــد مهربــان بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــث مطــرح ک ــراض ثال خواســته اعت
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
اصــل  ویــژه  دادگاه   9709980367800028
44 قانــون اساســي اصفهــان ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 97/7/4 ســاعت 10 تعييــن کــه 
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول 
ــده و در خواســت خواهــان  ــودن خوان المــکان ب
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــك نوب ــب ي مرات
ــرف  ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م االنتشــار آگه
يــك مــاه پــس تاریــخ انتشــار جهــت رســیدگی 

ــردد .  ــر گ در دادگاه حاض
م الــف 202858 مدیــر دفتــر دادگاه ویــژه اصــل 
44 قانــون اساســي اصفهــان - مریــم کفعمــي 

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

به آقاي/خانم محمدحسین مسعودیان 
خوزاني فرزند رضا 

 9710100350504229 ابالغنامــه:  شــماره 
ــماره  ــده: 9709980350500066 ش ــماره پرون ش
ــم  ــی شــعبه: 970066 خواهــان آقاي/خان بایگان
ــت  ــه طرفی ــتي ب ــادي دادخواس ــا عم حمیدرض
خوانــده آقاي/خانــم محمدحســین مســعودیان 
خوزانــي فرزنــد رضــا بــه خواســته مطالبــه چــك 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــعبه 5  ــه 9709980350500066ش ــده کالس پرون
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/7/2 ســاعت 
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک 8:30تعيي
موضــوع مــاده 13 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب يــك نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــي گ ــي م ــر االنتشــار آگه ــد كثي از جرای
خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــاني كامــل خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ جه
م الف 203424

حقوقــي  عمومــي  دادگاه   5 شــعبه  منشــي 
اصفهــان شهرســتان 

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم

  به آقاي/خانم روبرت چیتايات 
فرزند صالح 

شــماره ابالغنامــه: 9710100350304597 شــماره 
پرونــده: 9709980350300443 شــماره بایگانی 
شــعبه: 970490 خواهــان آقــاي رســول صفائــي 
جــزي دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده آقــاي 
ــه خواســته  ــح ب ــد صال ــات فرزن ــرت چیتاي روب
ــک مطــرح  ــم ســند رســمي مل ــه تنظی ــزام ب ال
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــعبه 3 دادگاه  ــه 9709980350300443ش کالس
ــت و  ــان ثب ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
ــاعت  9:00  ــورخ 97/7/2 س ــیدگی م ــت رس وق
تعييــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع 
ــه  ــي ب ــي مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
علــت مجهــول المــكان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب يــك نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــي گ ــي م ــر االنتشــار آگه ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 

آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
ــف 215460منشــي دادگاه حقوقــي شــعبه  م ال
3 دادگاه عمومــي حقوقــي شهرســتان اصفهــان 

مصطفــي شــباني

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه نســاء عبدالهــی  بــه  شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 7 ب ش
درخواســت گواهــی  ایــن شــورا  از   634/97
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــی   ــوی پنداس ــم رض ــرا بیگ ــادروان زه ــه ش ک
ــخ 94/10/12  ــنامه 11 در تاری ــماره شناس ــه ش ب
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 1( فاطمــه نســاء عبدالهــی فرزنــد علــی بــه 
ش ش 7    2( عبــاس عبدالهــی فرزنــد علــی 
بــه ش ش 1      3( فاطمــه صفــری عبدالهــی 
ــا  فرزنــد علــی بــه ش ش 2 فرزنــدان اینــک ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور را 
در 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 
ــه شــورا  تقدیــم دارد  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .  قاضــی شــعبه 
ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان ، مجتبــی 

ــف 220327  ــی م/ال زراعت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه نســاء عبدالهــی  بــه  شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 7 ب ش
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   633/97
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان علــی عبدالهــی  به شــماره شناســنامه 
167 در تاریــخ 90/10/14 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه نســاء  ــه  1( فاطم مرحــوم منحصــر اســت ب
عبدالهــی فرزنــد علــی بــه ش ش 7  2( عبــاس 
عبدالهــی فرزنــد علــی بــه ش ش 1  3( فاطمــه 
ــه ش ش 2  ــی ب ــد عل ــی فرزن ــری عبداله صف
فرزنــدان 4(زهــرا  بیگــم رضــوی پنداســی  
ــه ش ش 11 همســر اینــک  ــد ســیدعلی ب فرزن
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنمامــه از متوفــی /متوفیــه نــزد او باشــد از 
ــه شــورا   تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
ــد شــد .  ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه تقدی

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی شــعبه ششــم ش  قاض
ــف 220329  ــی م/ال ــی زراعت ــان ، مجتب کاش

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم

  به آقاي حسن اسمعیل زاده 
فرزند عظيم

  9710100351304553 ابالغنامــه:  شــماره 
 9709980351300383 پرونــده:  شــماره 

بایگانــی شــعبه: 970427 خواهــان  شــماره 
ــد مصطفــي  ــای مســعود مــال احمــدي فرزن آق
آقــاي  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتي 
حســن اســمعیل زاده بــه خواســته مطالبــه 
وجــه چــك و مطالبــه خســارت مطــرح کــه 
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
 13 شــعبه   9709980351300383 کالســه 
دادگاه عمومــی حقوقــي شهرســتان اصفهــان 
ثبــت و وقــت رســيدگي مــورخ 97/7/4 ســاعت 
ــق  ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک 8:30 تعيي
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســي مدني 
بــه علــت مجهــول المــكان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب يــك نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــي گ ــي م ــر االنتشــار آگه ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
 13 شــعبه  حقوقــي  215425دادگاه  الــف  م 
دادگاه عمومــي حقوقــي شهرســتان اصفهــان –

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي
  و دادخواست و ضمائم 

به آقاي/خانم حسنعلي محمدبلندي 
فرزند براتعلي

 9710106794701329 ابالغنامــه:  شــماره 
شــماره پرونــده: 9709986794700272 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 970272  خواهــان آقــاي كمال 
مالــك دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده آقــاي/ 
حســنعلي محمــد بلنــدي بــه خواســته مطالبــه 
چــك مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــده کالســه 9709986794700272  شــماره پرون
اختــالف  شــعبه 17 حقوقــي شــوراي حــل 
اصفهــان )مجتمــع شــهداي مدافــع حــرم( 
ثبــت و وقــت رســيدگي مــورخ97/6/17 ســاعت 
ــق  ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک 17:30تعيي
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســي مدني 
بــه علــت مجهــول المــكان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب يــك نوبــت در يكــي 
ــا  ــردد ت ــي گ ــي م ــر االنتشــار آگه ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف يــك مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــي دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمان

ــردد . ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
م الــف 215496 منشــي شــعبة 17 حقوقــي 
شــوراي حــل اختــالف اصفهــان )مجتمع شــهدای 

ــي ــي چیگان مدافــع حــرم( - فاطمــه رضوان

 آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم 

 به آقاي/خانم حمداله رحيمي 
فرزند محمد 

شــماره ابالغنامــه: 9710106796900840 شــماره 
پرونــده: 9709986796900216 شــماره بایگانی 
شــعبه: 970219  خواهــان آقاي/خانــم مرتضــی 
کاظمــی زهرانــی فرزنــد قديــر علــى بــا وکالــت 
ــه طرفیــت  ــم یزدخواســتی دادخواســتي ب خان
خوانــده  حمــد هللا رحیمــی بخواســته مطالبــه  
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع  و بــه 
ــه 9709986796900216  ــده کالس ــماره پرون ش
شــعبه 39 حقوقــي شــوراي حــل اختــالف 
اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
( ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/6/17 
ــتور  ــب دس ــه حس ــن  ک ــاعت 16:30 تعیی س
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــق موضــوع م دادگاه طب
ــكان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــي ب ــي مدن دادرس
بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــر االنتشــار  ــد کثی ــي از جرای ــت در يك ــك نوب ي
آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف يــك مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــي بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود ، 
نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــردد . ــر گ دادگاه حاض
ــوراي  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت م الف203413مس
حــل اختــالف شــعبه 39 حقوقــي شــوراي حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

حــرم ( - ســمیه خالوئــی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
  9710106825304815 ابالغنامــه:  شــماره 
9709986825300392 پرونــده:  شــماره 

شــماره بایگانــی شــعبه: 970439 خواهــان 
آبــادی  دولــت  کمالــی  حســین  امیــر 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده امیرحســین 
حیــدری بــه خواســته مطالبــه وجــه و خســارت 
عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم  دادرســی 
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 31 دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
- خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید نیکبخــت - 
ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
ــه کالســه  ــاق 121 ارجــاع و ب ــه اول - ات - طبق
کــه  گردیــده  ثبــت   9709986825300156
وقــت رســیدگی آن 97/6/19 ســاعت 10 تعییــن 
شــده اســت. 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 ــالب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پس 
ــه دادگاه  ــاد آن ب از نشــر آگهــی و اطــالع از مف
ــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  مراجع
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد.  گ
م الــف 215511منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   31

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  9710460354500041 درخواســت:  شــماره 
 9709980360800230 پرونــده:  شــماره 
شــاکی   970824 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
داوری  صدیقــه  و  زارعــان  محمدحســین 
ــر  ــه مهــدی ذکــری )اتــش( دائ شــکایتی علی
ــم دادگاه هــای عمومــی  ــرداری تقدی ــر کالهب ب
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 119 دادگاه کیفــری 
ــع  ــی ســابق( واق ــان )119 جزای دو شــهر اصفه
در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
 343 شــماره  اتــاق   3 طبقــه   - اصفهــان 
ــده  ــت گردی ــه 970824 ثب ــه کالس ــاع و ب ارج
ــاعت 9  ــیدگی آن 97/8/26 س ــت رس ــه وق ک
ــه اینکــه  ــح تعییــن شــده اســت. و نظــر ب صب
متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد بــه اســتناد 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای 
ــع و نــش مــی شــود  ــی طب کثیراالنتشــار محل
و از متهــم دعــوت مــی گــردد جهــت رســیدگی 
در وقــت مقــرر حاضــر شــود و در صــورت عــدم 
ــی و دادگاه  ــده تلق ــالغ ش ــه اب ــور احضاری حض

ــود .  ــاذ خواهدنم ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه 119  ــر ش ــدی دفت ــف 215447 متص م ال

دادگاه کیفــری 2 اصفهــان / زارع

آگهی ابالغ 
  9710460354500035 درخواســت:  شــماره 
شــماره پرونــده: 9709980365700025 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 970724  شــاکی محمــد 
صــدوق فرزنــد محمــد حســن شــکایتی علیــه 
ــی  ــه بدن ــر صدم ــر ب ــر دائ ــروزی ف ــهال به ش
عمــدی و توهیــن و تخریــب تقدیــم دادگاه 
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
ــعبه 119  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )119 جزایــی 
ــاال  ــاغ ب ــان - خ چهارب ــع در اصفه ــابق( واق س
- خ شــهید نیکبخــت -ســاختمان دادگســتری 
ــاق شــماره  ــه 3 ات ــان - طبق کل اســتان اصفه
ثبــت  بــه کالســه 970724  و  ارجــاع   343
 97/8/6 آن  رســیدگی  وقــت  گردیــده کــه 
ــت. و  ــده اس ــن ش ــح تعیی ــاعت 11:30صب س
ــی  ــکان م ــول الم ــم مجه ــه مته ــه اینک ــر ب نظ
ــن  ــون آیی ــاده 174 قان ــتناد م ــه اس ــد ب باش
دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی 

از روز نامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی طبــع و 
نشــر مــی شــود و از متهــم دعــوت مــی گــردد 
جهــت رســیدگی در وقــت مقــرر حاضــر شــود و 
در صــورت عــدم حضــور احضاریــه ابــالغ شــده 
تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

نمــود
ــعبه 119  ــر ش ــدی دفت ــف 203540 متص م ال

دادگاه کیفــری 2 اصفهــان زارع

آگهی 
 9710460350900069 درخواســت:  شــماره 
ــماره  ــده : 9709980350900050ش ــماره پرون ش
ــوی  ــوص دع ــعبه: 970050 در خص ــی ش بایگان
ــت روح  ــا وکال ــر اقتصــاد ب ــک مه خواهــان بان
هللا مهــری امــام قیســی بطرفیــت خوانــده اکبر 
عابــدی فرزنــد رحیــم بخواســته مطالبــه وجــه 
چــک دادخواســتی را بــه شــعبه نهــم حقوقــی 
ــه دادخواســت  ــه نمــوده اســت ک ــان ارائ اصفه
مذکــور در ایــن شــعبه ثبــت و بــه تاریــخ 
97/8/1 راس ســاعت 9 دارای وقــت رســیدگی 
ــودن  ــكان ب ــول الم ــه مجه ــی باشــد. نظــر ب م
ــدی  ــر عاب ــام اکب ــه ن ــدگان ب ــدی از خوان اح
و بنــا بــه درخواســت خواهــان بــا عنایــت 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 13 قان ــه م ب
ــر االنتشــار  ــد، کثی ــت در جرای مراتــب یــک نوب
چــاپ تــا خوانــده ضمــن اطــالع از دادخواســت 
 مطــرح شــده در جلســه رســیدگی حاضــر 

گردد. 
م الــف 215440منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
9 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

- ســید جــواد رضیــان

 ابالغ وقت رسیدگی
 9710460354500042 درخواســت:  شــماره 
شــماره پرونــده: 9709980360800231 شــماره 
ــا  ــاکی محمدرض ــعبه: 970897 ش ــی ش بایگان
ــه  ــکایتی علی ــا ش ــد علیرض ــون فرزن ــی ئی لیل
ــال محــل  ــر چــک ب ــر ب ــران دائ ــه گ ــراز ریخت ف
شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم 
جهــت  کــه  نمــوده  اصفهــان  شهرســتان 
کیفــری  دادگاه   119 شــعبه  بــه  رســیدگی 
ســابق(  جزایــی   119( اصفهــان  شــهر  دو 
واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ 
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــهیدنیکبخت - س ش
اســتان اصفهــان - طبقــه 3 اتــاق شــماره 343 
ارجــاع و بــه کالســه 970891 ثبــت گردیــده کــه 
وقــت رســیدگی آن 97/8/28 و ســاعت 11 
ــه اینکــه  ــح تعییــن شــده اســت. و نظــر ب صب
متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد بــه اســتناد 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای 
کثیراالنتشــار محلــی طبــع و نشــر مــی شــود و 
از متهــم دعــوت مــی گــردد جهــت رســیدگی در 
ــدم  ــورت ع ــود و در ص ــر ش ــرر حاض ــت مق وق
ــی و دادگاه  ــده تلق ــالغ ش ــه اب ــور احضاری حض

ــود .  ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه 119  ــر ش ــدی دفت ــف 215448 متص م ال

دادگاه کیفــری 2 اصفهــان زارع

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
  9710460354500039 درخواســت:  شــماره 
شــماره پرونده: 9609980358701409  شــماره 
خانــم  بایگانــی شــعبه: 970834  شــاکی 
ــای مهــدی  ــا مــرادی و اق ــی و رزیت ــال نعمت لی
شــاه  فرشــید  علیــه  جهانگیــری شــکایتی 
وردی دائربــر توهیــن و افتــرا تقدیــم دادگاه 
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
ــعبه 119  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــی  ــان )119 جزای دادگاه کیفــری در شــهر اصفه
ســابق( واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - 
خ شــهید نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری 
ــاق شــماره  ــه 3 ات ــان - طبق کل اســتان اصفه
343 ارجــاع و بــه کالســه 970834 ثبــت 
ــیدگی آن 1397/8/26  ــت رس ــه وق ــده ک گردی
ســاعت 10 صبــح تعییــن شــده اســت. و نظــر 
بــه اینکــه متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد 
بــه اســتناد مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی 
ــی از روز  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــری مرات کیف
نامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی طبــع و نشــر 
مــی شــود و از متهــم دعــوت مــی گــردد جهــت 
ــود و در  ــر ش ــرر حاض ــت مق ــیدگی در وق رس
ــده  ــالغ ش ــه اب ــور احضاری ــدم حض ــورت ع ص
 تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 نمود . 
م الــف 215450متصــدی دفتــر شــعبه 119 

دادگاه کیفــری 2 اصفهــان زارع

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره پرونــده: 9509980359400800 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 970822  شــاکی ســعید 
کریمــی منــش و فرهــاد محمــودی شــکایتی 
ــم  ــل تقدی ــر جع ــر ب ــر دائ ــان برزگ ــه احس علی
ــتان  ــتان شهرس ــی شهرس ــای عموم دادگاه ه
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
ــان  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه 119 دادگاه کیف ش
اصفهــان  در  واقــع  ســابق(  جزایــی   119(
- خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید نیکبخــت - 
ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
ــه  ــاع و ب ــماره 343 ارج ــاق ش ــه 3 ات - طبق
کالســه 970822 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
 9:30 ســاعت   1397/8/26 آن  رســیدگی 
ــه اینکــه  ــح تعییــن شــده اســت. و نظــر ب صب
متهــم مجهــول المــكان مــی باشــد بــه اســتناد 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای 
کثیراالنتشــار محلــی طبــع و نشــر مــی شــد و 
از متهــم دعــوت مــی گــردد جهــت رســیدگی در 
ــدم  ــورت ع ــود و در ص ــر ش ــرر حاض ــت مق وق
ــی و دادگاه  ــده تلق ــالغ ش ــه اب ــور احضاری حض

ــود.  ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه 119  ــر ش ــدی دفت ــف 215446 متص م ال
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9 توپ و تور
علی عابدی، اولین مربی ایرانی 

سری A ایتالیا
علــی عابــدی، مربــی ایرانــی شــاغل در  کیمیای وطن
 A ــوس ســری ــم فوتســال الیمپ ــه تی ــا، ب ــال ایتالی فوتب

ایتالیا پیوست. 
ــه به تازگــی دوره مربیگــری »B - UEFA« را پشــت  او ک
ســر گذاشــته اســت، قــراردادی بــه مــدت یــک فصــل بــا 

تیــم الیمپــوس در ســری A ایتالیــا بــه امضــا رســاند. 
عابــدی ســابقه مربیگــری در آکادمــی ســپاهان و حضــور 
ــی در  ــن و مرب ــب بازیک ــورمان را در قال ــای کش در تیم ه
ــی  ــر ایران ــی لژیون ــن مرب ــی اســت ای ــه دارد. گفتن کارنام
ــهر رم  ــتوره« ش ــم »تراس ــی تی ــن کمک مرب ــش از ای پی
ــع  ــری در مقط ــر مربیگ ــاوه ب ــا ع ــت. او فع ــوده اس ب
ــگاه رم  ــی در دانش ــت بدن ــته تربی ــد رش ــی ارش کارشناس

تحصیــل می کنــد.
ــار اســت کــه یــک  ــن نخســتین ب ــد ای ــد نیســت بدانی ب
ــرارداد کاری امضــا  ــی ق ــوان مرب ــه عن ــا ب ــی در ایتالی ایران

می کنــد. 
ــت:  ــار داش ــا اظه ــگار م ــا خبرن ــی ب ــاس تلفن وی در تم
احتمــال اســتفاده از گزینه هــای ایرانــی در ایــن فصــل در 
ــغول  ــر مش ــال حاض ــود دارد و در ح ــوس وج ــم الیمپ تی

ــتیم.  ــا هس ــن گزینه ه ــی از ای ــا برخ ــی ب رایزن
عابــدی از اظهــار جزئیــات بیشــتر در ایــن زمینه خــودداری 
ــوان یــک متخصــص اســتعدادیابی  ــه عن کــرد. وی کــه ب
ــای حضــور و حرکتــش را  ــال مشــهور اســت، مبن در فوتب
در تیــم الیمپــوس اســتعدادیابی و کشــف بازیکنــان تــازه 

دانســت.

رکوردی جدید برای قلعه نویی
ســرمربیان  باتجربه تریــن  از  یکــی  قلعه نویــی  امیــر 
حاضــر در لیــگ برتــر اســت. قلعه نویــی عــاوه بــر اینکــه 
پرافتخارتریــن ســرمربی لیــگ برتــر محســوب می شــود، 
چندیــن رکــورد جالــب را بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت. 
ــا  ــود، ســرمربی ســپاهان ب ــه گــزارش ســایت رســمی ن ب
پیــروزی شــش-یک مقابــل ســپیدرود رشــت یــک 
ــای  ــاال در برده ــی ح ــرد. قلعه نوی ــت ک ــد ثب ــورد جدی رک
شــش گله هــم در بیــن مربیــان صدرنشــین اســت. البتــه 
یــک صدرنشــینی مشــترک. تــا پیــش از بازی هــای ایــن 
هفتــه منصــور ابراهیــم زاده بــا ســه بــرد شــش گلــه در این 
زمینــه پیشــتاز بــود و حــاال قلعه نویــی را هــم کنــار خــود 

می بینــد. 
ــتقال  ــش گل اس ــا ش ــم ب ــته ه ــل گذش ــی فص قلعه نوی
ــی و  ــس از قلعه نوی ــود. پ ــت داده ب ــتان را شکس خوزس
ــژن  ــاوری و بی ــود ی ــی، محم ــاد کاظم ــم زاده، فره ابراهی
ذوالفقارنســب هــم دو بــار بــرد بــا شــش گل زده را جشــن 
گرفتنــد. در بیــن ایــن مربیــان فقــط قلعه نویــی در لیــگ 

ــور دارد. ــم حض هجده

 قدوس هفته آینده 
به آمیان فرانسه می پیوندد

ســایت فرانســوی مدعــی شــد هافبــک تیــم ملی ایــران و 
عضــو باشــگاه استرشــوندس ســوئد هفتــه آینــده بــه تیــم 

آمیــان فرانســه ملحــق می شــود. 
ســایت »courrier-picard« فرانســه خبــر داد احتمــال 
دارد ســامان قــدوس، هافبــک ایرانــی عضــو باشــگاه 
استرشــوندس ســوئد، هفتــه آینــده بــرای تجدیــد قــوای 
ــان  ــرات آمی ــود. مذاک ــق ش ــم ملح ــن تی ــه ای ــان ب آمی
فرانســه بــا ســتاره ایرانــی از مــاه گذشــته آغاز شــده اســت 
و مســئوالن باشــگاه فرانســوی بــرای جــذب قــدوس تمام 

ــد.  ــرف می کنن ــود را ص ــاش خ ت
پیــش از ایــن رســانه های ســوئد و انگلیــس از پیشــنهاد 
منچســتر ســیتی و ســتاویگو بــرای جــذب هافبــک تیــم 
ــر  ــوندس خب ــگاه استرش ــو باش ــورمان و عض ــی کش مل

ــد. دادن

 اخراج حسین کعبی از 
سپیدرود رشت

بازیکــن سرشــناس و کهنــه کار ســپیدرودی ها بنــا بــه 
تصمیــم کادر فنــی از فهرســت ایــن تیــم کنار گذاشــته شــد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، حســین کعبــی، بازیکــن 
ــم  ــر تصمی ــا ب ــپیدرودی ها، بن ــان س ــناس و کاپیت سرش
خــداداد عزیــزی از فهرســت ایــن تیــم در لیــگ هجدهــم 
ــت از حضــور در  ــس از محرومی ــا پ ــار گذاشــته شــد ت کن
میادیــن فوتبالــی توســط کمیتــه اخــاق بــا دومیــن شــوک 

ــود.  ــه رو ش ــی روب متوال
ــی ســپیدرود  ــم در شــرایطی از ســوی کادر فن ــن تصمی ای
اتخــاذ شــد کــه گفتــه می شــود حســین کعبــی بــه دلیــل 
نمایــش ضعیــف، مقابــل ســپاهان و نقش داشــتن در ســه 
گل دریافتــی از حریــف، مقصــر اصلــی ناکامــی هفتــه دوم 
معرفــی شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل خــداداد عزیــزی به 
دالیــل فنــی تصمیــم بــه قطــع همــکاری بــا ایــن بازیکــن 
گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه شــنیده می شــد 
ــورده در  ــی رقم خ ــی حواش ــژه در پ ــی به وی ــل غیرفن دالی
رشــت پــس از شکســت برابــر ســپاهان هــم روی تصمیــم 
خــداداد عزیــزی در اخــراج کاپیتــان نقــش داشــته اســت 
ــه دوم دامــن بازیکــن خوزســتانی و  ــا ترکش هــای هفت ت

ــرد. ــران را بگی ــوش ســابق ای ملی پ

کوتاه اخبار 

حریفان تیم ملی هندبال بانوان 
مشخص شدند

ــیا،  ــوان آس ــال بان ــابقات هندب ــی مس ــام قرعه کش ــا انج ب
ــدند.  ــخص ش ــی مش ــران در دور مقدمات ــان ای حریف

ــال  ــابقات هندب ــن دوره مس ــارس، هفدهمی ــزارش ف ــه گ ب
بانــوان آســیا روزهــای 9 تــا 18 آذرمــاه در ژاپــن برگــزار 

می شــود. 
قرعه کشــی ایــن مســابقات دیــروز در هتــل نیکــو کوماموتــو 
ژاپــن برگــزار شــد. تیــم ملــی کشــورمان در ایــن رقابت هــا بــا 
 A تیم هــای ژاپــن، قزاقســتان، اســترالیا و نیوزیلنــد در گــروه

بــه رقابــت خواهــد پرداخــت.

اردوی تایلند تیم ملی قایقرانی 
لغو شد

ــات و عــدم ارســال دعوت نامــه،  ــه دلیــل مهیانبــودن امکان ب
اردوی تیــم ملــی قایقرانــی ایــران در تایلنــد لغــو شــد. 

ــود قبــل از اعــزام  تیــم ملــی قایقرانــی آب هــای آرام قــرار ب
ــان  ــد و ملی پوش ــد اردو بزن ــیایی در تایلن ــای آس ــه بازی ه ب
در شــرایط آب و هوایــی مشــابه محــل برگــزاری مســابقات 
تمریــن داشــته  باشــند و از آنجــا راهــی پالمبانــگ شــوند کــه 

ایــن اردو لغــو شــد. 
از  دعوت نامــه  ارســال  عــدم  و  امکانــات  آماده نبــودن 
ــو شــود و  ــث شــد اردوی ملی پوشــان لغ ــد باع ــرف تایلن ط
قایقران هــا تــا زمــان اعــزام بــه بازی هــای آســیایی در تهــران 
ــد. در حــال حاضــر ملی پوشــان  تمریناتشــان را ادامــه بدهن
رویینــگ پســران ایــران و نازنیــن مایــی در اردوی چیــن بــه 
ســر می برنــد و تیــم ملــی رویینــگ بانــوان در ایــران تمریــن 

می کنــد.

ITC نویمایر صادر شد
ــرای  ــه ســوم ب ــد از هفت ــی اســتقال می توان ــک آلمان هافب

ایــن تیــم بــه میــدان بــرود.
ITC کارت مارکــوس نویمایــر هافبــک آلمانــی اســتقال 
صــادر شــد تــا ایــن بازیکــن مشــکلی بابــت حضــور در دیــدار 
بــا تراکتورســازی نداشــته باشــد. ایــن بازیکــن هفته گذشــته 
قــرارداد خــود را بــا اســتقال امضــا کــرد و بــه ایــن ترتیــب 
می توانــد بــا صاحدیــد کادر فنــی در دیــدار بــا تراکتورســازی، 

اســتقال را همراهــی کنــد.

تیام قطعا برنمی گردد
بــا ابطــال ویــزای کار ســه بازیکــن خارجی گذشــته اســتقال، 
ــرای  ــتقال ب ــگاه اس ــان در باش ــن بازیکن ــده ای ــا پرون عم

ادامــه همــکاری بســته شــد.
باشــگاه اســتقال ویــزای کار ســرور جپــاروف، مامــه تیــام و 
بویــان نایدنــف را باطــل کــرد تــا بــه ایــن ترتیــب عمــا پرونده 
ادامــه همــکاری ایــن ســه بازیکــن بــا ایــن باشــگاه بســته 
ــان  ــه آبی پوش ــته ب ــل گذش ــن فص ــه بازیک ــن س ــود. ای ش

پیوســتند و فقــط تــا پایــان فصــل بــا ایــن تیــم بودنــد. 
جپــاروف و تیــام دو بازیکــن بســیار مؤثــر و تأثیرگــذار بودنــد 
کــه قــراردادی بــا آبی پوشــان نداشــتند و مدیــران ســابق ایــن 
تیــم بــا وجــود تاش هــای زیــادی کــه داشــتند نتوانســتند 
ــا  ــد؛ ام ــب کنن ــکاری جل ــه هم ــرای ادام ــا را ب ــت آنه رضای
بویــان حکایــت دیگــری داشــت. او برخــاف دو نفــر قبلــی با 
آبی پوشــان قــرارداد داشــت؛ امــا شــفر کــه خــودش عامــل 
حضــور ایــن بازیکــن در اســتقال شــد، او را در لیســت مــازاد 
قــرار داد. مســئوالن اســتقال بــا اقــدام دربــاره ابطــال ویــزای 
ــه  ــده ادام ــا پرون ــد عم ــان دادن ــن نش ــه بازیک ــن س کار ای

همــکاری آنهــا بــا ایــن باشــگاه بســته شــد.

 دلیل قضاوت نکردن فغانی 
در سومین هفته متوالی

علیرضــا فغانــی بــه دلیــل حضــور در دوره هــای داوری 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در هفتــه ســوم رقابت هــای 

ــرد.  ــد ک ــاوت نخواه ــم قض ــر ه ــگ برت لی
ــی  ــا فغان ــم داوری علیرض ــه«، تی ــزارش »ورزش س ــه گ ب
در جــام جهانــی 2018 نمایــش خیره کننــده ای داشــت و 
ــود و  ــر ب ــز حاض ــی نی ــام جهان ــابقات ج ــی مس در نیمه نهای
دیــدار دو تیــم انگلیــس و بلژیــک را ســوت زد. ایــن چهــره 
کــه تــا روز پایانــی جــام جهانــی در روســیه حاضــر بــود، پس 
از بازگشــت بــه ایــران و بــه دلیــل خســتگی، توســط کمیتــه 
ــای اول و  ــاوت در هفته ه ــال از قض ــیون فوتب داوران فدارس
ــه دلیلــی  ــار گذاشــته شــد و حــاال در هفتــه ســوم ب دوم کن

متفــاوت قضــاوت نخواهــد کــرد. 
در  را  داوری  دوره هــای  اکنــون  او  داوری  تیــم  و  فغانــی 
ــای  ــور در رقابت ه ــرای حض ــیا ب ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
جــام ملت هــای آســیا کــه در دی مــاه برگــزار می شــود، 
ــت داوران  ــن رو در فهرس ــد و از همی ــر می گذارن ــت س پش

ــد.  ــور ندارن ــز حض ــر نی ــگ برت ــوم لی ــه س هفت
علیرضــا فغانــی و تیمــش طــی دو، ســه روز آینــده و پایــان 
ــاال در  ــد و احتم ــران بازمی گردن ــه ای ــود ب ــی خ دوره آموزش
لیســت داوران هفتــه چهــارم لیــگ برتــر قــرار خواهنــد گرفت.

محسن بنگر به پارس جنوبی 
پیوست

مدافع اسبق پرسپولیس به تیم پارس جنوبی پیوست. 
محســن بنگــر بــا عقــد قــرارداد یــک ســاله بــه تیــم پــارس 
ــازی در تیــم پرســپولیس  جنوبــی پیوســت. بنگــر ســابقه ب
ــر،  ــگ برت ــوم لی ــه س ــی در هفت ــارس جنوب ــم دارد. پ را ه

ــدران اســت. ــم نســاجی مازن میهمــان تی

آینده مبهم کورتوا
دروازه بــان بلژیکــی چلســی دربــاره آینــده اش صحبــت کــرده 
اســت. تیبــو کورتــوا کــه مــورد توجــه رئــال مادریــد قــرار دارد 
و بارهــا از تمایلــش بــرای پیوســتن بــه ایــن تیــم صحبــت 
کــرده، در آســتانه بازگشــت بــه تمرینــات چلســی عنــوان کرد: 
ــان  ــر زب ــده اش ب ــاره آین ترجیــح می دهــد فعــا حرفــی درب
نیــاورد. کورتــوا کــه فقــط یــک ســال دیگــر با چلســی قــرارداد 
دارد، بــه نقــل از مــارکا گفتــه: تــرک چلســی؟ فعــا حرفــی 
نــدارم کــه بزنــم. وضعیــت حساســی اســت. نمی توانــم حرف 
ــم مضطرب شــدن  ــم. آرام هســتم؛ چــون می دان ــادی بزن زی
کمکــی بــه مــن نخواهــد کــرد. مهم تریــن چیــز ایــن اســت 

کــه بــرای فصــل بعــد آمــاده شــوم.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

هفتــه دوم لیــگ برتــر بازی هــای پــرگل و 
تماشاگرپســندی داشــت. در ایــن هفتــه از 
رقابت هــا هیــچ بــازی ای نبــود کــه گل نداشــته 
باشــد و بــه ثمــر رســیدن 2۶ گل در ایــن هفتــه 

ــود.  ــران ب ــال ای ــرای فوتب ــی ب ــاق خوب اتف
هفتــه دوم بــا صدرنشــینی پرسپولیســی ها 
ــرد ۶  ــک ب ــا ی ــپاهان ب ــا س ــود، ام ــراه ب هم
ــی  ــی معرف ــک مدع ــت ی ــود را در قام ــه خ  گل

کرد.
 نگاهی به بازیکنان برتر هفته دوم

در بــازی دو تیــم پــارس جنوبــی جــم و نفــت 
ــا برتــری دو بــر صفــر  مســجد ســلیمان کــه ب
جمی هــا همــراه شــد، بــه ترتیــب »احمــد 
»روح هللا  و  میرجــوان«  »عمــاد  گوهــری«، 
ســیف اللهی«، بهتریــن بازیکنــان بــازی شــدند.

ــه  ــتقال ک ــن و اس ــذاب ذوب آه ــازی ج در ب
ــب  ــه ترتی ــد، ب ــراه ش ــر 2 هم ــاوی 2 ب ــا تس ب
»وریــا غفــوری«، »ســید محمدرضــا حســینی« 
ــازی  ــان ب ــن بازیکن ــری«، بهتری و »روح هللا باق

شــدند.
و  خوزســتان  اســتقال  تیــم  دو  بــازی  در 
ــروزی  ــا پی ــی ب ــق پایان ــا دقای ــه ت ــده ک پدی
درنهایــت  و  بــود  همــراه  خوزســتانی ها 
ــه  ــد و ب ــدند 2 گل بزنن ــق ش ــا موف پدیده ای ه
پیــروزی برســند، بــه ترتیــب »وحید خشــتان«، 

»محمدرضــا  و  قاســمی نژاد«  »امیــن 
خلعتبــری«، بهتریــن بازیکنــان زمیــن شــدند.
ــرد  ــا ب ــازی دو تیــم پیــکان و ســایپا کــه ب در ب
ــر  ــر صف ــه ب ــه  س ــا نتیج ــا ب ــع پیکانی ه قاط
مقابــل صدرنشــین هفتــه  اول رقابت هــا همــراه 
ــد  ــودی«، »وحی ــی حم ــب »عل ــه ترتی ــد، ب ش
کریمــی«،  »امیرحســین  و  شیخ ویســی« 

ــدند. ــن ش ــان زمی ــن بازیکن بهتری
در بــازی دو تیــم تراکتورســازی و نســاجی کــه 
بــا تســاوی یــک بــر یــک دو تیــم همــراه شــد، 
ــا  ــک«، »حمیدرض ــد آبش ــب »محم ــه ترتی ب
ــن  ــتوکس«، بهتری ــی اس ــاالر« و »آنتون دیوس

ــان زمیــن شــدند. بازیکن
فــوالد  و  پرســپولیس  تیــم  دو  بــازی  در 
ــرد قاطــع پرسپولیســی ها  ــا ب خوزســتان کــه ب
بــا زدن ۳ گل همــراه شــد، بــه ترتیب »ســیامک 
»ســید  و  نوراللهــی«  »احمــد  نعمتــی«، 
ــن  ــان زمی ــن بازیکن ــینی« بهتری ــال حس  ج

شدند.
در بــازی دو تیــم ســپیدرود رشــت و ســپاهان 
اصفهــان کــه بــا بــرد ۶ بــر 1 ســپاهانی ها همــراه 
شــد، بــه ترتیــب »ساســان انصــاری«، »محمد 
ایران پوریــان« و »مهــرداد محمــدی«، بهتریــن 

بازیکنــان زمیــن شــدند.
در بــازی دو تیــم صنعــت نفــت آبــادان و 
گســترش فــوالد کــه بــه تســاوی یــک بــر یــک 
انجامیــد، بــه ترتیــب »محمد خرم الحســینی«، 

و »اســماعیل فرهــادی«،  ایمانــی«  »اکبــر 
بهتریــن بازیکنــان زمیــن شـــدند.

 هفته سوم لیگ برتر
هفتــه ســوم لیــگ برتــر قطعــا هفتــه جذابــی 
خواهــد بــود؛ زیــرا خریدهــای جــذاب چنــد تیم 
به ویــژه اســتقال و تراکتورســازی بــه احتمــال 
ــد  ــدان خواهن ــه می ــه ب ــن هفت ــراوان در ای ف
 رفــت و دیدارهــای جذابــی را رقــم خواهنــد 

زد.
ــد  ــت دادن چن ــا ازدس ــه ب ــران ک ــتقال ته اس
بازیکــن حســابی نقــره داغ شــده بــود، بــا خرید 
ــزی  ــی و مرتضــی تبری ــک آلمان ــر هافب نیومای
ــا  ــه ســوم را ب ــزن بااســتعداد ذوبی هــا هفت گل
ــا  ــا تنه ــه اینه ــر آغــاز خواهــد کــرد. البت قدرت ت
خریــد اســتقالی ها نخواهنــد بــود و ایــن تیــم 
ــم  ــرو، مهاج ــی گ ــراوان الحاج ــال ف ــه احتم ب
سرشــناس نیجریــه ای، را نیــز بــه خدمــت 
خواهــد گرفــت تــا خــط حملــه اســتقال 
ــن  ــان ای ــا رقیب ــد؛ ام ــته باش ــر از گذش زهردارت
هفتــه اســتقال یعنــی تراکتورســازی نیــز 
بمــب نقــل و انتقــاالت ایــن فصــل را بــا 
خریــد اشــکان دژآگــه و مســعود شــجاعی دو 
کاپیتــان تیــم ملــی ترکانــد. البتــه تراکتوری هــا 
ایــن فصــل بــا خریدهــای گران قیمتــی ماننــد 
ــی  ــم و آنتون ــن تی جــان توشــاک ســرمربی ای
اســتوکس، هــری فورســتر و ســوگیتا تنهــا بــه 

قهرمانــی فکــر می کننــد.

 جدول بازی های هفته سوم
پنجشنبه - 18 مرداد 1۳9۷

اســتقال خوزســتان - پرســپولیس تهــران، 
ســاعت 20:۳0،  ورزشــگاه غدیــر اهــواز

ایلــدورم،  علیرضــا  وحیــد کاظمــی،  داوران: 
میرغفــاری علــی  و  نــوری  علی اکبــر 

نســاجی مازنــدران - پــارس جنوبــی جــم، 
ســاعت 20:۳0،  ورزشــگاه شــهیدوطنی قائمشهر
میرزابیگــی،  علــی  حیــدری،  پیــام  داوران: 
عرب براقــی امیــر  و  پورمتقــی  محمدعلــی 

ســایپای تهــران - ذوب آهــن اصفهــان، ســاعت 
20:۳0،  ورزشــگاه پــاس قوامیــن تهــران

ــر  ــعدی، امی ــان اس ــر، آرم ــین زرگ داوران: حس
ــان زاده ــدی مرج ــر و مه مبش

ــت،  ــپیدرود رش ــز - س ــوالد تبری ــترش ف گس
ــز ــزل تبری ــان دی ــگاه بنی ــاعت 19:۵0، ورزش س

مــداح،  جــواد  مهــدوی،  ســیدرضا  داوران: 
غامــی کمیــل  و  داوودزاده  امیرمحمــد 

جمعه - 19 مرداد 1۳9۷
پدیــده خراســان - صنعــت نفــت آبــادان، 
ــهد ــا)ع( مش ــام رض ــگاه ام ــاعت 20، ورزش س
ســبحانی،  حمیــد  ناظمــی،  داوران: کوپــال 

بــای علــی  و  ذورقــی  محمدرســول 
ــتان،  ــوالد خوزس ــلیمان - ف ــجد س ــت مس نف
بهنــام  شــهید  ورزشــگاه    ،20:۳0 ســاعت 

محمــدی مســجد ســلیمان
داوران: رضــا کرمانشــاهی، مهــدی الونــدی، 

قهرمــان نجفــی و پیمــان فرخی مهــر
ــاعت  ــران، س ــکان ته ــان - پی ــپاهان اصفه س

20:۳0، ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان
داوران: علــی صفایــی، فرهــاد مروجــی، محمــد 

ــریفی ــب و روح هللا ش هاشمی نس
اســتقال تهــران - تراکتورســازی تبریز، ســاعت 

20:۳0،  ورزشــگاه آزادی تهــران
داوران: مهــدی ســیدعلی، حســن ظهیــری، 
محمــدی. جــواد  و  عیوض محمــدی  تــورج 

معــاون توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانــان 
گفــت: وزیــر ورزش و جوانــان از حادثــه پیش آمــده بــرای 
کیمیــا علیــزاده بســیار ناراحــت شــد و از مــن خواســت به 
هــر شــکل ممکــن از ایــن قهرمــان ارزنــده حمایــت شــود. 
ــری وزارت  ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
ورزش و جوانــان، فریبــا محمدیــان، معــاون توســعه 
تماســی  در  جوانــان،  و  ورزش  وزارت  بانــوان  ورزش 
تلفنــی بــا کیمیــا علیــزاده ضمــن آرزوی ســامتی و 
ــن ورزشــی، ســام مســعود  ــاره اش در میادی حضــور دوب
ســلطانی فر و دســتورات وزیــر ورزش و جوانــان بــه 
فدراســیون پزشــکی ورزشــی و فدراســیون تکوانــدو بــرای 
ــه اطــاع او رســاند و گفــت:  ــی را ب ــت کامــل درمان حمای
ســلطانی فر از حادثــه پیش آمــده بــرای شــما بســیار 

ناراحــت شــد و از مــن خواســت بــه هــر شــکل ممکــن از 
ــود. ــت ش ــما حمای ش

محمدیــان همچنیــن اضافــه کــرد: ورزشــکاران و جوانــان 
ایــن کشــور، ســرمایه های ایــران هســتند و در وهلــه اول 
ســامتی آنهــا مــورد توجــه وزارتخانــه اســت و پــس از آن 
حضــور در میادیــن ورزشــی  و افتخارآفرینــی از اهمیــت 

برخــوردار اســت. 
او در ادامــه بــه کیمیــا علیــزاده اطمینــان داد بــا جســارت و 
اعتمادبه نفســی کــه در وی ســراغ دارد، خواهــد توانســت 

در المپیــک 2020 مجموعــه افتخاراتــش را کامــل کنــد. 
معــاون وزیــر ورزش و جوانــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
مــردم ایــران و مســئوالن ورزش بــرای ســامتی و بهبــود 
آســیب دیدگی فرزنــد ورزشــکار خــود دعــا خواهنــد کــرد.

در فاصلــه چنــد روز تــا آغــاز دور ســوم پلــی آف رقابت هــای 
ــت 2۳  ــوس در فهرس ــی المپیاک ــتاره ایران ــگ دو س یورولی
نفــره ایــن باشــگاه بــرای رقابت هــای اروپایــی قــرار گرفتنــد. 
پــدرو مارتینــز، ســرمربی پرتغالــی المپیاکــوس، در فاصلــه 
چنــد روز تــا بــازی بــا لوســرن در دور ســوم پلــی آف 
یورولیــگ نــام دو ســتاره ایرانــی خــود را در فهرســت 
ــب تمامــی شــایعات و  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــرار داد ت ــی ق اروپای
ــاره جدایــی گلــزن ایرانــی از جمــع ســرخ  گمانه زنی هــا درب

ــد.  ــان برس ــه پای ــان ب ــفیدهای یون و س
ــوس  ــزن المپیاک ــن گل ــایعات، بهتری ــی ش ــاف تمام برخ
ــان  در فصــل گذشــته و دومیــن گلــزن برتــر ســوپرلیگ یون
همچنــان در ایــن تیــم بــه فوتبــال خــود ادامــه خواهــد داد. 
امیدهــای  از  یکــی  پنجشنبه شــب  شــرایطی  در  کریــم 

اصلــی گلزنــی المپیاکــوس در پلــی آف یورولیــگ محســوب 
می شــود کــه پیــش از ایــن تمامــی اخبــار و شــایعات 
ــد  ــی جدی ــه چالش ــان و ورود ب ــوچ او از یون ــت از ک حکای
در ترکیــه و آلمــان داشــت؛ امــا حــاال بــه نظــر تمامــی ایــن 
شــایعات بــه پایــان خواهــد رســید؛ چــون بــا حضــور او در 
رقابت هــای اروپایــی عمــا پرونــده فــروش او بایگانــی 

ــد شــد.  خواه
کــه  نمایــش  ایــن  از  پــس  ایرانــی  گلــزن  ســتاره 
المپیاکــوس در ورزشــگاه  پنجشنبه شــب بــه میزبانــی 
کارایســاکی برگــزار می شــود، مراســم ازدواج خــود را بــرای 
صبــح روز جمعــه در تــاالر مشــاهیر آتــن تــدارک دیــده تــا بــا 
نامــزد یونانــی – آمریکایــی خــود بــه صــورت رســمی پیونــد 

ــدد. ــویی ببن زناش

 دستور وزیر ورزش برای 
حمایت کامل از کیمیا علیزاده

 خروج انصاری فرد از یونان 
منتفی شد
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باشــگاه پرســپولیس نســبت به خبــر جدایــی علیرضــا بیرانوند 
ــا پیشــنهاد بشــیکتاش مواجــه شــده،  ــه می شــود ب کــه گفت

واکنــش نشــان داد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، علیرضــا بیرانونــد، دروازه بــان 
ملی پــوش پرســپولیس کــه در جــام جهانــی روســیه نمایــش 
موفقــی از خــود بــه جــا گذاشــت، بــا پیشــنهادات مناســبی از 
اروپــا مواجــه شــده بــود؛ بــا ایــن حــال بیرانونــد بــا حضــور در 
دفتــر باشــگاه و مذاکــره بــا مســئوالن ایــن تیــم اعــام کــرد 
بــا توجــه بــه محرومیــت نقــل و انتقاالتــی و نیــاز تیــم در ایــن 

مقطــع، قصــد جدایــی نــدارد. 
بیرانونــد کــه پیــش از ایــن بــا تمدیــد قــراردادش، نشــان داده 
بــود بــه دنبــال موفقیــت بــا پرســپولیس اســت، ایــن بــار هــم 
ــم  ــا تی ــود ب ــه کار خ ــح داد ب ــور از پیشــنهاداتش ترجی ــا عب ب
ادامــه دهــد. طــی روز گذشــته امــا اخبــاری مبنــی بر پیشــنهاد 

دوبــاره باشــگاه بشــیکتاش ترکیــه بــه ایــن دروازه بــان و 
درخواســت رضایتنامــه از ســوی بیرانونــد بــرای جدایی منتشــر 

شــد. 
پنــدار خمارلــو، مدیــر روابــط عمومــی باشــگاه پرســپولیس بــا 
ــپولیس  ــان پرس ــد دروازه ب ــت: بیرانون ــت گف ــن درخواس رد ای
اســت و بــا ایــن باشــگاه قــرارداد دارد، هیــچ درخواســتی هــم 
ــا حضــور در باشــگاه  ــن ب ــداده و پیــش از ای ــی ن ــرای جدای ب

ــه کارش ادامــه خواهــد داد.  اعــام کــرد ب
وی در خصــوص پیشــنهاد بشــیکتاش و حضور نماینــده آنها در 
تهــران بــرای مذاکــره، گفــت: اینکــه آنهــا می خواهنــد بیاینــد را 
نمی دانــم؛ امــا مــا هیــچ قــرار مذاکــره ای هماهنــگ نکردیــم. 
ــاز دارد  ــم فصــل نی ــا نی ــان خــود ت ــام بازیکن ــه تم باشــگاه ب
ــچ  ــه هی ــم فصــل ب ــا نی ــه ت و براســاس توافــق صــورت گرفت

بازیکنــی اجــازه جدایــی داده نخواهــد شــد.

مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن گفــت: بحث محرومیت مســلمان، 
1۵ میلیــون تومــان بدهــی بــود کــه پرداختــش بــر عهــده باشــگاه 
ــه  ــه کمیت ــز نکــردن ب ــت واری ــه عل ــوده اســت و ب پرســپولیس ب

انضباطــی، ایــن مشــکل دامن گیــر محســن شــده بــود.
ــا  ــراه ب ــنبه هم ــه روز دوش ــعید آذری ک ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
محســن مســلمان در کمیتــه اخــاق حضــور یافتــه بــود در ارتبــاط 
ــرد: جلســه  ــار ک ــن جلســه اظه ــا مباحــث مطــرح شــده در ای ب
ــگاه مثبــت همــه عزیــزان  بســیار خوبــی برگــزار شــد و بایــد از ن
ایــن کمیتــه تشــکر کــرد. مســئله ای کــه درباره محســن مســلمان 
مطــرح بــود مربــوط بــه بدهــی ســال گذشــته ای بــوده اســت کــه 
پرداختــش بــر عهــده باشــگاه پرســپولیس بوده اســت. متأســفانه 
پرداخــت نکــردن ایــن جریمــه توســط باشــگاه پرســپولیس بــرای 

مــا دردسرســاز شــده اســت. 
ــه اخــاق و  ــت کمیت ــگاه مثب ــا ن ــه داد: خوشــبختانه ب آذری ادام

ــرای ایــن بدهــی پرداخــت خواهــد شــد،  ــا مبلغــی کــه فــردا ب ب
محســن مشــکلی بــرای مصــاف بــا تیــم فوتبــال ســایپا نخواهــد 

داشــت. 
ــن  ــه در ای ــایعاتی ک ــاره ش ــن درب ــگاه ذوب آه ــل باش مدیرعام
ــار  ــت مســلمان مطــرح شــد، اظه ــا محرومی ــاط ب ــا در ارتب روزه
کــرد: بــه هــر حــال وقتــی در نامــه کمیتــه اخــاق عنــوان نشــده 
بــود کــه محرومیــت محســن بــرای چیســت برخــی هدفمنــد یــا 
ــدگاه  ــر اســاس دی ــن موضــوع را ب ــد ای ــد ســعی کردن غیرهدفمن
خــود تفســیر کننــد. خوشــبختانه بایــد گفــت محســن مســلمان 
ــر  ــه فک ــاال ب ــزی ب ــا تمرک ــود و ب ــث نمی ش ــن مباح ــیر ای اس

ــود.  ــد ب ــت خــودش و تیمــش خواه موفقی
ــایپا  ــا س ــدار ب ــه دی ــلمان ب ــه مس ــن ک ــاره ای ــان درب وی در پای
می رســد یــا نــه گفــت: بلــه ان شــاءهللا بــا واریــز بدهــی محســن، 

ــرود. ــدان ب ــه می ــرای تیمــش ب او خواهــد توانســت ب

چه کسی پرچمدار کاروان ایران در 
بازی های آسیایی می شود؟

پــس از مصدومیــت کیمیــا علیــزاده انتظــار مــی رود پرچمدار 
براســاس  آســیایی  بازی هــای  در  ایــران  بعــدی کاروان 
شایسته ســاالری و بــدون نــگاه جنســیتی و تبلیغاتــی 

ــود.  ــاب ش انتخ
زمانــی کــه کیمیــا علیــزاده بــه عنــوان پرچمــدار کاروان ایــران 
ــد  ــرح ش ــادی مط ــای زی ــرف و حدیث ه ــد، ح ــاب ش انتخ
مبنــی بــر اینکــه انتخــاب دوبــاره یــک زن بــه عنــوان پرچمدار 
و داشــتن نــگاه جنســیتی نمی توانــد چنــدان جالــب باشــد؛ 
امــا بــا وجــود ایــن حرف هــا، در نهایــت علیــزاده بــه عنــوان 
پرچمــدار کاروان ایــران معرفــی شــد و مســئوالن در دفــاع از 
انتخــاب خــود اعــام کردنــد کــه علیــزاده تنهــا مــدال آور بانوان 
ایــران در تاریــخ بازی هــای المپیــک اســت و شایســتگی الزم 
را داشــته اســت؛ امــا شــانس بــا کیمیــا علیــزاده یار نبــود و به 
دلیــل پارگــی ربــاط صلیبــی بازی هــای آســیایی را از دســت 
داد. بــا توجــه بــه اینکــه پزشــک معالجــه اش عنــوان کــرده 
او بایــد بــا عصــا راه بــرود، بنابرایــن پرچمــداری اش تقریبــا 

منتفــی بــه نظــر می رســد. 
بــا ایــن شــرایط، کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش بایــد 

یــک نفــر دیگــر را بــه عنــوان پرچمــدار معرفــی کنند. بــا وجود 
ــک  ــی المپی ــه مل ــده کمیت ــر عه ــه انتخــاب پرچمــدار ب اینک
ــل  ــان دادن تعام ــتای نش ــاد در راس ــن دو نه ــا ای ــت؛ ام اس
بــا همدیگــر دربــاره پرچمــدار تصمیم گیــری می کننــد. 
اکنــون انتظــاری کــه از ایــن دو نهــاد وجــود دارد ایــن اســت 
ــی،  ــیتی و تبلیغات ــگاه جنس ــن ن ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ک
ــد.  ــدار انتخــاب کنن ــوان پرچم ــه عن ــرد را ب شایســته ترین ف
ایــران کاروانــی را بــه بازی هــا اعــزام می کنــد کــه چهره هــای 
شــاخص کــم نــدارد. در کاروان ایــران ورزشــکارانی داریــم کــه 
ــان حــال حاضــر  ــن قهرم ــو و همچنی ــک ری ــان المپی قهرم
جهــان هســتند، ماننــد حســن یزدانــی و ســهراب مــرادی کــه 
ــان  ــک و قهرم ــان المپی ــوان قهرم ــه عن ــا ب ــدام از آنه ــر ک ه
201۷ جهــان شایســتگی ایــن را دارنــد کــه پرچمــدار کاروان 
ــا ســه طــای  ــران باشــند. همچنیــن احســان حــدادی ب ای
بازی هــای آســیایی، پرافتخارتریــن ورزشــکار کاروان اعزامــی 
ــن  ــد ای ــم می توان ــه او ه ــت ک ــیایی اس ــای آس در بازی ه
ــداری کاروان  ــه پرچم ــا وظیف شایســتگی را داشــته باشــد ت

ایــران را برعهــده بگیــرد.

#خبر _ ویژه

بهتریــن اتفــاق ممکــن بــرای ورزشــکاران مشــمول 
ــد  ــربازی نخواهن ــه س ــر دغدغ ــا دیگ رخ داد و آنه

داشــت. 
ســردار موســی کمالــی اعــام کــرد خدمــت وظیفــه 
ورزشــکاران حرفــه ای و قهرمانــان ملــی در ۳ رشــته 
فوتبــال، والیبــال و بســکتبال در ســطح ملــی 
ــر  ــگ برت ــطح لی ــالگی و در س ــا ۳0 س ــر ت حداکث

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــا 28 ســالگی ب ــر ت حداکث
ــت  ــت خدم ــود، وضعی ــایت ن ــزارش وب س ــه گ ب
ســربازی ورزشــکاران شــاخص و ملی پــوش یکــی 
از مســائل مهــم ورزش ایــران در ایــن ســال ها 

ــوده اســت. ب
ســردار موســی کمالــی، رئیــس اداره انســانی 
بــه  اشــاره  بــا  مســلح،  نیروهــای  ســتاد کل 

تصمیــم جدیــد اتخاذشــده دربــاره خدمــت وظیفــه 
ورزشــکاران حرفــه ای و قهرمانــان ملــی دیــروز 
گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه ورزشــکاران حرفــه ای 
کــه در ســطح قهرمانــی فعالیــت دارنــد مدت زمــان 
معینــی قــادر بــه فعالیــت حرفــه ای در رشــته های 
ــه  ورزشــی هســتند و در ایــن مــدت می بایســت ب
صــورت پیوســته فعالیــت حرفــه ای خــود را دنبــال 
کننــد، تصمیمــات جدیــدی دربــاره زمــان اعــزام بــه 
خدمــت ورزشــکاران ملــی و حرفــه ای گرفتــه شــد.

ــوان  ــز عن ــی نی ــگاه های ورزش ــر باش ــوی دیگ از س
ــب  ــان در قال ــان و جوان ــر روی نوجوان ــد ب می کردن
ســرمایه گذاری  ســال ها  ورزشــی  تیم هــای 
کرده انــد؛ ولــی خدمــت ســربازی آنهــا در اوج 
عمــر حرفــه ای ایــن ســرمایه های ملــی باعــث 

لطمه خــوردن بــه آنهــا شــده و خدمــت ایــن 
ورزشــکاران حرفــه ای و قهرمانــان در تیم هــای 
تــا  می شــود  باعــث  هــم  مســلح  نیروهــای 
ایــن  روی  بــر  صورت گرفتــه  ســرمایه گذاری 

ــود.« ــه ش ــکل مواج ــا مش ــان ب قهرمان
کمالــی بــا بیــان اینکــه همچنیــن بعضــی از 
بــرای  نیــز  فدراســیون ها  و  ورزشــی  تیم هــای 
خــروج از کشــور ایــن قهرمانــان کــه در قالــب 
ــه خدمــت  ــد و بزرگســال مشــغول ب تیم هــای امی
بودنــد بــا مشــکل مواجــه هســتند، گفــت: بــا توجــه 
ــی  ــش طرح ــال پی ــک س ــات از ی ــع جه ــه جمی ب
ــد  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــن دغدغه ه ــل ای ــرای ح ب
ــی و  ــان مل ــا قهرمان ــد ب ــرر ش ــاس آن مق و براس
ورزشــکاران حرفــه ای همچــون افــرادی کــه در 
حــال تحصیــل هســتند، برخــورد شــود و از ایــن رو 
خدمــت وظیفــه ورزشــکاران حرفــه ای و قهرمانــان 

ملــی در ۳ رشــته فوتبــال، والیبــال و بســکتبال در 
ســطح ملــی حداکثــر تــا  ۳0 ســالگی و در ســطح 
ــق  ــه تعوی ــالگی ب ــا 28 س ــر ت ــر حداکث ــگ برت لی

ــاد. افت
رئیــس اداره انســانی ســتاد کل نیروهــای مســلح 
گفــت: ایــن طــرح بــه صــورت آزمایشــی بــه 
ــج آن و در  ــی نتای ــس از ارزیاب ــد و پ اجــرا درمی آی
صــورت مثبت بــودن ایــن نتایــج اســتمرار می یابــد 
شــامل  نیــز  را  ورزشــی  رشــته های  ســایر  و 
می شــود. براســاس دســتورکار تدوین شــده کــه 
ــه یگان هــای نیروهــای مســلح نیــز ابــاغ شــده  ب
اســت، اعضــای تیم هــای ملــی ۳ رشــته والیبــال، 
فوتبال و بســکتبال از ســوی وزارت ورزش و جوانان 
و ورزشــکاران حرفــه ای شــاغل در لیــگ برتــر هــم 
از طریــق فدراســیون های مرتبــط معرفــی خواهنــد 

شــد.

ــن  ــک از ای ــر ی ــر ه ــتورکار اگ ــن دس ــاس ای براس
ــا پیــش  ــان ملــی ت ورزشــکاران حرفــه ای و قهرمان
از موعــد در نظــر گرفتــه شــده از تیــم ملــی حــذف 
شــوند یــا در باشــگاه های لیــگ برتــر کشــور حضــور 
ــد داشــت  ــاه فرصــت خواهن نداشــته باشــند، ۶ م
تــا بــرای اعــزام بــه خدمــت ســربازی اقــدام کننــد.
بــه گفتــه رئیــس اداره انســانی ســتاد کل نیروهــای 
مســلح در دســتورکار تدوین شــده، ورزشــکاران 
حرفــه ای و قهرمانــان ملــی در ایــن ۳ رشــته 
از  خــارج  باشــگاه های  در  می تواننــد  ورزشــی 
کشــور تــا مهلــت در نظــر گرفتــه شــده نیــز فعالیت 

ــند. ــته باش داش
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: دســتورکار مربوطــه 
ــه ای  ــکاران حرف ــام ورزش ــت و تم ــده اس ــاغ ش اب
و قهرمانــان ملــی در ایــن ۳ رشــته قــادر بــه 

بهره منــدی از آن خواهنــد بــود.

گهی مزایده نوبت دوم آ

متولی موقوفه

بدینوسیله متولی موقوفه در نظر دارد دو باب مغازه از موقوفه رضائیان سلیمانی 
متقاضیان  نماید.  گذار  وا اجاره  به  یکسال  مدت  برای  مطهری  خیابان  در  واقع 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  از تاریخ 97/05/16 لغایت پایان وقت اداری 
97/05/30 به صورت حضوری به اداره اوقاف مراجعه یا با شماره های 42451514 و 

09131310139 تماس حاصل فرمایند.

م الف 221034

وم
ت د

وب
ن

نگاهی به رویدادهای مهم هفته دوم و سوم لیگ

هفته جذاب لیگ برتر

خبر خوش برای ملی پوشان فوتبال

مشکل مسلمان، بدهی قبلی بودواکنش پرسپولیس به جدایی بیرانوند



حرف و نقل

 مدیــر کل مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی تصمیــم بعضــی روزنامه هــای 
ــوان  ــه عن ــگار را ب ــار در روز خبرن ــدم انتش ــرای ع ــری ب سراس

اعتــراض صنفــی بــه بحــران کاغــذ بی معنــی خوانــد.
ــینی و  ــهاب حس ــی ش ــه کارگردان ــراف« ب ــر »اعت  فیلم تئات
بــازی علــی نصیریــان بــه شــبکه نمایــش خانگــی رســید. در این 
فیلم تئاتــر کــه شــرکت تصویــر دنیــای هنــر پخــش آن را بــر عهده 
دارد، بازیگرانــی چــون علــی نصیریــان، شــهاب حســینی، صالــح 
ــز بزرگــی،  ــی، نیمــا رئیســی، مهــدی بجســتانی، پروی میرزاآقای
ــی،  ــا نصرالله ــر، ایلی ــه نظ ــاق زارع، غزال ــی، میث شــهرام ابراهیم
ــی، مهــران   ــد عین بیگــی، تنــی آواکیــان، فاطمــه عرب کرمان پرن

ــد. ــام حقیقت جــو حضــور دارن هاشــمی و فرن
 گــروه موســیقی »شــمس« بــه سرپرســتی و آهنگســازی 
»کیخســرو پورناظــری« و خوانندگــی »همایــون شــجریان«، بــا 
همراهــی »تهمــورس پورناظــری« و »ســهراب پورناظــری« ۲۵ 
دســامبر در فســتیوال موســیقی »صوفیــه« در قونیــه بــه اجــرای 

ــردازد. ــه می پ برنام
ــان  ــه میزب ــورن ۲۰۱۸ ک ــم ملب ــی فیل ــنواره بین الملل  جش
فیلم هایــی از ســینمای ایــران اســت، یکشنبه شــب جدیدتریــن 

فیلــم اصغــر فرهــادی را نمایــش داد.
 فیلــم ســینمایی »زیــر نظــر« نخســتین ســاخته ســینمایی 
مجیــد صالحــی بــه تهیه کنندگــی محمد شایســته بــه زودی کلید 
می خــورد. بعــد از رضــا عطــاران و امیــر جعفــری، آزاده صمــدی 
جدیدتریــن بازیگــری اســت کــه حضــورش در فیلم قطعی شــده 
ــا مجیــد صالحــی شــکل  ــا نخســتین همــکاری اش ب اســت ت

بگیرد.
 شــهریار عباســی دربــاره کتــاب »بازیگــوش« کــه به تازگــی 
ــد: شــخصیت های  در نشــر هیــا منتشــر شــده اســت، می گوی
ــائل  ــر مس ــته درگی ــورت ناخواس ــه ص ــوش« ب ــتان »بازیگ داس
سیاســی می شــوند؛ اما داســتان سیاســی نیســت و بیشــتر یک 

رابطــه عاطفــی و عاشــقانه اســت.
 از مجموعــه داســتان »یادداشــت های ســبیل یــک مــرده« 
در مجتمــع فرهنگــی و هنــری خاتم االنبیاء)ص( رشــت رونمایی 

ــود. می ش
ــی از  ــود، یک ــد محم ــروف احم ــان مع ــایه ها«، رم  »همس
کتاب هایــی اســت کــه همــواره در »لیســت های پیشــنهاد کتــاب 
بــرای خوانــدن« قــرار دارد؛ امــا سال هاســت مجــوز چــاپ نــدارد و 
فقــط نســخه های افســتش در بســاط دست فروشــی های کنــار 

خیابــان انقــاب پیــدا می شــود.
ــرای  ــن اج ــی، حی ــبکه بی بی س ــری ش ــی، مج ــک کارت  م
برنامــه زنــده ناگهان مقابــل دوربین و چشــم بیننــدگان تلویزیون 

از هــوش رفــت.
 اصغــر فــردی، شــاعر و پژوهشــگر معاصــر و شــاگرد اســتاد 

شــهریار درگذشــت.
ــی  ــه تهیه کنندگ ــی شــگفت انگیز اســت« ب  ســریال »زندگ
عبدالرضــا فیــروزان و کارگردانــی مجتبــی چراغعلــی به تازگــی در 
تهــران کلیــد خــورده اســت. تصویربــرداری ســریال در یــک محله 

در غــرب تهــران در حــال انجــام اســت.
 »بــدون عنــوان«، نــام نمایشــگاه نقاشــی های نینــا رســتگار 
اســت کــه در گالــری ســیحون برپــا شــده. نینــا رســتگار تاکنــون 
تعــداد زیــادی نمایشــگاه نقاشــی گروهــی و مجســمه های 
پوشــیدنی در پاریــس، لنــدن، میــان، ونکــوور، تورنتــو، اســتانبول 

و تهــران داشــته اســت.

کوتاه اخبار 

 رقابت تنگاتنگ 2 فیلم در 
جشن بزرگ سینمای ایران

از بیــن آثــاری کــه در رشــته های مختلــف بیســتمین جشــن 
ــینمایی  ــم س ــده اند، ۲ فیل ــزد ش ــران نام ــینمای ای ــزرگ س ب
رقابــت تنگاتنگــی را در آمــار نامــزدی بــرای دریافــت بیشــترین 
ــه کارگردانــی  ــد. »بــدون تاریــخ بــدون امضــاء« ب جوایــز دارن
ــوک«  ــد و »خ ــی جلیلون ــی عل ــد و تهیه کنندگ ــد جلیلون وحی
بــه کارگردانــی  مانــی حقیقــی هــر کــدام در ۱۰ بخــش نامــزد 
دریافــت جایــزه شــده اند کــه در بیشــتر بخش هــا بــا یکدیگــر 

مشــترک هســتند. 
حــال بایــد دیــد کــدام یــک از ایــن ۲ فیلــم می تواننــد گــوی 

ســبقت را در دریافــت جایــزه از دیگــری برباینــد.

 کتابخانه مرکزی، میزبان 
انتخاب رشته داوطلبان کنکور

کیمیای وطن انتخــاب رشــته کنکــور سراســری بــا 
حضــور کارشناســان متخصــص و مجــرب در کتابخانــه مرکزی 

انجام می شود. 
پــس از برگــزاری کنکــور سراســری، انتخــاب رشــته یکــی از 
حســاس ترین مراحلــی اســت کــه تأثیــر بســیاری در زندگــی 
ــه  ــن مرحل ــان در ای ــرد داوطلب ــوه عملک ــان دارد و نح داوطلب
سرنوشت ســاز اســت و کوچک تریــن اشــتباه در انتخــاب 
رشــته باعــث می شــود داوطلبــان نتیجــه مطلــوب را بــه 

ــد.  دســت نیاورن
وابســته  مطالعــه  ســالن های  و  کتابخانه هــا  امــور  اداره 
بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان در همیــن راســتا بــه برگــزاری برنامــه انتخــاب 
رشــته کنکــور سراســری اقــدام کــرده اســت. ایــن برنامــه بــا 
ــا تســت  ــراه ب حضــور کارشناســان مجــرب و متخصــص هم
انتخــاب  شخصیت شناســی، مشــاوره شخصیت شناســی، 
رشــته کامپیوتــری، مشــاوره فــردی، چینــش رشــته ها و 

انتخــاب رشــته برگــزار می شــود. 
ــه  ــام در انتخــاب رشــته کتابخان داوطلبــان کنکــور بــرای ثبت ن
مرکــزی بــا شــماره 3۲۲3993۸ تمــاس بگیرنــد یــا بــه محــل 

کتابخانــه واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته مراجعــه کننــد.

احمــد پورمخبــر، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، گفــت: 6 ماهــی 
اســت از دنیــای بازیگــری کنــار کشــیده ام؛ امــا اگــر از طــرف رضا 
عطــاران پیشــنهاد بــازی شــود، بــا کمــال میــل قبــول می کنــم. 
ــون  ــو و تلویزی ــگار رادی ــا خبرن ــو ب ــر در گفت وگ ــد پورمخب احم
خبرگــزاری آنــا، دربــاره ایــن روزهایــش اظهــار کــرد: این روزهــا 
در حــال اســتراحتم و هرچــه پیشــنهاد بــازی می شــود، آن هــا 

را رد می کنــم. 
وی افــزود: پیشــنهاد بــازی زیــاد می شــود؛ امــا دیگــر دوســت 
نــدارم در عرصــه بازیگــری ظاهــر شــوم؛ زیــرا بــازی در کارهــای 

افــرادی کــه نمی شناســم، حواشــی زیــادی بــه دنبــال دارد. 
ــت:   ــی کار گف ــاره حواش ــون درب ــینما و تلویزی ــر س ــن بازیگ ای
اســتفاده  کارهایشــان  در  مــن  از  متأســفانه کســانی کــه 
ــینما  ــت س ــه بلی ــی ک ــرا زمان ــتند؛ زی ــدردان نیس ــد، ق می کنن
هفتصــد تومــان بــود بــا حضــورم، کار فــروش باالیــی داشــت؛ 

امــا االن متأســفانه آدم هایــی کــه شناخته شــده نیســتند، قــدر 
کارم را نمی داننــد و از مــن سوءاســتفاده می کننــد؛ همین طــور 
ــی در  ــدون پرداخت ــی کــه کــردم، ب چک هــای برگشــتی کارهای

ــده اســت.  دســتم باقــی مان
وی تصریــح کــرد: پیشــنهادهای تهیه کننــدگان خوبــی همچــون 
عطــاران، مهــام، محمــدی و طباطبایــی را بــدون هیــچ شــرطی 
قبــول می کنــم؛ امــا کســانی دیگــر پیشــنهاد کننــد بــه 

ــرد.  ــم ک ــول نخواه ــه قب هیچ وج
پورمخبــر بــا بیــان اینکــه بــرای بــازی در تئاتــر بســیار پیشــنهاد 
دارد، بیــان کــرد:  بــه دلیــل کهولــت و اینکــه کار تئاتــر وقت گیــر و 
ــت می شــوم،  ــن ســن و ســال اذی ــر اســت و مــن در ای زمان ب

عمــا ایــن پیشــنهادها را رد می کنــم. 
ــم ســینمایی »ســرقت نحــس«  ــن کارم فیل وی گفــت: آخری

ــرداری آن تمــام شــد. ــود کــه اســفند 96 فیلمب ب

از  آمــوزش  شــبکه  تخصصــی  مهارت هــای  گــروه  مدیــر 
ــان و »آگهــی  ــو« از عیــد قرب پخــش قطعــی برنامــه »چندپهل
ــرد  ــام ک ــال اع ــن ح ــر داد و در عی ــاه خب ــتخدام« از مهرم اس
برنامــه »ســفرگرد« بــه احتمــال زیــاد ســه روز در هفته بــه روی 

ــت.  ــن خواهــد رف آنت
برنامــه  دربــاره   ایســنا  بــا  شــهرام کجــوری در گفت وگــو 
»ســفرگرد« کــه به تازگــی از شــبکه آمــوزش بــه روی آنتــن رفتــه 
ــفر  ــای س ــای مهارت ه ــرای ارتق ــفرگرد« ب ــت: »س ــت، گف اس
ــه دلیــل اینکــه برنامه هــای گردشــگری  تولیــد شــده اســت؛ ب
مــا فقــط بــه مکان هــای گردشــگری می پردازنــد. بخــش 
ــوزش  ــفر را آم ــرای س ــای الزم ب ــه مهارت ه ــن برنام ــده ای عم

می دهــد و ســفر ســالم را ترویــج می کنــد. 
ــان  ــرد: مهمان ــار ک ــفرگرد« اظه ــان »س ــه مهمان ــاره ب ــا اش او ب
برنامــه از کوهنــوردان و بوم گــردان هســتند و حتــی ایــن برنامــه 

ــردازد.  ــج گردشــگری ســامت و روســتایی می پ ــه تروی ب
ــا بیــان  مدیــر گــروه مهارت هــای تخصصــی شــبکه آمــوزش ب
ــال  ــن ح ــرگرم کننده و در عی ــه ای س ــفرگرد«، برنام ــه »س اینک
آموزشــی اســت، ادامــه داد: »ســفرگرد«، برنامــه ای زنــده اســت 
کــه بــه مــدت ۴۵ دقیقــه بــا اجــرای احســان شــاملو در روزهای 
پنجشــنبه و جمعــه هــر هفتــه ســاعت ۱6 بــه روی آنتــن می رود 
ــه امــروز پخــش شــده اســت؛ البتــه  ــا ب کــه دو قســمت آن ت
تصمیــم داریــم پخــش برنامــه را بــه ســه روز در هفتــه تبدیــل 
کنیــم؛ امــا بایــد ببینیــم کنداکتــور شــبکه ایــن امــکان را فراهــم 

خواهــد کــرد یــا خیــر. 
کجــوری در پایــان بــه دو برنامــه دیگــر شــبکه آمــوزش اشــاره 
کــرد و گفــت: برنامــه »قندپهلــو« بــه تهیه کنندگــی امیــر 
قمیشــی بــا نــام جدیــد »چندپهلــو« از عیــد قربــان در ۱۰ 

ــد. ــد ش ــش خواه ــبکه پخ ــن ش ــمت از ای قس
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می توانــد  چیــزی  هــر  می دهــد  نشــان  تاریــخ 
معنایــی نمادیــن داشــته باشــد و از آنجــا کــه گرایــش 
انســان بــرای آفرینــش نمادهــا طبیعــی اســت، گویــی 
ــا  ــد ت ــر می ده ــکال را تغیی ــا اش ــیا ی ــودآگاه اش ناخ
ــد. نقــش  ــه خــود بگیرن ــی ب ــری و مذهب ــی هن حالت
شــیر از مهم تریــن نمادهاســت کــه از گذشــته تــا 
ــن  ــه اســت. در ای ــرار می گرفت ــرام ق ــورد احت ــروز م ام
نوشــتار بــه جســت وجوی بعضــی ریشــه ها و باورهــای 

ــود. ــه می ش ــیر پرداخت ــاد ش ــت نم ــی اهمی احتمال
 صورت فلکی شیر

یکــی از صــور فلکــی، شــیر یــا اســد )Lion( نــام دارد 
ــن  رو  ــت؛ از ای ــرداد اس ــاه م ــت م ــان و عام ــه نش ک
ــعاع های  ــده ش ــه بیان کنن ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــرج اس ب
ــرم خورشــید اســت، نشــان دهنده شــادی زندگــی،  گ
ــرا در ایــن  ــی، غــرور و ترقــی هــم هســت؛ زی جاه طلب
مــاه، خورشــید بــه نهایــت گرمــی و بلندتریــن مــکان و 

ــد. ــود می رس ــه خ خان
 شیر و الهه ها

طبیعــی  نیروهــای  اولیــه  انســان های  دیــدگاه  از 
ــد؛  ــر بوده ان ــا مذک ــث ی ــود، مؤن ــرد خ ــاس کارک  براس

ــر  ــای دیگ ــت و بســیاری پدیده ه ــن طبیع ــن بی در ای
مؤنــث قلمــداد می شــدند. ایــن نیروهــای مؤنــث 
ــا  ــوال ب ــد و معم ــم می یافتن ــا تجس ــب الهه ه در قال
حیواناتــی همــراه بوده انــد کــه یکــی از ایــن حیوانــات، 
شــیر اســت؛ بــرای نمونــه گاهــی شــیر بــا آناهیتــا )الهه 
بــاروری و آب هــا( دیــده می شــود؛ از ایــن رو می تــوان 
بــه رابطــه نزدیــک میــان شــیر، آب و الهه هــا پــی بــرد و 
ایــن احتمــال را مطــرح کــرد کــه تندیس شــیر ســنگی 
در نزدیکــی پــل خواجــو یــا ســاختن شــیرهای آب بــه 
ــه  ــا ب ــان حتم شــکل ســرِ شــیر در چهل ســتون اصفه
ــاروری و اســاطیری شــیر و ایــن الهــه اشــاره  رابطــه ب

دارد.
 شیر، نگهبان پرستشگاه ها

ــا و  ــگاه ها، قصره ــن پرستش ــان نمادی ــیرها، نگهبان ش
ــا  ــی آنه ــد درنده خوی ــور می ش ــد و تص ــا بودن آرامگاه ه

ــان آور می شــود.  ــرات زی ــردن تأثی موجــب دورک
گاهــی در پــاره ای از پرستشــگاه های میتــرا نیــز تصویــر 
ــا در  ــده می شــود؛ ام ــا ســرِ شــیر دی ــداری ب ــزد بال ای
مــواردی نیــز ایــن حیــوان در معابــد پــرورش می یافت. 
در ســرزمین ایــام، پرستشــگاهی برای آناهیتا ســاخته 
شــده بود کــه در آن شــیران اهلــی نگهداری می شــدند؛ 
 ایــن شــیران رام شــده بــه پیشــواز کســانی می آمدنــد 

که وارد پرستشگاه می شدند.
 شیر، نگهبان درخت زندگی

درخــت زندگــی در فرهنــگ ملت هــای جهــان، درخــت 
همیشــه پرلطافــت اســت و میوه هایــش ابدیــت 
و جاودانگــی را بــه همــراه دارد. ایــن درخــت رمــز 
نیروهــای مقــدس و بیمنــاک محســوب می شــود؛ از 
میوه هایــش اکســیر طــول عمــر و جوانــی بــه دســت 
ــا  ــد ب ــا بای ــدن آنه ــیدن و چی ــرای رس ــه ب ــد ک می آی
ــی  ــان ایران ــکار کرد.فرش باف ــش پی ــای نگهبان هیواله
ــه شــکل متقــارن در دو  نیــز معمــوال نقــش شــیر را ب

ــد. ــان داده ان ــی نش ــت زندگ ــوی درخ س
 نقش شیر بر اشیا

نمونــه ظرف هــا، زیــورآالت و ســاح شــکار کــه از 
ــه را  ــن نکت ــه دســت آمــده اســت، ای دوران گذشــته ب
ــی از  ــیر، یک ــر ش ــش و تصوی ــه نق ــد ک ــد می کن تأیی
روی  بــر  حکاکی شــده  نقش هــای  پرکاربردتریــن 
ــه  ــتر ب ــی بیش ــای دوره هخامنش ــت. ریتون ه اشیاس
شــکل شــیر هســتند. »گریشــمن« تصویرســازی 
ــر روی ظــروف  ــژه شــیر را ب ــات افســانه ای به وی حیوان
ــر  ــت از قب ــع درون آن و حمای ــت از مای ــرای حفاظ ب
ــد و می نویســد: »مدفون کــردن اشــیا  مــردگان می دان
بــا نقــش شــیر بــه همــراه مــردگان، به منظــور نوعــی 
طلســم کردن قــدرت و روشــنایی در گــور متوفــی بــوده 

ــت.« اس
 شیر و حضرت علی)ع(

ــر اســام اســت.  ــگاوران دلی امــام اول شــیعیان از جن
ــا  ــواره ب ــان مســلمانان هم ــی)ع( در می ــام عل ــام ام ن

عظمــت و توجــه خاصــی همــراه بوده اســت. علــی)ع( 
ــدهللا  ــه اس ــیعیان ب ــان ش ــژه در می ــام و به وی در اس
)شــیر خــدا( و حیــدر کــرّار )شــیر دمنــده( مشــهور و 
ملقــب اســت؛ بدیــن ترتیــب گاه نگاره هــا و تصاویری از 
ایــن امــام دیــده می شــود کــه ایشــان همــراه شــیری 
ــخن  ــد. س ــت دارن ــیری در دس ــته اند و شمش نشس
ــده عظمــت و شــجاعت  بســیاری از شــاعران بیان کنن

امــام علــی)ع( در قالــب نمادیــن شــیر اســت. 
ســنایی غزنــوی می ســراید: »سراســر جملــه عالــم پــر 
ز شــیر اســت/ ولــی شــیری چــو حیــدر باســخا کــو؟« 
موالنــا در دیــوان شــمس و مثنــوی از علــی)ع( بــا نــام 
ــوز اخــاص  ــی آم ــد: »از عل ــاد می کن »شــیر حــق« ی

عمــل/ شــیر حــق را دان منــّزه از دغــل«
 شیر و آثار ادبی

شــیر ازجملــه حیواناتی اســت که حضور برجســته ای در 
شــعر و متــون نثــر داشــته اســت؛ چــه در داســتان های 
عامیانــه کــه لقــب »ســلطان جنــگل« یافتــه و چــه در 
ــگاه  ــت جای ــان از اهمی ــه نش ــر ک ــار دیگ ــواهد و آث ش

ادبــی و عرفــی آن دارد. 
ــیر«  ــه »ش ــاهنامه را ب ــان ش ــا پهلوان ــی باره فردوس
شــیرافکن،  چــون  ترکیباتــی  و  می کنــد  تشــبیه 
شــیراوژن، شــیرگیر، شــیر َدمــان، شــیر شــرزه و... در 

شــاهنامه بســیار دیــده می شــود.
در »تاریــخ بیهقــی« کــه از متــون کهــن بازمانــده مربوط 
ــه  ــا ب ــی جاه ــز، در بعض ــت نی ــم اس ــرن پنج ــه ق ب
شــکارکردن شــیر توســط امیــر مســعود غزنــوی اشــاره 
می شــود؛ بــه  طــوری کــه گویــی از همــان روزگار شــکار 

شــیر نوعــی تفریــح و نشــان زورمنــدی و پهلوانــی بــه 
شــمار می رفتــه اســت؛ در شــرح حــال امیــر مســعود 
می خوانیــم: »روزی ِســیر کــرد )گــردش و تفریــح( و 
قصــد هــرات داشــت، هشــت شــیر در یک روز بکشــت 

و یکــی را بــه کمنــد گرفــت.«
ــر آن حضــور شــیر در بعضــی ضرب المثل هــا  عــاوه ب
یــا اعتقــادات عامیانــه چشــمگیر اســت. »بهــرام 
ــیر  ــر روی ش ــیزگان ب ــد: »دوش ــی« می نویس فره وش
ســنگی می نشــینند و از زیــر دســت و پــای آن چندیــن 
ــراد  ــد و از آن م ــوازش می کنن ــد و او را ن ــار می گذرن ب

ــد.«  ــد می خواهن ــدان نیرومن ــد و فرزن می طلبن
در روزگاران گذشــته و طــی مراســمی ســنتی هنگامــی 
کــه شــخصی بــه ضعــف و سســتی دچــار می آمــد، او 
را از زیــر تنــه شــیر ســنگی می گذراندنــد؛ زیــرا بــر ایــن 
بــاور بودنــد کــه ترســش خواهــد ریخــت یــا هنگامــی 
ــه  ــر تن ــد، در زی ــرفه می ش ــار سیاه س ــردی دچ ــه ف ک
شــیر ســنگی گودالــی می کندنــد و آن را پــر از آب 
ــتند از آن آب  ــار را وامی داش ــخص بیم ــد و ش می کردن
بنوشــد تــا ســامتی اش را بازیابد.درمجمــوع بایــد گفت 
نشــان و نمــاد شــیر نشــان دهنده تلفیــق و پیوســتگی 
تمدن هــای گذشــته و بعضــی باورهــای آنــان اســت کــه 
البتــه پــس از اســام رنــگ و بویــی مذهبــی بــه خــود 
ــه  ــرام ب ــا احت ــراه ب ــی هم ــد نگاه ــرد و بی تردی می گی
ــه  ــن و دیرین ــه هایی که ــان ریش ــان ایرانی ــیر در می ش
دارد؛ ریشــه ای تنومنــد از باورهــا و اعتقــادات فرهنگــی 
و مذهبــی کــه همچنــان اصالــت خــود را حفــظ کــرده 

اســت.

تلویزیون
مسعود فروتن:

 به خاطر حضور در »پدر« 
فحش خوردم!

ــت  ــالی اس ــد س ــه چن ــده ک ــی شناخته ش ــردان تلویزیون کارگ
ــاره  ــود، درب ــده می ش ــون دی ــز در تلویزی ــری نی ــوان مج ــه عن ب
ــدر«  ــوان بازیگــر در ســریال »پ ــه عن نخســتین نقــش خــود ب

ــت.  ســخن گف
ــری  ــون و مج ــوت تلویزی ــردان پیشکس ــن، کارگ ــعود فروت مس
کــه بــرای نخســتین بــار بــا ســریال »پــدر« بــه عنــوان بازیگــر 
در تلویزیــون شــناخته می شــود، در گفت وگــو بــا خبرنــگار رادیــو 
و تلویزیــون فــارس دربــاره بازخوردهایــی کــه از قســمت اول تــا 
ــی  ــای خیل ــا بازتاب ه ــرد: ب ــار ک ــت، اظه ــه اس ــال گرفت ــه ح ب
ــه رو شــدم؛ به ویــژه پــس از پخــش قســمت دهــم  خوبــی روب
ــش  ــن واکن ــه م ــان ب ــا خیاب ــی ام ت ــل زندگ ــاختمان مح از س

داشــتند. 
وی افــزود: اولیــن نفــر خانــم همســایه مان بــه مــن انتقــاد کــرد 
و پرســید چطــور دلــم آمــده نگــذارم دو تــا جــوان بــه یکدیگــر 
برســند. حتــی بــه مــن توصیــه کــرد نقش هــای بهتــری بــازی 

کنــم کــه مخاطــب از مــن بــدش نیایــد! 
ــارراه  ــه داد: ســپس ســر چه ــادگاری« ادام ــه »ی مجــری برنام
ــی  ــوان سی دی فروش ــه ج ــودم ک ــک ب ــت ترافی ــارک وی پش پ
ــه  ــر. ب ــوی ازدواج جوان هــا را نگی ــت بکــش و جل گفــت خجال
خاطــر نقــش ناصــر فحــش خــوردم و خیلی هــا بــه مــن گفتنــد 
چــرا نقــش یــک آدم بدجنــس را بــازی کــرده ام. از بین دوســتان 
هــم تماس هــای زیــادی داشــتم کــه بــه مــن می گفتنــد چــرا 
نقــش منفــی قبــول کــرده ای؛ آن هــا معتقــد بودنــد مــن همــواره 
در اجــرا یــک فــرد مهربــان بــوده ام و نبایــد نقــش منفــی بــازی 
ــون  ــود؛ چ ــایند ب ــم خوش ــا برای ــن حرف ه ــه ای ــا هم ــم؛ ام کن
متوجــه شــدم در ایفــای نقــش منفــی هــم موفــق عمل کــرده ام 
و ایــن واکنش هــا و بــد و بیراه گفتن هــا بــرای ایــن اســت کــه در 
کارم خــوب بــوده ام. فروتــن بــا رد ایــن فرضیــه کــه »پــدر« اگــر 
همــان مــاه رمضــان پخــش می شــد، مخاطــب بیشــتری جلــب 
می کــرد، یــادآور شــد: بــه نظــر مــن در حــال حاضــر هــم ســریال 
مــورد اســتقبال بســیاری قــرار گرفتــه اســت. خــود من پیــش از 
ایــن نشــنیده بــودم در ســاختمانمان حتــی همــان مــاه رمضــان 
هــم صحبتــی دربــاره ســریال  های تلویزیــون باشــد؛ امــا دربــاره 

»پــدر« همــه همســایه ها منتظرنــد. 

 »مأموریت غیرممکن«
 ۳ میلیارد دالری شد

بــا ادامــه رونــد موفــق »مأموریــت غیرممکــن: فــال اوت« در گیشــه، 
جمــع فــروش جهانــی شــش فیلــم از مجموعــه »مأموریــت 

ــرد.  ــور ک ــارد دالر عب ــرز 3 میلی ــن« از م غیرممک
»مأموریــت غیرممکــن: فال اوت« که ششــمین قســمت از مجموعه 
فیلم هــای اکشــن »مأموریــت غیرممکــن« بــا بــازی »تــام کــروز« 
اســت، در ادامــه اکــران جهانــی خــود ۷6 میلیــون دالر در ۵6 کشــور 
خارجــی فروخــت تــا جمــع فــروش خارجی خــود را بــه ۲۰۵ میلیون 
دالر برســاند. ایــن فیلــم بــه کارگردانــی »کریســتوفر مک کــوری« 
و بــا تهیه کنندگــی »جی.جــی آبرامــز«، »برایــان بــورک« و »تــام 
کــروز« همزمــان و در دومیــن هفتــه اکــران در ســینماهای آمریــکا 
نیــز 3۵ میلیــون دالر بــه فــروش خــود اضافــه کــرد و فــروش در 
آمریــکا را نیــز بــه ۱۲۴.۵ میلیــون دالر رســاند تــا فــروش جهانــی 

ایــن فیلــم بــه رقمــی نزدیــک بــه 33۰ میلیــون دالر برســد. 

ــا« در  ــان دی پالم ــن« را »برای ــت غیرممک ــم »مأموری ــن فیل اولی
ســال ۱996 بــا بودجــه ۸۰ میلیــون دالری ســاخت کــه بــه فــروش 
ــن  ــد دومی ــال بع ــار س ــید. چه ــون دالر رس ــی ۴۵۷ میلی جهان
ــه ســینما  ــا کارگردانــی »جــان وو« ب قســمت از ایــن مجموعــه ب
آمــد و ایــن بــار ۵۴6 میلیــون دالر فروخــت. »جی.جــی ابرامــز« 
در ســال ۲۰۰6 ســاخت قســمت ســوم را بــر عهــده گرفــت و ایــن 
فیلــم کــه فقــط 39۷ میلیــون دالر فروخــت. »بــرد ِبــرد« در ســال 
۲۰۱۱ پشــت دوربیــن فیلــم »مأموریــت غیرممکــن: پروتــکل 
ــن  ــرای ای ــون دالر را ب روح« رفــت و فروشــی بیــش از 69۴ میلی
مجموعــه رقــم زد. چهارمیــن قســمت از »مأموریــت غیرممکــن« 
ــی »کریســتوفر مک کــوری«  ــه کارگردان ــز کــه در ســال ۲۰۱۵ ب نی
اکــران شــد، درنهایــت در گیشــه بــه فــروش 6۸۲ میلیــون دالری 
دســت یافــت تــا مجموعــه فیلم هــای »مأموریــت غیرممکــن« بــا 
احتســاب فــروش 33۰ میلیــون دالری کــه قســمت جدیــد ایــن 
فیلــم ثبــت کــرده تــا بــه امــروز فروشــی بیــش از 3 میلیــارد دالر 

را ثبــت کــرده باشــد.
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 کاهش کیفیت هوای 

برخی مناطق در اثر گرد و غبار
مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
از احتمــال بــارش بــاران در شــمال تهــران و تعــدادی از 
اســتان های دیگــر خبــر داد و افــزود: همچنــان گــرد و 
خــاک در برخــی مناطــق کشــور از جملــه زابــل تــداوم دارد. 
احــد وظیفــه در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: بــر اســاس 
تحلیــل آخریــن نقشــه های پیش یابــی هواشناســی، امــروز 
ــات  ــمالی، ارتفاع ــان ش ــور، خراس ــمالی کش ــواحل ش در س
البــرز مرکــزی، در اســتان های ســمنان و شــمال تهــران 
بــارش بــاران، گاهــی رعــد و بــرق و وزش بــاد شــدید موقــت 
ــا  ــه در اســتان های ســاحلی خــزر ب ــی می شــود ک پیش بین
کاهــش نســبی دمــا همــراه خواهــد بــود. همچنیــن در ایــن 

ــود.  ــی می ش ــواج پیش بین ــزر م ــای خ روز دری
ــاه  ــنبه ۱۶ و ۱۷ مردادم ــنبه و چهارش ــرد: سه ش ــار ک وی اظه
ایــن شــرایط بــرای ســواحل خــزر و ارتفاعــات البــرز مرکــزی 

بــا شــدت کمتــر وجــود خواهــد داشــت. 
مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
گفــت: طــی ســه روز آینــده در ســاعات بعدازظهــر در برخــی 
نقــاط شــمال غــرب، جنــوب سیســتان و بلوچســتان، 
هرمــزگان، ارتفاعــات کرمــان و شــرق فــارس افزایــش ابــر، 
رعــد و بــرق، وزش بــاد و احتمــال بــارش پراکنده وجــود دارد. 
بــه گفتــه وظیفــه طــی ســه روز آینــده وزش بــاد در مناطــق 
شــرق و جنــوب شــرق کشــور افزایــش می یابــد. ایــن 
شــرایط در منطقــه زابــل شــدت بیشــتری خواهــد داشــت و 
ســبب خیــزش گــرد و خــاک و کاهــش کیفیــت هــوا و دیــد 

ــود.  ــی می ش افق
ــه روز  ــی س ــی ط ــازمان هواشناس ــناس س ــه کارش ــه گفت ب
آینــده در خوزســتان، جنــوب ایــام و بوشــهر در بعضــی 
ــود. ــی می ش ــاک پیش بین ــرد و خ ــاد و گ ــاعات وزش ب س

 پیام تبریک نیروی انتظامی 
به مناسبت روز خبرنگار

نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران بــا صــدور پیامی 
فــرا رســیدن روز »خبرنــگار« را بــه راویــان خبــر و تاشــگران 

عرصــه اطاع رســانی تبریــک گفــت. 
در بخشی از این پیام آمده است: 

بــه درســتی کــه خبرنــگاران چشــم بینا، زبــان صــادق، صریح 
ــی، تحــوالت سیاســی و  ــردم در عرصــه اجتماع ــای م و گوی
ــد همیشــه رســالت خــود را از  ــه بای ــی هســتند ک بین الملل
دریچــه »تعهــد«، »صداقــت« و »امانــت داری« تعریــف 
ــدار جامعــه و در خــط مقــدم  ــگاران وجــدان بی ــد. خبرن کنن
ــان صــادق«  ــه آگاهی بخشــی هســتند و چــون »دیده ب جبه
ــوادث و  ــریع ح ــق و س ــح، دقی ــانی صحی ــرای اطاع رس ب
ــن مســیر  ــد اســت در ای ــد و امی ــاش می نماین رخدادهــا ت
از هیــچ کوششــی دریــغ نورزنــد و تحــت تأثیــر جوســازی ها، 
ــری و  ــانتاژهای خب ــا، ش ــا، هیاهوآفرینی ه شــایعه پراکنی ه

فشــارهای خارجــی قــرار نگیرنــد. 
ــهیدان و  ــه ش ــه هم ــرام ب ــا ادای احت ــی ب ــروی انتظام نی
ــن روز  ــامی، ای ــن اس ــانی میه ــه اطاع رس ــگران عرص تاش
ــانی  ــه اطاع رس ــه داران جبه ــگاران و طای ــه خبرن ــز را ب عزی

تبریــک و تهنیــت می گویــد.

جامعه
ساماندهی کارتن خواب ها

ــا  ــاماندهی کارتن خواب ه ــتی، از س ــازمان بهزیس ــس س رئی
پذیــرش  بــرای  کافــی  ظرفیــت  گفــت:  و  داد  خبــر 

دارد.  وجــود  کارتن خواب هــا 
انوشــیروان محســنی بندپــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــه ســاماندهی کارتن خواب هــا اشــاره کــرد و افــزود: تعــداد  ب
کارتن خواب هــا هرچــه باشــد آمادگــی ســاماندهی آنهــا را در 
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــرای آنه ــم و ب ــتی داری ــازمان بهزیس س

الزم انجــام شــده اســت. 
ــور  ــتان های کش ــی اس ــر در تمام ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــدازی  ــا راه ان ــداری کارتن خواب ه ــرای نگه ــز ب ــدادی مرک تع
شــده اســت و از نظــر مــکان اقامــت مشــکلی وجــود نــدارد. 
ــاره معتــادان متجاهــر نیــز  رئیــس ســازمان بهزیســتی، درب
افــزود: ســازمان بهزیســتی در ســال گذشــته ۷۱ هــزار معتــاد 
ــراد  ــن اف ــه ای ــرده اســت ک ــرش ک ــز پذی ــر را در مراک متجاه
عمدتــا کارتن خــواب، بی خانمــان و آواره بودنــد و در ســال 
جــاری نیــز همچنــان در جهــت ســاماندهی آنها اقدامــات الزم 

ــود.  ــام می ش انج
بــه گفتــه وی، آمارهــا نشــان می دهــد از ابتــدای ســال 
تاکنــون، تعــداد معتــادان متجاهــر و کارتن خــواب جمــع آوری 
شــده نســبت بــه گذشــته کمتــر شــده اســت. رئیس ســازمان 
ــداد  ــد تع ــاز باش ــه نی ــان ک ــر زم ــرد: ه ــد ک ــتی تأکی بهزیس
و  می کنیــم  بیشــتر  را  و گرم خانه هــا  ســرپناه ها  شــلتر، 
ــرار  ــراد ق ــن اف ــار ای ــی در اختی ــز کاف براســاس تقاضــا مراک

ــت.  ــد گرف خواه
محســنی بندپــی بــه ارائــه یــک وعــده غــذای گــرم در ایــن 
ــی  ــز امکانات ــن مراک ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــا اش گرم خانه ه
در حــد تــوان و اعتباراتمــان در اختیــار ایــن افــراد قــرار 

می دهیــم.

 فراخوان عمومی 
نوشت افزار ایرانی

از  حمایــت  راســتای  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــی  تولیدکننــدگان ایرانــی فراخــوان عمومــی نوشــت افزار ایران
بــه منظــور برگــزاری نمایشــگاه هایی در فضاهــای آمــوزش و 

ــرد.  ــام ک ــرورش را اع پ
ــرورش  ــوزش و پ ــت: وزارت آم ــده اس ــوان آم ــن فراخ در ای
نیــز در نظــر دارد بــا همــکاری و مشــارکت کلیــه تولیدکننــدگان 
ــا برگــزاری  ــا ۱۰ شــهریور ب ــی از ۲۵ مــرداد ت نوشــت افزار ایران
نمایشــگاه های عرضــه مســتقیم در تمــام اســتان ها و تعدادی 
ــده  ــای تعیین ش ــرورش و در فضاه ــوزش و پ ــق آم از مناط
ــکاری و مشــارکت جــدی  ــا هم ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
کلیــه تولیدکننــدگان ایرانــی، اتاق اصناف کشــور، فروشــندگان 
نوشــت افزار ایرانــی و هماهنگــی بــه منظــور عرضــه مســتقیم 
ــازار  ــا ب ــی ب ــی و قیمــت مناســب و رقابت ــت ایران کاال باکیفی
همچنیــن  و  خانواده هــا  هزینه هــای  کاهــش  به منظــور 
کمــک بــه تولیدکننــدگان ایرانــی بــا هــدف رونــق اقتصــادی 

در ایــن بخــش از صنعــت اقــدام کنــد.

کوتاه اخبار 
 دو نوجوان یزدی در اردوی گرجستان 

غرق شدند
عبدالرضــا دســتا رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان یــزد 
ــه  ــای پای ــی از تیم ه ــروج یک ــر خ ــه خب ــاره ب ــا اش ب
اســتان و غــرق شــدن دو بازیکــن گفــت: ۳۲ بازیکــن 
عضــو مدرســه فوتبــال آرمــان کویــر بــدون هیــچ گونــه 

ــده اند. ــارج ش ــور خ ــوزی از کش مج
دســتا افــزود: سلســله مراتــب ایــن اســت کــه باشــگاه 
یــا تیــم مربوطــه از بــرون مــرزی فدراســیون فوتبــال 
اخــذ مجــوز کنــد، فدراســیون از هیئــت فوتبــال اســتان 
ــوز  ــختی مج ــه س ــیار ب ــه بس ــرد، ک ــتعام می گی اس
ــه  ــن رابط ــی در ای ــچ اطاع ــا هی ــود م ــادر می ش ص
نداشــتیم و ظاهــرا ایــن تیــم کــه فقــط در لیــگ پایــه 
ــتان  ــه گرجس ــا ب ــق توره ــد، از طری ــداری می کن تیم

ســفر کردنــد. 
وی ادامــه داد: در محافــل شــنیده هایی مبنــی بــر 
بــه ظاهــر  ایــن ســفر  از  ارزی  سوءاســتفاده های 
ــد  ــوز تأیی ــه هن ــد ک ــوش می رس ــه گ ــم ب ــی ه فوتبال
ــه  ــو مدرس ــن عض ــت. ۳۲ بازیک ــده اس ــمی نش رس
فوتبــال آرمــان کویــر در قالــب دو گــروه ۲۰ و ۱۲ نفــره 
ــزاری  ــه برگ ــه بهان ــگری و ب ــوری گردش ــراه ت ــه هم ب
اردو در گرجســتان چنــد روز پیــش راهــی گرجســتان 

ــدند. ش

 سقوط کارگر ساختمانی 
از ارتفاع ۹ متری

ســقوط کارگــر ســاختمانی از ارتفــاع ۹ متــری بــه داخل 
چالــه آسانســور در بــوکان حادثــه آفرید. 

ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر  فیضــه  ظاهــر 
ــا  ــوکان ب آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری ب
ــر اعــام کــرد؛ در ســاعت ۹ صبــح روز  ــان ایــن خب بی
دوشــنبه پــس از تمــاس نیروهــای مردمی اطــاع داده 
ــردی در کوچــه یاســمن ۲ در ســاختمانی  ــه ف شــد ک
در حــال احــداث از ارتفــاع بــه داخــل چالــه آسانســور 
ــه عوامــل آتش نشــانی اســت،  ســقوط کــرده و نیــاز ب
ــان  ــداد و آتش نش ــای ام ــورا نیروه ــتا ف ــن راس در ای

ــه محــل اعــزام شــدند.  ایســتگاه ۱ قــدس ب
عوامــل  همــکاری  بــا   ۱۱۵ اورژانــس  مأمــوران 
ــازی  ــا تثبیت س ــان ب ــریع ترین زم ــانی در س آتش نش
ــه  ــیده و ب ــرون کش ــدوم وی را بی ــرد مص ــکان و ف م
ــدودا  ــر ح ــدوم کارگ ــد. مص ــال دادن ــتان انتق بیمارس
ــی  ــت شکســتن ناگهان ــه عل ــه ب ــود ک ۴۵ ســاله ای ب
داربســت زیــر پایــش از ارتفــاع بیــش از ۹ متــری بــه 
داخــل چالــه آسانســور ســقوط کــرده و از ناحیــه پــای 

ــد.  ــدوم ش ــدت مص ــه ش ــت ب راس
ــن  ــه هــر ســاله چندی ــرد ک ــار ک ــان اظه فیضــه در پای
کارگــر در عملیات هــای ســاختمانی بــه علــت رعایــت 
ــا جــان خــود را از  ــی، مصــدوم ی ــکات ایمن ــردن ن نک
ــب  ــتی از جان ــم بایس ــن مه ــه ای ــد ک ــت می دهن دس
ــان، کارگــران و مهندســین امــر بیشــتر مهــم  کارفرمای

پنداشــته شــود.

ــه  ــن تعرف ــت پایی ــران قیم ــی ای ــکان عموم ــن پزش ــو انجم عض
ویزیــت پزشــکان را یکــی از دالیــل کاهــش کیفیــت و کمیــت 
ــدار  ــم مق ــی پزشــک یک ده ــرد: وقت ــد ک ــت دانســت و تأکی ویزی
ــت از  ــار اس ــد، ناچ ــت می کن ــت را دریاف ــول ویزی ــب و معق مناس
کیفیــت و کمیــت آن کــم کنــد تــا بــا افــزودن بــر تعــداد ویزیت هــا، 
درآمــدی معقــول و متناســب بــا واقعیت هــای اقتصــادی جامعــه 

داشــته باشــد. 
ــی  ــاره چرای ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــوزی در گفت وگ ــعود ج ــر مس دکت
کاهــش کیفیــت و کمیــت ویزیــت توســط برخــی پزشــکان، گفــت: 
ــوع  ــات متن ــف پزشــکی و خدم ــه رشــته های مختل ــران تعرف در ای
آن متناســب بــا هــم و بــه صــورت علمــی و عادالنــه تعریــف نشــده 
اســت. یــک بیمــار مبتــا بــه ســرطان بــرای درمــان بیمــاری خــود 
کــه در بســیاری مــوارد تزریــق داروهایــی خــاص در زمان بندی هــای 
می کنــد، هزینــه  تومــان  میلیون هــا  اســت،   مشــخص 

در حالــی کــه بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری مهــم فقط یــک ویزیت 
ــم  ــت و می دانی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــزار تومان ــا ۴۰ ه ۲۰ ت
کــه اگــر ایــن بیمــاری را به موقــع تشــخیص ندهیــم، حتــی اگــر از 
مرحلــه درمان پذیــر بــودن خــارج نشــده باشــد، گســترش یافتــه و 
هزینه هــای درمــان و عــوارض آن بــرای بیمــار بســیار بیشــتر خواهــد 

شــد. 
وی در ادامــه گفــت: اگــر تعرفــه ویزیــت متناســب بــا ارزش واقعــی 
آن تعریــف شــود، در ایــن صــورت پزشــک نیــز می توانــد زمــان کافی 
بــرای ویزیــت بیمــار بگــذارد. اســتانداردهای ویزیــت بــرای پزشــکان 
ــده  ــف ش ــان تعری ــر زم ــت کم از نظ ــص و... دس ــی، متخص عموم
ــول  ــب و معق ــدار مناس ــم مق ــک یک ده ــی پزش ــی وقت ــت؛ ول اس
ــت آن  ــت و کمی ــد، ناچــار اســت از کیفی ــت می کن ــت را دریاف ویزی
کــم کنــد تــا بــا افــزودن بــر تعــداد ویزیت هــا، درآمــدی معقــول و 

ــا واقعیت هــای اقتصــادی جامعــه داشــته باشــد. متناســب ب

ــی وزارت  ــعه اجتماع ــزی و توس ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
ورزش و جوانــان از پرداخــت تســهیات قرض الحســنه 
ازدواج بــه ۵۵ درصــد متقاضیــان از ابتــدای ســال تــا پایان 

تیرمــاه خبــر داد. 
ــات پرداخــت  ســید جــواد رضــوی ضمــن تشــریح جزئی
تســهیات ازدواج گفــت: از ابتــدای ســال تــا پایــان تیرمــاه 
از مجمــوع بیــش از ۵۸۲ هــزار نفــر متقاضــی بــه بیــش از 
۳۲۱ هــزار نفــر وام پرداخــت شــده اســت کــه ایــن میــزان 

در حــدود ۵۵ درصــد از متقاضیــان را نشــان می دهــد. 
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد کل دریافت کننــدگان وام ازدواج 
از کل متقاضیــان در تیرمــاه نســبت بــه خردادمــاه ۲۲ 
درصــد رشــد داشــته اســت، افــزود: ایــن افزایــش نشــان 
ــده  ــریع ش ــهیات ازدواج تس ــت تس ــه پرداخ ــد ک می ده
ــهر  ــمنان، بوش ــام، س ــتان های ای ــن اس ــت. همچنی اس

ــدگان  ــزی و کردســتان بیشــترین درصــد دریافت کنن مرک
ــد. وی در ادامــه تأکیــد  ــه خــود اختصــاص داده ان وام را ب
ــه از  ــان اســتان هایی ک ــه ادارات کل ورزش و جوان ــرد: ب ک
ــا از  ــم ت ــام کردی ــد اع ــر بودن ــوری پایین ت ــن کش میانگی
طریــق اســتانداری ها و شــورای هماهنگــی بانک هــا ایــن 
موضــوع را پیگیــری کــرده و رونــد پرداخــت وام را تســریع 

کننــد. 
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و توســعه اجتماعــی 
وزارت ورزش و جوانــان در حــال حاضــر مــدت زمــان 
ــاه  ــا دو م ــر ت ــهیات ازدواج حداکث ــت تس ــد دریاف فراین
طــول می کشــد و شــامل مراحــل تعییــن شــعبه، انتظــار 
ــرای اخــذ  ــار ب ــدارک و انتظ ــل م ــرش، مراحــل تکمی پذی
وام اســت کــه هــر چهــار مرحلــه بــر اســاس گزارش هــای 

ــود. ــد می ش ــزی رص ــک مرک بان
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دیــدن مــادر و کودکــی کــه در گوشــه ای از 
ــه ســوی  ــان نشســته اند و دستشــان را ب خیاب
ــذری  ــر رهگ ــد دل ه ــری دراز می کنن ــر عاب ه
ــه همیــن دلیــل  ــه درد مــی آورد و دقیقــا ب را ب
هــم هســت کــه بســیاری از متکدیــان کــودکان 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــا ب ــد ت ــداری می کنن را خری
ــی ســر  ــه گدای ــد. البت ــرداری کنن ــا بهره ب از آنه
ــه  ــودکان فروخت ــت ک ــا سرنوش ــار راه تنه چه
ــدت  ــه ش ــی ب ــت و گاه اتفاق های ــده نیس ش
ــاه  ــودکان بی گن ــن ک ــار ای ــتناک در انتظ دهش

ــت. اس
تلخ تریــن  از  یکــی  کودک فروشــی، 
فقــر  به دلیــل  کــه  اســت  پدیده هایــی 
ــا  ــروز م ــه ام ــی در جامع ــادی و فرهنگ اقتص
شــکل گرفتــه اســت. اهمیــت ایــن موضــوع به 
آن جهــت اســت کــه حقــوق کــودک به عنــوان 
ــدارد در  ــود را ن ــاع از خ ــوان دف ــه ت ــی ک کس

معــرض تهدیــد قــرار می گیــرد. 
و  کــودکان  از  قانــون حمایــت  مــاده ۳  در 
نوجوانــان مصــوب ۱۳۸۱، هرنــوع خریــد و 
ــودکان  ــری ک ــی و به کارگی ــروش و بهره کش ف
ــده  ــاف، نادی ــال خ ــکاب اعم ــور ارت ــه منظ ب
ــی  ــت روان ــامت و بهداش ــدی س ــن عم گرفت
آن هــا  تحصیــل  از  ممانعــت  و  و جســمی 
اســت دانســته  مجرمانــه  وصــف  دارای   را 

ــه  ــون: »کلی ــن قان ــک ای ــاده ی ــب م و برحس
اشــخاصی کــه بــه ســن ۱۸ ســال تمــام 
ــی  ــای قانون ــیده اند از حمایت ه ــی نرس شمس
ــوند«. ــد می ش ــون بهره من ــن قان ــور در ای مذک

هرچنــد بــا وجــود تأکیــد قانون گــذار بــر رعایــت 
حقــوق کــودکان؛ امــا ایــن موجــودات بی دفــاع 
معضــات گوناگونــی  و  آســیب ها  گرفتــار 
کــودکان،  ازدواج  کار،  کــودکان  هســتند. 
خشــونت و کــودک آزاری و... از جملــه مــواردی 
ــا چالش هــای  اســت کــه حقــوق کــودکان را ب
جــدی مواجــه کــرده کــه به واســطه  آن هــا 
برخــی از کــودکان صدمــات جبران ناپذیــری را 

متحمــل شــده اند.

در خریــد و فــروش کودکان و نــوزدان به راحتی 
می تــوان ردپــای زنــان کارتن خــواب، معتــاد بــه 

مــواد مخــدر و قربانــی آســیب های اجتماعی را 
مشــاهده کــرد کــه بــه دلیــل مشــکات ناشــی 
از شــرایط بغرنــج اقتصــادی و ضعــف فرهنگی، 
ــا  ــا پیــش از وضــع حمــل ی جنیــن خــود را ی
پــس از آن بــه افــراد فاقــد صاحیــت و دالالن 
می فروشــند. اکثــر ایــن کــودکان بــه باندهــای 
تکدی گــری فروختــه می شــوند یــا بــرای 
کارهــای ســخت و مــال آور مورد سوءاســتفاده 
ــن  ــد. در بهتری ــرار می گیرن ــودجو ق ــراد س اف
ــر از  ــات س ــس از نج ــودکان پ ــن ک ــت ای حال
مراکــز نگهــداری بهزیســتی در می آورنــد و 
عمــری را بــا حســرت دیــدن خانــواده واقعــی 

ــد. ــر می کنن س
ــودکان خوش شانســی  ــان ک ــن می ــه در ای البت
هــم هســتند کــه بــه دســت خانواده هایــی کــه 
فرزنــدی ندارنــد می افتنــد. بــه عبــارت دیگــر 
بســیاری از زوج هــای نابــارور ترجیــح می دهند 
ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــه ب ــای مراجع ــه ج ب
ــی،  ــای غیرقانون ــی از روش ه ــع قانون و مراج
سرپرســتی  بــرای  را  نــوزادی  یــا  کــودک 
ــطه ها و  ــه واس ــت ک ــد و اینجاس ــاب کنن انتخ

ــند. ــی می رس ــان و نوای ــه ن ــا ب دالل ه
ــران  ــی ای ــددکاران اجتماع ــن م ــس انجم رئی
پدیــده کودک فروشــی گفتــه  رواج  دربــاره 
اســت: »گرچــه ایــن پدیــده بــه بحــران تبدیــل 
نشــده، امــا نمی تــوان چشــم ها را بــه روی 
آن بســت و بگوییــم چنیــن پدیــده ای نداریــم. 

اصلی تریــن عامــل خریــد و فــروش نــوزادان، 
فقــر و نیــاز مالــی خانــواده اســت. نظــام 
حمایــت و تأمیــن اجتماعــی کشــور بــه گونه ای 
نیســت کــه پوشــش فراگیــر و اثربخشــی برای 
حمایــت از افــراد نیازمنــد داشــته باشــد و یکی 
از راه هــای تأمیــن هزینــه بــرای این گونــه 
خانواده هــا، خریــد و فــروش کــودکان اســت«.

امــا بــا وجــود جرم انــگاری بســیاری از رفتارهــا 
نســبت بــه کــودکان توســط قانون گــذاران، 
همچنــان شــاهد فــروش کــودکان یــا نــوزادان 
معصــوم و بی گنــاه در جامعــه هســتیم و 
برخــی از ایــن کــودکان فقــط بــه منظــور کســب 

ــد. ــا می گذارن ــن دنی ــه ای ــا ب ــد پ درآم
مــادری معتــاد کــه جنیــن داخــل رحمــش نیز 
ــه  ــاد ب ــار و نشــئه می شــود و معت ــا وی خم ب
ــد  ــا نیــز حتــی نمی توان ــد کــه غالب ــا می آی دنی
شــکم خــود را ســیر کنــد، مشــخص اســت کــه 

توانایــی نگهــداری از کــودک خــود را نــدارد،

پــس بــا تفکــر فــروش کــودک، بچــه دار شــده 
تــا بــا پــول حاصــل از فروختــن ایــن موجــود 
نازنیــن بتوانــد مدتــی مخــارج اعتیــاد خویــش 
ــز برخــی از  ــد گاهــی نی ــد. هرچن ــن کن را تأمی
ــل  ــه دلی ــر و ب ــل فق ــه دلی ــط ب ــا فق خانواده ه
اینکــه نمی تواننــد از پــس مخــارج عضــو 
ــن  ــاره  ت ــور می شــوند پ ــد، مجب ــازه وارد برآین ت
ــران  ــه دیگ ــز ب ــی ناچی ــال پول ــود را در قب خ

بســپارند.
پدیــده ای  کودک فروشــی  حــال  هــر  بــه 
نیســت کــه بتــوان بــه راحتــی از کنــار آن 
گذشــت، کودک فروشــی تجارتــی ســیاه و 
ظالمانــه اســت کــه نیــاز بــه برخوردهــای جدی 
ــده حاصــل  از ســوی مســئوالن دارد. ایــن پدی
ــک  ــت و ی ــادی اس ــات اقتص ــال ها معض س
ــد پیــش  ــر نیســت، پــس بای شــبه درمان پذی
ــه  ــری ب ــر شــود فک ــن درد عمیق ت ــه ای از اینک

ــرد. ــان آن ک ــال درم ح

،،
کودک فروشــی پدیــده ای نیســت کــه 
ــار آن گذشــت،  ــه راحتــی از کن ــوان ب بت
کودک فروشی تجارتی سیاه و ظالمانه 
اســت کــه نیــاز بــه برخوردهــای جــدی از 

ســوی مســئوالن دارد

ســاعت ۱۱:۳۰ را نشــان مــی داد و مریــم دخترک ۱۱ ســاله 
داخــل حیــاط خانه شــان فــرش کوچکــی پهــن کــرده و 
گــرم بــازی بــا عروســک هایش بــود. مریــم کوچولــو در 
ــود کــه ضربه هــای  ــه اش غــرق شــده ب رؤیاهــای کودکان
محکمــی بــه در حیــاط خــورد. مــادرش داخــل آشــپزخانه 
ــم  ــود و از مری ــار ب ــات نه ــردن سوروس ــال مهیاک در ح
خواســت تــا در را بــاز کنــد و طفــل معصــوم بــه ســمت 
در خانــه دویــد و در را بــاز کــرد. مــردی جــوان کــه حامــد 
نــام داشــت از افــراد شــرور روســتای باغون آبــاد مشــهد، 
ــم گفــت: »اینجــا  ــدن مری ــا دی ــد ب ــود. حام پشــت در ب
خانــه ابراهیمــی اســت؟« و ایــن دختــر خردســال هــم در 
جــواب بــه حامــد پاســخ داده که خانــه را اشــتباهی در زده 
اســت. مریــم پــس از رفتــن حامــد بــه ادامــه بــازی اش 
ــدد در  ــاعت مج ــت نیم س ــس از گذش ــه پ ــردازد ک می پ

ــد. ــه صــدا در می آی ــه ب خان
ایــن دختــر ۱۱ ســاله از همه جــا بی خبــر مجــدد در را 
ــان  ــتش خودش ــد و دوس ــار حام ــه این ب ــد ک ــاز می کن ب
را درون خانــه می اندازنــد. مریــم کــه بــا دیــدن دو 
مــرد عصبانــی بــه شــدت ترســیده بــود، مــادرش را صــدا 
ــد، امــا حامــد یقــه لبــاس دختــرک را گرفتــه و او  می زن
را بلنــد می کنــد و بــر روی موزاییک هــای داغ حیــاط 
ــه  ــادر را ب ــم، م ــه مری ــدای گری ــد. ص ــن می کوب ــه زمی ب
ــرد  ــود دو ف ــه وج ــان متوج ــه ناگه ــاند ک ــاط می کش حی
شــرور در خانه شــان می شــود. آن هــا در حــال کتــک زدن 
دختــر خردســال بودنــد کــه مــادر ســر می رســد. مــادر کــه 
ــد.  ــرش می کن ــای دخت ــدارد خــود را ســپر ب چــاره ای ن
در میــان جیغ هــا و شــیون های زن جــوان و دختــر 
ــتش  ــد و دوس ــوی حام ــه چاق ــرق تیغ ــالش، ب خردس
ــه  ــاه متوج ــر بی پن ــادر و دخت ــد و م ــی می کن خودنمای
ــد  ــروصداکردن بردارن ــت از س ــد دس ــه بای ــوند ک می ش
وگرنــه ایــن معادلــه شــکل دیگــری بــه خــود می گیــرد. 
ــم و  ــه مری ــی ک ــنگدلش در حال ــت س ــد و همدس حام
ــد  ــاق می برن ــل ات ــه داخ ــد ب ــک می زنن ــادرش را کت م
ایــن میــان  را در گوشــه ای می اندازنــد. در  و آن هــا 
ــی از  ــل یک ــوان از داخ ــاله زن ج ــرک ۹ س ــن دخت نگی
ــرش را  ــادر و خواه ــی م ــد و وقت ــرون می آی ــا بی اتاق ه
ــد  ــه ســروصدا می کن ــد شــروع ب ــت می بین در آن وضعی
کــه حامــد بــا یــک ضربــه چاقــو بــه دســت ایــن 
ــدا  ــرش بی ص ــادر و خواه ــل م ــوم، او را مث ــل معص طف
ــوان  ــادر ج ــدای م ــدن ص ــس از خاموش ش ــد. پ می کن
و دو دختــر خردســالش، دو شــرور مســلح بــا اســتفاده 
از چســب نــواری پهــن دســت و پاهــای آن هــا را بســته 
ــت او  ــوان را از دس ــای زن ج ــی، النگوه ــک قیچ ــا ی و ب
بــاز و از محــل فــرار می کننــد. خون ریــزی شــدید نگیــن 
ــته اش  ــای بس ــت و پ ــا دس ــد؛ ام ــران می کن ــادر را نگ م
ــه  ــرش می شــود. زن ۳۱ ســاله ب ــه دخت ــک ب ــع کم مان
ــاز می کنــد و از همســایه ها کمــک   ســختی دهانــش را ب
ــان  ــر از زن ــد نف ــه چن ــد دقیق ــس از چن ــد. پ می خواه
می شــوند او  ســروصدای  متوجــه  کــه   همســایه 

 خود را به خانه آن ها می رسانند.
بــا اعــام ایــن خبــر بــه مرکــز پیــام فوریت هــای پلیســی 
۱۱۰، بافاصلــه یکــی از اکیپ هــای گشــتی پلیــس از 
ــن  ــکاب ای ــل ارت ــه مح ــود را ب ــاد خ ــری کاظم آب کانت
ــه  ــه بررســی اولی ــدام ب ــاک می رســاند و اق ــه هولن حادث

محــل می کنــد.
ــه و صحــت  ــون در محــل حادث ــان قان ــا حضــور مجری  ب
خبــر واصلــه، بافاصلــه موضــوع بــه قاضــی کاظــم 
شــریعت یار، معــاون دادســتان مشــهد اعــام و بــا 
دســتور سرپرســت دادســرای عمومــی و انقــاب ناحیــه 
۶ مشــهد تحقیقــات میدانــی بــرای شناســایی مســببان 
تجســس  از ســوی گروه هــای  ایــن جــرم خشــن 
ــاد آغــاز می شــود. گــروه بررســی کننده  ــری کاظم آب کانت
ــده  ــا مان ــرنخ های به ج ــتفاده از س ــا اس ــده ب ــن پرون ای
ــاد،  ــتای باغون آب ــی روس ــن از اهال ــد ت ــاهدات چن و مش
ــایی و  ــان را شناس ــده متهم ــاکی پرون ــکاری ش ــا هم ب
ــار  ــد و در اختی ــیم می کنن ــان را ترس ــی آن ــره فرض چه
ــا  ــد. ب ــرار می دهن ــهد ق ــی مش ــای انتظام ــر گروه ه دیگ
توجــه بــه حساســیت ماجــرا، قاضــی شــریعت یار دســتور 
رســیدگی ســریع موضــوع را صــادر می کنــد و همدســت 
حامــد ظــرف کمتــر از ۲۴ ســاعت در مخفیگاهــش واقــع 
ــاد شناســایی و دســتگیر می شــود.  در روســتای باغون آب
ــن  ــش ضم ــام دارد در اعترافات ــواد ن ــه ج ــوان ک ــرد ج م
ــر  ــه افس ــد، ب ــام حام ــه ن ــتش ب ــر همدس ــودادن دیگ ل
تحقیــق پرونــده گفــت: »مــن و حامــد از یک مــاه 
پیــش زن جــوان را زیرنظــر داشــتیم. معمــوال شــوهرش 
ــد.  ــر نمی آم ــا عص ــی زد و ت ــرون م ــه بی ــا از خان صبح ه
حامــد می گفــت ایــن زن طــای زیــادی دارد و اگــر 
ــب  ــه جی ــی ب ــول خوب ــم پ ــت کنی ــه اش خف او را در خان

ــم زد. خواهی
ایــن  به دســت آوردن  بــا  پرونــده  تحقیقاتــی  گــروه 
ــرح و  ــریعت یار مط ــی ش ــا قاض ــوع را ب ــات موض اطاع
ــا دســتور قضایــی بــرای دســتگیری متهــم ردیــف اول  ب
ــاد  ــده وارد عمــل شــدند. مأمــوران کانتــری کاظم آب پرون
ــد در  ــگاه حام ــه ســراغ مخفی ــا ســرنخ های موجــود ب ب
ــه مشــغول  ــد و او را ک ــوار دوم طبرســی مشــهد رفتن بول
اســتراحت بــود دســتگیر کردنــد. در بازرســی از مخفیــگاه 
ــن  ــروقه و همچنی ــی مس ــوازم قیمت ــداری ل ــم، مق مته

النگوهــای قیچــی شــده شــاکی کشــف شــد.
ــاد  ــت و اعتی ــی اس ــاز خارج ــه غیرمج ــه تبع ــد ک حام
ــری  ــه کانت ــال ب ــس از انتق ــی دارد، پ ــواد افیون ــه م ب
کاظم آبــاد و تشــکیل پرونــده بــه همــراه همدســتش بــه 

ــد. ــل ش ــهد منتق ــه ۶ مش ــرای ناحی دادس
ــرای  ــت دادس ــتان و سرپرس ــاون دادس ــته مع روز گذش
ــاره دیگــر ابعــاد  عمومــی و انقــاب ناحیــه ۶ مشــهد درب
ایــن پرونــده گفــت: متهــم اصلــی پرونــده ضمــن اعتراف 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــان ک ــود بی ــارات خ ــش در اظه ــه جرم ب
ــن کار زده  ــه ای ــواد مخــدرش دســت ب ــه م ــن هزین تأمی

اســت.
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تابســتان ســال ۹۶ پیکــر ســوخته یــک مــرد جــوان بــه نــام 
نیمــا بــه بیمارســتانی در اسامشــهر منتقــل شــد. وی تحــت 
ــه خاطــر شــدت  ــد ب ــد روز بع ــا چن ــت؛ ام ــرار گرف ــان ق درم

ســوختگی و عفونــت ناشــی از آن جــان ســپرد.
در بررســی ها مشــخص شــد نیمــا کــه صاحــب یــک بــاغ در 
اسامشــهر بــود ســوار بــر ماشــین ســرایدار باغــش بــه نــام 
ــد.  ــیده ش ــش کش ــه آت ــوی وی ب ــه از س ــود ک ــماعیل ب اس
اســماعیل بازداشــت شــد؛ امــا آتش ســوزی عمــدی را انــکار 

کــرد.
ــس  ــه پلی ــازه ای ب ــرنخ ت ــا س ــرا ام ــاهدان ماج ــارات ش اظه
ــت،  ــر عصبانی ــه خاط ــماعیل ب ــد اس ــوران دریافتن داد و مأم
صاحــب بــاغ و ماشــین خــودش را بــا آتــش کشــیده اســت. 
ــروز در شــعبه هشــتم دادگاه  ــن ترتیــب اســماعیل دی ــه ای ب
کیفــری یــک اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی توکلــی و بــا 
حضــور یــک مستشــار پــای میــز محاکمــه ایســتاد. در ابتدای 
ایــن جلســه پــدر و مــادر نیمــا بــرای قاتــل پسرشــان حکــم 
قصــاص خواســتند. ســپس اســماعیل بــه دفــاع پرداخــت و 
گفــت: مــن در بــاغ نیمــا ســرایدار بــودم. مدتــی بــود بــه رابطه 
او و همســرم مشــکوک شــده بــودم. گمــان می کــردم نیمــا 
همســرم را آزار داده اســت. ایــن فکــر مــرا رهــا نمی کــرد. بــا 
ــود.  ــی ب ــتانه فروپاش ــی ام در آس ــد دارم زندگ ــه دو فرزن آنک
بــه همیــن خاطــر بــاغ را تــرک کردیــم تــا بــرای زندگــی بــه 

شهرســتان محــل زندگیمــان برگردیــم.
وی ادامــه داد: آن روز نیمــا را در خیابــان دیــدم، علــت اینکــه 
بــاغ را تــرک کرده ایــم از مــن پرســید، گفتــم قصــد دارم بــرای 
زندگــی بــه شهرســتان برگــردم. او مکانیــک و در چهاردانگــه 
صاحــب یــک کارگاه بــود، بــه همیــن خاطــر از مــن خواســت 
ــا پیــش از ســفر آن را بررســی  ــرم ت ــه آنجــا بب ماشــینم را ب
ــن  ــده و ممک ــتهلک ش ــینم مس ــت ماش ــا می گف ــد. نیم کن
اســت در راه برایــم گرفتــاری ایجــاد کنــد. مــن قبــول کــردم و 
نیمــا داخــل ماشــین نشســت تــا باهــم بــه کارگاه او بــه چهار 
دانگــه برویــم. او در میــان راه از ماشــین پیــاده شــد و یــک 
نیــم لیتــر بنزیــن از بــاک کشــید، شیشــه بنزیــن را به دســتم 

داد تــا در کارگاه آن را از مــن بگیــرد. 

ــرف  ــغول ح ــن راه مش ــا در بی ــه داد: نیم ــم ادام ــن مته ای
زدن بــود و مــن مــدام بــه رابطــه پنهانــی او و همســرم فکــر 
می کــردم. بــه همیــن خاطــر تحملــم تمــام شــد و از او دربــاره 
رابطــه بــا همســرم پرســیدم. نیما انــکار کــرد؛ اما وقتــی اصرار 
مــرا دیــد گفــت همســرم را آزار داده اســت. مــن کــه کنتــرل 
اعصابــم را از دســت داده بــودم بطــری یــک و نیــم لیتــری 
ــم و  ــینم ریخت ــای ماش ــبورد و صندلی ه ــن را روی داش بنزی
ــی ام را  ــین و زندگ ــودم و ماش ــم خ ــم می خواه ــه او گفت ب
آتــش بزنــم؛ ولــی نمی دانــم چــه شــد کــه ماشــین یکبــاره 
ــن  ــم بنزی ــان می کن ــت: گم ــم گف ــن مته ــت. ای ــش گرف آت
بــه خاطــر گرمــای هــوا یــا جرقــه خــود بــه خــودی فندکــم 
شــعله ور شــد. مــن از داخــل ماشــین بیــرون آمــدم؛ امــا نیما 
ــرون  ــردم او را بی ــود. ســعی ک ــرده ب ــر ک داخــل ماشــین گی
بیــاورم، امــا نشــد تــا اینکــه یــک شــاهد ســر رســید و در را باز 
کــرد و او را از ماشــین خــارج کــرد. مــا نیمــا را بــه بیمارســتان 

رســاندیم امــا کار از کار گذشــته بــود.
ســپس قضــات دادگاه از مــردی کــه نیمــا را از داخــل ماشــین 
خــارج کــرده بــود خواســتند تــا بــه عنــوان شــاهد در جایــگاه 

ویــژه بایســتد و بــه تشــریح آنچــه دیــده بپــردازد.
ــاختمانی  ــح س ــم مصال ــا وانت ــت: آن روز ب ــاهد گف ــن ش ای
جابه جــا می کــردم کــه متوجــه دود غلیظــی شــدم کــه 
ــود.  ــده ب ــد ش ــوا بلن ــه ه ــر ب ــر آن طرف ت ــد مت ــد ص از چن
ــور سررســید و  ــا موت ــه از آشــنایانم اســت ب ــرد ک ــک پیرم ی
ــور ســریع خــودم  ــا موت ــرای کمــک ب ــا ب از مــن خواســت ت
را بــه محــل آتش ســوزی برســانم. وقتــی بــه آنجــا رســیدم 
ــودرو  ــاگرد خ ــل در ش ــم مقاب ــود و مته ــعله ور ب ــین ش ماش
ــا مــرد جــوان کــه  ــود ت ــود. او در را نگــه داشــته ب ایســتاده ب
داخــل ماشــین شــعله ور بــود نتوانــد از آن خــارج شــود. او بــه 
دروغ بــه مــن گفــت در ماشــین قفــل شــده اســت؛ امــا مــن 
او را هــل دادم و در ماشــین را بــاز کــردم و اســماعیل را بیــرون 
کشــیدم. اســماعیل بــه ســختی می توانســت حــرف بزنــد. او 
بــه اســماعیل می گفــت چــرا بــا مــن چنیــن کاری کــرده ای. 
ــارات ایــن شــاهد، هیئــت قضایــی وارد شــور  ــان اظه ــا پای ب

شــد تــا رأی صــادر کنــد.

سرایدار، صاحب باغ را به آتش کشید

نگاهی به یک معضل دردناک اجتماعی

کودک فروشی، تجارت ظالمانه

   #هموطن_سالم
ما با قدرت جلوی امریکا و منافقین می ایستیم و مشتی 

میشیم میزنیم تو دهان امریکا و منافقین و به کمک خدا و 
امام زمان این بحرانها رو هم به امید حق تعالی رد میکنیم. 
منم مشکل دارم، نه که بگم من بدون مشکلم سخته ولی 

راضی نمیشم که دشمن بیاد تو خونه و ناموس ما رو نشونه 
بگیره. عزت بهتر از ذلته.

ع.ریاحی از قروه

از رئیس جمهور می خواهیم سکوت رو بشکنه و با مردم 
صحبت کنه تا کمی بذر امید تو دل مردم کاشته بشه.مردم 

دولت کارآمد و پاسخگو میخوان. اگه در مجلس هم از 
سوی نمایندگان ازشون سؤال بشه خیلی خوبه، باالخره 

یکی باید جواب این مردمو بده دیگه. بخدا هیچ کی این 
آشفتگی ها رو دوست نداره. همه آرامش و ثبات رو میخوان. 

ل.موسوی از کرمان

با سام، دولت و مجلس و قوه قضائیه دارند عملکردشان 
را نشان می دهند و ضعف در هر سه قوه مشهود است؛ اما 

برای درست شدن آنها یک راه حل مهم وجود دارد و آن قوی 
شدن مجلس شورای اسامی است؛ اگر نمایندگان دلسوز و 
مقتدر و غیره وابسته به دولت و جاه و مقام باشند و قاطع 
بر عملکرد دولت نظارت و با قانونگذاری خوب به دولت و 

مردم کمک کنند به سرعت به مسیر پیشرفت و آبادانی بر 
می گردیم. به فرموده رهبر کبیر انقاب، مجلس در رأس امور 

است. ز.رافعی از گیان

آقای وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت مرغ و گوشت 
ناشی از کمبود خوراک دام و طیور سویا و ذرت و... یا 

افزایش قیمتهای این قبیل خوراک دام و طیور است که 
به دلیل نبود برنامه ریزی دقیق و آینده نگری و نیازهای 

کشور حداقل در طول یکسال وزارت مطبوع شماست که 
اگر مدیریتی قوی، متخصص و خبره و اهل فن در رأس 
وزارتخانه وجود میداشت که به مشکات جامعه و اتخاذ 
تصمیمات مقتضی فکر میکرد، قطعا امروز وضعیت به 

مراتب بهتر میبود . تأسف تأسف. 
ع.رضایی از شیراز

تو رو خدا مسئولین فکر مردم باشن، بد جور همه چیز گرون 
شده به خدا پول برای اجاره میدیم، قبض پرداخت میکنیم، 
بچه کوچیک داریم و خرج خونه و... آخه خدا وکیلی با این 

گرونی گوجه کیلویی۴ هزار تومن، مرغ کیلو ۱۰هزار تومن، 
گوشت ۷۰هزار تومن، اینم از لبنیات که سرسام آور شده، مگه 

حقوق ماها چقدره. م.اکبری از تهران

دوستان دالر و سکه کاهش چشمگیری خواهد داشت هر 
که داره  و نفروشه شدیدا ضرر می کنه. ع.مقتدایی از قم

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia
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   ترفندهای خانه داری
  پرورش گل های رز از قلمه

شــما می توانیــد بــا اســتفاده از ایــن ترفنــد به راحتــی 
از  قبــل  پــرورش دهیــد.  قلمــه  از  را  رز  گل هــای 
را درون  قلمه هــا  انتهــای  بکاریــد،  را  آن هــا  آنکــه 
ســیب زمینی های کوچــک قــرار دهیــد. رطوبــت و 
مــواد مغــذی کــه درون ســیب زمینی وجــود دارد، 
باعــث می شــود ریشــه های ناشــی از قلمه هــا ســالم 

ــند. ــم باش و محک
 کفش های ضدآب

ــاوم  ــر آب مق ــود را در براب ــای خ ــه کفش ه ــرای آنک ب
کنیــد، فقــط بــه یــک سشــوار و مــوم زنبــور عســل نیاز 
داریــد. مــوم را روی تمــام نقــاط کفــش خــود بمالیــد. 
ســپس سشــوار را روی آن بگیریــد؛ تــا جایــی کــه موم 
کامــل ذوب شــود و دیگــر هیــچ اثــری از آن مشــاهده 

نشــود. اکنــون کفــش شــما ضــدآب شــده اســت.
 خشک کردن سریع لباس ها

ــه  ــا آنک ــدارد ی ــرار ن ــترس ق ــک کن در دس ــر خش اگ
می خواهیــد لباس هایتــان ســریع خشــک شــوند، 
می توانیــد از ایــن ترفنــد بهــره بگیریــد. لبــاس مرطوب 
را روی یــک حولــه خشــک قــرار دهیــد. حولــه و لباس 
را بــه صــورت رول بپیچانیــد. حولــه را تــا جایــی فشــار 
دهیــد کــه تمــام آب اضافــی از لبــاس خــارج شــود. 
پــس از آن لبــاس را آویــزان کنیــد تــا کامــل خشــک 

شــود.

   سالم باشیم
 سیگارکشیدن و 

ازدست دادن شنوایی
محققــان دریافتنــد افــرادی کــه ســیگار می کشــند، در 

ازدســت دادن شنوایی شــان هســتند. معــرض 
بــا خطــرات  تاکنــون  مطمئنــا  بــه گــزارش مشــرق، 
ــورت  ــه ص ــت کم ب ــده اید و دس ــنا ش ــیگار  آش ــراوان س ف
ــی  ــوان عادت ــه عن ــات ب ــتعمال دخانی ــد اس ــی می دانی کل
فوق العــاده مضــر در جوامــع مختلــف شــناخته شــده 
ــن  ــرت« در همی ــاینس آل ــزارش »س ــاس گ ــت. براس اس
ــه  ــی ب ــان در پژوهش ــم محقق ــت بدانی ــب اس ــتا جال راس
ــی طــی  ــت ســامتی ۵۰۱۹۵ شــهروند ژاپن بررســی وضعی
مــدت هشــت ســال پرداختنــد و افزایــش خطــر ناشــنوایی 

ــد. ــه کرده ان ــیگار اضاف ــرات س ــه مض ــه مجموع را ب
ــروز  ــال ب ــد احتم ــام کردن ــود اع ــه خ ــان در مقال محقق
ــری  ــور حداکث ــه ط ــیگاری ب ــراد س ــنوایی در اف ــف ش ضع
ــزارش  ــق گ ــت. طب ــراد اس ــایر اف ــتر از س ــد بیش ۷۰ درص
ــن  ــان ای ــی از محقق ــو، یک ــوان ه ــوز«، هوان ه »گجت نی
ــد،  ــیگار بکش ــتر س ــردی بیش ــه ف ــت: هرچ ــه، گف مطالع
ــود و  ــتر می ش ــنوایی در او بیش ــت رفتن ش ــانس ازدس ش
تــرک ســیگار خطــر ناشنواشــدن را از بیــن می بــرد؛ حتــی 
اگــر مصرف کننــده بــرای مدت زمــان کوتاهــی از ایــن 
ــن اســت  ــه ممک ــی ک ــا آنجای ــا ت ــادت دســت بکشــد ی ع
سیگارکشــیدن خــود را کــم کنــد، بــاز هــم آثــار مثبــت ایــن 
کار در رابطــه بــا حــس شــنوایی فــرد مشــهود خواهــد بــود.

   سبک زندگی
 امام خمینی)ره( 

از منظر اندیشمندان مسلمان
ــر و  ــی ژرف نگ ــوان فقیه ــه عن ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض
حکیمــی خردمنــد و سیاســتمداری دوراندیــش و عارفــی الهی، 
توانســته بــود در پرتــو مناجات هــای شــبانه و تــوکل و معرفــت 
و اخــاص، بــه منبــع نورانیــت الهــی و اقیانــوس بیکــران عرفان 
و معنویــت متصــل شــود؛ بــه همیــن دلیــل دســتیابی بــه افــق 
اندیشــه های ایــن شــخصیت بــزرگ بــرای اندیشــمندان اگــر 

غیرممکــن نباشــد، آســان نخواهــد بــود.
 شکوهمندترین مرد جهان در یک اتاق ساده

ــاع نخجــوان،  ــی دف ــس مدرســه عال ــی اف، رئی اســماعیل ول
می گویــد: »ایــن واقعیتــی تردیدناپذیــر اســت کــه امــام 
ــال  ــتند، در کم ــه داش ــی ک ــکوه و عظمت ــا آن ش ــی ب خمین
ســادگی زندگــی کردنــد. مــن خــودم در محــل ســکونت 
ایشــان حضــور یافتــم و از نزدیــک اتاقــی را کــه در آن زندگــی 
ــوم،  ــکان وارد ش ــه آن م ــه ب ــش از آنک ــدم. پی ــد، دی می کردن
ــه  ــد ک ــم ش ــزرگ خواه ــی ب ــردم وارد فضای ــاس می ک احس
ــده  ــارک ش ــتم پ ــن سیس ــین های آخری ــوی در آن ماش جل
اســت؛ گمــان می کــردم ایشــان هــم در بنایــی باشــکوه زندگــی 
می کننــد؛ زیــرا القائــات ســوء دشــمنان انقــاب اســامی به ما 
این گونــه تفهیــم کــرده بــود؛ ولــی وقتــی در آنجــا حضــور یافتم 
همــه تصوراتــم تهــی از آب درآمــد؛ زندگی این انســان بــزرگ با 

ــود.  ــد و یکســان ب ــا همانن ــا کام ــادی ایرانی ه ــی ع زندگ

 دو مانع اصلی 
پیشرفت و موفقیت شما

دو عامــل اصلــی کــه می تواننــد مانــع از پیشــرفت شــما در 
کار مــورد عاقه تــان شــوند، تــرس از شکســت و احســاس 

ــودن اســت. ــاه از موفق ب گن
 ترس از شکست

ــار،  ــرس و فش ــت ت ــرد تح ــده، ف ــت یادش ــر دو حال در ه
ــه وضــوح ناامیــدی و دو  کارهایــی را انجــام می دهــد کــه ب

ــد. ــان می دهن ــودن او را نش ــک ب ــه  ش ب
ــک  ــر ی ــات مدی ــار و تصمیم ــه رفت ــه ب ــا توج ــی ب هرکس
ــی را حــدس  ــت آن کمپان ــزان موفقی ــد می شــرکت می توان

ــد. بزن
ــری  ــور کاری را رهب ــرس، ام ــه تحــت فشــار و ت ــری ک مدی
می کنــد، قاعدتــا شکســت خــود را بــاور کــرده و فقــط ســعی 
دارد بــا انجــام بعضــی کارهــای غیرمعمــول بیزینــس خــود 
را موفــق نشــان دهــد؛ در حالــی کــه اصــا این طــور نیســت.

ــه  ــن رابط ــایت Inc در ای ــق س ــنده های موف ــی از نویس یک
نوشــته اســت: مــن وقتــی کار خــود را شــروع کــردم، یــک 
ــی از  ــی و نگران ــرات منف ــتم از تفک ــم نمی توانس ــه ه لحظ
موفق نشــدن دســت بــردارم. فشــاری کــه بــرای موفق شــدن 
بــه خــود وارد می کــردم، مــرا در وضعیــت بســیار بــدی قــرار 
داده بــود. مــن نمی توانســتم از انجــام امــور و موفقیت هــای 

کوچکــی کــه کســب می کــردم، لــذت ببــرم.

   خانواده

گهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  آ
گذاری  تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهر نجف آباد در ازای وا
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 
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کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی  ازای تخصیص پساب )به روش بیع متقابل(« به منظور 

گذار نماید. گذار واجد شرایط وا محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه 
الف- شرح مختصری از پروژه:

گذاران جهت مشارکت در طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهر   - موضوع پروژه: ارزیابی و انتخاب سرمایه 
گذاری بخشی از پساب حاصله )به روش بیع متقابل(  نجف آباد در ازای وا

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 3 )سه( سال 

- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی 
- محل اجرا: شهر نجف آباد 

گردد.  کیفی تعیین می  گذاری و مطابق اسناد ارزیابی  -مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه 
گذاری: کلی برای سرمایه  ب- شرایط 

-  سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد 
داشت. 

دریافت  جهت  توانند  می  شرایط  واجد  گذاران  سرمایه  مزایده:  اسناد  دریافت  نحوه  و  مهلت  تاریخ،   -
www. گذاری در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس اسناد ارزیابی سرمایه 
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از  شود،  می  تحویل  و  تکمیل  کنندگان  شرکت  توسط  که  ارزیابی  مدارک  بررسی  از  پس  است  بدیهی   -
کرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.  سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذا

گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد. - سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه 
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ــوه  ــن ق ــان ورود ای ــت: از زم ــه گف ــوه قضایی ســخنگوی ق
ــون  ــازار ارز، ســکه و خــودرو تاکن ــه مســئله اخــال در ب ب
ــه  ــتند ک ــم هس ــرادی ه ــده اند و اف ــتگیر ش ــر دس 4۵ نف
اتهاماتشــان کمتــر بــوده اســت و بــا قــرار وثیقــه آزاد 

شــده اند.
بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســام غامحســین محســنی 
اژه ای روز گذشــته در حاشــیه جلســه مســئوالن عالــی 
قضایــی در جمــع خبرنــگاران گفــت: مطابــق آخریــن 
اخبــاری کــه در ایــن رابطــه پیگیــر شــدم، تاکنــون 4۵ نفــر 
در ایــن دو یــا ســه پرونــده از ابتــدا تــا بــه امــروز بازداشــت 
شــده اند و البتــه افــرادی هــم هســتند کــه ممکــن اســت 
اتهاماتشــان کمتــر باشــد و بــا قــرار وثیقــه آزاد شــده 

ــتند. ــت هس ــر در بازداش ــا 4۵ نف ــند؛ ام باش
وی دربــاره مطالــب مطــرح شــده در جلســه دیــروز 
مســئوالن عالــی قضایــی هــم گفــت: ریاســت قــوه قضاییه 
ــه  ــه از ناحی ــی ک ــا و مطالبات ــوص تقاضاه ــدا در خص ابت
ــژه مراجــع عظــام، علمــای  ــه وی ــف مــردم ب اقشــار مختل
ــود و  ــده ب ــرح ش ــات مط ــه و جماع ــه جمع ــزرگ و ائم ب
ــر  ــه ســریعتر و قاطع ت ــد ک ــه خواســته بودن ــوه قضایی از ق
بــا مفســدان برخــورد کننــد، توضیحــات مفصلــی ارائــه داد 
ــات و  ــن تقاضاهــا صــرف نظــر از ادبی ــان شــد کــه ای و بی
نحــوه بیــان؛ پشــتوانه و ســرمایه ای بــرای دســتگاه قضایی 

ــد داشــته باشــد، اســت. ــه بای ــی ک و اقدامات
ــرح  ــوه مط ــت ق ــن ریاس ــزود: همچنی ــنی اژه ای اف محس
کــرد کــه از همــان روزهــای اول چنــد قاضــی ویــژه بــرای 

ــت و از  ــده اس ــاص داده ش ــا اختص ــدام از پرونده ه هرک
دادســتان تهــران و دادســتان کل کشــور و معــاون اول قــوه 
ــن امــور پیگیــری  ــر ای ــز خواســته اســت کــه ب ــده( نی )بن
ــادآور  ــن را هــم ی ــا ای ــه و نظــارت داشــته باشــند ام روزان
شــد پرونده هــای قضایــی بــرای کشــف جــرم و شناســایی 
ــان  ــت زم ــن اس ــی دارد و ممک ــداری پیچیدگ ــرم مق مج

ببــرد.
وی گفــت: ایــن گونــه نیســت کــه جــرم یــا اتهــام یــک نفــر 
محــرز باشــد ولــی مــا مجــازات آن را اعمــال نکنیــم؛ بلکــه 
بایــد جرمــی کــه اتفــاق افتــاده اســت، شناســایی و جــرم 
فــرد خاطــی محــرز شــود؛ ســپس رســیدگی صــورت گیــرد 

کــه ایــن موضــوع در حــال انجــام اســت.
ــه  ــا بیــان اینکــه در ایــن زمین معــاون اول قــوه قضاییــه ب
ــه اتمــام  ــه دادســرایی ب ــده، مرحل ــد پرون ــا چن در رابطــه ب
رســیده و ایــن پرونده هــا بــه دادگاه مــی رود، اضافــه کــرد: 
ــراد  ــن اف ــه زودی تشــکیل شــود و ای ــم دادگاه ب امیدواری
محاکمــه شــوند. مــوارد بعــدی هــم همیــن طــور در حــال 

رســیدگی اســت.
از  برخــی  مشــکات  امــروز  جلســه  در  افــزود:  وی 
ســازمان ها مثــل ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور، 
ســازمان زندان هــا و بعضــی از معاونت هــا مثــل معاونــت 
فنــاوری و آمــار قــوه قضاییــه در خصــوص مســائل مربــوط 
بــه مناقصــات و مشــکات بودجــه ای نیــز مطــرح شــد کــه 
بــا توجــه بــه گذشــت چنــد مــاه از ســال و مســائلی کــه بــا 
آن مواجــه بوده ایــم و مشــکات جــدی موجــود، مســئوالن 

ــد. ــز مســائل خــود را مطــرح کردن ــن ســازمان ها نی ای
ــن  ــروز همچنی ــه ام ــه داد: در جلس ــنی اژه ای ادام محس
موضــوع برخــی واگذاری هــای اخیــر در ســازمان خصوصــی 
ســازی نیــز مطــرح شــد کــه در ایــن مــورد رئیس ســازمان 
ــده  ــا دو پرون ــک ی ــاره ی بازرســی کل کشــور گزارشــی درب
ــورد  ــه در م ــوه قضایی ــت ق ــوی ریاس ــه از س ــه داد ک ارائ
ــا ادامــه ایــن پیگیری هــا مطالبــی بیــان شــد. موافقــت ب

وی اضافــه کــرد: اخیــرًا هــم در جلســه ســران قــوا مطــرح 
شــده کــه هــر میــزان از پروژه هایــی کــه در اختیــار دولــت 
ــود و  ــی می ش ــون اساس ــل 44 قان ــمول اص ــت و مش اس
قابلیــت واگــذاری دارد، بــا رعایــت همــه ضوابــط و »غبطه« 
دولــت و حکومــت واگــذار شــود و عمدتــًا بــه دســت مــردم 
برســد؛ یعنــی ایــن طــور نباشــد کــه پــروژه ای واگــذار شــود 
ــروژه نیمــه  ــًا پ ــا احیان ــکار شــوند ی ــردا کارگــران آن بی و ف

کاره، نیمــه کاره باقــی بمانــد.
ــای  ــر پروژه ه ــرد: اگ ــار ک ــه اظه ــوه قضایی ــاون اول ق مع
واگــذاری بــه دســت خــود مــردم یــا کننــده کار و بخــش 
ــن  ــرای ای ــد و ب ــد اداره کنن ــه می توانن خصوصــی برســد ک
کار اهلیــت دارنــد، حتمــًا بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم و 
کمــک و آن را توصیــه کنیــم و اصــًا مدیــران را بــه ایــن کار 
تشــویق کنیــم امــا در خصــوص مــوردی کــه آقــای ســراج 
)رئیــس ســازمان بازرســی کشــور( دربــاره واگــذاری اخیــر 
ــری شــود و  ــه پیگی ــد، دســتور داده شــد ک گزارشــی دادن
ــه  ــد ک ــًا گــزارش کنن چنانچــه کشــف فســادی شــد، حتم

طبــق قانــون اقــدام شــود.

زاده شــهید مدافــع حــرم،  همســر شــهید حســن 
ــواده شــهید از حضــور ســرزده  ماجــرای غافلگیــری خان

رهبرانقــاب در منزلشــان را بازگــو کــرد.
ــو  ــته در گفت وگ ــینی روز گذش ــی زاده حس ــه قاض جمیل
ــا اشــاره بــه حضــور مقــام معظــم رهبــری  ــا فــارس ب ب
در منــزل شــهید ســید محمــد جــواد حســن زاده شــهید 
ــت؛  ــورت گرف ــنبه ص ــامگاه یکش ــه ش ــرم ک ــع ح مداف
گفــت: حضــور ایشــان در منــزل مــا همــراه بــا حــس و 

ــود. ــی ب حــال خــوب و متفاوت
وی بــا بیــان اینکــه همیشــه بــا خــودم فکــر می کــردم، 
اگــر یــک روزی مقــام معظــم رهبــری را ببینــم، قطعــًا 
ــود،  ــوب می ش ــاوت و خ ــدار متف ــال آن دی ــس و ح ح
اضافــه کــرد: اکنــون ایــن حــال و هــوای خــوب و 

ــت. ــده اس ــار ش ــزار ب ــرب در ه ــاوت ض متف

ــام  ــی مق ــه داد: وقت ــن زاده ادام ــهید حس ــر ش همس
معظــم رهبــری بــه منــزل مــا آمدنــد، منــزل حقیــر مــا 
بســیار منــور شــد و صفــای منــزل مــا غیرقابــل توصیــف 

شــد.
قاضــی زاده حســینی بــا تأکیــد بــر اینکــه مقــام معظــم 
رهبــری فــردی نورانــی و پرانــرژی هســتند، متذکــر شــد: 
مــن دو دختــر به نام هــای فاطمــه ســادات و زهــرا 
ســادات حســن زاده دارم کــه آنهــا نیــز بــا حضــور رهبــری 
در منــزل مــا حــال و هوایــی متفــاوت و خــوب را تجربــه 

کردنــد.
ــام  ــه از مق ــان اینک ــا بی ــرم ب ــع ح ــهید مداف ــر ش همس
معظــم رهبــری بــرای دخترانــم دو انگشــتر درخواســت 
کــردم، یــادآور شــد: ایشــان خندیدنــد و دو انگشــتر بــه 
ــن  ــر شــدند، ای ــم بزرگ ت ــی دختران ــا وقت ــد ت مــن دادن

ــه دهــم. ــا هدی ــه آنه دو انگشــتر را ب
وی بــا بیــان اینکه ایشــان دربــاره جایگاه واال و ارزشــمند 
ــام  ــردم، مق ــر نمی ک ــت: فک ــد، گف ــت کردن شــهدا صحب

معظــم رهبــری بــه منــزل مــا تشــریف بیاورنــد.
قاضــی زاده حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن دیــدار 
ــا  ــدار ب ــل از دی ــب قب ــه داد: ش ــودم، ادام ــاع ب بی اط
ــدس و  ــتان ق ــدگان آس ــری، نماین ــم رهب ــام معظ مق
ــد،  ــد و گفتن ــا آمدن ــزل م ــری به من ــم رهب ــام معظ مق
ــم  ــک مراس ــه ی ــما ب ــا ش ــید ت ــاده باش ــب آم ــردا ش ف

ــم. ــژه ببری وی
همســر شــهید مدافــع حــرم گفــت: در حالــی کــه آمــاده 
بودیــم تــا بــه مراســم اعــام شــده برویــم، ناگهــان مقام 
معظــم رهبــری بــه منــزل مــا آمدنــد و مــا را غافلگیــر 

کردنــد.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

بازداشت 45 نفر از اخاللگران اقتصادی

 ماجرای غافلگیری خانواده شهید مدافع حرم
از حضور سرزده رهبر معظم انقالب در منزلشان


