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خود  مبارزات  دامنه  نمی افتاد،  مخاطره  به   شیعه 
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خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

ــه منظــور شــرکت  رئیــس  جمهــوری اســامی  ایــران ب
در اجــاس ســران کشــورهای گــروه غیرمتعهدهــا  
ــع  ــخنرانی در مجم ــا و س ــه در کوب ــرات دوجانب مذاک
آمریــکا قــاره  عــازم  ملــل،   عمومــی  ســازمان 

حجت االســام  وطــن،    شــد.به گــزارش کیمیــای 
ــا بدرقــه  ــی صبــح جمعــه ب ــر روحان و المســلمین دکت
علی اکبــر  و   رئیس جمهــوری  اول  رســمی  معــاون 
امــور  در  رهبــری  معظــم  مقــام  مشــاور  والیتــی، 
بین الملــل، در اولیــن مرحلــه  از ایــن ســفر، بــه 
ســران  اجــاس  در  ســخنرانی  و  شــرکت  منظــور 
 کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد، عــازم ونزوئــا 
ــکای  ــه آمری ــت ب ــش از عزیم ــد.رئیس جمهوری پی ش
ــور  ــه کش ــفر ب ــران، س ــاد ته ــرودگاه مهرآب ــن در ف التی
ــاس  ــن اج ــرکت در هفدهمی ــدف ش ــا ه ــا را ب ونزوئ
تعهــد  عــدم  جنبــش  عضــو  کشــورهای   ســران 
و انتقــال ریاســت جنبــش از جمهــوری اســامی  ایــران 
بــه ونزوئــا دانســت و گفــت: در ایــن ســفر همچنیــن 

ــر  ــا و دیگ ــات ونزوئ ــا مقام ــه ای ب ــای دوجانب دیداره
خواهیــم  اجــاس  ایــن  در  شــرکت کننده  ســران 
داشــت. روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه متأســفانه 
ــه ســر  ــان در شــرایط مناســبی ب ــه و جه ــروز منطق ام
ــال  ــه دنب ــد ب ــگان بای ــرد: هم ــان ک ــرد، خاطرنش نمی ب
ــان ــه و جه ــت در منطق ــات و امنی ــح، ثب ــراری صل  برق

 باشــند.رئیس جمهوری بــا بیــان اینکــه برای مــا امنیت 
ملــی کشــورمان در درجه اول و پــس از آن امنیت منطقه 
ــوع  ــه داد: موض ــت، ادام ــت اس ــز اهمی ــان حائ  و جه
ــا  ــران غیرمتعهده ــم س ــاس هفده ــتور کار اج و دس
ــی  ــع جهان ــن مجم ــور دومی ــت ١٢٠ کش ــا عضوی ــه ب ک
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــس از س پ
روحانــی  اســت.  همبســتگی  و  حاکمیــت  صلــح 
تأکیــد کــرد: صلــح، عــدم مداخلــه در حاکمیــت ملــی 
 کشــورها و رایزنــی و همفکــری در راســتای حــل 
بــرای  توســعه  و فصــل مســائل جهــان در حــال 
اهمیــت اســت. جمهــوری اســامی  ایــران حائــز 

روحانی پیش از عزیمت به آمریکای التین:

جهان در شرایط مناسبی نیست

ابزارهــای  از  یکــی  فیس بــوک،  آصفــری گفــت: 
ــوب  ــتی محس ــب صهیونیس ــم غاص ــی رژی جاسوس
می شــود. از ایــن رو دســتگاه های امنیتــی کشــورمان 
اشــراف  ســایت  ایــن  فعالیت هــای  بــه  بایــد 
ــن،  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــل داشــته باشــند. ب کام
ســابق کمیســیون  عضــو  آصفــری  محمدحســن 
ــزان  ــا می ــو ب ــم در گفت وگ ــس نه ــی مجل ــت مل امنی
ــتی  ــب صهیونیس ــم غاص ــران رژی ــدار وزی ــاره دی درب
بــا برخــی از مدیــران فیس بــوک اظهــار کــرد: بســیار 
روشــن اســت کــه رســانه هایی مثــل فیس بــوک 
و شــبکه هایی کــه در فضاهــای مجــازی فعالنــد، 
ــد.  ــرار دارن ــتی ق ــب صهیونیس ــم غاص ــار رژی در اختی
آصفــری تصریــح کــرد: نشســت مدیــران فیس بــوک 

بــا مقامــات اســرائیل، امــر جدیــدی نیســت و در واقع 
نشــان می دهــد کــه فیس بــوک ابــزار جاسوســی 
ــن  ــه ای ــاد ب ــذا اعتم اســرائیل محســوب می شــود؛ ل
ــان  ــرای ایرانی ــچ وجــه به خصــوص ب ــه هی ســایت ب
توصیــه نمی شــود.وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط پنهانــی 
ــوک و اســرائیل آشــکار شــده،  ــران فیس ب ــن مدی بی
خاطرنشــان کــرد: مطمئنــا مدیــران ایــن ســایت 
ــدد  ــتی درص ــب صهیونیس ــم غاص ــکاری رژی ــا هم ب
جمــع آوری اطاعــات جدیــد از منطقــه و به ویــژه ایران 
در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 هســتند؛ 
از ایــن رو دســتگاه های امنیتــی کشــورمان بایــد 
هوشــیار باشــند تــا ایــن ابزارهــای جاسوســی نتواننــد 

ــد. ــدا کنن ــه اهــداف شــوم خــود دســت پی ب

متــن بیانیــه ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی بــه 
شــرح زیــر اســت:

بسم هللا الرحمن الرحیم
بــا اهــدای ســام و درود خالصانــه بــه محضــر رهبــر 
ــم انقــاب اســامی  و ملــت شــریف   معظــم و حکی

و عزیز ایران. 
ــه اخیــر دشــمن  ــه اظهــارات تفرقه افکنان  در پاســخ ب
و مطالبــی کــه حــول آن بیــان و القــا می شــود 
ــام  ــاب و نظ ــمنان انق ــه دش ــم جبه ــرض می کن ع
را  خــود  اســامی  ســخنان  جمهــوری  مقــدس 
همــواره بــا هــدف تفرقــه و ایجــاد تقابــل بیــن 
صفــوف متحــد و یکپارچــه مــردم انقابــی و رشــید 
ــه آن توجــه و ــد ب ــذا هیــچ گاه نبای ــد؛ ل ــان می کن بی

اعتنایی کرد.
حقیــر، ســرباز صفــر والیــت و نظــام جمهــوری 
ــوده  ــم ب ــر از جان ــجاع و عزیزت ــت ش ــامی  و مل  اس
ــا  ــبحان ت ــدای س ــتعانت از خ ــا اس ــاء هللا ب و ان ش
ــگاه »ســربازی« خواهــم  آخــر عمــر در همیــن جای

 بود.
ــمندم  ــزم خواهش ــران عزی ــرادران و خواه ــه ب از هم
فریب کارانــه  اظهــارات  بــه  بی اعتنایــی   بــا 
وقــت  ندهنــد  اجــازه  دشــمنان  تفرقه افکنانــه  و 
ــداف  ــرف اه ــت ص ــن مل ــزاران ای ــمند خدمتگ  ارزش

و مقاصد شوم دشمنان شود.
والسام

قاسم سلیمانی

سرویس سیاسی
 حمیده افضلی

 
امیرالمؤمنیــن  والیــت  طباطبایی نــژاد  آیــت هللا 
 علــی)ع( را مصــداق عینــی حاکــم اســامی عنــوان 
ــی)ع(  ــام عل ــا روش ام ــد ب ــرد: مســئوالن بای ــد ک و تأکی
رفتــار کننــد کــه در دســترس مــردم باشــند؛ مبــادا از مــردم 

فاصلــه بگیرنــد.
در  ولی فقیــه  نماینــده  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
ایــن  خطبه هــای  در  اصفهــان  امام جمعــه  و  اســتان 
هفتــه نمــاز جمعــه در مصــای بــزرگ اصفهــان بــا اشــاره 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــه عیــد غدیــر اظهــار کــرد: مســئوالن بایــد ب ب
ــه  ــر چ ــان ه ــوالی متقی ــه م ــوی، آن چنان ک ــت عل حکوم
ــد، نســبت  ــردم خاشــع تر بودن ــر م ــام داشــتند در براب مق
ــف  ــید یوس ــت هللا س ــد. آی ــار کنن ــان رفت ــه مسئولیتش ب
طباطبایی نــژاد بــا بیــان اینکــه امیرالمؤمنیــن)ع( همیشــه 

می فرمودنــد در ســختی ها بایــد کنــار مــردم باشــیم، 
گفــت: برخــی متأســفانه تــا مســئولیتی را بــر عهــده 
ــاه  ــدت کوت ــه در م ــد ک ــار می کنن ــوری رفت ــد ط می گیرن
 مســئولیت خــود، می خواهنــد بــار تمــام زندگی شــان 

را ببندند.
وی بــا اشــاره بــه قتــل  عــام فلســطینیان در »اردوگاه هــای 
جــادان  توســط   ۱9۸۲ ســال  در  شــتیا«  و  صبــرا 
صهیونیســتی خاطرنشــان کــرد: در آن زمــان مــردم مظلــوم 
فلســطین کــه از خانه هــای خــود آواره شــده بودنــد 
ــی  ــان وحش ــه نظامی ــتند ک ــور داش ــن اردوگاه حض در ای
صهیونیســتی در زمــان شــارون ملعــون آن هــا را بــه رگبــار 
ــد؛  ــه کردن ــا را ل ــا تانک هایشــان آن ه بســتند و ســپس ب

ــان  ــه مدعی ــن اســت ک ــه شــرم اســت، ای ــا آنچــه مای ام
دروغیــن حقــوق بشــر حتــی صدایــی هــم بلنــد نکردنــد.

اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
بــه رفتــار متناقضانــه در برابــر حقــوق بشــر توســط 
نهادهــای بین المللــی تصریــح کــرد: اگــر طرفــداران 
هیــچ  باشــند،  داشــته  جنایت گونــه ای  رفتــار  آنــان 
ولــی زمانــی کــه مــا قاچاقچــی  حرفــی نمی زننــد؛ 
مجــازات  را  فــی االرض  مفســد  یــا  مخــدر  مــواد 
ــد؛ ــر می دهن ــر س ــوق بش ــض حق ــاد نق ــم، فری  می کنی
ــت  ــناخته و از حقیق ــا را ش ــن رفتاره ــا ای ــردم م ــه م البت

واقعــی تشــخیص می دهنــد.
  امام جمعــه اصفهــان بــا انتقــاد از تغییــر اســتانداران 
ــر کشــور  ــا وزی ــت ی ــر دول ــه  محــض تغیی ــداران ب و فرمان
تصریــح کــرد: اینکــه بــاروی کار آمــدن چــپ، افــراد راســت 
را کنــار می زننــد یــا بالعکــس، روشــی غلــط اســت؛ 
 دربــاره اصفهــان نیــز همین طــور اســت؛ فقــط دو اســتاندار 

را تأکید بر ماندنشان داشتیم.

سرویس سیاسی
رضا کریمی

 امــام جمعــه موقــت یــزد گفــت: تمــام ایــن 
دشــمن،  مقابــل  در  کرنــش  اشــرافیگری ها، 
و  اســام  و  ایــران  دشــمنان  ســوی  بــه  میــل 
ــهیدان ــون ش ــردن خ ــال ک ــوی پایم ــه س ــل ب  می

 است.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســیدجواد آیت اللهــی در خطبه هــای ایــن هفتــه 
ــه  ــه فرارســیدن هفت ــا اشــاره ب ــزد ب ــه ی ــاز جمع نم
دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: دوران دفــاع مقــدس 
ــود  ــران ب ــت ای ــرای مل ــزرگ ب ــی ب امتحــان و آزمون
ــا ســربلندی از ایــن آزمــون  ــی و ب ــه خوب و مــردم ب

ــد. ــرون آمدن بی
وی عنــوان کــرد: مــردم در آن دوران بــا اطاعــت 
از امــام خمینــی)ره( بــه وظیفــه خــود در قبــال 
والیــت، اســام و کشــور عمــل کردنــد و اکنــون نیــز 
بایــد تحــت امــر رهبــری وظایــف خــود را بــه خوبــی 
بشناســند و بــه آن هــا عمــل کننــد تــا امــروز نیــز از 

ــد. ــان بمانن ــمنان در ام ــد دش گزن
ــوی  ــه خ ــاره ب ــا اش ــزد  ب ــت ی ــه موق ــام جمع ام
ــخت  ــس از آن دوران س ــروز پ ــه ام ــرافیگری ک اش
ــن  ــام ای ــرد: تم ــان ک در کشــور شــاهد هســتیم، بی

دشــمن،  مقابــل  در  کرنــش  اشــرافیگری ها، 
و  اســام  و  ایــران  دشــمنان  ســوی  بــه  میــل 
ــهیدان ــون ش ــردن خ ــال ک ــوی پایم ــه س ــل ب  می

 است.
ــز  ــئوالن نی ــی از مس ــرد: برخ ــح ک ــی تصری آیت الله
ــردن  ــمن دراز ک ــوی دش ــه س ــت ب ــه دس ــد ک بدانن
ــه  ــت ک ــمنی اس ــل دش ــود در مقاب ــردن خ ــوار ک خ
 60 ســال مــداوم علیــه مــا توطئــه کــرده اســت 
و بــر اســاس فرمــوده قــرآن، در مقابــل دســت دراز 
ــه  ــم ب ــن دشــمنی، آتــش جهن ــر چنی کــردن در براب

ــد. ــما می رس ش

ــر  ــئله غدی ــت: مس ــان گف ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
ــورد بحــث و بررســی  ــی م ــع علم ــد در مجام می توان

ــرد و محــور وحــدت مســلمانان باشــد. ــرار گی ق
کرمــان  از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
در  دیــروز  ظهــر  عرب پــور  مهــدی  حجت االســام 
جمــع نمازگــزاران جمعــه بــا دعــوت خــود و همــگان 
ــه  ــت: در ده ــار داش ــی اظه ــوای اله ــت تق ــه رعای ب
ــر  ــعید غدی ــد س ــتانه عی ــت و در آس ــت و والی امام

ــم. ــرار داری ــم ق خ
وی بیــان داشــت: در قــرآن آیــات زیــادی اســت کــه 

ــوا  ــا تق ــرده اســت و ب ــه ک ــوا توصی ــه تق ــگان را ب هم
خداونــد برکاتــش را از زمیــن و آســمان بــر بندگانــش 

ــد. ــازل می کن ن
ــر خــم  ــه داد: غدی ــان ادام ــه موقــت کرم ــام جمع ام
ــت؛  ــی نیس ــکار و فراموش ــل ان ــوان قاب ــچ عن ــه هی ب
ــا  ــاش هســتند ت ــد بســیاری از دســت ها در ت هرچن

ــد. ــاک کنن ــا پ ــه را از ذهن ه ــن حادث ای
ــم)ص(  ــر اعظ ــه پیامب ــرد: خطب ــه ک ــور اضاف عرب پ
ــن  ــند ای ــده و س ــت ش ــا ثب ــر در کتاب ه در روز غدی
ماجــرا در بیــن شــیعه بســیار اســت؛ کتــاب »الغدیر« 
ــاره غدیــر اســت.  جامع تریــن و زیباتریــن کتــاب درب
وی بــا بیــان اینکــه بــرادران اهــل ســنت نیــز احادیــث 
ــم  ــد ه ــه تأیی ــد ک ــود دارن ــای خ ــر را در کتاب ه غدی
ــد در  ــر می توان ــئله غدی ــرد: مس ــح ک ــده اند، تصری ش
ــرد  ــرار گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــی م ــع علم مجام
ــئله  ــود. مس ــام ش ــاره انج ــات الزم در این ب و تحقیق
غدیــر می توانــد محــور وحــدت مســلمانان باشــد؛ در 
ــدون درک درســت از ماجــرای  ــده ای ب ــه ع ــی ک حال

غدیــر موجــب اختــاف شــدند.

وزیــر خارجــه ایــران گفــت: امــروز مداخلــه در امــور 
ــدات  ــی تهدی ــی کشــورها، اشــغال و افراط گرای داخل
امنیــت  صلــح،  متوجــه  نه تنهــا  را   بی ســابقه ای 
و توســعه جهانــی کــرده، بلکــه متأســفانه همبســتگی 
اعضــای عــدم تعهــد را نیــز در معــرض تهدیــد قــرار 
داده اســت.وی اظهــار داشــت: اجــاس منظــم عــدم 
 تعهــد فرصــت خوبــی را بــرای اعضا در راســتای بحث 
و بررســی چالش هــای فــراروی، به ویــژه در ایــن 

ــد.  ــم می کن ــاس فراه ــع حس مقط
بــر همیــن اســاس عنــوان خــوب و مناســبی بــرای 
ایــن نشســت تحــت عنــوان »صلــح، حاکمیــت 
شــده  انتخــاب  توســعه«  بــرای  همبســتگی  و 
اســت؛ موضوعــی کــه جنبــش بــرای تأمیــن آن 
 از ابتــدای تشــکیل از دهــه ١٩٥٠ شــکل گرفتــه

 است.
ــروز  ــزود: ام ــه اف ــران در ادام ــور خارجــه ای ــر ام وزی
اشــغال  کشــورها،  داخلــی  امــور  در   مداخلــه 
نه تنهــا  را  بی ســابقه ای  تهدیــدات  افراط گرایــی  و 
ــرده،  ــی ک ــعه جهان ــت و توس ــح، امنی ــه صل متوج
ــد ــدم تعه ــای ع ــتگی اعض ــفانه همبس ــه متأس  بلک
داده قــرار  تهدیــد  معــرض  در  نیــز   را 

 است.

دشــوار  شــرایط  ایــن  در  عنــوان کــرد:   ظریــف 
ــل  ــدی کام ــتنداری و پایبن ــز، خویش و چالش برانگی
بین المللــی   بــه حقــوق، مقــررات و هنجارهــای 
 و اصــول منشــور ملــل متحــد، امــری ضــروری

 است.
  وی خاطرنشــان کــرد: افراط گرایــی خشــونت بار 
و تروریســم، بــه همــراه پیامدهــای ناگــوار آن از 
ــای  ــش و بحران ه ــه افزای ــای رو ب ــه درگیری ه جمل
انســانی ناشــی از آن در زمــره تهدیــدات بســیار 
جــدی اســت کــه توجــه جدی تــر مــا در عــدم تعهــد 

می طلبــد. را 

سرویس سیاسی
حمزه رئیسی

ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول  نماین
ــد  ــه عی ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع و ام
ــران  ــه پیامب ــد هم ــد و عی ــن عی ــر بزرگ تری غدی
ــواره  ــر)ص( هم ــر پیامب ــت: اگ ــت، گف ــوده اس ب
می کوشــید کــه امــام علــی)ع( را بــه مــردم 
بشناســاند، بــه دلیــل آن بــود کــه آن مــردم 
بی بهــره  عظیــم  ثــروت  و  ســرمایه  یــک   از 

نشوند.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــام در خطبه ه ــی نکون محمدعل
ــر  ــتن غدی ــه داش ــده نگ ــروز زن ــرد:  ام ــار ک اظه
رســالت شــیعیان اســت و حضــور در اجتمــاع 
غدیریــون در پیــش از ظهــر روز عیــد غدیــر، بایــد 

ــود. ــه ش ــدی گرفت ج
حجت االســام نکونــام افــزود: حضــور پرشــور 
ــیعی  ــه ش ــت جامع ــون، عظم ــاع غدیری  در اجتم

رخ  بــه  را  ایــن عظمــت  و  نشــان می دهــد  را 
می کشــد. جهانیــان 

ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
گفــت: اگــر پیامبــر)ص( همــواره می کوشــید کــه 
امــام علــی)ع( را بــه مــردم بشناســاند، بــه دلیــل 
ــروت  ــرمایه و ث ــک س ــردم از ی ــه آن م ــود ک آن ب

ــوند. ــره نش ــم بی به عظی
اینکــه  امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه 
شــیعیان بــه دلیــل داشــتن غدیــر، ثروتمندتریــن 
بخشــش  خاطرنشــان کــرد:  هســتند،  مــردم 
گناهــان در ایــن روز بــزرگ بیــش از بخشــش در 
لیالــی قــدر اســت و همــه بایــد ســعی کننــد بهــره 

الزم را ایــن روز ببرنــد.
 حجت االســام نکونــام تصریــح کــرد: افتخــار 
ــا  ــازش ب ــر س ــز س ــه هرگ ــت ک ــن اس ــیعه ای ش
اســتکبار نداشــته اســت و امــروز نیــز شــیعه هرگــز 
بــا آل ســعود و آل خلیفــه دســت دوســتی نخواهــد 

داد.

امام جمعه موقت یزد تأکید کرد:
اشرافیگری، کرنش در مقابل دشمنان اسالم

امام جمعه موقت کرمان:
غدیر باید محور وحدت مسلمانان باشد

ظریف:
مداخله در امور داخلی کشورها، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری: 
زنده نگه  داشتن غدیر، رسالت شیعیان است

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس:
فیس بوک، ابزار جاسوسی اسرائیل است

سردار سلیمانی در بیانیه ای عنوان کرد:
 سرباز صفر والیت و مردم بوده و خواهم بود

امام جمعه اصفهان خطاب به مسئوالن:
مسئوالن باید در دسترس مردم باشند

حتما بخوانید!
فیس بوک، ابزار جاسوسی اسرائیل است شنبه  27 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  254  ســـــال دوم        ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

مبارزات سیاسی امام  هادی علیه السالم                                                      
ادامه از صفحه یک: 

و در بســیاری مــوارد، دشــمن را مرعــوب خــود می ســاخت 
ــن  ــه بعضــی از مهم تری ــر ب ــرد. در زی ــر می ک و او را غافلگی
ــه اول  ــم: نکت ــاره می کنی ــام اش ــام علیه الس ــارزات ام مب
 اینکــه امــام)ع( مشــروعیت دســتگاه حاکــم عباســی 
را زیــر ســؤال می بردنــد و مســلمانان را از هرگونــه همــکاری 
ــتند  ــذر می داش ــر ح ــرورت  ب ــوارد ض ــر در م ــان مگ ــا آن ب
ــرای  ــاد را ب ــای فس ــن جرثومه ه ــره ای ــن کار، چه ــا ای و ب

ــد.  ــا می کردن ــکار و افش ــتر آش ــردم بیش م
آشــکار  مبــارزه  امــام)ع(  مبارزاتــی  شــیوه   دومیــن 
و سرســخت بــا فقیهــان و آخوندهــای دربــاری اســت؛ زیــرا 
ایــن فقهــای بــه ظاهــر مســلمان، امــا سرســپرده حاکمیــت 
ــب  ــرای جل ــی ب ــای عباس ــی خلف ــزار مردم فریب ــور، اب ج
اعتمــاد مــردم و ترســیم چهــره ای اســام گرا از خــود 
ــا  ــی ب ــا رویاروی ــز ب ــام نی ــادی علیه الس ــام  ه ــد. ام بودن
آنــان، بــه نوعــی دیگــر مشــروعیت دســتگاه را زیــر ســؤال 

می بــرد و آنــان را رســوا می کــرد. 
ــراری  ــی)ع( برق ــام علی النق ــی ام ــیوه مبارزات ــومین ش س
ارتبــاط عاطفــی بــا برخــی درباریــان بــود کــه از ایــن طریــق 
در آنــان نفــوذ کــرده و اهــداف خــود را حتــی در دل حکومت 
جــاری می ســاختند. درباریــان، فرماندهــان و ســرداران 
ــد  ــان پایبن ــان اربابانش ــه س ــی ب ــتگاه عباس ــی  دس  نظام
و دلبســته بــه حکومــت و ســلطه بــر مــردم بودنــد و نســبت 
ــه امامــان و شیعیانشــان، کینــه خاصــی در دل داشــتند.  ب
دلیــل انتخــاب این گونــه افــراد و ســپردن پســت های 
ــا  ــوزی آن ه ــه کینه ت ــت دادن ب ــز جه ــان نی ــه آن ــدی ب کلی
در ســرکوب شــیعیان بــود. بــر ایــن اســاس، امامــان، خــود 
ــی در  ــتند؛ ول ــه می داش ــان دور نگ ــان را از آن و شیعیانش
ــان  ــا آن ــد، ب ــم می یافتن ــه را فراه ــه زمین ــع ک بعضــی مواق
تمــاس حاصــل و آن هــا را بــه مســیر حــق رهنمــون 
ــش  ــرای کاه ــان ب ــود آن ــم از وج ــت ک ــا دس ــد ی می کردن
ــد  ــر شــیعیان و رفــع مشکاتشــان بهــره می گرفتن فشــار ب
بــزرگ مشــکات شــیعیان  بخــش  ایــن طریــق  از   و 

را گره گشایی می کردند.
 چهارمیــن شــیوه و روش مبارزاتــی امام هــادی)ع( را بایــد 
ــا  ــام ب ــد. ام ــان دی ــی  ایش ــای مردم ــت پایگاه ه در تقوی
مشــاهده اوضــاع وخیــم حاکــم، بــرای جلوگیــری از انهــدام 
از گشــایش  ناامیــدی  پایگاه هــای مقاومتــی مــردم و 
 در کار خــود، بــا دلــداری دادن و پشــتیبانی از مــردم 
از شــرایط معیشــتی  یافتــن لحظه به لحظــه  آگاهــی  و 
ــا  ــید ت ــداوم می بخش ــامی  را ت ــه اس ــات جامع ــان، حی آن
هنــگام رویارویــی بــا مشــکات و ســتمگری ها، آنــان 
ــا  ــام ب ــن ام ــد. همچنی ــت ندهن ــود را از دس ــدواری خ امی
بهره گیــری از آگاهــی و دانــش امامــت خویــش، شــیعیان 
را بــا آگاه کــردن از آینــده، بــه برچیــده شــدن بســاط ســتم 
ــا از  ــه گوی ــن ک ــی مدای ــردی از اهال ــد. م ــدوار می کردن امی
ســتم متــوکل بــه تنــگ آمــده بــود، از امــام دربــاره مــدت 
ــات  ــن آی ــخ ای ــام در پاس ــید، ام ــوکل پرس ــت مت  حکوم
را نوشــت: »هفــت ســال پی درپــی زراعــت می کنیــد 
و آنچــه درو کردیــد ـ جــز اندکــی کــه می خوریــد ـ در 
خوشــه های خــود بگذاریــد. پــس از آن هفــت ســال 
ســخت خواهــد آمــد کــه آنچــه را شــما بــرای آنــان ذخیــره 
کرده ایــد، خواهیــد خــورد؛ جــز اندکــی کــه بــرای بــذر نگــه 
ــراوان  ــاران ف ــه ب ــد. ســپس ســالی فرامی رســد ک می داری
نصیــب مــردم می شــود و در آن ســال، مــردم عصــاره 

می گیرنــد.« روغنــی   دانه هــای  و  میوه هــا 
ــی  ــادی)ع( پیش بین ــام  ه ــه ام ــه ک ــرانجام همان گون س
کــرده بــود، متــوکل در نخســتین روزهــای پانزدهمیــن 
ــه ســخنی  ــان ب ــل رســید. در پای ــه قت ســال حکومتــش ب
از امــام  هــادی)ع( اشــاره می کنیــم: علمــا و دانشــمندانى 
ــا برســند و مشــکل  ــروان م ــاد دوســتان و پی ــه فری ــه ب ک
آنــان را کننــد، روز قیامــت در حالــى محشــور مى شــوند کــه 
تــاج درخشــانى بــر ســر دارنــد و نــور از آن هــا مى درخشــد. 

ــوار: ج ٢، ص 6( )بحاراالن

والیت پذیری      

ــی  ــن اصل ــت رک ــدی)ص(، والی ــاب محم ــام ن در اس
ــت جانشــینان  ــه والی ــه ب مســلمانی اســت و کســی ک
توحیــد  دایــره  از  حتــی  درندهــد،  تــن   پیامبــر 
و وحدانیــت الهــی خــارج اســت. والیت پذیــری در 
ــر  ــون دیگ ــدی)ص( همچ ــاب محم ــام ن ــب اس مکت
امــور عبــادی، دارای مراتــب و حــد و نصــاب تخصیصــی 

اســت.
والیــت در مکتــب اســام و جهان بینــی توحیــدی از 
ــزرگان  ــه ب ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــگاه واالی ــان جای  چن
و علمــای اســام از آن بــه عنــوان رکــن و اســاس 

توحیــد و دژ مســتحکم الهــی یــاد کرده انــد.
ــر  ــناس عص ــرآن و اسام ش ــزرگ ق ــر ب ــه مفس چنانچ
صاحــب  طباطبایــی)ره(،  عامــه  حضــرت  حاضــر، 
اســام«  در  »شــیعه  کتــاب  در  المیــزان،  تفســیر 
ــی  ــه امــام و ول ــراف ب ــدون اعت ــد ب ــد: »توحی فرموده ان
ــان  ــه بی ــا را این گون ــن ادع ــل ای درســت نیســت.« دلی
فرموده انــد: »چــون توحیــد اعتــراف بــه ذات موصــوف 
ــت و از  ــادر اس ــم و ق ــد عال ــده مانن ــات حمی ــه صف ب
جملــه صفــات حمیــده کــه جــزو توحیــد اســت، ایــن 

ــت.« ــد دارای اولیاس ــه خداون ــت ک اس
ــرت  ــه حض ــت ک ــی اس ــوع، روایت ــن موض ــاهد ای ش
بــه  کــه  زمانــی  علیه الســام،  علی بن موســی الرضا 
اجبــار مأمــون ملعــون، از مدینــه بــه اســتقبال شــهادت 
ــده  ــع ع ــابور در جم ــهر نیش ــد در ش ــرو بودن ــازم م ع
ــد  ــده بودن ــان آم ــتقبال حضرتش ــه اس ــه ب ــادی ک زی
مطــرح فرمودنــد. تجمــع و درخواســت عاشــقان امــام 
ــی  ــف کوتاه ــان توق ــا ایش ــد ت ــث ش ــام باع علیه الس
کننــد و بــرای هدایــت مــردم بــه ســوی توحیــد و اثبــات 
ــودن حکومــت عباســیان و اینکــه حکومــت  ــه ب  غاصبان
ــیعه  ــق ش ــر ح ــام ب ــق دوازده ام ــط ح ــت فق و خاف
اســت، حدیــث مشــهوری بــه نــام سلســلة  الذهب بیــان 
فرماینــد. ایــن حدیــث از جملــه احادیث قدســی اســت 
کــه بــه قــول دانشــمندان علــوم اســامی  و متخصصــان 
ــی  ــتند و حدیث ــی هس ــان آن طای ــث، راوی ــم حدی عل
 محکم تــر از ایــن حدیــث در عالــم حدیــث وجــود

 ندارد.
امــام رضــا)ع( از پــدر بزرگــوارش امام موســی کاظم)ع( 
و ایشــان از پــدرش امــام صــادق)ع( و ایشــان از پدرش 
ــجاد)ع(  ــام س ــدرش ام ــان از پ ــر)ع( و ایش ــام باق  ام
ــرادرش  ــان از ب ــین)ع( و ایش ــام حس ــان از ام و ایش
ــی)ع(  ــام عل ــدرش ام ــام حســن)ع( و ایشــان از پ  ام
و ایشــان از پیامبــر اســام)ص( و ایشــان از جبرئیــل و 

جبرئیــل از خداونــد عزوجــل نقــل فرموده انــد:
 »کلمــه ال الــه اال هللا حصنــی فمــن قالهــا دخــل حصنی 

و من دخل حصنی امن من عذابی«
یعنــی )کلمــه طیبــه »ال الــه اال هللا«( قلعــه مســتحکم 
 و دژ اســتوار مــن اســت؛ هــر کــس آن را بگویــد
ــر در  ــود و اگ ــل می ش ــتوار داخ ــه و دژ اس ــن قلع در ای
ــان خواهــد   آن وارد شــد، از عــذاب روز رســتاخیز در ام

بود.
ــام  ــه ام ــی ک ــده اســت: وقت ــت آم ــن روای ــه ای در ادام
 رضــا)ع( می خواســتند بــه حرکــت خــود ادامــه دهنــد 
در حالــی کــه ســوار بــر مرکــب بودنــد، فرمودنــد: »بــه 
شــرطها و شــروطها و انــا مــن شــروطها«؛ یعنی درســت 
اســت کــه شــعار توحیــد و کلمــه طیبــه الالــه اال هللا قلعه 
 مســتحکم خداســت و هــر کــس آن را بــر زبــان بیــاورد 
در  خــدا  عــذاب  از  شــود،  قلعــه  ایــن  داخــل  و 
امــر یــک  ایــن  امــا تحقــق  بــود،  امــان خواهــد 
رضــا)ع(  امــام  خــود  شــرط  آن  و  دارد  شــرط 
توحیــد  ادعــای  پذیــرش  شــرط  یعنــی  اســت؛ 
پرهیــز  و  حــق  امــام  از  پیــروی  انســانی،  هــر   از 
ــان  ــوت و طاغوتی ــل و طاغ ــام باط ــی از ام و رویگردان
اســت؛ یعنــی قبولــی توحیــد مشــروط بــر والیت پذیری 
و اطاعــت از یــک امــام و ولــی منصوب شــده از طــرف 

خــدا، آن هــم ولــّی زنــده و حــّی و حاضــر اســت.

 انتقاد حاجی دلیگانی از فراموش شدن 
موضوع فیش های حقوقی نجومی 

ــت:  ــس گف ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس  عض
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــه وظیف ــی ک ــئوالن دولت ــی مس برخ
 تخلفــات مدیــران نجومی بگیــر را بــر عهــده دارنــد 
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــا گــذر زمــان ایــن مســئله 
فرامــوش شــود. حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده 
مــردم شاهین شــهر، بــا اشــاره بــه انتشــار فیش هــای 
حقوقــی نجومــی برخــی از مدیــران دولتــی اظهــار کــرد: 
ــازات  ــد مج ــی بای ــای نجوم ــدگان حقوق ه دریافت کنن
ــوند.  ــی ش ــردم معرف ــه م ــار و ب ــود برکن ــمت خ از س
ــی از  ــای برخ ــه دریافتی ه ــت اضاف ــزوم بازگش وی ل
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــال م ــه بیت الم ــی را ب ــران دولت مدی
داد و گفــت: مســئوالن هــر چــه زودتــر قانــون را دربــاره 
این گونــه پرداخت هــا و دریافت هــا اصــاح کننــد. 
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
ــران بایــد  ــه تخلفــات مدی ــا بیــان اینکــه رســیدگی ب ب
در کوتاه تریــن زمــان صــورت گیــرد، تصریــح کــرد: 
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــه وظیف ــی ک ــئوالن دولت ــی مس برخ
تخلفــات ایــن مدیــران بــر عهــده آن هاســت، بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه بــا گذشــت زمــان ایــن موضــوع بــه 
فراموشــی ســپرده شــود. حاجــی دلیگانی در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه مهم تریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا 
پرداخــت حقوق هــای نجومــی چیســت، تصریــح کــرد: 
ــی ــن پرداخت های ــا چنی ــه ب ــکار مقابل ــن راه  مهم تری
ــوان محاســبات و ســایر  تقویــت سیســتم نظارتــی دی
دســتگاه های نظارتــی اســت؛ البتــه ضابطه منــد کــردن 
بخش هایــی کــه اقتضــا می کنــد حقــوق بیشــتری بــه 

آن هــا پرداخــت شــود نیــز، ضــروری اســت.
بودجــه و محاســبات  و  برنامــه  عضــو کمیســیون 
ــران  ــا مدی ــع ب ــورد قاط ــرد: برخ ــح ک ــس تصری مجل
ــود. ــی می ش ــن تخلفات ــرار چنی ــع از تک ــف، مان متخل

وزیر ارشاد: 
 مدافعان حرم 

مانع رسیدن داعش به ایران شدند
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  گفــت: امــروز همــه 
کشــورهای اســتکبار ایســتاده اند تــا نظــام جمهــوری 
ــا  ــد؛ ام ــن ببرن ــاب را از بی ــتاوردهای انق ــامی  و دس اس
ــتاده اند. ــه ایس ــا ایثارگران ــل آن ه ــرم در مقاب ــان ح مدافع

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی جنتــی در یــادواره 
ــه عصــر پنجشــنبه ۲۵  ــع حــرم ک کشــوری شــهدای مداف
شــهریور در دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی)ره( برگــزار 
شــد، تصریــح کــرد: اگــر اســام امــروز زنــده اســت و مــا 
ــتیم ــلمان هس ــارد مس ــم میلی ــک و نی ــود ی ــاهد وج  ش
ایــن مرهــون فــداکاری شــهدا و ایثارگــران از صــدر اســام 

تاکنــون اســت.
وی افــزود: پیــروزی انقــاب نیــز مرهــون ایثارگــری 
انقــاب  از  قبــل  دوران  در  کــه  اســت   شــهدایی 
دفــاع  دوران  تحمــل کردنــد.  را  شــکنجه های ســختی 
ــه  ــران ب ــازان و ایثارگ ــم شــهدا، جانب ــز از تقدی ــدس نی مق
دســت آمــده و دشــمنانی کــه در اندیشــه شکســت انقــاب 
ــه  ــد ک ــاهده کردن ــد، مش ــران بودن ــرزمین ای ــغال س و اش
نه تنهــا انقــاب شکســت نخــورد، بلکــه چنــان تقویــت شــد 
ــکان  ــادی ت ــچ تندب ــا هی ــد، ب ــی تنومن ــه همچــون درخت ک

نمی خــورد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  خاطرنشــان کــرد: در ادامه 
ایــن شــهادت ها٬ شــهدای مدافــع حــرم حماســه آفریدنــد. 
ــرز  ــا م ــده ت ــود، داعــش و القاع ــری شــهدا نب ــر ایثارگ اگ
ــری  ــه ۴0 کیلومت ــه ب ــور ک ــد؛ همان ط ــده بودن ــران آم ای

ــد. ــران رســیده بودن ای
 اگــر ایســتادگی و پایمــردی ایــن مــردان ایثارگــر در عــراق 
و صبــر خانواده هــای آنــان نبــود، امنیــت کشــور مــا تهدیــد 
می شــد و اماکــن متبرکــه شــیعیان نیــز در عــراق بــر 

جــای نمانــده بــود. ایســنا

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس اقتصاد

ــژه  ــی ســرمایه گذاری، به وی ــای قدیم ــی از روش ه ــا، یک ط
 در ایــران اســت. ایــن روزهــا بــا افزایــش بی حســاب 
و کتــاب قیمــت طــا، هــم در ایــران و هــم در ســطح جهانــی 
ــت  ــان اس ــادی در جه ــی اقتص ــی از بی ثبات ــه ناش ــه البت ک
عاقــه بــه خریــد طــا افزایــش بیشــتری پیــدا کــرده اســت. 
در همیــن حــال، خریــد طــای دســته دوم نیــز بــازار خــاص 
ــت دوم  ــای دس ــروش ط ــد و ف ــه خری ــود را دارد. البت خ
همیشــه در بــازار رواج داشــته، امــا تمایــل بــه ایــن امــر در 

ــب بیشــتر شــده اســت.  ــه مرات ــر ب ســال های اخی
پیــش از ایــن، طــای دســت دوم بــا فاصلــه قیمــت 
ــید  ــروش می رس ــه ف ــام ب ــای خ ــه ط ــبت ب ــزی نس ناچی
و بــه همیــن علــت در بــازار بــه آن هــا طــای بــدون اجــرت 
گفتــه می شــد. امــا ایــن روزهــا در ظاهــر، رســوم قدیمــی 
ــرا طــای دســت دوم  ــی نمی شــود؛ زی ــدان اجرای ــازار چن ب
بــه قیمــت طــای نــو بــا اجــرت بــه فــروش می رســد؛ البتــه 

ــر.  گاهــی کمــی ارزان ت
ــه  ــد ب ــح می دهن ــا ترجی ــن روزه ــداران ای ــیاری از خری بس
ــد.  ــو را بخرن ــای ن ــان ط ــت دوم، هم ــای دس ــای ط ج
ــه  ــه ن ــای کهن ــرا ط ــت؛ زی ــداران اس ــا خری ــم ب ــق ه ح
ــه  ــر ب ــذاب. اگ ــدار ج ــرای خری ــه ب ــت و ن ــم نواز اس چش
لحــاظ قیمتــی هــم بــرای مصرف کننــده مقــرون بــه 
 صرفــه نباشــد، چــرا بایــد کســی بــرای خریــد آن هــا اقــدام 

کند؟

   فروش طالی کهنه به نام نو
یکــی از طافروشــان بــازار طــای اصفهــان می گویــد: رســم 
اســت کــه طــای کارکــرده را هــزار تومــان ارزان تــر از قیمــت 
ــت  ــا قیم ــتری ب ــه مش ــرده و ب ــداری ک ــام خری ــای خ ط
طــای خــام بفروشــیم؛ امــا متأســفانه ایــن رســم ها کمــی 
از ســوی همــکاران نادیــده گرفتــه می شــود؛ البتــه نــه 
هنــگام خریــد طــای دســت دوم، بلکــه هنــگام فــروش آن. 
بــه طــور معمــول اگــر خریــدار یــا فروشــنده طــای کارکــرده 

از وضعیــت بــازار خبــر نداشــته باشــد، کمــی ارزان تــر خریــد 
کــرده و کمــی هــم گران تــر می فروشــیم. البتــه ایــن اشــتباه 
فقــط از طــرف افــرادی رخ می دهــد کــه بــرای بــار نخســت و 
بــدون افــراد باتجربــه، قصــد خریــد و فــروش طــا را داشــته 
 باشــند. برخــی از همــکاران طاهایــی را کــه ســالم هســتند 
و فروشــنده از آن هــا اســتفاده نکــرده یــا کــم اســتفاده کرده، 
آبــکاری می کننــد و در ویتریــن می گذارنــد و متأســفانه بــه 
ــی دور از  ــن کار کم ــا ای ــند؛ ام ــو می فروش ــای ن ــم ط اس

انصــاف اســت؛ چــون همــان طــا را بــه اســم طــای کارکرده 
و مســتعمل از صاحبــش ارزان تــر از نــرخ طــای خــام 

ــند. ــو می فروش ــای ن ــم ط ــه اس ــد و ب ــداری می کنن خری
   قانون خریدوفروش طالی کهنه

ــوع  ــت دوم ممن ــای دس ــروش ط ــون، ف ــاس قان ــر اس ب
ــا ارائــه فاکتــور از ســوی فروشــنده  اســت؛ امــا خریــد آن ب
ــس  ــد کشــتی آرای، رئی ــه محم ــه گفت ــر اســت. ب امکان پذی
اتحادیــه فروشــندگان طــا و جواهــر، طافروشــان بــه هیــچ 
ــتری  ــه مش ــت دوم ب ــای دس ــروش ط ــازه ف ــوان اج عن
را ندارنــد و بایــد مصنوعاتــی را کــه از مــردم خریــداری 

ــد. ــد بازگردانن ــه تولی ــه چرخ ــاره ب ــد، دوب کرده ان
 رئیــس اتحادیــه فروشــندگان طــا و جواهــر در واکنــش بــه 
ایــن ســؤال کــه چــرا در بســیاری از طافروشــی ها، طــای 
دســت دوم در ویتریــن قــرار می گیــرد و بــه مشــتری 
ــح  ــو، تصری ــای ن ــرخ ط ــا ن ــم ب ــود، آن ه ــه می ش عرض
می کنــد: بــه  طــور قطــع ایــن یــک تخلــف اســت و بایــد بــا 
آن برخــورد شــود. وی دربــاره اینکــه طــای دســت دوم بایــد 
ــد:  ــار می کن ــداری شــود، اظه ــردم خری ــا چــه نرخــی از م ب
ایــن مســئله بســتگی بــه قیمــت روز طــا دارد؛ امــا صاحبان 
ــا ۷  ــد در نهایــت طــای دســت دوم را ت مغازه هــا حــق دارن
درصــد ارزان تــر از قیمــت روز طــای خــام خریــداری کننــد. 
هــر چنــد مســئوالن از منــع قانونــی فــروش طــای دســت 
دوم خبــر می دهنــد، امــا حقیقــت ایــن اســت کــه بعضــی 
ویترین هــا پــر از طــای دســت دوم اســت کــه گاه بــه 

ــه فــروش می رســد. ــز ب ــو نی قیمــت طــای ن

کیمیای وطن بررسی کرد:

فروش طالی کهنه به نام نو

در حالــی کــه حــدود ۷ مــاه پیــش راه آهــن جمهــوری 
ــی  ــن روس ــد واگ ــرای خری ــره ب ــران، مذاک ــامی ای اس
صنعــت وزیــر  بــود،  تکذیــب کــرده  اســاس  از   را 
ــا انتقــاد از ایــن اقــدام اعــام کــرد  معــدن و تجــارت ب

ورود  از  و  می ایســتد  ریــل  روی  کــه 
ــری  ــور جلوگی ــه کش ــاری ب ــن ب ۵۰۰۰ واگ
ــاه ســال  ــن م ــرد. اواســط بهم ــد ک خواه
گذشــته، رســانه ای روســی از تحویــل 
۵ هــزار واگــن بــاری تولیــد شــرکت 
ــر داد.  ــران خب ــه ای »اورال واگــن زاوود« ب
ــی  ــک دولت ــانت، بان ــته کومرس ــه نوش ب
ــک(  ــوم بان ــش اکون توســعه روســیه )ون

یــک وام 11.2 میلیــارد روبلــی )14۰ میلیــون دالری( بــه 
ایــن منظــور در اختیــار شــرکت اورال واگــن زاوود قــرار 
ــتم  ــی سیس ــش فن ــا در بخ ــن واگن ه ــد داد. ای خواه
ــار  ــد و انتظ ــد ش ــه خواهن ــه کار گرفت ــران ب ــی ای ریل
مــی رود تحویــل واگن هــای مذکــور قبــل از پایــان 
ســال 2۰16 آغــاز شــود. یــک روز بعــد مدیــر عامــل وقت 

ــا بیــان »در  ــد ب ــه ایــن خری ــارس در واکنــش ب واگن پ
ــن  ــد 1۰۰۰ واگ ــت تولی ــاالنه ظرفی ــی س ــرایط معمول ش
بــاری را داریــم«، گفــت: واردات ۵۰۰۰ واگــن روســی 
ــه توانمندی هــای داخلــی مشــکوک اســت.  ــا توجــه ب ب
امــا روز گذشــته محمدرضــا نعمــت زاده 
بــه مشــکات واگن ســازی  بــا اشــاره 
ــا  ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــارس از برگ پ
وزارت دفــاع و راه آهــن جمهــوری اســامی 
ایــران خبــر داد و افــزود:  ایــن شــرکت 
بــه کوبــا  واگــن  فــروش  درخصــوص 
ــای  ــا پیگیری ه ــه ب ــت ک ــکاتی داش مش
صورت گرفتــه، 1۰ میلیــارد تومــان بابــت 
ــه  ــذ و ب ــت اخ ــازمان مدیری ــارت از س ــت خس پرداخ
ــه  ــان اینک ــا بی ــق شــده اســت. وی ب ــارس تزری واگن پ
واگن پــارس حــدود 3۰۰ میلیــارد تومــان بدهــی و زیــان 
انباشــته دارد، اظهــار کــرد: خریــد واگــن بــاری از روســیه 
ــود؛ روی ریــل می ایســتم و از ورود ایــن  کم ســلیقگی ب

واگن هــا بــه کشــور جلوگیــری می کنــم.

وزیرصنعت، معدن و تجارت:
روی ریل می ایستم و اجازه ورود واگن ها را نمی دهم

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: خانواده هــای 
بــا بیــش از دو معلــول صاحــب خانــه می شــوند. 

علــی ربیعــی در بازدیــد از کارگاه اشــتغال زایی بــرای 
ــوالن ــت از معل ــت: حمای ــار داش ــان اظه ــوالن اصفه معل

آن هــا  مســکن  و  اشــتغال  مســئله  و 
فرزنــدان  خانــوار،  سرپرســت  زنــان 
ــف  ــد از وظای ــراد نیازمن بی سرپرســت و اف
هــر نهــاد و ســازمانی اســت کــه ســازمان 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــور اصل ــتی مح بهزیس

ــت.  اس
 وی بیــان داشــت: امــروز اداره تعــاون

کار و رفــاه اجتماعــی در هــر اســتانی نیــز 
موظــف بــه ایجــاد اشــتغال بــرای معلــوالن اســت. 

ــه در  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
راســتای حمایــت از معلــوالن ضمــن ارائــه وام هــای 
آســان بــه ایــن افــراد، در جهــت اشــتغال زایی و خانــه دار 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــدام ش ــز اق ــا نی ــردن آن ه ک
ــب  ــد صاح ــول دارن ــش از دو معل ــه بی ــی ک خانواده های

خانــه می شــوند. 
وی بــا اشــاره بــه کارگاهــی کــه مــورد بازدیــد قــرار گرفت، 
بیــان داشــت: در ایــن کارگاه شمع ســازی کــه بــرای 
اشــتغال زایی معلــوالن راه انــدازی شــده، از افــراد نیازمنــد 

جامعــه نیــز اســتفاده شــده اســت. 
ربیعــی بــا بیــان اینکــه ایــن کارگاه بــا 
هزینــه یــک و نیــم میلیــارد تومانــی بــرای 
ــان داشــت:  ــدازی شــده، بی ــوالن راه ان معل
ــد  ــن کارگاه فعالیــت دارن ــول در ای 6۰۰ معل
کــه 4۰ نفــر آن هــا از معلــوالن ناشــنوا 

ــتند.  هس
ــه  ــود ب ــفر خ ــه س ــن در ادام وی همچنی
اســتان اصفهــان، کلنــگ نخســتین هتــل ۵ ســتاره حال 
را بــر زمیــن زد و افــزود: نخســتین هتــل ۵ ســتاره حــال 
بــا اســتانداردهای جهانــی بــا مشــارکت شــرکت ایرانــی 
ــن  ــرای ســاخت ای ــه ب ــان احــداث می شــود ک در اصفه
هتــل، عرصــه زمیــن توســط صندوق بازنشســتگی کشــور 

واگــذار شــده اســت. مهــر

ــا  ــج ب ــت و واردات برن ــور اس ــاز کش ــخگوی نی ــج، پاس ــی برن ــد داخل تولی
جدیــت کنتــرل می شــود.

 علی محمــد شــاعری، نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت: بــا 
پیش بینــی تولیــد 2.۵ میلیــون تــن برنــج داخلــی نیــازی بــه واردات ایــن 
محصــول نیســت و بــا ایــن میــزان تولیــد، نیــاز داخــل کشــور بــرآورده خواهد 
شــد. رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه بــا واردات برنــج مخالــف اســت، افــزود: بــا هرگونــه 
اخــال در بــازار برنــج و واردات آن بــه شــدت برخــورد قانونــی خواهــد شــد 
ــیت  ــت و حساس ــا دق ــج را ب ــس، واردات برن ــاورزی مجل ــیون کش و کمیس
زیــاد تحــت کنتــرل و مدیریــت دارد. وی گفــت: در حــال حاضــر بــازار برنــج 
از وضعیــت خوبــی برخــوردار اســت و کیفیــت و ثبــات قیمــت ایــن محصــول 
در چنــد ســال اخیــر بی ســابقه اســت. نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
ــاورزی در  ــاد کش ــق وزارت جه ــه از طری ــدی ک ــای ج ــا پیگیری ه ــت: ب گف
راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی برنــج صــورت گرفــت، برنجــکاران شــمالی 
نگــران عرضــه محصــول خــود نباشــند. شــاعری افــزود: هیچ وقــت راضــی 
 نخواهیــم شــد کاالی اســتراتژیک برنــج از طریــق واردات تأمیــن شــود 
و آمــاد گــی وجــود دارد ایــن کاال بــا هــر قیمتــی کــه بــرای کشــاورز مقــرون 

بــه صرفــه اســت، در داخــل کشــور تأمیــن و تولیــد شــود. 
ــا  ــدگان بخــش کشــاورزی ب ــع تولیدکنن ــن مناف وی گفــت: در جهــت تضمی
هرگونــه رانــت و مافیــا در ایــن خصــوص بــه شــدت برخــورد خواهــد شــد.

ــی  ــر مکعب ــارد مت ــدود 1۹ میلی ــش ح ــه کاه ــاره ب ــا اش ــرو ب وزارت نی
ــال ــت امس ــه نخس ــران در ۵ ماه ــطحی آب ای ــای س ــم جریان ه  حج

ــج  ــزر، خلی ــای خ ــز دری ــای آبری ــطحی در حوضه ه ــم س ــت: حج گف
ــت.  ــه اس ــش یافت ــه کاه ــه ارومی ــارس، دریاچ ف

ــران در ۵  ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــم جریان هــای ســطحی ای ب
مــاه اول امســال در مقایســه بــا متوســط بلندمــدت کشــور حــدود 32 

درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
بــر ایــن اســاس، حجــم کل جریان هــای ســطحی کشــور در 6 حوضــه 
آبریــز اصلــی، دریــای خــزر، خلیــج فــارس، دریاچــه ارومیــه، مرکــزی 
مــرزی شــرق و قره قــوم در مجمــوع، نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت 
بــا 32 درصــد کاهــش روبــه رو بــوده اســت. حوضه هــای آبریــز مــرزی 
ــترین  ــب بیش ــه ترتی ــد ب ــا ۹ درص ــه ب ــد و ارومی ــا ۸1 درص ــرق ب  ش
 و کمتریــن درصــد کاهــش حجــم جریان هــای ســطحی کشــور 
ــا 4۵ درصــد، دریــای خــزر  را داشــته اند. حوضه هــای آبریــز قره قــوم ب
ــد  ــا 2۹ درص ــارس ب ــج ف ــد، خلی ــا 3۵ درص ــزی ب ــد، مرک ــا 4۰ درص  ب
و دریاچــه ارومیــه بــا ۹ درصــد کاهــش، پــس از حوضــه آبریــز مــرزی 
ــد. حجــم جریان هــای ســطحی کشــور در ۵ مــاه اول  شــرق قــرار دارن
امســال، حــدود ۵۷ میلیــارد و 22۸ میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه در 
مقایســه بــا میانگیــن بلندمــدت بــا رقــم ۸3 میلیــارد و ۹33 میلیــون 

متــر مکعــب، حــدود 32 درصــد کاهــش داشــته اســت. مهــر

 مدیــر کل دانه هــای روغنــی وزارت کشــاورزی از افزایــش 4 برابــری کشــت 
ــه  ــاورزی از آنجاک ــاد کش ــت: وزارت جه ــر داد و گف ــی خب ــای روغن دانه ه
نمی خواهــد کشــاورز را بــه کارخانه هــا و واردکننــدگان روغــن نباتــی بســپارد، 

خــود محصــول آن هــا را خریــداری خواهــد کــرد. 
علیرضــا مهاجــر اظهــار کــرد: ســال گذشــته، حــدود ۵۰ هــزار هکتــار کلــزا در 
کشــور کشــت شــد کــه امســال تــا 4 برابــر، یعنــی 2۰۰ هــزار هکتــار ســطح 
ــد 33۰  ــا تولی ــرد و ب ــدا خواهــد ک ــن محصــول افزایــش پی ــر کشــت ای زی
ــی از ۹6 درصــد  ــن نبات ــد روغ ــب وابســتگی در تولی ــزا، ضری ــی کل ــزار تن ه
بــه کمتــر از ۹۰ درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. وی بــا بیــان اینکــه بــازار 
ــزود:  ــد آن اســت، اف ــی افزایــش تولی یــک محصــول از شــاخصه های اصل
پیــش از ایــن، انجمــن روغــن نباتــی موظــف بــه خریــد دانه هــای روغنــی از 
کشــاورزان بــود؛ امــا ایــن انجمــن و کارخانه هایــی کــه در اختیــار آن هاســت 
واردکننــدگان روغــن خــام هســتند و از ایــن محــل محصــول خــود را تولیــد 
ــه نمی خواســت  ــاد کشــاورزی از آنجــا ک ــت و وزارت جه ــا دول ــد؛ ام می کنن
کشــاورزان را بــه واردکننــدگان بســپارد، شــرکت بازرگانــی دولتــی را موظــف 
بــه خریــد دانه هــای روغنــی از کشــاورزان کــرد. وی همچنیــن درخصــوص 
تأمیــن بــذر و نهاده هــای مــورد نیــاز کشــاورزان تولیدکننــده دانه هــای 
روغنــی اظهــار کــرد: بــرای ســال زراعــی پیــش رو بــه حــدود 1۵۰۰ تــن بــذر 
ــون  ــه تاکن ــم ک ــاز داری ــی برنامه ریزی شــده نی ــد دانه هــای روغن ــرای تولی ب

14۰۰ تــن آن تأمیــن شــده و مابقــی آن نیــز در حــال تأمیــن اســت.

واردات برنج زیر ذره بین نمایندگان مجلس

زعفران، ارزان شد
نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان اینکــه در مردادمــاه امســال، 7 تــن و ۲۵۲ کیلوگــرم زعفــران از کشــور صــادر شــده 

ــت. ــده اس ــد ارزان ش ــدود ۱۰ درص ــر، ح ــی ۱۲ روز اخی ــول ط ــن محص ــت ای ــت: قیم ــت، گف اس

در قاب تصویر

افزایش 4 برابری کشت دانه های روغنیبحران آب به جریان های سطحی رسید

حتما بخوانید!
3دستمزد از تورم جا ماند شنبه  27  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 254 ســـــال دوم           ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی 

 V۸ 2۰۶ پژو

 33 میلیون رانا
و 2۰۰ هزار تومان

 44 میلیون دنا
و 4۰۰ هزار تومان

 3۰ میلیون ام وی ام 11۰
و 9۰۰ هزار تومان

 53 میلیون ام وی ام 55۰
و 4۰۰ هزار تومان

 315  new 44 میلیون تومانام وی ام

j5 جک
55 میلیون تومان

 3۸ میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان

دستمزد از تورم جا ماند
حداقــل  تناســب  بررســی   
دســتمزد کارگــران بــا نــرخ 
تــورم طــی 1۰ ســال اخیــر 
ــن  ــه کمتری ــد ک نشــان می ده
میــزان دســتمزد فقــط در 4 
ســال، بیــش از نــرخ تــورم 
ســالیانه و در 6 ســال کمتــر از 
ایــن نــرخ تعییــن شــده اســت. بررســی تناســب تعییــن 
ــال  ــی 1۰ س ــورم ط ــرخ ت ــا ن ــتمزد ب ــن دس ــزان کمتری می
اخیــر، حکایــت از آن دارد کــه دســتمزد فقــط در ســال های 
ــن  ــورم 12 ماهــه تعیی ــرخ ت ۸۵، ۸6، ۸۹ و ۹۵ بیــش از ن
شــده اســت؛ در حالــی کــه طبــق قانــون کار، دســتمزد هــر 
ســال بایــد بــه میــزان تــورم جــاری 12 ماهــه تعیین شــود. 
هــر چنــد اگــر کمتریــن میــزان دســتمزد بــه تناســب تــورم 
هــم افزایــش یابــد، بــاز هــم حقــوق کارگــران پاســخگوی 
هزینه هــای زندگــی آن هــا نخواهــد بــود؛ بــه اعتقــاد 
ــای  ــران راهکاره ــی کارگ ــوان مال ــش ت ــان، افزای کارشناس
بنیــادی، از جملــه تقویــت نظــام تأمیــن اجتماعــی، تأمیــن 
ــاج اساســی را از ســوی دولت هــا  مســکن و ســایر مایحت
می طلبــد و ایــن امــر نیازمنــد اصــاح ســاختار اقتصــاد و 
کاهــش هزینــه تولیــد اســت؛ گرچــه عــاوه بــر برنامه هــای 
بلندمــدت بایــد راهکارهــای کوتاه مــدت نیــز در جهــت 

اصاح معیشت اقتصادی کارگران مدنظر قرار گیرد.

تولید بنزین یورو ۵ در ایران
ــن  ــد بنزی ــاز تولی ــئول از آغ ــام مس ــی جمشــیدی، مق عل
بــا اســتاندارد یــورو ۵ اتحادیــه اروپــا در پاالیشــگاه 
نفــت شــازند خبــر داد و گفــت: ایــران بــه زودی در تولیــد 
ــی جمشــیدی  ــا می شــود. عل ــن خودکف کاتالیســت بنزی
دربــاره آخریــن وضعیــت افزایــش ظرفیــت تولیــد بنزیــن 
راه انــدازی  اراک گفــت:  شــازند  نفــت  پاالیشــگاه  در 
ســخت  دوران  در  اراک  پاالیشــگاه  جدیــد  واحدهــای 
ــود. مدیــر عامــل  ــا مشــکات زیــادی مواجــه ب تحریــم ب
پاالیشــگاه نفــت شــازند بــا اعــام اینکــه در دوران تحریــم 
 گاهــی فعالیــت بعضــی واحدهــا بــه دلیــل نبــود تجهیزات 
بعضــی  تصریــح کــرد:  متوقــف می شــد  قطعــات  و 
تجهیــزات خریداری شــده از اروپــا بــه ســختی وارد کشــور 
می شــد؛ بــه همیــن دلیــل روند توســعه ایــن پاالیشــگاه به 
کنــدی پیــش می رفــت. ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر 
ــون در ســاخت بســیاری از کاتالیســت های  اینکــه هم اکن
رســیده ایم خودکفایــی  بــه  بنزین ســازی   واحدهــای 
بــه طــوری کــه تــا دو ســال آینــده، هیــچ کاتالیســتی وارد 
کشــور نخواهــد شــد، اظهــار داشــت: شــرایط در پاالیشــگاه 
ــاده  ــورو ۵ آم ــن ی ــد بنزی ــرای تولی ــازند اراک ب ــت ش نف
اســت. بــه گفتــه وی در شــرایط فعلــی بــه دلیــل مصــرف 
زیــاد بنزیــن در داخــل کشــور و نیــاز بــه تولیــد حداکثــری 
ــم  ــا، در نظــر داری ــه اروپ ــورو 4 اتحادی ــن ی ــد بنزی در تولی
 پــس از راه انــدازی پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 

اقدام به تولید بنزین یورو ۵ کنیم.

ناتوانی دو وزارتخانه در تنظیم بازار
وزیــر اســبق کشــاورزی بــا بیــان اینکــه ســپردن تنظیــم 
بــازار بــه وزارتخانه هــای تولیــدی ماننــد ســپردن گوســفند 
 بــه دســت گــرگ اســت، گفــت: در 1۰ تــا 12 ســال آینــده

ــرار  ــود آب ق ــر نب ــام سیاســت های کشــور تحــت تأثی تم
ــن  ــه ای ــخ ب ــری در پاس ــی کانت ــت. عیس ــد گرف خواه
پرســش کــه عملکــرد وزارت جهــاد کشــاورزی را در دولــت 
یازدهــم چگونــه ارزیابــی می کنیــد، اظهــار داشــت: بــه نظر 
 بنــده وزارت جهــاد کشــاورزی در زمینــه کارهــای خدماتــی 
ــی  ــل دفاع ــرد قاب ــه کشــاورزان، عملک و خدمت رســانی ب
ــه  ــی ب ــات زیربنای ــه اقدام ــی در زمین ــت؛ ول ــته اس داش
ــه رو  ــا آن روب ــت ب ــه دول ــی ک ــل محدودیت هــای مال دلی

ــه اهــداف خــود برســد.  ــوده، نتوانســته ب ب
ــش  ــن پرس ــه ای ــن ب ــاورزی همچنی ــبق کش ــر اس وزی
ــر  ــال حاض ــی را در ح ــای اساس ــازار کااله ــاع ب ــه اوض ک
ــف  ــده مخال ــخ داد: بن ــد، پاس ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
صنایــع  وزارتخانه هــای  در  بازرگانــی  وزارت   ادغــام 
ــف  ــن مســئله مخال ــا ای ــم ب ــودم؛ االن ه و کشــاورزی ب
هســتم؛ نابســامانی بــازار کاالهــای اساســی و بی دفاعــی 
ــال وزارت  ــی از انح ــر، ناش ــال حاض ــده در ح مصرف کنن
بازرگانــی اســت. کانتــری بــا بیــان اینکــه وزارت بازرگانــی 
ــر  ــز ب ــدگان را نی ــوق مصرف کنن ــاع از حق ــئولیت دف مس
ــه  ــا ب ــت م ــت: درحــال حاضــر وضعی ــده داشــت، گف عه
گونــه ای اســت کــه انــگار گوســفند را دســت گــرگ 

ــد.  ــت کن ــا از آن حمای ــپرده اند ت س
وی افــزود: ممکــن اســت وزارتخانه هــای تولیــدی در 
باطــن از اینکــه قیمت هــا در بــازار هــر روز افزایــش یابــد 
خشــنود هــم باشــند و درحــال حاضــر ایــن مســئله یکــی 

ــت. ــور اس ــکات کش ــی ترین مش از اساس

ردپای ایران در تکان بازار نفت
در رشــد اخیــر قیمت هــا در بــازار جهانــی نفــت، رد 
ــی  ــود. بررس ــده می ش ــز دی ــران نی ــت ای ــای وزارت نف پ
ــی  ــه منته ــادی در هفت ــده اقتص ــای عم ــوالت بازاره تح
ــت دارد  ــن حکای ــهریورماه( از ای ــپتامبر )21 ش ــه 11 س ب
ــراه  ــد هم ــا رش ــا ب ــت، قیمت ه ــی نف ــازار جهان ــه در ب ک
ــان  ــزی نش ــک مرک ــای بان ــه تحلیل ه ــور ک ــود. آن ط ب
ــازار بــه توافــق ســران کشــورهای  می دهــد خوش بینــی ب
ــد، انتشــار  ــن ســقف تولی ــرای تعیی ــت ب ــده نف تولیدکنن
ــر  ــی ب ــران مبن ــت ای ــوی وزارت نف ــت از س ــار مثب اخب
ــت و در  ــت نف ــازی قیم ــرای متعادل س ــران ب ــل ای تمای
ــازار از کاهــش بیــش از انتظــار  نهایــت تفســیر اشــتباه ب
ــرخ  ــد ن ــل رش ــن عوام ــکا از مهم تری ــت آمری ــر نف ذخای

ــود. ــت ب نف
 ایــن در حالــی اســت کــه بهــای نفــت خــام پایــه آمریــکا 
حــدود 3.24 درصــد و بهــای نفــت برنــت تــا 2.۵2 درصــد 
افزایــش یافتــه و از ســوی دیگــر بهــای هــر بشــکه نفــت 
خــام اوپــک نیــز حــدود ۷.۵2 درصــد رشــد داشــته 
اســت. بــر ایــن اســاس متوســط قیمــت هفتگــی نفــت 
خــام پایــه آمریــکا 4۵.۹6 دالر، نفــت خــام برنــت 4۷.3۹ 

و نفــت خــام اوپــک حــدود 43.۵2 دالر بــوده اســت.

 وزیر راه وشهرسازی در اصفهان مطرح کرد:
 آزادراه شرق اصفهان 

از تصادفات و آلودگی هوا می کاهد
وزیــر راه وشهرســازی گفــت: اجــرای پروژه هــا بــا 
اســتفاده از ســرمایه گذاری خارجــی در دســتور کار 
تفاهم نامه هــای  ایــن  از  پیــش  البتــه  اســت کــه 
ــا 3۰  ــون ب ــف و اکن ــورت نص ــه ص ــرمایه گذاری ب س
درصــد بــه عنــوان ســهم دولــت اجــرا می شــود. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبــاس آخونــدی در 
ــرق  ــروژه آزادراه ش ــی پ ــات اجرای ــاز عملی ــم آغ مراس
ــن  ــرای ای ــت اج ــکات مثب ــه ن ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــش  ــروژه کاه ــن پ ــرای ای ــت: اج ــار داش ــرح اظه ط
را ســبب  هــوا  آلودگــی  و کاهــش  ترافیکــی  بــار 
ــات ــزان تصادف ــن کاهــش می ــر ای  می شــود؛ عــاوه ب

و خطرهای جاده ای را نیز موجب می شود. 
وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی آزادراه 
ــزود:  ــرح اف ــن ط ــا ای ــان ب ــیراز همزم ــان ـ ش اصفه
پــروژه آزادراه اصفهــانـ  شــیراز بــه طــول 24۰ کیلومتــر 
ــر اجــرا  ــا ۹6 کیلومت ــان ب ــروژه آزادراه شــرق اصفه و پ
ــه  ــمال ب ــی ش ــیر ترانزیت ــش مس ــه کاه ــود ک می ش

ــود.  ــبب می ش ــور را س ــوب کش جن
وزیــر راه وشهرســازی گفــت: اجــرای پروژه هــا بــا 
اســتفاده از ســرمایه گذاری خارجــی در دســتور کار 
تفاهم نامه هــای  ایــن  از  پیــش  البتــه  اســت کــه 
ــا 3۰  ــون ب ــف و اکن ــورت نص ــه ص ــرمایه گذاری ب س

ــود. ــرا می ش ــت اج ــهم دول ــوان س ــه عن ــد ب درص
دنبــال جــذب  بــه  ادامــه کار  بــرای  افــزود:   وی 
ســرمایه گذار هســتیم تــا قطعــه ســوم آزادراه نیــز 
ــر  ــه 3۰ کیلومت ــن قطع ــول ای ــد؛ ط ــه کار کن شــروع ب
اســت کــه همزمانــی افتتــاح آن بــا پــروژه آزادراه 
ــان و شــیراز  ــان ـ شــیراز خواســته مــردم اصفه اصفه
ــه آزادراه  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه وشهرس ــت. وزی اس
ــد  ــا میــدان کرکون ــده ت ــا 3 مــاه آین شــرق اصفهــان ت
می رســد  بهره بــرداری  بــه  و  می شــود  تکمیــل 
ــی  ــار ترافیک ــش ب ــروژه کاه ــن پ ــرای ای ــت: اج  گف
و کاهــش آلودگــی هــوا را ســبب می شــود؛ عــاوه بــر 
 ایــن کاهــش میــزان تصادفــات و خطرهــای جــاده ای 

را نیز موجب می شود.

3 انتصاب در استانداری اصفهان
ــر کل  ــه ای مدی ــکام جداگان ــان در اح ــتاندار اصفه اس
دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان 
ــرمایه گذاری  ــت از س ــذب و حمای ــر ج ــر کل دفت مدی
اســتانداری اصفهــان و معــاون مدیــر کل دفتــر بانــوان 
ــه  ــواده  اســتانداری اصفهــان را منصــوب کــرد. ب و خان
ــط  ــل از اداره کل رواب ــه نق ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی گ
عمومــی اســتانداری اصفهــان، رســول زرگرپــور در 
احــکام جداگانــه ای، مســعود صفاری پــور را بــه ســمت 
مدیــر کل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
ــر کل  ــمت مدی ــه س ــی را ب ــن ایروان ــان، محس اصفه
دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
اصفهــان و شــادی فضلــی را بــه ســمت معــاون مدیــر 
کل دفتــر بانــوان و خانــواده  اســتانداری اصفهــان 
ــور  ــعود صفاری پ ــت مس ــی اس ــرد. گفتن ــوب ک منص
پیــش از ایــن در ســمت سرپرســت ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان مشــغول فعالیــت بــوده اســت 
و محســن ایروانــی، سرپرســتی دفتــر امــور اقتصــادی 

ــر عهــده داشــته اســت. اســتانداری را ب

استاندار چهارمحال و بختیاری:
اعتبارات به صورت سلیقه ای هزینه نشوند

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا تأکیــد بــر عــدم 
ــد  ــداران بای ــت: فرمان ــارات گف ــردن ســلیقه ای اعتب ــه ک هزین
ــارات صرفــا مخصــوص  توجــه داشــته باشــند کــه ایــن اعتب
ــم  ــت. قاس ــتانی اس ــفرهای شهرس ــوب س ــای مص پروژه ه
ســلیمانی دشــتکی در نشســت شــورای برنامه ریــزی و 
ــاری  ــی و اعتب ــای فن ــول کمک ه ــرد: وص ــار ک ــعه اظه توس
ــح  ــت. وی تصری ــده اس ــق نش ــوز محق ــاری هن ــال ج در س
کــرد: یکــی از مهم تریــن ماک هــای ارزیابــی عملکــرد 
ــلیمانی  ــت. س ــی اس ــارات مل ــذ اعتب ــزان اخ ــتگاه ها می دس
دشــتکی گفــت: از مجمــوع ۵ میلیــارد تومــان اعتبــاری کــه در 
ایــن مرحلــه بــرای شهرســتان ها در نظــر گرفتــه شــده، یــک 
میلیــارد تومــان جهــت نصــب دوربین هــای سرعت ســنج در 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــای اس محوره
ــردن  ــه ک ــدم هزین ــر ع ــد ب ــا تأکی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ســلیقه ای اعتبــارات افــزود: فرمانــداران بایــد توجــه داشــته 
ــای  ــوص پروژه ه ــا مخص ــارات صرف ــن اعتب ــه ای ــند ک باش
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــتانی اس ــفرهای شهرس ــوب س مص
ــن  ــت نصــب 3۰ دوربی ــان جه ــارد توم ــک میلی تخصیــص ی
سرعت ســنج از محــل مــواد 1۰ و 12 خاطرنشــان کــرد: در 
ــه  ــه ک ــش یافت ــاده ای افزای ــات ج ــزان تلف ســال جــاری می
ــود  ــا بهب ــا ب ــرل راه ه ــب کنت ــدم تناس ــل آن ع ــی از دالی یک

جاده هاســت. وضــع 

هیچ خودرویی بیشتر از سه ستاره نگرفت
 )ISQI( شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران
گــزارش ارزشــیابی ملــی خودروهــای ســاخت داخــل 
ــر  ــه ب ــرد ک ــر ک ــال را منتش ــاه امس ــه مردادم ــوط ب مرب
اســاس آن، هیــچ یــک از خودروهــای داخلــی در جایگاهی 
بیشــتر از ســه ســتاره قــرار نگرفتنــد. در مردادمــاه امســال 
ــد  ــد ش ــبک تولی ــودروی س ــتگاه خ ــزار و 34۵ دس ۹۰ ه
 کــه ۹3 درصــد از حجــم تولیــدات بــه خودروهــای ســواری 
ــت اختصــاص دارد.  ــه خودروهــای وان و ۷ درصــد دیگــر ب
ــامل  ــاه ش ــن م ــور در ای ــدی کش ــبک تولی ــای س خودروه
ــروه  ــدل در گ ــواری و ۷ م ــروه س ــودرو در گ ــدل خ 36 م
وانــت اســت؛ در مردادمــاه امســال، خودروهــای پــژو 
ــترین  ــب بیش ــه ترتی ــس H32۰ ب ــان و برلیان 4۰۵ خراس
ــه خــود اختصــاص  ــد خــودرو را ب ــزان تولی ــن می و کمتری
دوگانه ســوز  نیســان  وانــت  خودروهــای  و   داده انــد 
و وانــت تنــدر نیــز، بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن 
 میــزان تولیــد خــودرو را در بخــش وانــت از آن خــود 

کرده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
خانواده های با بیش از دو معلول، خانه دار می شوند
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پنجشــنبه گذشــته، اصفهــان میزبــان دو تــن از وزرای 
دولــت یازدهــم بــود تــا ضمــن بازدیــد از پروژه هــای 
ــد. ــن بزنن ــه زمی ــز ب ــرح را نی ــد ط ــگ چن ــی، کلن عمران

ــر  ــازی و وزی ــر راه و شهرس ــک روزه وزی ــفر ی ــاز س در آغ
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه اصفهــان، عملیــات 
اجرایــی قطعــه 1 و 2 پــروژه آزادراه شــرق اصفهــان آغــاز 
ــی  ــر مربع ــمت 30 کیلومت ــه 2 قس ــروژه ب ــن پ ــد. ای  ش
ــتور  ــه دس ــود ک ــیم می ش ــی تقس ــر مربع و 33 کیلومت
ــا حضــور  ــح پنجشــنبه ب ــی آن، صب ــات اجرای ــاز عملی آغ

ــد. ــادر ش ــدی ص ــاس آخون عب
ــد رفــت و برگشــت  ــا 6 بان ــان ب ــار گــذر شــرقی اصفه  کن
ــر  ــدود 90 کیلومت ــطح ح ــع غیرهمس ــش از 10 تقاط و بی
ــروع  ــز ش ــان - نطن ــه از آزادراه اصفه ــول دارد ک ــع ط مرب
آزادراه  تــا  و  مبارکــه مــی رود  بــه طــرف  و   می شــود 
ــای  ــد. از مزیت ه ــول می انجام ــه ط ــیراز ب ــان - ش اصفه
ــل  ــه دلی ــی ب ــه کاهــش آالیندگ ــوان ب ــروژه، می ت ــن پ ای
ــژه  ــه، به وی ــایل نقلی ــرور وس ــور و م ــردد و عب ــش ت کاه

وســایل نقلیــه ســنگین در داخــل شــهر اشــاره کــرد.
در ایــن مراســم، موســوی الرگانــی، نماینــده مــردم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــان در مجل فاورج
ــرم  ــر وزرای محت ــت: اگ ــان گف ــوده شــهر اصفه هــوای آل

هــوای اصفهــان را مشــاهده کننــد، متوجــه آلودگــی هــوا 
ــران  ــان از ته ــهر اصفه ــی در کان ش ــه آلودگ ــوند ک می ش
نیــز بیشــتر اســت و بایــد تدبیــری بــرای آن اتخــاذ شــود.

ــان  ــت اصفه ــه داد: وضعی ــوص ادام ــن خص وی در همی
صنــدوق  رئیــس  از  اســت؛  تهــران  از  بدتــر  خیلــی 
بازنشســتگی کشــور درخواســت می کنیــم تــا کمــک 
ــر از موعــد  ــژه ای داشــته باشــند کــه ایــن پــروژه زودت وی

ــود. ــاح ش ــرر افتت مق
ــن  ــان، در ای ــتاندار اصفه ــور، اس ــول زرگرپ ــن رس همچنی
ــا اشــاره بــه اینکــه مــردم اصفهــان از 12 ســال  مراســم ب
ــتند  ــروژه هس ــن پ ــل ای ــار تکمی ــون در انتظ ــش تاکن پی
ــر کاهــش  ــد عــاوه ب اظهــار داشــت: ایــن پــروژه می توان

ــهر  ــه در ش ــایل نقلی ــردد وس ــی از ت ــوای ناش ــی ه آلودگ
ــز  ــات نی ــش تصادف ــد و در کاه ــم کن ــی را ک ــار ترافیک ب
مؤثــر باشــد. وی بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن پــروژه در 3 
قطعــه بیــان کــرد: امیدواریــم قطعــه ســوم ایــن آزادراه کــه 
کوتاه کننــده مســیر شــمال بــه جنــوب کشــور اســت و 30 
ــده  ــام ش ــریع تری انج ــد س ــا رون ــول دارد، ب ــر ط  کیلومت

و پروژه تکمیل شود.
در ادامــه ایــن ســفر، وزرای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
و وزیــر راه و شهرســازی، کلنــگ نخســتین هتــل 5 ســتاره 

حــال ایــران را بــر زمیــن زدنــد.
ــرداری از  ــه بهره ب ــک روزه، ب ــفر ی ــن س ــن در ای همچنی
پــروژه قطــار سریع الســیر اصفهــان ـ قــم ـ تهــران ظــرف 

44 مــاه آینــده اشــاره شــد.
ــران دارای  ــم ـ ته ــان ـ ق ــروژه قطــار سریع الســیر اصفه پ
3 قطعــه بــه طــول 410 کیلومتــر اســت کــه 240 کیلومتــر 
از اصفهــان تــا قــم و 170 کیلومتــر از قــم تــا تهــران اســت.
عملیــات اجرایــی ایــن طــرح از ســال 1385 آغــاز شــده 
کــه تاکنــون 67 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. 
ــا اجــرای ایــن پــروژه  ــاط ب ــر راه و شهرســازی در ارتب وزی
گفــت: در ابتــدا پیش بینــی شــد کــه ایــن پــروژه در 
مســیر اصفهــان ـ قــم احــداث شــود، امــا بــا رایزنی هــای 
ــه  ــه آن اضاف ــز ب ــران را نی ــم ـ ته ــیر ق ــه مس صورت گرفت

ــم. کردی
عبــاس آخونــدی گفــت: پیمانــکار ایرانــی و گــروه چینــی 
بــرای اجــرای پــروژه مســتقر شــده اند و زمــان اجــرای ایــن 
طــرح، 44 مــاه اســت کــه بــا تغییــرات و جابه جایی هــای 
انجام شــده در طــول مســیر، یــک ایســتگاه در شــهر 
اصفهــان، یــک ایســتگاه در تهــران و ایســتگاه دیگــر در کنار 
حــرم حضــرت معصومــه)س( در قــم احــداث می شــود.
 در ادامــه ســفر وزیــر راه و شهرســازی بــه اســتان اصفهــان

در جلســه ای بــا حضــور مســئوالن ایــن شــهر و نماینــدگان 
مجلــس، مشــکات شــرکت هواپیماســازی هســا بررســی 

شــد.
ــد  ــی احــداث بان ــدی، کلنگ زن ــای آخون ــر برنامه ه از دیگ

دوم آزادراه کاشــان ـ بــادرود بــود.

موسوی الرگانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه شرق اصفهان:

هوای اصفهان آلوده تر از تهران؛ مسئوالن تدبیر کنند

در جلسه مطالبه حقوق سپرده گذاران 
ثامن الحجج مطرح شد:

 کوتاهی بانک مرکزی 
در موضوع ثامن الحجج

مالــی  همایــش ســپرده گذاران مؤسســه  ایــن   در 
و اعتبــاری ثامن الحجــج که بــا حضور نماینــدگان مردم 
 اســتان در مجلــس شــورای اســامی و احمــد توکلــی

شــفافیت  دیده بــان  مردم نهــاد  ســازمان   رئیــس 
پیگیــری  رونــد  بــود،  شــده  تشــکیل  عدالــت  و 
ــد.  ــی ش ــپرده گذاران بررس ــوق س ــه حق ــات ب مطالب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــی در ای ــد توکل احم
ــن  ــزی در ای ــک مرک ــوص بان ــه خص ــت ب ــهم دول س
قضیــه از همــه بیشــتر اســت، اظهــار کــرد: اگــر دولــت 
ــد  ــره خواه ــا گ ــا کاره ــد، حتم ــل نکن ــون عم ــه قان ب
ــای  ــه کوتاهی ه ــن قضی ــزی در ای ــک مرک ــورد. بان خ
وقتــی  مــردم  افــزود:  وی  اســت.  بزرگــی کــرده 
ــد  ــود می نویس ــردر خ ــه ای روی س ــد مؤسس می بینن
اعتمــاد  آن  بــه  مرکــزی،  بانــک  نظــارت  تحــت 
ــش از  ــام بی ــی در مألع ــت کس ــه اس ــد؛ چگون می کنن
ــدون مجــوز تأســیس  500 شــعبه در سراســر کشــور ب
ــرار  ــاف را تک ــن خ ــم ای ــال ه ــن س ــد و چندی می کن
می کنــد، ولــی بانــک مرکــزی متوجــه نمی شــود.

شــفافیت  دیده بــان  مردم نهــاد  ســازمان   رئیــس 
و عدالــت بــا بی اســاس خوانــدن ادعــای بانــک 
ــت  ــی و ضمان ــدرت کاف ــدم ق ــر ع ــی ب ــزی مبن مرک
ــر مؤسســات  ــارت ب ــوص نظ ــی درخص ــف اجرای ضعی
 گفــت: بانــک مرکــزی می توانســت شــکایت کنــد 
و نگــذارد نــام او بــر ســردر ایــن مؤسســه باشــد و در 

ــود. دادگاه هــم قابــل پیگیــری ب
ــار  ــه دو ب ــن مؤسس ــه ای ــب از اینک ــراز تعج ــا اب وی ب
ــادآور  ــت، ی ــداده اس ــزی را راه ن ــک مرک ــازرس بان ب
ــراض  ــزی اعت ــک مرک ــم بان ــع ه ــان موق ــد: هم ش
نکــرد تــا پیگیــری شــود. توکلــی در پایــان یــادآور شــد: 
ــن مؤسســه  ــات ای ــت تبلیغ ــه جه ــم ب صداوســیما ه
مقصــر اســت و اکنــون بــرای حــل ایــن مشــکل، روش 
ــا  ــی ب ــی بده ــرای قســط بندی مابق ــزی ب ــک مرک بان
ــه توانســت  ــی ک ــد شــود »از زمان ــه قی ــن شــرط ک ای
تــا مــدت معلــوم« منطقــی بــه نظــر می رســد. فــارس

  برگزاری بیش از 100 جشن 
در مناطق 15گانه شهر اصفهان

 چشم همه محله های اصفهان 
در دهه والیت روشن می شود 

ــای وطــن  ــه گــزارش کیمی ب
عمومــی  روابــط  مدیــر 
از  اصفهــان  شــهرداری 
 100 از  بیــش  برگــزاری 
ــاد  ــای ش ــن و برنامه ه جش
و مفــرح ویــژه دهــه والیــت 
)اعیــاد قربــان تــا غدیــر( در 

مناطق 15گانه شهرداری اصفهان خبر داد.
هــادی نباتی نــژاد ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و 
غدیــر و دهــه والیــت اظهــار کــرد: با هــدف بزرگداشــت 
اعیــاد بــزرگ مســلمانان و دهــه والیــت کــه از جایــگاه 
خاصــی در میــان شــهروندان برخــوردار اســت، معاونت 
فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان و معاونــان 
فرهنگــی مناطــق 15گانــه شــهرداری اصفهــان، بیــش 
از 100 جشــن و برنامــه شــاد و مفــرح را در جــای جــای 

ــد. ــهر برگزارمی کنن ش
وی افزود: این جشــن ها با حضور گســترده شــهروندان 
تمامــی مناطــق شــهر اصفهــان و در کانون هــا   در 
پارک هــا  مناطــق،  مســاجد  فرهنگــی،   مراکــز 
ــا و در  ــی، ورزشــگاه ها کتابخانه ه و بوســتان های محل

دل محله هــای شــهر برگــزار می شــود.
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان ادامــه 
قرآنــی نشســت های  والیــت،  پرتــو  جشــن   داد: 

ــابقات  ــی، مس ــینی خانوادگ ــتارگان، شب نش ــد س رص
ورزشــی جــام والیــت، پیــاده روی خانوادگــی، همایــش 
باســتانی نوازندگــی  اجــرای   دوچرخه ســواری، 

ســفره های همدلــی )طوالنی تریــن ســفره ناهــار( 
ــر  ــد غدی ــزرگ عی ــن های ب ــر، جش ــعر غدی ــب ش ش
برپایــی ایســتگاه صلواتــی، پاتــوق نقــد و بررســی 
فیلم هــای کوتــاه، نمایشــگاه و جشــن 7 آســمان 
ــا موضــوع  ــودکان ب ــژه ک ســتاره، مســابقه نقاشــی وی
ــوس  ــور اتوب ــت، حض ــوع والی ــگاه طل ــر، نمایش غدی
ــا  ــن برنامه ه ــه مهم تری ــینما و ... از جمل ــودک و س ک
و جشــن های متنوعــی اســت کــه در دهــه والیــت در 
تمامــی مناطــق 15گانــه شــهر در حــال برگزاری اســت.

اخبار کوتاه

  مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

 گازرسانی 
به ۳1 روستای چهارمحال و بختیاری

ســیامک حیــدری بــا اشــاره 
بــه اینکــه گازرســانی بــه 31 
و  چهارمحــال  در  روســتا 
بختیــاری در حــال انجــام 
ــن  ــار داشــت: ای اســت، اظه
در  اســتان  روســتای   31
ــت گاز  ــاری از نعم ــال ج س

بهره مند می شوند.
ــن 31  ــورداری ای ــن برخ ــم جش ــه داد: مراس وی ادام
روســتای اســتان از نعمــت گاز در دهــه فجــر امســال 

ــود. ــزار می ش برگ
مدیــر عامــل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
کــرد: گازرســانی بــه روســتاهای شهرســتان لــردگان 90 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
وی گفــت: بــرای ســه شــهر جدیــد دشــتک، ســرخون 
و سردشــت لــردگان، زمیــن خریــداری شــده کــه 

ــود. ــاخته ش ــهرها س ــن ش ــاختمان اداری در ای س

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
 پیش بینی ورود ذرات گرد و غبار 

به چهارمحال و بختیاری
 مهــرداد قطــره در گفت وگــو 
ــا اشــاره  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ب
بــه پیش بینــی ورود ذرات 
چهارمحــال  بــه   معلــق 
ــار داشــت:  ــاری، اظه و بختی
ــار در  ــق گــرد و غب ذرات معل
ــنبه  ــنبه و یکش ــای ش روزه
ــوند  ــاری می ش ــال و بختی ــده وارد چهارمح ــه آین  هفت
و شــاهد پدیــده گــرد و غبــار در ایــن اســتان خواهیــم 

بود.
وی ادامــه داد: نقشــه های پیش یابــی هواشناســی 
ــده از  ــف طــی ســه روز آین ــواج ضعی ــور ام ــر عب بیانگ

ــه اســت. ــراز منطق ف
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری عنــوان 
ــرد  ــده گ ــنبه پدی ــنبه و یکش ــای ش ــرای روزه ــرد: ب  ک
پیش بینــی  اســتان  مناطــق  بعضــی  در  غبــار  و 

. د می شــو
ــرعت وزش  ــش س ــبب افزای ــه س ــرد: ب ــان ک وی بی
بــاد بــرای روز یکشــنبه، بلنــد شــدن گــرد و خــاک بــه 
صــورت محلــی آلودگــی هــوا را تشــدید می کنــد. مهــر

کشف 1.8 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در یزد

ــارد  ــزد از کشــف یــک میلی  رئیــس پلیــس آگاهــی ی
و 800 میلیــون ریــال انــواع کاالی قاچــاق در ایــن 

اســتان خبــر داد.
ســرهنگ حســین رضایــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــس  ــوران پلی ــاق کاال و ارز، مأم ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ب
ــردد خودروهــای  ــرار دادن ت آگاهــی ضمــن مدنظــر ق
ترانزیتــی در محورهــای مواصاتــی، دو دســتگاه تریلــر 

را بــرای بازرســی متوقــف کردنــد.
از  بازرســی  در  انتظامــی  مأمــوران  داد:  ادامــه  وی 
ایــن تریلرهــا، بیــش از 2 هــزار قلــم انــواع کاالی 
ــی  ــک طب ــه، عین ــه زنان ــش، البس ــامل کف ــاق ش  قاچ
و مواداولیــه رنــگ نســاجی خارجــی قاچــاق را کشــف 

کردنــد.
ــه جــرم حمــل  ــاط، 2 متهــم ب وی گفــت: در ایــن ارتب

کاالی قاچــاق دســتگیر شــدند.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان یــزد در پایــان گفــت: 
قاچاقچیــان ایــن محمولــه را از جنــوب کشــور بارگیری 
کــرده بودنــد کــه قبــل از ورود بــه اســتان یــزد توســط 

مأمــوران پلیــس دســتگیر شــدند.
راه هــای ارتباطــی اســتان یــزد بــه دلیــل اتصــال 
ــه مرکــز و شــمال کشــور مــورد  ــی ب اســتان های جنوب
ــرای  ــدر و کاال ب ــواد مخ ــان م ــتفاده قاچاقچی سوء اس

انتقــال ایــن محموله هــا قــرار می گیــرد. ایرنــا

اخبار کوتاه

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه توقــف حفاری هــا در 
ــر الزم  ــت: تدابی ــی گف ــال تحصیل ــتانه س ــان در آس کرم
بــرای روانــی ترافیــک در ســطح شــهر بــه صــورت ویــژه 

اجــرا می شــود.
علــی بابایــی اظهــار داشــت: هم اکنــون 
کرمــان  شــهر  مختلــف  مکان هــای  در 
وســیع  طرح هــای  اجــرای  شــاهد 
بــروز  موجــب  کــه  هســتیم  عمرانــی 
شــده  مــرور  و  عبــور  محدودیت هــای 
اســت؛ امــا طبــق تفاهم نامه هایــی کــه 
در  شــده  انجــام  آموزش وپــرورش  بــا 

 آســتانه ســال تحصیلــی بعضــی از راه هــا بازگشــایی
می شوند. 

ــن  ــرای ای ــریع در اج ــا تس ــدف م ــرد: ه ــح ک وی تصری
ــا  ــده ب ــال آین ــه س ــت ک ــک اس ــی ترافی ــا، روان پروژه ه
افتتــاح بســیاری از ایــن طرح هــا شــاهد تحولــی در 

ــود. ــم ب ــان خواهی کرم

بابایــی ادامــه داد: طبــق تفاهم نامــه بــا آموزش وپــرورش 
راه هــای 30 مدرســه نیــز تعریــف و بهســازی می شــود.

بابایــی گفــت: از مــردم می خواهیــم در آســتانه راه انــدازی 
شــهری ترافیــک  افزایــش  و   مــدارس 

ــف  ــا دســتگاه های مختل همــکاری الزم را ب
از جملــه شــهرداری داشــته باشــند تــا 
بتوانیــم ایــن روزهــا را پشــت ســربگذاریم.

بعضــی  ســاماندهی  از  همچنیــن  وی 
شــهرداری  و گفــت:  داد  خبــر  مــدارس 
ــه تــوان و امکانــات  ــا توجــه ب ســعی دارد ب
ــه  ــرای هم ــرایط را ب ــن ش ــود، بهتری موج

اقشــار جامعــه فراهــم کنــد.
ــوس  ــتگاه اتوب ــن دس ــازی چندی ــن از بهس وی همچنی
ــت: در  ــر داد و گف ــوالن خب ــتفاده معل ــرای اس ــهری ب ش
ــد  ــز بتوانن ــم معــوالن نی ــز ســعی داری ایــن خصــوص نی
شــرایط مطلوبــی بــرای جابه جایــی در ســطح شــهر 

ــند. ــته باش داش

شهردار کرمان:
معابر شهر کرمان برای بازگشایی مدارس ساماندهی می شود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
انســانی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
مختلــف  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری  امنیــت 

ــود. ــن می ش ــتان تضمی ــن اس ای
ــل  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اســتانداری  اطاع رســانی  پایــگاه  از 
ســیامک  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
بــا  ســلیمانی دشــتکی در نشســت 
ســرمایه گذاران مشــترک ایــران و کانــادا 
چهارمحــال  مســئوالن   تأکیــد کــرد: 
مربــوط  ســرمایه گذاری  بختیــاری  و 

ایــن  در  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  بــه 
خواهنــد  تضمیــن  کامــل  طــور  بــه  را   اســتان 

کرد.
بــرای  الزم  زیرســاخت های  افــزود:  وی 
گردشــگری بخش هــای  در   ســرمایه گذاری 
گیاهــان  کشــاورزی،  ورزش،  ســامت،  دهکــده 

 دارویــی، پــرورش ماهــی، آب معدنــی، صنعــت 
و امور اقتصادی حوزه های گوناگون فراهم است.

قرارگیــری  کــرد:  تصریــح  دشــتکی  ســلیمانی 
چهارمحــال و بختیــاری در مســیر اتصال 
ــادر  ــه بن ــور ب ــزی کش ــتان های مرک اس
ــورداری  ــن برخ ــران و همچنی ــوب ای جن
ــوای  ــت آب و ه ــتان از وضعی ــن اس ای
مختلــف  فصل هــای  در  مطلــوب 
ــیل  ــن پتانس ــوان مهم تری ــه عن ــال، ب س
محســوب  ســرمایه گذاری  بخــش   در 

می شود.
ــتگاه های  ــئوالن دس ــی مس ــت: تمام ــان داش وی بی
تــا  موظفنــد  بختیــاری  و  چهارمحــال  اجرایــی 
بــرای جــذب ســرمایه گذاران داخلــی  را  شــرایط 
ســرمایه گذاری  انجــام  منظــور  بــه  خارجــی  و 
تســهیل  اســتان  ایــن  مختلــف  بخش هــای   در 

کنند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
امنیت سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری تضمین می شود

اخبار کوتاه

آگهی حذف ثمینه اعیانی 
نظر به اینکه آقای حجت طهرانی فرزند حیدر و خانم لیا ناصری فرزند محمد مالک مشاعی 357 
سهم مشاع از ششدانگ قطعه زمین  پاک 4/11 واقع در بخش دو) به استثناء بهای ثمینه اعیانی که 
متعلق به عجب ناز کیوان( است و به نامبردگان در جریان ثبت میباشد و حسب اظهار مالکین فوق 
اطاعی از آدرس و نشانی مالک  بهای ثمینه اعیانی ندارند و برابر مقررات قانونی تقاضای حذف ثمینه 
اعیانی پاک مذکور را نموده اند  و ثمینه  اعیانی پاک مذکور را نموده اند و ثمینه اعیانی پاک مذکور 
با ارزش کارشناسی 45000000 ریال می باشد که متقاضی نسبت به سهم مشاعی خود مبلغ 14110000 
ریال به صندوق سپرده ثبت اسناد پرداخت نموده است تقاضای موضوعی را طبق تبصره 1 ماده 105 
قانون اعیانی می باشد لذا چنانچه که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید و 
در صورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یکماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید. شماره :307/ م الف 

مهدی صادقی وصفی سرپرست ثبت اسناد گلپایگان 
آگهی ابالغ

بایگانی  شماره   9209980351000088  : پرونده  شماره   9510103653405201  : اباغیه  شماره 
دادخواستی  مشهدی  احمد  ها  خواهان   / خواهان   1395/06/24  : تنظیم  تاریخ   931163: شعبه 
مطالبه خسارت   به خواسته  مرادی   عبدالرضا  و  ریگی  بهروز  خواندگان  حاج   / خوانده  به طرفیت 
حقوقی   دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  فاورجان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
تعیین   11:30 ساعت  و   95/9/29 آن  رسیدگی  وقت  931163ثبت گردیده که  به کاسه  فاورجان 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست  در  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده 
نوبت  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقاب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون 
به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در 
در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  نشانی کامل خود  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه 
ف شهرستان  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر   مدیر  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر   وقت 

الورجان 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه : 9510103653405191 شماره پرونده : 9309983653401137 شماره بایگانی شعبه 
علی  سید  و  مهرنجانی  عشوری  مهدی  شاکی    / خواهان   1395/06/23 : تنظیم  تاریخ   931232:
هاشمی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید علی هاشمی و مهدی عشوری مهرنجانی   به 
خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگستری  )حقوقی(   عمومی  دادگاه  دوم  به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  فاورجان  شهرستان 
شهرستان فاورجان واقع در فاورجان – خیابان ماصدرا ساختمان دادگستری  - طبقه اول – اتاق 
225 ارجاع وبه کاسه 9309983653401137ثبت گردیده که وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان 
1395/11/03 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و در 
خواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خوانده 
اعام نشانی کامل خود  به دادگاه مراجعه و ضمن  ان  از مفاد  از نشر آگهی و اطاع  / متهم  پس 
استماع گواهی  و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  را دریافت  نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
گواهان حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی  شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

فاورجان – خسرو آقایی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 315/95 ش ح 52  خواهان هادی بیاتی کمیتکی با وکالت افسانه حداد  
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت فرشاد محمدیان کروبه   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز.......... مورخه 95/8/1ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبروی مسجد امام علی )ع( مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16447/م الف مدیر 

دفتر شعبه 52مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  فر  منصوریان  حسین  امیر  خواهان    52 ح  ش   545/95 پرونده کاسه  خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد صادقی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخه 
95/8/1ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت 
از چهارراه پیروزی روبروی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل  بهشت شرقی بعد 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16445/م الف مدیر دفتر شعبه 52مجتمع 

شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان
مفقودی سند کمپانی و برگ سبز 

برگ سبز و سند کمپانی پژو ثیپ 1600آردی مدل 1383 به رنگ سبز یشمی – روعنی و شماره شاسی 
: 83111663 و شماره موتور: 11783011677 و شماره انتظامی:23 453 ب 34 نام مالک: حسین 

سیاخانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه  : 9509983620200306شماره  : 9510103620205668شماره پرونده  اباغنامه   شماره 
به  دادخواستی   هشترودی    هاله  خواهان   : احترام  با    1395/06/25  : تنظیم  تاریخ   950310  :
الز ام به تنظیم سند  باقر صدوقی     به خواسته  طرفیت خواندگان علی آقا رفیعی و سید محمد 
رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 
تعیین شده   10:00 و ساعت  آن 1395/07/28  رسیدگی  وقت  9509983620200306ثبت گردیده که 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده علی آقا رفیعی   و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  علی آقا رفیعی   پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  :5/22/95/388/م الف دفتر شعبه دوم 
دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام شعبه نهم  دادگاه عمومی - حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کاسه اجرایی 940178 ج /9 له اعظم اسمعیل مطلق با وکالت آقای دادمهر حمیدخاتمی علیه محمد 
کاظم زاده مبنی بر مطالبه مبلغ 2/268/279/347 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 113/413/967 
ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 95/7/22 ساعت 10:30 صبح در محل این اجرا )200 
متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- ساختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه 
3-واحد5(جهت فروش35/72 حبه از 72 حبه ششدانگ پاک ثبتی1192 فرعی از 4842 بخش 
5 به نشانی: اصفهان- بلوار آئینه خانه –خ جهانگیر قشقایی- پاک آبی 20 که اکنون خالی از سکنه 
می باشد با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی قوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 
نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت مزایده ،برنده مزایده خواهد بود . هزینه های اجرایی 

بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس

مورد مزایده عبارتست از : یک باب مغازه تجاری با تابلو پوت فرس بمساحت 21 متر مربع در طبقه 
همکف مجموعه ساختمانی راک، با اسکلت بتون و سقف تیرچه بلوک و نمای آجری با درب شیشه 
اسپیلت  و سرمایش  بدنه سرامیک، سیستم گرمایش  دیوارهای  و  و کف  فلزی  و حفاظ  سکوریت 
ارزش  لذا  است.  برداری  بهره  قابل  مشاعات  و  عرصه مشاعی  از  قدرالسهم  با  برق مشترک  و  ،آب 
ششدانگ مغازه مذکور با توجه به موقعیت و بافت منطقه و نوع کاربری تجاری و با در نظر گرفتن سایر 
شرایط و عوامل موجود و موثر در قضیه مبلغ 4/800/0000/000 ریال )چهار میلیارد و هشتصد میلیون 
 ریال( برآورد و اعام می گردد. شماره : 17801/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی

 اصفهان

ــس  ــاد در مجل ــت و عنبرآب ــردم جیرف ــده م نماین
شــورای اســامی گفــت: احــداث راه آهــن نیــاز 
لــذا  اســت؛  ضــروری منطقــه جنــوب کرمــان 
ــور  ــر کش ــاعدت وزی ــا مس ــاز ب ــن نی ــم ای امیدواری

ــود. ــرف ش برط
ــورای  ــترک ش ــت مش ــور در نشس ــی کمالی پ یحی
اداری و ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی هفــت 
شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان بــا حضــور وزیــر 

ــی  ــط ریل ــکل خ ــان، مش ــوب کرم ــردم جن ــت م ــزود: سال هاس ــور اف کش
دارنــد. وی تصریــح کــرد: بیــش از 10 ســال اســت ریــل جیرفــت - کهنــوج 
بــه جاســک فقــط در مــاده 19 و 20 خاصــه شــده اســت؛ لــذا امیــدوارم ایــن 

مســئله وارد حــوزه مــاده 215 شــود.
ــادی در  ــکات زی ــرق، مش ــامیدنی و ب ــه آب آش ــت: در زمین ــور گف کمالی پ

ایــن منطقــه وجــود دارد؛ ولــی همــه پــای کار هســتند 
تــا مشــکات برطــرف شــود.

وی بــا بیــان اینکــه جنــوب کرمــان بــا تولیــد بیــش از 
ــب  ــهم جال ــاورزی س ــوالت کش ــن محص ــون ت 4 میلی
توجهــی در امنیــت و ســامت غذایــی کشــور دارد 
ــد توســعه در  ــا از رون گفــت: علی رغــم همــه ظرفیت ه
ایــن منطقــه عقــب افتاده ایــم کــه ایــن موضــوع یــاری 

ــد. ــتان می طلب ــر اس ــعه فراگی ــئوالن را در توس مس
کمالی پــور همچنیــن اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه بافــت جغرافیایــی 
ــد  ــان، می طلب ــوب کرم ــای ارتباطــی جن ــودن راه ه ــور ب ــه و صعب العب منطق
زیــادی برخــوردار  از ظرفیت هــای  انتظامــی مــا  و  امنیتــی  نیروهــای 
 باشــند تــا بتواننــد ســرریز ناامنی هــای اســتان های همجــوار را دفــع

 کنند.

ــه  ــا توج ــت: ب ــاری گف ــال و بختی ــرورش چهارمح ــر کل آموزش وپ مدی
ــداث 60  ــه اح ــاالنه ب ــتان، س ــی در اس ــای آموزش ــود فضاه ــه کمب ب

ــت. ــاز اس ــتان نی ــن اس ــد در ای ــه جدی مدرس
ــهرکرد  ــه ش ــاز جمع ــروز نم ــای دی ــش از خطبه ه ــدی پی ــروز امی به
فقــط  اســتان،  آموزش وپــرورش  امکانــات  و  اعتبــارات  افــزود: 
جوابگــوی احــداث 24 مدرســه در ســال اســت کــه ایــن امــر می طلبــد 
ــن بخــش داشــته باشــند  ــه ای ــژه ای ب ــران مدرسه ســاز اهتمــام وی خّی

ــود. ــع ش ــتان رف ــدارس اس ــود م ــا کمب ت
وی ادامــه داد: همچنیــن بــرای تجهیــز مــدارس اســتان بــه 200 میلیــارد 

ریــال اعتبــار نیــاز اســت.
ــی  ــتان ط ــی در اس ــارکت های مردم ــدی مش ــد 90 درص ــدی از رش امی
ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: آموزش وپــرورش بــه شــدت نیازمنــد 

ــوکاران اســت. ــردم و نیک ــی م همراهــی و کمک هــای مال

نماینده جیرفت و عنبرآباد:
احداث راه آهن، نیاز ضروری منطقه جنوب کرمان است

 چهارمحال و بختیاری 
ساالنه به 60 مدرسه جدید نیاز دارد

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان یــزد 
گفــت: 1240 پایــگاه جشــن عاطفه هــا در روز 10 مهرمــاه 
امســال در ســطح مــدارس اســتان برپــا می شــود.

حســن علیــزاده بــا اشــاره بــه رویکــرد جدیــد ایــن نهــاد 
در ســال جــاری بــرای برپایــی جشــن عاطفه هــا افــزود: 
ــن جشــن 25 شــهریور برگــزار شــد  ــه نخســت ای مرحل
ــتان  ــطح اس ــاری در س ــال ج ــر س ــه دوم 10 مه و مرحل
 460 هم اکنــون  کــرد:  اظهــار  وی  می شــود.  برگــزار 
عاطفه هــا  جشــن  جمــع آوری کمک هــای  صنــدوق 
بنزین هــا،  پمــپ  زنجیــره ای،  فروشــگاه های  در 

پایانه هــای مســافربری، ایســتگاه راه آهــن، پلیــس راه، 
ــع آوری  ــرای جم ــگاه ها ب ــی و نمایش ــای محل بازارچه ه

ــت. ــده اس ــتقر ش ــی مس ــای مردم کمک ه
ــن  ــان اینکــه اســتفاده از روش هــای نوی ــا بی ــزاده ب علی
ــن  ــوه جش ــع آوری وج ــرای جم ــم ب ــی ه و الکترونیک
مــردم  افــزود:  شــده،  گرفتــه  نظــر  در  عاطفه هــا 
خداجــوی اســتان می تواننــد بــا شــماره گیری آنــی 
پرداخــت کمیتــه امــداد #1*8877* بــا تلفــن همــراه 
ــا شهرســتان در  ــد اســتان ی ــغ و ک ــردن مبل ــا وارد ک و ب

ــد. ــارکت کنن ــندانه مش ــر خداپس ــن ام ای

ــت از  ــا را حمای ــن عاطفه ه ــی جش ــدف از برپای وی ه
دانش آمــوزان بی بضاعــت و نهادینــه کــردن فرهنــگ 
انفــاق و نیکــوکاری بیــان کــرد و گفــت: کمک هــای 
ــوزان  ــن دانش آم ــدارس، در بی ــده در م ــع آوری ش جم

ــود. ــع می ش ــه توزی ــان مدرس ــد هم نیازمن
هــزار   4 حــدود  هم اکنــون  اضافــه کــرد:  علیــزاده 
مختلــف  خدمــات  از  دانشــجو   1200 و  دانش آمــوز 
ــر  ــزون ب ــد و اف ــتفاده می کنن ــاد اس ــن نه ــی ای فرهنگ
ــن  ــه نخســت امســال در ای ــال در 5 ماه ــارد ری 10 میلی

ــت. ــده اس ــه ش ــش هزین بخ

ایجاد 1240 پایگاه جشن عاطفه ها در مدارس یزد
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حتما بخوانید!
لیست کاندیدهای اسکار کوتاه تر شد
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هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

در حالــی کــه همــه نگاه هــا بــه انتخــاب فیلــم بــرای 
ــم  ــاق مه ــک اتف ــت، از ی ــوف اس ــکار معط ــنواره اس جش
ســینمایی کشــور نبایــد غافــل شــد. جشــنواره فیلــم 
ــدرت از  ــای پرق ــور رقب ــه حض ــه ب ــا توج ــال ب ــر امس فج
ــت  ــزاف نیس ــت و گ ــوردار اس ــژه ای برخ ــای وی جذابیت ه
اگــر بگوییــم امســال شــاهد یکــی از داغ تریــن رقابت هــای 
ــاز  ــش از آغ ــاه پی ــار م ــود. چه ــم ب ــر خواهی ــال اخی 5 س
ــمی  ــای رس ــر خبره ــروری ب ــا م ــر ب ــم فج ــنواره  فیل  جش
ســینمای  تولیــدات  دربــاره   منتشرشــده  غیررســمی  و 
ــازان  ــدام فیلمس ــه ک ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــران می ت ای
در جشــنواره  فیلــم فجــر حضــور دارنــد. در ادامــه، مــروری 
ــا ایــن توضیــح کــه  داریــم بــر تولیــدات ســینمای ایــران ب
ــد  ــری تولی ــکوت خب ــه در س ــتند ک ــی هس ــا فیلم های قطع
می شــوند و ممکــن اســت در ایــن گــزارش بــه آن هــا 
اشــاره ای نشــده باشــد و در ضمــن ایــن احتمــال هــم وجود 
ــن مراحــل تولیدشــان  ــه آخری ــا ک ــه بعضــی فیلم ه  دارد ک
را ســپری می کننــد، بنــا بــر تصمیــم سازندگانشــان پیــش 

از جشــنواره  فجــر اکــران شــوند.
   »قاتل اهلی« کیمیایی

کیمیایــی  مســعود  کارگردانــی  بــه  اهلــی«  »قاتــل 
ــل« اســت  ــن فیلمســاز پــس از »متروپ ــن کار ای جدیدتری
ــردان  ــا کارگ ــار ب ــرای اولین ب ــتویی ب ــز پرس ــه در آن پروی ک
ــم  ــن فیل ــی ای ــد. تهیه کنندگ ــکاری می کن ــا« هم »گوزن ه
ــر عهــده دارد و فیلمبــرداری  را منصــور لشــکری قوچانــی ب
ــن  ــت. آخری ــیده اس ــان رس ــه پای ــران ب ــرا در ته آن اخی

ســاخته  کارگــردان هفتادوپنج ســاله  »قیصــر«، داســتان 
زندگــی حــاج آقــا دکتــر جــال ســروش اســت کــه نقــش 
آن را پرویــز پرســتویی بــازی می کنــد. بهــرام دهقانــی نیــز 
همزمــان بــا فیلمبــرداری، مشــغول تدویــن »قاتــل اهلــی« 
ــرای  ــم ب ــام و فیل ــر تم ــی آن زودت ــل فن ــا مراح ــت ت اس
ــاده  ــر آم ــم فج ــنواره  فیل ــی وپنجمین جش ــرکت در س ش

شــود.
   »گشت ارشاد ۲« سهیلی

ســهیلی  ســعید  کارگردانــی  بــه   »۲ ارشــاد   »گشــت 

فرخ نــژاد  حمیــد  و  ســهیلی  مشــترک  تهیه کنندگــی  و 
ــه در ســال  ــن فیلمســاز اســت ک ــق ای ــه  کمــدی موف دنبال
ــراه  ــه هم ــم ب ــیه هایی ه ــه حاش ــد و البت ــاخته ش ۹۰ س

ــت.  داش
ــژاد  ــد فرخ ن ــی، حمی ــم قبل ــد فیل ــم مانن ــم ه ــن فیل در ای
ــد  ــی ایفــای نقــش می کنن ــوالد کیمیای ســاعد ســهیلی و پ
ــران  ــر بازیگ ــه هــم از دیگ ــرالن پروان ــاره افشــاری و ت و به
هســتند. در خاصــه داســتان »گشــت ارشــاد ۲« کــه 
فیلمبــرداری آن بــه تازگــی بــه پایــان رســیده، آمــده اســت: 

 »عبــاس و حســن پس از پنج ســال از زندان آزاد می شــوند 
ــا  ــدت در کم ــن م ــا در ای ــد. عط ــا می رون ــراغ عط ــه س و ب
ــادی  ــی ع ــه زندگ ــده و ب ــوش آم ــه  ه ــی ب ــوده و به تازگ ب
ــراه  ــا هــم هم ــاره ب ــق دوب ــن ســه رفی بازگشــته اســت. ای
می شــوند و در پــی کاری شــرافتمندانه می گردنــد؛ امــا 
ــاره...«. ــوند دوب ــار می ش ــیار، ناچ ــای بس ــس از تاش ه پ

   »سد معبر« قرایی
ــم  یکــی دیگــر از فیلم هایــی کــه احتمــاال در جشــنواره فیل
فجــر رونمایــی می شــود، »ســد معبــر« اثــری جدیــد 
ــام  ــار در مق ــن ب ــه ای ــه البت ــت ک ــتایی اس ــعید روس از س
فیلمنامه نویــس در ایــن پــروژه همــکاری دارد و کارگردانــی 
ــری  ــاران کوث ــت. ب ــی اس ــن قرای ــده  محس ــر عه ــم ب  فیل
و حامــد بهــداد هــم کــه قبــل از ایــن بــا یکدیگــر همبــازی 
ــازی  ــل یکدیگــر را ب ــار ســوم نقــش مقاب ــرای ب ــد، ب بوده ان

می کننــد.
   »نهنگ عنبر ۲: سلکشِن رؤیا« مقدم

ــه   ــوان ادام ــه عن ــز ب ــا« نی ــر ۲: سلکشــِن رؤی ــگ عنب »نهن
ــامان  ــی س ــه کارگردان ــر« ب ــگ عنب ــروش »نهن ــم پرف فیل
مقــدم از دیگــر فیلم هــای در دســت تولیــد ســینمایی 
اســت. مقــدم در ایــن فیلــم، تهیه کنندگــی کار را هــم 
ــی  ــم قبل ــران فیل ــان بازیگ ــده دارد و هم ــر عه ــودش ب خ
را بــرای قســمت دوم بــه خدمــت گرفتــه اســت. بــه 
ــای  ــار، نقش ه ــاز افش ــاران و مهن ــا عط ــب، رض ــن ترتی ای
دو  ایــن  کنــار  در  و  می کننــد  بــازی  را  فیلــم  اصلــی 
 ویشــکا آســایش، ســیروس گرجســتانی، رضــا ناجــی 
ــتند.  ــران هس ــر بازیگ ــوی از دیگ ــام الدین نواب صف و حس

ادامــه دارد...

نگاهی به شانس های امسال جشنواره فیلم فجر

خط و نشان برای فجر )قسمت اول(

مــن  ســرطان  می گویــد:  پورعــرب  ابوالفضــل   -  
ــاغ  ــتگی جن ــا شکس ــه ب ــود ک ــر ب ــی عش ــرطان اثن س
بــود  خوش خیــم  بــود؛  شــده  شــروع   ســینه ام 
و االن حــل شــده اســت؛ امــا مــن از نظــر روحــی زجــر 
 ســرطان بدخیــم را کشــیدم. بــرادرم یــک دســته گل 
ــه  ــی ب ــر کس ــه اگ ــود ک ــیرینی آورده ب ــه ش ــک جعب و ی
ــس  ــه هیچ ک ــود ک ــی ش ــا پذیرای ــد از آن ه ــم آم عیادت
نیامــد. مــردم پشــت در بیمارســتان بودنــد، امــا همــکاران 

ــد. ــدام نیامدن ــن هیچ ک م
اتفــاق  »نیمه شــب  فیلــم  پوســتر  جدیدتریــن   -
ــد.  ــی ش ــروان رونمای ــا پاک ــی تین ــه کارگردان ــاد« ب افت
ســاخته  دومیــن  کــه  افتــاد«  اتفــاق  »نیمه شــب 
 ســینمایی پاکــروان بعــد از فیلــم »خانــوم« اســت 
از چهارشــنبه ۳۱ شــهریور در ســینماهای سراســر کشــور 
ــر  ــی، گوه ــا نونهال ــداد، رؤی ــد به ــود. حام ــران می ش اک
ــه  ــکندی، رابع ــتاره اس ــیانی، س ــا پس ــش، آتی خیراندی
 اســکویی، ســینا رازانــی، کریــم امینــی، فرنــاز زوفــا
دینــا آبــرون، علــی تاجیــک، محمــد فیروزبخــت مهــراب 
فیلــم  ایــن  بازیگــران  فراهانــی،  و شــقایق  رضایــی 

ــتند. ــینمایی هس س
امســال  زمســتان  می گویــد:  غفوریــان  مهــران   -
پیش تولیــد ســری جدیــد مجموعــه »زیــر آســمان شــهر 
ــا حــد امــکان از همــان بازیگــران  4« آغــاز می شــود و ت

ســری های قبلــی اســتفاده می کنیــم.
- فیلمبــرداری »شــکاتی«، اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی 
ســهیل موفــق بــه تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی بــه نیمــه 
ــن  ــغول گرفت ــمال مش ــون در ش ــروه، هم اکن ــید و گ رس

ــم هســتند. ســکانس هایی از فیل
ــا  ــد درامــی ب ــان تولی ــا در جری ــه ســقوط هواپیم - حادث
ــکایت  ــا ش ــم را ب ــدگان فیل ــروز، تهیه کنن ــام ک ــازی ت ب

ــاند. ــه دادگاه کش ــان ب ــواده قربانی خان
- عبــدهللا اومیــش، مستندســاز آمریکایــی، کــه بــا فیلــم 
ــل  ــابقه بین المل ــش مس ــا« در بخ ــون م ــگ پیرام »جن
جشــنواره فیلــم مقاومــت حضــور دارد همزمــان بــا 
جشــنواره طــی روزهــای ۲ تــا ۹ مهرمــاه بــه ایــران ســفر 

می کنــد.
 - محســن امیریوســفی، کارگــردان فیلــم »خــواب تلــخ«
ــت  ــم در فهرس ــن فیل ــن ای ــور نیافت ــتاری از حض در نوش
هشــت تایی معرفــی فیلــم ایرانــی بــه اســکار گایــه کــرده 

اســت.
ــاب  ــل کت ــد: اه ــم، می گوی ــال زاده، مترج ــهرام اقب  - ش
و فرهنــگ در جامعــه مــا جایــگاه مناســبی ندارنــد. آنــان 
ــک  ــط ی ــا فق ــه م ــد، در جامع ــم و تحقیقن ــل قل ــه اه ک
خانــه دارنــد و گاه آن را هــم ندارنــد. نســل امــروز وقتــی 
آن هــا را می بیننــد کــه از پیــش باخته انــد، چــه انگیــزه ای 

بــرای مطالعــه و دوســتی بــا کتــاب خواهنــد داشــت؟

  وقف برای امورات قرآنی 
در اصفهان کم است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

مدیــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان در آییــن اختتامیــه 
قــرآن  سراســری  مســابقات  دوره   بیســت ونهمین 
ــا  ــنبه ب ــامگاه پنجش ــه ش ــتانی ک ــه اس ــم مرحل کری
حضــور حداکثــری جامعــه قرآنــی در دانشــگاه کاشــان 
برگــزار شــد، گفــت: جــا دارد از مــردم مؤمــن کاشــان 
ــا تــاش  ــرای برگــزاری ایــن برنامــه فرهنگــی کــه ب ب
ــن  ــتیم ای ــئوالن توانس ــردم و مس ــه م ــه هم چندماه
رویــداد قرآنــی را امســال نیــز بــا موفقیــت بــه پایــان 
ــم. حجت االســام رضــا صادقــی  برســانیم، تشــکر کن
ــابقات  ــن مس ــزاری ای ــا برگ ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــرآن  ــه ق ــن کاشــان معطــر ب فضــای شــهر دارالمؤمنی
ــان  ــتان اصفه ــبختانه اس ــت: خوش ــان داش ــد، بی ش
در زمینه هــای قرآنــی، فرهنگــی، ایثــار و شــهادت 
جایــگاه ویــژه ای دارد؛ همان طــور کــه اصفهــان در 
طــول ۸ ســال دفــاع مقــدس بیــش از ۲4 هــزار 

ــرد.  ــاب ک ــم انق ــهید تقدی ش
وی تأکیــد کــرد: ایــن فداکاری هــا موجــب شــده 
اســت کــه اکنــون وظیفــه مــا در مقابــل خانواده هــای 
ایــن  اجــر  بایــد  مــا  و  ترشــود  ســنگین  شــهدا 
حجت االســام  باشــیم.  داشــته  را  خانواده هــا 
صادقــی خطــاب بــه جامعــه قرآنــی گفــت: خوشــا بــه 

ــتید.  ــرآن هس ــه ق ــل ب ــه عام ــما ک ــعادت ش س
وی توضیــح داد: روی ســخنم بــا مســئوالن و شــخص 
ــه  ــی ک ــم دعوت ــت. علی رغ ــتان اس ــت اس اول مدیری
از مدیریــت اســتان شــده اســت، امــا متأســفانه 
ــی  ــی و دین ــداد فرهنگ ــن رخ ــان را در ای ــور ایش حض
ــی  ــا ریال ــد م ــئوالن بدانن ــتیم؛ مس ــاهد نیس ــم ش مه
ــه  ــی هزین ــابقات قرآن ــرای مس ــی ب ــارات دولت از اعتب
ــای  ــه کمک ه ــد ک ــئله می طلب ــن مس ــم و ای نکرده ای
ــد.  ــاص یاب ــی اختص ــورات فرهنگ ــرای ام ــی ب مضاعف
مدیــر کل اوقــاف اصفهــان همچنیــن بــا اظهــار تأســف 
ــرآن بســیار  ــا ق ــق ب ــان وقــف منطب از اینکــه در اصفه
کــم اســت، افــزود: وظیفــه حافظــان و قاریــان قرآنــی 
بــرای کمــک بــه ایــن بخــش بســیار اســت و بایــد در 

ــرد. ــری صــورت گی ــن رابطــه اقدامــات مؤث ای
 وی گفــت: مگــر بــه جــز مــا فــرد دیگــری مســئولیت 
ــرآن  ــرای ق ــدگار ب ــان مان ــرآن و احس ــرای ق ــغ ب تبلی

دارد؟ 
صادقــی اظهــار داشــت: علمــای دیــن وقــف و تبلیــغ 
بایــد یــک حرکــت  امــا  بــرای دیــن داشــته اند، 
ــام  ــرآن انج ــه ق ــف در زمین ــغ وق ــرای تبلی ــادی ب جه
شــود. بایــد دیگــران را تشــویق کنیــد. مســئوالن 
بداننــد کــه کتــاب الهــی بــه توجــه بیشــتری نیــازدارد.

 اهدای جایزه سینماگر سال بوسان 
به عباس کیارستمی

 جشــنواره فیلــم بوســان جایــزه ســینماگر ســال 
را بــه عبــاس کیارســتمی اهــدا خواهــد کــرد. در 
ــان  ــم بوس ــی فیل ــنواره بین الملل ــت ویکمین جش بیس
کــه از ۱5 تــا ۲4 مهرمــاه در کشــور کــره جنوبــی برگــزار 
ــه  ــال ب ــینماگر س ــزه س ــت جای ــرار اس ــود، ق می ش
ــتمی  ــد کیارس ــود. احم ــدا ش ــتمی اه ــاس کیارس عب
فرزنــد عبــاس کیارســتمی بــرای گرفتــن ایــن جایــزه 

ــرد. ــه بوســان ســفر خواهــد ک ب
ــی  ــم«، »زندگ ــم »۲4 فری ــان ۹ فیل ــنواره بوس  جش
ــر  ــت«، »زی ــت کجاس ــه دوس ــچ«، »خان ــر هی و دیگ
ــر اصــل«، »جاده هــای  ــان زیتــون«، »کپــی براب درخت
ــرد« ــاد مــا را خواهــد ب ــوزآپ«، »ب  کیارســتمی«، »کل
»طعــم گیــاس« و فیلــم »۷۶ دقیقــه و ۱5 ثانیــه بــا 
عبــاس کیارســتمی« ســاخته ســیف هللا صمدیــان را در 
برنامــه بزرگداشــت ایــن فیلمســاز فقیــد بــه نمایــش 

درخواهــد آورد. 
ــم  ــان ه ــنواره بوس ــان جش ــینمای جه ــش س در بخ
فیلــم »کوهســتان« ســاخته امیــر نــادری بــه عنــوان 
محصــول ایتالیــا، فرانســه و آمریــکا بــه نمایــش 

ــد.  ــد آم درخواه
ــان  ــنواره بوس ــگل« جش ــد ان ــش »وای ــن بخ همچنی
ــاخته  ــارک« س ــن »مب ــد انیمیش ــم بلن ــان فیل میزب
محمدرضــا امامــی اســت و فیلــم »اقبــال، قصــه 
فرزنــد شــجاع« بــه کارگردانــی میشــل فوزلیــه و بابــک 
پیامــی بــه عنــوان محصــول ایتالیــا و فرانســه در ایــن 

ــی رود. ــرده م ــش روی پ بخ

اخبار کوتاه

برومند و طهمورث به »ماه تی تی« 
پیوستند

مرضیــه برومنــد و ســیاوش طهمــورث در ســریال 
ــه  ــری ب ــی داوود میرباق ــه کارگردان ــی« ب ــاه تی ت »م
ــن  ــش از ای ــن دو، پی ــد. ای ــش می پردازن ــای نق ایف
ــا  در ســریال »حکایــت مســافر گمنــام« میرباقــری ب
یکدیگــر همبــازی شــده بودنــد. پیــش از ایــن، حضــور 
 لیــا حاتمــی، مریــا زارعــی، جمشــید مشــایخی

ــه  ــان و مرجان ــران غفوری ــت، مه ــهرام حقیقت دوس ش
گلچیــن در ایــن ســریال پرســتاره قطعــی شــده بــود 
و طــی روزهــای آینــده، دیگــر بازیگــران مطــرح پــروژه 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــی« ک ــاه تی ت ــوند. »م ــی می ش معرف
ــبکه  ــرای ش ــت، ب ــد اس ــران برومن ــده مه ــر عه آن ب
نمایــش خانگــی تولیــد می شــود و ســومین ســریالی 
رســانه  ایــن  بــرای  میرباقــری  داوود  اســت کــه 
 کارگردانــی می کنــد. ایــن ســریال، هفتــه گذشــته

ــان در شــهرک ســینمایی غزالــی  ــا عیــد قرب مقــارن ب
متفاوتــی  فضــای  تی تــی«  »مــاه  خــورد.  کلیــد 
نســبت بــه کارهــای پیشــین میرباقــری دارد و تجربــه 
ــری در  ــود. میرباق ــوب می ش ــرای او محس ــازه ای ب ت
ــراغ  ــه س ــار ب ــرای اولین ب ــد دارد ب ــریال قص ــن س ای
ــن  ــه ای ــه البت ــرود ک ــران ب ــاله ای ــزار س ــخ چنده تاری
قصــه تلفیقــی بــا فضــای معاصــر دارد. ایــن ســومین 
همــکاری میرباقــری بــا مهــران برومنــد پــس از 
ــدون طــا« اســت. ســریال های »شــاهگوش« و »دن

اخبار کوتاه

5 کاندیــد نهایــی هیئــت معرفــی فیلــم ایرانــی بــه 
فرهنگســتان علــوم و هنرهــای ســینمایی مشــخص 

شــدند. 
ــان(  ــار« )محمدحســین مهدوی ــم »ایســتاده در غب 5 فیل
»فروشــنده«  میرکریمــی(،  )ســیدرضا  »دختــر« 

)رضــا  »النتــوری«  فرهــادی(،  )اصغــر 
ــده(   ــدا پناهن ــد« )آی ــیان( و »ناهی  درمیش
در ابتــدای هفتــه آینــده، بــه عنــوان نماینــده 
ــای  ــش فیلم ه ــت در بخ ــرای رقاب ــران ب ای
غیرانگلیســی زبــان اســکار، رســما از ســوی 

فارابــی معرفــی خواهنــد شــد. 
بــه ایــن ترتیــب از فهرســت اولیــه فیلم های 
)وحیــد  اردیبهشــت«   ۱۹ »چهارشــنبه 

 جلیلونــد(، »اژدهــا وارد می شــود« )مانــی حقیقــی( 
و »ابــد و یــک روز« )ســعید روســتایی( حــذف شــده اند. 
ــنده«  ــر روی »فروش ــا ب ــماری از اعض ــود ش ــه می ش گفت
 بــه عنــوان گزینــه نهایــی بــه جمع بنــدی رســیده اند 
و برخــی نیــز دربــاره »دختــر« اثــر رضــا میرکریمــی نظــر 

مثبتــی دارنــد. 

درخشــید  خــوش  کــن  جشــنواره  در   »فروشــنده« 
و »دختــر« در جشــنواره مســکو جوایــز اصلــی را بــه دســت 

آورد. 
زمــان رأی گیــری از اعضــای آکادمــی بــرای انتخــاب 
نامزدهــا از 5 ژانویــه آغــاز می شــود و تــا ۱۳ ژانویــه ادامــه 
ــن  ــی ای ــای نهای ــت و نامزده ــد داش خواه
رویــداد ســینمایی نیــز روز ۲4 ژانویــه )5 

ــد. ــد ش ــام خواهن ــن( اع بهم
علمــی  و  فنــی  اعطــای جوایــز  مراســم 
اســکار، روز ۱۱ فوریــه ۲۰۱۷ )۲۳ بهمــن( 
برگــزار خواهــد شــد و دو روز بعــد، یعنــی از 
دوشــنبه ۱۳ فوریــه )۲5 بهمــن( رأی گیــری 
برنــدگان جوایــز  انتخــاب  بــرای  نهایــی 
 ۲۱ تــا سه شــنبه  اعضــا، حداکثــر  و  کلیــد می خــورد 
ــدگان خــود  ــد برگزی ــه )ســوم اســفند( فرصــت دارن فوری
را در شــاخه های گوناگــون انتخــاب کننــد. مراســم نهایــی 
اعطــای جوایــز هشــتادونهمین دوره جوایــز ســینمایی 
ــه ۲۰۱۷ )یکشــنبه ۸ اســفندماه( در  ــز، ۲۶ فوری اســکار نی

دالبــی تئاتــر لس آنجلــس برگــزار می شــود.

لیست کاندیدهای اسکار کوتاه تر شد
ــینمایی  ــم س ــه فیل ــار ک ــس آبی ــس« نرگ ــان »نف رم
آن هــم توســط خــود نویســنده، کارگردانــی شــده 
ــار  ــس آبی ــس« نرگ ــان »نف ــود. رم ــی می ش رونمای
)نویســنده( شــاه آبادی  حمیدرضــا  حضــور   بــا 

ســینما(  )تهیه کننــده  قاســمی   محمدحســین 
و انوشــه منــادی )داســتان نویس( در 
ــد و  ــابوری نق ــار نیش ــرای عط فرهنگس
بررســی می شــود. در خبــر برگــزاری ایــن 
ــس  ــت: نرگ ــده اس ــوان ش ــت عن نشس
ــر  ــد اث ــش از ۳۰ جل ــار، نویســنده بی آبی
داســتانی اســت که رمــان »نفــس« او از 
ســوی نشــر نیمــاژ منتشــر شــده اســت 
و در فهرســت پرفروش هــای ایــن ناشــر 

ــرار گرفــت. ــران ق ــاب ته ــی کت در نمایشــگاه بین الملل
 ایــن رمــان کــه بــه کارگردانــی آبیــار بــه فیلــم 
فیلــم  جشــنواره  در  شــده،  تبدیــل  ســینمایی 
بهتریــن  و دو جایــزه  نمایــش درآمــد  بــه  فجــر 
 بازیگــر نقــش مکمــل زن بــرای شــبنم مقدمــی 
ــه  ــی را ب ــگاه مل ــم در بخــش ن ــن فیل ــزه بهتری و جای

دســت آورد. همچنیــن در بخــش بین الملــل ایــن 
ــه  ــق ب ــاری موف ــال ج ــت ماه س ــنواره در اردیبهش جش
دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر زن بــرای بــازی پانتــه آ 

ــد. ــم ش ــن فیل ــا در ای پناهی ه
 »نفــس« قــرار اســت بــه زودی در ســینماهای سراســر 
 »۱4۳ »شــیار  شــود.  اکــران   کشــور 
می بینیــد  آینــه  در  آنچــه  از  »اشــیا  و 
فیلــم  دو  نزدیک ترنــد«،  شــما  بــه 
ســینمایی دیگــر مؤلــف رمــان »نفــس« 
ــت  ــه دس ــی را ب ــه جایزه های ــتند ک  هس

آورده اند.
 آبیــار عــاوه بــر ایــن، چنــد مســتند 
دارد.  خــود  کارنامــه  در  ســینمایی 
»نفــس«  رمــان  بررســی  و  رونمایــی  نشســت 
ــود  ــزار می ش ــهریورماه برگ ــت ونهم ش ــاعت ۱۸ بیس س
مراســم  ایــن  در  حضــور  بــرای  عاقه منــدان  و 
می تواننــد بــه فرهنگســرای عطــار نیشــابوری بــه 
 آدرس بزرگــراه نــواب جنــوب، خیابــان محبــوب مجــاز

انتهای خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند.

ــر  ــه هن ــره ای رو ب ــوان »پنج ــا عن ــران ب ــر ای ــر معاص ــر هن ــرور ب ــه م دو هفت
ــا نکوداشــت  ــی را ب ــاه و مســتند ایران ــای کوت ــش فیلم ه ــران«، نمای معاصــر ای
ــی و معاصــر ارمنســتان آغــاز کــرد.  »زاون قوکاســیان« در مرکــز هنرهــای تجرب
ــا  عصــر روز پنجشــنبه )۲5 شــهریورماه(، نمایــش فیلم هــای کوتــاه و مســتند ب
نمایــش فیلــم مســتند »زاون« ســاخته محمدرضــا ُمهیمــن و ســخنرانی حبیــب 
ــر  ــر معاص ــر هن ــرور ب ــینمایی م ــش س ــر بخ ــاز و مدی ــاجد مستندس باوی س
ــر ســینمای  ــه تأثیــر ارامنــه ب ــاوی ســاجد در مقدمــه ای ب ایــران شــروع شــد. ب
ایــران اشــاره کــرد و گفــت: ارامنــه بــا تاریــخ ســینمای ایــران پیونــد خورده انــد. 
راوانــس آگانیــاس بــا اولیــن فیلــم صامــت ایرانــی »آبــی و رابــی« از آغازگــران 
جــدی تاریــخ ســینمای ایــران اســت. بعدهــا ســاموئل خاچیکیــان بــود کــه تــا 
ــود  ــی ب ــه هیچــکاک ایران ــروف ب ــران و مع ــن فیلمســاز ای ــد دهــه، مهم تری چن
کــه عــاوه بــر تربیــت چنــد نســل از فیلمســازان ایرانــی، بیشــترین مخاطــب در 
تاریــخ ســینمای ایــران را بــا آثــارش داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه هنــگام اکــران 

ــدند.  ــته می ش ــاگر بس ــیاری تماش ــا از بس ــی از او، خیابان ه فیلم
او ادامــه داد: بعدهــا آربــی آوانســیان گونــه ای از ســینمای پیشــرو و دگراندیــش 
را بــا فیلــم »چشــمه« آغــاز کــرد. در زمینــه موســیقی فیلــم و ترانــه، واروژان بــه 
 شــدت اثرگــذار بــود. بازیگــران ارمنــی هــم عــاوه بــر تیــپ و لحــن خاصشــان
ــا  ــود ب ــاوت ب ــی متف ــه کل ــه ب ــتند ک ــش گذاش ــه نمای ــری را ب ــی از بازیگ جنس

ــران.  ــران ای ــر بازیگ ــس دیگ جن
کارگــردان مســتند »الالیــی جنــگ« افــزود: زاون قوکاســیان، مکمــل تأثیــر ارامنــه 
ــار  ــینمایی اعتب ــاب س ــه کت ــم، ب ــد فیل ــار نق ــود. او در کن ــران ب ــینمای ای ــر س ب
ــار  ــود. در کن ــترگی ب ــران، کار س ــینماگران ای ــاره س ــاب درب ــش از ۲۰ کت داد. بی
تألیــف و پژوهــش ســینمایی، مــدرس ســینما و دبیــر چنــد جشــنواره ســینمایی 
 بــود و گاهــی فیلــم هــم می ســاخت. خــود زاون می گفــت بعــد از مــادرم 
ــه را زاون  ــن جمل ــی ام هســتند. ای ــای زندگ ــن چیزه ســینما و انســان، مهم تری
ــا، مذهــب  ــر از جغرافی ــرای او ســینما مهم ت  در طــول زندگــی اش عملــی کــرد. ب

و قومیــت بــود؛ بــه همیــن دلیــل وقتــی فیلــم خــوب می دیــد، خــودش را ملــزم 
بــه حمایــت از آن فیلــم و فیلمســاز می دانســت.

 وی خاظرنشــان کــرد کــه او کاشــف بســیاری از فیلمســازان مهــم جــوان 
فیلم ســازان جــوان  فیلم هــای  و حتــی شــخصا  بــود  ایــران   در سرتاســر 

را به جشنواره های داخلی و خارجی می برد. 
 بــر اســاس ایــن گــزارش، فیلم هــای »شــب شــیدایی« ناصــر صفاریــان 
»ســینما آزادی« مهــدی ُطرفــی، »درس« مهــدی بوســتانی شــهربابکی، »کارت 
 قرمــز« حمــزه حاتــی، »مایــه« ماجدنیســی، »ســقوط« ابراهیــم ســعیدی نژاد

ــی  ــوی، »او« عل ــیدحمید موس ــن و کارون« س ــعیدآلبوعبادی، »م ــزر« س »ج
ــوش«  ــان خام ــا زب ــدان، »ب ــد عی ــت؟« مجی ــن کجاس ــرزمین م ــی، »س حیات
منوچهــر مشــیری، »نقــاش بــاد« عــزت هللا پــروازه، »قلم رنــج« حبیــب 
ــب ــل قری ــت« عس ــی، »بیس ــهره رعایت ــه« ش ــش وپنج دقیق ــاجد، »ش  باوی س

»صراخیــه« علــی شــهابی، »روزی شــبیه دیــروز« زینــب لویمــی، »شــیر خفتــه« 
ــلمانیان  ــاد س ــگ آب« عم ــی، »رن ــر ریال ــوازی« پریچه ــکویی، »م ــال اس جم
ــز  ــر در مرک ــا ۸ مه ــه از ۲5 شــهریور ت ــاه و مســتندی هســتند ک ــای کوت فیلم ه

ــش گذاشــته می شــوند. ــه نمای ــی و معاصــر ارمنســتان ب ــای تجرب هنره

کارگردان: اسماعیل براری
نویسنده: داریوش رعیت

ــگ  ــوش اســدزاده، افســر اســدی، ارژن ــی، داری بازیگــران: احمــد نجف
 امیرفضلــی، رامتیــن خداپناهــی، علیرضــا اوســیوند، رضــا توکلــی

مهــران رجبــی، فرشــید زارعی فــر، آرش نــوذری، ســتار هریــس 
ــه  ــرزاد دزدم ــرم، ف ــا خ ــادی، نی ــرا دولت آب ــری، میت ــنگ اصغ هوش

مهــدی زاده. آزاده 
ــراری  ــی« هشــتمین ســاخته اســماعیل ب ــم ســینمایی »۱۲ صندل فیل
اســت. اســماعیل بــراری پیــش از ایــن فیلم هــای »روز بــاران« 
»گــزارش مریــم«، »کویــر مــرگ«، »رقــص شــیطان«، »جهنــم ســبز«، 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــا« را کارگردان ــت بچه ه ــهر در دس ــیانه« و »ش »آش

ــل در  ــور کام ــه ط ــی« ب ــراری، »دوازده صندل ــماعیل ب ــه اس ــه گفت ب
بخــش خصوصــی تولیــد شــده و از هیــچ بودجــه دولتــی نیــز اســتفاده 

نکــرده اســت. 
اســماعیل بــراری دربــاره ســاخت فیلــم »۱۲ صندلــی« می گویــد: 
ــد  ــد ش ــال تولی ــت ۸۸ س ــه قدم ــی ب ــاس از رمان ــا اقتب ــم ب ــن فیل ای
از آن رمــان  اقتبــاس  بــه عملیــات جــدی   و دلیــل اصلــی ورود 
ــی  ــنواره های بین الملل ــی از جش ــی در یک ــگار خارج ــؤال خبرن ــه س ب
ــه  ــه نمون ــکان« ک ــین »پی ــاره ماش ــرا درب ــید »چ ــه پرس ــردد ک برمی گ
بســیار روشــن و بزرگــی از طنــز اقتصــادی، صنعتــی و اجتماعــی اســت 

ــازید؟« ــم نمی س فیل
  ایــن فیلــم در تیرمــاه ســال ۹۲ پروانــه نمایــش خــود را دریافــت کــرد 
و دلیــل تعویــق در اکــران عمومــی آن اختافــات مالــی ســرمایه گذار بــا 

تهیه کننــده و کارگــردان اثــر اســماعیل بــراری بــوده اســت.

معرفی کامل فیلمیادی از زاون قوکاسیان در ارمنستان

1۲ صندلی

جناب خان به خواب های من نفوذ کرده است
یحــی نداشــته ام و از خانــواده خــودم هــم بازمانــده ام. حتــی می توانــم بگویــم جنــاب خــان در  محمــد بحرانــی، صداپیشــه جناب خــان، می گویــد: مــن 2 ســال اســت کــه در بــازه تعطیلــی »خندوانــه« هــم تفر
ی را کــه فکــر کــرده ام بــه درد جنــاب خــان می خــورد، نوشــته ام و دوبــاره خوابیــده ام. مغــز  خواب هــای مــن هــم نفــوذ کــرده اســت؛ گاهــی مــن ۳ صبــح بیــدار شــده ام، گوشــی خــود را برداشــته ام و دیالــوگ یــا شــعر

مــن در حــال حاضــر از اتفاقــات پیرامونــی جنــاب خــان بــه شــدت خســته اســت.

در قاب تصویر

5060 م الف

آگهی مزایده عمومی واگذاری آزمایشگاه بیمارستان گلدیس شاهین شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
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تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

بهــروز بقایــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بــا 
ــه  ــدارد، گفــت: ب ــه« همــکاری ن ســری ســوم »خندوان
ــده   ــا تهیه کنن ــق ب ــدم تواف ــی و ع ــکات مال ــل مش دلی
ایــن برنامــه، در ســری ســوم حضــور نــدارم. ایــن بازیگر 
ــار  ــن روزهــای خــود اظه ــت ای ــاره  فعالی ــن درب همچنی
ــط زیســت  ــا موضــوع محی ــه ســریالی ب ــرد: فیلمنام ک
توســط پســرم، بهرنــگ بقایــی در دســت نــگارش اســت 
ــون  ــده دارم. تاکن ــر عه ــی آن را ب ــودم کارگردان ــه خ ک
نــگارش بیــش از 4 قســمت از ایــن ســریال بــه پایــان 

رســیده و قــرار اســت در چنــد روز آینــده، فیلمنامــه را بــه 
صداوســیما ببــرم. ایــن طــرح را بــرای ســازمان محیــط 
زیســت هــم فرســتاده بودیــم کــه آنجــا مســکوت مانــد. 
ــا  ــه  ســبز« ب ــر ســریال های »همســران« و »خان بازیگ
ــان اینکــه محیــط زیســت دغدغــه همیشــگی بشــر  بی
ــتانی  ــه داس ــک مجموع ــن ی ــد: ای ــادآور ش ــت، ی اس
ــرای آن در  ــوان ب ــاز و می ت ــان ب ــا پای ــه دار اســت ب ادام
حــوزه محیــط زیســت، موضوعــات مختلفــی را مطــرح 

کــرد.

چرا بهروز بقایی از خندوانه رفت؟

رمان »نفس« نرگس آبیار رونمایی می شود



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

داوری ایران، الگویی ندارد شنبه  27  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  254 ســـــال دوم        ݡسݒ

ســرمربی تیــم اکســین البــرز بــه »علــی لطیفــی« هشــدار داد کــه بیــش از ایــن بــا 
مصاحبه هــای غیرواقعــی بــه تیــم اســترس وارد نکنــد. او تهدیــد کــرد کــه در غیــر 
ایــن صــورت ممکــن اســت ادامــه همــکاری مشــترک بیــن ایــن دو مقــدور نباشــد. 
ــه شــرایط تیــم اکســین در رقابت هــای لیــگ دســته  ــا اشــاره ب فیــروز کریمــی ب
ــال  ــک فوتب ــگ دســته ی ــای لی ــت اکســین در رقابت ه ــرد: وضعی ــار ک ــک، اظه ی
خــوب اســت. رقابت هــا 30 هفتــه اســت و مــا تاکنــون توانســته ایم رونــد خوبــی 
ــم  ــان، مه ــن می ــم. در ای ــی کنی ــم ط ــازی در تی ــی و همسان س ــرای هماهنگ را ب
ایــن اســت کــه بــه تیــم استرســی وارد نشــود و همــه چیــز خــوب پیــش بــرود. 
ــی  ــرا اظهارات ــای لطیفــی اخی ــرز گفــت: متأســفانه آق ــم اکســین الب ســرمربی تی
نســنجیده و غیرواقعــی را مطــرح کــرده اســت؛ معتقــدم ایــن اظهــارات بــه تیــم 
آســیب می زنــد و بــه بازیکنــان نیــز اســترس وارد می کنــد. وی ادامــه داد: بایــد از 
هــر اظهــار نظــر غیرواقعــی بــرای جلوگیــری از ایجــاد اســترس در تیــم خــودداری 
کنیــم. آقــای لطیفــی، شــاگرد مــن بــوده و یکــی از 6 همــکار فنــی اکســین البــرز 
اســت؛ امــا اگــر ایــن وضعیــت ادامــه داشــته باشــد، دیگــر ایشــان جایــی در کنــار 
کادر فنــی نخواهــد داشــت. ســرمربی تیــم اکســین البــرز گفــت: علــی لطیفــی قلبا 
ــراد بزرگــی را کــه داشــته رفــع  ــی اســت؛ امــا متأســفانه نتوانســته دو ای آدم خوب
کنــد. او آدمــی اســت استرســی و ترســو. امیــدوارم کــه بــا توجــه بــه توصیه هــای 

مــن بتوانــد ماننــد ســایر شــاگردانم توفیــق فعالیــت در فوتبــال را داشــته اشــد.

هشدار فیروز کریمی به علی لطیفی

در حاشیه دربی 83 عکس: نود

ــه داوران  ــان و کمیت ــن دپارتم ــی بی ــه اختالف ــان اینک ــا بی ــان داوری ب ــس دپارتم رئی
فوتبــال نیســت، گفــت کــه بــه دنبــال ســاخت الگــو بــرای داوری ایــران اســت. حســن 
ــاره انتخابــش بــه عنــوان رئیــس دپارتمــان داوری فدراســیون فوتبــال  کامرانی فــر درب
ــه مــن کــرد  ــا وجــود شــرایط ســنی ب اظهــار کــرد: از فدراســیون کــه ایــن اعتمــاد را ب
ممنونــم. مــا کار جدیــدی را در دپارتمــان شــروع کرده ایــم و بــه دنبــال اصالحاتــی بــرای 
ــم  ــه را می بین ــت هم ــت حمای ــن حرک ــروع ای ــه در ش ــحالم ک ــتیم. خوش  داوری هس
و انــرژی می گیــرم. داور ســابق فوتبــال ایــران دربــاره شــعارهایی کــه در جریــان بــازی 
ــی  ــردم خیل ــاوت می ک ــه قض ــی ک ــودم زمان ــت: خ ــود، گف ــه داوری داده می ش علی
 وقت هــا متوجــه شــعارها نمی شــدم؛ چــون تمــام تمرکــزم بــر روی بــازی بــود 
و اتفاقــات بیــرون از زمیــن را نمی دیــدم. رئیــس دپارتمــان داوری در ادامــه خاطرنشــان 
کــرد: داوری مــا الگویــی نــدارد و هــر کســی بــه ســبک خــودش عمــل می کنــد. مــن 
در درجــه اول بــه فکــر ســاخت الگــو هســتم و می خواهــم آن را در کشــور پیــاده کنــم. 
کامرانی فــر دربــاره شــائبه اختــالف بیــن کمیتــه داوران و دپارتمــان داوری توضیــح داد: 
کلیــه کارهــای اجرایــی زیــر نظــر دپارتمــان اســت و مــا مســتقیم زیــر نظــر دبیــر کل 
فعالیــت می کنیــم. برداشــتی کــه از اختــالف بیــن دپارتمــان و کمیتــه داوران اســت بــه 
گذشــته بازمی گــردد. در حــال حاضــر ارتباطــات خوبــی بیــن کمیتــه داوران و دپارتمــان 
وجــود دارد. وی ادامــه داد: هــر موضوعــی کــه نــزد اصفهانیــان مطــرح می کنــم 
پذیرفتــه می شــود و او بــه مــن اطمینــان کــرده اســت. مــن اگــر در دپارتمــان بــه دنبــال 

حاشــیه ها باشــم، بــه کار اصلــی ام نخواهــم رســید.

کامرانی فر: داوری ایران، الگویی ندارد
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 ایران ـ کره جنوبی در شب عاشورا
بــه گفتــه محمدرضــا ســاکت 
ــا  ــی فیف ــای مل ــر تیم ه مدی
بــا درخواســت فدراســیون 
ــر  ــرای تغیی ــران ب ــال ای فوتب
ــره  ــران و ک ــازی ای ــان ب زم
نکــرده  موافقــت  جنوبــی 
اســت. ســاکت بــا اعــالم 
ــرای  ــا ب ــر برنامــه ای کــه فیف ــا ب ــر افــزود: بن ایــن خب
ایــران در نظــر گرفتــه، ایــن دیــدار در شــب عاشــورای 
ــاره  ــاکت در این ب ــد. س ــد ش ــزار خواه ــینی برگ حس
ــه  ــال ب ــس فدراســیون فوتب ــاج، رئی ــدی ت ــت: مه گف
ــا  ــد و ب ــفر کردن ــوئیس س ــه س ــی ب ــراه کارگروه هم
»جیانــی اینفانتینــو«، رئیــس فیفــا دیــدار داشــتند تــا 
درخصــوص تغییــر روز بــازی ایــران و کــره جنوبــی در 
چارچــوب مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام جهانــی 2018 
روســیه گفت و گــو کننــد. وی افــزود: ایــن دیــدار شــب 
ــل  ــه دلی ــزار خواهــد شــد و ب عاشــورای حســینی برگ
اینکــه در تقویــم فیفــا دی ثبــت شــده، امــکان تغییــر 
زمــان آن وجــود نداشــت. مدیرســازمان تیم هــای 
ملــی اعــالم کــرد کــه بــه طــور یقیــن ایــن دیــدار زودتر 
از ســاعت 8 شــب برگــزار خواهــد شــد؛ ایــن درحالــی 
ــا، زمــان  ــق اعــالم مراجــع رســمی فیف اســت کــه طب
برگــزاری ایــن دیــدار از ســاعت 20 بــه ســاعت 18:15 

دقیقه تغییر کرده است.

دژاگه رسما از العربی جدا شد
رئیــس باشــگاه فوتبــال العربــی قطــر اعــالم کــرد بــا 
ــن  ــی وی از ای ــرای جدای ــران ب ــوش ای ــک ملی پ هافب
تیــم بــه توافــق رســیده اســت. رئیــس باشــگاه العربی 
قطــر پــس از پیــروزی العربــی در اولیــن دیــدار خــود 
در ایــن فصــل از لیــگ ســتارگان قطــر، باالخــره دربــاره 
ــده اشــکان دژاگــه، هافبــک ملی پــوش کشــورمان  آین

صحبــت کــرد و جدایــی او را قطعــی دانســت. 
ــر  ــی قط ــگاه العرب ــس باش ــد، رئی ــن حم ــه ب خلیف
ــکالت  ــت: مش ــرق گف ــه الش ــا روزنام ــه ب در مصاحب
لژیونرهــا حــل شــد و توافقــات نهایــی بــرای جدایــی 
لوئیــس  و  شــد  انجــام  تیــم  از  دژاگــه  اشــکان 
ــن  ــا جایگزی ــیایی م ــهمیه آس ــوان س ــه عن ــز ب خیمن
ــت  ــن نوش ــش از ای ــری پی ــه قط ــود. روزنام او می ش
کــه دژاگــه از چنــد باشــگاه ایرانــی پیشــنهاد دارد و بــه 

ــردد.  ــران برگ ــگ ای ــه لی ــاد ب ــال زی احتم
ــت  ــی اس ــی از تیم های ــپولیس یک ــال پرس ــم فوتب تی
کــه خبرهایــی دربــاره عالقــه آن بــه جــذب دژاگــه بــه 
گــوش می رســد. ایــن بازیکــن ایرانــی فعــال مصــدوم 

اســت.

تغییر در انتخاب برنده توپ طال
انتخــاب برنــده تــوپ طــال تنهــا توســط روزنامه نــگاران 
برتــر اروپایــی خواهــد بــود. جایــزه تــوپ طــالی فیفــا 
ــن  ــال و برتری ــس فوتب ــزه فران ــا جای ــال 2010 ب از س
بازیکــن فیفــا یکــی شــد؛ امــا بــه علــت تمدیــد نشــدن 
ــه  ــال، ایــن جایــزه ژانوی قــرارداد فیفــا و فرانــس فوتب
ــوی  ــریه فرانس ــه نش ــی ب ــه تنهای ــاره ب ــال دوب امس
ــده  ــب برن ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــدا می کن ــاص پی اختص
ــا رأی روزنامه نــگاران برتــر اروپایــی  تــوپ طــال تنهــا ب
مشــخص خواهــد شــد. تــوپ طــال ماننــد بازی هــای 
ــال 2010  ــد. در س ــود آم ــه وج ــال 1956 ب ــورو در س ی
ــوری انتشــارات روزنامــه  ــه گــروه آمائ ــر ب جــوزف بالت
ــورو  ــون ی ــال 15 میلی ــس فوتب ــپ فرانســه و فران اکی

ــا از حقــوق ایــن جایــزه بهــره ببــرد.  پرداخــت ت
ــی  ــزه جهان ــن جای ــا در معتبرتری ــن ترتیــب فیف ــه ای ب
ــه  ــو ب ــی اینفانتین ــدن جیان ــا آم ــرد. ب ــدا ک ــور پی حض
ــا فرانــس فوتبــال  رأس فیفــا، رابطــه ایــن ســازمان ب
ــن  ــت ادامــه همــکاری قطــع وای ســرد شــد و در نهای
ــالم  ــه صــورت رســمی اع موضــوع پنجشــنبه شــب ب
ــزه  ــه جای ــرد ک ــم بگی ــد تصمی ــا بای ــون فیف شــد. اکن
ــا  ــد ی ــاره برمی گردان ــان را دوب ــن جه ــن بازیک بهتری
نــه؟ برنــده ایــن جایــزه از ســال 1991 تــا 2009 بــا رأی 
ــیون های  ــای فدراس ــی و رؤس ــم مل ــای تی کاپیتان ه

ــد. ــن می ش ــان تعیی ــال جه فوتب
لیــگ  از قهرمانــی در  رونالــدو پــس   کریســتیانو 
ــا  ــورو ب ــح ی ــد و فت ــال مادری ــه همــراه رئ ــان ب قهرمان
ــوپ  ــب ت ــت کس ــانس نخس ــال ش ــی پرتغ ــم مل تی
ــار  ــه ب ــن س ــش از ای ــی پی ــم پرتغال ــت. مهاج طالس

ــود. ــرده ب ــب ک ــزه را کس ــن جای ای

بازگشت امید به فوتسال ایران
ــر  ــش برت ــه نمای ــا ارائ ــران ب ــال ای ــان فوتس ملی پوش
نســبت بــه مراکــش 3 امتیــاز مهــم گرفتنــد تــا 
شرایطشــان بــرای راهیابــی بــه مرحلــه بعــد هموارتــر 
ــازی اول  ــه در ب ــران ک ــال ای ــی فوتس ــم مل ــد. تی باش
جــام جهانــی 2016 کلمبیــا بــا نتیجــه 5 بــر 1 از 
ــی در آن  ــرد ضعیف ــورد و عملک ــت خ ــپانیا شکس اس
ــاعت  ــود را از س ــابقه خ ــن مس ــت، دومی ــازی داش ب
ــر مراکشــی برگــزار کــرد کــه  ــروز براب 5:30 بامــداد دی
ایــن تیــم هــم در نخســتین دیــدار 5 بــر 0 از جمهــوری 

ــود.  ــه ب ــان باخت آذربایج
شــاگردان ناظم الشــریعه پــس از شــروع بــا اســترس 
ــان  ــرور زم ــه م ــل مراکــش ب ــی مقاب ــق ابتدای در دقای
ســوار بــازی شــدند و بــا اســتفاده حداکثــری از 
موقعیت هــا و البتــه از دســت دادن یــک پنالتــی 
نقطــه اول، موفــق شــدند 4 گل بزننــد؛ ولــی بــا 
ــم  ــتند، 2 گل ه ــاع داش ــط دف ــه در خ ــتباهاتی ک اش
خوردنــد؛ در نیمــه دوم ایــران نمایــش ضعیف تــری از 
نیمــه اول داشــت و ُپــر اشــتباه ظاهــر شــد کــه نتیجــه 

ــود.  ــت دو گل ب ــک گل و دریاف ــا ی آن زدن تنه
ــر  ــی ب ــازی شــد؛ ول ــروزی 3 امتی ــن پی ــا ای ــران ب ای
حســب تفاضــل گل کمتــر نســبت بــه تیــم ملــی 
ــدوار  ــت و امی ــرار گرف ــگاه ســوم ق آذربایجــان در جای
اســت بــا پیــروزی یــا حتــی تســاوی در آخریــن 
ــازی جــواز حضــور در جمــع 16 تیــم پایانــی را پیــدا   ب

کند.

 دوپینگ هیچ بانوی دوومیدانی کاری 
مثبت نبوده است

نائب رئیــس بانــوان فدراســیون 
دوومیدانــی گفــت: اینکــه گفتــه 
می شــود آزمایــش دوپینــگ 
ــی کار  ــوان دوومیدان یکــی از بان
ــت  ــده، درس ــالم ش ــت اع مثب

 نیســت 
این بــاره اشــتباه  و قطعــا در 
شــده اســت. پریســا بهــزادی دربــاره مثبــت اعــالم شــدن 
دوپینــگ یکــی از بانــوان دوومیدانــی کار ایــران اظهــار کرد: 
اصــال چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و آزمایــش دوپینــگ 
هیــچ یــک از دوومیدانــی کاران ایــران مثبــت اعالم نشــده 
اســت. اینکــه گفتــه شــده ایــن تســت مثبــت مربــوط بــه 
یــک دوومیدانــی کار بــوده، اصــال درســت نیســت. بهــزادی 
 ادامــه داد: مــن بــا دکتــر نــوروزی صحبــت کــرده ام 
و او نیــز اعــالم کــرد کــه چنیــن موضوعــی صحــت نــدارد. 
اصــال نامــه ای دربــاره ایــن دوپینــگ بــه فدراســیون 
دوومیدانــی نیامــده اســت و مــن بــا کیهانــی هــم در ایــن 
ــن موضــوع  ــی از ای ــم اطالع ــردم و او ه ــت ک ــاره صحب ب
نداشــت. در نهایــت بایــد بگویــم کــه ایــن نمونــه مثبــت 
مربــوط بــه دوومیدانــی نبــوده اســت. نائب رئیــس 
ــاره خداحافظــی لیــال  ــوان فدراســیون دوومیدانــی درب بان
رجبــی از دوومیدانــی نیــز گفــت: بعــد از اتفاقاتــی کــه در 
ریــو رخ داد، او اعــالم کــرد کــه مــی رود؛ البتــه فکــر 
می کنــم ایــن تصمیــم احساســی بــوده اســت. روز 
ــم، او در لیــگ دو  ــران آمدی ــه ای ــو ب ــا از ری ــه م بعــدی ک
ــی شــرکت کــرد و همیــن نشــان می دهــد کــه  دوومیدان

رجبی خداحافظی نکرده است.

برادر مسی محکوم شد
ــی  ــائل دادگاه ــاره وارد مس ــی دوب ــل مس ــواده لیون خان
شــدند. ایــن بــار ماتیــاس اوراســیو مســی، یکــی از 
ــا  ــی اســلحه ب ــه دلیــل حمــل غیرقانون ــرادران مســی ب ب
ــی  ــا، قاض ــس کینتان ــالو لوپ ــد. گونس ــه رو ش دادگاه روب
ــن  ــواده مســی ای ــه نفــع خان ــن ب شــهر روســاریو آرژانتی
ــدن  ــته ش ــود بس ــا وج ــق درآورد. ب ــه تعلی ــده را ب پرون
پرونــده، بــرادر مســی بایــد بــه مــدت یــک ســال 
دســت کم 4 ســاعت در طــول هفتــه بــه باشــگاه ورزشــی 
لئونــس روســاریو بــرود و در کالس هــای فوتبــال شــرکت 
کنــد. همچنیــن از اســتفاده از مــواد مخــدر و مشــروبات 
ــه  ــاس ب ــن، ماتی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــودداری کن ــی خ الکل
پرداخــت 8 هــزار یــورو محکــوم شــد. اکتبــر ســال 
گذشــته، اتومبیــل بــرادر مســی توســط مأمــوران متوقــف 
و پــس از بررســی داخــل ماشــین او اســلحه پیــدا شــد. 
خانــواده مهاجــم آرژانتینــی پیــش از ایــن نیــز دادگاهــی 
شــده بودنــد؛ لیونــل بــه همــراه پــدرش خورخــه جــوالی 
ســال جــاری بــه دلیــل فــرار مالیاتــی بــه دادگاه احضــار 

شــدند.

شانس کسب مدال جهانی را داریم
ــگ از روز  ــور پیشــرفت ملی پوشــان گراپلین ــری مهرپ مه
نخســت اردوهــا تــا بــه امــروز را جالــب توجــه دانســت 
و قــول کســب مــدال جهانــی داد. مربــی ارشــد کشــتی 
ــروع  ــدای ش ــه در ابت ــان اینک ــا بی ــوان، ب ــگ بان گراپلین
بودنــد  ضعیــف  فوق العــاده  ملی پوشــان   تمرینــات، 
دادیــم  فراخــوان   1395 ســال  از  پیــش   افــزود: 
و نفــرات اول تــا ســوم کشــوری بــه همــراه مربیانــی کــه 
ــد  ــب کردن ــوم را کس ــا س ــای اول ت ــا مقام ه ــم آن ه  تی
ــکاران  ــدا ورزش ــم. در ابت ــاز کردی ــا را آغ ــوت و اردوه دع
ــی  ــدک آمادگ ــا ان ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــف بودن ــیار ضعی بس
جســمانی در مســابقات کشــوری حضــور داشــتند. آن هــا 
ــو و  ــودو ووش ــد ج ــف مانن ــته های مختل ــان رش قهرمان
جوجیتســو بودنــد کــه بعــد از چنــد ســال کنــار گذاشــتن 
ــد.  ــرده بودن ــاز ک ــه ای را آغ ــاره ورزش حرف ورزش، دوب

مهرپــور پــس از چنــد دوره برگــزاری اردوهــای تیــم 
ملی پوشــان  جســمانی  آمادگــی  پیشــرفِت   ملــی، 
ــد دوره  ــس از چن ــرد: پ ــح ک ــی و تصری ــوب ارزیاب را خ
برگــزاری اردوهــا، انعطــاف و آمادگــی جســمانی دختــران 
ــه طــوری  کشــتی گیرمان بســیار خــوب شــده اســت؛ ب
ــن رشــته اســت از  ــان ای ــه از قهرمان ــا ک ــی ایرن ــه حت ک
وضعیــت آمادگــی جســمانی و انعطــاف ورزشــکاران 

راضــی اســت.
ــدان  ــرای عالقه من ــته ب ــن رش ــت در ای ــاره فعالی  او درب
ــت  ــتی اس ــیون کش ــر فدراس ــر نظ ــگ زی ــت: گراپلین گف
و عالقه منــدان بــا مراجعــه بــه هیئت هــا می تواننــد 
ایــن رشــته را پیگیــری کننــد و اگــر در هیئتــی گراپلینــگ 
نبــود، می تواننــد بــا فدراســیون کشــتی در ارتبــاط باشــند 

ــود. ــزام ش ــتان ها اع ــه اس ــی ب تامرب

 اجرای قوانین جدید کشتی فرنگی
 الزامی شد

رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون کشــتی گفــت: قوانیــن 
ــت در  ــذف نشس ــر ح ــی ب ــی مبن ــتی فرنگ ــد کش جدی
خــاک، می بایــد از ایــن پــس در تمامــی مســابقات 
ــم  ــد ابراهی ــود. محم ــال ش ــی اعم ــی و بین الملل داخل
امامــی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بــا توجــه بــه نامــه 
ارســالی از اتحادیــه جهانــی کشــتی، اجــرای قانــون 
»حــذف شــدن خــاک« از کشــتی فرنگــی اجباری شــده 
ــی  ــد در تمام ــررات می بای ــن مق ــاس ای ــن اس ــر ای و ب
مســابقات داخلــی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه 

ــود.  ــی ش اجرای
داور المپیکــی کشــتی ایــران خاطرنشــان کــرد: در همیــن 
ــر  ــتی سراس ــای کش ــای هیئت ه ــی رؤس ــتا از تمام راس
ــی  ــابقات داخل ــی مس ــده، تمام ــت ش ــور درخواس کش
ــام آن  ــر انج ــرا و ب ــن اج ــن قوانی ــا ای ــی ب و بین الملل
 در مســابقات شهرســتانی و اســتانی تأکیــد جــدی 
ــه در  ــه ای ک ــه جلس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــود. امام ش
ــور  ــا در کش ــال اروپ ــر 23 س ــی زی ــای قهرمان رقابت ه
لهســتان برگــزار شــد، بعضــی اصالحــات در قوانیــن 
کشــتی فرنگــی بــه تصویــب رســید و تصمیــم بــر ایــن 
شــد تــا دســتور نشســتن در خــاک بــرای رده بزرگســاالن 

ــل حــذف شــود. ــور کام ــه ط ب
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ــه زهــرا  ــران ب هفتمیــن مــدال طــالی کاروان پارالمپیــک ای
نعمتــی، قهرمــان شایســته ایــران و البتــه یکی از ورزشــکاران 
ــه  ــی ب ــی در حال ــرا نعمت ــید. زه ــا رس ــوب برزیلی ه محب
دومیــن مــدال خــود رســید کــه بعــد از ســاره جوانمــردی کــه 
دو مــدال طــال کســب کــرده، بهتریــن عملکــرد را در کاروان 
ورزشــی ایــران داشــته اســت. زهــرا نعمتــی، قهرمــان دوره 
گذشــته پارالمپیــک، کــه بازی هــای المپیــک را نیــز تجربــه 
کــرده و پرچمــدار کاروان ایــران در المپیــک نیــز بــوده اســت 
ــان  ــدازی باکم ــرو تیران ــای ریک ــال رقابت ه ــه فین در مرحل
ــرار  ــن ق ــور چی ــان وو« از کش ــون ی ــر »چ ــک براب پارالمپی
گرفــت و بــا نتیجــه 6 بــر 4 پیــروز شــد تــا هفتمیــن طالیــی 
کاروان »منــا« لقــب بگیــرد. نعمتــی می گویــد: از فکــر 
ــد کارم  ــث ش ــم و باع ــرژی می گرفت ــردم ان ــه م ــردن ب ک
ــی  ــک حس ــود. ی ــی ب ــی عال ــال خیل ــود. فین ــر ش راحت ت
ــه  ــن ب ــوم و ای ــده می ش ــت برن ــن می گف ــه م ــه ب ــود ک ب
ــود کــه اینجــا حضــور داشــتند و پیــروزی  خاطــر افــرادی ب
مــرا می خواســتند. وی بــا اشــاره بــه دختــر خردســالی کــه 
مــادرش نــام زهــرا را بــرای وی انتخــاب کــرده، گفــت: ایــن 
ــدی  ــه کار مفی ــم ک ــت می دان ــر اینجاس ــرا، اگ ــتم زه دوس
کــه قــرار بــوده را انجــام داده ام. هدفــم ایــن بــود کــه قلــب 
قهرمــان مــردم دنیــا ر ا بیــدار کنــم. بــه همــه ثابــت کــردم 
ــر  ــد ه ــان می توانی ــا ذهنت ــت. ب ــتن اس ــتن توانس خواس
ــد.  ــه دســت آوری ــان ب ــام وجودت ــا تم ــد ب آنچــه می خواهی
ــود. چیــزی  ــر ب ــه بزرگ ت ــرای مــن یــک هدی ایــن امــروز ب

کــه بیشــتر بــه مــن چســبید ایــن بــود کــه توانســتم نتیجــه 
زحماتــم را ببینــم. فقــط هدفــم مــدال گرفتــن نبــود. آنچــه 
بــرای مــن ارزش داشــت، ایــن بــود کــه بــر قلــب بســیاری 

ــر بگــذارم. از مــردم تأثی
   هفت طال، شش نقره و شش برنز

کاروان ایــران تاکنــون موفــق بــه کســب هفــت طــال، شــش 
ــو  ــک 2016 ری ــای پارالمپی ــز در بازی ه ــش برن ــره و ش نق
ــا روز هشــتم پارالمپیــک  ــران ت شــده اســت. مدال هــای ای

2016 ریــو بــه شــرح زیــر اســت:
)تیرانــدازی(، مجیــد فرزیــن  طــال: ســاره جوانمــردی 
نیــزه(  )پرتــاب  خالونــدی  محمــد   )وزنه بــرداری(، 
و غالمرضــا رحیمــی )تیرانــدازی با کمــان(، ســاره جوانمردی 
)50 متــر خفیــف(، ســیامند رحمــان )وزنه بــرداری( و زهــرا 

نعمتــی )تیرانــدازی بــا کمــان ریکرو(.
نقــره: ســامان پاکبــاز )پرتــاب وزنــه(، علیرضــا قلعه ناصــری 
ــروی  ــس ریک ــر )میک ــی و رنجب ــک(، نعمت ــاب دیس )پرت

تیمــی(، ســجاد محمدیــان )پرتاب وزنــه( و عبــدهللا حیدری 
ــزه(. ــاب نی ــزه( و ســجاد نیک پرســت )پرت ــاب نی )پرت

ــر  ــم رنجب ــر(، ابراهی ــری )دوی 1500 مت ــان نصی ــز: پیم برن
ــرداری(  ــادق زاده )وزنه ب ــی ص ــان(، عل ــا کم ــدازی ب  )تیران
و اســدهللا عظیمــی )دوومیدانــی( و جــواد حردانــی )پرتــاب 

نیــزه(، محســن کائیــدی )پرتــاب نیــزه(.
   پرچم ایران، بهانه جدید عرب ها

ــران  ــه ورزش ای ــود علی ــازی خ ــه جنجال س ــعودی ها ب س
ــار از نوشــته انگلیســی  ــن ب ــد و ای ــه می دهن ــان ادام همچن
ــاس  ــر روی لب ــران ب ــم ای ــش پرچ ــارس« و نق ــج ف »خلی
ــک خشــمگین  ــران در پارالمپی و وســایل اعضــای کاروان ای
ــت  ــی اس ــتان مدع ــک عربس ــی المیپ ــه مل ــده اند. کمیت ش
ــز  ــک تحریک آمی ــی در پارالمیپ ــکاران ایران ــار ورزش ــه رفت ک
اســت. کاروان ســعودی ها کــه در برزیــل حضــور دارد اعــالم 
ــای  ــه رفتاره ــه آنچ ــود را ب ــمی خ ــراض رس ــه اعت ــرد ک ک
ــی  ــه عال ــه کمیت ــد، ب ــران خوانده ان ــز کاروان ای تحریک آمی

ــد. ــه داده ان ــک ارائ ــای المپی ــزاری رقابت ه برگ
   جایگاه چهاردهم

بازی هــای  هشــتم  روز  در  ایــران  پارالمپیــک  کاروان 
ــدال  ــک م ــز و ی ــدال برن ــه دو م ــو ب ــک 2016 ری پارالمپی
طــال رســید تــا بــدون تغییــر نســبت بــه روز قبــل در 
بگیــرد.  قــرار  مدال هــا  رده بنــدی  چهاردهــم  جایــگاه 
ــال  ــال و والیب ــم فوتب ــج خــوب تی ــه نتای ــا توجــه ب ــه ب البت
 ایــران، انتظــار طالهــای بیشــتر اصــال دور از دســترس

نیست.

نگاهی به نتایج کاروان پارالمپیک ایران

هفت طالی دلچسب

ایــران  آزاد جوانــان  تیــم ملــی کشــتی  مربــی 
مســابقه های جهانــی فرانســه را بســتر تولــد پیمــان 
بیابانــی و حســین شــهبازی، بــه عنــوان دو پدیــده 

ــت.  ــان دانس ــران و جه ــتی ای کش
تــورج ظفــری بــا ارزیابــی عملکــرد تیــم ملــی 

در  ایــران  جوانــان  آزاد  کشــتی 
ــه  ــه ب ــان ک ــی جه ــای قهرمان رقابت ه
ــا دو مــدال طــال  چهارمــی ایــن تیــم ب
یــک نقــره و یــک برنــز انجامیــد، اظهار 
کــرد: مســابقه های جهانــی جوانــان 
باالیــی  بســیار  ســطح  از  امســال 
ــی  ــه کم ــی و چ ــاظ کیف ــه لح ــه ب چ
ــا  ــر ب ــورهای دیگ ــود و کش ــوردار ب برخ

ــان  ــابقه ها، نش ــن مس ــود در ای ــگ خ ــور پررن حض
ــترده ای  ــرمایه گذاری گس ــزی و س ــد برنامه ری دادن
ــا  ــگاه آن ه ــه ن ــان داشــته اند؛ چــرا ک روی رده جوان
 پشتوانه ســازی بــرای تیــم ملــی بزرگساالنشــان 

و موفقیت در المپیک 2020 توکیوست.
 مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد جوانــان ایــران 

افــزود: در روز نخســت، مــا در 4 وزن اول توانســتیم 
ــدال  ــی داشــته باشــیم و 2 م ــرد بســیار خوب عملک
خوشــرنگ طــال را از آن خــود کنیــم؛ امــا متأســفانه 
داشــتیم  انتظــار  کــه  آن طــور  دوم  وزن   4  در 
داشــتند  را  شایســتگی اش  مــا  و کشــتی گیران 
ــت  ــور دس ــج درخ ــه نتای ــتیم ب نتوانس
پیــدا کنیــم. البتــه کشــتی گیران مــا 
ــم  ــای تی ــور در اردوه ــا حض ــی ماه ه ط
متحمــل  را  زیــادی  زحمــات  ملــی، 
ــه از  ــد ک ــان دادن ــا نش ــدند و واقع ش
ــب  ــرای کس ــادی ب ــوان زی ــزه و ت انگی
افتخــار برخوردارنــد؛ امــا بــه هــر شــکل 
اســت  بی رکــوردی  ورزش   کشــتی، 
ــادی در  ــل زی ــه، عوام ــای پای ــا در رده ه و مخصوص
کســب نتیجــه اثرگذارنــد. پیمــان بیابانــی و حســین 
شــهبازی بــا دو مــدال طالیــی کــه بــرای ایــران بــه 
دســت آوردنــد، نشــان دادنــد تیــم ملــی بزرگســاالن 
مــا از دو چهــره بســیار خــوب بــرای ســال های 

آینــده برخــوردار شــده اســت.

در مسابقات جوانان جهان، دو پدیده کشتی ایران متولد شدند
کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال ایــران بــرای پوشــیدن 
پیراهــن تیــم پیــکان و بــازی در پرافتخارتریــن تیــم 
ایــران و آســیا بــا دســتمزدی بســیار کمتــر از فصــول 
قبلــی در ایــن لیــگ بــه میــدان خواهــد رفــت. قبــل 
ــر پیوســتن  ــی ســال جــاری خب از آغــاز لیــگ جهان

ــی  ــم مل ــان تی ــروف، کاپیت ــعید مع س
ــور  ــه ط ــکان ب ــه پی ــران ب ــال ای والیب

رســمی منتشــر شــد.
ترکیــه  و  ایتالیــا  از  پیشــنهاداتی  او   
هــم داشــت؛ امــا ترجیــح داد در ایــران 
مانــدگار شــود و بــرای اولیــن بــار 

ــد.  ــن کن ــر ت ــکان را ب ــن پی پیراه
ســابقه حضــور  ســایپا  در  ســال  پیش تــر 3  او 
ــه  ــهرداری ارومی ــازی در ش ــس از ب ــا پ ــت، ام داش
متیــن ورامیــن، کالــه و دامــاش، یــک بــار دیگــر بــه 
تهــران بازگشــت و در جمــع شــاگردان پیمــان اکبری 
قــرار گرفــت. موضــوع مهــم پیــش فصــل لیــگ 95 

ــن  ــه تأمی ــود ک ــروف ب ــعید مع ــرارداد س ــغ ق مبل
ــا  ــد؛ ام ــی برمی آم ــم ایران ــر تی ــه از کمت ــن هزین ای
ــا پیــکان  ــا ســروصدایی ب ــدون هیــچ حاشــیه ی او ب
ــکان  ــرمربی پی ــری، س ــان اکب ــت. پیم ــرارداد بس  ق
در گفت وگویــی گفتــه اســت: »قــرارداد معــروف 

ــت.«  ــته اس ــال گذش ــف س نص
حــاال شــاید قــرارداد معــروف بــا پیــکان 
نصــف مبلــغ شــهرداری ارومیــه نباشــد؛ 
امــا او نزدیــک بــه یــک میلیــارد کمتــر از 
پیــکان دســتمزد گرفــت. مبلــغ قــرارداد 
معــروف در ســال گذشــته یــک میلیــارد 
و ششــصد میلیــون تومــان بــوده اســت 
و اگــر طبــق قوانیــن او بــرای ســال جدیــد 25 درصــد 
ــه می کــرد، عــددی نزدیــک  ــرارداد خــود اضاف ــه ق ب
ــان  ــا کاپیت ــد؛ ام ــتمزد او می ش ــارد دس ــه 2 میلی ب
تیــم ملــی بــرای بــازی در پیــکان بــا مبلغــی کمــی 

بیشــتر از یــک میلیــارد بــه توافــق رســیده اســت.

تخفیف یک میلیاردی معروف به پیکان
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حتما بخوانید!
رونمایی از بسته سرمایه گذاری ...

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

یکــی از ســفرهای پرطرفــدار ایــن روزهــای بــازار 
تورهــای ارزان قیمتــی اســت کــه بــه تــور لحظــه آخری 
معــروف شــده اســت. نــام ســفرهای لحظــه آخــری 
ــه  ــم ب ــه تصمی ــفرهایی ک ــت؛ س ــان اس روی خودش
انجــام آن در لحظــات آخــر گرفتــه شــده، خیلــی زود 
بلیــت ســفر خریــداری و چمدان هــا بســته می شــود، 
ــوع ســفر کــردن،  ــدون برنامه ریــزی. ایــن ن آن هــم ب
چنــد ســالی اســت کــه توســط یکــی دو آژانــس 

گردشــگری مــد شــده اســت. 
ایرالیــن  دو  یکــی  پروازهــای  آژانس هــا   ایــن 
را خریــداری کردنــد و بــرای اینکــه هنــگام پــرواز 
ــه قیمــت بســیار  ــان نشــوند صندلی هــا را ب دچــار زی
کــم فروختنــد. اســتقبال مــردم از ایــن حــراج آن قــدر 
زیــاد بــود کــه آن هــا را تشــویق کــرد از ایــن بــه بعــد 
آن هــا  مانــد،  هواپیمــا خالــی   اگــر صندلی هــای 
ــده  ــات مان ــن لحظ ــری در آخری ــای چارت را در پروازه
ــر  ــن دفات ــرواز بفروشــند. در آن صــورت هــم ای ــه پ ب
ــرواز  ــی پ ــا خال ــم هواپیم ــرد و ه ــد ک ــرر نخواهن ض
نمی کنــد؛ همچنیــن از آنجــا کــه تعــدادی از ایــن 
بیشــتر  بــه قیمتــی  پیــش  صندلی هــا مدت هــا 
فروختــه شــده بــود، تنــزل قیمــت ضــرری بــه 
آن هــا وارد نمی کــرد. همیــن شــد کــه بســیاری 
 دیگــر از آژانس هــای مســافرتی نیــز چنیــن کاری 
را تکــرار کردنــد واکنــون تــب فــروش تورهــای لحظــه 
ــه  ــفر ب ــرای س ــودی ب ــه ن ــای دقیق ــری و بلیت ه آخ

ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــژه آن های ــی به وی ــورهای خارج کش
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــتر ش ــد، بیش ــزا ندارن وی
ــن  ــافرتی، اولی ــر مس ــا دفات ــاس ب ــافران در تم مس
سؤالشــان دربــاره داشــتن تــور لحظــه آخــری اســت. 
بایــد دیــد چــه اتفاقــی در ایــن نــوع تورهــا می افتــد. 
ســفر  بســته های  از  کــه  شــکایت هایی  معمــوال 
ــود  ــی می ش ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــا ب آژانس ه
ــز حــول و حــوش همیــن تورهــای لحظــه آخــری  نی

ــور ارزان  ــک ت ــد ی ــا خری ــراد ب ــه اف ــرا ک ــت؛ چ اس
تحــت تأثیــر تبلیغــات دفاتــر قــرار می گیرنــد و اقــدام 
بــه ســفر می کننــد؛ امــا در هنــگام ســفر متوجــه 
ــل ۴  ــده هت ــا وع ــه آن ه ــه ب ــر چ ــه اگ ــوند ک می ش
ــل  ــع هت ــا در واق ــد، ام ســتاره، ترانســفر و ... را داده ان
ــات  ــر خدم ــه مســافر داده شــده و از دیگ 2 ســتاره ب
تــور نیــز کاســته اند. همیــن موضــوع موجــب اعتــراض 
ــخ  ــا پاس ــه آن ه ــر ب ــا دفات ــود؛ ام ــگران می ش گردش

ــات بیشــتری می خواســتید  ــر خدم ــه اگ ــد ک می دهن
ــت  ــد. در حقیق ــز می پرداختی ــول بیشــتری نی ــد پ بای
ــته  ــا بس ــد ت ــم کرده ان ــور ک ــات ت ــر از خدم ــن دفات ای

ــر شــود! ســفر ارزان ت
کمفروشییاارزانفروشی 

ــر مســافرتی از  ــه گفتــه کارشناســان، بعضــی از دفات ب
آنجــا کــه تقاضــای بــازار را در فــروش بیشــتر تورهــای 
لحظــه آخــری می داننــد، از ایــن ترفنــد اســتفاده 
می کننــد و نــام تورهــای خــود را دقیقــه نــودی 
می گذارنــد. آن هــا در حقیقــت همــان تور همیشــگی را 
می فروشــند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بــا کــم کــردن ســتاره 
ــت  ــور قیم ــر ت ــات دیگ ــی از خدم ــا بعض ــا ی  هتل ه

را پایین آورده و برای آن زمان تعیین می کنند.
آرامشسفر 

تورهــای لحظــه آخــری بــه نوبــه خــود اتفــاق نامبارکی 
ــد توجــه شــود کــه بخشــی از ســفر ــا بای  نیســت؛ ام
ــه  لــذت آن و آرامــش خاطــری اســت کــه در ســفر ب
از  برنامه ریــزی نکــردن  بنابرایــن  وجــود می آیــد. 

ــد.  ــم می کن ــفر ک ــذت س ل
ــای  ــات توره ــه از خدم ــد ک ــرار باش ــر ق ــویی اگ از س
ــز  ــکات ری ــه ن ــد ب لحظــه آخــری اســتفاده شــود، بای
قــرارداد بــا دفاتــر مســافرتی دقــت کــرد: زمــان پروازها 
ــهر  ــز ش ــا مرک ــل ب ــافت هت ــزا، مس ــت و وی ــرخ بلی  ن
و ... ؛ چــرا کــه در بســیاری از مــوارد، تورهــای لحظــه 
ــه  ــا هزین ــن دلیــل ارزان هســتند کــه ی ــه ای آخــری ب
ــهر  ــارج از ش ــل خ ــا هت ــده ی ــر ش ــا کس ــزا از آن ه  وی

است.

نگاهی به تورهای لحظه آخری

سفر در دقیقه 90

کســب وکار«   ۱۰۰ هتــل،   ۱۰۰« ســرمایه گذاری  بســته 
بســته  می شــود.  رونمایــی  گردشــگری  همایــش  در 
بــر اســاس آخریــن مطالعــات و  ســرمایه گذاری کــه 
ارزیابی هــا بــا همــکاری کارشناســان، اســتانداران شــهرداران 
ــران میــراث فرهنگــی اســتان ها تهیــه شــده اســت،  و مدی
بــا عنــوان »۱۰۰ هتــل، ۱۰۰ کســب وکار« در ۳۱ اســتان کشــور 

ــود.  ــی می ش ــش رونمای ــن همای در ای
ســامی ابراهیم بــای   غام حیــدر 

دبیــر اجرایــی همایــش بین المللــی 
ــگری  ــت گردش ــرمایه گذاری در صنع س
ــزود:  ــی اف ــاد مقاومت ــرد اقتص ــا رویک ب
ــم انداز  ــتای چش ــش در راس ــن همای ای
توســعه صنعــت گردشــگری و هتلــداری 
در ایــران بــا حضــور مقامــات عالی رتبــه 
کشــور، ۱۱ مهرمــاه ســال جــاری برگــزار 

می شــود.
ــرکت های  ــر ش ــاوه ب ــش ع ــن همای ــه داد: در ای  وی ادام
بــزرگ صنعــت هتلــداری و ســاختمان داخلــی، حــدود ۶۰ 
شــرکت و هلدینــگ خارجــی فعــال در ایــن حــوزه حضــور 

خواهنــد داشــت و همچنــان بســیاری از شــرکت ها از 
ــام  ــگاه اع ــور در نمایش ــرای حض ــف ب ــورهای مختل کش

آمادگــی می کننــد. 
ــعه  ــرای توس ــه ب ــان اینک ــا بی ــش ب ــی همای ــر اجرای دبی
ــن  ــش اماک ــد افزای ــور، نیازمن ــگری در کش ــت گردش صنع
توســعه  کــرد:  تصریــح  هســتیم،  مناســب  اقامتــی 
ــش  ــد افزای ــگری نیازمن ــت گردش صنع
اســت  ایــن صنعــت  در   محصــوالت 
ــی و  ــن اقامت ــودن از اماک ــوردار ب و برخ
هتل هــای مناســب، یکــی از مهم تریــن 
محصــوالت صنعــت گردشــگری در دنیــا 

ــود.  ــوب می ش محس
همایــش بین المللــی ســرمایه گذاری 
در صنعــت گردشــگری روزهــای ۱۱ و ۱2 
ــر 2۰۱۶( در  ــاه ۱۳۹۵ )2 و ۳ اکتب مهرم
ــران و  ــوری اســامی ای ــی جمه ــش بین الملل ســالن همای
ــون ۳ شــرکت  ــزار می شــود. تاکن ــران برگ ــای ته ــل هم هت
فرانســوی شــامل اکــور، بوئیــک و وینســی برای شــرکت در 

ــد. ــی کرده ان ــام آمادگ ــن اجــاس اع ای

رونماییازبستهسرمایهگذاری»۱۰۰هتل،۱۰۰کسبوکار«
ــا  ــارت گفــت: حقــوق شــهدای من رئیــس ســازمان حــج و زی
ســعید  می شــود.  پیگیــری  بین المللــی  کمیته هــای  در 
ــرد: امســال برنامه هــای نخســتین ســالگرد  ــان ک اوحــدی بی
در سراســر  انســجام خاصــی  بــا  منــا  فاجعــه  شــهدای 
کشــور برگــزار شــد. اجــرای برنامه هایــی چــون برگــزاری 

دانش آمــوزان  نفــری   ۴۷۷ ســرود 
بســیجی بــه یــاد ۴۷۷ شــهید ایرانــی 
ــاص  ــجدالحرام، اختص ــا و مس ــه من فاجع
ــار  ــه آث ــدس ب ــاع مق ــوزه دف ــی از م  بخش
و دل نوشــته های شــهدای منــا، برگــزاری 
ــان  ــعید قرب ــد س ــاز عی ــه و نم ــای عرف دع
و کنگره هــای ملــی شــعر از جملــه ایــن 
برنامه هــا بــوده اســت. اوحــدی ادامــه 
ــا  ــا ب ــهدای من ــالگرد ش ــتین س داد: نخس

ــی  ــه محتوای ــج کمیت ــکیل پن ــهید و تش ــاد ش ــت بنی  محوری
و اجرایــی انجــام شــد. رئیــس ســازمان حــج و زیــارت اضافــه 
کــرد: ایــن کمیته هــا شــامل کمیتــه اطاع رســانی، کمیتــه 

ــوا  ــن محت ــه تعیی ــهید، کمیت ــاد ش ــت بنی ــا محوری ــم ب  مراس
و کمیتــه ای متشــکل از مجموعه هــای مردم نهــاد و همچنین دو 
کمیتــه دیگــر بــا رویکــرد بین المللــی بودنــد. اوحــدی بــا اشــاره 
ــام  ــات مق ــال فرمایش ــتان در قب ــی عربس ــع انفعال ــه موض ب
معظــم رهبــری خاطرنشــان کــرد: موضــع انفعالــی و ســخیف 
ــات  ــال مطالب ــعودی در قب ــتان س عربس
ــری و اینکــه  ــام معظــم رهب منطقــی مق
 تمامــی مســلمانان ایــران اعــم از شــیعه 
و ســنی را از اســام خــارج دانســته 
ــور  ــن کش ــف ای ــان دهنده ضع ــود، نش ب
اوحــدی  اســت.  خــود  مناســبات  در 
خاطرنشــان کــرد: درخواســت خیلــی 
از خانواده هــای شــهدای منــا، دیــدار 
ــود کــه ایــن  ــا مقــام معظــم رهبــری ب ب
دیــدار در ۱۷ شــهریورماه امســال بــا شــرکت خانواده هــای 
ــان دهنده اوج  ــه نش ــن قضی ــد و ای ــام ش ــا انج ــهدای من ش

ــود. ــا ب ــهدای من ــت ش ــم بزرگداش ــزاری مراس ــکوه برگ ش

اقدامستادبازسازیعتباتچهارمحالوبختیاری

حمایتاز۱۵هزارزائرکربال
بازســازی  ســتاد  مســئول 
ــال  ــات چهارمح ــات عالی  عتب
بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و 
ضعــف اطاع رســانی دربــاره 
بنی هاشــم  قمــر  موکــب 
علیه الســام در اربعیــن ســال 
امســال  گفــت:  گذشــته 
ــا  ــام در کرب ــم علیه الس ــر بنی هاش ــرت قم ــب حض موک
مســتقر می شــود و ایــن ســتاد ۱۵ هــزار نفــر را در کربــا 
ــوی  ــر موس ــید جعف ــد. س ــرار می ده ــت ق ــورد حمای م
ادامــه داد: اســتان های دیگــری کــه هــم از نظــر جمعیــت 
و هــم از نظــر امکانــات ضعیف تــر هســتند، از مــا بســیار 
پیش تــر هســتند و از همیــن االن بایــد فکــر روزی را کــرد 
ــرد  ــرار بگی ــا ق  کــه اربعیــن در فصــل تابســتان و اوج گرم
و نشــود ۱۰ هــزار نفــر زائــر اربعیــن را در دمــای ۵۰ درجــه 
در چــادر اســکان داد؛ راهــکار، ســاخت زائرســرایی در کربا 

یا نجف است.

برگزاریجشنواره
»فرزندبیشتر،زندگیشادتر«درکاشان

ــام  ــان، حجت االس ــن از کاش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــه منطق ــز حوزه هــای علمی ــر مرک منصــور فرجــی، مدی
کاشــان، در جشــنواره »فرزنــد بیشــتر، زندگــی شــادتر« 
ــای  ــجد خاتم االنبی ــل مس ــنبه مقاب ــامگاه پنجش ــه ش ک
ــا اســتقبال چشــمگیر  ــراه ب ــر کاشــان و هم مســکن مه
مهم تریــن  داشــت:  اظهــار  شــد،  برگــزار   خانواده هــا 
و یکــی از اصلی تریــن اهدافــی کــه افــراد بــه واســطه آن 
ــا  ــت ت ــد اس ــدی از فرزن ــذت بهره من ــد، ل ازدواج می کنن

ــد.  ــه کنن ــری را تجرب ــه وســیله آن، زندگــی کامل ت ب
وی، تک فرزنــدی را یکــی از چالش هــای خانواده هــا 
ــدی  ــه تک فرزن ــیبی ک ــتین آس ــزود: نخس ــت و اف دانس
موجــب می شــود وابســتگی و تکیــه بیــش از حــد 
ــئولیتی  ــن مس ــت؛ همچنی ــادر اس ــدر و م ــه پ ــد ب فرزن
کــه در صــورت وجــود فرزنــدان دیگــر بیــن آنــان تقســیم 
می شــود. فرجــی کســب تعامــل و تفاهــم را مزیــت 
ــان  ــد دانســت و گفــت: آن ــد فرزن خانواده هــای دارای چن
ــاری  ــا همی ــه ب ــد چگون ــاد می گیرن ــواده ی  در محیــط خان

و کمک به یکدیگر مشکات را حل کنند. 
ــت  ــوان موهب ــه عن ــتن ب ــی زیس ــه اجتماع وی از تجرب
ــراز  ــرد و اب ــام ب ــا ن ــدی در خانواده ه ــد فرزن ــر چن دیگ
ــه  ــچ وج ــه هی ــادر ب ــدر و م ــش را پ ــن نق ــت: ای داش
ــد؛ بلکــه ایــن خــود  ــدان ایفــا کنن ــرای فرزن ــد ب نمی توانن
ــد زندگــی در محیــط اجتماعــی در  ــد اســت کــه بای فرزن

ــوزد. ــود را بیام ــران خ ــرادران و خواه ــار ب کن

کوتاه از جامعه 

نارینقلعهمیبد
ــده  ــر بازمان شــاخص ترین اث
در  قدیــم  شهرســازی  از 
باســتانی  بنــای  میبــد، 
اســت.  نارین قلعــه 
در  یــا کهنــدژ  نارین قلعــه 
شــهر باســتانی میبــد بــر 
فــراز تپــه ای بلنــد بنــا شــده 
ــد دارد.  ــون آن دی ــد و پیرام ــهر میب ــی ش ــه تمام و ب
نارین قلعــه میبــد یــک کهنــدژ اســت و از بناهــای 
باســتانی خشــتی بازمانــده در ایــران اســت. علــی رغــم 
ــوان آن  ــت و می ت ــا برجاس ــوز پ ــای روزگار هن  گزنده
را نمــادی از هویــت تاریخــی و فرهنگــی اســتان یــزد 

دانست. 
»نارنج قلعــه«  را  آن  میبــد  مــردم  کــه  دژ  ایــن 
می خواننــد، در گذشــته بــه »دژ داالن« سرشــناس 
از مراکــز آغازیــن  بــوده و پیشــینیان آن را یکــی 
ــاحت  ــته اند. مس ــزد دانس ــتان ی ــین در اس آبادی نش
ــرج  ــه و دارای ب ــا در ۷ طبق ــار و بن ــن قلعــه ۳ هکت  ای
ــه ای  ــاالی تپ ــت و ب ــدد اس ــای متع ــارو و دربنده و ب

ــرار دارد. ــد ق ــر شــهر میب مســلط ب
  ایــن قلعــه از بناهــای مربــوط بــه دوره اشــکانی 
و قبــل از اســام اســت و در دوران مظفریــان تعمیراتــی 
در آن صــورت گرفــت. اطــراف آن خندقــی بــوده اســت 
و نقب هــای زیــر آن گاهــی تــا یــک فرســنگ امتــداد 

دارد.
ــروزه  ــه ام ــد دارد و آنچ ــرد بلن ــرج گ ــه ۴ ب  نارنج قلع
اســت.  آن  مرکــزی  قســمت  مانــده  باقــی  آن  از 
اســت کــه  متعــددی  اتاق هــای  دارای  نارنج قلعــه 
در حــال حاضــر قســمت هایی از ایــن اتاقک هــای 
کوچــک تودرتــو موجــود اســت و بســیاری از آن هــا نیز 
ــن  ــن و ریخت ــات پایی ــن در طبق ــرار گرفت ــت ق ــه عل ب
ــه  ــا نارین قلع ــوز کشــف نشــده. بعضی ه ــا هن راهروه

را همــان دژ ســفید شــاهنامه می داننــد. 
ــراف  ــه اط ــلط ب ــه و مس ــک تپ ــاالی ی ــه ب ــن قلع ای
ــد.  ــدق کنده ان ــم خن ــراف آن را ه ــده و اط ــاخته ش س
از ایــن قلعــه کــه کامــا از خشــت و گل ســاخته 
شــده، در دوره هــای مختلــف تاریخــی بــه عنــوان ارگ 
ــت.  ــده اس ــتفاده می ش ــی اس ــا دژ نظام ــی ی حکومت
بعضــی ایــن کهــن دژ را ســرآغاز شــروع آبادانــی یــزد 
 می داننــد. پیچ هــای تودرتــوی قلعــه، کشــمکش ها 

و جنگ های زیادی را به خود دیده است.
ــی  ــوده اســت؛ ول ــی ب ــه نظام ــک قلع ــه، ی ــن قلع  ای
ــال  ــه آن احتم ــکل ۵ طبق ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب بعض
می دهنــد کــه زیگــورات بــوده و از آن بــه عنــوان معبــد 
ــی  ــه را دارای قدمت ــن قلع ــد. ای ــتفاده می کرده ان اس

۷۰۰۰ ســاله دانســته اند.

گشت وگذار
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لیا همگی حسن وند فرزند ایرج به نشانی مجهول المکان
تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱ حوزه ۱۰۱ شورای حل اختاف شهرستان برخوار  به موجب رای غیابی شماره ۴۹ 
به  ریال   ۱۰8۰۰۰۰۰۰ ریال  میلیون  یکصد و هشت  مبلغ  پرداخت   : به  علیهما محکوم هستند  محکوم 
انضمام خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ۹۴/۱2/۱۶ لغایت زمان اجرای حکم و هزینه 

دادرسی به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال )یک میلیون و سیصد هزار ریال( در حق محکوم لها .
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعام نماید.  
دفتر شعبه ۱۰۱ مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۳۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/2۳
آگهیحصروراثت

به کاسه  دادخواست  شرح  به   ۴۷۳ شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حبیب  منصوری  احمد  آقای 
۳۶۷/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس منصوری حبیب آبادی بشناسنامه ۴۱۱۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-سکینه قاضی فرزند محمد علی 
ش.ش ۷۷ )همسر متوفی( )2( حسن ش.ش 2۳ )۳( حسین ش.ش ۶۳۳۶ )۴( محمود ش.ش 
۱۵8 )۵( احمد  ش.ش ۴۷۳ )۶ ( مریم ش.ش ۱۰۵ )۷( بتول ش.ش ۵8۹۶ همگی منصوری 
حبیب آبادی فرزند عباس )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۴۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/2۵
آگهیحصروراثت

خانم زهرا داروئی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶2/۹۵ ش 
ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود آزاد مرد حبیب آبادی بشناسنامه ۷۶۳8 در تاریخ ۱۳8۷/۱2/۰۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-زهرا داروئی حبیب آبادی فرزند حسین 
ش.ش ۱ )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۴۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/2۵
آگهیحصروراثت

خانم صدیقه صادقی شاپور آبادی دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۴/۹۵ 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اصغر صادقی شاپور آبادی بشناسنامه ۳۱ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
حسن  فرزند  آبادی  شاپور  صادقی  به:۱-صدیقه  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
ش.ش ۱ )همسر متوفی( )2( حجت اله ش.ش 8 )۳( ابراهیم ش.ش ۳۱۳ )۴( محمد ش.ش 
۱۱۹ )۵( علیرضا  ش.ش ۶۶۰۰۰2۱۱۵2 )۶ ( طیبه ش.ش ۳۳ )۷( طاهره ش.ش ۴۵ )8( هاجر 
ش.ش ۴۴۹ )۹( زهرا ش.ش ۵۱۰۰۰۱۰۴۶ همگی صادقی شاپور آبادی فرزند اصغر )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۴۴/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/2۵

آگهیحصروراثت
خانم لیا خانی دارای شناسنامه شماره ۱۵۶ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۵/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( 
بیگی  داده که شادروان مهدی  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از 
حبیب آبادی بشناسنامه 2۴۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۱2/۱8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-لیا خانی فرزند غامرضا ش.ش ۱۵۶ )همسر متوفی( 
)2( محمود بیگی حبیب آبادی فرزند محمد علی ش.ش ۴۱ )پدر متوفی(  )۳( متین بیگی حبیب 
آبادی فرزند مهدی ش.ش ۶۶۰۰2۶۳۵۱2 )فرزند متوفی(  )۴( عصمت بیگی حبیب آبدی فرزند 
احمد ش.ش ۱8۷۹ ) )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۴۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/2۵

آگهیحصروراثت
آقای کریم معینی  شناسنامه شماره ۱۳2۰ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۳/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی معینی 
کربکندی بشناسنامه ۹۰ در تاریخ ۱۳۹۵/۰2/۱۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-فاطمه معینی کربکندی فرزند محمد حسن ش.ش ۷۱ )مادر 
متوفی( )2( کریم معینی کربکندی فرزند محمد ش.ش ۴۱ )پدر متوفی(  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۴۷/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/2۵
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱۶  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
حمزه  آقای   ۱۳۹2۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۰۳۰8 پرونده  کاسه   ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰۱8۰۰2۵8۳ شماره  رای  برابر 
خودسیانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴۹۰۵ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  ۱۶۵.۴۹ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱۰۵  اصلی واقع در دولت آباد بخش 

۱۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۱۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/2۱
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱۶  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
حسینعلی  آقای   ۱۳۹۱۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰2۰8۱ پرونده  ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰۱8۰۰2۵۳۰ کاسه  شماره  رای  برابر 
قندی زفره ئی فرزند هاشم بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت  ۴۳8۱ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۹۴  اصلی واقع در دولت آباد بخش 

۱۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای رضا هرندیان
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۱۹/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/2۱
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱۶  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰۱8۰۰2۵82 کاسه پرونده ۱۳۹2۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۰۵8۱ آقای نبی اله نظری 
لودریچه فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۹۰۰ صادره از آبادان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  ۱۷۷.۵2 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱۰۵  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای اصغر نظریان لودریچه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۱2/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/2۰
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک ۷۹۴۹/۳۴۰واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام محمد حسین روئین تن   فرزندعباس و فاطمه یاوری شهرضائی فرزند حسن   
در جریان ثبت است و رای شماره ۱۷۶۳ و ۱۷۷۱ مورخه ۱۳۹۵/۰2/۱۵ طرف هیات حل اختاف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/22 روز ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 2۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
ارائه  دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/2۷ شماره :۱88۶۷/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

مفادآراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰2۰2۳۰۰۰۵۰۱مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ آقای قدرت جاوید  به شماره 
شناسنامه ۴8کدملی ۱۷2۹2۶۷۶۱۰ صادره از شبستر  فرزند محمد   بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۰۰/۶۴ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۱۶۴۱ - اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 

بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۶/2۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۷/۱2 
شماره : ۱82۹۴ / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهیابالغ 
تاریخ   ۹۴۰8۴۰  : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۴۰۹۹8۳۷2۰۳۰۰8۴۰: پرونده  شماره 
تنظیم:۱۳۹۵/۰۶/۰8خواهان:  محمد رضا رضائی  دادخواستی به طرفیت خوانده سجاد حق شناس  به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  گلپایگان  واقع در گلپایگان  
ارجاع و به کاسه  ۹۴۰۹۹8۳۷2۰۳۰۰8۴۰ثبت گردیده که وقت کارشناسی  آن ۱۳۹۵/۰8/۱8 و ساعت 

۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳۰۳/م الف مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان – مجید حبیب زاده 
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای علیرضا شمس آبادی مفرد آرانی  دارای شناسنامه شماره ۹۵۹8 به شرح دادخواست به کاسه 
۷۴۶/۹۵ /ش ۱ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضانعلی شمس آبادی مفرد آرانی بشناسنامه ۳2۴در تاریخ ۹۵/۶/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- علیرضا شمس آبادی مفرد آرانی  به 
ش ش ۹۵۹8 فرزند پسر آن مرحوم   2- اعظم شمس آبادی مفرد آرانی  به ش ش ۴۶۰  ۳( اکرم 
شمس آبادی مفرد آرانی  به ش ش 2۰8 ۴( محبوبه شمس آبادی مفرد آرانی  به ش ش ۱28۳ 
فرزندان دختر آن مرحوم ۵( فاطمه شمس آبادی مفرد آرانی به ش ش ۳2۴ همسر آن مرحوم و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره :۵/22/۹۵/۳۷۱/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل 

اختاف آران و بیدگل
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای جواد مذنبی  دارای شناسنامه شماره ۶۱۹۹۳28۶۰۴ به شرح دادخواست به کاسه ۷۳8/۹۵ 
/ش ۱ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
صانعی نژاد بشناسنامه ۳۶۶۴در تاریخ ۹۵/۵/2۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- عبدالحسین صانعی نژاد  به ش ش ۱۳۱  2- داود صانعی نژاد   
به ش ش ۱۴۴  ۳( مجید صانعی نژاد   به ش ش ۵۶۷۶ پسران متوفی ۴( بانو صانعی نژاد به ش 
ش ۵۳۰۴ ۵( زهره سخنی نوش آبادی به ش ش ۴   ۶( اکرم صانعی نژاد به ش ش ۱۵ دختران 
متوفی ۷( کبری رشیدی نوش آبادی فرزند رضا به ش ش ۹۰ همسر دائمی متوفی والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
اول شورای حل اختاف  الف رئیس شعبه  واال گواهی صادرخواهد شد شماره :۵/22/۹۵/۳۷۰/ م 

آران و بیدگل
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای احسان ناظمی بیدگلی   دارای شناسنامه شماره ۶۱۹۹2۴۳۱۱۰ به شرح دادخواست به کاسه 
۷2۳/۹۵ /ش ۱۰ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغرا مبینی  بشناسنامه ۶۱در تاریخ ۱۳۹۵/۴/2۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- غامحسین ناظمی بیدگلی به ش ش 2۱۵ همسر آن مرحوم 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    مرحوم  آن  فرزند   8۰8۱ به ش ش  بیدگلی  ناظمی  احسان   -2
یا وصیتنامه  داردو  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادرخواهد شد شماره :۵/22/۹۵/۳۷2/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل

رونوشتآگهیحصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح   ۶۱۹۹۶۳8۵8۱ دارای شناسنامه شماره  آرانی     خادم  آقای حسن 
۷۴۰/۹۵ /ش ۱ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی اکبر خادم آرانی   بشناسنامه ۷2۳۷ در تاریخ ۹۵/۵/۳۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- حسن خادم آرانی  به ش ش ۹۴ 2- اصغر خادم 
آرانی  به ش ش ۴۰۶ فرزندان پسرآن مرحوم ۳- زهره خادم آرانی به ش ش 8۱۳۵ فرزند دختر 
آن مرحوم ۴- رضوان مصلح فرزند رمضانعلی به ش ش ۱8۶ همسر آن مرحوم والغیر   اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادرخواهد شد شماره :۵/22/۹۵/۳۷۶/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف 

آران و بیدگل
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۱۴/۹8 متر مربع به پاک شماره 
2۷2۳ فرعی از ۱2۷۹ فرعی از ۴۹ اصلی  واقع در بخش یک حوزه  ثبتی قمصر که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای محمد عمارتی  فرزند حسینعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ساعت ۹ صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۶/2۷ شماره 

: ۱۰۱۳/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

پیگیریحقوقشهدایمنادرکمیتههایبینالمللی
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دلیــل ســکوت کــودکان هیــچ یــک از ایــن مســائل نیســت. 

آن هــا بــه اقتضــای شــرایط سنی شــان بایــد کمــی  ســروصدا 

ــا چــرا ســاکت یک جــا  ــا واقع و تحــرک داشــته باشــند. ام
نشســته اند؟ وســایل الکترونیکــی از جملــه گوشــی و تبلــت 
امــروزه دیگــر دســت هــر بچــه ای هســت. درســت اســت کــه 
ایــن وســایل می تواننــد در امــر ســرگرمی  و آمــوزش بــه کار 
بیاینــد، امــا بایــد جنبه هــای دیگــر آن را نیــز در نظــر داشــت. 
اگــر والدیــن بیــش از حــد بــه کــودکان خــود اجــازه کار کــردن 
بــا گوشــی و تبلــت را بدهنــد، آن هــا از دنیــای واقعــی فاصلــه 

خواهنــد گرفــت.
    خیره شدن به صفحه نمایشگر

خــود نمایشــگر شــاید مســئله اساســی نباشــد؛ زیــرا پیــش 

از گوشــی و تبلــت، کــودکان بــه تلویزیــون عــادت می کننــد. 
مشــکل زمــان اســتفاده از آن هاســت. 

کــه  می گویــد  آمریــکا  اطفــال  متخصصیــن  انجمــن 
کــودکان پیــش از دو ســالگی، نبایــد بــه هیــچ نمایشــگری 
نــگاه کننــد. امــا تقریبــا 90 درصــد کــودکان تــا قبــل از 
دو ســالگی بــه طــور منظــم تلویزیــون نــگاه می کننــد. 
بیشــتر  تدریــج  بــه  نیــز  تلویزیــون  مشــاهده   زمــان 

می شود.
 بــرای دیــدن تأثیــر ایــن رویــه مخــرب نیــازی نیســت جــای 
دوری برویــد؛ کافــی اســت نوجوانــان امــروزی را نــگاه کنیــد.
ــی  ــی را در دنیای ــط خوب ــد رواب ــروزی نمی توانن ــان ام نوجوان
واقعــی بــه وجــود آورنــد. آن هــا بــه جــای اینکــه بــه صــورت 
ــت  ــد، در حــال صحب ــا دوستانشــان حــرف بزنن حضــوری ب
ــوارد  ــب م ــه در اغل ــتند ک ــود هس ــخصی خ ــی ش ــا گوش ب

غیرضــروری اســت.

    آمار باالی تولید
تلویزیــون می تــوان  خانه هــا  تمــام  در  تقریبــا   امــروزه 

ــاهده  ــا را مش ــی از آن ه ــا ترکیب ــاپ ی ــت، لپ ت ــی، تبل گوش
کــرد. بنابرایــن کــودک بــه راحتــی می توانــد بیــن گزینه هــای 
فــراوان موجــود، یکــی را انتخــاب کنــد؛ زیــرا هــر طــرف کــه 
ــد یــک وســیله الکترونیکــی  ــد، می توان ســرش را می چرخان
ــز کار  ــده نی ــای تولیدکنن ــد. کارخانه ه ــگر را ببین  دارای نمایش
ــب  ــرای کس ــا ب ــد. آن ه ــر کرده ان ــودکان راحت ت ــرای ک را ب
ــودکان را  ــه  ک ــا عالق ســود بیشــتر دســتگاه های متناســب ب

تولیــد کرده انــد.
      چه بالیی سر کودکان می آید؟

ــی  ــوزش الکترونیک ــم. آم ــیه نروی ــر حاش ــت دیگ ــر اس  بهت
و بازی هــا اصــال بــرای کــودکان در ســنین کــم مناســب 
نیســت. در واقــع می تــوان گفــت کــه کــودکان هنــگام کار بــا 

ــد.  ــزی نمی آموزن ــچ چی ــی هی ــایل الکترونیک وس

آن هــا در عــوض بــا بــازی کــردن و خوانــدن و شــنیدن 
می آموزنــد.  بیشــتری  چیزهــای  مطالــب، 

کــودکان بایــد در ســنین کــم اجتماعــی شــوند و آن هــا ایــن 
کار را بــا تقلیــد از رفتــار والدیــن خــود انجــام می دهنــد. امــا 
 اگــر قــرار باشــد کــه مــدام بــه گوشــی و تبلــت خیــره شــوند

دیگر زمانی برای یادگیری باقی نمی ماند.
 عــالوه بــر ایــن مــوارد بــه مهره هــای گــردن، توانایــی کالمــی

ــی  ــط عاطف ــز و رواب ــزان تمرک ــی، می ــوق اجتماع ــور و ش ش
کــودکان آســیب وارد می شــود. 

اوتیســم نیــز یکــی دیگــر از عواقــب احتمالــی اســتفاده بیش 
از حــد وســایل الکترونیکی اســت. 

ــردن  ــرای ســاکت ک ــد خواســتید ب ــه بع ــر دفع ــن، اگ بنابرای
کــودک، بــه او گوشــی یــا تبلــت بدهیــد، حتمــا بــه عواقــب 
آن فکــر کنیــد؛ شــاید نیــاز باشــد در تصمیــم خــود تجدیدنظر 

کنیــد.

تبلت چه بالیی سر کودکان می آورد؟

ـــمـــاره  254 ســـــال دوم                ݡسݒ

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم:

حیِح داٌء؛
َ

خّیِ َدواٌء َو َطعاُم الّش َطعاُم الّسَ

غذاى سخاوتمند، داروست و غذاى بخیل، درد.
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بــرای ســالم نگهداشــتن باتــری 
گوشــی هوشــمند خــود بایــد بدانیــد 
ــت  ــی را رعای ــکات ایمن ــه ن ــه چ ک
کنیــد تــا عمــر باتــری شــما بیشــتر 

شــود.
ــن  ــی از مهم تری ــی یک ــری گوش بات
قســمت های یــک تلفــن همــراه 
یــک  از  کاربــران  همــه  اســت. 
باتــری خــوب انتظــار عمــر طوالنــی 
دارنــد. پیشــنهاد های زیــادی بــرای 

اســتفاده بهینــه و درســت از باتــری گوشــی های 
ــه  ــل از اینک ــه قب ــد اینک هوشــمند شــده اســت؛ مانن
گوشــی هوشــمند خــود را بــه شــارژ بزنیــد، مطمئــن 
شــوید کــه باتــری کامــال خالــی شــده اســت یــا اینکــه 
زمانــی کــه بــا گوشــی همــراه خــود، کار نمی کنیــد، آن 

ــد. ــوش کنی را خام
ایــن باورهــا، باورهــای غلطــی اســت کــه میــان افــراد 
رایــج اســت. گروهــی از شــیمیدان ها تحقیقاتــی 
ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــام داده ان انج
ــه  ــتند، بلک ــت نیس ــا درس ــی  نه تنه ــای قدیم راه حل ه
دربــاره بــا تکنولــوژی جدیــد و گوشــی های هوشــمند 

صــدق نمی کننــد.
  ۱-نگذارید که باتری کامال خالی شود

تنهــا راه محافظــت بهتــر از باتــری تلفــن همــراه 
اســت کــه  ایــن  هوشــمند  به ویــژه گوشــی های 
ــپس آن  ــود و س ــی ش ــال خال ــری کام ــد بات  نگذاری

را به شارژ بزنید.
۲-گوشی تان را زیاد خاموش نگاه ندارید

ــه  ــی ک ــاور غلط ــد. ب ــوش نکنی ــان را خام ــی ت گوش

کــه  اســت  ایــن  دارد  وجــود 
خامــوش کــردن موبایــل هنــگام 
ــدن  ــم ش ــث ک ــم باع ــواب، ه خ
امــواج می شــود و هــم باعــث 
ــتر  ــر بیش ــدن و عم ــالم تر مان س

ــی.  ــری گوش بات
ایــن بــاور، بــاور غلطــی اســت؛ در 
رابطــه بــا امــواج صحبتــی نداریم 
مــورد  ایــن  از صحت وســقم  و 
ــی در رابطــه  ــم؛ ول اطالعــی نداری
بــا باتــری موبایــل ایــن نکتــه ثابــت شــده اســت کــه 
خامــوش کــردن مکــرر تلفــن همــراه هیــچ کمکــی بــه 

ــد. ــری نمی کن ــتری بات ــر بیش عم
دانشــمندان پیشــنهاد می کننــد حتــی اگــر از گوشــی 
هوشــمند خــود اســتفاده نمی کنیــد هــر ۶ مــاه 
ــه  ــوید ک ــن ش ــد و مطمئ ــن کنی ــار آن را روش یک ب
تلفــن همــراه شــما بیشــتر از ۵0 درصــد شــارژ دارد.

۳-نگذارید باتری گوشی داغ کند
ــه شــارژ  دقــت کنیــد وقتــی تلفــن همــراه خــود را ب
ــه بیشــتر از ۵0  ــا زمانــی کــه شــارژ گوشــی ب زدیــد ت
درصــد نرســیده اســت، گوشــی را از شــارژ در نیاوریــد 
ــا گوشــی خــود  ــن شــارژ شــدن ب ــر اســت حی و بهت

ــد. کار نکنی
ــت  ــاک اس ــارژ خطرن ــر ش ــی زی ــا گوش ــردن ب  کار ک
و ممکــن اســت حتــی داغ شــدن بیــش  از حــد 
تلفــن  شــدن  منفجــر  باعــث  شــارژ  در  گوشــی 
ــور  ــر ن ــن در زی ــرار دادن تلف ــود. ق ــما ش ــراه ش هم
ــیب وارد  ــه آن آس ــد ب ــز می توان ــاب نی ــتقیم آفت  مس

کند. منبع: کلیک

شــاید فکــر کــردن دربــاره ایــن مســئله 
چنــدان خوشــایند نباشــد؛ امــا همــه مــا 
دیــر یــا زود خواهیــم ُمــرد. همــه مــا بــا 
تاریــخ انقضــا بــه دنیــا می آییــم و کاری 
ــوع  ــن موض ــرای ای ــم ب ــم نمی توانی ه
بکنیــم. انتخــاب  ســبک و نــوع زندگــی 
زیســت محیطی  عوامــل  بــا  همــراه 
می توانــد مســبب مــرگ زودهنــگام 
شــود. بهتریــن کار ایــن اســت کــه تمــام 

تالشــتان را بکنیــد و چنــدان نگــران احتمــاالت حقیقــی 
امــا نه چنــدان نزدیــک نباشــید و بــه خودتــان بابــت ایــن 
مســئله آســیب وارد نکنیــد. اگــر نســبت بــه داشــتن یــک 
زندگــی طوالنی تــر و ســالم تر خیلــی جــدی هســتید 
ــانه های  ــک از نش ــچ ی ــا هی ــه آی ــد ک ــت ببینی ــر اس بهت
ــد  ــان صــدق می کن ــاره شــما و وضعیــت فعلی ت ــر درب زی

یــا نــه.
۱.اندام شما

ــا  ــالگی ی ــنین ۶0 و ۷0 س ــا س ــه ت ــد ک ــر می خواهی اگ
ــد  ــد، بای ــی کنی ــالم زندگ ــی و س ــه خوب ــتر از آن ب بیش
ــه  ــن ب ــد. ای ــدی بگیری ــود را ج ــمی  خ ــت جس وضعی
ــان  ــم بدنت ــاخص حج ــد ش ــه بای ــت ک ــای آن اس معن
ــته  ــه وزن نداش ــی اضاف ــد؛ یعن ــبی باش ــف مناس در طی
ــد بــه طــرق  باشــید. همــه می دانیــم کــه چاقــی می توان

ــد. ــیب وارد کن ــان آس ــه بدنت ــف ب مختل
۲.ناخن های پیچ دار

زیــادی  نــکات  می تواننــد  مــا  دســت   ناخن هــای 

را دربــاره وضعیــت ســالمت بــه ما 
نشــان دهنــد. اگــر ناخن هایتــان 
لکــه دار بــود، لبه هــای آن حالــت 
رنــگ  یــا  داشــت   غیرعــادی 
ــار  ــاال دچ ــود، احتم ــه ب و رو رفت
مشــکالت حــادی شــده اید. اگــر 
ــاره  ــی درب ــورد عجیب ــوع م ــر ن ه
ــه  ــا ب ــد، حتم ــان دیدی ناخن هایت

ــد. ــه کنی پزشــک مراجع
۳.ضعیف شدن حس بویایی

حــس بویایــی مــا بــه دالیــل مختلــف اهمیــت فراوانــی 
ــس  ــن ح ــرور ای ــه م ــن، ب ــش س ــگام افزای دارد و هن
 کم رنــگ می شــود. در واقــع همــه مــا افــراد مســن 
و ســالخورده را دیده ایــم کــه در دیــدن یــا شــنیدن دچــار 
ــه طــور مشــابه مــا هــم ممکــن  مشــکالتی شــده اند و ب
اســت حــس بویایــی خــود را از دســت بدهیــم. خبــر بــد 
ــم شــدن  ــد ک ــات نشــان می ده ــه تحقیق ــن اســت ک ای

حــس بویایــی، یعنــی نزدیــک شــدن بــه زمــان مــرگ.
۴.بوی بد دهان

بــه ماننــد ناخن هــای زشــت، بــوی بــد دهــان هــم 
ــاط  ــکالتی در ارتب ــه مش ــد ک ــن باش ــانه ای ــد نش می توان
ــی  ــوی ناش ــط ب ــاید فق ــه ش ــد. البت ــالمتی داری ــا س ب
از خــوردن ســیر یــا پیــاز باشــد؛ امــا بــوی مزمــن 
بــد دهــان بــه نوعــی می توانــد گویــای ســرطان یــا 
 ســایر عفونت هایــی باشــد کــه می توانــد بــه مــرگ

 بینجامد.

ــرای  ــکان دوســت داشــتنی ب ــک م ــام ی ممکــن اســت حم
ــان  ــای بدنم ــا آلودگی ه ــم در آنج ــرا می توانی ــد؛ زی ــا باش م
ــام خســتگی ها  ــن دوش، از تم ــا گرفت ــی ب را بشــوییم و حت
خــالص شــویم؛ امــا ایــن دلیــل نمــی شــود کــه هر وســیله ای 
ــا  ــود باکتری ه ــت، وج ــا، رطوب ــم. گرم ــرار دهی ــا ق  را در آنج
و ســموم )در صــورت وجــود توالــت( بــه ایــن وســایل آســیب 

ــد. ــد و کارایی شــان را ســلب می کنن جــدی می زنن
   مسواک

آنچــه همــه مــردم در حمــام نگــه می دارنــد، مســواک اســت. 
ــر شــما  ــژه اگ ــردن اســت؛ به وی ــوع خطــر ک ــک ن ــن کار ی ای
ــام  ــرده و از حم ــی ک ــی زندگ ــد هم اتاق ــا چن ــه ای ب در خان
ــتفاده  ــی( اس ــت )فرنگ ــران و دارای توال ــا دیگ ــترک ب مش
ــه از  ــه چگون ــه ک ــر از اینک ــردم صرف نظ ــب م ــد. اغل می کنی
ــوع  ــن موض ــد، از ای ــت می کنن ــام مراقب ــان در حم مسواکش
غافــل هســتند کــه حجــم زیــادی از باکتری هــای موجــود در 
داخــل و اطــراف چــاه توالــت بــر مســواک اثــر منفی گذاشــته 
و آن را آلــوده می کنــد. بــا بســتن درب توالــت تــا حــد 
ــی  ــای احتمال ــایر میکروب ه ــری و س ــادی از ورود باکت زی

جلوگیــری می کنیــد.
   تیغ ریش تراش

رطوبــت موجــود در حمــام منجــر بــه زنــگ زدن تیغ هــا 
می شــود؛ حتــی قبــل از آنکــه شــما از آن هــا اســتفاده 

ــر  ــته های مه ــا را در بس ــه تیغ ه ــه همیش ــر آنک ــد. مگ  کنی
و موم شده قرار دهید.

   لوازم آرایشی
نگــه داشــتن لــوازم آرایشــی در حمــام راحت تــر اســت؛ امــا 
ــت  ــا و رطوب ــدت اصــال درســت نیســت. گرم ــرای طوالنی م ب
ــرای  ــط را ب ــن محی ــد و همچنی ــا را می کاه ــی آن ه از کارای
النه گزینــی باکتری هایــی گاه خطرنــاک فراهــم مــی آورد. 
بهتــر اســت آن هــا را در محیــط خشــک و خنــک نگــه داریــد.

   برس ها
برس هــای آرایشــی و برس هــای مــو در محیــط مرطــوب بــه 
ــوند  ــل می ش ــا تبدی ــرای میکروب ه ــوب ب ــان خ ــک میزب  ی
یــا کمــدی در حمــام  اگــر آن هــا را در کشــو  و حتــی 
نگــه داریــد، هنــوز هــم یــک میزبــان عالــی محســوب 
ــام دور  ــز از حم ــایل را نی ــن وس ــت ای ــر اس ــوند. بهت  می ش

کنید.
   عطر و ادکلن

بــوی  حمــام  محیــط  در  طوالنی مــدت  بــرای  عطرهــا 
ترشــیدگی بــه خــود می گیرنــد. گرمــا ایــن بــال را ســر 
ادکلن هــا و عطرهــا مــی آورد. بهتــر اســت ایــن وســایل 
محبوبمــان را در یــک کشــو در اتــاق خــواب یــا جایــی دیگــر 
نگــه داریــم و از تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــر آن هــا نیــز 

ــم. ــری کنی جلوگی

عالئمی  که نشان می دهد زود می میریدچگونه عمر باتری گوشی خود را افزایش دهیم؟

ورود این لوازم به حمامتان اکیدا ممنوع است!!!

حوادثگوناگون

 حکمت ۳۷۲ نهج البالغه: 
امام علی)ع( به جابربن عبدالّله انصاری فرمود: 

ــُه- َو  ــَتْعِمٍل ِعْلَم ــٍم ُمْس ــٍه- َعالِ ــا ِبأَْرَبَع ْنَی ــَواُم الدُّ ــُر ِق ــا َجاِب َی
ــَم- َو َجــَواٍد الَ َیْبَخــُل ِبَمْعُروِفــِه-  َجاِهــٍل الَ َیْســَتْنِکُف َأْن َیَتَعلَّ
ــُم ِعْلَمــُه-  ــَع اْلَعالِ ــِإَذا َضیَّ ــاُه- َف ــُه ِبُدْنَی َو َفِقیــرٍ الَ َیِبیــُع آِخَرَت
ــَم- َو ِإَذا َبِخــَل اْلَغِنــیُّ ِبَمْعُروِفــِه-  اْســَتْنکََف اْلَجاِهــُل َأْن َیَتَعلَّ
ــِه  َبــاَع اْلَفِقیــُر آِخَرَتــُه ِبُدْنَیــاُه- َیــا َجاِبــُر َمــْن کَُثــَرْت نَِعــُم اللَّ
ــا  ــِه ِفیَه ــاَم لِلَّ ــْن َق ــِه- َفَم ــاِس ِإَلْی ــُج النَّ ــَرْت َحَواِئ ــِه- کَُث َعَلْی
ــْم  ــْم َیُق ــْن َل ــاِء َو َم َواِم َو اْلَبَق ــدَّ ــا لِل ــا َعرََّضَه ــُب ِفیَه ــا َیِج ِبَم

ــاِء . َواِل َو اْلَفَن ــا لِلــزَّ ــا ِبَمــا َیِجــُب َعرََّضَه ِفیَه
ترجمه: 

»ای جابــر! اســتواری و برپایــی دیــن و دنیــا بــه چهــار کــس 
ــدد، جاهلــی کــه  ــه کار بن ــم خــود را ب اســت: عالمــی کــه عل
ــی  ــه از نیک ــری ک ــد، توانگ ــته باش ــگ نداش ــن نن  از آموخت
و احســان بخــل نــورزد و تنگدســتی کــه آخرتــش را بــه دنیــا 
ــه کار  ــود را ب ــم خ ــم، عل ــه عالِ ــی ک ــس هنگام ــد؛ پ نفروش
ــرد، جاهــل از آموختــن ننــگ خواهــد داشــت و هنگامــی  نب
کــه ثروتمنــد از نیکــی و احســان خــودداری کنــد، تنگدســت 

ــد.  ــا می فروش ــه دنی ــش را ب آخرت
ای جابــر! هــر کــس کــه از نعمت هــای خــدا بیشــتر برخــوردار 
ــس  ــود؛ پ ــیار می ش ــردم از او بس ــت های م ــد، درخواس باش
ــدام  ــات اق ــه واجب ــا ب ــرای خــدا در آن نعمت ه ــه ب کســی ک
کنــد، آن هــا را همیشــگی و پایــدار ســاخته و آنکــه بــرای خــدا 
ــه نیســتی کشــانده  ــه واجبــات نکنــد، نعمت هــا را ب اقــدام ب

اســت.

متخصصان قلب هشدار دادند:
 دود سیگار 

سالمت قلب کودکان را به خطر می اندازد
ــه ــرکننده بیانی ــت منتش ــس هیئ ــوور، رئی ــا راگ ــر گیت  دکت

فرزندشــان  زندگــی  محیــط  بایــد  »والدیــن   می گویــد: 
را عــاری از دود ســیگار کننــد؛ چــرا کــه قرارگرفتــن در 
ــب آن هــا  ــرای ســالمت بلندمــدت قل معــرض دود ســیگار ب
ــان کاهــش  ــی را در آن ــه زندگ ــد ب بســیار مضــر اســت و امی

می دهــد.«
وی در ادامــه می افزایــد: »کودکانــی کــه در معــرض دود 
ــد، ممکــن اســت در بزرگســالی مبتــال  ســیگار قــرار می گیرن
ــف  ــرد ضعی ــی از عملک ــه ناش ــوند ک ــی ش ــاری قلب ــه بیم  ب

قلب و عروق خونی سفت تر است.«
طبــق ایــن بیانیــه، دود دســت دوم ســیگار عــالوه بــر آســیب 
ــاری  ــر بیم ــای پرخط ــایر فاکتوره ــا س ــی، ب ــروق خون ــه ع ب
ــولین  ــت انس ــاال و مقاوم ــترول ب ــی، کلس ــر چاق ــی نظی قلب
کــه عامــل بــروز دیابــت نــوع۲ تلقــی می شــود، نیــز مرتبــط 
اســت. همچنیــن بــه گفتــه محققــان، کــودکان افراد ســیگاری 

ــز ســیگاری می شــوند. ــه احتمــال بیشــتر خودشــان نی ب
ــرک  ــه ت ــاالن ب ــویق بزرگس ــه تش ــد ک ــد دارن ــان تأکی محقق
ــرای  ــم ب ــه و ه ــه صرف ــه ب ــاظ هزین ــه لح ــم ب ــیگار ه س

بزرگســاالن و کــودکان ســودمند اســت.

 تیزهوشی مغز 
با یادگیری یک زبان دیگر حفظ می شود

ــینکی  ــگاه هلس ــان دانش ــه محقق ــر، مطالع ــزارش مه ــه گ ب
فنالنــد نشــان می دهــد هــر چقــدر فــرد زبــان خارجــی 
ــای  ــری داده ه ــکل مؤثرت ــه ش ــز ب ــوزد، مغ ــتری بیام بیش

انباشــته در طــول دوره یادگیــری را پــردازش می کنــد.
ــجو )۱0  ــر روی ۲۲ دانش ــود را ب ــای خ ــان آزمایش ه محقق
پســر و ۱۲ دختــر( کــه از قبــل فعالیــت الکتریکــی مغزشــان 
بــا اســتفاده از نــوار مغــزی انــدازه گیــری شــده بــود، انجــام 

ــد. دادن
شــد  وصــل  الکترودهایــی  شــرکت کنندگان،  ســرِ   بــه 
ــان  ــه زب ــاوت ضبط شــده ب ــه کلمــات متف و ســپس آن هــا ب
مــادری خــود و همچنیــن زبان هــای خارجــی گــوش دادنــد.

ــش  ــناخته پخ ــا ناش ــده ی ــات شناخته ش ــه کلم ــی ک هنگام
می شــدند، تغییــر در فعالیــت مغــز افــراد پیگیــری می شــد 
ــاره  ــق دوب ــز در تطبی ــرعت مغ ــر س ــا ب ــان مخصوص و محقق
فعالیتــش در برخــورد بــا کلمــات ناشــناخته تمرکــز و توجــه 

داشــتند.
مغــز  الکتریکــی  فعالیــت  داد  نشــان  آزمایــش 
ــنا  ــی آش ــای خارج ــی زبان ه ــا بعض ــه ب ــرکت کنندگانی ک ش

اســت. بیشــتر  بودنــد، 
ــی  ــای خارج ــرد زبان ه ــدر ف ــر چق ــان، ه ــه محقق ــه گفت ب
ــات  ــذاری اطالع ــا در کدگ ــبکه نورون ه ــد، ش ــتری بدان بیش
ــن  ــد. بدی ــد ســریع تر عمــل می کن ــه کلمــات جدی ــوط ب مرب
ترتیــب داده هــای جدیــد موجــب تحریــک فیزیولــوژی مغــز 
شــده و در نتیجــه خاصیــت ارتجاعــی مغــز بیشــتر می شــود.

قاتل نیستم، جنون دارم
ــام  ــه ن اشــکان 3۶ســاله متهــم اســت پســری ۱0 ســاله ب
ــان  ــته در خیاب ــال گذش ــهریور س ــر ۱0 ش ــپهر را بعدازظه س
ــده  ــر بری ــو س ــا چاق ــاپور ب ــه ش ــالمی، بازارچ ــدت اس وح
اســت. او دو روز پــس از ایــن جنایــت دســتگیر شــد و بــا 
ــن کــودک  ــل ای ــه قت ــران ب ــه پلیــس آگاهــی ته ــال ب انتق
اعتــراف کــرد و بــه مأمــوران گفــت: معتــاد شیشــه ام 
ــنیدن  ــا ش ــم  زده و ب ــز توه ــه نی ــون دارم. روز حادث و جن
ــرو  ــان ب ــه خیاب ــه دســت ب صدایــی کــه می گفــت چاقــو ب
ــدم و او  ــان شــدم. نفهمیــدم چطــور ســپهر را دی وارد خیاب

ــتم. را کش
ــه  ــل روان ــه قت ــازی صحن ــس از بازس ــل پ ــه قت ــم ب مته
زنــدان شــد. ایــن در حالــی بــود کــه مــادر ســپهر بــا حضــور 
ــا  ــود؛ ام ــرده ب ــکایت ک ــدش ش ــل فرزن ــرا از قات در دادس
ــرد  ــه ســر می ب ــدان ب ــه در زن ــل اینک ــه دلی ــول ب ــدر مقت پ
ــود  ــود در دادســرا حاضــر شــود و شــکایت خ نتوانســته ب

ــد. را مطــرح کن
ــود  ــی ب ــم مدع ــه مته ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــن مرحل در ای
بیمــار روانــی اســت و جنــون دارد، بــا دســتور قاضــی 
ســجاد منافــی آذر، بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور 
ــش  ــدن ادعای ــخص ش ــرای مش ــم ب ــران، مته ــی ته جنای
ــار  ــس از چندب ــه پ ــد ک ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ب
ــد اشــکان  معاینــه کارشناســان پزشــکی قانونــی نظــر دادن
ــه او  ــون ب ــم جن ــت ه ــت و در روز جنای ــی اس ــار روان بیم
ــی بســتری شــود.  ــد در بیمارســتان روان دســت داده و بای
ــه  ــیدگی ب ــد رس ــوع، رون ــن موض ــدن ای ــخص ش ــا مش ب
پرونــده وارد مرحلــه جدیــدی شــد. بنابرایــن او تحــت 
ــب  ــی تعقی ــرار موقوف ــدور ق ــا ص ــت. ب ــرار گرف ــان ق درم
بــرای متهــم، اولیــای دم بــه آن اعتــراض کردنــد و پرونــده 
بــرای رســیدگی بــه اعتــراض بــه شــعبه دهــم دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران فرســتاده شــد؛ امــا قضــات دادگاه 
ــده متوجــه  ــس از بررســی پرون ــران پ ــری اســتان ته کیف
شــدند شــکایت پــدر ســپهر در پرونــده ثبــت نشــده اســت. 
بــه همیــن دلیــل پرونــده را بــرای رفــع نقــص بــه دادســرا 

ــد. بازگرداندن
روز یکشــنبه پــدر ســپهر بــرای مواجهــه حضــوری بــا قاتــل 
پســر کوچولویــش و ثبــت شــکایتش از عامــل جنایــت از 
زنــدان بــه شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای امــور جنایــی 
منتقــل شــد. او بــه بازپــرس ســجاد منافــی آذر گفــت: چنــد 
ــم  ــه حــال مته ــا ب ــدان هســتم. ت ــه در زن  ســالی اســت ک
را ندیــده ام و از او شــکایت دارم کــه پســرم را بی دلیــل بــه 
ــل پســرم  ــر مشــخص شــود قات ــل رســانده اســت. اگ قت
جنــون دارد، مــن از او دیــه می خواهــم؛ امــا اگــر مشــخص 
شــود ایــن متهــم بــه قتــل، بیمــار روانــی نیســت و جنــون 

ــم. ــاص او را می خواه ــدارد، قص ن
ایــن در حالــی بــود کــه اشــکان نیــز در تحقیقــات قضایــی 
ــرای  ــروز ب ــم و ام ــول را نمی شناس ــدر مقت ــن پ ــت: م گف
دشــمنی  او  بــا  می بینــم.  را  او  اســت کــه  اولین بــار 
نداشــته ام. از مــرگ فرزنــدش بــه شــدت ناراحتــم و عــذاب 

می کشــم. از او و خانــواده اش طلــب بخشــش دارم.
ــا ثبــت شــکایت پــدر مقتــول و آخریــن  ــده ب قاضــی پرون
ا بــه دادگاه  گفته هــای متهــم بــه قتــل، پرونــده او ر 

ــتاد. ــران فرس ــتان ته ــری اس کیف
ــرا در  ــی در دادس ــه بازپرس ــیه جلس ــپهر در حاش ــل س قات
ــرای قتــل گفــت. او  ــا جام جــم از انگیــزه اش ب گفت و گــو ب
می گویــد جنــون دارد و تحــت تأثیــر بیمــاری اش مرتکــب 

ایــن جنایــت شــده اســت.
چند سال است که شیشه مصرف می کنی؟

ــرف  ــه مص ــادم و شیش ــه معت ــت ک ــال اس ــش از 8 س بی
 می کنــم. یکــی از بســتگان نزدیکــم مــرا معتــاد کــرد 
ــک  ــی در بان ــا هــزاران بدبخت و کار و زندگــی ام را گرفــت. ب
اســتخدام شــده بــودم کــه او مــرا معتــاد کــرد. از کار بیــکار 

شــدم و زندگــی ام ازآن روز بــه ســمت تباهــی رفــت.
پیش از قتل زندانی شده بودی؟

ــواده ام  ــا خان ــری ب ــدر و درگی ــواد مخ ــام م ــه اته ــار ب ۵ ب
ــدم. ــتگیر ش دس

سپهر را می شناختی؟
ــال  ــه ح ــا ب ــناختم. ت ــو را نمی ش ــر کوچول ــن پس ــن ای م
ــتم  ــه او را کش ــه ای ک ــط در لحظ ــودم و فق ــده ب  او را ندی

برای اولین بار دیدمش.
چرا او را کشتی؟

ــاور کنیــد آن لحظــه جنــون بــه مــن دســت داد. کنتــرل  ب
رفتــار خــودم را نداشــتم. چنــد روز قبــل، بــرادرم بــه 
خانه مــان آمــد و مــدام از چاقــوی آشــپزخانه حــرف 
مــی زد. روز قتــل هــم صــدای پیرمــرد خوش ســیمایی 
ــو را از  ــرو. چاق ــردار و ب ــو را ب ــت چاق ــه گف ــنیدم ک را ش
ــبیه  ــه ش ــدم ک ــری را دی ــه پس ــتم و در کوچ ــه برداش خان
بچگی هــای خــودم بــود. نفهمیــدم چطــور چاقــو را بــه ایــن 
کــودک زدم و او را کشــتم. بــاور کنیــد تــا دو ســه مــاه اول 
ــه جنایــت زده ام.  ــاورم نمی شــد دســت ب ــودم و ب شــوکه ب

ــدارم. ــاور ن ــن ماجــرا را ب ــوز هــم ای هن
سابقه بستری شدن در بیمارستان روانی را داری؟

ــم  ــه دچــار توه ــل اینک ــه دلی ــار بســتری شــدم. ب ــد ب چن
ــم و  ــی می رفت ــز روان ــه مرک ــود، ب ــد ب ــم ب می شــدم و حال
بــه طــور موقــت آنجــا بــودم و بعــد بــه خانــه بازمی گشــتم.

پشیمانی؟
ــن  ــم. م ــده نباش ــر زن ــرم و دیگ ــرم بمی ــه حاض ــدر ک آنق
ــت.  ــده اس ــگ ش ــرای او تن ــم ب ــادر دارم و دل ــودم م خ
می دانــم دلتنگــی مــادر و فرزنــدی یعنــی چــه و داغ 
ــرمنده ام.  ــم. ش ــاس می کن ــوب احس ــواده را خ ــن خان ای

نمی دانــم بایــد چــه بگویــم. 
ــر  ــره پس ــه ای چه ــده ام و لحظ ــدان ش ــذاب  وج ــار ع دچ
خردســال و صدایــش از ذهنــم دور نمی شــود. عــذاب 

 وجــدان رهایــم نمی کنــد.
آخرین حرف؟

ــرمنده ام  ــم ش ــپهر بگوی ــن س ــه والدی ــم ب ــط می خواه فق
پسرشــان  چطــور  نمی دانــم  مــن  اشــتباه کــرده ام.   و 
را کشــتم. مــن بابــت مــرگ او عــذاب می کشــم. دوســت 
او   دارم بمیــرم. دلتنــگ مــادرم هســتم و می خواهــم 

را ببینم.

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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ــرات اســتان  ــه ســفارش شــرکت مخاب ــاط« ب ــر ارتب ــی »چت برنامــه رادیوی
ــا همــکاری صــدای مرکــز اســتان از تاریــخ 9۵/4/۲0 شــروع  اصفهــان و ب
ــوان  ــه می ت ــن برنام ــش ای ــداف پخ ــن اه ــرد. از مهم تری ــت ک ــه فعالی ب
ســرویس ها  خدمــات،  معرفــی  مخابــرات،  شــرکت  معرفــی   بــه: 
ــا  ــط ب ــن فناوری هــای مرتب ــن شــرکت، معرفــی آخری و مســئولیت های ای
 خدمــات ارتباطــات و تکنولــوژی اطالعــات و دریافــت نظــرات، پیشــنهادها 
ــن شــرکت  ــا فعالیت هــای ای ــز اســتان در رابطــه ب ــادات مــردم عزی و انتق
اشــاره کــرد. ایــن برنامــه ســاعت ۱0 و ۱0 دقیقــه صبــح روزهــای فــرد و تکرار 

ــان پخــش  ــز اصفه ــان روز از صــدای مرک ــر ســاعت ۱4 هم ــد از خب آن بع
ــرح  ــه ط ــوای آن برنام ــؤال از محت ــک س ــه ی ــر برنام ــان ه ــده و در پای ش
ــا ارســال  ــد ب ــا ســاعت ۲۲ همــان روز فرصــت دارن می شــود؛ شــنوندگان ت
ــرح  ــن ط ــز ای ــی 3000۱3۱۱3۵ از جوای ــامانه پیامک ــه س ــت ب ــخ درس پاس
ــا  ــی دیدگاه ه ــه معرف ــن برنام ــم ای ــداف مه ــی از اه ــوند. یک ــد ش  بهره من
ــایی  ــین کش ــت. حس ــان اس ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــداف ش  و اه
ــرکت  ــای ش ــاره فعالیت ه ــان درب ــتان اصفه ــرات اس ــل مخاب ــر عام مدی
ــرات  ــت شــرکت مخاب ــده فعالی ــد: عم ــان می گوی ــرات اســتان اصفه مخاب
ــروری  ــه ض ــن نکت ــر ای ــت. ذک ــت اس ــن ثاب ــا تلف ــس ی ــش فیک در بخ
اســت کــه در حــال حاضــر تلفن هــای ثابــت را بایــد ســرویس های ثابــت 
 بنامیــم؛ زیــرا ایــن بخــش در حــال حاضــر فعالیت هــای گســترده ای 
ــز داده ــا مرک ــا ســنتر ی ــز دیت ــا مرک ــن، م ــار ای  را پوشــش می دهــد. در کن
شــبکه گســترده انتقــال، شــبکه دیتــای اســتان، خدمــات اینترنت پرســرعت 
و همچنیــن در ســال 9۵ فعالیت هــای مبتنــی بــر فیبــر نــوری را در دســتور 
کار داریــم. ایــن فعالیت هــا، عمــده فعالیت هــای شــرکت مخابــرات 
اســتان اصفهــان را تشــکیل می دهــد. دارایــی مــا بــرای انجــام ایــن 
فعالیت هــا بالــغ بــر 8۵0 مرکــز مخابراتــی در ســطح اســتان اســت. تمــام 
ایــن مراکــز مجهــز بــه زیرســاخت های الزم بــرای انجــام فعالیت هــا شــامل 
ــب  ــاختمان مناس ــا، دکل، س ــتم دیت ــوب، سیس ــال خ ــتم انتق ــک سیس  ی
و درخــور در گســتره کل اســتان اصفهــان هســتند. مــا در تمــام شهرســتان ها 

ــانی اند.  ــغول خدمت رس ــه مش ــمی داریم ک ــدان رس ــاختار اداری و کارمن س
همچنیــن پیمانــکاران متعــددی داریــم کــه بــرای همــه ســرویس ها 
فعالیــت می کننــد. در بخــش تلفــن ثابــت بالــغ بــر ۲.4 میلیــون مشــترک 
ــد ۲0۲0  ــا برن ــت پرســرعت مــا کــه ب ــم. اینترن ــا ضریــب 48 درصــد داری ب
ــت  ــته اس ــترک گذش ــزار مش ــرز ۵00 ه ــبختانه از م ــود خوش ــه می ش  ارائ
و پیش بینــی می کنیــم تــا انتهــای ســال 9۵ بــه ۶00 هــزار مشــترک 
خواهیــم رســید. در اینترنــت پرســرعت اکنــون مــا بــه دنبــال پــورت 
ــه یکــی از ســرویس های ارائه شــده در  ــه ای ک ــه گون پرســرعت هســتیم؛ ب
پــورت پرســرعت اینترنــت اســت و اینترنــت ظــرف چنــد ســال آینده بســیار 
ارزان خواهــد شــد تــا حــدی کــه اینترنــت دیگــر درآمدزایــی بــرای مخابــرات 
نخواهــد داشــت و درآمــد مخابــرات بــه ســمت دیگــر خدمــات مبتنــی بــر 
بســتر اینترنــت خواهــد رفــت. در حــال حاضــر مشــترکین ۲0۲0 می تواننــد 
از طریــق ســایت مــا از ســرویس های ارزش افــزوده اســتفاده کننــد. اکنــون 
ــدک  ــه ان ــا پرداخــت هزین ــد ب ــا می توانن ــت پرســرعت م مشــترکان اینترن
بســیاری از برنامه هــا، فیلم هــا و مطالــب آموزشــی را رایــگان دانلــود کننــد. 
ــا بســیاری از ســریال های تلویزیونــی را در  مــا در حــال رایزنــی هســتیم ت

قالــب همیــن دانلودهــای رایــگان ارائــه کنیــم.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

پیام تبریک

پیام تبریک
برادر گرامی، جناب آقای مهندس مسعود صفاری پور

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تبریک عرض نموده ، موفقیت 
روزافزون حضرتعالی را در خدمت به نظام اسالمی و مردم شهیدپرور استان از درگاه ایزد متعال خواستاریم. 
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روزنامه کیمیای وطن

برادر گرامی، جناب آقای مهندس محسن ایروانی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان تبریک عرض نموده ، 

موفقیت روزافزون حضرتعالی را در خدمت به نظام اسالمی و مردم شهیدپرور استان از درگاه ایزد متعال خواستاریم. 


