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آزادی، یک ایده بزرگ
بــود؛  آزادی  جـــدید   تمــدن   شــعارهای  از  یکــی 
دنبــال  بــه  تمــدن  ایــن  شــالوده  و  بنیــان  زیــرا 
و  آزارهــا  و  وســطایی  قــرون  اختناق هــای 

شــکل  کلیســا  فســادهای   و  زورگویــان  شــکنجه  های 
نــوع  یــک  بــا  جدیــد،  تمــدن  ظهــور  لــذا  گرفــت؛ 
جــا  همــه   آزادی   کلمــه  و  شــد  همــراه  آزادی خواهــی 
کــه  آنجــا  تــا  کــرد؛  حرکــت  تمــدن  ایــن  دوشــادوش 
مختلــف  ملــل  میــان  در  آزادی خواهــی  مــرده  حــس 
کوچــک بیــدار و نــدای آزادی همگانــی  اعــم از بــزرگ و 
رســیده اند  آزادی  بــه  معتقدنــد  جمعــی  البتــه   شــد؛ 
گرفته انــد و مردمــی  گروهــی هــم در  آســتانه آن قــرار  و 
هــم دورنمــای آزادی را بــا آه و آرزو یــا بـــا داد و فریــاد 
گر هســتند.  در هــر حــال در دنیــای  خواهــان و تماشــا
امــروز ایــن کلمــه بــه عنــوان یــک خاطــره خــوش یــا یک 
کــرده اســت... ایــده بــزرگ جــای خــود را  در  دل هــا بــاز 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 دولت به تنهایی نمی تواند 
اقتصاد مقاوم را شکل دهد

پایــان نشســت  در  نوبخــت، ســخنگوی دولــت،  محمدباقــر 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 

ح و چــه  کــه در نشســت دیــروز چــه مــواردی مطــر
تصمیماتــی اتخــاذ شــد...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کشور  ۵۷ سد 
تقریبا خالی است

صفحه  3

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

 شهردار اصفهان در مراسم 
کرد: ح  افتتاح »خانه خالقیت« مطر

ساخت 2 هزار نوع بازی 
برای کودکان اصفهانی

صفحه 4

در صفحه ورزش )9( بخوانید

سپاهان به دنبال قهرمانی در لیگ برتر

بازگشت طوفان زرد

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-9۵013۷01جذب آ

کشور چالش بزرگ اقتصاد 

کارگر   | فعالیت ۱۲ میلیون 
با قرارداد موقت   صفحه 3

به بهانه شروع هدایت تحصیلی دانش آموزان

 | بحرانی به نام 
رؤیای پزشک شدن   صفحه 11

کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری  مدیر 
خبر داد:

| کاهش 50 درصدی روزهای 
آلوده چهارمحال و بختیاری   

صفحه 5

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

| مصرف بنزین بسیار 
غیرعادی شده است   صفحه 3

| چرا ایرانیان سنگ کلیه می گیرند؟   
صفحه 6

 | صادرات طالی ایرانی 
صفر شده است   صفحه 3

| خودشیفتگی از نوع آمریکایی   
صفحه 2

گزارش تحلیلی کیمیای وطن به مناسبت 
سالروز پذیرش قطعنامه 598 

 حقایقی از 
قطعنامه ۵98 

 پایان جنگ تحمیلی 
با اقتدار ایران همراه بود

صفحه 2

اخبار روز

 استاد عباس سلیمی، معاون امور بین الملل آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(
کیمیای وطن:   گفت وگوی اختصاصی با  در 

 انس حقیقی با قرآن، مصونیت فردی 
و اجتماعی را به دنبال دارد

 حمایت دولت و اختصاص بودجه مناسب قرآنی 
به موفقیت های فرهنگی می انجامد

صفحه 7



یادداشت
به قلم سردبیر

 تقویت اراده 
مانعی در مقابل گناه

ــا او را از مســیر  ــن انســان اســت ت شــیطان در کمی
ــن  ــازد. ای ــوده س ــاه آل ــه گن ــارج و ب ــتی خ خداپرس
ــرش  ــا درگی ــه م ــه هم ــت ک ــی اس ــی از معضالت یک
ــه  ــم ک ــت داری ــم دوس ــا ه ــیاری از م ــتیم. بس هس
دیگــر گنــاه نکنیــم، امــا اراده مــان هنــوز خیلــی 
ــد؛  ــان بیفت ــی برایم ــن اتفاق ــه چنی ــوی نیســت ک ق
ــه چنیــن  ــوان ب ــه می ت ــه عبارتــی نمی دانیــم چگون ب
شــرایطی رســید کــه اراده مــان قــوی شــود و ســمت 

ــم. ــاه نروی گن
ــذا دارد،  ــه غ ــاز ب ــان نی ــم انس ــه جس ــور ک همان ط
ــه و شــارژ شــدن  ــد تغذی نفــس انســان هــم نیازمن
اســت. نکتــه ای کــه در ایــن رابطــه بایــد بــه آن توجــه 
ــردن  ــه و شــارژ ک ــن تغذی ــه ای ــن اســت ک شــود ای
نفــس بایــد اســتمرار داشــته باشــد و مرتــب انســان 
ــا  ــات، تفکــر و تعقــل، همنشــینی ب ــات و روای ــا آی ب
علمــا و داشــتن اســتاد اخــالق خودســاخته، نفــس 

ــه کنــد. خــود را در جهــت درســت تغذی
در مســیر تغذیــه نفــس ایــن نکتــه را فرامــوش 
نکنیــم کــه فضــای زندگــی بایــد محیطــی مناســب و 
ــاه نکــردن  پــاک باشــد؛ چــرا کــه راحت  تریــن راه گن
وارد نشــدن بــه محیــط و فضــای آلــوده بــه گنــاه و 
مســموم کننده اســت. واقــع شــدن در فضــای آلــوده 
ــته  ــی آغش ــدن در محیط ــع ش ــل واق ــاه، مث ــه گن ب
بــه بیمــاری واگیــردار اســت و آثــار مخــرب آن 
اجتناب ناپذیــر اســت؛ لــذا بــرای گنــاه نکــردن دوری 
از گنــاه از ضروریــات بســیار مهــم بــه شــمار می  آیــد؛ 
مثــال اگــر در اتاقــی، چنــد نفــر در حــال غیبــت کــردن 
ــده ایم، از  ــاق نش ــه وارد آن ات ــی ک ــا زمان ــتند، ت هس
غیبــت و آثــار مخــرب آن در امــان هســتیم؛ امــا بــه 
محــض ورود بــه آن مــکان، چــه غیبــت بکنیــم چــه 
ــاه شــده ایم؛  ــه گن ــوده ب بشــنویم، در هــر صــورت آل
بــه همیــن دلیــل از حضــور در چنیــن جمعــی نهــی 
ایــن  و  تــرک کنیــم  را  بایــد محــل  و  شــده ایم 
ــا نامحــرم  ــن ب ــرار گرفت ــوت ق ــن اســت در خل  چنی

و... .
ــی  ــع آدم ــد: »طب ــی)ع( فرمودن ــن عل امیرالمؤمنی
خوبی هــا و بدی هــای اخالقــی و رفتــاری دیگــران را 
از آن خــود می کنــد. پــس بــا خوبــان معاشــرت کنید 

تــا از خوبــان و پــاکان بــه شــمار آییــد.« 
ــه  ــرد اینک ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
ــک  ــز نزدی ــاه نی ــه گن ــه ب ــم، بلک ــاه نکنی ــا گن نه تنه
نشــویم. بایــد نســبت بــه گناهــان و محرمــات الهــی 
حریــم نگــه داشــت؛ اگــر می دانیــم در فــالن محیــط 
ــه آن  ــود دارد، ب ــی وج ــال گناه ــم، احتم ــر بروی اگ
محیــط و شــرایط و موقعیــت نبایــد نزدیــک شــویم. 
روایتــی  در  داد؛  تغییــر  را  گنــاه  شــرایط  بایــد 
ــی  ــه معرف ــرم)ص( ب ــر اک ــه پیامب ــم ک ــا داری زیب
ایــن  از  یکــی  در  می پردازنــد.  توبــه  نشــانه های 
ــْر  ــْم ُیَغیِّ ــاَب َو َل ــْن َت ــد: »َو َم ــانه ها می فرماین نش

ُرَفَقــاَءُه َفَلْیــَس ِبَتاِئــٍب«: 
ــل  ــای نااه ــی رفق ــد، ول ــه می  کن ــه توب ــی ک »کس
خــود را عــوض نمی کنــد، توبــه واقعــی نکــرده 

اســت.«
ــاه  ــی مجالــس گن ــد، ول ــه کن ــی کســی کــه توب  یعن
ــرده اســت.  ــی نک ــه واقع ــد، توب ــوض نکن خــود را ع
و  توبــه کــردم  مــن  اینکــه کســی می گویــد  در 
می خواهــم گنــاه نکنــم، ولــی دوســتان، رفقــا، 
شــغل گناه آلــود و کال اســبابی کــه منجــر بــه انجــام 
ــدارد و در  ــده ای ن ــد، فای ــرک نکن ــاه می شــود را ت گن

حقیقــت توبــه اش بی اثــر اســت.
ــتان  ــان، دوری از دوس ــدن از گناه ــیر دور ش در مس
ــاه  و آشــنایان و معاشــرانی کــه اهــل معصیــت و گن
هســتند، فاکتــور بســیار مهمــی اســت. هیــچ گناهــی 
را کوچــک نشــماریم. متوجــه باشــیم کــه همــواره در 
محضــر خــدای بــزرگ هســتیم و بایــد کــه احتــرام 

نمــوده در محضــرش گنــاه نکنیــم.
ــد اعمــال و عــادات نیکــو را جایگزیــن  از طرفــی بای
ــد:  ــی)ع( می  فرماین ــام عل ــم. ام ــند کنی ــار ناپس رفت
بــا ســعی و مجاهــدت فضایــل اخالقــی را بــه نفــس 
ســرکش خــود تحمیــل کــن؛ زیــرا خواهــش طبیعــی 

بشــر بــر شــهوات و رذایــل اخالقــی اســت.

بینالملل

خودشیفتگی از نوع آمریکایی
در  آمریــکا،  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
ــت وزیر  ــی، نخس ــرزا م ــا ت ــود ب ــای خ گفت وگوه
انگلیــس، دلیــل ســفر نکــردن خــود بــه ایــن کشــور 
را اعــالم کــرده و عنــوان داشــته تــا زمانــی کــه 
ــدن از وی اســتقبال  ــه لن ــن نشــود در ورود ب مطمئ
ــس  ــه انگلی ــد، ب ــل می آی ــه عم ــی ب ــم و گرم عظی

نمی کنــد. ســفر 
ترامــپ،  جمهــوری  ریاســت  آغــاز  زمــان  از 
بــه  بــرای ســفر ترامــپ  تاریخ هــای متعــددی 
ــه  ــن رابطــه در هفت انگلیــس اعــالم شــد و در همی
گذشــته اعــالم شــد کــه ایــن ســفر در ســال آینــده 

می شــود.  انجــام  میــالدی 
ایــن درخواســت ترامــپ در حالــی مطــرح شــده کــه 
ــد،  ۲ میلیــون انگلیســی در طومــاری خواســته بودن

ســفر ترامــپ بــه کشورشــان لغــو شــود.
ــکا اصــرار داشــت  ــور آمری ــز رئیس جمه ــر نی پیش ت
انگلیــس ســوار کالســکه  کــه در ســفرش بــه 

ــود. ــه ش ــلطنتی ملک س
زمانــی کــه یکــی از ســران خارجــی بــرای بازدیــد از 
انگلیــس بــه ایــن کشــور ســفر می کنــد، بخشــی از 
مســیر تــا کاخ »باکینگهــام« )محــل ســکونت ملکــه 
ــد.  ــی می کن ــکه ط ــن کالس ــا ای ــت دوم( را ب الیزاب
ــکا  ــابق آمری ــور س ــا، رئیس جمه ــاراک اوبام ــا ب ام
ــی  ــن زره ــا لیموزی ــیر را ب ــن مس ــال ۲۰۱۱ ای در س

خــودش طــی کــرد.
منابــع آگاه  اعــالم کردنــد کالســکه ملکــه بــه انــدازه 
خــودروی ریاســت جمهــوری آمریــکا کــه در مقابــل 
گلولــه، حملــه شــیمیایی و بمب هــای کوچــک 
مقــاوم اســت، امــن نیســت. بــا ایــن حــال، ترامــپ 
در گفت وگــو بــا دســتیاران خــود از عالقــه اش بــرای 
ــرده  ــت ک ــه صحب ــکه ملک ــر کالس ــدن ب ــوار ش س

اســت. مهــر

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آزادی، یک ایده بزرگ
اگرچــه از معنــای آزادی اســتفاده اشــتباه می کننــد؛ 
ــان  ــی انس ــان آزادی واقع ــان زورگوی ــه هم ــرا ک چ
را مســخ کــرده و بــه انحــراف کشــانده اند کــه 
درنتیجــه می بینیــم ایــن آزادی کم کــم در کلیــه 
شــئون انســانی ســر زده و مــی رود کــه بــه معنــای 
وســیع و نـــامحدود خـــود همــه جــا حکومــت کنــد؛ 
گــو اینکــه تغییــر شــکل داده و در قیافــه »بی  بنــد و 

ــد. ــوه  می کن ــاری « جل ب
 ایــن آزادی خــالف آن چیــزی اســت کــه بــا فطــرت 
انســان منطبــق اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم پایــدار 
نخواهــد بــود. اســالم بندگــی  غیرخــدا  را  تاییــد 
نـــمی کند،  خـــواه  بـــت باشــد یــا مـــاه و ســـتاره و 

خــواه زورگــو و حاکــم و فـــرمانده.
ــظ نظــام اجتمــاع هســتند،  ــرای حف ــکومت ها ب حـ
ــرای مکیــدن خــون اجتمــاع و پایمــال کــردن  ــه ب ن

ــان. حقــوق آن
 فطــرت بشــری می خواهــد آزادانـــه بــه آنچــه 
ــد  ــئون آزاد باش ــه ش ــد، در کلی ــل کن ــل دارد عم می
ــش  ــه برای ــچ ناحی ــی از هی ــه محدودیت و هیچ گون
ــاس  ــا احس ــم ب ــی ه ــی از طرف ــد؛ ول ــش نیای پی
احتیــاج بــه همنوعــان خـــود و فـــطرت اجتماعــی ، 
می خواهــد  بــا مــردم دیگــر آمیــزش کنــد  کــه ایــن 
آمیــزش نوعــی محدودیت هــای اجتماعــی  برایــش 
پیـــش  مــی آورد  کــه ایــن حــس غـــریزه اول را بــه 
ــد و آزادی  ــنترل  می کن ــعدیل و کـ ــی تـ ــور طبیع ط
مطلــق تــا انــدازه ای محــدود بــه حــدود و مقــررات 
ــه  اجتماعــی می شــود؛ بنابرایــن اگــر بخواهــد آزادان
ــگران  ــه آزادی دیـ ــد  بـ ــد،  بای ــی  کن ــردم زندگ ــا م ب
ــوس و  ــان و نام ــرض، ج ــال و ع ــد؛ م ــدمه نزن صـ
ــون  ــدازد؛ چ ــطر نین ــران را در خـ ــع  دیگ ــایر مناف س
ســلب آزادی دیگــران ســلب آزادی از خــود  اوســت. 
بدیهــی اســت جوامــع متمــدن  هدفــی  جــز  حفــظ 
ــا  ــررات آن ه ــرو مق ــد و قلم ــی ندارن ــام اجتماع نظ
هـــم از حـــدود اجـــتماع و مصالح  اجتماعــی  تجاوز  
نمی کنــد؛ ولــی محیــط فکــر و عمــل، اخــالق و 
تـــالش های  و  آزاد گذاشــته  اند  را  روح  و  عقیــده 
ــدود  ــد از ح ــم باش ــر ه ــورد ، اگ ــن  م ــا در  ای آن ه
ســقوط  پایــه  ایــن  نمی گــذرد کــه  تشــریفات 

می شــود.
 امــا اســالم بــه واســطه شــناخت و تعریــف درســتی 
کــه از انســان و نیازهــای او دارد، محیــط وســیع تری 
را در  نظــر  گرفته اســـت. مـــی خواهد اجـــتماع منظم 
ــل   ــاک، عم ــالق پ ــد، اخ ــم باش ــر منظ ــد، فک باش
ــذا  ــاشد... ؛ ل ــل و آزاد بـ ــم متکام ــت، روح  ه درس
ــد  ــالم می خواه ــتور دارد؛ اس ــئون دس ــمه شـ در هـ
ــکری ،  ــای  فـ ــن  پدیده  ه ــت بی ــم درس ــط و نظ رواب
ــع،  ــراد و جوام ــن اف ــوی، بی ــادی و معن ــی م زندگ
بیــن زندگــی این ســرا و ســرای دیگــر برقرار بـــاشد.

ســعادت انســان ها در آن اســت  کـــه  از  نـــظام و 
مـــقررات عمومــی عوالــم و جهــات مختلف انســانی  
تخلــف  نکننــد. انســان چــون انســان اســت، شــئون 
ــه  ــظامی ک ــعنوی دارد و آن نـ ــادی و مـ ــف م مختل
ــد   ــم  پیون ــه ه ــرده و ب ــئون را اداره ک ــن  ش ــه  ای هم
می دهــد، می توانــد  بــرای  مجتمــع  بشــری کاخ 
ســـعادتی در مـــحیط تشــریع ، همچــون  کاخ رفیــع 

ــازد. ــن بس ــط تکوی ــتی در محی ــم هس عال
 تخلــف از مــدار چنیــن  نظامــی ، موجــب آشــفتگی و 

درهـــم  ریختگی کـــلیه شــئون انســانی  است. 
انــدازه اوج  تــا آن  آزادگــی در منطــق علــی)ع( 
می گیــرد کــه حتــی از عبادتــی کــه بــه امیــد بهشــت 
و تــرس از  دوزخ از انســان ســر  زنــد  می گــذرد و 
فقــط عمــل و عبادتــی را کــه بــرای او باشــد، شــامل 
شــده و بــه صــورت عـــبادت احـــرار جلــوه می کنــد: 
ــادة االحــرار«؛  »و قــوم عبــدوا هللا شــکرا فتلــک عب
لــذا مــوالی متقیــان بــر آزادگــی انســان تاکیــد دارد و 
معتقد اســت بشــر باید از قید اســارت خـــلق بـــرهد 
تــا آزاد شــود . »ال  تکــن عبــد غـــیرک و قـــد جعلــک 
هللا حـــرا« ؛ »بنــده دگــران  مبــاش ، بــا آنکه خـــدایت 

ــریده است.« آزاد  آفـ
ــوق   ــه حق ــدارد ب ــق ن ــس حـ ــر هیچ ک ــن تفک در ای
مــردم تجــاوز کنــد یـــا تـــوقع نیایــش و کـــرنش از 
خـــلق داشـــته باشــد. او برگزیده خود مـــردم اســت 

ــردم.  ــار م و در اختی
اســالم امتیــازات طبقاتــی را الغــا کــرد و ســازش و 
صفــای خاصــی بیــن فقیــر  و غنــی ، حـــاکم و رعیت 
برقــرار ســاخت. یــک حاکم مقتدر اســـالمی در اثـــر 
تـــربیت اســـالمی، مثــل مــردم و بیــن مـــردم رفــت 
ــه  ــه ب ــتند آزادان ــق داش ــه ح ــرد و هم ــد می ک  و آم
او پیشــنهاد دهنــد، از او انتقــاد و در کارش  دخالــت  

کننــد.
اســالم نه  تنهــا مــردم را در تفکــر  آزاد گذاشــته، بلکــه 
ــر را از  ــاعت فک ــک س ــرده و ی ــر ک ــه تفک ــوت ب دع
ــن  ــا همی ــر دانســته اســت؛ ام ــادت بهت ســال ها عب
اســالم اجــازه انحــراف در عقیــده را نمی دهــد و 
ــط ، آزاد از روش  ــای  محی ــد: آزاد از تربیت ه می گوی
ــه  ــد و ب ــوا و هـــوس ها فکــر کنی ــاکان، آزاد از هـ نی
ــد.  ــق را بپذیری ــد و ح ــش آیی ــت پی ــوی حقیق س
ــتید  ــی آزاد نیس ــد، ول ــر کنی ــه فک ــد ک ــس آزادی پ
کــه کــج فکــر کنیــد  یـــا    بــه عقیــده باطــل گراییــد: 
ــُه  ــَل ِمْن ــْن ُيْقَب ــا َفَل ــالَِم ِديًن ــَر الِْْس ــِغ َغْي ــْن َيْبَت »َوَم
ــران،  ــِريَن« )آل عم ــَن اْلَخاِس ــَرِة ِم ــي اْلِخ ــَو ِف َوُه
85( »هرکــس دینــی را جـــز اســـالم بپذیــرد، از او 

ــت.« ــکار اس ــرت زیارن ــت و در آخ ــه نیس پذیرفت
 در عیــن حــال اســالم میــل نــدارد بــا  تحمیــل  
و زور، مــردم بــه حــق گراییــده و نفهمیــده  زیــر  بــار  
رونــد؛ »ال اکــراه فــی الدیــن قــد تبیــن الرشــد مــن 
الغــی«: »راه هدایــت و ضـــاللت آشــکار اســت و در 

دین اکـــراه و اجـــباری نیســت.«
ــه  ــاد جامع ــر از آح ــک نف ــی ی ــد حت ــا نمی توان  ام
بلکــه  ببینــد؛  ســقوط  سراشــیبی  در  را  بشــری 
می گویــد و می خواهــد ایــن آزادی، بشــر را بــه 
ــی بکشــاند  ــال واقع ــه ســوی کم ــرواز ب ــود و پ  صع
و او را بــزرگ بــدارد؛ انســان بایــد بــه جایــگاه واقعــی 
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حضــرت امــام)ره( فرمودنــد: »خــدا مى دانــد 
کــه اگــر نبــود انگیــزه اى کــه همــه مــا و عزت 
و اعتبــار مــا بایــد در مســیر مصلحــت اســالم 
و مســلمین قربانــى شــود، هرگــز راضــى بــه 
ــهادت  ــرگ و ش ــودم و م ــل نمى ب ــن عم ای
ــه  ــا چــاره چیســت ک ــود؛ ام ــر ب ــم گوارات برای
ــردن  ــى گ ــت حق تعال ــه رضای ــد ب ــه بای هم

نهیــم.«
ــراق  ــث ع ــم بع ــی رژی ــل واه ــی از دالی یک
ــوری  ــام جمه ــم نظ ــه حری ــاوز ب ــرای تج ب
اســالمی ایــران، اختــالف بــر ســر مرزهایــی 
اســت کــه در قــرارداد ۱975 الجزایــر تعییــن 
شــده بــود. پــس از نزدیــک بــه هشــت ســال 
ــم  ــت رژی ــام موجودی ــه تم ــر ک ــگ نابراب جن
عــراق در خطــر قــرار گرفــت، آمریــکا و دیگــر 
ــال وارد  ــث عم ــم بع ــاوران رژی ــدان و ی متح
جنــگ شــدند و حضــرت امــام خمینــی)ره(، 
ــام  ــی نظ ــح عال ــن مصال ــر گرفت ــا در نظ ب
اســالمی و بــا درک توطئــه گســترده آمریــکا 
 و غــرب بــرای ســرکوب انقــالب اســالمی 
ــس  ــران، پ ــی ای ــلمان و انقالب ــردم مس و م
ــی و  ــی نظام ــان عال ــا فرمانده از مشــورت ب
مســئوالن مملکتــی، قطعنامــه 598 شــورای 

ــد.  ــت را پذیرفتن امنی
شــورای امنیــت در ایــن قطعنامــه دو کشــور 
ــس و  ــراری آتش ب ــه برق ــراق را ب ــران و ع ای

صلــح دعــوت کــرده بــود. جمهــوری اســالمی 
مثبــت  ویژگی هــای  دلیــل  بــه  ایــران 
بعضــی از مفــاد ایــن قطعنامــه، به ویــژه 
متجــاوز  معرفــی  بــه  مربــوط   بندهــای 
و پرداخــت غرامــت جنگــی، موافقــت خــود 
را بــا پذیــرش آن اعــالم کــرد؛ امــا بــا وجــود 
ــوری  ــط جمه ــه 598 توس ــرش قطعنام پذی
اســالمی ایــران، رژیــم عــراق کــه خــود نیــز 
آن قطعنامــه را پذیرفتــه بــود، تــا زمــان 
برقــراری آتش بــس رســمی در مردادمــاه 
علیــه  تهاجمــات خــود  بــه  ســال ۱367 
جمهــوری اســالمی ایــران ادامــه داد و خــوی 
ــرد. ــار دیگــر آشــکار ک تجاوزگــری خــود را ب

۲7 تیرمــاه ســال ۱367، یکــی از مهم تریــن 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــخ جمه ــا در تاری روزه
ســاله  هشــت  جنــگ  آن  در  اســت کــه 
ــالمی  ــران اس ــه ای ــراق علی ــث ع ــم بع رژی
خاتمــه یافــت. هرچنــد کــه بعــد از پذیــرش 
ــه  ــورد حمل ــاره م ــا دوب ــور م ــه کش قطعنام
ــرار گرفــت  ــم بعــث عــراق ق منافقیــن و رژی
ــن  ــودن ای ــزل ب ــر متزل ــی ب ــود دلیل ــه خ ک

ــود. ــه ب قطعنام
 شورای امنیت و جنگ تحمیلی

قطعنامــه 598 شــورای امنیــت، یکــی از 
مهم تریــن قطعنامه هــای شــورای امنیــت 
ــان  ــرای پای ــر ۱366، ب ــه در ۲9 تی ــت ک اس
اعــالم  عــراق  و  ایــران  جنــگ  بــه  دادن 
ــی و تعــداد  شــد. ایــن قطعنامــه از نظــر کّم

واژه هــای بــه کار گرفتــه شــده، مفصل تریــن 
نظــر  از  و  اساســی ترین  محتــوا  نظــر  از  و 
ضمانــت اجرایــی قوی تریــن قطعنامــه شــورای 

ــت.  ــوده اس ــگ ب ــن جن ــاره ای ــت درب امنی
ایــن قطعنامــه بالفاصلــه از ســوی عــراق 
ــک  ــت ی ــس از گذش ــا پ ــد؛ ام ــه ش پذیرفت
 ســال و هفــت روز از تاریــخ صــدور آن و 
از ســقوط  پــس  روز  پانــزده  فاصلــه  بــه 
بــه   IR655 پــرواز مســافری  هواپیمــای 
ــوی  ــر ۱367 از س ــکا در ۲7 تی ــت آمری دس

ایــران پذیرفتــه شــد.
ــه  ــد ک ــم ش ــد تنظی ــه در ده بن ــن قطعنام ای
بندهــای یــک، ســه، پنــج، شــش و هفــت از 
مــوارد اصلــی قطعنامــه بــه حســاب می آیــد. 
در بنــد یــک از طرفیــن منازعــه خواســته شــد 
تــا آتش بــس بیــن خــود برقــرار کــرده و بــه 
ــش  ــده پی ــی شناخته ش ــای بین الملل مرزه
آزادی  بنــد ســوم  بازگردنــد. در  از جنــگ 
اســرای دو طــرف خواســته شــده اســت. 
ــر  ــورهای دیگ ــی کش ــم از تمام ــد پنج در بن
می خواهــد کــه خویشــتنداری بــه خــرج 
ــد  ــه می توان ــی ک ــه اقدام ــد و از هرگون دهن
منازعــه  و گســترش  تشــدید  بــه  منجــر 
شــود، احتــراز کننــد و بدیــن ترتیــب اجــرای 
قطعنامــه را آســان کننــد. در بنــد ششــم 
شــدن  مشــخص  بــرای  تحقیــق  انجــام 
متجــاوز بحــث  شــده و در بنــد هفتــم فقــط 
دربــاره خســارت های ایجادشــده در طــول 

جنــگ بحــث می کنــد.
 حقایقی از قطعنامه 598 

ــوم  ــد عل ــناس ارش ــی، کارش ــف روزبهان یوس
کیمیــای  بــه  زمینــه  ایــن  در  سیاســی، 
ــای  ــه جریان ه ــی ب ــا نگاه ــت: ب ــن گف وط
قطعنامــه  پذیــرش  از  پــس  اتفاق افتــاده 
می تــوان بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم پــی بــرد 
ــچ  ــه هی ــاد قطعنام ــن مف ــه بســیاری از ای ک
وقــت اجرایــی نشــد و ایــن قطعنامــه، یکی از 

اســت. بــوده  ضعیف تریــن قطعنامه هــا 
بنــد  نمونــه در  بــرای  وی تصریــح کــرد: 
ــه  ــد ک ــته ش ــه خواس ــن منازع ــک از طرفی ی
بین المللــی  شناخته شــده  مرزهــای  بــه 
بازگردنــد؛ امــا رژیــم بعثــی یــک مــاه پس از 
پذیــرش قطعنامــه بــا حملــه گســترده خــود 

از جنــوب و حملــه منافقیــن در غــرب کشــور 
ایــران  ســرزمین های  تصــرف  در   ســعی 
بــا  داشــت کــه  دوبــاره  جنگــی  آغــاز  و 
مقاومــت جانانــه مــردم ایــران مواجــه شــد. 
مشــخص  ســازوکاری  قطعنامــه  ایــن  در 
بــرای جلوگیــری از تجــاوز دوبــاره عــراق 

بــود. نشــده  پیش بینــی 

 متجاوز شناخته شدن عراق بدون 
مجازات!

ــناخت  ــاره ش ــه درب ــان اینک ــا بی ــی ب روزبهان
ایــن  در  جنــگ  شــروع کننده  و  متجــاوز 
قطعنامــه ســخنی بــه میــان نیامــده و فقــط 
ملــل  دبیــر کل ســازمان  آذر ۱37۰  در ۱8 
متحــد، خاویــر پــرز دکوئیــار، 3 ســال پــس 
از پایــان جنــگ، عــراق را بــه عنــوان مســئول 
ــن  ــت: ای ــرد، گف ــی ک ــگ معرف ــر جن و آغازگ
گــزارش فقــط بــرای اطــالع اعضــای شــورای 
و  شــد  داده  کل  دبیــر  ســوی  از  امنیــت 
هیچ گونــه اقــدام عملــی پــس از آن در جهــت 

ــت. ــورت نگرف ــاوز ص ــازات متج مج
وی افــزود: ارائــه راهکارهایــی بــرای تعییــن 
و پرداخــت خســارات  مالــی جنــگ نیــز 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــن ضعف ه ــی از مهم تری یک

ــت. ــه اس قطعنام
وی تصریــح کــرد: بــا یــک نــگاه کلــی 
ایــن قطعنامــه می تــوان گفــت کــه  بــه 
ــن نشــد  ــا در قطعنامــه 598 تأمی اهــداف م
ــه  ــود در قطعنام ــرایط موج ــاس ش ــر اس و ب
همــه چیــز بــه نفــع عــراق تمــام شــده 
ــه                                                  ــازی گرفت ــران امتی ــه ای ــدون اینک ــود، ب ب

ــد.  باش

 عوامل پذیرش قطعنامه از سوی 
حضرت امام 

ایــن کارشــناس ارشــد علــوم سیاســی گفــت: 
قطعنامــه 598، یکــی از مهم تریــن اتفاقــات  
تلــخ در طــول حیــات پربرکــت حضــرت امــام 
بــوده اســت؛ ایشــان پذیــرش قطعنامــه را بــه 
نوشــیدن جــام زهــر تشــبیه کردنــد. ســئوال 
ــن  ــود ای ــرح می ش ــه مط ــی ک ــیار مهم بس
اســت کــه چــرا حضــرت امــام از ایــن تعبیــر 

اســتفاده کردنــد؟
محمــود معلمــی، کارشــناس مســائل سیاســی 
بــه کیمیــای وطــن گفــت: بــرای بررســی ایــن 
موضــوع بایــد مواضــع حضــرت امــام دربــاره 
جنــگ تحمیلــی را بــه درســتی تفســیر کنیم. 
بــا نگاهــی بــه بیانــات ایشــان در طــول 
ــت  ــکار اس ــوح آش ــه وض ــدس ب ــاع مق دف
ــه مبــارزه و رفــع فتنــه صــدام  کــه معتقــد ب

بوده انــد. 
ــان  ــزود: ایش ــی اف ــناس سیاس ــن کارش ای
ــر  ــد ب ــگ تاکی ــدای شــروع جن ــان ابت از هم
ــان در  ــاوز دشــمن داشــته و خواه ــع تج دف
اولویــت قــرار دادن ایــن مســئله توســط 
مــردم و مســئوالن شــده و هــر ســاله آن 
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــدند؛ ب ــر می ش را متذک
پیــام ۲۲ بهمــن ۱36۱ می فرماینــد: »جنــگ 

ــت.«  ــور اس ــی در رأس ام دفاع
معلمــی ادامــه داد: پذیــرش قطعنامه بــه دلیل 
گــزارش غلــط عــده ای از مســئولین کشــور بــه 
امــام بــود و مجموعــه ای از صحنه ســازی ها 
ــه  ــن قطعنام ــا ای ــد ت ــب ش ــار ها موج و فش

توســط حضــرت امــام پذیرفتــه شــود. 
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه پذیــرش قطعنامــه در زمــان قــدرت 
ــرد:  ــح ک ــران انجــام شــد، تصری ــدار ای و اقت
پذیــرش ایــن قطعنامــه هرچنــد بــه معنــای 
ــود،  ــران ب ــوی ای ــس از س ــرش آتش ب پذی
ــه داد  ــود ادام ــالت خ ــه حم ــراق ب ــی ع  ول
و دوبــاره داخــل خــاک ایــران شــد تــا نقــاط 
مهمــی از جملــه خرمشــهر را بــه دســت 
بیــاورد و بــا وضــع بهتــری در مذاکــرات 
ــه  ــی ب ــا موفقیت ــد؛ ام ــته باش ــور داش حض
دســت نیــاورد و در نهایــت جنــگ در ۲9 

مــرداد ۱367 پایــان یافــت.

ادامه از صفحه اول

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی  
مجلــس بــا اشــاره بــه اظهــارات دبیــر کارگــروه تعییــن 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه در شناســایی 8 هــزار 
کانــال ضــد امنیتــی در کشــور گفــت: کمیســیون امنیــت 
ــاره  ــه درب ــس دو مرتب ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
ایــن موضــوع بــا مســئولین در حوزه هــای مخابراتــی و 

امنیتــی جلســه برگــزار کــرده اســت.
ســید حســین نقــوی  حســینی با بیــان اینکه کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در پــی ایــن 
ــل  ــئولین منتق ــه مس ــود را ب ــای خ ــات دیدگاه ه جلس
کــرده، افــزود: معتقــدم ایــن ادعــا در شناســایی 8 هــزار 
ــال ضــد امنیتــی، ادعــای درســتی اســت. باالخــره  کان

ــد. ــد می کنن ــن کانال هــا زندگــی مــردم را تهدی ای

امنیتــی  ضــد  کانال هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــد،  ــد می کنن ــه را تهدی ــی جامع ــای اجتماع چارچوب ه
ــن  ــه ای ــم ک ــه نگفته ای ــه هیچ وج ــا ب ــرد: م ــد ک تأکی
ــن  ــا متخلفی ــه ب ــم ک ــه گفته ای ــد؛ بلک ــا را ببندن  کانال ه
و مجرمیــن برخــورد قانونــی صــورت بگیــرد و کانال هــای 
آن هــا بســته شــود؛ لــذا ایــن حــق قانونــی ماســت کــه 
ــه  ــت خــود ادام ــه فعالی ــک مجــرم ب ــم ی اجــازه ندهی

دهــد.
ایــن نماینــده مجلــس در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
مســئله کانال هــای ضــد امنیتــی، قطعــا موضوعــی 
اســت کــه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس آن را دوبــاره بررســی و پیگیــری خواهــد کــرد. 

میــزان

ســخنگوی کمیســیون حقوقــی قضایــی مجلــس درخصــوص 
ــار  ــرگ اظه ــدام ســوداگران م ــف در مجــازات اع نتیجــه تخفی
ــون  ــه قان ــاده ب ــک م ــاط طــرح الحــاق ی ــن ارتب داشــت: در ای
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در دســتورکار بــود کــه کلیــات ایــن طرح 
در جلســه روز یکشــنبه صحــن علنــی بــه تصویــب رســید؛ ولــی 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی و همچنیــن قــوه 

قضائیــه بــا جزئیــات ایــن طــرح مخالفــت کردنــد.
ــرح  ــن ط ــان ای ــتدالل مخالف ــح اس ــوروزی در توضی ــن ن حس
گفــت: دوســتان در مجلــس اعتقــاد داشــتند کاهــش مجــازات 
اعــدام موجــب افزایــش امــر قاچــاق می شــود؛ در مقابــل، ایــن 
مجــازات ســنگین نقــش بازدارندگــی را در جلوگیــری از جرایــم 
ــد  ــدر خواه ــواد مخ ــری م ــد و تصدی گ ــروش و تولی ــوزه ف ح

داشــت.

وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر حقوقدانــان مجلس عمومــا موافقت 
خــود را بــا طــرح مزبــور اعــالم کرده انــد، افــزود: ایــن الحاقیــه 
بــه منظــور بررســی کارشناســی دوبــاره بــه کمیســیون حقوقــی و 

قضایــی خانــه ملــت ارجــاع داده شــد.
ــه مخالفت هــا درخصــوص  ــده مــردم در واکنــش ب ــن نماین ای
کاهــش اعــدام در حــوزه قاچــاق مــواد مخــدر خاطرنشــان کــرد: 
چنانچــه هــر قاچاقچــی مــواد مخــدر بــه جــرم تولیــد، توزیــع یا 
حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر اعــدام شــود، بایــد گفــت عــالوه 
بــر اینکــه اثــر بازدارندگــی بــه آن شــکل در مبــارزه بــا قاچــاق 
ــر از  ــی نظی ــیب های اجتماع ــه آس ــدارد، بلک ــدر را ن ــواد مخ م
ــواده  ــا و جــذب اعضــای خان دســت دادن سرپرســت خانواره
)بــه دلیــل تامیــن معــاش و از دســت دادن منبــع درآمــد( بــه 

ســوی قاچــاق را نیــز بــه همــراه دارد. جــام جــم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:  

تهدید زندگی مردم با 8 هزار کانال ضدامنیتی 
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح کرد:

صف موافقان و مخالفان اعدام قاچاقچیان 

سردار جزایری:
 مبارزه با صهیونیست ها 

تداوم خواهد داشت
 ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح گفــت: قرائــن 
و شــواهد و اســناد و مــدارک حاکــی از شــکل گیری 
منطقــه  تروریســتی  گروه هــای  تقویــت  یــا 
خاورمیانــه از ســوی آمریــکا و انگلیــس اســت.
ســردار ســید مســعود جزایــری، ســخنگوی ارشــد 
ــکا  ــه آمری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلح، ب ــای مس نیروه
مفهــوم  بــا معکــوس کــردن  تــالش می کنــد 
تروریســم و گســترش دامنــه آن بــه گروه هــای 

جهــادی و گروه هــای مقاومــت، مطلوبیت هــای 
ــد،  ــش ده ــیا افزای ــرب آس ــه غ ــود را در منطق خ
اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه آمریــکا بــه 
ــن  ــوق بشــر و اصلی تری ــی حق ــوان ناقــض اصل عن
تروریســم  و  تروریســتی  پشــتیبان گروه هــای 

دولتــی شــناخته می شــود.
ــدارک  ــناد و م ــواهد و اس ــن و ش ــزود: قرائ وی اف
تقویــت گروه هــای  یــا  شــکل گیری  از  حاکــی 
ــه از ســوی آمریــکا و  تروریســتی منطقــه خاورمیان

ــت. ــس اس انگلی
ــری  ــرای جلوگی ــرد: ب ــد ک ــه تاکی ــری در ادام جزای
ائتــالف نظامــی امنیتــی عربی صهیونیســتی،  از 

جامعــه بــزرگ عربــی در منطقــه و سراســر جهــان 
ــطین و  ــرزمین فلس ــور آزادی س ــول مح ــد ح بای
حمایــت بیشــتر از گروه هــای جهــادی و مقاومــت 
منطقــه،  بــا ارتقــای ســطوح نظــری و عملی مبــارزه،  
ــا و  ــا زیاده خواهی ه ــه ب ــدی را در مقابل ــد جدی رون

ــد. ــکا و صهیونیســم آغــاز کن تجاوزگــری  آمری
ــا  ــپس ب ــلح س ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش س
ــه در  ــاع منطق ــرب و ارتج ــاع ع ــه ارتج ــان اینک بی
وضعیــت نامتعــادل بــه ســر می بــرد و همیــن امــر 
ــر  ــه ب ــردم منطق ــال فشــار م ــرای اعم فرصــت را ب
ــه  ــد: هم ــادآور ش ــم آورده، ی ــع فراه ــکام مرتج ح
و  عــراق  در  تروریســت ها  بــه  رژیم هایــی کــه 

ســوریه کمــک کرده انــد، گرفتــار مشــکالتی هســتند 
کــه در آینــده مصائــب آن هــا بیشــتر هــم خواهــد 
شــد و آمریــکا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت.

وی در ادامــه افــزود: آمریــکا هــر قــدر تــالش کنــد 
ــی  ــزرگ یعن ــده ســرطانی و تروریســت ب ــره غ چه
ــا از  ــد ی ــاب کن ــگ و لع ــتی را رن ــم صهیونیس رژی
طریــق ایران هراســی، اشــغال فلســطین را بــه 
ــده  ــن پدی ــه ای ــد ک ــد بدان ــپارد، بای ــی بس فراموش
هرگــز از دیــد ملت هــا پنهــان نخواهــد شــد و 
ــطین  ــدار فلس ــت پای ــه و مل ــردم منطق ــارزه م مب
ــا غاصبــان صهیونیســتی ادامــه و تــداوم خواهــد  ب

ــت. مهــر داش

امنیت
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،،
جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل 
ویژگی هــای مثبــت بعضــی از مفــاد 
بندهــای  به ویــژه  قطعنامــه،  ایــن 
مربوط به معرفی متجاوز و پرداخت 
غرامــت جنگــی، موافقــت خــود را بــا 

پذیــرش آن اعــام کــرد

گزارش تحلیلی کیمیای وطن به مناسبت سالروز پذیرش قطعنامه 598 

حقایقی از قطعنامه 598 
پایان جنگ تحمیلی با اقتدار ایران همراه بود

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، در پایــان 
نشســت فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در پاســخ 
ــه ایــن ســوال کــه در نشســت دیــروز چــه مــواردی  ب
اظهــار  شــد،  اتخــاذ  تصمیماتــی  چــه  و  مطــرح 
ــرای  ــتای اج ــتاد در راس ــن س ــت ای ــت: مأموری داش
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه 
ــران  ــت اقتصــاد ای ــد موجــب تقوی هرآنچــه را می توان
و  داخلــی  تکانه هــای  از  را  اقتصــاد  ایــن  و  شــود 
خارجــی مصــون بــدارد، انجــام دهــد؛ بــه همیــن جهت 
مهم تریــن رویکــردی کــه هــم در سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی و هــم در جمع بنــدی دوســتان مــا 
ــم از مشــارکت گســترده  ــن اســت کــه بتوانی ــوده، ای ب

ــم. ــتفاده کنی ــاد اس ــردم در اقتص م
ــد  ــی نمی توان ــه تنهای ــت ب ــزود: دول ــه اف وی در ادام
اقتصــاد مقــاوم را شــکل دهــد؛ دولتــی کــه منابــع او 
بــه نوعــی بــه درآمدهــای نفتــی آن هــم درآمدهایــی 
کــه بــا نوســانات قیمــت نفــت می توانــد نوســان 
ــن تکانه هــا  داشــته باشــد، متصــل شــود، قطعــا از ای
ــردم  ــا م ــاد ب ــر اقتص ــا اگ ــود؛ ام ــد ب ــون نخواه مص
ثبــات  و  پایــداری  دربــاره  می توانیــم  شــود،  اداره 

ــم. ــت کنی ــان صحب اقتصادم
محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، بــا اشــاره بــه 
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــروز س ــه دی جلس
تصریــح کــرد: بحــث متمرکزمــان ایــن بــود کــه مــردم 
ــند  ــته باش ــارکت داش ــاد مش ــد در اقتص ــر بخواهن اگ
چــه عواملــی می توانــد مانــع کار آن هــا شــود یــا رونــد 
ــا وقفــه مواجــه کنــد. یکــی از مباحثــی  کار آن هــا را ب
گالیه منــد  آن  از  غیردولتــی  بخــش  عمدتــا  کــه 
برنامه هــای ســازمان  موضــوع  و هســتند،  بودنــد 
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــی اســت و کارفرمایان ــن اجتماع تأمی
ســازمان در حــال فعالیــت و تمــاس و ارتبــاط بودنــد 
و هســتند.مصوباتی داشــتیم مبنــی بــر اینکــه ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بــرای تســهیل در امــور کارفرمایــان 
ــردم  ــا م ــاند ت ــام برس ــه انج ــد ب ــی بای ــه اقدامات  چ
و کارفرمایــان بــدون مشــکل یــا دســت کم توقــف 

ــد.  ــام دهن ــان را انج ــد کارهایش ــی بتوانن زمان
ایــن مــوارد را کارگروهــی کــه در ایــن رابطــه کار 
ــه  ــرد و مصوب ــس ک ــام داد، پیش نوی ــی انج تخصص
آن را در جلســه آورد و در ایــن ســتاد بــه تصویــب 

رســید. فــارس

سخنگوی دولت:

دولت به تنهایی نمی تواند اقتصاد مقاوم را شکل دهد
معــاون رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن دوبــاره الیحــه 
یــک فوریتــی اصــالح بخشــی از ســاختار دولــت در دســتورکار 
ــرای مــا مهــم اســت کــه  مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ب
قبــل از اینکــه آقــای روحانــی فهرســت کابینــه دوازدهــم را بــه 

مجلــس بفرســتد، ایــن الیحــه تعییــن تکلیــف شــود.
حســینعلی امیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه از ســوی برخــی از  ــال و مســائلی ک ــی توت ــرارداد نفت ــه ق ب
ــرارداد  ــن ق ــاره ای ــالمی درب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــا  ــبختانه ب ــت: خوش ــرد و گف ــاره ک ــود، اش ــده ب ــرح ش مط
ــر  ــه، وزی ــی کــه آقــای زنگن توضیحــات بســیار مفصــل و خوب
محتــرم نفــت، در مجلــس ارائــه کــرد و همچنیــن تالش هایــی 
ــان و  ــت امــور مجلــس ریاســت جمهــوری و معاون کــه معاون
ــد  ــام دادن ــف انج ــتگاه های مختل ــی دس ــران کل پارلمان مدی
ــه داده شــد، بســیاری از مســائل  و توضیحــات کارشناســی ک
ــان  ــای طراح ــترداد امضاه ــه اس ــر ب ــل و منج ــده ح مطرح ش

ــد. ــس ش ــتورکار مجل ــروج از دس ــرم و خ محت
ــدگان  ــزود: برخــی از نماین ــور اف ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
بــه محرمانــه بــودن ایــن قــرارداد اعتــراض داشــتند؛ در حالــی 
ــه  ــه هیچ وج ــی ب ــن قراردادهای ــودن در چنی ــه ب ــه محرمان ک
ــور  ــه منظ ــت؛ بلک ــی نیس ــی و امنیت ــودن سیاس ــه  ب محرمان

ــز  ــا نی ــای دنی ــه ج ــت و در هم ــاری اس ــودن تج ــه ب محرمان
اســرار اقتصــادی و تجــاری شــرکت ها و کشــورها در قراردادهــا 
حفــظ می شــود تــا بــه منافعشــان آســیب نرســد و ایــن عــرف 

تجــارت اســت.
وی اظهــار داشــت: ایــن قــرارداد مطابــق قانــون و بــر اســاس 
منافــع کشــور امضــا شــده و بیشــتر کارشناســان نیــز ضمــن 
ــام  ــم برج ــرات مه ــی از ثم ــرارداد، آن را یک ــن ق ــد از ای تمجی
ــران  ــردن ای ــزوی ک ــرای من ــه دشــمنان ب ــده توطئ و خنثی کنن

می داننــد.
امیــری در ادامــه از فعالیت هــا و تالش هــای مدیــران کل 
امــور مجلــس دســتگاه های اجرایــی در دولــت یازدهــم 
تقدیــر کــرد و خواســتار تعامــل بهتــر و بیشــتر مدیــران 
دســتگاه های اجرایــی بــا نماینــدگان محتــرم مجلــس و 

شــد. پارلمــان  تخصصــی  به ویــژه کمیســیون های 
نزدیــک  روابــط  گفــت:  رئیس جمهــور  پارلمانــی   معــاون 
و ســازنده بــا مجلس شــورای اســالمی، یکــی از سیاســت های 
ــای  ــد آق ــورد تاکی ــواره م ــد و هم ــر و امی ــت تدبی ــی دول اصل

ــت. ــوده اس ــور ب رئیس جمه
وی اظهــار داشــت: حــل مشــکالت مــردم بــا همدلــی و 
همراهــی بیــن دولــت و مجلــس آســان خواهــد شــد. تســنیم

معاون رئیس جمهور:  

محرمانه بودن توتال از نظر تجاری است 



کوتاه اخبار 
 معاون شرکت پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی:
مصرف بنزین بسیار غیرعادی 

شده است
معــاون شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران بــا بیــان اینکــه مصــرف بنزیــن در ایــران 
بــه بیــش از ۸۳ میلیــون لیتــر رســیده، اظهــار کــرد: 
بــا وجــود اینکــه مصــرف بنزیــن در کشــور بــه پیــک 
ــود  ــن وج ــن بنزی ــکلی در تأمی ــیده، مش ــود رس خ

ــدارد.  ن
شــاهرخ خســروانی بــا تاکید بــر اینکــه دربــاره میزان 
ــی  ــار دقیق ــوان آم ــور نمی ت ــن در کش ــره بنزی ذخی
ارائــه کــرد، افــزود: متوســط میــزان مصــرف بنزین در 
کشــور پــس از مــاه مبــارک رمضــان بــه بیــش از ۸۳ 
میلیــون لیتــر رســیده و کاهــش هــم پیــدا نمی کنــد 
کــه یــک امــر غیرعــادی اســت. پیش بینــی افزایــش 
مصــرف در حــد 5 درصــد بــود کــه در حــال حاضــر بــه 

بیــش از ۹ درصــد رســیده اســت. 
وی دربــاره دلیــل اصلــی افزایــش مصــرف بنزیــن در 
کشــور توضیــح داد: یکــی از دالیــل افزایــش میــزان 
ــدازه  ــد بیــش از ان ــن در کشــور، تولی و مصــرف بنزی
ــی  ــه راحت ــد ب ــردم می توانن ــه م ــت و اینک خودروس

صاحــب ماشــین شــوند. 
معــاون شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
ــن  ــرف بنزی ــه مص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی ای نفت
ــور  ــرد: در کش ــح ک ــده، تصری ــادی ش ــیار غیرع بس
ــن  ــر بنزی ــه ذخای ــود دارد ک ــه پخــش وج ۳۷ منطق
مصــرف  تمرکــز  اســاس  بــر  مناطــق  ایــن  در 
ــر در  ــزان ذخای ــال می ــرای مث ــت می شــوند؛ ب مدیری
ــه  ــران و خراســان شــمالی نســبت ب اســتان های ته
ــردد  ــز ت ــرا تمرک ــت؛ زی ــتر اس ــتان ها بیش ــایر اس س
و مســافرت در ایــن دو اســتان یــا اســتان های 
مازنــدران و گیــان بیشــتر اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
تمرکــز ذخیره ســازی در ایــن اســتان ها بیشــتر و 
بیــش از ۶۰ درصــد ذخیره ســازی بنزیــن در ایــن 

ــت. خبرآنالیــن ــتان اس ــار اس چه

رئیس اتحادیه صنایع هوایی و 
فضایی ایران خبر داد:

امکان ساخت هواپیمای ۲۰ نفره 
در کشور

رئیــس اتحادیــه صنایــع هوایــی و فضایــی ایــران 
ــرح  ــای مط ــه ج ــته ب ــال های گذش ــر در س ــت: اگ گف
ــره از ســاخت  ــای ۱5۰ نف ــردن بحــث ســاخت هواپیم ک
هواپیماهــای ۲۰ نفــره حمایــت می شــد، اآلن ایرتاکســی 

ــود.  ــال ب ــک فع ــای کوچ در فرودگاه ه
ــل  ــا در داخ ــاخت هواپیم ــاره س ــمی درب ــعود قاس مس
گفــت: مــن اعتقــادی بــه طراحــی و ســاخت هواپیمــای 
بــزرگ در داخــل نــدارم. بیشــتر اعضــای اتحادیــه 
ــراه  ــن هم ــا م ــز ب ــران نی ــی ای ــی و فضای ــع هوای  صنای

هستند. 
وی افــزود: از طــرف دیگــر مــن معتقــدم قــرار نیســت 
مصرف کننــده صــرف تولیــدات دیگــر کشــورها باشــیم؛ 
بلکــه می توانیــم بــا انتقــال تکنولــوژی بــه داخــل 
و از قطعه ســازی شــروع کنیــم و ســپس درصــدی 
ایربــاس  ماننــد  تولیــدات شــرکت های معــروف  از 
و بویینــگ را در داخــل انجــام دهیــم و پــس از آن 
ــل       ــک هواپیماســاز تبدی ــه ی ــدت ب ــم در طوالنی م بتوانی

ــی ــر فارس ــویم. خب ش

کوتاه از اقتصاد

دور پایانی ساماندهی غیرمجازها
ــه دنبــال وعــده اخیــر رئیــس کل بانــک مرکــزی  ب
ــی  ــی ط ــات مال ــه مؤسس ــاماندهی کلی ــرای س ب
دو تــا ســه مــاه آینــده، بــه زودی بــا مشــارکت 
ــازار  ــزرگ در ب ــات ب ــت مؤسس ــک فعالی ــد بان چن

ــت.  ــد یاف ــان خواه ــی پای ــکل پول غیرمتش
ــد  ــا چن ــده ت ــن ش ــر ای ــرار ب ــی ق ــرا در طرح ظاه
ــه زودی  ــول ب ــازار پ ــال در ب ــزرگ و فع ــه ب موسس
ســاماندهی شــده و مســئولیت و تعهــدات آن هــا بــه 

ــک محــول شــود.  ــد بان چن
انجام شــده،  اقدامــات  بــا  اســاس  ایــن  بــر 
ــزی  ــک مرک ــد بان ــورد تأیی ــاز و م ــک مج ــد بان چن
ــه  ــوط ب ــور مرب ــئولیت ام ــک مس ــده ای نزدی درآین

چنــد موسســه را بــر عهــده خواهنــد گرفــت. 
واگــذاری امــور مؤسســات بــه بانک هــا اتفــاق 
ــال  ــت و در دو س ــی نیس ــبکه بانک ــدی در ش جدی
گذشــته موسســه غیرمجــاز میــزان پــس از انحــال 
ــه بانــک صــادرات واگــذار شــد و  ــه طــور کامــل ب ب
ایــن بانــک مســئولیت تعهــدات و ســپرده گذاران آن 

ــر عهــده گرفــت.  را ب
ــس از  ــز پ ــه در ســال گذشــته نی ــال ک ــن ح در عی
ــرای موسســه ثامن الحجــج پیــش  ماجرایــی کــه ب
ــه  ــن موسس ــال ای ــا انح ــزی ب ــک مرک ــد، بان آم
اجــرای تعهــدات آن را از کانــال بانــک پارســیان 

ــن ــرد. اقتصادآنالی ــش ب پی

 وعده مدیر عامل ایدرو 
برای ایجاد 8 هزار شغل

و  ســازمان گســترش  عامــل  هیئــت  رئیــس 
ــزار و ۷۱۱  ــاد ۳ ه ــران از ایج ــع ای ــازی صنای نوس
شــغل مســتقیم و ۸ هــزار شــغل غیرمســتقیم در 

ــر داد.  ــاری خب ــال ج س
ــر صنعــت، معــدن  منصــور معظمــی، معــاون وزی
و تجــارت، در مراســم بزرگداشــت پنجاهمیــن 
ســالگرد تأســیس ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایــع ایــران )ایــدرو( کــه در کتابخانــه ملــی در 
حــال برگــزاری اســت، بــه عملکــرد ایــن ســازمان 
توســعه ای اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران 
)ایــدرو(، ۱۸ طــرح صنعتــی بــا بودجــه ۶۱۰۰ 
ــرای  ــه ب ــرا دارد ک ــت اج ــی در دس ــارد تومان میلی
ــا طرح هایــی کــه در دســت انجــام  ســال ۱۳۹۶ ب
اســت ۳ هــزار و ۷۱۱ شــغل مســتقیم ایجــاد 
می شــود کــه ایــن عــدد بــا در نظــر گرفتــن 
ــزار  ــه ۸ ه ــکاری و غیرمســتقیم ب اشــتغال پیمان

ــید.  ــد رس ــغل خواه ش
اهمیــت  بــه  هــم  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
وجــود ســازمان های توســعه ای عنــوان کــرد: 
بــرای  ایــدرو  ماننــد  توســعه ای  ســازمان های 
ــد؛  ــه وجــود آمدن ــه بخــش خصوصــی ب کمــک ب
در حالــی کــه بعدتــر تبدیــل بــه بخش هــای 
میــراث دار  نیــز  حــاال  و  شــدند  نیمه دولتــی 
انجام نشــده  تعهــدات  و  قبلــی  بدهی هــای 

هســتند. 
و  برجــام  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  معظمــی 
ــه وجــود  ــی کــه در دوران پســابرجام ب فرصت های
آمــد، عنــوان کــرد: پــس از برجــام یــک فرصــت 
طایــی در صنعــت کشــور بــه وجــود آمــد و 
ــه را  ــز توانســت ۲۸ موافقت نام ــدرو نی شــرکت ای
در ایــن دوران بــه امضــا برســاند کــه هفــت مــورد 
ــی شــد  ــرارداد منته ــه ق ــا ب ــن موافقت نامه ه از ای
ــچ  ــه هی ــم ک ــم بگویی ــر می توانی ــال حاض و در ح
محدودیــت ســرمایه گذاری بــرای جــذب ســرمایه 

ــم. ایســنا ــی نداری خارج

رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و 
پیمانــی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۲ میلیون 
کارگــر بــا قــرارداد موقــت، از اجــرا نشــدن 
طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در بســیاری از 

کارگاه هــا انتقــاد کــرد. 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــات ب ــح هللا بی فت
در  گفــت:  کار  قراردادهــای  نابســامان 
حــال حاضــر بیــش از ۱۳ میلیــون کارگــر 
بیمه شــده تأمیــن اجتماعــی در کشــور 
فعالیــت می کننــد کــه حــدود ۱۲ میلیــون 
ــت و  ــای موق ــا دارای قرارداده ــر آن ه نف
ــن  ــا ای ــی ت ــه عبارت ــتند؛ ب ــی هس پیمان
لحظــه حــدود ۹۶ درصــد کارگــران مــا بــا 
ــد  ــم کار می کنن قراردادهــای موقــت و دائ
ایــن قراردادهــا  از  کــه ســهم زیــادی 
و ۶  ماهــه  بــا مدت زمــان حداکثــر ۳ 
ــن  ــداد ای ــفانه تع ــتند و متاس ــه هس ماه

ــت. ــش اس ــال افزای ــا در ح قرارداده
قــراردادی  کارگــران  اتحادیــه  رئیــس 
و پیمانــی کشــور ادامــه داد: حــدود ۴ 
درصــد باقی مانــده از کارگــران کــه بــه 
از  می کننــد،  فعالیــت  دائــم  صــورت 
کارگــران قدیمــی هســتند کــه در آســتانه 

بازنشســتگی قــرار دارنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه قراردادهــای موقــت از 
ســال ۷۴ رشــد پیــدا کــرد، تصریــح کــرد: 
می تــوان  فعلــی  شــرایط  در  بنابرایــن 
گفــت کــه کارگــر دارای قــرارداد دائــم 
ــک  ــن ی ــه ای ــدارد ک ــود ن ــور وج در کش
ــور  ــد کش ــاد و تولی ــرای اقتص ــل ب معض

ــت. ــده اس ش
 چالش بزرگ اقتصاد کشــور

بیــات بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه 
ــای  ــعه قرارداده ــد و توس ــل رش ــه دلی ب
موقــت، تولیــد کار عالــی، ســطح بهــره وری 

ــرده و  ــدا ک ــش پی ــی کاه ــد رقابت و تولی
ایــن می توانــد چالشــی بــزرگ بــرای 
ــد  ــا رش ــروز ب ــزود: ام ــد، اف ــاد باش اقتص
ــت  ــه کرام ــت ب ــای موق ــده قرارداده پدی
نیــروی انســانی و اقدامــات انگیزشــی 
نیــروی کار ماننــد آمــوزش، بهداشــت، 

... توجهــی نمی شــود.  مســکن و 
قــراردادی  کارگــران  اتحادیــه  رئیــس 
ــا  ــال ۸۱ ب ــت: از س ــور گف ــی کش و پیمان
جدیت بــه دنبــال ســاماندهی قراردادهای 
ــن  ــه ای ــوری ک ــه ط ــم؛ ب ــت کار بودی موق
مجلــس  مختلــف  ادوار  در  موضــوع 
مطــرح و بررســی شــد تــا دســت کم 
ــم  ــی کــه ماهیــت دائ قراردادهــای کارهای
دارنــد، ســاماندهی شــود؛ امــا متاســفانه 
ــب توجهــی  ــه دلیــل اینکــه بخــش جال ب
از نماینــدگان مجلــس کارفرمــا بودنــد، 
ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار نگرفــت.

 اخراج آســان نیروی کار
بیــات توجیــه اخــراج آســان نیــروی کار را 
ــای کار  ــد قرارداده ــل رش ــن عام مهم تری
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــرد و گف ــوان ک ــت عن موق
ایــن مــازاد نیــروی کار نســبت بــه ســمت 

عرضــه منجــر بــه افزایــش تعــداد نیــروی 
کار شــده کــه در ایــن شــرایط، فضــا بــرای 
می شــود؛  فراهــم  نیــروی کار  اخــراج 
ــروی کار  ــراج نی ــا اخ ــا ب ــه کارفرم ــرا ک چ
ــد؛  ــرو جــذب کن ــد نی ــی می توان ــه راحت ب
ــع،  ــل در بســیاری از مواق ــن دلی ــه همی ب
کارگــران بــه خواســته های کارفرمایــان 

تــن می دهنــد. 
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــری گف ــال کارگ ــن فع ای
ایــن مســائل متاســفانه در بســیاری از 
مواقــع مشــاهده شــده کــه نیروهــای 
دولتــی پــس از بازنشســتگی بــا اســتفاده 
تأســیس  بــه  نســبت  خــود  رانــت  از 
می کننــد  اقــدام  پیمانــی  شــرکت های 
و در ایــن شــرکت ها متاســفانه شــاهد 

هســتیم. نیــروی کار  از  بهره کشــی 
 عــدم تعهــد حق بیمه

ــان  ــیاری از کارفرمای ــد بس ــدم تعه وی ع
نســبت بــه پرداخــت حــق بیمــه کارگــران 
را از دیگــر معضــات ایــن بخــش عنــوان 
کــرد و ادامــه داد: در مــوارد بســیاری 
در  یکســال  کارگــر  شــده  مشــاهده 
فقــط  امــا  بــوده،  مشــغول  کارگاهــی 
چنــد مــاه بــرای وی حــق بیمــه پرداخــت 
شــده اســت. البتــه بــا راه انــدازی ســامانه 
تقریبــا  کار  وزارت  ســوی  از  رفاهــی 
می تــوان گفــت در جهــت ســاماندهی 
کــه  شــده  حرکــت  موضــوع  ایــن 
ــه طــور کامــل ایــن مشــکل  ــم ب امیدواری

برطــرف شــود. 
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و 
از  دیگــری  بخــش  در  پیمانــی کشــور 
شــکایت های  درخصــوص  اظهاراتــش 
ــت:  ــاح گف ــع ذی ص ــه مراج ــران ب کارگ
اخــراج نیــروی کار بیشــترین ســهم را 

هیئت هــای  بــه  کارگــران  شــکایت  در 
ادارات کار  و  اختــاف  حــل  تشــخیص 

دارد. 
شــاهد  همچنیــن  داد:  ادامــه  بیــات 
تهدیــد و اخــراج اعضــای شــورای کار 
یــک شــرکت و نماینــدگان کارگــران در 
ــه دلیــل دفــاع از حقــوق  ــه ب یــک کارخان
ــث  ــوع باع ــن موض ــتیم. ای ــران هس کارگ
شــده تــا بســیاری از کارگــران مســئولیت 
نمایندگــی کارگــر را در یــک شــرکت و 
ــد؛ چــرا کــه در صــورت  ــه را نپذیرن کارخان
ــاع از حقــوق همــکاران خــود،  ــوع دف هرن
و  می شــود  تهدیــد  ســوی کارفرمــا  از 
وی،  نمایندگــی  کارت  ابطــال  ضمــن 

امتیــازات آن هــا را ســلب می کنــد.
 طرح طبقه بندی مشــاغل

رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و 
پیمانــی کشــور تخلفــات در حــوزه حقــوق 
و دســتمزد و نپرداختــن ســنوات و بیمــه 
ــب توجــه شــکایت  را از دیگــر مــوارد جال
ــران  ــوی کارگ ــط از س ــع ذی رب ــه مراج ب

از  بســیاری  در  و گفــت:  اعــام کــرد 
کارگاه هــا متاســفانه طــرح طبقه بنــدی 
مشــاغل اجــرا نمی شــود؛ بــه طــوری کــه 
ــا  ــراد ب ــی اف ــود دریافت ــاهده می ش مش
ــانس  ــوق لیس ــانس و ف ــات لیس تحصی
تحصیــات  دارای  فــرد  یــک  مشــابه 

ــت.  ــم اس دیپل
وی بــا بیــان اینکــه بخــش مهمــی از 
ایــن نابســامانی در قراردادهــای کار بــا 
ــون کار  ــاده ۷ قان ــک م اصــاح تبصــره ی
ــر اســت، افــزود: حداقــل کاری  امکان پذی
ــام داد  ــوان انج ــه می ت ــن زمین ــه در ای ک
ایــن اســت کــه قراردادهــای کارهایــی 
ــه  ــد، ب ــم دارن کــه ماهیــت مســتمر و دائ
ــا کارگــران منعقــد شــود.  ــم ب صــورت دائ
پیــش از ایــن احمــد مشــیریان، معــاون 
تعییــن  آیین نامــه  تهیــه  از  کار،  وزیــر 
»حداکثــر مــدت موقــت« بــرای کارهــای 
راســتای  در  غیرمســتمر  ماهیــت  بــا 
ــون کار  ــاده ۷ قان ــک م اجــرای تبصــره ی

ــر ــود. مه ــر داده ب خب
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 فعالیت ۱۲ میلیون کارگر 
با قرارداد موقت

شــرکت مدیریــت منابــع آب بــا اعام اینکــه میــزان آب ورودی 
ــا ســال گذشــته ۱5 درصــد  ــه ســدهای کشــور در مقایســه ب ب
کاهــش داشــته، گــزارش داد از مجمــوع ۱۷۱ ســد کشــور، فقــط 
۱۳ درصــد آن هــا بیــن ۹۰ تــا ۱۰۰ درصــد پــر اســت، ۶۶ درصــد 
ــر از ۴۰ درصــد آب  ــز کمت ــا ۴۰ درصــد و ۲۱ درصــد نی ــا ت آن ه

دارنــد. 
بــر اســاس آخریــن آمــار و اطاعــات ارائه شــده از ســوی 
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران، از ابتــدای مهرمــاه گذشــته 
تــا ۲۱ تیرمــاه جــاری در مقایســه بــا ســال گذشــته، میــزان آب 
ورودی بــه ســدهای کشــور ۱5 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــه ســدهای کشــور از  ــزارش، ورودی آب ب ــن گ ــر اســاس ای ب
ــارد و ۱۰۰  ــاری ۳۶ میلی ــاه ج ــا ۲۱ تیرم ــی ت ــال آب ــدای س ابت
ــال  ــه ورودی س ــبت ب ــه نس ــوده ک ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــارد و ۲۲۰ میلیــون متــر مکعــب، ۱5 درصــد  گذشــته ۴۲ میلی

ــت.  ــته اس ــش داش کاه
ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت کل مخــازن 
ســدهای کشــور در ســال جــاری ۴ هــزار و ۹۰۷ میلیــارد متــر 
ــدهای  ــد س ــا ۶۰ درص ــد: تنه ــه می کن ــت، اضاف ــب اس مکع

ــت.  ــر اس ــور پ کش
ــن گــزارش، از مجمــوع ۱۷۱ ســد کشــور فقــط ۱۳  ــه ای ــر پای ب
درصــد آن هــا بیــن ۹۰ تــا ۱۰۰ درصــد پــر بــوده، ۶۶ درصــد آن هــا 
تــا ۴۰ درصــد و ۲۱ درصــد نیــز کمتــر از ۴۰ درصــد آب دارنــد. 
بــر همیــن اســاس، ۳۰ درصــد ســدهای کشــور بیــن ۷۰ تــا ۹۰ 
ــا ۷۰ درصــد و ۷ درصــد  ــن 5۰ ت درصــد،  ۳۰ درصــد ســدها بی
ــدهای  ــت س ــی اس ــد. گفتن ــد آب دارن ــا 5۰ درص ــن ۴۰ ت بی
ــو بیــن ۹۰  جیرفــت، کــرج، طالقــان، لتیــان، گلپایــگان و مامل
تــا ۱۰۰ درصــد و ســدهای الر، زاینــده رود، پیشــین، ســتارخان و 

دانشــمند کمتــر از ۴۰ درصــد آب دارنــد. تســنیم

ــه  ــه ارائ ــا اشــاره ب ــران ب ــرات ای ــل شــرکت مخاب ــر عام مدی
ــرکت  ــن ش ــط ای ــا توس ــوت و دیت ــی ص ــته های ترکیب بس
گفــت: در حــال حاضــر مشــکل مشــتریان نامحــدود ســرعت 
ــه  ــترکان ب ــم مش ــل می خواهی ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــم اس ک
ســمت بســته ها برونــد و مصوبــه رگوالتــوری، مدل هــای 

ــد داد.  ــر خواه ــت را تغیی ــه  اینترن ارائ
رســول ســراییان در حاشــیه مراســم افتتــاح پروژه هــای 
شــرکت مخابــرات ایــران مرتبــط بــا فــاز ســوم شــبکه ملــی 
ــرای  ــوز ب ــرات هن ــرکت مخاب ــه ش ــان اینک ــا بی ــات ب اطاع
ــه وزارت  ــنهادی ب ــچ پیش ــت هی ــن ثاب ــه تلف ــش تعرف افزای
ارتباطــات نــداده، گفــت: تنهــا نکتــه ای کــه وجــود دارد 
اختــاف زیــاد بیــن تعرفــه ثابــت و موبایــل اســت؛ بــه همین 
دلیــل تعرفه هایــی را در قالــب بســته در نظــر داریــم کــه بــه 

ــم.  ــنهاد دهی ــه پیش وزارتخان

وی ادامــه داد: در قالــب ایــن بســته ها افــراد می تواننــد 
چهــار ســرویس را بــا اســتفاده از یــک بســته واحــد دریافــت 
کننــد. ایــن ســرویس ها شــامل مکالمــات تلفنــی، ســرویس 
ــری  ــرویس اب ــی IPTV و س ــرویس تلویزیون ــت، س اینترن
می شــود. ایــن بســته ها بــرای مــردم صرفــه اقتصــادی دارد 

و بــرای اپراتورهــا نیــز مفیــد خواهــد بــود. 
وی بــا اشــاره بــه سیاســت های وزارتخانــه بــرای ارائــه 
ــتریان  ــکل مش ــرد: مش ــار ک ــت اظه ــدود ثاب ــت نامح اینترن
ــه ســرعت  ــر ثانی ــن اســت کــه ۱۲۸ کیلوبیــت ب نامحــدود ای
ــال  ــا در ح ــت. م ــی آن هاس ــب نارضایت ــن موج ــد و ای دارن
ــذف  ــدود ح ــرویس های نامح ــن س ــم ای ــر می خواهی حاض
ــد.  ــرت کنن ــته ها مهاج ــمت بس ــه س ــترکان ب ــود و مش ش
البتــه اینترنــت نامحــدودی کــه رگوالتــوری مصــوب کنــد نیــز، 

ســقف منصفانــه ای دارد. ایســنا

3  ۵۵  هزار میلیارد تومان 3 
ورود سیگار قاچاق به کشور

میلیارد دالر، درآمد نفتی 
کشور در سال گذشته

میلیارد دالر، پرداخت ساالنه 
خسارت رانندگی در ایران

ســاالنه حــدود ۳ هــزار میلیــارد تومــان ســیگار قاچــاق وارد 
کشــور می شــود.

درآمــد نفتــی ایــران در ســال گذشــته حــدود 55 میلیــارد دالر 
و 700 میلیــون دالر بــوده اســت.

رئیــس بیمــه مرکــزی از پرداخــت ســاالنه ۳ میلیــارد دالر 
داد. رانندگــی خبــر  خســارت 
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،،
دنبــال  بــه  جدیــت  بــا  ســال ۸۱  از 
ســاماندهی قراردادهــای موقــت کار 
بودیــم؛ امــا متاســفانه به دلیل اینکه 
بخــش جالــب توجهــی از نماینــدگان 
مجلــس کارفرمــا بودنــد، این موضوع 

مــورد توجــه قــرار نگرفــت

ایرانول
شــرکت ملــی نفــت ایــران در راســتای خصوصی ســازی شــرکت های دولتــی و سیاســت های 
ــی در  ــری دولت ــر کاهــش حجــم تصدی گ ــی ب ــران مبن ــوری اســامی ای ــت جمه کان دول
ــا هــدف توســعه مشــارکت  ــه بخــش خصوصــی، ب حــوزه غیرانحصــاری و واگــذاری امــور ب
ایــن بخــش در فعالیت هــای اقتصــادی و صنعتــی، بــه منظــور افزایــش کارآیــی، واحدهــای 
ــدوق  ــی، صن ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــادان را ب ــران و آب ــگاه های ته ــازی پاالیش روغن س
ــذاری  ــن واگ ــه ای ــرده اســت ک ــذار ک ــدس رضــوی واگ بازنشســتگی کشــوری و آســتان ق
منجــر بــه تأســیس شــرکت نفــت ایرانــول در ۱۱ آذرمــاه ســال ۱۳۸۱ گردیــد و در بهمــن ســال 

۱۳۹۱ ســهام ایــن شــرکت در فرابــورس پذیرفتــه و عرضــه شــد.
ــران، پاالیشــگاه  ــون در ســه بخــش پاالیشــگاه روغن ســازی ته ــول اکن  شــرکت نفــت ایران
روغن ســازی آبــادان و مجتمــع ظرف ســازی و بســته بندی بــه فعالیــت خــود ادامــه 

می دهــد. 
ــول قصــد دارد در افــق ۱۴۰۰ شــرکتی باشــد ســرآمد در عرصــه تولیــد و  شــرکت نفــت ایران
تأمیــن روانــکار و محصــوالت مرتبــط در سراســر ایــران و منطقــه، منطبــق بــر اســتاندارهای 
ملــی و بین المللــی و بــا توجــه بــه حفــظ محیــط زیســت و همــگام بــا آخریــن دســتاوردهای 
ــور در  ــرف کش ــازار مص ــهم در ب ــن س ــه دارای باالتری ــوالت ک ــاخت محص ــی س تکنولوژیک
محصــوالت نهایــی و ســودآورترین شــرکت نفتــی ایرانــی در بــازار روانــکار بــا تاکیــد بــر حفــظ 

ــژه ســهامداران و مشــتریان شــود. ــان، به وی ــع ذی نفع مناف

رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان طــا و جواهــر 
ســال های  طــی  گفــت: 
گذشــته صنــف مــا دچــار 
شــده  بســیار  آســیب های 
ــه  ــا ب ــادرات ط ــون ص و اکن
صفــر  بــه  نزدیــک  رقمــی 
حالــی  در  اســت؛  رســیده 
کــه تایلنــد ۲۶ میلیــارد دالر 
ــارد  ــدود ۱۷ میلی ــه ح و ترکی
دالر درآمــد از طریــق صــادرات 

طــا و جواهــر دارنــد. 
عبــدهللا محمدولــی عنــوان کــرد: طــی ســال های گذشــته 
ــا و  ــد ط ــرایط تولی ــه ش ــده ک ــب ش ــربار موج ــای س هزینه ه
جواهــر در کشــور مناســب نباشــد و همــکاران مــا بــا ۰.۱ ظرفیــت 

ــد.  ــود کار کنن خ
ــوارض  ــه و ع ــد بیم ــددی مانن ــای متع ــه داد: هزینه ه وی ادام
ــن  ــود و همچنی ــذ می ش ــهرداری اخ ــوی ش ــه از س ــی ک مختلف
ــوع  ــت آن در مجم ــیوه دریاف ــزوده و ش ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــام  ــران تم ــد طــا در کشــور گ ــه تولی ــرده ک شــرایطی ایجــاد ک
ــا  ــر واردات ط ــه فک ــده ای ب ــاس ع ــن اس ــر همی ــود؛ ب می ش
افتــاده و برخــی هــم سوء اســتفاده کــرده و ایــن کار را بــه شــیوه 
قاچــاق انجــام می دهنــد کــه در نهایــت ایــن موضــوع هــم آثــار 
ــر جــای گذاشــته و  ــا ب ــف م ــت صن خــاص خــود را روی فعالی

ــود.  ــق ش ــا بی رون ــازار ط ــل ب ــود در عم ــب می ش موج
ــه  ــدارد ک ــول ن ــس قب ــه هیچ ک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب محمدول

صنایــع و ِحــَرف از پرداخــت 
مالیــات ســر بــاز زننــد، گفــت: 
درخصــوص مالیــات بــر ارزش 
ــیوه  ــت در ش ــزوده الزم اس اف
صــورت  تغییراتــی  دریافــت 
ــار  ــد ب ــع بتوانن ــا صنای ــرد ت گی
ــرار  ــود ق ــرایط بهب ــر در ش دیگ
ــه  ــم ک ــه می دانی ــد. البت گیرن
قانونگــذار در شــرایط فعلــی 
امکانــی بــرای کاســتن از ایــن 
مالیــات نــدارد؛ امــا امیدواریــم 
بــا بررســی های دوبــاره در مجلــس و دولــت شــرایط بهتــری در 
ایــن حــوزه حاکــم شــود؛ چــرا کــه اکنــون پرداخــت ایــن مالیات 

ــد.  ــدا کن ــش پی ــدت افزای ــه ش ــا ب ــده هزینه ه ــب ش موج
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طــا و جواهــر 
 در ادامــه عنــوان کــرد: مــا در حــوزه طاســازی صنعتگــران خــوب 
و اســتعدادهای بســیاری داریــم؛ امــا شــرایط بــرای بهره گیــری 
از ایــن اســتعدادها فراهــم نشــده و بــر همیــن اســاس اکنون در 

حــوزه صــادرات طــا رقمــی نزدیــک بــه صفــر داریــم. 
ــف طــا و جواهــر، یکــی از صدهــا صنعــت  وی ادامــه داد: صن
ــه شــرط بهره منــدی از حمایت هــای دولــت  کشــور اســت کــه ب
و همچنیــن تهیــه قوانیــن مناســب می توانــد ۳5۰ هــزار اشــتغال 
ــن  ــاغل در ای ــای ش ــون نیروه ــه اکن ــی ک ــد. در حال ــاد کن ایج
ــال ها  ــن س ــی ای ــتند و ط ــر هس ــزار نف ــر از 5۰ ه ــش کمت بخ
بســیاری از واحدهــای تولیــدی ایــن صنــف، کار خــود را تعطیــل 

ــال ــه ط ــد. اتحادی کرده ان

مســئول دفتــر ســاماندهی 
کــود و بهبــود تغذیــه گیــاه 
کشــاورزی   جهــاد  وزارت 
گفــت: اســتاندارهای اجبــاری 
ــرف  ــود پرمص ــوع ک ــت ن هف
کشــاورزی در ســال جــاری 
تصویــب و اجرایــی خواهــد 

ــد.  ش
شــمس هللا مــازاده افــزود: 
طــی ســه ســال و نیــم اخیــر، 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت 

بــا همــکاری ســازمان اســتاندارد ملــی در فــاز نخســت 
مشــخصات فنــی و اســتانداردهای اجبــاری هفــت نــوع 
ــرح  ــون ط ــرده و اکن ــن ک ــاورزی را تدوی ــرف کش ــود پرمص ک
اجــرای اســتانداردهای اجبــاری ایــن کودهــا در شــورای عالــی 

اســتاندارد در حــال بررســی و تصویــب اســت. 
وی اظهــار داشــت: ایــن هفــت نــوع کــود کــه بیــش از ۹۰ درصــد 
ــامل  ــد، ش ــکیل می دهن ــاورزی را تش ــی کش ــای مصرف کوده
کودهــای داخلــی و خارجــی همچــون ســوپر فســفات ســاده، 
ــود.  ــیم می ش ــفات پتاس ــپ، اوره و فس ــفات تری ــوپر فس س
ــاه وزارت  ــه گی ــود تغذی ــود و بهب ــاماندهی ک ــر س ــئول دفت مس
جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه اجــرای اســتانداردهای 
اجبــاری کودهــای کشــاورزی، ریســک عرضــه کودهــای تقلبــی 
ــدام در  ــن اق ــرد: ای ــح ک ــش می دهــد، تصری را در کشــور افزای
ــی  ــع کشــاورزان و تولیدکنندگان ــردم، مناف راســتای ســامت م
ــد،  ــد کنن ــتاندارد تولی ــای اس ــتند کوده ــل هس ــه مای ــت ک اس

صــورت می گیــرد. 
داد:  ادامــه  مــازاده 
کــردن  اجبــاری  بــا  مــا 
کودهــای  اســتانداردهای 
آن  دنبــال  بــه  کشــاورزی 
لحــاظ  بــه  کــه  هســتیم 
متخلفــان،  بــرای  حقوقــی 
ســنگین  مجازات هــای 
تعییــن و بــه ایــن ترتیــب 
ــود  ــازار ک ــه ب ــان ب از ورود آن
سوء اســتفاده ها  انجــام  و 

کنیــم.  جلوگیــری 
ــش  ــت و پای ــه ثب ــاورزی در زمین ــاد کش ــدام وزارت جه وی اق
ــه  و کنتــرل کودهــای کشــاورزی تولیــد داخلــی و وارداتــی را ب
منظــور دسترســی بهره بــرداران بــه کودهــای بــا کیفیــت بســیار 
ــزار  ــج ه ــش از پن ــون بی ــت: تاکن ــد و گف ــده خوان ــم و ارزن مه
برنــد فرمــول کــود تولیــد داخلــی، وارداتــی و توزیعــی توســط 
ــت شــده اســت. مشــاور  موسســه تحقیقــات خــاک و آب ثب
ــه  ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاد کش ــت وزارت جه ــور زراع ــاون ام مع
اینکــه تــا ســال ۹۳ هیــچ قانــون یــا دســتورکاری بــرای ثبــت 
و کنتــرل کیفیــت کودهــای کشــاورزی و برخــورد بــا متخلفانــی 
کــه کودهــای غیراســتاندارد و آلــوده بــه فلــزات ســنگین تولیــد 
یــا وارد می کردنــد، وجــود نداشــته، خاطرنشــان کــرد: بــا 
دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی در ســال ۹۳ دســتورکار ثبــت و 
پایــش کودهــای کشــاورزی توســط موسســه تحقیقــات خــاک 

کشــاورزی ــن وســپس اجــرا شــد. جهــاد  و آب تدوی

اجباری شدن استانداردهای ۷ نوع کود کشاورزیصادرات طالی ایرانی صفر شده است

مخابرات پیشنهادی برای افزایش تعرفه ندارد۵۷ سد کشور، تقریبا خالی است

تولید ملی

عصر خودرو
۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۴ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳۹ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ وی ۸ 
۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان

دنا

۳۲ میلیون تومان
S۱۱۰ ام وی ام

۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان

ام وی ام ۵۵۰
۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان

  رانا
۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان

  پژو پارس سال



هشت بهشت

 تثبیت مالکیت 5 موقوفه و رقبه 
در برخوار

M.Zagheian@eskimia.ir
محمد زاغیانکیمیای وطن

ــت  ــت: جه ــوار گف ــاف برخ ــی اوق ــئول نمایندگ مس
حراســت و صیانــت از حقــوق واقفــان نیک اندیــش 
5 ســند تک برگــی بــه مســاحت 3300 متــر مربــع و 
بــه ارزش بیــش از 5 میلیــارد ریــال بــرای موقوفــات 

و رقبــات شهرســتان برخــوار اخــذ شــد.
ــه داد:  ــی ادام ــن فاضل ــید حس ــام  س حجت االس
ــه  ــق ب ــک تجــاری متعل ــرای ســه مل ــن اســناد ب ای
موقوفــه مســجد مســلم بــن عقیــل، مســجد جامــع 
ــه  ــا کمشــچه ب شــهر کمشــچه و مســجد خاتم االنبی
مســاحت 3300 متــر مربــع و بــه ارزش بیــش از 5 
میلیــارد ریــال اخــذ شــده کــه اطاعــات ایــن اســناد 
در ســامانه جامــع موقوفــات و بقــاع متبرکــه نیــز بــه 

ثبــت رســیده اســت.

 طرح نشاط معنوی 
در 4 امامزاده خمینی شهر 

رئیــس اداره اوقــاف خمینی شــهر گفــت: طــرح 
طــی  خمینی شــهر  شهرســتان  معنــوی  نشــاط 
مراســمی در جــوار حــرم امامــزاده ســید ابراهیــم)ع(

درب ســید خمینی شــهر افتتــاح شــد.
حجت االســام مهــدی قربانــی افــزود: طــرح نشــاط 
معنــوی در چهــار بقعــه متبرکــه منتخــب شهرســتان 

ــود. ــزار می ش برگ
بقــاع متبرکــه دارای  از  ادامــه داد: تعــدادی  وی 
ــوان مقصــد اردوی زیارتــی  ــه عن ــز ب ظرفیــت الزم نی
و آموزشــی در شهرســتان در نظــر گرفتــه شــده کــه 
فعــال  افــراد  برنامه ریــزی  صورت گرفتــه  طبــق 
ــزام  ــا اع ــن اردوه ــه ای ــوی ب ــاط معن ــرح نش در ط

ــد. ــد ش خواهن

گازرسانی به امامزادگان سلطان 
گروه آباد)ع( نطنز  

ــت  ــه هم ــت: ب ــز گف ــز نی ــاف نطن ــس اداره اوق رئی
خیریــن نیکــوکار عملیــات گازرســانی بــه امامــزادگان 

ــد. ــام ش ــز انج ــاد)ع( نطن ــلطان گروه آب س
ایــن  افــزود:  اکبــری  مرتضــی  حجت االســام   
عملیــات بــه مســاحت 130 متــر طــول و بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 150 میلیــون ریــال و در قالــب طــرح مــودت 
ــزادگان  ــن امام ــرژی گرمایشــی ای ــن ان ــت تامی جه
ــت: اطــاق  ــدر انجــام شــده اســت.وی گف جلیل الق
ــل  ــن دلی ــه ای ــگاه ب ــن زیارت ــه ای ــاد ب ــام گروه آب ن
اســت کــه بــه روایــت معتمدیــن، عــده و گروهــی از 

ــون هســتند. ــکان مدف ــن م ــزادگان در ای امام

پنج شکارچی متخلف در کاشان 
تحت پیگرد قانونی 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت کاشــان گفــت: 
ــن  ــف در ای ــکارچی متخل ــره ش ــج نف ــروه پن ــک گ ی
ــی  شهرســتان شناســایی شــده و تحــت پیگــرد قانون

قــرار گرفتنــد.
محمــود قهرمانــی اظهــار کــرد: مامــوران اجرایــی 
منطقــه حفاظــت شــده قمصــر و بــرُزک کاشــان 
هنــگام گشــت و کنتــرل منطقــه بــه ایــن گــروه 
متخلــف شــکار و صیــد از اســتان های جنوبــی کشــور 
برخــورد کردنــد.وی افــزود: مامــوران بــرای دســتگیری 
اقــدام بــه تعقیــب آن هــا کردنــد و پــس از چنــد 
ــا اســتفاده از  ــان ب ــب، متخلف ــن و تعقی ســاعت کمی
ــا گذاشــتن اداوات شــکار  ــه ج ــا ب ــی شــب و ب تاریک
متــواری شــدند.رئیس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
کاشــان خاطرنشــان کــرد: یــک دســتگاه وســیله نقلیــه 
ــز از  ــوچ نی ــی کل و ق ــوان وحش ــه دو رأس حی و الش
ایــن متخلفــان بــه جــا مانــده بــود کــه توقیــف شــد.
ــد  ــان صی ــن متخلف ــام ای ــه تم ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــم  ــرد: حک ــح ک ــده اند، تصری ــایی ش ــکار شناس و ش
ــرای دســتگیری آن هــا اخــذ شــده اســت. ــی ب قضای

ــوران  ــکار جان ــد، ش ــکار و صی ــون ش ــاس قان ــر اس ب
وحشــی بــر خــاف مقــررات ایــن قانــون قابــل تعقیــب 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــعت منطق ــت. وس ــازات اس و مج
ــار اســت. ایرنــا ــرزک کاشــان 60 هــزار هکت قمصــر و ب

 ارسال ۱۰۶ اثر به دبیرخانه جشنواره 
صنایع دستی رضوی اصفهان  

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد  اســتان  کیمیای وطن
ــن  ــه دوازدهمی ــه دبیرخان ــر ب ــال 106 اث ــان از ارس اصفه
جشــنواره ملــی صنایــع دســتی رضــوی خبــر داد و گفــت: 
ــن  ــه دوازدهمی ــار ب ــال آث ــت ارس ــن مهل ــان یافت ــا پای ب
ــر از 83  ــع دســتی رضــوی، 106 اث ــی صنای جشــنواره مل
نفــر در رشــته های معــرق کاری، منبــت کاری و نــازک کاری 
چــوب و در بخــش صنایــع دســتی فلــزی در بخش هــای 
شــبکه بری فلــز و قلمزنــی بــه دبیرخانــه جشــنواره 

رسیده است. 
ــه  ــی اضاف حجت االســام و المســلمین حبیب رضــا ارزان
ــه  ــرداد در نگارخان ــار 5 م ــگاه آث ــه نمایش ــرد: افتتاحی ک
ــود و در  ــد ب ــان خواه ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره هنرس
ادامــه مراســم تجلیــل از برگزیــدگان نیــز در همــان مــکان 

برگــزار می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه هیئــت انتخــاب پــس از بررســی آثــار 
از ایــن تعــداد، 45 نفــر را در بخــش پایانــی منتخــب کرد، 
ــت و  ــر در بخش هــای معــرق، منب ــرد: 33 اث ــح ک تصری
ــبکه بری  ــای ش ــر در بخش ه ــوب و 18 اث ــازک کاری چ ن
ــا  ــار ت فلــز و قلمزنــی انتخــاب شــدند و داوری نهایــی آث
پایــان هفتــه جــاری انجــام شــده و نتایــج ظــرف هفتــه 

ــام می شــود. ــده اع آین

S.Sabohanian@eskimia.ir
 صبا صبوحانیانگروه اصفهان

شــهردار اصفهــان گفــت: بــرای اولیــن بــار اســت 
کــه ۲ هــزار نــوع بــازی بــه صــورت متمرکــز در 

ــه می شــود. یــک مرکــز ارائ
مراســم  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی    
ــت«  ــه خاقی ــی خان ــز تخصص ــایش »مرک گش
ایــن  پروژه هــای  افتتــاح  داشــت:  اظهــار 
ــاوت اســت  ــا متف ــایر افتتاحیه ه ــا س ــه ب برنام
ــان  ــارد توم ــک میلی ــا ی ــه تنه ــود اینک ــا وج و ب

ــی مناســب  ــا اقدام ــه شــده، ام ــرای آن هزین ب
ــودکان و  ــری ک ــد فک ــطح رش ــای س ــرای ارتق ب

می شــود. محســوب  نوجوانــان 
جمالی نــژاد افــزود: پــس از برگــزاری جشــنواره 
کــودک و نوجــوان کــه رویــدادی ارزشــمند بــرای 
کــودکان و نوجوانــان بــود نیــاز بــه فعالیت هــای 
ایــن حــوزه داشــتیم کــه  ســخت افزاری در 
در ایــن راســتا خانــه خاقیــت و رســتوران 
ــایش  ــودک گش ــه ک ــری و خان ــای فک بازی ه

یافــت.

ــت  ــه خاقی ــرد: خان ــار ک ــان اظه شــهردار اصفه
و رســتوران بازی هــای فکــری، اولیــن ایــده 
ــتان  ــر در اس ــای فک ــتوران بازی ه ــری رس مج
ــازی،  ــوع ب ــه 300 ن ــا ارائ و کل کشــور اســت و ب
تنهــا مرکــز تخصصــی بــازی در شــهر محســوب 

می شــود.
جمالی نــژاد عنــوان کــرد: در ایــن راســتا ســالن 
کــودک،  تخصصــی  کتابخانــه  آمفی تئاتــر، 
ــی و طراحــی  ــه و باغبان ــوزش، باغچ ســالن آم
فضــای ســبز و ایجــاد کارگاه هــای فنــی کــودکان 

ــز احــداث شــد. ــن مرک در ای
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: مرکــز تخصصــی 
خانــه خاقیــت، تنهــا مجموعــه تخصصــی بــازی 
تحــت پوشــش ارگان دولتی در اســتان و کشــور 
اســت. همچنیــن ایــن مجموعــه اولیــن مرکــز 
طــراح و برگزارکننــده دوره مربیگــری تخصصــی 
ــری  ــا کارب ــی ب ــز تخصص ــن مرک ــازی و اولی ب

علمــی و عملــی بــه شــمار مــی رود.
برنامه هــای  کنــار  در  خاطرنشــان کــرد:  وی 
بازی هــای  بــازی،  محوریــت  بــا  تفریحــی 
هیجانــی و حرکتــی نیــز در خانــه خاقیــت 

اســت. شــده  پیش بینــی 
مرکــز  برنامه هــای  بــه  اصفهــان  شــهردار 
خاقیــت اشــاره کــرد و گفــت: کاس هــاس 
آموزشــی شــامل آمــوزش و شــکوفایی خاقیــت 

ــین های  ــک، ماش ــعبده فیزی ــای ش در کاس ه
محقــق کوچولــو،  کوچولــو،  آشــپز  دومینــو، 
نوجــوان مختــرع و ... از جملــه برنامه هــای 

ــت. ــز اس ــن مرک ای

برنامه هــای  دیگــر  از  افــزود:  جمالی نــژاد 
رســتوران  خاقیــت،  خانــه  در  آموزشــی 
بازی هــای فکــری بــا ســرگرمی همــراه بــا 
خاقیــت و پــرورش نبــوغ فکــری و غــذای روح 
ــرای  ــی ب ــه آموزش ــن برنام ــه ای ــت ک روان اس
تمــام ســنین از یــک تــا ۹۹ ســال بــا گنجایــش 

100 نفــر پیش بینــی شــده اســت.
ــرای  ــاوره ب ــز مش ــن می ــه داد: همچنی وی ادام
ســوی  از  کــودکان   توانمنــدی  شناســایی 

پیش بینــی  فــن کشــور  صاحــب  اســتادان 
شــده اســت.

شــهردار اصفهــان تاکیــد کــرد: ایــن مرکــز 
ــایبری  ــای س ــم از فض ــنین ک ــودکان را از س ک
دور کــرده و فضایــی شــاد بــرای رشــد جســمی 

آنــان فراهــم می کنــد.
ــا اشــاره  ــژاد در ادامــه ســخنان خــود ب جمالی ن
بــه تبدیــل شــدن اصفهــان بــه شــهر دوســتدار 
کــودک اشــاره کــرد و گفــت: زمانــی کــه نماینــده 
ــور  ــئوالن وزارت کش ــراه مس ــه هم ــف ب یونیس
ــن  ــات ای ــد، از اقدام ــفر کردن ــان س ــه اصفه ب
کان شــهر در حــوزه کــودک و نوجــوان متعجــب 
شــدند؛ بــه طــوری کــه نماینــده یونیســف اعــام 
کــرد شــهر اصفهــان زودتــر بایــد بــه شــهر 

ــد. ــل می ش ــودک تبدی ــتدار ک دوس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات حــوزه کــودک 
نه تنهــا از ســوی شــهرداری، بلکــه از طــرف 
خیــران شــهر نیــز انجــام شــده، افــزود: مســائل 
و معضــات اجتماعــی در تمــام شــهرها وجــود 
دارد؛ بــرای بــه حداقــل رســاندن معضــات 
بایــد دســتگاه ها و خیرانــی کــه همــواره نقــش 
ــا  ــد و ب ــور یابن ــد، حض ــهر دارن ــی در ش پررنگ
کمــک یکدیگــر در جهــت کاهــش آســیب های 
کــودکان، گام هــای  از  و حمایــت  اجتماعــی 

ــد. ــی بردارن اساس

شهردار اصفهان در مراسم افتتاح »خانه خالقیت« مطرح کرد:

ساخت 2 هزار نوع بازی برای کودکان اصفهانی

دبیــر شــورای هماهنگــی  کیمیای وطن

ــان  ــا بی ــواد مخــدر شــهرضا ب ــا م ــارزه ب مب
ــدن 54  ــی ش ــل زندان ــاد عام ــه اعتی اینک
درصــد از زندانیــان اســتان اصفهــان اســت، 
اســتان  معتــادان  از  درصــد   64 گفــت: 
اصفهــان متأهــل هســتند، ۲0 درصــد از آنــان 
دارای تحصیــات عالــی و ۲۲ درصــد از آنــان 

در محیط های صنعتی معتاد شده اند.
ــورای  ــه ش ــور در جلس ــا انصاری پ محمدرض
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــهرضا 
ــور کاهــش ورود و  ــه منظ ــار داشــت: ب اظه
دسترســی بــه مــواد مخــدر و روان گردان هــا 

در ســال گذشــته 8 هــزار و 880 عملیــات در 
کشــور انجــام شــد.

 36 تاکنــون،   ۹5 تیرمــاه  از  افــزود:  وی 
ــواد مخــدر و  ــواع م ــرم ان ــزار و 700 کیلوگ ه
ــی و  ــای انتظام ــط نیروه ــردان توس روان گ

ــت. ــده اس ــف  ش ــور کش ــی در کش امنیت
انصاری پــور بــا بیــان اینکــه ۲1 آســیب 
اجتماعــی توســط وزارت کشــور احصــا شــده 
اســت، تصریــح کــرد: اعتیــاد، طاق، فحشــا 
ــینی، 4  ــی از حاشیه نش ــیب های ناش و آس
ــا آن  ــارزه ب ــوده کــه مب آســیب اجتماعــی ب

ضــروری اســت.

ــتاندار  ــای اس ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش وی ب
مبــارزه  هماهنگــی  شــورای  در  اصفهــان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــدر اس ــواد مخ ــا م ب
ــد  ــدن 54 درص ــی ش ــل زندان ــاد عام اعتی
از زندانیــان اســتان اصفهــان اســت، اذعــان 
اســتان  معتــادان  از  درصــد   64 کــرد: 
اصفهــان متأهــل هســتند، ۲0 درصــد از 
ــی و ۲۲ درصــد  ــات عال ــان دارای تحصی آن
از آنــان در محیط هــای صنعتــی معتــاد         

ند. شــده ا
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــر شــورای هماهنگ دبی
از  درصــد   65 گفــت:  شــهرضا  مخــدر 

طاق هــا،  از  درصــد   55 همســرآزاری ها، 
30 درصــد از کودک آزاری هــا و ۲5 درصــد از 
قتل هــا بــه دلیــل اعتیــاد بــه مصــرف مــواد 
مخــدر اســت و ایــن آمــار نشــان دهنده 
بــرای  اعتیــاد  زیــاد  معضــات  ایجــاد 

ــت. ــه اس جامع
مبــارزه  علمی ســازی  کــرد:  تأکیــد  وی 
بــا مــواد مخــدر از طریــق همــکاری بــا 
ــی  ــای تحقیقات ــام پروژه ه ــگاه ها، انج دانش
جملــه  از  دکتــری  پایان نامه هــای  و 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــده در زمین ــات انجام  ش اقدام

ــت. ــدر اس ــواد مخ م
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــر شــورای هماهنگ دبی
مخــدر شــهرضا گفــت: در ســال ۹5 اســتان 
اصفهــان در زمینــه مقابلــه بــا مــواد مخــدر 
رتبــه چهــارم کشــور و در زمینــه تشــکیل 

ــور را  ــه اول کش ــا رتب ــات و پیگیری ه جلس
ــود اختصــاص داده اســت. ــه خ ب

ــا بیــان اینکــه آمــار اعتیــاد در کشــور  وی ب
ــار در اســتان  ــن آم ــزود: ای ۲.65 اســت، اف
اصفهــان،  و  1.۹1 می رســد  بــه  اصفهــان 
ــاد  ــار اعتی ــاظ آم ــتان از لح ــن اس نوزدهمی

ــواد مخــدر اســت. ــه م ب
ــز  ــکیل مرک ــه تش ــاره ب ــا اش ــور ب انصاری پ
ــواد  ــات و پژوهــش پیشــگیری از م تحقیق
مخــدر در دانشــگاه آزاد شــهرضا بیــان کــرد: 
بــه منظــور گســترش تحقیقــات و ارائــه 
ــر  ــدن ام ــی ش ــور اجتماع ــه منظ ــل ب راه ح
ــا،  ــدر و روان گردان ه ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مرکــز تحقیقــات و پژوهــش پیشــگیری 
از مــواد مخــدر در دانشــگاه آزاد شــهرضا 

ــد. ــدازی ش راه ان

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شهرضا خبر داد:

  رتبه نوزدهم اصفهان در اعتیاد به مواد مخدر

سوره مهر منتشر کرد:
بازتولید »گلستان یازدهم« در قالبی جدید

ســوره مهــر الکترونیــک در ادامــه تولیــد کتاب هــای گویــا اقــدام بــه 
تولیــد ســه اثــر دیگــر از کتاب هــای پرمخاطــب خــود کــرده اســت. 
کتــاب »گلســتان یازدهــم« از جملــه ایــن آثــار اســت کــه بــه قلــم 
بهنــاز ضرابــی زاده نوشــته شــده و قــرار اســت بــا صــدای ســعیده 

فرضــی تولیــد شــود.
»گلســتان یازدهــم« داســتان زندگــی شــهید علــی چیت ســازیان 
ــارات  ــته انتش ــال گذش ــه س ــت ک ــرا پناهی رواس ــت زه ــه روای ب
ــه همــراه تقریــظ مقــام معظــم رهبــری در همــدان  ســوره مهــر ب

ــرد. ــی ک از آن رونمای
 ایــن اثــر کــه بــا زبانــی ســاده و شــیرین نوشــته شــده، داســتان 
ــا آوار  ــی آن ه ــر زندگ ــگ ب ــه جن ــی اســت ک ــی یکــی از زنان زندگ

شــده اســت.
کتــاب »همــه ســیزده ســالگی ام«، از دیگــر آثــاری اســت کــه قــرار 
ــات  ــه ادبی ــرای دوســتداران ب ــد و ب ــای آن تولی ــاب گوی اســت کت

دفــاع مقــدس عرضــه شــود. 

ایــن اثــر روایتگــر خاطــرات مهــدی طحانیــان، یکــی از نوجوانــان 
حاضــر در جنــگ تحمیلــی اســت کــه بــه قلــم گلســتان جعفریــان 

نوشــته و از ســوی ســوره مهــر منتشــر شــده اســت.
»آب نبــات هــل دار« نیــز، ســومین اثــری اســت کــه قــرار اســت 
ــم  ــه قل ــه ب ــر ک ــن اث ــد و عرضــه شــود. ای ــای آن تولی ــاب گوی کت
مهــرداد صدقــی نوشــته شــده، یکــی از کتاب هــای ســوره مهــر در 

ــوده اســت. روزهــای برگــزاری نمایشــگاه کتــاب ب
»آب نبــات هــل دار«، داســتان طنــزی اســت از زبــان یــک کــودک 
بجنــوردی بــه نــام محســن کــه بــرادر بزرگ تــرش قــرار اســت بــه 
جبهــه بــرود. راوی داســتان، فرزنــد آخــر یــک خانــواده پنج نفــری 
اســت. آن هــا همــراه مادربزرگشــان در یکــی از محله هــای قدیــم 
ــای  ــر ماجراه ــتان سراس ــای داس ــد. فض ــی می کنن ــورد زندگ بجن
ــا را  ــن آن ه ــه محس ــی ک ــت؛ ماجراهای ــرت آور اس ــده دار و حی خن

ــد.    ــاد می کن ایج
ــاده راوی  ــی و س ــن صمیم ــار لح ــتان در کن ــذاب داس ــای ج فض
ــوردی  ــی بجن ــش محل ــان گوی ــا هم ــوارد ب ــیاری از م ــه در بس ک
همــراه شــده، باعــث همراهــی بیشــتر مخاطبــان بــا ایــن داســتان 

می شــود.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

معــاون وزیــر علــوم بــه جمعیــت بیــش از 
4 میلیــون نفــری دانشــجویان اشــاره کــرد 
ــار داشــت: 85 درصــد دانشــجویان  و  اظه
در بخش هــای غیردولتــی مشــغول بــه 
تحصیــل هســتند کــه تعامــل بــا ایــن 
بخــش، می توانــد آثــار بســیار چشــمگیری 

ــد. ــته باش ــه داش در جامع
شــریعتی در نشســت مدیــران ســتادی 
حرفــه ای   و  فنــی  ســازمان  اســتانی  و 
عامــری  هتل ســرای  در  کــه  کشــور 
در  بــود، گفــت:  شــده  برگــزار  کاشــان 
بخــش آمــوزش عالــی، حــوزه فنــی و 
مــا،  مهارتــی  آموزش هــای  و  حرفــه ای 
بخش هاســت  موفق تریــن  از  یکــی 
کــه توانســته ایم از بعــد آمــوزش مؤثــر 
واقــع شــویم و تقریبــا افــرادی کــه از 
دانش آموختــه می شــوند،  بخــش  ایــن 
ولــی  نداشــته اند؛  اشــتغال  مشــکل 
متأســفانه تاکنــون نتوانســته ایم در جامعــه 
آموزش هــای  فرهنگ ســازی کنیــم کــه 
ــگاه واال و  ــی جای ــه ای و مهارت ــی و حرف فن

ویــژه خــود را بیابــد.

ــور  ــت کش ــز موفقی ــه رم ــاره ب ــا اش وی ب
تکنســین های  تاثیــر  و  جنوبــی  کــره 
ــر در رشــد و توســعه آن  ــده ماه آموزش دی
ــی  ــای مهارت ــگاه ها، دوره ه ــزود: در دانش اف
ــجویان  ــه دانش ــم ک ــزی کرده ای را برنامه ری
چندیــن دوره مهارتــی دو واحــدی را بــا 
توجــه بــه ظرفیــت منطقــه در دوره تحصیــل 

ــد. خــود طــی کنن
 مدیران با ایده در مسیر توسعه 

گام بردارند
ــوزش  ــازمان آم ــس س ــز رئی ــه نی در ادام
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــه ای کش ــی و حرف فن
ــد تجربه هــای یــک ملــت را در کاشــان  بای
غنــی  مدیریــت و تعالــی بخشــید، بــر 
تغییــر رویکــرد، ایجــاد انگیــزه و حرکــت در 

ــرد. ــد ک ــعه تأکی ــیر توس مس
محمدامیــن ســازگارنژاد گفــت: کاشــان 
دارای ظرفیــت زیــاد علمــی، فرهنگــی و 

اقتصــادی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم کاشــان در 
ــای  ــا و بنیاده ــترش جلوه ه ــج و گس تروی

هنــر و فرهنــگ و تمــدن کاشــان تأثیرگــذار  
پیشــنهاد  رو  ایــن  از  افــزود:  هســتند، 
ــر  ــه بهت ــرداری هرچ ــرای بهره ب ــود ب می ش
ــه  ــی تهی ــت آموزش ــن، پیوس ــن اماک از ای

ــود. ش
  وی بــا بیــان اینکــه مدیــران ســتادی 
و اســتانی بایــد ایــن تجربه هــا را غنــی 

ــا  ــند و ب ــی بخش ــد و تعال ــت کنن و مدیری
ــر و  ــت پ ــا دس ــزه ب ــرد و انگی ــر رویک تغیی
نــگاه زیبــا پیــش رونــد، ادامــه داد:  شــرط 
ــل  ــا، تبدی ــت داشــتن ایده هــای زیب موفقی
ــاد  ــان، ایج ــاب زم ــم، انتخ ــه تی ــا ب ایده ه

ــدف اســت. ــه ه فرصــت و رســیدن ب
ســازگارنژاد بــا اشــاره بــه اینکــه گــم شــدن 

ــی  ــه بزرگ ــت، فاجع ــک مل ــای ی تجربه ه
اســت، افــزود:  اراده، عشــق و همــکاری 
ــعه گام  ــیر توس ــه در مس ــانی ک ــه کس هم

برمی دارنــد، مهــم اســت.
 توانمندی زیاد کاشان در حوزه 

گردشگری
عامــل  مدیــر  محلوجــی،  حســین 
ــاره  ــا اش ــز ب ــان، نی ــی کاش ــاد فرهنگ بنی
بــه  توانمنــدی زیــاد کاشــان در حــوزه 
گردشــگری اظهــار داشــت: بــا توســعه 
 کاشــان در بخــش گردشــگری، بوم گــردی 
صنایــع دســتی و ... توانســته ایم زمینــه 
ــی  ــردم را در صنعت ــیاری از م ــتغال بس اش
عــاری از هــر گونــه آلودگــی محیــط زیســت 

ــا ســرمایه کــم فراهــم کنیــم.   و ب
  ابوطالــب جالــی، مدیــر کل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان نیــز 
درخصــوص دیدگاه هــای ریاســت ســازمان 
بــودن  زمــان  و  بی مــکان  بــر  مبنــی 
  IT ــه ــده، مقول ــه آین ــه ب ــا،  توج آموزش ه
ــت  ــای صنع ــتفاده از ظرفیت ه و ICT، اس
ــاغل  ــاح مش ــری و اص ــگری، بازنگ گردش
گذشــته و ایجــاد مشــاغل جدیــد مطالبــی 

ــرد. ــوان ک را عن
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 افتتاح  پانزدهمین نمایشگاه 
ماشین آالت و مواد اولیه صنایع چوب  
بین المللــی  نمایشــگاه  پانزدهمیــن  کیمیای وطن 

ماشــین آالت، یــراق آالت و مــواد اولیــه صنایــع چــوب ۲8 
بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل  در  تیرمــاه   31 تــا 
اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان برگــزار می شــود. 
ایــن دوره 70 مشــارکت کننده در ۹500 متــر مربــع  در 
ــای  ــع فض ــر مرب ــامل 5۲00 مت ــگاهی ش ــای نمایش فض

مفید نمایشگاهی گرد هم می آیند.
اســتان های اصفهــان، تهــران، فــارس، آذربایجــان شــرقی، 
ــتان،  ــوی، خوزس ــان رض ــرز، خراس ــی، الب ــان غرب آذربایج
مازنــدران، قــم و مرکــزی اســتان های مشــارکت کننده 
ــروش  ــدگان ف ــن نماین ــتند. همچنی ــگاه هس ــن نمایش ای
ــزی،  ــه، مال ــا، ترکی ــان، ایتالی ــورهای آلم ــوالت کش محص
چیــن، تایــوان، ژاپــن و کــره نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور 
ــه  ــود را در زمین ــات خ ــوالت و خدم ــه محص ــد ک یافته ان
ماشــین آالت و مــواد اولیــه صنایــع چــوب ارائــه و عرضــه 
خواهنــد کــرد. ایــن نمایشــگاه طــی ســاعات بازدیــد 16 تــا 

ــود.  ــد ب ــان خواه ــدان و متخصص ــان عاقه من ۲۲ میزب

 حضور لشکر ۱4 امام حسین)ع( 
در مسابقات نیروهای مسلح چین  

فرمانــده گــردان توپخانــه لشــکر 14  کیمیای وطن
ــه  ــرادران لشــکر ب امــام حســین)ع( گفــت: ســه نفــر از ب
عنــوان منتخبیــن تیــم نیروهای مســلح جمهوری اســامی 
ــه نیرو هــای مســلح در چیــن  ــران در مســابقات توپخان ای
ســپاه  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  یافتنــد.  حضــور 
صاحب الزمان)عــج(، ســرهنگ هلیلــی دربــاره نحــوه 
اعــزام نیــرو بــه مســابقات بین المللــی توپخانــه نیروهــای 
مســلح در چیــن اظهــار داشــت: بعــد از دریافــت اباغیــه، 
ــکده  ــه دانش ــدند و ب ــاب ش ــکر انتخ ــر در لش ــرات برت نف
توپخانــه نزســا اعــزام شــدند.وی افــزود: پــس از تمرینــات 
یگان هــای  در مســابقات  نیروهــا  الزم  آموزش هــای  و 
ــور  ــه عب ــن مرحل ــتند از ای ــد و توانس ــرکت کردن ــپاه ش س
کنند.فرمانــده گــردان توپخانــه لشــکر 14 امام حســین)ع( 
ــت  ــاز الزم جه ــا امتی ــوق نیروه ــه ف ــس از مرحل ــت: پ گف
ــوری  ــلح جمه ــای مس ــب نیروه ــم منتخ ــت در تی عضوی
اســامی را کســب کردنــد و بــه مرحلــه بین المللــی چیــن 

راه یافتند. 

توان امدادی جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان زیاد است

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر  کیمیای وطن
ــر  ــال های اخی ــی س ــان ط ــت: اصفه ــان گف ــتان اصفه اس
ــی  ــات فدراســیون بین الملل ــران ارشــد و مقام ــان مدی میزب
ملــی  جمعیت هــای  و  احمــر  هــال  و  ســرخ  صلیــب 

اروپایی، آسیایی و آفریقایی بوده است.
ــا  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــن مؤمن محس
و امکانــات و تــوان امــدادی جمعیــت هــال احمــر اســتان 
مقامــات  از  بســیاری  اخیــر  ســال های  در  اصفهــان، 
ســرخ  صلیــب  بین المللــی  فدراســیون  مســئوالن   و 
ــی،  ــورهای اروپای ــی کش ــای مل ــر و جمعیت ه ــال احم و ه
ــات و  ــه منظــور بازدیــد از ایــن امکان آســیایی و آفریقایــی ب
ــح کــرد :  ــد.وی تصری ــان ســفر کردن ــه اصفه توانمندی هــا ب
ایــن ســفر باعــث شــد کــه گســترش همکاری های مشــترک 
بیــن اصفهــان و دیگــر کشــورها بیشــتر شــود کــه از مهم ترین 
آن هــا می تــوان بــه انعقــاد توافقنامــه خواهرخواندگــی بیــن 
ایــن جمعیــت و صلیــب ســرخ فلورانــس ایتالیــا اشــاره کرد.
وی از ســفر فیــن جــارل رود، معــاون دبیــر کل فدراســیون 
بین المللــی صلیــب ســرخ و هــال احمــر، بــه اصفهــان خبــر 
ــیون  ــر کل فدراس ــاون دبی ــد مع ــن بازدی ــت: در ای داد و گف
بین المللــی صلیــب ســرخ و هــال احمــر یکــی از مهم تریــن 
وظایــف جمعیت هــای ملــی را ارائــه آموزش هــای همگانــی 
بــه مــردم و نیــز ارائــه آموزش هــای تخصصــی بــه تیم هــای 

امــدادی جهــت پاســخگویی بــه ســوانح دانســت.
ــان  ــه اصفه ــفر ب ــرال رود در س ــن ج ــت: فی ــان داش وی بی
بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای جمعیــت هــال احمــر اصفهــان 
ــداد  ــی آموزش هــای تخصصــی ام ــز بین الملل ــه مرک از جمل
و نجــات اظهــار امیــدواری کــرد بــا امضــای تفاهم نامــه 
ــای  ــوان زمینه ه ــی و فدراســیون بت ــای مل ــان جمعیت ه می
گســترش  بــا  و  کــرد  تقویــت  را  همــکاری  مشــترک 
آموزش هــای امــداد و نجــات قدم هــای موثــری در  جهــت 

ــت.    ــا برداش ــار بای ــش آث کاه

اجرای طرح »شهر پاک« به همت 
بسیج جامعه پزشکی اصفهان  

پزشــکی  جامعــه  بســیج  مســئول  کیمیای وطن  
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه انتخــاب اصفهــان و همــدان 
بــه  عنــوان پایلــوت اجــرای طــرح »شــهر پــاک« گفــت: بــا 
اجــرای طــرح »شــهر پــاک« در طــول دو ســال، دو منطقــه 
اســتان های  در  مــواد مخــدر  و  بزهــکاری  بــه  آلــوده 
اصفهــان و همــدان پاک ســازی می شــوند.به نقــل از 
ــتان  ــج( اس ــپاه صاحب الزمان)ع ــانی س ــگاه اطاع رس پای
ــاره اجــرای طــرح »شــهر  اصفهــان، محســن حجتــی درب
پــاک« در اســتان اصفهــان گفــت: قــرار اســت طرح »شــهر 
پــاک« در دو منطقــه فوق العــاده آلــوده بــه مــواد مخــدر در 
کشــور اجرایــی  شــود؛ یکــی از ایــن مناطــق منطقــه 
ــت و  ــان اس ــتان فاورج ــگان« در شهرس ــروم »نیران مح
منطقــه دیگــر در اســتان همــدان قــرار دارد. وی ادامــه داد: 
در ایــن طــرح قــرار اســت کــه در طــول رونــدی دو ســاله 
ایــن دو منطقــه آلــوده بــه بزهــکاری پاک ســازی و ســپس 
ــا  ــود.وی ب ــازی ش ــور پیاده س ــی کش ــرح در تمام ــن ط ای
ــر اینکــه ســکان دار اصلــی اجــرای طــرح »شــهر  تأکیــد ب
پــاک« بســیج جامعــه پزشــکی اســت، تصریــح کــرد: در 
ایــن طــرح  بســیج ســازندگی، در موضــوع اشــتغال زایی و 
ــه  ــی ک ــه معتادان ــص وام ب ــازده، تخصی ــای زودب طرح ه
ــت از کشــاورزان مشــارکت دارد. ــا حمای ــد ی ــرک کرده ان ت

و  بهزیســتی  اداره کل  هماهنگــی  بــا  حجتــی گفــت: 
کمپ هــای خصوصــی، معتــادان را رایــگان بــه کمپ هــای 
ــاره پزشــکان  ــن ب ــاد معرفــی می کنیــم و در ای ــرک اعتی ت
بســیج جامعــه پزشــکی کــه کمــپ تــرک اعتیــاد دارنــد، به 

کمک خواهند آمد.

 معاون وزیر علوم:

فنی وحرفه ای و آموزش های مهارتی، یکی از موفق ترین بخش هاست

،،
خالقیــت  خانــه  تخصصــی  مرکــز 
بــازی  تخصصــی  مجموعــه  تنهــا 
در  دولتــی  ارگان  پوشــش  تحــت 

اســت  کشــور  و  اســتان 

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

اردســتان  اجتماعــی  تامیــن  اداره  رئیــس 
بیمه شــدگان زیــر پوشــش تامیــن اجتماعــی 
ــرد؛  ــام ک ــر اع ــزار و ۲63 نف ــتان را ۲7 ه اردس
بنابرایــن 64 درصــد جمعیــت اردســتان زیــر 

پوشــش تامیــن اجتماعــی هســتند.
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی امیری پ احمدعل

ــه  ــرای انجــام خدمــت ب ــدرت ب ــوان و ق ــام ت تم
ــاده  ــی آم ــن اجتماع ــدگان تامی ــردم و بیمه ش م
ــور ارج  ــه منظ ــزود: ب ــتیم، اف ــزاری هس خدمتگ
نهــادن خدمــات کارکنــان و معرفــی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی ۲5تیــر بــه ایــن روز نامگــذاری 

شــده اســت.
ــن  ــداد بیمه شــدگان تامی ــان اینکــه تع ــا بی وی ب
ــح  ــر هســتند، تصری اجتماعــی 10هــزار و 314 نف

کــرد: بیمه شــدگان بــا احتســاب افــراد تبعــه 
ــزار و  ــک ه ــتند. ی ــر هس ــزار و 33 نف آن ۲4 ه
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــتمری اصل ــر مس 301 نف
احتســاب تبعــه آن 3 هــزار و ۲03 نفــر هســتند.

ــتان  ــی اردس ــن اجتماع ــعبه تامی ــت: ش  وی گف
دارای دو شــعبه اقماری شــهر زواره و شــهر مهاباد 
اســت و کلیــه خدمــات ســازمان تامیــن اجتماعی 

ــد. ــه جــز مفاصــا حســاب را انجــام می دهن ب

ــه اول  ــه در شــش ماه ــان اینک ــا بی ــور ب امیری پ
ســال ۹5 بیمــه بیــکاری شــامل ۲15 نفــر بــوده، 
تصریــح کــرد: بــا پیگیری هــای انجام شــده و 
ــن  ــی ای ــای قبل ــه ســر کاره ــران ب برگشــت کارگ
ــه دوم ۹5  ــه و در شــش ماه ــار کاهــش یافت آم

ــر رســیده اســت. ــه 145 نف ــار آن ب آم
وی پرداختــی در شــش ماهــه اول ۹5 بــه افــراد 
بیمــه بیــکاری را یــک میلیــارد و 5۲6 میلیــون و 
715 هــزار ریــال اعــام و خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــه ۹  ــال ۹5 ب ــه دوم س ــش ماه ــی در ش پرداخت
میلیــارد و 75 میلیــون و 831 هــزار ریــال کاهــش 

یافتــه اســت.

آمــار  اردســتان  اجتماعــی  تامیــن  رئیــس 
کارگاه هــا  در  کــه  را  اجبــاری  بیمه شــدگان 
مشــغول کار هســتند و بــه صــورت پایــدار فعالیت 
دارنــد، 6 هــزار و 461 نفــر اعــام کــرد و افــزود: در 
بیمــه ِحــَرف و مشــاغل آزاد 855 نفــر و در بیمــه 

ــتند. ــه هس ــر بیم ــم 4۲3 نف ــاری ه اختی
ــه  ــر بیم ــه 6۹4 نف ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب امیری پ
راننــدگان و یــک هــزار و 41 نفــر نیــز بیمــه 
قالی بافــی هســتند، افــزود: کارگــران ســاختمانی 
ــه ای  ــی و حرف ــارت از فن ــوز و مه ــه دارای مج ک
هســتند، 645 نفرنــد کــه در ایــن اداره بیمــه 

شــده اند.

ر ئیس اداره تامین اجتماعی اردستان:

۶۴ درصد جمعیت اردستان زیر پوشش تامین اجتماعی هستند



5 امروز سه شنبه 27 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 479 روزنامه

رخداد
 شکارچیان شکار غیرمجاز 
در شهرکرد دستگیر شدند

ــت:  ــهرکرد گف ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
منطقــه  غیرمجــاز  شــکارهای  شــکارچیان 
حفاظت شــده تنــگ صیــاد در شــهرکرد دســتگیر 

ــدند.  ش

ــار داشــت:  ســرهنگ ســید روح هللا موســوی اظه
4 شــکارچی همــراه بــا 2 الشــه میــش وحشــی 
ــتگیر  ــاد دس ــگ صی ــده تن ــه حفاظت ش در منطق

شــدند.
مبنــی  خبــری  کســب  پــی  در  افــزود:  وی 
محــدوده  در  شــکارچی  چنــد  حضــور   بــر 
ــه صــورت  حفاظت شــده تنــگ صیــاد، موضــوع ب
ــش  ــی بخ ــوران انتظام ــتورکار مأم ــژه در دس وی

گرفــت. قــرار  فرخ شــهر 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرکرد بیــان 
کــرد: مأمــوران پــس از انجــام کار اطالعاتــی 
دقیــق در یــک عملیــات غافلگیرانــه 4 شــکارچی 
را دســتگیر و 2 دســتگاه خــودرو وانــت و ســواری 

ــد. ــف کردن ــا را توقی آن ه
ــا  ــن خودروه ــی از ای ــزود: در بازرس ــوی اف موس
ــه  ــک قبض ــی، ی ــی وحش ــش کوه ــه می 2 الش
ــنگ  ــری فش ــاز، مقادی ــکاری غیرمج ــلحه ش اس
ــک عــدد  ــه اســلحه جنگــی کالشــینکف، ی و پوک
ــف  ــو کش ــه چاق ــک تیغ ــمی و ی ــن چش دوربی

شــد.
ــی در  ــروی انتظام ــی نی ــه آمادگ ــا اشــاره ب وی ب
ــط زیســت  ــدگان نظــم محی ــا برهم زنن برخــورد ب
تصریــح کــرد: متهمــان جهــت ســیر مراحــل 
قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند. 

تســنیم

افزایش 86 درصدی اعتبارات 
تملک دارایی شهرستان اردل

فرمانــدار اردل از رشــد 86 درصــدی اعتبــارات 
ــن شهرســتان  ــک دارایی هــای ســرمایه ای ای تمل

ــر داد. ــاری خب ــال ج در س
محمــد نــوذری اعتبــارات تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای ایــن شهرســتان را 127 میلیــارد ریــال 

عنــوان کــرد.
برنامه ریزی هــای  مطابــق  وی  گفتــه  بــه 
ــت  ــای در دس ــه طرح ه ــارات ب ــده اعتب انجام ش
اجــرا و بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش از 60 درصــد 

ــد. ــد ش ــص داده خواه تخصی
نــوذری تصریــح کــرد: هم اینــک طــرح راه ســازی 
ــوان  ــا عن ــه خوزســتان ب جــاده دسترســی اردل ب
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــا 40 درص ــزه« ب »گورمی
ایــن  عمرانــی  طــرح  مهم تریــن  عنــوان  بــه 

ــت. ــت اجراس ــتان در دس شهرس
ــر  ــیر را 16 کیلومت ــن مس ــول ای ــدار اردل ط فرمان
عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــرای اجــرای ایــن 
طــرح یــک هــزار و 850 متــر تونــل و 5 پــل 

بــزرگ ســاخته می شــود.
نــوذری گفــت: بــرای تکمیــل و اجــرای ایــن 
طــرح 800 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرآورد شــده کــه 

ــی دارد. ــارات مل ــص اعتب ــه تخصی ــاز ب نی
ــت - مســجد  ــل فارســان - بازف وی اجــرای تون
راه ســازی در  از دیگــر طرح هــای  را  ســلیمان 
ــرد و  ــوان ک ــتان عن ــن شهرس ــرای ای ــت اج دس
ــن طــرح حــدود 30 درصــد  ــک ای ــزود: هم این اف
ــه  ــل آن ب ــرای تکمی ــی دارد و ب ــرفت فیزیک پیش

ــت. ایرنــا ــاز اس ــی نی ــارات مل اعتب

 متهم به قتل پس از 10 سال 
در رودبار جنوب دستگیر شد

ــوب  ــار جن ــتان رودب ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
گفــت: فــردی بــه اتهــام چهــار فقــره قتــل 
ــن  ــود، در ای ــب ب ــت تعقی ــال 86 تح ــه از س ک

شهرســتان دســتگیر شــد.
ــد از 10  ــزود: بع ــت اف ــا فیروزبخ ــرهنگ رض  س
ــل  ــرور و قات ــت ش ــی در نهای ــال کار اطالعات س
ــس  ــوران پلی ــکاری مام ــا هم ــراری ب ــلح ف مس
ــی  ــت عموم ــات و امنی ــس اطالع ــی، پلی آگاه
غافلگیرانــه  عملیاتــی  در  شهرســتان  ایــن 
دســتگیر و یــک قبضــه ســالح نیــز از وی کشــف 

شــد.
بــه  پلیســی  اقدامــات  کــرد:  تصریــح  وی 
جهــت تغییــر محــل اختفــای ایــن شــخص 
ــده  ــن پرون ــذا ای ــت؛ ل ــش می رف ــدی پی ــه کن ب
جنایــی  دایــره  بــه  ویــژه  رســیدگی  جهــت 
پلیــس آگاهــی داده شــد و ایــن ماموریــت 
 عصــر روز یکشــنبه بــا موفقیــت بــه اتمــام 

رسید.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرور مســلح از 
مجرمیــن ســابقه دار ایــن شهرســتان اســت، 
تصریــح کــرد: چهــار فقــره قتــل مســلحانه، 
شــرارت و اخــالل در نظــم عمومــی، ســرقت 
ــالح  ــل س ــری، حم ــزل، گروگانگی ــلحانه من مس
از  جرحــی  و  ایذایــی  تیرانــدازی  و  ممنوعــه 

ــت. ــرور اس ــن ش ــوابق ای س
ــرد:  ــار ک ــوب اظه ــار جن ــی رودب ــده انتظام فرمان
ــراری باعــث  ــل و شــرور ف ــن قات دســتگیری ای
لــذا  مــردم شــده؛  و  خوشــحالی مســئوالن 
ــه  ــوالن دادن ب ــازه ج ــه اج ــه هیچ وج ــس ب پلی
هنجارشــکنان و برهم زننــدگان نظــم و امنیــت را 

نخواهــد داد. پایــگاه خبــری پلیــس

»شــهر جهانــی یــزد« هنــوز هتــل 5 ســتاره 
ــمار  ــه ش ــت ک ــی  اس ــن در حال ــدارد؛ ای ن
ــته  ــال گذش ــی آن در س ــگران خارج گردش

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــش از ۹ درص بی
ــی  ــهر تاریخ ــتین ش ــوان نخس ــه عن ــزد ب ی
تاریخــی  اثــر  بیســت ودومین  و  ایــران 
کشــور، در حالــی در فهرســت میــراث جهانی 
ــن  ــون مهم تری ــه اکن ــت شــد ک یونســکو ثب
ــت  ــظ باف ــس از حف ــهر پ ــن ش ــش ای چال
شــدید  میــل  وجــود  بــا  تاریخــی اش، 
بــرای تغییــر و ســاخت و ســاز، بهبــود 
زیرســاخت های مــورد نیــاز گردشــگرانی 
اســت کــه بــرای دیــدن ایــن جواهــر پارســی 
بــه جــان  را  راه ســفر طوالنــی  ســختی 
می خرنــد. ایــن همــان چالشــی اســت 
کــه نماینــده ویتنــام - پیــش از اعــالم رأی 
ــه آن اشــاره کــرد. نهایــی یونســکو - هــم ب

چهل ویکمیــن  در  نماینــده  ایــن  ســوال 
اجــالس کمیتــه میــراث جهانــی دربــاره 
ــود  ــگرانی ب ــه گردش ــی ب ــوه  خدمات ده نح
ــفر و  ــرای س ــی را ب ــهر تاریخ ــن ش ــه ای ک
دیــدن انتخــاب می کننــد و ســید مصطفــی 
میــراث  اداره  عالــی  مشــاور  فاطمــی، 
فرهنگــی و گردشــگری یــزد، بــه آن پاســخ 

داده اســت.
 ۳00 واحد اقامتی در یزد 

اداره میــراث  هــر چنــد  مشــاور عالــی 
فرهنگــی و گردشــگری یــزد بــاور دارد یــزد، 
زیرســاخت های چنــدان آمــاده ای بــرای 
ــر از  ــی دیرت ــون خیل ــدارد، چ ــگری ن گردش
ــگری  ــای گردش ــیراز وارد دنی ــان و ش اصفه
شــده، امــا گفــت: زیرســاخت های ایــن 
شــهر بــرای شــرایط فعلــی کفایــت می کنــد؛ 
گردشــگران  تعــداد  افزایــش  بــا  ولــی 
به ویــژه پــس از جهانــی شــدن، بایــد بــرای 

صــورت گیــرد. پیش بینی هایــی  آینــده 
ــک  ــرای ی ــه ب ــی ک ــی فاطم ــید مصطف  س
دوره کوتــاه در ســال ۹5 سرپرســت اداره 
ــز  ــزد نی ــگری ی ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــی  ــگران خارج ــد گردش ــاری از رش ــود، آم ب
ایــن شــهر ارائــه کــرد و افــزود: تعــداد 

گردشــگران یــزد کــه در ســال ۹3 حــدود 12 
ــود، در ســال ۹5 بــه 113  هــزار و 300 نفــر ب
هــزار نفــر رســید. ایــن رشــد، بســیار خــوب 
ــت. ــوده اس ــر ب ــا جلوت ــی از برنامه ه و حت

فاطمــی ادامــه داد: یــزد بــه نســبت اصفهان 
ــدارد؛  ــگری ن ــابقه ای در گردش ــیراز س و ش
ــراث  ــا می ــی ب ــهری تاریخ ــه ش ــد ک هرچن
ــهر  ــا آن دو ش ــت، ام ــراوان اس ــی ف فرهنگ
گردشــگری  در  هــم  انقــالب  از  پیــش 
ــک  ــزد نزدی ــه ی ــد؛   در حالی ک ــال بودن فع
یــک دهــه اســت کــه بــه حــوزه  گردشــگری 
ــد  ــا رش ــدت ب ــن م ــه در ای ــده؛ البت وارد ش
ــه رو  ــگر روب ــذب گردش ــی در ج ــی خوب خیل
ــاز گردشــگری در  ــع آغ ــوده اســت. در واق ب
یــزد از زمــان دولــت اصالحــات بــا ســاخت 

هتل هــای جدیــد بــود.

بــه گفتــه  او در حــال حاضــر یــزد 300 واحــد 
ــای آن در  ــداد تخت ه ــه تع ــی دارد ک اقامت
ــزار  ــه 5 ه ــزار ب ــته از 3 ه ــال گذش ــه س س
تخــت افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن بــرای 

ــد. ــه شــمار می آی ــی ب ــزد جهــش خوب ی
 برای ارتقای واحدهای اقامتی در 

یزد، به زمان نیاز است
ــا ایــن حــال  ایــن کارشــناس گردشــگری ب
مهم تریــن  را  مناســب  اقامتــگاه  کمبــود 
معضــل گردشــگری ایــن شــهر می دانــد 
و می گویــد: یــزد فعــال هتــل 5 ســتاره 
ــن  ــه پایی ــتاره ب ــای آن 4 س ــدارد. هتل ه ن
ــگران  ــمار گردش ــش ش ــا افزای ــتند. ب هس

داخلــی و خارجــی در ســال های اخیــر، 
ــل 5  ــاخت هت ــرای س ــرمایه گذار ب ــه س س
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــت داده ان ــتاره درخواس س
بــه  تاکنــون  مالــی،  منابــع  محدودیــت 
ســرانجام نرســیده ؛ البتــه یکــی از ایــن ســه 
ــرفتی  ــد و پیش ــه رون ــه ب ــا توج ــروژه، ب پ
کــه دارد، احتمــاال تــا پایــان ســال بــه 

برســد. بهره بــرداری 
ــتر روی  ــزد بیش ــد ی ــرد: تاکی ــه ک وی اضاف
ســاخت هتــل 5 ســتاره اســت، به ویــژه 
پــس از ثبــت جهانــی؛ بــا ایــن حــال فعــال 
ســرمایه گذاری  متقاضیــان  بیشــترین 
راه انــدازی  خواهــان  اقامــت،  حــوزه  در 
ــتند  ــردی هس ــر و بوم گ ــای کوچک ت واحده
ــزد اســت؛ امــا  ــاز ی ــن هــم نی ــه ای کــه البت

نمی کنــد. کفایــت 
و ســاخت  ارتقــا  بــرای  تاکیــد کــرد:  او 
واحدهــای اقامتــی بیشــتر، یــزد حتمــا بــه 

زمــان بیشــتری نیــاز دارد.
 آمادگی خارجی ها برای 

سرمایه گذاری در یزد
ــا  ــالم آمادگــی خارجی ه ــاره اع فاطمــی درب
نیــز  یــزد  در  ســرمایه گذاری  بــرای 
اظهــار کــرد: ســرمایه گذارهایی از خــارج 
ــوزه  ــا در ح ــی تردیده ــتیم، ول ــور داش کش
ابــراز  دارد؛  وجــود  همچنــان   بین الملــل 
عالقه هایــی شــده، ولــی اقدامــی نشــده 

ــت. اس
در  آنکــه  از  پیــش  یــزد  داد:  ادامــه  وی 
یونســکو ثبــت شــود، بــا توجــه بــه افزایــش 
زیرســاخت  تامیــن  گردشــگران،  شــمار 
را شــروع کــرده بــود. البتــه هتــل تنهــا 
زیرســاخت مــورد نیــاز نیســت، هرچنــد کــه 
اساســی ترین کمبــود  و  نیــاز  مهم تریــن 
ایــن شــهر بــه شــمار می آیــد؛ ولــی یــزد بــه 
ســرویس بهداشــتی، حمــل و نقــل درون و 
برون شــهری و همچنیــن نــاوگان هوایــی 

ــاز دارد. ــم نی ــت ه ــا کیفی ب
ــه  ــگری ک ــی گردش ــه تاکس ــاره ب ــا اش او ب
چنــدی پیــش در یــزد راه انــدازی شــد، 
در حــال  پــروژه همچنــان  ایــن  گفــت: 

جریــان اســت؛ هرچنــد آن طــور کــه مــا 
چــرا کــه  نرفــت؛  پیــش  می خواســتیم 
اجــرای موفــق آن بــه هماهنگــی ســایر 

دارد. نیــاز  دســتگاه ها 
 محدودیت  در بافت تاریخی یزد

دربــاره   یــزد،  گردشــگری  کارشــناس 
ایــن  تاریخــی  بافــت  محدودیت هــای 
شــهر به ویــژه پــس از ثبــت در فهرســت 
جهانــی یونســکو کــه احتمــاال مانعــی بــرای 
زیرســاخت های  ایجــاد  یــا  گســترش 
گردشــگری خواهــد شــد، اظهــار کــرد: بافــت 
ــد،  ــا می مان ــل دری ــهر مث ــن ش ــی ای تاریخ
بایــد در ســاحِل آن ســرمایه گذاری کــرد؛ 
چــون در اطــراف ایــن بافــت، فضــای کافــی 
ــاز  ــورد نی ــاخت های م ــاد زیرس ــرای ایج ب

وجــود دارد.
ــی  ــراث فرهنگ ــر کل می ــی مدی ــاور عال مش
همچنیــن  یــزد  اســتان  گردشــگری  و 
ــه  راه  ــا نقش ــی ی ــط مش ــود خ ــاره وج درب
ــال  ــت: قب ــهر گف ــن ش ــرای ای ــگری ب گردش
برنامــه پنــج ســاله ای بــرای یــزد بــا عنــوان 
»خوش آمــد بــه یــزد« تهیــه شــده بــود کــه 
ــاز شــده اســت. در  ــدای ســال ۹5 آغ از ابت

ــم  ــگری، تقوی ــای گردش ــه، محوره آن برنام
برنامه هــای  نمایشــگاه ها،  جشــنواره ها، 
اســتراتژی گردشــگری  و  ســرمایه گذاری 
بــه صــورت زمان بنــدی تعییــن شــد. در 
ــل  ــر تکمی ــز ب ــدت تمرک ــتراتژی کوتاه م اس
طرح هــای نیمه تمــام، ایجــاد بوم گــردی، 
افزایــش ظرفیــت اقامــت، رفــع ضعف هــای 
بعضــی  تبدیــل  و  هتلــداری  مدیریــت 
ــل و  ــه هت ــری ب ــدون کارب ســاختمان های ب

ــت.  ــی اس ــد اقامت واح
ــر  ــز سیاســت ب ــدت نی در اســتراتژی بلندم
خریــد یکســری زمیــن  از ســازمان مســکن 
ــا قیمــت  و شهرســازی و واگــذاری آن هــا ب
ــرای ســاخت  ــه ســرمایه گذاران ب مناســب ب

هتــل اســت. 
ــاجی  ــه نس ــی کارخان ــتا حت ــن راس در همی
ــزد  ــی ی ــت تاریخ ــار باف ــه در کن ــی ک قدیم
ــا  ــد ت ــپرده ش ــرمایه گذارانی س ــه س ــود، ب ب

ــود. ــری داده ش ــر کارب ــل تغیی ــه هت ب
ــگری و  ــای گردش ــت: برنامه ه ــی گف فاطم
ســرمایه گذاری در یــزد بــر اســاس و اصــول 
ایــن برنامــه کــه در یــزد بــا عنــوان ۹5 + 5 
معــروف شــده بــود، پیــش مــی رود. ایســنا

تنها »شهر جهانی ایران«، هتل ۵ ستاره ندارد!

 کمبود اقامتگاه مناسب در یزد 
مهم ترین معضل گردشگری این شهر است

و  چهارمحــال  زیســت  محیــط  کل  مدیــر   
آلــوده  روزهــای  تعــداد  گفــت:  بختیــاری 
بــه ســال  نســبت  بختیــاری  و  چهارمحــال 
گذشــته بیــش از 50 درصــد کاهــش یافتــه 

اســت.
ــه  ــت: در 3 ماه ــار داش ــدی  اظه ــهرام احم ش
نخســت ســال ۹4 هــوای اســتان 31 روز تحــت 
تأثیــر ریزگردهــا، در ســال ۹5، 20 روز و در ســال 

۹6، تنهــا ۹ روز هــوای اســتان تحــت تأثیــر 
ریزگردهــا بــود کــه در دو روز گذشــته نیــز میــزان 

ریزگردهــا بیــش از حــد مجــاز بــود.
وی افــزود: در چنــد ســال گذشــته دالیــل 
تغییــر  اقلیــم،  تغییــر  جملــه  از  مختلفــی 
حق آبه هــا و طرح هــای سدســازی و انتقــال 
ــه  ــوزه دجل ــه در ح ــا از جمل ــطح دنی آب در س
ــا  ــد ت ــث ش ــت باع ــژه در باالدس ــرات، به وی و ف

ــورهای  ــت در کش ــای زیردس ــی و تاالب ه اراض
ــرد  ــتعد ریزگ ــتان مس ــراق و عربس ــوریه، ع س

ــوند. ش
وی بیــان کــرد: ناامنــی در منطقــه ســبب شــده 
ــط  ــاره محی ــری درب ــام کمت ــورها اهتم ــا کش ت
زیســت داشــته باشــند و نتواننــد ایــن مســئله 
ــّوی و  ــانات ج ــا نوس ــه ب ــد ک ــت کنن را مدیری
خیــزش بادهــای فصلــی ریزگردهــا بــه صــورت 

ــوند. ــور می ش ــی وارد کش فصل
احمــدی بــا اشــاره بــه کانون هــای ریزگــرد 
کوچــک داخلــی گفــت: منشــأ بیــش از ۹0 
درصــد از ریزگردهــا کشــورهای خارجی هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در حــوزه 
ســال های  در  خاطرنشــان کــرد:  ریزگردهــا 
گذشــته اقدامــات خوبــی در ســطح ملــی و 
ــش  ــه کاه ــر ب ــه منج ــده ک ــام ش ــتانی انج اس
ــت. ــده اس ــتان ش ــوده اس ــای آل ــداد روزه تع

و  چهارمحــال  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
ــته  ــال های گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
ــدی  ــه ج ــورد توج ــا م ــای تاالب ه ــث احی بح

قــرار گرفتــه کــه نخســتین مصوبــه دولــت نیــز 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــبب  ــم س ــاالب هورالعظی ــری ت ــن آبگی همچنی
کاهــش ورود ریزگردهــا بــه اســتان شــده اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه هــر هکتــار جنــگل حــدود 
می کنــد،  جــذب  را  غبــار  و  تــن گــرد   68
ــدی  ــوان س ــه عن ــگل ب ــعه جن ــه داد: توس ادام
در برابــر گــرد و غبــار اســت کــه از همیــن 
رو افزایــش فضــای ســبز شــهرها، رعایــت 
حق آبــه زیســت محیطی و همچنیــن تغذیــه 
ــه                         ــرار گرفت ــتورکار ق ــت ها در دس ــی دش مصنوع

اســت. تســنیم

استانها

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش 50 درصدی روزهای آلوده چهارمحال و بختیاری

»تخت سلیمان«، میعادگاه 
هزاران ساله جشن ها و آیین های 

اسالمی و باستانی
مجموعــه میــراث جهانــی »تخــت ســلیمان« کــه در 
ــه ثبــت رســیده، یکــی از دو اثــر جهانــی  یونســکو ب
ــی  ــه به تنهای ــت ک ــی اس ــان غرب ــتان آذربایج در اس
ــی  ــن و حت ــاله ایران زمی ــزاران  س ــدن ه ــکوه تم ش
ــش  ــه نمای ــادی ب ــرون متم ــار و ق ــر را در اعص بش
ــتر  ــا آن بیش ــش رو ب ــزارش پی ــه در گ ــته ک گذاش

آشــنا می شــویم.
  مجموعــه جهانــی تخــت ســلیمان در جنــوب 
در 45 کیلومتــری  و  غربــی  آذربایجــان  شــرقی 
شــمال شــرق شهرســتان تــکاب در دره ای قــرار 
ــر از ســطح دریاهــای  ــه کــه 2 هــزار و 217 مت گرفت

دارد. ارتفــاع  آزاد 
ایــن مجموعــه متشــکل از یــک منظــر وســیع 
تاریخــی و فرهنگــی اســت کــه 14 تیرمــاه 1382 در 

ــد. ــت ش ــکو ثب ــی یونس ــراث جهان ــت می فهرس
ایــن منطقــه و مجموعــه در طــول ادوار مختلــف 
ــزه،  ــزگ، گن ــون گن ــددی چ ــامی متع ــی اس تاریخ
جنــزه، گــزن، گنــک بــه  ســریانی گنــدک، بــه  یونانــی 
ــا  ــیز ی ــی ش ــه  عرب ــزکا و ب ــا گ ــا کادزاکا ی ــزکا ی گن
ــته  ــوقورلوق داش ــا س ــتورلیق ی ــی س ــیز ایلخان الش
ــادات و  ــه اعتق ــه ب ــا توج ــز ب ــروزه نی ــت و ام اس
باورهــای مــردم منطقــه بــه نــام »تخــت ســلیمان« 

ــت. ــهور اس مش
تخــت ســلیمان منطبــق بــر همــان داســتان حضــرت 
ســلیمان نبــی)ع( اســت کــه آثــار شــاخص تاریخــی 
طبیعــی پیرامــون مجموعــه نیــز بخشــی از عناصــر 

داســتان حضــرت ســلیمان شــده اســت.
در نخســتین گزارش هــا دربــاره آذر گشنســب آمــده 
ــغ،  ــش آذرفرنب ــاز آفرین ــزدا در آغ ــه اهورام ــت ک اس
ــبانی  ــرای پاس ــر را ب ــن مه ــب و آذر برزی آذرگشنس

ــد. جهــان آفری
ــت  ــکوه و عظم ــان اوج ش ــان و باستان شناس محقق

تخــت ســلیمان را در دوره ساســانی و پــس  از آن در 
دوره ایلخانــی می داننــد و پیــش از اســالم آتشــکده 
آذر گشنســب و تأسیســات معمــاری وابســته بــه آن 
مهم تریــن نهــاد مذهبــی و سیاســی ساســانیان بــه 
شــمار می رفــت کــه نقــش بســیار مهمــی در حیــات 
ــت ساســانیان  ــی حکوم ــی و دین سیاســی، اجتماع

ــرد. ــا می ک ایف
پــس از ورود دیــن مبیــن اســالم نیــز تعــداد اندکــی 
ــن  ــری در ای ــرن 14 هج ــا ق ــتی ت ــان زرتش از مؤمن
ــری  ــاس کوچک ت ــتند و در مقی ــور داش ــل حض مح
بــه برگــزاری جشــن ها و مراســم آیینــی خــود 

می پرداختنــد.
 در اواخــر قــرن هفتــم هجــری نظــر آباقاخــان 
پادشــاه ایلخانــی بــه منطقــه و ایــن مجموعــه 
معطــوف شــد و ایــن منطقــه را بــه  عنــوان پایتخــت 
ییالقــی انتخــاب و اقــدام بــه ساخت وســاز کاخ هــا، 
متفــاوت  تأسیســات  و  ســالن ها  عمارت هــا، 

ــرد. ــه ک ــن مجموع ــری در ای دیگ

#میراث_کهن

روزنه
 تجلیل از خادمان اربعین حسینی 

در هفته آینده 
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــئول س مس
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از خــدام اربعیــن 
ــتاد  ــن س ــا ای ــته ب ــال گذش ــی س ــه ط ــینی ک حس

همــکاری داشــتند، تجلیــل خواهــد شــد.  
ســید جعفــر موســوی 25 تیرمــاه در ســتاد اربعیــن 
ســتاد  شــش کمیتــه  فعال ســازی  از  حســینی، 
ــن  ــر داد و گفــت: ای اربعیــن حســینی در اســتان خب
ــی،  ــی، فرهنگ ــای مردم ــب کمیته ه ــا در قال کمیته ه
زیرســاخت ها، اســکان ، تغذیــه ، اعــزام و امنیــت 

ــال شــدند. فع

ــرز  ــق م ــاله از طری ــر س ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزام می شــدند،  ــی اع ــالی معل ــه کرب ــران ب ــه زائ چزاب
تصریــح کــرد: چنانچــه مجوزهــا از طریق وزارت کشــور 
صــادر شــوند، امســال مســیر زائــران اربعیــن حســینی 
ــد  ــزام خواهن ــق شــلمچه اع ــد و از طری ــر می کن تغیی

شــد.
موســوی افــزود: از خــدام اربعیــن حســینی کــه طــی 
ــا ایــن ســتاد همــکاری داشــتند، در  ســال گذشــته ب

هفتــه آینــده تجلیــل خواهــد شــد. 
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــئول س مس
افــزود: ســال گذشــته در اربعیــن امــام حســین)ع( 
چهــار موکــب بــزرگ از ایــن اســتان بــه زائــران کربالی 

معلــی خدمات رســانی کرده انــد.
وی اظهــار کــرد: امســال در منطقــه چزابــه یــک 
موکــب بــا پذیرایــی از 5 هــزار نفــر در روز، یــک موکــب 
در مــرز نجــف و کربــال بــا ظرفیــت پذیرایــی از 10 هــزار 

ــرد. ــد ک ــانی خواهن ــر در روز خدمات رس نف
ــتان  ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــئول س مس
تصریــح کــرد: دو قطعــه زمیــن نیــز در شــهرهای 
ــرای  ــرا ب ــاخت زائرس ــور س ــه منظ ــال ب ــف و کرب نج
ــل  ــه دلی ــه ب ــده ک ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ ــردم اس م
ــور  ــرم کش ــای گ ــا روزه ــن ب ــدن اربعی ــادف ش مص
ــت و  ــا هم ــت ب ــد اس ــی، امی ــال های آت ــراق در س ع
تــالش مــردم چهارمحــال و بختیــاری بــه بهره بــرداری 

ــد. برس
وی کمک هــای نقــدی مــردم اســتان در اربعیــن 
ســال گذشــته را 5 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و گفــت: 
ــی ســال گذشــته از  ــه پذیرای ــادی از هزین بخــش زی
محــل جمــع آوری کمک هــای مردمــی تأمیــن شــد.

موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه  میزبانــی بیــش از 135 
هــزار زائــر اربعیــن حســینی ســال گذشــته بــر عهــده 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــتان ب ــن اس ــزاداری ای ــب ع موک
ــبانه روز  ــران در 20 ش ــتان از زائ ــن اس ــب داران ای موک

ــد. میزبانــی کردن
عالیــات  عتبــات  بازســازی  ســتاد  افــزود:  وی 
هم اکنــون اکیپــی از پیمانــکاران را بــرای توســعه 
عتبــات  بازســازی  ســتاد  بــه  مطهــر  حرم هــای 

ایســنا اســت.  عالیــات کشــوری معرفــی کــرده 

 مخزن ذخیره آب شرب 
روستای هرفته احداث شد

مدیــر آب و فاضــالب روســتایی  کیمیای وطن
شهرســتان مهریــز از احــداث مخــزن ذخیــره آب 
شــرب روســتای هرفتــه از توابــع شهرســتان 

مهریز خبر داد.
روابــط عمومــی شــرکت آب و  از  نقــل  بــه    
ــدی  ــزد، محمدمه ــتان ی ــتایی اس ــالب روس فاض
ــش،  ــا پی ــت: از مدت ه ــار داش ــه زاده اظه خالص
ــرب در  ــره آب ش ــزن ذخی ــداث مخ ــه اح ــاز ب نی
بــا  روســتای هرفتــه احســاس می شــد کــه 
ــی  ــه جانمای ــه در زمین ــئوالن  مطالع ــت مس هم
ــرار  ــرکت ق ــن ش ــی ای ــه عملیات ــزن در برنام مخ

ــت. گرف
وی عنــون کــرد: انتظــار مــی رود بــا احــداث ایــن 
مخــزن ذخیــره، مــردم روســتا از آب شــرب 
ــوند. ــد ش ــری بهره من ــتی و پایدارت ــالم، بهداش س

مدیــر آب و فاضــالب روســتایی شهرســتان مهریز 
ــی  ــا جمعیت ــوار ب ــروژه 30 خان ــن پ ــه داد: ای ادام
ــر 80 نفــر را زیــر پوشــش قــرار می دهــد. ــغ ب بال

۷ درصد جمعیت زندانیان 
 استان کرمان را بانوان 

تشکیل می دهند
ــا اشــاره  رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ب
بــه اینکــه 7 درصــد جمعیــت زندانیــان ایــن اســتان 
ــرای  ــدان ب ــودک زن ــت: مهدک ــتند، گف ــوان هس بان
ــدازی  ــان راه ان ــا فرزندانش ــراد ب ــن اف ــات ای مالق

شــده اســت.
فرهنگــی  شــورای  جلســه  در  موحــد  یــدهللا 
دادگســتری کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 7 درصــد 
بانــوان  را  اســتان کرمــان  زندانیــان  جمعیــت 
تشــکیل می دهنــد، گفــت: بیشــتر ایــن افــراد 

هســتند. فرزندانــی  دارای 
ــات  ــان مالق ــراد خواه ــن اف ــا ای ــت: طبیعت وی گف
ــه  ــه ب ــا توج ــتند و ب ــود هس ــای خ ــا خانواده ه ب
آســیب هایی کــه بــه فرزندانشــان بــا حضــور 
راه انــدازی  مســئله  می رســد،  محیــط  ایــن  در 

مهدکــودک زنــدان در دســتورکار قــرار گرفــت.
ــزی  ــدان مرک ــودک زن ــد ک ــدازی مه موحــد از راه ان
کرمــان از ابتــدای ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 

ــدازی شــده اســت. ایــن مهــد در دو طبقــه راه ان
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان عنــوان 
ــر ایــن اســاس مــادران زندانــی می تواننــد  کــرد: ب
کــودکان خــود را در مهــد کــودک زنــدان و محیطــی 

ــد. مناســب مالقــات کنن
وی گفــت: بــا ایــن اقــدام  کــودکان عمــال بــه 
محیــط زنــدان وارد نمی شــوند و از آســیب های 

احتمالــی بــه آن هــا جلوگیــری می شــود. نهــر

ــیرجان  ــتان های س ــردم شهرس ــده م نماین
و بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: بــا ســفر ارزیابــان ســازمان یونســکو 
ــم، روســتای دارســتان  ــی گلی ــت جهان و ثب
ســیرجان بــه عنــوان دهکــده جهانــی گلیــم 

شــناخته خواهــد شــد.
ــان  ــه زم ــدون اشــاره ب  شــهباز حســن پور ب
دقیــق ایــن ســفر افــزود: بــر اســاس 
برنامه ریزی هــای انجام گرفتــه نماینــدگان 
یونســکو در ســیرجان بــرای ثبــت گلیــم این 

شهرســتان حضــور می یابنــد.
مهم تریــن  ســیرجان،  اضافــه کــرد:  وی 
ــاری باف  ــای افش ــتد قالی ه ــز داد و س مرک
ــا  ــکو قطع ــدام یونس ــن اق ــا ای ــت و ب اس
از زوال هنــر نــاب بافنــدگان ســیرجانی 
ــدی  ــری خواهــد شــد و فصــل جدی جلوگی
بــرای مانــدگاری و توســعه ایــن هنــر فاخــر 

آغــاز می شــود.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــه همــت 
فعــاالن عرصــه گلیــم و مســئوالن اســتانی و 

شهرســتان از ســال گذشــته، مقدمــات ثبــت 
جهانــی گلیــم  شــیریکی پیچ ســیرجان آغــاز 

شــده اســت.
وی افــزود: در هفتــه آینــده نمایندگانــی 
از ســازمان یونســکو بــه ســیرجان ســفر 
ــتندات،  ــد مس ــورت تایی ــا در ص ــد ت می کنن
گلیــم ســیرجان بــه ثبــت جهانــی برســد و 
روســتای دارســتان نیــز بــه عنــوان دهکــده 

ــود. ــی ش ــم معرف ــی گلی جهان
حســن پور ادامــه داد: بیــش از 14 هــزار 
بافنــده در ســیرجان وجــود دارد کــه در 
صــورت جهانــی شــدن گلیــم شــیریکی پیچ، 
ــت  ــا حمای ــمند آن ه ــر ارزش ــوان از هن می ت

ــرد. ــتری ک بیش
ــیرجان  ــیریکی پیچ س ــم ش ــت: گلی وی گف
ایرانــی  معروف تریــن دســت بافته های  از 
ــت و  ــت، اصال ــبب قدم ــه س ــه ب ــت ک اس
ویژگی هــای بی نظیــری کــه در روش بافــت 

آن وجــود دارد، نامــزد ثبــت در فهرســت 
ــده  ــکو ش ــازمان یونس ــی س ــراث جهان می

ــت. اس
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر افــزود: 
هنــر  ایــن  مســتندنگاری  فعالیت هــای 
ــان  ســنتی از ســوی مســئوالن اســتان کرم
و شهرســتان ســیرجان از ســال گذشــته 
شــروع شــده و ارزیابــان ســازمان یونســکو، 
ــفر  ــیرجان س ــه س ــده ب ــه آین ــدای هفت ابت

قابلیت هــای  و  مســتندات  تــا  می کننــد 
ــی  ــرای ثبــت جهان گلیــم شــیریکی پیچ را ب

ــد. ــی کنن بررس
بخــش  را  گلیــم  بافــت  حســن پور 
اقتصــاد خانوارهــای روســتایی  از  مهمــی 
و عشــایری ســیرجان دانســت و افــزود: 
ــیاری از  ــیرجان بس ــیریکی پیچ س ــم ش گلی
ــت در  ــرای ثب ــر را ب ــاب اث ــای انتخ معیاره
فهرســت میــراث جهانــی از جملــه ایــن 

معیــار کــه نمایانگــر دســتاوردی بی نظیــر از 
ــدوارم  ــری بشــر باشــد، دارد و امی ــوع هن نب
بــا ثبــت جهانــی ایــن هنــر ارزشــمند، 
دریچه هــای جدیــدی بــه روی بافنــدگان 

گلیــم ســیرجان گشــوده شــود.
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
اســالمی  شــورای  مجلــس  محاســبات 
یــادآور شــد: شهرســتان ســیرجان، یکــی  از 
ــران  ــی در ای ــق گلیم باف ــابقه ترین مناط باس
بــه شــمار مــی رود کــه صرف نظــر از عشــایر 
و روســتاییان، بســیاری از زنــان و دختــران 
ایــن کار مشــغول  بــه  نیــز  شهرنشــین 

ــتند. هس
بــاالی  ظرفیــت  داد:  ادامــه  حســن پور 
ــد  ــم، طــی چن ــن گلی ــردی ای ــری و کارب هن
دهــه گذشــته تولیدکننــدگان بســیاری را بــه 
ســمت قطــب اصلــی تولیــد ایــن محصــول 
ســوق داده؛ بــه نحــوی کــه امــروزه تولیــدات 
ــارف  ــده ای از مص ــهم عم ــه س ــن منطق ای
داخلــی و صــادرات خارجــی را بــه خــود 

ــا  ــت. ایرن ــاص داده اس اختص

نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس:

دارستان سیرجان، دهکده جهانی گلیم می شود

،،
با افزایش شــمار گردشــگران داخلی 
و خارجــی در ســال های اخیــر، ســه 
هتــل  ســاخت  بــرای  ســرمایه گذار 
کــه  داده انــد  درخواســت  ســتاره   ۵
بــه دلیــل محدودیــت منابــع مالــی 

تاکنــون بــه ســرانجام نرســیده 



ترمیمــی  دندان پزشــکی  متخصــص  زاد،  حــوری  مریــم 
اظهــار داشــت: امــروزه درصــد زیــادی از مراجعــان بــه 
مطب هــای دندان پزشــکی، متقاضــی انجــام درمان هــای 
ــاره آن از  ــا درب ــه باره ــواردی ک ــی از م ــتند. یک ــی هس زیبای
دندان پزشــک ســوال می شــود »bleaching« یــا ســفید 

دندان هاســت. کــردن 
ــه داد: درصــد  ــن متخصــص دندان پزشــکی ترمیمــی ادام ای
بســیار کمــی از افــراد متقاضــی درمــان بلیچنــگ دارای 
ــادی از  ــروه زی ــتند و گ ــه هس ــر رنگ یافت ــای تغیی دندان ه
افــراد از رنــگ نرمــال و طبیعــی دندان هــای خــود احســاس 
نارضایتــی داشــته و تمایــل دارنــد کــه دندان هــای ســفیدتری 

داشــته باشــند.
عضــو انجمــن متخصصیــن دندان پزشــکی ترمیمــی و زیبایــی 

ایــران گفــت: حساســیت دندانــی، شــایع ترین عارضــه ناشــی 
از ســفید کــردن دندان هاســت کــه در صــورت تحــت کنتــرل 
ــت.  ــر اس ــذرا و بی خط ــه ای گ ــان، عارض ــرایط درم ــودن ش ب
اســتفاده از مــواد ســفیدکننده بــا غلظت هــای زیــاد، اســتفاده 
از ســایر مــواد ســفیدکننده تاییدشــده از طــرف مراکــز و 
ســازمان های عملــی و اســتانداردهای مربوطــه کــه متاســفانه 
امــروزه در رســانه ها بــه طــور وســیع تبلیــغ می شــود و 
ــک در  ــارت دندان پزش ــدون نظ ــتقیم و ب ــت مس ــن اس ممک
ــد  ــود، می توان ــتفاده ش ــرد و اس ــرار گی ــاران ق ــترس بیم دس
ــیع  ــایش وس ــی، س ــیت های دندان ــر حساس ــی نظی عوارض
در  شــدیدتر  رنگ هــای  تغییــر  ایجــاد  دنــدان،  مینــای 
ــه  ــا را ب ــرم مجــاور دندان ه ــای ن ــا و آســیب بافت ه دندان ه

همــراه داشــته باشــد. مهــر

زهــرا کریمی نــژاد، متخصــص طــب فیزیکــی، گفــت: 
گــودی و قــوس کمــر مختــص کــودکان و نوجوانان نیســت 

ــن مشــکل هســتند. ــر ای ــادی درگی ــراد زی و اف
ــود،  ــان نش ــکل درم ــن مش ــه ای ــی ک ــزود: در صورت وی اف
فــرد مبتــا بــه گــودی یــا قــوس کمــر همیشــه گرفتــار درد 
شــده و انحنــای ســتون فقــرات او بــه ســمت جلــو بیشــتر 

می شــود.
ــاوت  ــه تف ــاره ب ــا اش ــی ب ــب فیریک ــص ط ــن متخص ای
ــرد:  ــح ک ــر تصری ــودی کم ــا گ ــرات ب ــتون فق ــای س انحن
گــودی کمــر بــا انحنا هایــی کــه ســتون فقــرات بــه شــکل 
طبیعــی دارد، متفــاوت بــوده و نبایــد بــا آن اشــتباه گرفتــه 

شــود.
ــراد  ــص اف ــر مخت ــودی کم ــه گ ــان اینک ــا بی ــژاد ب کریمی ن

میانســال و مســن نیســت، اظهــار کــرد: گــودی کمــر در هــر 
ســنی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد. ایــن بیمــاری 
در ابتــدا ســتون فقــرات کمــر را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، 

امــا در گــردن هــم ممکــن اســت بــه وجــود بیایــد.
وی در رابطــه بــا نشــانه های قــوس کمــر خاطرنشــان کــرد: 
باســن برجســته و پشــت خمیــده در بیمــاران دارای قــوس 
کمــر رایــج اســت؛ بــه طــور کلــی حالــت قامــت فــرد بــه 
شــکل طبیعــی نیســت و ایــن موضــوع می توانــد خطراتــی 

را بــرای افــراد بــه دنبــال داشــته باشــد.
ایــن متخصــص طــب فیزیکــی بــا اشــاره بــه نشــانه های 
گــودی کمــر اذعــان کــرد: گــودی کمــر می توانــد همــراه بــا 
کمــردرد باشــد و در مــوارد شــدید حتــی بــر روی حرکــت 

طبیعــی فــرد نیــز اثــر بگــذارد. میــزان

متخصص دندان پزشکی ترمیمی مطرح کرد:

حساسیتدندانی،شایعترینعارضهسفیدکردندندانها
متخصص طب فیزیکی:

مراقبعوارضگودیکمرباشید

سنگ کلیه خود را به این روش دفع کنید
امــروزه انســان ها بیــش از هــر زمــان دیگــری می تواننــد از انــواع مختلــف 
مــواد غذایــی بهره منــد شــوند؛ امــا غالبــا بــه دلیــل تغذیــه نامناســب بــه 
ــه  ــان آن ب ــرای درم ــار ب ــه ناچ ــا می شــوند و ب ــوارض ناشــی از آن مبت ع
دارو هــای شــیمیایی روی می آورنــد؛ دارو هایــی کــه عــوارض جانبــی آن هــا 
از جنبه هــای مثبــت آن بیشــتر اســت؛ لــذا در ایــن مواقــع گیاهــان دارویــی 
بــه کمــک مــا می آینــد و هرچنــد اثــر درمانــی آرام و کندتــری دارنــد، امــا 
بیــش از دارو هــای ترکیبــی مصنوعــی قابــل اعتماد هســتند و بیمــاری را از 

درون تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد.
ــد  ــا بای ــان بعضــی بیماری ه ــرای درم ــه ب ــر داشــت ک ــد در نظ ــه بای  البت
ــه  ــه مواقــع بایــد دارو هــای شــیمیایی ب درد را درمــان کــرد کــه در این گون
صــورت قــرص یــا تزریــق بــا نظــر پزشــک اســتفاده شــود و ســپس بــرای 
ــن  ــایی های مزم ــی نارس ــان اساس ــتی و درم ــظ تندرس ــگیری و حف پیش
ــرد؛  ــی مدنظــر اســتفاده ک ــوان از گیاهــان داروی ــدن، می ت دســتگاه های ب
لــذا نظــر بــه اینکــه گیاهــان دارویــی در حالت هــای مختلــف )عرق گیــری، 
عصاره گیــری و جوشــانده( دارای خــواص یکســانی نیســتند، بــرای 
رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب و مؤثــر از آن هــا بایــد بــه نــوع، میــزان و نحــوه 

ــزان آن  ــر را از کمتریــن می ــوان بیشــترین اث ــا بت ــز آن توجــه کــرد ت تجوی
بــه دســت آورد.

 یونجه: گرم و خشک
ضــد مــرض قنــد، تقویــت کلیــه، ســوزش دســت، مؤثــر در تــرک اعتیــاد 
)بــه علــت داشــتن مــاده ســاپوتین(، عطســه آور، کاهش دهنــده کلســترول 

خــون، ملیــن، درمــان الغــری و رشــد اطفــال
 هل: گرم 

نفخ شکم، دفع سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا
 زینیان: گرم 

ــگل،  ــد ان ــخ، ض ــد نف ــدید، ض ــرفه های ش ــع س ــدن، رف ــت ب ــع عفون دف
هضم کننــده غــذا، ضــد سکســکه، دفع کننــده ســموم بــدن و کمــک مؤثــر 

در تــرک اعتیــاد
 خارخاسک: گرم

درمــان ســنگ کلیــه و مثانــه، شست وشــوی کلیــه و مثانــه و مفیــد بــرای 
سیاه ســرفه      

 خارشتر )آدور اشترو(: سرد
ــا، دفــع بلغــم و  ــه، درد بند هــای انگشــتان دســت و پ درمــان ســنگ کلی

ســوزش ادرار. بهداشــت نیــوز

و  ســفت تر  ســرخرگ ها  ســن،  افزایــش  بــا 
خطــر  بــروز  احتمــال  و  می شــوند  ســخت تر 
ــد. ــی افزایــش می یاب ــی و عروق بیماری هــای قلب

ــه  ــب ب ــت: قل ــروق گف ــب و ع ــص قل ــوق تخص ف
طــور طبیعــی سیســتم ضربان ســازی دارد کــه 
ضربــان قلــب را کنتــرل می کنــد. ممکــن اســت در 
بعضــی مســیرهای ایــن سیســتم، بافــت فیبری و 
رســوبات چربــی شــکل بگیــرد؛ درنتیجــه سیســتم 
ــود را  ــلول های خ ــی س ــاز بعض ــی ضربان س طبیع
از دســت می دهــد. در اثــر چنیــن اتفاقــی ضربــان 

قلــب کمــی کندتــر خواهــد شــد. 
دکتــر محمــود  هــادی زاده مشــکات معمــول 
قلــب در اثــر  افزایــش ســن را شــامل آنژیــن 

ــش  ــل کاه ــه دلی ــینه ب ــه س ــه قفس )درد در ناحی
ــای  ــمت ماهیچه ه ــه س ــون ب ــان خ ــی جری موقت
قلــب( و تنگــی نفــس بــر اثــر فعالیــت فیزیکــی،  
ــر  ــر بیمــاری عــروق کرون ــر اث ســکته های قلبــی ب

ــت. دانس
ــن نارســایی  ــکا و انجم ــب امری ــن قل عضــو انجم
قلــب اروپــا در ادامــه افــزود: ممکــن اســت ریتــم 
حالت هــای  در  )آریتمــی(  قلــب  غیرطبیعــی 
اثــر  در  کم خونــی  بیفتــد.  اتفــاق  مختلــف 
ــت دادن  ــن، از دس ــای مزم ــوءتغدیه، عفونت ه س
ــوارض  ــل ع ــه دلی ــا ب ــوارش ی خــون از دســتگاه گ
ایجــاد  داروهــا  یــا  بیماری هــا  دیگــر  جانبــی 

می شــود.

 وی خاطرنشــان کــرد: بــرای افــراد مســن تصلــب 
شــرایین )ســخت شــدن شــریان ها( بســیاری 
ــی اســت کــه وجــود  معمــول اســت. ایــن در حال
رســوب های چربــی در رگ هــای خونــی ســبب 

ــوند. ــدود ش ــک و مس ــا باری ــود آن ه می ش
وی افــزود: نارســایی احتقانــی قلبــی یــک مشــکل 
بســیار معمــول بیــن افــراد ســالخورده اســت؛ بــه 
ــراد  ــی در اف ــی قلب ــایی احتقان ــه نارس ــه ای ک گون
ســالمند بــاالی ۷۵ ســال، ده برابــر بیــش از 

ــد. ــاق می افت ــوان اتف ــاالن ج بزرگس
وی تاکیــد کــرد: بیمــاری عــروق کرونر از مشــکات 
معمــول دوران ســالمندی اســت کــه می توانــد بــر 
اثــر تصلــب شــرایین واقــع شــود؛ همچنیــن فشــار 

خــون بــاال و فشــار خــون ارتواســپاتیک در ســنین 
ســالمندی بیشــتر معمــول هســتند.

ایــن فــوق تخصــص قلــب و عــروق افــزود: 
ــاال مبتــا  ــه فشــار خــون ب افــراد ســالمندی کــه ب
هســتند، بایــد همــواره تحــت نظــر پزشــک باشــند 
ــرای کنتــرل ایــن مشــکل  ــا بهتریــن راه حــل را ب ت

ــد. ــدا کنن پی
و  قلــب  دریچــه  بیماری هــای  داد:  ادامــه  وی 
ــورت از  ــگ شــدن دریچــه آئ ــا تن ــورت ی تنگــی آئ
ــت.  ــن اس ــراد مس ــج در اف ــکات رای ــر مش دیگ
عــاوه بــر ایــن بــا مختــل شــدن جریــان خــون در 
مغــز احتمــال بــروز حمــات ایســکمیک گــذرا یــا 

ســکته های مغــزی هــم وجــود دارد.
فلوشــیپ آنژیوپاســتی و نارســایی قلــب در پایــان 
بیــان داشــت: بــه ایــن لیســت بایــد لختــه شــدن 
خــون، ترومبــوز وریــد عمقــی، ترومبوفلبیــت، 

بیمــاری عروقــی محیطــی و درنتیجــه درد متناوب 
ــای  ــدن(، رگ ه ــاده روی )لرزی ــگام پی ــا هن در پاه

ــرد.  ــه ک ــم اضاف ــی را ه ــی و بی خواب واریس
ــه  ــتند ک ــدی هس ــاری لوله مانن ــرخرگ ها، مج س
ــای  ــام بافت ه ــا و تم ــه ریه ه ــب ب ــون را از قل خ
ــرخرگ ها  ــاختار س ــع س ــانند؛ در واق ــدن می رس ب
ــای  ــر ماهیچه ه ــد دیگ ــت و مانن ــه ای اس ماهیچ
بــه  تدریــج ســفت  بــا افزایــش ســن   بــدن 
ــی اســت  ــن در حال ــر می شــوند؛ ای و انعطاف ناپذی
ــر  ــی نازک ت ــا افزایــش ســن، رگ هــای خون کــه ب
ــت  ــی اس ــی از دالیل ــوع یک ــن موض ــوند. ای می ش
کــه باعــث می شــود قلــب ســخت تر از قبــل، 
ــری  ــق فضــای کمت ــدار خــون را از طری ــان مق هم
پمــپ کنــد. درنتیجــه فشــار خــون افزایــش 
فشــار  ایــن  تنظیــم  بــرای  قلــب  و  می یابــد 

ایمنــا  می شــود.  بزرگ تــر 

#طب_سنتی

امروز سه شنبه 27 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 479 روزنامه6 سالمت

فوق تخصص قلب و عروق مطرح کرد: 

نارساییاحتقانیقلبی،مشکلشایعبینافرادسالخورده

تازههایپزشکی

 تجارب تنش زا در زندگی 
عامل پیری مغز است

ــارب  ــاخت تج ــکار س ــد آش ــه جدی ــک مطالع ــج ی نتای
ــاق و از  ــودک، ط ــرگ ک ــد م ــی مانن ــترس زا در زندگ اس
ــه  ــد ب ــال، می توان ــن س ــی چندی ــغل ط ــت دادن ش دس

ــود. ــر ش ــز منج ــری مغ پی
کارشناســان و متخصصــان آلزایمــر بــه سرپرســتی تیمــی 
از دانشــکده پزشــکی و بهداشــت عمومــی دانشــگاه 
ویسکانســین در آمریــکا دریافته انــد کــه حتــی یــک 
ــد  ــر می توان اتفــاق اســترس زای جــدی در ســنین پایین ت
روی ســامت مغــز در ســال های پیــری تاثیــر ســوء 

ــد. ــته باش داش
بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن، ایــن تیــم تخصصــی 
اطاعــات پزشــکی مربــوط بــه ۱۳۲۰ نفــر را بررســی کردنــد 
کــه در طــول زندگــی خــود تجــارب تنش زایــی را گــزارش 
ــه  ــوط ب ــد و نواحــی ای از مغــز آن هــا کــه مرب کــرده بودن
تفکــر و حافظــه می شــوند، تحــت آزمایــش قــرار گرفــت. 
ــوده اســت. میانگیــن ســنی ایــن افــراد نیــز ۵۸ ســال ب

نتایــج بررســی ها تاییــد کــرد کــه داشــتن تجــارب 
منفــی و پراســترس در زندگــی نظیــر از دســت دادن 
ــدن  ــزرگ ش ــا ب ــغل ی ــت دادن ش ــاق، از دس ــد، ط فرزن
در کنــار والدیــن الکلــی یــا معتــاد بــا ضعــف و ناتوانــی در 
عملکردهــای ذهنــی )ادراکــی( در ســال های آتــی زندگــی 

ــت. ایســنا ــذار اس ــر تاثیرگ ــنین باالت و س

 تاثیر استاتین ها 
در درمان سرطان تخمدان

مطالعــات قبلــی آزمایشــگاهی نشــان داده بــود کــه 
ــال  ــرطانی فع ــلول های س ــا س ــه ب ــتاتین ها در مقابل اس
ــر روی  ــش ب ــن آزمای ــام ای ــگام انج ــا در هن ــتند؛ ام هس
ــر  ــه بی تاثی ــرطان، نتیج ــه س ــا ب ــانی مبت ــاران انس بیم

ــود. ب
دکتــر آلــن ریچاردســون، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
دانشــگاه کیلــی انگلســتان، دربــاره ایــن تضــاد درنتیجــه 
ــخ  ــه پاس ــم ب ــا معتقدی ــد: »م ــی می گوی ــه قبل مطالع
ایــن تناقــض دســت یافته ایــم؛ بــرای موثــر بــودن 
ــتاتین ها  ــد از اس ــرطان، بای ــان س ــرای درم ــتاتین ها ب اس
بــا دوز مصرفــی مناســب و فاصله زمانی درســت اســتفاده 
شــود؛ همچنیــن رژیــم غذایــی بایــد تحــت کنتــرل باشــد 
تــا منابــع گرانیــل گرانیــول آن کــه می توانــد موجــب 
ــرطانی  ــلول های س ــر س ــتاتین ها ب ــر اس ــت تاثی محدودی

ــد.« ــش یابن ــود کاه ش
ــک اســتاتین  ــه ی ــد ک ــن دانشــگاه دریافته ان ــان ای محقق
ــدف  ــرای ه ــه pitavastatin بســیار ب خــاص موســوم ب
قــرار دادن ســلول های ســرطان تخمــدان مناســب اســت؛ 
ــور  ــه ط ــب ب ــک مناس ــک متابولی ــاد ی ــا ایج ــه ب ــرا ک چ

ــود. ــور می ش ــد توم ــع از رش ــداوم مان م
بــه گفتــه ریچاردســون »مــا دریافتیــم در صــورت وجــود 
  pitavastatin گرانیــل گرانیــول در رژیــم غذایــی، تاثیــرات
در مهــار تومــور در موش هــا محــدود شــد. اســتاتین ها بــا 
پیشــگیری از تولیــد گرانیــل گرانیــول توســط ســلول های 

ســرطانی، بــر ســرطان تاثیــر می گذارنــد.« مهــر

تغذیه

این خوراکی ها را فقط خام بخورید
در واقــع بعضــی از غذاهــا در صورتــی کــه ۱۰۰ درصــد 
ــالم تر  ــر و س ــیار مغذی ت ــوند، بس ــرف ش ــام مص خ
هســتند. گرمــا و حــرارت هنــگام طبــخ، بســیاری از 
ــرد؛  ــن بب ــد از بی ــروری را می توان ــذی ض ــواد مغ م
بــه همیــن دلیــل شــما ایــن چنــد مــاده غذایــی را 

حتمــا خــام مصــرف کنیــد:
 چغندر 

یکــی از ســبزیجاتی اســت کــه باالتریــن میــزان قنــد 
و مــواد مغــذی ضــروری را دارد.

چغنــدر حــاوی ویتامین هــای آ، ث و ب، مــواد 
ــر و  ــن، فیب ــم و آه ــد پتاســیم، منیزی ــی مانن معدن
ــود سیســتم  ــه بهب ... اســت و مصــرف منظــم آن ب
ایمنــی بــدن، گــردش خــون و حفــظ ســامت کلــی 

ــد.  ــک می کن ــدن کم ب
ــد از  ــن کار ۲۵ درص ــا ای ــون ب ــد؛ چ ــدر را نپزی چغن
ــزان اســید فولیــک خــود را از دســت می دهــد.  می

 پیاز
حــاوی یــک ترکیــب فعــال بــه نــام آلیســین اســت 
ــده  ــد، برطرف کنن ــری می کن ــرطان جلوگی ــه از س ک
اضطــراب اســت و ســامت قلــب و عــروق را بهبــود 

می بخشــد. 
مــواد  ایــن  ســطوح  پــز  و  پخــت  فرآینــد   در 
مغــذی کاهــش می یابــد و جــذب آن هــا ســخت تر 

می شــود. 
 فلفل قرمز 

ــد  ــز چن ــل قرم ــن ث موجــود در فلف ــزان ویتامی می
برابــر مرکبــات اســت و منبــع خوبــی از ویتامیــن ب 
۶، ویتامیــن ای و منیزیــم نیــز محســوب می شــود. 
پخــت و پــز فلفــل قرمــز باعــث می شــود کــه 
ــد  ــا ح ــذی اش را ت ــواد مغ ــایر م ــن ث و س ویتامی

ــد.  ــت بده ــادی از دس ــیار زی بس
 توت ها 

ــل در  ــا آجی ــات ی ــه غ ــا ب ــردن توت ه ــه ک اضاف
وعــده صبحانــه، آن را تبدیــل بــه یــک وعــده 
غذایــی ســالم می کنــد؛ امــا توت هــای خشــک 
چنیــن قابلیتــی ندارنــد؛ چــون شــکر و حتــی 
کالــری آن هــا، ســه برابــر بیشــتر از تــوت معمولــی 
ــا،  ــردن توت ه ــک ک ــد خش ــول فرآین ــت. در ط اس
ویتامین هــای محلــول در آب و مــواد معدنــی آن هــا، 
ــل از دســت  ــور کام ــه ط ــی خــود را ب ــت طبیع حال

می دهنــد. 
 نارگیل 

از آنجایــی کــه نارگیــل یــک پــای ثابــت دسرهاســت 
آن  مــی رود کــه مصــرف  یادمــان  بــه ســادگی 
همان گونــه کــه هســت و بــدون قنــد افــزوده بــرای 

ــت.  ــد اس ــامتی مفی س
آب  رســیده اند کــه  نتیجــه  ایــن  بــه  محققــان 
بــوده  زیــادی  مغــذی  مــواد  حــاوی   نارگیــل 
ســالمی  چــرب  اســیدهای  دارای  آن  و گوشــت 
اســت کــه بــه ســامت قلــب و مغــز کمــک زیــادی 
ــه صــورت  ــل ب ــر اســت نارگی ــن بهت ــد. بنابرای می کن
خــام و میــوه معمولــی مصــرف شــود. آوای ســامت

زیبایی

آشنایی با بیماری های  شایع 
پوستی )1(

ــه شــایع ترین بیماری هــا  بیماری هــای پوســتی از جمل
ــرگ  ــبب م ــد س ــی می توان ــه حت ــت ک ــان اس در جه
انســان شــود. پوســت نقشــی بســیار مهــم در ســامت 
ــکات  ــن مش ــد کوچک تری ــن رو بای ــان دارد؛ از ای انس

پوســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
بیماری هــای پوســتی می تواننــد بســیار خطرنــاک 
باشــند. ایــن بیماری هــا حالــت مســری یــا غیرمســری 
دارنــد و بــه همیــن دلیــل بایــد افــراد بــه طــور مرتــب 
ــی  ــرای بررس ــص ب ــرل متخص ــاوره و کنت ــت مش تح
ــژه  ــند؛ به وی ــته باش ــرار داش ــود ق ــت خ ــت پوس وضعی
ــا اطرافیــان و  اگــر ســابقه بیمــاری پوســتی در خــود ی

ــد. ــواده خــود را دارن اعضــای خان
از شــایع ترین و مشــهورترین بیماری هــای پوســتی 
ــر را  ــوارد زی ــد، م ــروز کن ــد ب کــه در هــر فــردی می توان

ــرد: ــام ب ــوان ن می ت
 عوامل دخیل در بروز آکنه و جوش صورت 

ــی از  ــل مختلف ــه دالی ــه و جــوش صــورت ب ــواع آکن ان
ــی، رژیــم نامناســب غذایــی،  ــه مشــکات هورمون جمل
قرارگیــری در مکان هــای آلــوده، اســترس و مشــکاتی 

ــد.  ــه وجــود می آی ــن دســت ب از ای
بــه وجــود  بلــوغ  دوران  از  پــس  آکنه هــا معمــوال 
ــته  ــز داش ــن نی ــت مزم ــد حال ــا می توانن ــد؛ ام می آین
باشــند و تــا ســال ها فــرد را درگیــر کننــد. آکنــه 
عــاوه بــر درد می توانــد بــر اعتمادبه نفــس فــرد تاثیــر 
بگــذارد؛ بــه همیــن دلیــل رســیدگی و درمــان فــوری آن 

ــت. ــروری اس ض
 اگزمای پوستی، بیماری شایع در نوزادان

ــی  ــای آلرژیک ــته واکنش ه ــز در دس ــاری نی ــن بیم ای
ــی دارد.  ــأ بیرون ــرد و منش ــرار می گی ــت ق پوس

اگزمــا می توانــد بســیار شــدید باشــد و فــرد بــه 
مراقبت هــای درمانــی دائمــی نیــاز داشــته باشــد. 
ایــن بیمــاری در نــوزدان بســیار شــایع اســت و معمــوال 
ــوردن  ــتی و خ ــایت های پوس ــه، حس ــل البس ــه دلی ب

ــاد می شــود. ــرژی زا ایج ــی آل ــواد غذای بعضــی م
 پسوریازیس سیستم ایمنی بدن را درگیر 

می کند
پســوریازیس در دســته بیماری هــای خودایمنــی قــرار 
ــلول های  ــه س ــدن ب ــی ب ــتم ایمن ــه در آن سیس دارد ک
پوســتی حملــه می کنــد و ســبب ایجــاد لکه هــای 
پوســتی قرمــز و دردنــاک بــر ســطح پوســت می شــود. 
ــر  ــرد اث ــدن ف ــره و ب ــر چه ــد ب ــوریازیس می توان پس
ــای  ــی بیماری ه ــا بعض ــاط آن ب ــذارد و ارتب ــی بگ منف

ــت. ــده اس ــدن تاییدش ــای ب ــن اعض مزم
 قارچ های پوستی با دارو بهبود می یابند

ــرض  ــل در مع ــه دلی ــد ب ــتی می توانن ــای پوس قارچ ه
ــارچ  ــا دارای ق ــوده ی ــا مــواد آل ــن پوســت ب ــرار گرفت ق

ایجــاد شــوند. 
بعضــی از بیماری هــای پوســتی واگیــردار هســتند. 
خوشــبختانه بســیاری از بیماری هــای پوســتی بــا 
مراقبت هــای  و  آزمایــش  انجــام  دارو،  از  اســتفاده 
درمانــی بهبــود پیــدا می کننــد. باشــگاه خبرنــگاران

خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند )1(

اصل اول:  احترام به همسر
م:  ــى الّلــِه علیــِه و الِــه و َســلَّ قــال رســوُل الّلــِه صلَّ
»َحــقُّ الَوَلــِد علــى والِــِدِه اِذا کاَن َذکـَـرا َاْن َیْســَتْفرِِه 
ــِه و  ــُه ِکتــاَب الّل َم ــُه و َیْسَتْحِســَن اْســَمُه َو ُیَعلِّ ُامَّ

» َرُه ُیَطهِّ
ایــن حدیــث از فرمایش هــای حضــرت محمد)ص( 
اســت کــه بــه بیــان حقــوق فرزنــدان پرداخته انــد 
و در آن 4 دســتور مهــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

 : ست ا
ــن  ــود دارد، ای ــدر خ ــه پ ــر ب ــه پس ــى ک از حقوق

ــه: ــت ک اس
۱ ـ مادر وى را احترام کند.  

۲ ـ براى او نام خوب انتخاب کند.
۳ ـ به کودک قرآن بیاموزد.   

4 - او را به پاکى و پاکدلى پرورش دهد.
مــواردى کــه نبــى اکــرم)ص( مطــرح فرموده انــد 
ــوند.  ــوب مى ش ــت محس ــى تربی ــول اساس از اص
اصــل اول اینکــه پیامبــر)ص( مــرد را بــه رعایــت 
ــن  ــه یقی ــد. ب ــه مى فرماین ــر توصی ــرام همس احت
ایــن حــق از حقوقــى اســت کــه در تمامــى 
مراحــل تربیــت مؤثــر خواهــد بــود و بایــد توجــه 
ــد  ــر بای ــن ام ــد ای ــل از تول ــا قب ــه حتم داشــت ک
اجــرا شــود؛ زیــرا از مســائلى کــه آرامــش خانــواده 
ــرام زن و شــوهر  ــد، ادب و احت ــت مى کن را ضمان
ــد  ــد بای ــه یکدیگــر اســت و چــون فرزن نســبت ب
مــدت نــه مــاه در شــکم مــادر باشــد، ایــن 
آرامــش بــراى زن نقــش بســیار اساســى تری 

دارد.
ــاردارى احســاس  ــدت ب ــواده در م ــادر خان ــر م  اگ
آرامــش کنــد که ایــن مســئله در پرتو احترام شــوهر 
)مــرد خانــواده( ایجــاد خواهــد شــد فرزنــدى که در 
رحــم اوســت، دوران آغازیــن زندگــى را بــا ســامت 
روحــى ســپرى مى ســازد. الزم بــه توضیــح نیســت 
ــد  ــس از تول ــر پ ــه همدیگ ــن ب ــرام والدی ــه احت ک
فرزنــد در ایجــاد آرامــش روحــى و روانــى او تأثیــر 
ــاهد  ــه ش ــدى ک ــت؛ فرزن ــد داش ــدان خواه دوچن
ــود  ــن خ ــایند والدی ــار خوش ــم و رفت ــرام، تبس احت
اســت، داراى روحیــه اى شــاداب و بــا نشــاط بــوده 
و از آرامــش الزم برخــوردار اســت؛ اّمــا اگــر خــداى 
ناکــرده فرزنــد بــه جــاى لبخنــد، بــر چهــره پــدر و 
ــت را  ــایندى و عصبانی ــدى، ناخوش ــم، تن ــادر اخ م
ــد و  ــزل در او راه مى یاب ــى تزل ــد، نوع ــاهده کن مش
ــواده اش و  ــرم خان ــون گ ــد کان ــر مى کن ــه فک هرگون
پــدر و مــادرش کــه تکیــه گاه او هســتند، در حــال از 
هــم پاشــیدن اســت؛ لــذا داراى روحیــه اى گرفتــه 
ــه  ــى را ک ــد نقش های ــت و نمى توان ــزوى اس و من
ــد. ــا کن ــان ایف ــا اطمین ــود، ب ــذار مى ش ــه او واگ ب

انتشــارات همــای رحمــت

دکتــر نــدا شــهبازی، پزشــک عمومــی، بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــرای مقابل ــم هایی ب ــی مکانیس ــور طبیع ــه ط ــدن ب ب
ــواردی هســت  ــن م ــا وجــود ای ــا دارد، گفــت: ب ــا گرم ب
کــه بــا افزایــش گرمــا و تعریــق بیــش از حــد، فــرد در 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــرض گرمازدگ مع
ــق  ــی، تعری ــم ادراری، بی حال ــی ک ــک عموم ــن پزش ای
بســیار و گاه بیهوشــی را از جملــه نشــانه های گرمازدگــی 

عنــوان کــرد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود دو نــوع گرمازدگی »کاســیک« 
و »فعالیتــی« گفــت: گرمازدگــی فعالیتــی را عمدتــا در 
ــا  ــد ی ــام می دهن ــنگین انج ــت س ــه فعالی ــی ک کودکان
ــاهد  ــد، ش ــرم ورزش می کنن ــوای گ ــه در ه ــرادی ک اف

هســتیم.
شــهبازی افــزود: همچنیــن کارگرانــی کــه در هــوای گــرم 

در حــال فعالیــت و کار هســتند، در معــرض خطــر ایــن 
نــوع گرمازدگــی قــرار دارنــد.

ــی  ــرد: گرمازدگ ــان ک ــی خاطرنش ــک عموم ــن پزش ای
کاســیک عمدتــا در افــراد چــاق، مســن، بیمــاران 
ــاران  ــکل و بیم ــه ال ــاد ب ــراد معت ــی، اف ــی و عروق قلب
روانــی کــه در معــرض گرمــا قــرار می گیرنــد، مشــاهده             

می شــود.
 ایــن پزشــک عمومــی، افــراد مســن، زنــان بــاردار 
و کــودکان را از جملــه افــراد در معــرض خطــر گرمازدگی 
دانســت و توصیــه کــرد: ایــن افــراد بیــش از دیگــران از 
ــا ۱۵  ــح ت ــرم روز  )۱۱ صب ــاعات  گ ــن در س ــرون رفت بی
ــن  ــرون رفت ــگام بی ــا هن ــرده و حتم ــاب ک ــر( اجتن ظه
ــته  ــراه داش ــک هم ــد و آب خن ــت کنن ــایه حرک در س

باشــند. ایســنا

دکتــر عبــاس بصیــری، جــراح و متخصــص كلیــه و 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــر ابت ــل خط ــاره عوام ــاری ادرار، درب مج
ســنگ کلیــه در افــراد گفــت: بیمــاری ســنگ کلیــه یــک 
پایــه خانوادگــی و وراثتــی دارد و مــردم بایــد بــرای مبتــا 
ــد کســانی  ــد و بدانن ــت کنن ــی را رعای ــه آن نکات نشــدن ب
کــه در خانواده هایشــان ســابقه ســنگ  کلیــه وجــود دارد، 
ــه ایــن بیمــاری بیــش از ســایرین  احتمــال ابتایشــان ب

اســت.
خانواده شــان  در  اینکــه کســانی کــه  بیــان  بــا  وی 
ــد  ــد، بای ــته باش ــود داش ــه وج ــنگ کلی ــروز س ــابقه ب س
ــانه های  ــه نش ــد و ب ــل آورن ــه عم ــای الزم را ب مراقبت ه
ایــن بیمــاری حســاس باشــند، ادامــه داد: موضــوع مهــم 
ــه وجــود سنگ ســازی  ــاره بیمــاری ســنگ کلی دیگــر درب
در اطفــال اســت؛ چــرا کــه کودکانــی کــه کلیــه سنگ ســاز 

ــودن  ــادی ب ــا زمینه هــای متابولیــک و غیرع ــد، عمدت دارن
ــود دارد. ــان وج ــب ادرارش در ترکی

ــنگ  ــال س ــه را در اطف ــنگ کلی ــایع ترین س ــری ش بصی
ــه در  ــوع ســنگ کلی ــن ن سیســتینی دانســت و گفــت: ای
ــرار  ــدرت تک ــی ق ــت و از طرف ــایع اس ــیار ش ــال بس اطف
زیــادی دارد. بــروز ســنگ کلیــه یــک عامــل خطــر بــرای 
آن هاســت کــه بــه آســیب کلیه هــای آن هــا منجــر 

می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ســابقه خانوادگی در بروز ســنگ 
کلیــه گفــت: توصیــه عمومــی مــا بــه افــراد جامعــه بــرای 
پیشــگیری از ابتــا بــه ســنگ کلیــه کاهــش مصــرف نمک 
اســت؛ چــرا کــه نمــک، دشــمن کلیــه محســوب می شــود 
و یکــی از عوامــل بســیار مهــم بــروز ســنگ کلیــه در کشــور 

ماســت. خبر فارســی

فــرزاد پیرویــان، معــاون طــرح و برنامــه 
ســازمان غــذا و دارو و عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
اظهــار کــرد: یکــی از اولویت هــای مــا در 
ــور  ــردار در کش ــای غیرواگی ــوزه بیماری ه ح
ــک  ــا ی ــت؛ م ــت اس ــاری دیاب ــون بیم اکن
از  آگاهــی بیــن بخــش  شــکاف ناشــی 
ــام  ــتگذاری نظ ــش سیاس ــی و بخ تخصص
متفاوتــی  نگاه هــای  و  داریــم  ســامت 
زاویــه  از  آن  هزینه هــای  و  درآمدهــا  بــه 
ــرای  ــا ب ــدام وجــود دارد. در دنی ــد هــر ک دی
اینکــه ایــن مــوارد را بــه  هــم نزدیــک کننــد، 
قابــل  می گیرنــد کــه  بــه  کار  ابزارهایــی 
فهم تــر باشــد؛ یکــی از ایــن ابزارهــا بــار 
از آن  بیمــاری و مطالعــه هزینــه ناشــی 
ــا ایــن ابزارهــا، اولویت هــای حــوزه  اســت؛ ب
ــی  ــا بررس ــد و ب ــن می کنن ــامت را تعیی س
ــتری را از  ــر بیش ــاری، عم ــدام بیم ــه ک اینک

مــردم می گیــرد سیاســتگذار خــارج از حــوزه 
ســامت هــم متوجــه می شــود کــه در  حــال  
حاضــر بیشــترین هزینــه ناشــی از بیمــاری 
در کــدام زمینــه بــر جامعــه و افــراد تحمیــل 
تخصیــص  می توانــد  قاعدتــا  و  می شــود 
ــی  ــائل مال ــای مس ــه و برنامه ریزی ه بودج

ــد. ــام ده ــر انج را بهت
ــه  ــت هزین ــرای مدیری ــاش ب ــاره ت وی درب
ــون در  ــرد: اکن ــح ک ــور تصری ــت در کش دیاب
زمینــه مطالعــات بــار بیمــاری کشــوری 
مــورد  و  اســت  شــده   انجــام  اقداماتــی 
آمــاده کرده انــد و روی  را  اســتان های آن 
می کننــد  کار  شهرســتان  نمونه هــای 
ــات  ــن  اقدام ــه ای ــم  در ادام ــه امیدواری ک
هــم  را  هزینه هــا  دقیــق  عــدد  بتوانیــم 

داشــته  باشــیم.
 تدوین سند ملی دیابت در کشور

 پیرویــان ادامــه داد: دیابــت، یــک بیمــاری 

حــال  حاضــر  در   و  اســت  پیش رونــده 
چهــار و نیــم میلیــون فــرد درگیــر ایــن 
ــادی  ــداد زی ــم و تع ــور داری ــاری در کش بیم
ــا  ــد مبت ــاید نمی دانن ــه ش ــتند ک ــم هس ه
اگــر  یــا  نشــده اند  شــناخته  و  هســتند 
شــناخته شــده اند، دارو نمی گیرنــد. تنهــا 
ــه  ــه هزین ــت ک ــت نیس ــاری دیاب ــود بیم خ
دارد و هزینه هــای دیگــری نیــز هســتند کــه 
ناشــی از عــوارض دیابــت اســت؛ ماننــد زخم 
ــوی، مشــکل چشــم و ... .  ــا، مشــکل کلی پ
ــزان  ــی و می ــای ریال ــوارد، هزینه ه ــن م ای
ــا  ــد. این ه ــش می ده ــر را افزای ــرگ  و  می م
ــت  ــردن دیاب ــرل نک ــی از کنت ــوارض ناش ع
اســت. بــه لحــاظ پراکندگــی جغرافیایــی نیز 
ــی  ــبک زندگ ــل س ــه دلی ــا ب ــتان های م اس
شــرایط  از  متفــاوت  اقلیمــی  شــرایط  و 
ــت  ــه دیاب ــا ب ــار ابت ــه آم ــانی در زمین یکس
ــوان  ــه عن ــا ب ــون م ــتند. اکن ــوردار نیس برخ
یکــی از اولویت هــای حــوزه ســامت، چهــار 
حــوزه اصلــی را داریــم کــه بیماری هــای 
شــایع در کشــور را شــامل می شــوند و یکــی 
از ایــن چهــار مــورد دیابــت اســت کــه ســند 
ــرای آن  ــده  و اج ــن ش ــز تدوی ــی آن نی مل

جــزو اولویت هــای مــا محســوب می شــود.
وی دربــاره نقــش ســازمان های ذی ربــط 
ــت  ــای دیاب ــت هزینه ه ــرل و مدیری در کنت
ــوان  ــت عن ــود دارد تح ــی وج ــت: مبحث گف
کــه  اجتماعــی  تعیین کننــده  عوامــل 
بهتریــن  داشــتن  علی رغــم  می گویــد 
بیمارســتان ها، مجرب تریــن متخصص هــا 
بــاز هــم ۷۰ درصــد  رایــگان  و خدمــات 
عواملــی  بــه  برمی گــردد  موضــوع  ایــن 
ســطح  مثــل  حــوزه،  ایــن  از  خــارج 
ــتن  ــاره دانس ــه درب ــی جامع ــواد و  آگاه س

تغذیــه مناســب، ورزش کــردن و پرهیــز 
از رفتارهــای پرخطــر کــه این هــا ربطــی 
بــه حــوزه ســامت ندارنــد و بــه ســطح 
فرهنگــی جامعــه بازمی گــردد؛ اینجاســت 
کــه ارکان دیگــر جامعــه اعــم از  آمــوزش  
مســاجد  حتــی  و  رســانه ها  پــرورش،  و 
ــه  ــن راســتا هم ــذار می شــوند و در ای تاثیر گ
ــی خــارج از حــوزه ســامت  دســتگاه ها حت
پــس  پیــدا می کننــد؛  ارتبــاط  هــم  بــه 
ــدون تعامــل همــه ســازمان ها و نهادهــای  ب
مختلــف، ایــن امــر پیــش نمــی رود؛ از 
همیــن رو طبــق ســند ملــی پیشــگیری 
دیابــت، وظایــف و رســالت های هــر بخشــی 
یــک  و  اســت  شــده   تبییــن  و  تعییــن 
ــت اجتماعــی  ــوان معاون حــوزه ای تحــت عن
داریــم کــه وظیفــه هدایــت همیــن موضــوع 
را در قالــب تفاهم نامه هایــی کــه تدویــن 

شــده و می شــوند بــر عهــده دارد.
ــش  ــند پی ــن س ــق ای ــیر تحق ــر در مس  اگ
در  خوبــی  پیشــرفت های  قطعــا  برویــم، 
هزینه هــای  و  دیابــت  بیمــاری  کنتــرل 
باشــگاه  داشــت.  خواهیــم   آن  از  ناشــی 

خبرنــگاران

،،
 دیابــت، یــک بیمــاری پیش رونــده اســت 
و در  حال حاضــر چهــار و نیــم میلیــون فــرد 
درگیر این بیماری در کشور داریم و تعداد 
زیــادی هــم هســتند کــه شــاید نمی داننــد 

مبتال هســتند و شــناخته نشــده اند

چراایرانیانسنگکلیهمیگیرند؟چهکسانیبیشترگرمازدهمیشوند؟

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو:

کنترلدیابتازاولویتهایاصلی
حوزهسالمتاست
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 اماکن گردشگری اسالمی 

در اولویت بازدید تورهای گردشگری 
قرار گیرد

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه 
ــد تورهــای  ــت بازدی اماکــن گردشــگری اســامی در اولوی
گردشــگری قــرار گیــرد، گفــت: گردشــگران خارجــی بایــد 
ــزد  ــران و ی ــردم ای ــامی م ــای اس ــگ و ارزش ه ــا فرهن ب

آشــنا شــوند.
 آیــت هللا محمدرضــا ناصــری یــزدی، نماینده ولــی فقیه در 
اســتان یــزد و امــام جمعــه ایــن شــهر، در دیــدار مشــترک 
ــر و  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــورای ام ــس ش ــا رئی ب
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت دوره هــای توجیهــی 
بــرای راهنماهــای تورهــای گردشــگری برگــزار شــود اظهــار 
ــا  ــی ب ــه صــورت بســیار خوب ــد ب ــا بای ــن راهنماه ــرد: ای ک

ارزش هــای دینــی مــا آشــنا شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمنان تــاش بســیار زیــادی بــرای 
تخریــب چهــره اســام می کننــد، ادامــه داد: متاســفانه در 
ــده می شــود کــه شــبهه هایی در ذهــن  بعضــی مواقــع دی
ــه  ــا ب ــان توره ــه راهنمای ــود ک ــاد می ش ــگران ایج گردش
ــد  ــی و ارزشــی نمی توانن ــا مســائل دین دلیــل ناآشــنایی ب

بــه آن هــا پاســخ دهنــد.
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد ب
اماکــن گردشــگری اســامی بایــد در اولویــت بازدیــد 
تورهــای گردشــگران قــرار گیــرد، گفــت: مســئوالن و 
راهنمایــان تورهــا خودشــان بایــد ایــن اولویــت را احســاس 
کننــد کــه بیشــتر بــه اماکــن گردشــگری اســامی توجــه 
داشــته باشــند و گردشــگران را بــا ایــن اماکــن آشــنا کننــد.
ناصــری یــزدی تصریــح کــرد: ایــن موضــوع ایجــاب 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی و آموزش ــای توجیه ــه دوره ه ــد ک می کن
افــراد برگــزار شــود و عــاوه بــر اینکــه اعتقــادات خودشــان 
قــوی شــود، بتواننــد گردشــگران خارجــی را هــم بــا 

ــد. ــنا کنن ــی آش ــای دین ــگ و ارزش ه فرهن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در زندگــی پیشــینیان مــا 
ــه  ــزود: اینک ــت، اف ــه اس ــادی نهفت ــیار زی ــای بس ارزش ه
ــان  ــرای مــردان و زن ــه مجــزا ب درهــای گذشــتگان دو کوب
ــرای  ــا ب ــه آن ه ــی دارد ک ــزان اهمیت ــان از می ــته، نش داش

ــد. ــل بودن ــی قائ ــی و اخاق ــائل دین مس
ــتگان  ــارات گذش ــر از افتخ ــی دیگ ــزد یک ــه ی ــام جمع ام
به ویــژه در یــزد را قنــات دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
در گذشــته مشــکات کم آبــی و خشکســالی، به ویــژه 
ــخت  ــیار س ــروزی بس ــات ام ــود امکان ــه نب ــه ب ــا توج ب
ــاط  ــه نق ــا آب را ب ــدن قنات ه ــا کن ــردم ب ــی م ــود؛ ول ب
مختلــف بردنــد؛ امــا امــروزه بــا وجــود ایــن همــه امکانــات 
ــا 30  ــردم مث ــه م ــد ک ــان می کنن ــان بی ــی کارشناس برخ
ــد.  ــوچ کنن ــی ک ــل کم آب ــه دلی ــزد ب ــد از ی ــده بای ســال آین
ایــن حرف هــا درســت نیســت؛ بلکــه بایــد در نحــوه 
عملکردمــان در مواجهــه بــا مشــکات تغییــر ایجــاد کنیــم.

وی یکــی از ویژگی هــای مــردم در گذشــته را همــت زیــاد 
ــیاری از  ــفانه بس ــرد: االن متاس ــان ک ــت و خاطرنش دانس
ــختی  ــه س ــایش و دوری از هرگون ــال آس ــه دنب ــردم ب م
ــد  ــه نتوانن ــن موضــوع ســبب می شــود ک هســتند و همی
ــا تــاش برطــرف کننــد. ایکنــا مشــکات و ســختی ها را ب

گردشگری

آرامگاه شاه نعمت هللا ولی
آرامــگاه شــاه نعمــت هللا ولــی )ســید نورالدیــن  شــاه 
 نعمــت هللا ولــی ماهانــی کرمانــی( در 30 کیلومتــری 
جنــوب شــرقی شــهر کرمــان در شــهر ماهــان واقــع 

شــده  اســت. 

ــه نیمــه اول  ــق ب ــی آســتانه ماهــان متعل ــای اصل بن
ــم هجــری قمــری )840 هجــری قمــری(  ــرن نه ق
ــه  ــای اولی ــه بن ــاختمان هایی ب ــدا س ــه بع ــت ک اس

ــه شــده اســت. اضاف
قدیمی تریــن قســمت آســتانه، گنبــدی اســت کــه بــر 
مــزار شــاه قــرار دارد. ایــن گنبــد در ســال 840 هجری 
قمــری بــه هزینــه و دســتور احمد شــاه بهمنــی دکنی 
کــه از ارادتمنــدان شــاه نعمــت هللا بــود، ســاخته شــده 
اســت. بــارگاه شــاه نعمــت هللا از ورودی شــمالی 
وکیل الملکــی،  صحــن  اتابکــی،  صحــن  شــامل 
رواق شــاه عباســی، چله خانــه، صحــن میردامــاد 
)حســینیه( و ســردر محمــد شــاهی و دو منــاره بلنــد 

بــه ارتفــاع 38/5 متــر اســت. 
ایــوان  قبــر »امیــر نظــام گروســی« در جنــوب 
وکیل الملکــی قــرار دارد. مرقــد شــاه نعمــت هللا ولــی، 
ــزار  ــدود 8 ه ــراف آن ح ــای اط ــا و رواق ه صحن ه

ــعت دارد. ــع وس ــر مرب مت
هســتند  جفــت   5 آســتانه کــه  ورودی  درهــای 
ــه ماهــان  احتمــاال در هندوســتان ســاخته شــده و ب
ــوش  ــا نق ــا ب ــن دره ــاخت ای ــده اند. در س آورده ش
هندســی خاتم کاری شــده، قطعاتــی از عــاج فیــل بــه 
کار رفتــه اســت.از ملحقــات آســتانه شــاه نعمت الّلــه 
ولــی کاروانســرایی اســت از دوره قاجاریــه کــه در 
کنــار ضلــع غربــی آســتانه قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
کاروانســرا بــه مــرور بــه صــورت نیمه مخروبــه درآمده 
اســت. در مقبــره شــاه نعمــت هللا ولــی مــوزه ای نیــز 
ایجــاد شــده کــه در آن اشــیای نفیســی ماننــد 
کشــکول و تبرزیــن و بــه همــراه شمشــیر مرصــع بــا 
جلــد چرمــی، ســپرهای متعــدد از پوســت کرگــدن و 
فــوالد، کتاب هــای خطــی و چــاپ ســنگی کم نظیــر، 
تعــدادی پتــه، ترمــه و شــال، ظــروف چینــی و بلــور 

نگهــداری می شــود. 
در ایــن مــوزه دو صفحــه از قرآنــی باقــی مانــده 
ــگارش آن،  ــبک ن ــت و س ــی اس ــط کوف ــه خ ــه ب ک
تاریــخ کتــاب را مطمئنــا از هشــتصد ســال پیش تــر 

می بــرد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه معارف

اســتقبال زیــاد جوانــان از قــرآن در بخــش حفظ 
و قرائــت، حرکــت بــه ســمت حاکمیــت فرهنــگ 

ــت. قرآنی اس
ــابقات  ــری مس ــاری و مج ــلیمی، ق ــاس س عب
ــا  ــی ب ــس حقیق ــه ان ــت ک ــد اس ــی، معتق قرآن
ــی در  ــت فرهنگ ــاد مصونی ــب ایج ــرآن موج ق
زندگــی فــردی و اجتماعــی اشــخاص می شــود 
و در ایــن میــان اماکــن متبرکــه بــه عنــوان 
کانون هــای هدایــت و نورافشــانی بــرای هدایــت 
آحــاد جامعــه بشــری از جملــه برتریــن مکان هــا 
ــردن  ــه ک ــتای نهادین ــزی در راس ــرای برنامه ری ب

ــه هســتند. ــی در جامع ــگ قرآن فرهن
ــاس ســليمی کــه در ســال ۱33۲ در تهــران   عب
بــه دنیــا آمــده، یکــی از قاریــان مطــرح قرآنی در 
کشــور بــه شــمار مــی رود کــه در محضــر آيــت هللا 
ــی  ــی علیمردان ــبحانی  و یحی ــر س ــيخ جعف ش

شــاگردی کــرده اســت.
عشــق و عاقــه او بــه قــرآن از همــان ســال های 
ابتدایــی ورود بــه مدرســه ابتدايــی بــا شــرکت در 
جلســات قرآنــی آغــاز شــد و والديــن او بهتريــن 

مشــوقش بــرای قرائــت قــرآن بودنــد.
ــوم  ــد عل ــی ارش ــدرک کارشناس ــه دارای م او ک
کارنامــه خــود مســئول  در  اســت،  قضایــی 
کمیتــه قــرآن و نهج الباغــه شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی، عضــو شــورای عالــی قــرآن 
ــت  ــه، عضــو هیئ ــور خیری ــاف و ام ســازمان اوق
امنــای ســازمان ها، شــوراها و مراکــز قرآنــی 
متعــدد و مــؤذن ممتــاز کشــور را بــه ثبــت 

ــت. ــانده اس رس
 تألیفات قرآنی 

ــی  ــفرهای تبلیغ ــرآن س ــرح ق ــاری مط ــن ق ای
ــان،  ــه کشــورهای عربســتان، ســوریه، لبن ــز ب نی
ــه، ســودان، یوگســاوی ســابق،  ســریانکا، ترکی
ــزی، ســوئیس و...  ــی، مال ــارات متحــده عرب ام
داشــته  قرآنــی  برنامه هــای  اجــرای  جهــت 

ــت.  اس
 اســتاد ســلیمی در ســال 5۶ بــه عنــوان قــاری 
قــرآن در محضــر اســتاد خــود آيــت هللا ســبحانی 
در مراســم حــج تمتــع حضــور يافــت و پــس از 
پيــروزی انقــاب اســامی در ســال 58 بــه عنوان 
اوليــن نماينــده جامعــه قرآنــی ايــران اســامی 

عــازم مســابقات بين المللــی مالــزی شــد و 
پــس از بازگشــت جــام مســابقات را بــه عنــوان 
ــی)ره(  ــام خمين ــه ام ــم ب ــهر ق ــر اول در ش نف

تقديــم كــرد. 
وی در ســال ۶۱ نيــز بــه عنــوان اوليــن داور 
كشــور  بين المللــی  مســابقات  بــه  ايرانــی 
 مالــزی اعــزام شــد و در آن مســابقات قضــاوت 

كرد. 
ــم  ــرآن كري ــی ق ــابقات بين الملل ــر اول مس نف
مالــزی در رشــته قرائــت )ســال58(، آثــار 
مانــدگار قرآنــی چــون »چهــل قصــه، چهــل 
پنــد«، »زمزمه هــای مــوال« و »شــرح چهــل 

حديــث« را تألیــف کــرده اســت.
 بــا عبــاس ســلیمی، قــاری و مجــری مســابقات 
قرآنــی، معــاون دفتــر و مســئول روابــط عمومــی 
ــط  ــاون رواب ــری، مع ــم رهب ــام معظ ــه مق بعث
عمومــی و امــور بین الملــل آســتان مقــدس 
حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع(، بــه گفت وگــو 

نشســتیم.

 به عنوان اولین سوال بفرمایید تاثیر 
آمیخته شدن عطر ناب کالم وحی 

با زندگی شخصی و اجتماعی افراد 
چیست؟

قطــع بــه یقیــن انــس حقیقــی بــا قــرآن 
ــی  ــی در زندگ ــت فرهنگ ــاد مصونی ــب ایج موج
فــردی و اجتماعــی اشــخاص می شــود و بنــا بــر 
ــن  ــر ای ــام صــادق)ع( اگ فرمایــش حضــرت ام
ایــن انــس از مراحــل نوجوانــی و جوانــی آغــاز 
ــرآن  ــاز ق ــمند و انسان س ــم ارزش ــود، مفاهی ش
بــا گوشــت و خــون و روح انســان ها عجیــن 

می شــود.

 میزان استقبال جوانان عصر حاضر 
را از حفظ و قرائت قرآن چگونه ارزیابی 

می کنید؟ به نظر شما برای نهادینه 
کردن بیشتر فرهنگ قرآنی در جامعه چه 

اقداماتی می توان انجام داد؟
اســتقبال جوانــان عصــر حاضــر از دو مقولــه 
حفــظ و قرائــت قــرآن نســبتا مناســب و در 
مقایســه بــا پیــش از انقــاب بســیار خــوب 
اســت؛ امــا بایــد دقــت کنیــم کــه افزایــش کّمــی 
ــم  آمــار کاس هــای حفــظ و قرائــت قــرآن کری
ــی  ــه کــردن فرهنــگ قرآن یــک مســئله و نهادین
موضــوع دیگــری اســت؛ بــه عبــارت دیگــر 
زمانــی کــه افــکار و الفــاظ مــا قرآنــی شــود و بــر 
عملکــرد مــا تاثیــر بگــذارد، شــاهد رفتــار قرآنــی 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــان و جامع در خودم
بــر ایــن مبنــا اگــر رفتــار آحــاد جامعــه منطبــق 
بــا قــرآن شــود، می تــوان گفــت فرهنــگ قرآنــی 
ــر فــرض  ــگاه ب در حــال شــکل گیری اســت و آن
تحقــق ایــن مراحــل، بایــد درصــدد نهادینــه 

کــردن ایــن فرهنــگ برآییــم.
چنیــن فرهنگــی در جامعــه بــه وجــود نخواهــد 
آمــد، مگــر اینکــه ارکان و اجــزای ســاختار کشــور 
ــزل  ــا ع ــه ت ــررات گرفت ــن و مق ــن قوانی از تدوی
جــاری،  ثروت هــای  و  شــیوه ها  نصب هــا،  و 
نظــارت و پیگیــری تمامــی امــور کشــور در 
زمینه هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و 
اجتماعــی همگــی منطبــق بــا ارزش هــای واالی 

ــود. ــرا ش ــی و اج ــی طراح قرآن
ــت  ــظ و قرائ ــوزش حف ــتقبال از آم ــن اس بنابرای
قــرآن کریــم را می تــوان از جملــه نخســتین 
ــت  ــاد حاکمی ــوی ایج ــه س ــت ب ــای حرک گام ه

ــرد. ــی ک ــی تلق ــگ قرآن فرهن
 در آستان حضرت شاه عبدالعظیم 

حسنی)ع( تاکنون چه برنامه های 
قرآنی ای اجرا شده و میزان استقبال از 
این برنامه ها تا چه میزان بوده است؟

بــا آغــاز تولیــت حضــرت آیــت هللا محمــدی 
از ســال ۱3۶9،  آســتان  ایــن  در  ری شــهری 
ــه  ــرد ک ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــم آغ ــرآن الکری دارالق
هم اکنــون تحــت عنــوان مرکــز آموزشــی قــرآن 

کریــم ادامــه فعالیــت می دهــد.
همچنیــن در طــول۲3 ســال گذشــته جمــع 
جالــب توجهــی از اســتادان و مربیــان و حافظــان 

ــن  ــت ای ــب برک ــور موج ــاز کش ــان ممت و قاری
مرکــز بــوده و ده هــا هــزار نوجــوان و جــوان 
عاقه منــد بــه قــرآن در کاس هــا و محافــل 
ــی  ــده اند.محورهای اصل ــنا ش ــرآن آش ــا ق آن ب
ــوزش،  ــه آم ــه زمین ــز در س ــن مرک ــت ای فعالی
ــزارش  ــل و مســابقات طراحــی شــده و گ محاف
ــز در طــول ۲3  ــن مرک عملکــرد فعالیت هــای ای
ســال گذشــته در ســایت اطاع رســانی حضــرت 

ــت. ــت اس ــل رؤی ــم قاب عبدالعظی
 از دیدگاه شما مسئوالن و نهادهای 

مربوطه برای متنوع کردن فرهنگ 
آموزش قرآنی در جامعه و جذابیت 

بخشیدن هرچه بیشتر به جلسات قرآنی 
چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟

در ایــن راســتا ابتــدا الزم اســت مســئوالن و 
نهادهــای مذکــور از یــک انســجام و جایــگاه 
ــی مشــخص و مقبولیــت برخــوردار شــوند   قانون
ــام  ــوده ای از ام ــون فرم ــر مضم ــا ب و ســپس بن
صــادق)ع(، فراتــر از انجــام کارهــای اداری و 
ارائــه شــعار، مــردم را بــا عملکــرد خــود بــه دیــن 

ــد. ــذب کنن ــی ج ــات قرآن ــرآن و جلس و ق
 چه برنامه هایی برای قوی تر شدن 

و جذاب تر شدن مسابقات قرآنی الزم 
است توسط نهادهای فرهنگی از جمله 

اوقاف انجام شود؟
جمهــوری  در  قرآنــی  مســابقات  بحمــدهللا 
اســامی ایــران از کارنامــه خوبــی برخــوردار 
اســت و بــرای ارتقــا و جذابیــت بیشــتر آن 

دارد. وجــود  متعــددی  راه هــای 
ــای  ــز فعالیت ه ــی متمرک ــگاه قانون ــن جای تعیی

قرآنــی در کشــور، حمایــت جــدی دولــت و 
اختصــاص بودجــه مناســب بــرای آن، اســتفاده 
از نظریــات تمامــی اهالــی قرآنــی کشــور، پرهیــز 
از اعمــال نظریــات شــخصی مدیریتــی، برگــزاری 
جلســات نقــد و ارزیابــی مربــوط بــه مســابقات 
از جملــه اقداماتــی اســت کــه می توانــد بــه 
افزایــش جذابیــت مســابقات کمــک کنــد. البتــه 
ــی در  ــدم آمــوزش حت ــه معتق ــد ک ــه نمان ناگفت
ــزاری جلســات  ــه برگ ــار مســابقات نســبت ب کن
مســابقه از اولویــت و اهمیــت بیشــتری برخــودار 

اســت.
 تأثیر برگزاری کالس های آموزشی و 

جلسات قرائت قرآن را در امامزادگان تا 
چه حد می دانید و میزان استقبال مردمی 

از این جلسات چگونه بوده است؟
بقــاع متبرکــه در صــورت برخــورداری از مدیریــت 
درســت و دلســوزانه می تواننــد بــه عنــوان کانــون 
هدایــت و نورافشــانی و بــه تعبیــر رهبــر معظــم 
انقــاب بــه عنــوان قطــب فرهنگــی در راســتای 
نشــر فرهنــگ و معــارف قــرآن و ترویــج مکتــب 
اهــل بیــت)ع( ایفــای نقــش کننــد و بحمــدهللا 
میــزان اســتقبال مردمــی نیــز از ایــن جلســات 
نســبتا خــوب بــوده اســت؛ امــا تــا رســیدن بــه 
نقطــه اســتفاده بهینــه از ظرفیــت امامــزادگان و 

اماکــن متبرکــه هنــوز فاصلــه زیــادی داریــم.
 سخن پایانی...

ــی  ــزان قرآن ــام عزی ــرای تم ــت ب آرزوی موفقی
اســتان اصفهــان و کشــور را دارم و امیــدوارم 
ظهــور حضــرت ولــی عصر)عــج( هــر چــه زودتــر 

ــع شــود.  واق

دادنامه
95۱4۶۶شــماره   : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9۶0997۶794400۶۲8  : دادنامــه 
 ۱4 شــعبه  رســیدگی  9۶/3/۲7مرجــع 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان خواهــان 
مهــدی آقابابایــی نشــانی : اصفهــان خ ربــاط 
خ شــیخ فائــز بلــوک ۲39 خوانــده  علیرضــا 
ــه  ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــی مجه یزدان
وجــه ســفته بــه مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال 
ــر  ــی و تاخی ــای دادرس ــه ه ــا هزین ــراه ب هم
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــه  ب تادی
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد.رای قاضــی شــورا  
در خصــوص دعــوی مهــدی اقابابایــی بــا 
وکالــت امیــر حســین مبارکیــان بــه طرفیــت 
علیرضــا یزدانــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ریــال  وجــه ســفته / ســفته   50/000/000
ــه داری کل 90۲35۶    ــماره خزان ــه ش ــای ب ه
ــا  ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب
در  اصــول مســتندات  بقــای  بــه  عنایــت 
یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
ــه  ــان  در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
وجــه آن دارد و عــدم حضــور خوانــده در 
از  خواســته  مصــون  و  رســیدگی  جلســه 
هرگونــه تعــرض و تکذیــب شــورا دعــوی 
ــه  ــذا ب ــته  ل ــت دانس ــه را وارد و ثاب مطروح
ــارت و  ــون تج ــواد  307و309 قان ــتناد م اس
ــن دادرســی  ــون آیی ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲ قان
امــور  در  انقــاب  و  عمومــی  دادگاههــای 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم  ب ــی حک مدن
ــه  ــال ب ــون ری ــاه میلی ــغ پنج ــت مبل پرداخ
ســی  و  ویکصــد  خواســته  اصــل  عنــوان 
چهــار  هــزار و پانصــد تومــان  بابــت   هزینــه 
ــه  دادرســی و حــق  ــق تعرف ــی طب نشــر آگه
الوکالــه بــر بنــای تعرفــه قانونــی و همچنیــن  
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
اجــرای  تاریــخ  95/۱۱/۲۱تــا  دادخواســت 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  ایــن شــعبه و پــس  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
ــورای  ــعبه ۱4 ش ــی ش ــف  قاض ۱۱073/م ال

ــان ــاف اصفه ــل اخت ح

رونوشــت آگهی حصر وراثت 
ــنامه  ــه شناس ــینی ب ــاه حس ــواد ش ــا ج  آق
شــماره ۱۲5004493۶ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 404/9۶ از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــن  ــوران حس ــادروان ت ــه ش ــح داده ک توضی
ــه شــماره شناســنامه  ــور خرمدشــتی ب پ

33۲ در تاریــخ 9۶/۱/۲4 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱. 
ــه ش  ــی ب ــد تق ــینی فرزن ــاه حس ــواد ش ج
ش ۱۲5004493۶ ۲. زهــرا شــاه حســینی 
فرزنــد تقــی بــه ش ش 905 3. فاطمــه 
ــه ش ش ۱۱۲  ــی ب ــد تق شــاه حســینی فرزن
ــی  ــد تق ــینی فرزن ــاه حس ــین ش 4. امیرحس
بــه ش ش 730 5. حمیدرضــا شــاه حســینی 
فرزنــد تقــی بــه ش ش 785 ۶. ســعید 
شــاه حســینی فرزنــد تقــی بــه ش ش 434 
همگــی فرزنــدان متوفــی و الغیــر .اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان – فاطمــه حســین پــور 

دادنامه
شــماره   ۱8 ش   80۲-95 پرونــده  کاســه 
تاریــخ   9۶0997۶794804۱7 دادنامــه 
رســیدگی :9۶/4/۱۱ مرجــع رســیدگی : شــعبه 
هجدهــم شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
ــان  ــانی اصفه ــش نش ــم ارزان ــان قاس خواه
ــان  ــک شــهر کوچــه ملکی خ کاوه ســه راه مل
پــاک 80 خوانــدگان ۱- مهــران فرجیــان 
۲- حامــد عیســی پــره نشــانی : هــر دو 
مجهــول المــکان خواســته : الــزام بــه انتقــال 
ــه ایــن  ــده ب گردشــکار : پــس از ارجــاع پرون
ــی  ــوق و ط ــه ف ــه کاس ــت آن ب ــعبه و ثب ش
تــش ریفــات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش  و ب
ــوص  ــورا در خص ــی ش ــد: رای قاض ــی نمای م
ارزانــش جونقانــی  قاســم  آقــای  دعــوی 
۱- مهــران فرجیــان ۲-  اقایــان  بطرفیــت 
الــزام  بــه خواســته  پــره  حامــد عیســی 
ال   405 جــی  پــژوی  یکدســتگاه خــودرو 
 –  48 93۲ ن  انتظامــی  ایکــس  شــماره 
انضمــام مطلــق خســارات  بــه  ایــران ۱3 
قانونــی بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده بــر 
ــه  ــان ک ــد خواه ــتندات در ی ــول مس ــا اص بق
داللــت بــر وقــوع بیــع طرفیــن دارد و جوابیــه  
اســتعام از راهــور مبنــی بــر معرفــی خواهــان 
ــده  ــک خــودرو موضــوع پرون ــوان مال ــه عن ب
جلســه  در  خواهــان  اظهــارات  اســتماع  و 
هیچگونــه  خوانــدگان  اینکــه  و  رســیدگی 
دفــاع و دلیــل موجــه و مــدرک موثــر قانونــی 
ــر  ــه دال ب ــه ک ــوی مطروح ــوص دع در خص
بطــان دعــوی خواهــان باشــد ابــزار و اقامــه 
ــان را  ــوی خواه ــورا دع ــذا ش ــد ل ــوده ان نننم

مقــرون بــه صحــت تشــخیص و مســتند 
بــه مــواد ۱0 و ۲۱9 و ۲۲0 قانــون مدنــی و 
مــواد ۱98 و 5۱5 قانــون آئیــن دادرســی 
ــف دوم  ــده ردی ــزام خوان ــه ال ــی حکــم ب مدن
ــند  ــال س ــه و انتق ــر خان ــور در دفت ــه حض ب
رســمی یکدســتگاه خــودرو پــژو 405 جــی ال 
ــران  ــی 93۲ ن 48 ای ایکــس شــماره انتظام
۱3 و نیــز محکومیــت خوانــده ردیــف اول 
ــت  ــال باب ــغ ۱/735/000 ری ــه پرداخــت مبل ب
هزینــه دادرســی صــادر و اعــام میگــردد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز از 
ــعبه و ۲0  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب اب
ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب روز پ
اصفهــان حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

 می باشد. 
شــماره :۱۱0۱8/م الــف قاضــی شــورای حــل 
ــان  ــی اصفه اختــاف شــعبه ۱8 خــوزه قضائ

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 95۱۶۲۱ ش ــه پرون کاس
 9۶/3/3 مــورخ   9۶0997۶793۶003۶4  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۶شــورای حــل 
اقتصــاد   مهــر  بانــک  خواهــان  اختــاف  
ــی   ــه مدیریــت  علیرضــا زمان ســهامی عــام ب
ــان  ــدای خیاب ــل آذر  ابت ــان  پ ــانی اصفه نش
توحیــد پ 3 وکیــل ســید محمــد  ســید 
ــش  ــگاه  نب ــوار دانش ــان بل ــمی  اصفه هاش
کوچــه زمانــی  مجتمــع پردیــس ۱ طبقــه دوم 
واحــد ۱۲۲ پ 579    خوانــده ۱- افســانه 
 -3 پــور  طهمورشــا  ناهیــد   -۲ بروجنــی 
ــی   ــی  همگ ــا بروجن ــی 4- رض ــی بروجن تق
محکومیــت  خواســته  المــکان  مجهــول 
ــه پرداخــت ۱۲3000000  ــدگان ب تضامنــی خوان
ریــال بابــت یــک فقــره چــک  خســارت 
تاخیــر تادیــه  و خســارت دادرســی  حــق 
الوکالــه وکیــل  بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
اقتصــاد   مهــر  بانــک  خواهــان  دعــوی 
ــی  ــه مدیریــت  علیرضــا زمان ســهامی عــام ب
بــا وکالــت ســید محمــد ســید هاشــمی   بــه 
ــی ۲-  ــانه بروجن ــدگان - افس ــت خوان طرفی
ناهیــد طهمورشــا پــور 3- تقــی بروجنــی 
ــته ۱۲3000000  ــه خواس ــی ب ــا بروجن 4- رض
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 978۶۲۶ عهده 
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــپه  ب ــک س بان
ــی  ــه دادخواســت تقدیم ــا توجــه ب ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اینک ــه وج ــان در مطالب خواه
ــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه  خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 

ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان 
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 3۱0و3۱3 
قانــون تجــارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــت  ــه پرداخ ــی  ب ــورت تضامن ــدگان بص خوان
مبلــغ ۱۲3000000 ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــی و   ــه دادرس ــت هزین ــال باب و 33۶5000 ری
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
ــورخ 95/9/۲3  ــوف 978۶۲۶ م ــک موص چ
ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت
صــادره  رای  نمایــد  مــی  اعــام  و  صــادر 
ــس از  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ غیاب
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف ۱۱۱30 قاضــی شــعبه ۶ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه
ــه  ــده : 93۶/95 شــماره  دادنام کاســه پرون
 9۶/3/۲9 مــورخ   9۶0997۶797۱003۱9  :
ــل  ــورای ح ــعبه 4۱ ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف  خواهــان آقــای بهــراد  پاکــدل  
اص  نشــانی  بهــروز   فرزنــد  هارونــی  
سپاهانشــهر بلــوار غدیــر خ ایثــار  خ خورشــید  
یــاس   بلــوک  مجتمــع مســکونی  گلهــا  
واحــد 30۲     خوانــده خانــم فریــده  صفــاری  
نشــانی  مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه 
ــید  ــق رس ــال طب ــون ری ــت میلی ــغ بیس مبل
ــده   ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ ــادی  گردش ع
ــوق  ــه ف ــت آن بکاس ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ب
و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا  قاضــی شــورا ختم رســیدگی 
ــی  ــدوری رای م ــه ص ــادرت ب ــام و مب را اع
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد . رای قاض نمای
ــی   ــدل هارون ــراد پاک ــوی به ــوص دع در خص
ــته  ــه خواس ــاری ب ــده صف ــت فری ــه طرفی ب
ــق  ــال  طب ــون ری ــغ بیســت میلی ــه مبل مطالب
ــام  ــه انضم ــه 9۱/۱/9 ب ــادی مورخ ــید ع رس
مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایــت بــه  
ــده   ــه ش ــتندات ارائ ــده ومس ــات پرون محتوی
توســط خواهــان کــه مصــون از اعتــراض  
مــی باشــد  و نظــر بــه اینکــه خوانــده دعــوی 
ــی  در جلســه رســیدگی   ــاغ قانون ــم اب علیرغ
خاضــر نگردیــده و هیچگونــه دلیــل و مــدرک 
محکمــه پســند و موثــر  قانویــن  مبنــی 
ننمــوده   ارائــه  ذمــه خویــش  برائــت  بــر 
را مــن حیــث  شــورا  خواســته خواهــان 
ــخیص داده  ــت  تش ــرز و ثاب ــوع  مح المجم
ــون  ــواد ۱98و5۱9و5۲۲  قان ــه م و مســتندا ب
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 

ــه پرداخــت مبلــغ بیســت میلیــون  خوانــده ب
ــغ ۲۶0000  ــال  بابــت اصــل خواســته و مبل ری
ــی  ــه دادرســی ونشــر آگه ــت هزین ــال  باب ری
و  حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه خســارت 
تاخیــر و تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
ــم  ــرای حک ــان  اج ــت زم )95/۱0/۲5( لغای
صــادر و اعــام مــی دارد  رای صــادره غیابــی 
ــاغ  ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل و ظ
ــد  ــعبه و بع ــن  ش ــی در همی ــل واخواه قاب
تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف  آن    از 
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد 
م الــف ۱۱040 قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه 4۱ حــوزه قضائــی اصفهــان 

دادنامه
ــه  ــماره  دادنام ــده : 9508۶۱ ش ــه پرون کاس
 9۶/4/۱۱ مــورخ   9۶0997۶795300545  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۲3 ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
برخــزی   اســماعیل   : خواهــان  اختــاف  
ــق  خ ش  ــوی راه ح ــتان ک ــانی : بهارس بنش
ــده  ــه 3 پ ۱54۱  خوان ــی  کوچ ــن ارباب حس
ــکان  ــول الم ــانی  مجه ــهیدی نش ــهرام ش ش
33000000ریــال  مبلــغ  مطالبــه   : خواســته 
تاریــخ  بــه  مطلــق خســارات   بانضمــام  
ــاف   9۶/۲/۲5 شــعبه ۲3 شــورای حــل اخت
ــده  کاســه  ــا ماحظــه اوراق پرون اصفهــان  ب
9508۶۱ بــا اســتعانت از خداونــد متعــال  بــه 
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد  رای قاض نمای
برخــزی    اســماعیل  دعــوی  خصــوص  در 
ــته  ــه خواس ــهیدی ب ــهرام ش ــت ش ــه طرفی ب
موضــوع  مبلغ33000000ریــال   مطالبــه 
ضمانــت چــک  بــه شــماره 899948 متعلــق 
محکومیــت  بــه  منجــر  خوانــده کــه  بــه 
هزینــه  انضمــام  بــه  گردیــد  اینجانــب 
دادرســی و خســارات تاخیــر تادیــه و هزینــه 
ــواد  ــه م ــا توجــه  و مســتندا ب ــی ب نشــر آگه
۱98و5۱9و5۲۲ و5۱5 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 33000000ریــال  بابــت اصــل 
بابــت  ریــال    ۱۶50000 مبلــغ  و  خواســته 
ــه  ــر و تادی ــه دادرســی و خســارت تاخی هزین
از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )95/۱۱/30( 
تــا زمــان  اجــرای حکــم بــر اســاس آخریــن  
شــاخص بانــک مرکــزی   و هزینــه نشــر 
آگهــی طبــق تعرفــه  در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی دارد  رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ 
ــد  ــعبه و بع ــن  ش ــی در همی ــل واخواه قاب
تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف  آن    از 
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف ۱۱۱09 قاضــی شــورای حــل اختــاف 

ــان  ــی اصفه شــعبه ۲3 حــوزه قضائ

دادنامه 
کاســه پرونــده اصلــی  : 95۱5۲4شــماره 
مــورخ   9۶0997۶794۱00۲98  : دادنامــه 
9۶/۲/۱۶مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۱ شــورای 
حــل اختــاف  خواهــان رســول حیــدری 
شــهیدان   خ  رهنــان    : نشــانی  زمانــی  
ــم  ــده اعظ ــوی 9۲ پ ۲58    خوان ــرب ک غ
ــان  ــل خواه ــکان  وکی ــول الم ســامانی  مجه
: علــی شــیرزاده  بنشــانی  ســه راه ســیمین  
ــخ  ــه تاری ــه ســامت  ب ــه ســوم داروخان طبق
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۱ ش 9۶/۲/۲5 ش
ــده  کاســه  ــا ماحظــه اوراق پرون اصفهــان  ب
95۱5۲4 بــا اشــتعانت از خداونــد متعــال  
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
ــد رای قاضــی شــورا : در خصــوص  مــی نمای
ــت  ــا وکال ــی  ب ــدری  زمان دعــوی رســول حی
ــه طرفیــت اعظــم ســامانی  ــی شــیرزاده ب عل
ــال  ــغ 40000000  ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــماره ۶445۶0  ــه ش ــک  ب ــره چ ــوع فق موض
بانــک شــهر    بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــده   ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی  ب قانون
ــان   ــد خواه ــای اصــول مســتندات  در ی و بق
کــه ظهــور بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه 
وجــه چــک را دارد  و اینکــه خوانــده علیرغــم 
ابــاغ  در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه  و 
ــر  ــدرک  موث ــه و م ــل  موج ــه  دلی هیچگون
قانونــی   در خصــوص  دعــوی مطروحــه  
مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش ابــراز و 
اقامــه ننمــوده  شــورا دعــوی خواهــان را 
ــتندا  ــخیص داده و مس ــت تش ــرز  و ثاب مح
ــواد  ــون تجــارت و م ــواد 3۱3و3۱4 قان ــه م ب
۱98-5۱5-5۱9-5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی  
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 40000000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ ۱080000 ریــال بابــت هزینــه 
هــای دادرســی  و حــق الوکالــه وکیــل  طبــق 
تعرفــه  قانونــی و هزینــه نشــر آگهــی  طبــق 
تعرفــه قانونــی و خســارات تاخیــر  تادیــه 
ــان  ــا زم ــید  94/۱۲/۲5 ت ــر رس ــخ س از تاری
ــر اســاس آخریــن شــاخص بانــک  وصــول ب
ــام  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــزی  در ح مرک
ــوب   ــی محس ــادره غیاب ــد  رای ص ــی نمای م
ابــاغ  تاریــخ  از  روز   ۲0 مــدت  ظــرف  و 
ــس  ــعبه  و پ ــن ش ــی در همی ــل واخواه قاب
روز   ۲0 ظــرف  مذکــور  مهلــت  انقضــای  از 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  در محاکــم 
اصفهــان شهرســتان  حقوقــی   عمومــی 

 می باشد .
 م الــف ۱۱055  قاضــی شــعبه ۱۱ شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــماره   ــی  : 795/95 ش ــده اصل ــه پرون کاس
دادنامــه : ۱۱34 مــورخ ۱۱/۲3/ 95مرجــع 

حــل  شــورای   3۱ شــعبه   : رســیدگی 
اختــاف  خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد  بــه 
نمایندگــی علیرضــا زمانــی اص خ توحیــد 
جنــب تــاالر  فرشــچیان  پ 3 شــماره ثبــت 
4۲9709  وکیــل : ســمیه ســلیمانی  و نجمــه 
ــان  خ  ــترکا  اصفه ــردا و مش ــدی  منف محم
صارمیــه  مجتمــع فردوســی یــک طبقــه 
ــدگان ۱- محمــد  ــت  خوان ــر وکال ســوم  دفت
ــه  ــزی 3- مرضی ــر مع ــو ف ــان ۲- نیل هادی
فاتحــی 4- محســن غفرالهــی   مجهــول  
ــت  ــغ دویس ــه مبل ــته مطالب ــکان  خواس الم
میلیــو. ریــال بخشــی از وجــه چــک شــماره 

تاریــخ  94/۱۱/۱5    450۲94
شــورای   3۱ شــعبه   95/۱۱/۱۶ تاریــخ  بــه 
ــدگان  ــه تصــدی  امضــا کنن حــل اختــاف  ب
کاســه  پرونــده  اســت  تشــکیل  ذیــل 
ــد    ــی باش ــر م ــت نظ ــوح و تح 795/95 مفت
پرونــده   محتویــات  و  اوراق  ماحظــه  بــا 
متعــال  خداونــد  از  اســتعانت  بــا  شــورا 
 بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
ــوی  ــد .رای شــورا در خصــوص دع ــی نمای م
ــه نمایندگــی  علیرضــا  بانــک مهــر اقتصــاد ب
زمانــی بــا وکالــت ســیمه ســلیمانی و نجمــه 
ــان  ــد هادی ــت ۱- محم ــه طرفی ــدی  ب محم
ــه فاتحــی 4-  ــزی 3- مرضی ــر مع ۲- نیلوف
ــغ  ــه مبل ــی  بخواســته مطالب محســن غفراله
ــره  ــک فق ــت ی ــال باب ــون ری ــت میلی دویس
چــک بــه شــماره 9۱۲۶/450۲94-07 مــورخ 
94/۱۱/۱5  بــه انضمــام  هزینــه دادرســی 
ــوان   ــه عن ــی ب ــه  اول ــر تادی و خســارت تاخی
صــادر کننــده  ثانــوی ثالــث و رابــع  بــه 
عنــوان ظهــر نویــس  بــه شــرح دادخواســت  
ــده و اســتماع   ــا بررســی اوراق  پرون شــورا ب
اظهــارات طرفیــن و اینکــه خوانــدگان  در 
قبــال دعــوی مطروحــه  دفاعــی نداشــته 
بــه  و  تشــخیص   ثابــت  را  دعــوی  انــد  
ــون  اســتناد مــواد ۱98-5۱5-5۱9-5۲۲  قان
آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 3۱3و3۱0 
رویــه  وحــدت   رای  و  تجــارت   قانــون 
عمومــی   هیــات   ۶9/7/۱0  –  5۲۶ شــماره 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی کشــور حک ــوان  عال دی
تضامنــی  نامبــردگان بــه پرداخــت مبلــغ 
اصــل  بابــت  ریــال  میلیــون  دویســت 
ــن  ــل  وهمچنی ــه وکی خواســته و حــق الوکال
هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و 
خســارت تاخیــر تادیــه  از ســر رســید چــک 
ــان صــادر  / ســفته 94/۱۱/۱5 در حــق خواه
و اعــام مــی نمایــد  رای صــادره غیابــی 
ــل  ــاغ قاب ــخ اب ــدت ۲0 روز از تاری ــرف م ظ
ســپس   و  شــعبه   همیــن  در  واخواهــی 
ظــرف ۲0 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  
ــان ــتری  اصفه ــی دادگس ــم عموم  در محاک

 می باشد . 
ــورای  ــعبه 3۱ ش ــی ش ــف ۱۱09۶  قاض م ال

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

،،
اگــر رفتــار آحــاد جامعــه منطبــق بــا 
قرآن شــود، می توان گفت فرهنگ 
 قرآنــی در حــال شــکل گیری اســت 
ایــن  تحقــق  فــرض  بــر  آنــگاه  و 
نهادینــه  درصــدد  بایــد  مراحــل 

برآییــم فرهنــگ  ایــن  کــردن 

استاد عباس سليمی، معاون امور بین الملل آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:  

انس حقیقی با قرآن، مصونیت فردی و اجتماعی را به دنبال دارد  
حمایت دولت و اختصاص بودجه مناسب قرآنی به موفقیت های فرهنگی می انجامد
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ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوری ب ــه ظه ــم فاطم خان
ــه کالســه 424/96  ــه شــرح دادخواســت ب 101 ب
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید 
ــه شــماره شناســنامه 28771  ــوری ب ــاس ظه عب
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/2/15 تاریــخ  در 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــه 1- فاطمــه ظهــوری  مرحــوم منحصــر اســت ب
فرزنــد ســید عبــاس بــه ش ش 101 ، 2 – ســید 
ــد ســید عبــاس بــه ش ش  علــی ظهــوری فرزن
1261746562 ، 3 – زهــرا ظهــوری فرزنــد ســید 
ــادات  ــره س ــه ش ش 531 ، 4 – زه ــاس ب عب
ظهــوری فرزنــد ســید عبــاس بــه ش ش 49052 
همگــی فرزنــدان متوفــی والغیــر اینــک بــا انجام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــا هــر  نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 
متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 

خواهــد شــد .
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظــر بــه اینکــه بموجــب اجرائیــه صــادره محکــوم 
ــب  ــد ابوطال ــش  فرزن ــور بخ ــین ن ــه حس علی
محکــوم اســت بــه پرداخــت 98000000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام مبلــغ 2890000 
و همچنیــن  دادرســی  هزینــه  بابــت   ریــال 
تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر  خســارت  پرداخــت 
زمــان  تــا   )94/03/31( دادخواســت  تقدیــم 
اجــرای حکــم طبــق شــاخص ســاالنه بهــای 
ــه و  ــوم ل ــی در حــق محک ــات مصرف کاال و خدم
پرداخــت مبلــغ 5910000 ریــال بابــت حــق االجــرا 
در حــق صنــدوق دولــت محکــوم گردیــده اســت 
ــه  ــت ک ــرده اس ــی نک ــی معرف ــه اموال و هیچگون
ــم ســمیه قاســم بنــدی  ــه خان وکیــل محکــوم ل
یــک بــاب گاوداری بــه مســاحت 2200 متــر 
ــاع3  ــه ارتف ــیمان ب ــوک و س ــوار بل ــا دی ــع ب مرب
ــا آغــل  ــی ب ــاق نگهبان ــر محصــور کــه یــک ات مت
گوســفند و انبــاری و یــک ســاختمان نیمه ســازرا 
جهــت فــروش معرفــی کــرده اســت و کارشــناس 
ــال  ــغ 300000000 ری ــه مبل ــتری ب ــرم دادگس محت
ارزیابــی کــرده اســت و فعــال در تصــرف محکــوم 
علیــه مــی باشــد لــذا جهــت فــروش ملــک فــوق 
جلســه مزایــده ای در تاریــخ 96/05/22 ســاعت 
09:30 صبــح در دفتــر اجــرای احــکام دادگســتری  
برخــوار برگــذار مــی شــود و  طالبیــن میتواننــد 5 
روز قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد از دســتگاه بــه 
دفتــر اجــرای احــکام مراجعــه و جهــت شــرکت 
در جلســه مزایــده در مورخــه فــوق مراجعــه نماید 
فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت خریــدار 
ــده را  ــورد مزای ــغ م ــی بایســتی 10 در صــد مبل م
فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری 

ــد. ــز نمای واری
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه دوم دادگاه حقوقــی  

ر برخوا
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/248/م الــف بــه تاریــخ 96/04/11

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــا علــی درخشــنده بــه شناســنامه شــماره 1106 
به شــرح دادخواســت بــه کالســه 447/96 از این 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــه  چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رحمــت ال
ــخ  ــنامه 6 در تاری ــماره شناس ــه ش ــنده ب درخش
ــدرود زندگــی  ــگاه دائمــی خــود ب 96/4/4 اقامت
ــوت آن مرحــوم منحصــر  ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
اســت بــه 1. انســی فعلــه نورآبــادی فرزنــد 
ــه  ــر 2. فاطم ــه ش ش 281 همس ــی ب ــدم عل ق
درخشــنده فرزنــد رحمــت الــه بــه ش ش 67 3. 
زهــرا درخشــنده فرزنــد رحمــت الــه بــه ش ش 
623 4. زهــره درخشــنده فرزنــد رحمــت الــه بــه 
ش ش 197 5. مهــدی درخشــنده فرزنــد رحمت 
الــه بــه ش ش 664 6. علــی درخشــنده فرزنــد 
ــی  ــدان متوف ــه ش ش 1106 فرزن ــه ب ــت ال رحم
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــر . اینــک ب والغی
نوبــت و یــک  را در یــک  درخواســت مزبــور 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــزد  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــاه  ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه اوباشــد از تاری
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش
723/م الف 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: حســین احمــدی فرزند 
حســن بــه نشــانی بــرآن جنوبــی روســتای برکان  
ــه نشــانی  ــم : حســین خوبیــن  ب محکــوم علیه
مجهــول المــکان  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی 
شــماره 754 بــه تاریــخ 95/12/22 شــورای حــل 
ــه محکــوم اســت  ــالف برخــوار محکــوم علی اخت
ــر رســمی و تنظیــم  ــه : حضــور در یکــی از دفات ب
ســند و انتقــال رســمی خــودرو پیــکان بــه شــماره 
انتظامــی 49-295 ب 58 بــه نــام محکــوم لــه. 
ــه  ــن ک ــکام : همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه 
موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی محکــوم ب
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
ــه اجــرای  ــادر ب ــود ق ــه خ ــی ک باشــد و در صورت
مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــالم 

نمایــد.  
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/281/م الــف بــه تاریــخ 96/04/20

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
از 37/21 واقــع  پــالک شــماره 358 فرعــی 
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای 
هیــات بــه نــام نســرین کیانــی  طهرانــی  فرزنــد 
غالمحســین  مفــروز  و   در جریــان ثبــت اســت 
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل 
ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این ــده اس نیام
ــای  ــق تقاض ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 96/5/17  س ــنبه  م ــه ش س
ــذا  ــه عمــل خواهــد آمــد، ل در محــل شــروع و ب
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
تاریخ انتشار : 96/4/27 

ــت اســناد و  ــه  ثب ــف 12653 رئیــس منطق م ال
ــدری ــان – حی امــالک غــرب اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود ششــدانگ  اینکــه  بــه  نظــر 
ســاختمان  پــالک شــماره 4429 فرعــی از 16/3 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای 
هیــات بــه نــام عبدالــه رضائــی  برزانــی  فرزنــد 
رضــا و شــریک مفــروز  و   در جریــان ثبــت 
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  
ــه دســتور  ــا ب ــه عمــل نیامــده اســت اینــک بن ب
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
ــاعت 9  ــورخ 96/5/17  س ــنبه  م ــه ش در روز س
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

ــد شــد.  ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
تاریخ انتشار : 96/4/27 

ــت اســناد و  ــه  ثب ــف 12654 رئیــس منطق م ال
ــدری ــان – حی امــالک غــرب اصفه

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106797200259

شــماره پرونــده 9609986797200292 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960292  : شــعبه  بایگانــی 
ــی :  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب :96/4/18 مش
رحمــان  صحــرا نــورد  فرزنــد خــدا کــرم مجهــول 
تاریــخ حضــور96/6/1 چهــار شــنبه  المــکان 
16:30محــل حضــور اص خ ســجاد – خ آیــت 
ــب  ــور جن ــی پ ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب ــه ارب ال
ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریخ حضــور 96/6/1 
ســاعت حضــور : 16:30 در خصــوص دعــوی 
بهنــام حســینی فــراد نبــه بــه طرفیــت شــما در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در این شــعبه 

ــوید .  ــر ش حاض
م الــف 12083 دفتــر شــعبه 42  مجتمع  شــماره 

یــک شهرســتان اصفهان

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106793700425

ــماره  ــده 9609986793700385 ش ــماره پرون ش
 : تنظیــم  تاریــخ   960385 : بایگانــی شــعبه 
ــی :  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب 96/4/19 مش
انوشــیروان  رجائــی زاده  فرزنــد اســکندر مجهول 
المــکان تاریــخ حضــور96/5/31 ســاعت حضــور 
ــارراه شــیخ صــدوق   12محــل حضــور اص خ چه
- چهــارراه وکال – مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم  
شــورای حــل اختــالف  تاریــخ حضــور 96/5/31 
ــی  ــوی عل ــوص دع ــور : 12 در خص ــاعت حض س
نیکبخــت  بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 

م الف 12121 
دو  شــماره  مجتمــع   هغتــم   شــعبه  دفتــر 

اصفهــان شهرســتان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 949/95ش 25 
ــی  ــی دادخواســتی مبن ــر تراب ــی اکب خواهــان عل
ــارات   ــق خس ــام مطل ــال بانضم ــر: 150000000ری ب
بــه طرفیــت حســن حیــدر تقدیــم نمــوده و 
ــورخ  ــرای روز.....................م ــت رســیدگی ب وق
96/6/1ســاعت 5:30 تعییــن گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
مــاده 73  برابــر  خواهــان  تقاضــای  حســب 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــان  ــدای خیاب ــع در اصفهان-ابت ــعبه واق ــن ش ای
آتشــگاه- مجتمع شــماره 2 شــورای حــل اختالف 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــاذ خواه ــم مقتضــی اتخ تصمی
شماره: 11028م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 25 مجتمــع شــماره دو 
اختــالف اصفهــان شــورای حــل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960433ش 14 
خواهــان قاســم کریمــی دادخواســتی مبنــی 

بــر: مطالبــه  بــه طرفیــت علــی قدیــری 2- 
ابراهیــم ســعیدی خورزوقــی  تقدیــم نمــوده 
ــورخ  ــرای روز...............  م ــیدگی ب ــت رس و وق
96/5/31ســاعت 9:30تعییــن گردیــده اســت 
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب . باعنای
مــاده 73  برابــر  خواهــان  تقاضــای  حســب 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــان  ــدای خیاب ــع در اصفهان-ابت ــعبه واق ــن ش ای
حــل  شــورای   2 شــماره  مجتمــع  آتشــگاه- 
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان  اختــالف 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.شــماره: 12098م الــف 
دفتــر شــعبه 14 مجتمــع شــماره دو  مدیــر 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 25 88/96ش  پرونــده کالســه  خصــوص  در 
خواهــان ســید محمــد مجیــدی درچــه بــا 
دادخواســتی  رجائــی  مجیــد  ســید  وکالــت 
ــام  ــه انضم ــال ب ــه 19000000 ری ــر: مطالب ــی ب مبن
ــد   ــید محم ــت س ــه طرفی ــارات  ب ــق خس مطل
ــم نمــوده و  ــدر تقدی ــا حی ــر احمــدی باب باقــر می
وقــت رســیدگی بــرای روز....................  مــورخ 
96/6/1ســاعت 4:30تعییــن گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
مــاده 73  برابــر  خواهــان  تقاضــای  حســب 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــان  ــدای خیاب ــع در اصفهان-ابت ــعبه واق ــن ش ای
حــل  شــورای   2 شــماره  مجتمــع  آتشــگاه- 
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان  اختــالف 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.شــماره: 10150م الــف 
مدیــر دفتــر شــعبه 25 مجتمــع شــماره دو 

اختــالف اصفهــان شــورای حــل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960091 خواهــان 
ــت   ــا مدیری ــمن  ب ــایه س ــش  س ــرکت پخ ش
آقــای کامــران  صــدر الشــراقی دادخواســتی 
ــد  ــت ســید محم ــه طرفی ــه  ب ــر: مطالب ــی ب مبن
بنــی هاشــمی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز...................  مــورخ 96/5/31ســاعت 
17تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهان 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــر م براب
، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهان-ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع 
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای   2 شــماره 
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شماره: 12115م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 39 مجتمــع شــماره دو 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 235/96 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــی برمطالب ــتی مبن ــی دادخواس ــیر کاظم بش
ــم  ــوری تقدی ــران  صب ــت کام ــه طرفی ــه   ب وج
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز دوشــنبه   
مــورخ 96/5/30 ســاعت 16 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــجاد- اول خیاب ــان س خیاب
روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
– پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه ..................... 
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد
.شماره: 12116م الف 

ــه  ــماره س ــع ش ــعبه 49  مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960440 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــی  ــتی مبن ــماعیلی دادخواس ــدی اس ــد مه محم
برمطالبــه وجــه   بــه طرفیــت قربــان مصــر 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــادی تقدی آب
مــورخ 96/5/31 ســاعت    ..................... روز 
10تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی به این شــعبه 
واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – 
روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان 
ــتی 8165756441  ــد پس ــالک 57 ک ــا – پ صب
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه ......... 
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 12096م الف 

ــک   ــماره ی ــع ش ــعبه 32 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ ,وقت رسیدگی 
ــه : 9610100351203626 شــماره  شــماره ابالغنام
ــی  ــماره بایگان ــده : 9609980351200081 ش پرون

 96/4/11  : تنظیــم  تاریــخ   960087  : شــعبه 
ــتی  ــی  دادخواس ــک اورک ــاکی باب ــان / ش خواه
بــه طرفیــت خوانــده شــاهین میــر الونــدی  
فرزنــد نقــی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند 
رســمی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
12  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ــهید  ــاال خ ش ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــع در اصفه واق
ــتان  ــتری  کل اس ــاختمان دادگس ــت  س نیکبخ
ــاع  و  ــماره 120 ارج ــاق ش ــه 1  ات ــان طبق اصفه
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه 960087  ثب ــه کالس ب
ــاعت 8:30  ــخ 96/6/1 س ــه تاری ــیدگی آن  ب رس
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن گردی تعیی
ــان  ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
ــاد  ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ خوان
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــف 11167 ــردد .م ال ــر گ حاض
منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 12 دادگاه عمومــی 
بازرگانــی  و  تجــاری  امــور  حقوقــی مجتمــع 

ــی  ــی فاتح ــان- عل ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
960235ش23  پرونــده کالســه  خصــوص  در 
ــه  ــینی و معصوم ــین  حس ــید حس ــان س خواه
قــادری دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   بــه 
طرفیــت خدیجــه محمــود  صالحــی تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز..................  
مــورخ 96/6/1 ســاعت 17:30تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــجاد- اول خیاب ــان س خیاب
روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان 
ــتی 8165756441  ــد پس ــالک 57 ک ــا – پ صب
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 23 
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــعبه 23  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 10144م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960086 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــا وکالــت مصطفــی نــوروزی   روح هللا حیــدری  ب
مهیــاری دادخواســتی مبنــی برمطالبــه    بــه 
طرفیــت روح هللا خــدا بخشــی  تقدیــم نمــوده و 
ــار شــنبه   مــورخ  ــرای روز چه وقــت رســیدگی ب
96/6/1 ســاعت 17 عصــر تعییــن گردیــده اســت 
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب . باعنای
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان چهــارراه سپهســاالر  
ابتــدای خ حــاج رحیــم اربــاب  مجتمــع شــماره 
یــک شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــالغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع ص
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

خواهــد شــد.
شماره: 10149م الف 

دفتر شعبه 41  شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده 960269ش 14خواهــان  در خصــوص 
محمــد حســنی  دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 
بــه طرفیــت محمــد نصــر اصفهانــی تقدیــم نموده 
و وقــت رســیدگی بــرای ..................  مــورخ 
ــت  ــده اس ــن گردی ــاعت 11:30 تعیی 96/5/31 س
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب . باعنای
مــاده 73  برابــر  خواهــان  تقاضــای  حســب 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-مجتمــع شــهدای 
ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح مداف
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 12109م الف 

دفتــر شــعبه 14 مجتمــع شــماره دو  مدیــر 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده 960432 ش 14خواهــان 
قاســم کریمــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 
ابراهیــم  بــه طرفیــت 1- علــی قدیــری 2- 
ــم  ــری  تقدی ــر قدی ــی 3- اکب ســعیدی خورزوق
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای ..................  
ــده  ــن گردی ــاعت 10:00 تعیی ــورخ 96/5/31 س م
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــاده  ــر م ــان براب ــده حســب تقاضــای خواه خوان
ــب در  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقت رســیدگی 
اصفهان-مجتمــع  در  واقــع  شــعبه  ایــن  بــه 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ش
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــده   ــی ش ــی  تلق ــالغ قانون ــیدگی اب ــت رس در وق
ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره:  و تصمی
ــع  ــعبه 14 مجتم ــر ش ــر دفت ــف مدی 12100م  ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ش

آگهی ابالغ اجرائیه 
ــه : 124- ــده : 63/95ش 1 دادنام ــه پرون کالس

ــد   ــال  فرزن ــادی اقب ــه : ه ــوم ل 95/6/17  محک
حســین ســاکن  روســتای ایــراج  محکــوم 
ــد رضــا ) مجهــول  ــه : پیمــان عامــری  فرزن علی
المــکان (  محکــوم هســتند بــه پرداخــت مبلــغ 
شــش میلیــون  ریــال بابــت اصــل خواســته   و 
ــال  ــل هــزار ری ــار صــد و چه ــغ چه پرداخــت مبل
بابــت  هزینــه دادرســی  و نشــر آگهــی  پرداخــت 
تقدیــم  تاریــخ   از  تادیــه   تاخیــر  خســارت 
ــه  ــان تادی ــت زم ــت  )95/4/5(  لغای دادخواس
ــف  ــر اجــرا مکل ــه  مدی وجــه در حــق محکــوم ل
ــن  ــون آئی ــاده 306 قان ــت  تبصــره دو م ــه رعای ب

ــد . ــی باش ــی م ــی مدن دادرس
ــعبه  ــی ش ــان  قاض ــر رحیمی ــف 149  جعف  م ال

ــور  ــالف خ اول  شــورای حــل اخت

 آگهی مزایده
ــر دارد  ــی در نظ ــکام حقوق ــرای اح ــعبه 3 اج ش
ــن  ــه 960513ج/3 ای ــده کالس ــوص پرون در خص
ــرکان  ــم رضــوان  ت ــرکان  و خان ــه عــذرا ت اجــرا ل
بــا وکالــت  خانــم نفیســه  جاللــی نــژاد  و علیــه  
ــروش   ــتور ف ــته  دس ــه  خواس ــرکان  ب ــره ت زه
شــش دانــگ  ملــک مشــاع  بــا شــماره پــالک 
ثبتــی  شــماره  5 فرعــی از 1-1399 اصلــی 1405  
واقــع در بخــش 2 اصفهــان  -واقــع در اصفهــان  
میــدان  امــام حســین  - خ ســپه  کــوی تلفــن  
نبــش کــوی زرگرهــا  مغــازه یــک طبقــه  مزایــده 
ای در رزو پنجشــنبه  مــورخ 96/5/12 ســاعت 10 
صبــح  در محــل ایــن اجــرا واقــع در خ نیکبخــت  
ســاختمان دادگســتری  کل اصفهــان  طبقــه زیــر 
ــذا  ــی ل ــن  اجــرای احــکام  شــعبه 3 حقوق زمی
طالبیــن  خریــد مــی تواننــد  5 روز قبــل از تاریــخ 
مزایــده  بــا مراجعــه بــه محــل  ضمــن بازدیــد  از 
ــغ کارشناســی  ــع ده درصــد از مبل ــا تودی محــل ب
فــی المجلــس  در مزایــده شــرکت نماینــد 
ــده  ــده مزای ــن پیشــنهاددهنده قیمــت برن باالتری
خواهــد بــود . اوصــاف ملــک بصــورت یــک واحــد 
تجــاری  فاقــد بهــره بــرداری  و بصــورت  تخلیــه  
شــده بــه مســاحت تقریبــی 45 متــر مربــع  
بصــورت یــک طبقــه باکــد ارتفاعــی 20+ از کــف 
گــذر   مــی باشــد  ایــن ملــک  شــماال دارای دیوار 
اشــتراکی  بطــول 6/2 متــر مربــع پــالک 1390و 
1405- شــرقا  دارای دیــوار اشــتراکی  بطــول 8/4 
متــر – جنوبــا  دیــواری  اســت بــر کوچــه  زرگــر 
هــا بطــول 3 متــر غربا  در دو قســمت – قســمت 
ــه  ــه  تلفخان ــر کوچ ــت  ب ــکل اس ــی ش دوم پخ
بــه طولهــای  0/55 و 4/3 و 4/7 متــر مــی 
ــازه  یــک درب  قدیمــی شــبکه  ــن مغ باشــد  ای
ای  فلــزی  بــر کوچــه  زرگــر هــا  و از غــرب  دارای 
ــوم   ــس آلومینی ــه ای  از جن ــک درب  ســر لنگ ی
شیشــه خــور مــی باشــد  کــف بطریــق  موزاییــک  
ــدون  ــچ و خــاک  ب ــق  گ ــه ســطوح  بطری و بقی
نقاشــی پوشــیده شــده اســت  ســازه ایــن مغــازه  
ــر  ــوار بارب ــوع دی ــت  آن از ن ــه قدم ــه  ب ــا توج ب
ــاد ( و  ــت زی ــا ضخام ــت و گل  ب ــط خش ) توس
ســقف طــاق  چشــمه ای مــی باشــد ایــن مغــازه  
ــات  مــی  ــدی  و تزئین ــور بن ــه دک ــد هــر گون فاق
باشــد  و دارای کنتــور بــرق مجــزا مــی باشــد بــا 
توجــه  بــه جمیــع  جهــات و کلیــه  عوامــل  تاثیــر 
گــذار  ) ماننــد موقعیــت ، قدمــت ، دسترســی ، 
ــه و  ــازه  ، ارزش مشــترکات متعلق مســاحت مغ
ســایر ارزش ششــدانگ عرصــه و اعیــان  و ســر 
قفلــی جمعــا بــه مبلــغ 10000000000 ریــال معــادل 
یــک میلیــارد  تومــان بــرآورد گردیــد ضمنــا ملــک 

خالــی  از ســکنه مــی باشــد . 
م الف 12078 

دادورز شعبه 3 اجرای احکام مدنی  

دادنامه 
کالســه پرونــده : 950774شــماره دادنامــه : 
9609976795400325 مــورخ 96/3/31  تاریــخ 
رســیدگی 96/3/21مرجــع رســیدگی : شــعبه 
24شــورای حــل اختــالف  خواهــان رضــا ناجــی 
اصفهانــی ســه راه کهنــدژ کوی شــهید افیونی کوی 
ــده علیرضــا  ــن بســت ســاحل    خوان رســتگار ب
حریــت  مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه 
چــک  گردشــکار پــس از ارجــاع  ایــن پرونــده بــه 
ــه کالســه فــوق و طــی  ایــن شــعبه و ثبــت آن ب
تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای قاضــی 
ــا  ــوی رض ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورا ح ش
ــت   ــا حری ــت علیرض ــه طرفی ــی ب ــی اصفهان ناج
ــال   ــغ 39/000/000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــماره 527620  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه  ی وج
مــورخ 94/6/30 عهــده بانــک ســپه  شــعبه بــازار 
ــه انضمــام خســارات دادرســی و  ــادی هــا   ب قن
ــه محتویــات  ــا توجــه ب ــه ب خســارت تاخیــر تادی
پرونــده و گواهینامــه عــدم عــدم پرداخــت وجــه 
ــا توجــه  چــک از ناحیــه بانــک محــال علیــه و ب
رســیدگی  جلســه  در  خواهــان  اظهــارات  بــه 
مورخــه 96/3/21 و عــدم حضــور خوانــده در 
ــه اینکــه اصــل  جلســه رســیدگی شــورا و نظــر ب
ــت از  ــک حکای ــده چ ــد دارن ــاری در ی ــند تج س
مدیونیــت صــادر کننــده و ظهــور در اشــتغال ذمــه 
وی دارد و نظــر بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده دلیلی 
کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چــک نمایــد ارائــه 
ــورتی  ــه مش ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب ــده فل نگردی
ــه  ــه مورخ ــرح صورتجلس ــه ش ــورا ب ــاء ش اعض
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــراز و اش ــا اح 96/3/21 ب
اســتصحاب دیــن و مســتندا بــه مــاده 11 قانــون 
شــوراهای حــل اختــالف و مــواد 310، 311،313 از 
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مصــوب مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام مــاده 2 قانــون صدور 
ــن  ــون آئی ــواد 198 ،519 و 522 از قان ــک و م چ
ــده  ــه محکومیــت خوان ــی حکــم ب دادرســی مدن
ــال  ــه میلیــون ری ــه پرداخــت مبلــغ ســی و ن و ب

بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیر 
ــخ ســر رســید چــک  ــه نشــر از تاری ــه هزین تادی
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــم ب ــرای حک ــان  اج ــا زم ت
اعالمــی از ناحیــه بانــک مرکــزی و پرداخــت یــک 
میلیــون و هشــتصد و پانــزده هــزار ریــال در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای صــادره 
ــس از آن  ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــی و ظ غیاب
ــد و  ــی باش ــورا م ــن ش ــی در همی ــل واخواه قاب
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از واخواهــی قابــل 
تجدیــد نظــر در یکــی از محــکام عمومــی حقوقی 

اصفهــان مــی باشــد.
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دادنامه 
 : دادنامــه  950899شــماره  پرونــده  کالســه 
9609976795400229 مــورخ 96/3/20 تاریــخ 
ــعبه  ــیدگی : ش ــع رس ــیدگی  96/2/23 مرج رس
24شــورای حــل اختــالف  خواهــان عبــاس بینــا 
ــاد پ 31     ــع اقتص ــرزاق مجتم ــان خ عبدال اصفه
خوانــده بــرزو مهربــان گهرویــی مجهــول المــکان 
ــس  ــه چــک  گردشــکار پ ــه وج خواســته مطالب
ــت  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ــن پرون از ارجــاع  ای
ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف ــه کالس آن ب
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
ــد.رای قاضــی شــورای  ــی نمای ــه صــدور رای م ب
حــل اختــالف در خصــوص دادخواســت  عبــاس 
ــه  ــی   ب ــان گهروی ــرزو مهرب ــت ب ــه طرفی ــا ب بین
خواســته مطالبــه مبلــغ 180/000/000 ریــال وجــه  
ــورخ  ــماره 153700 م ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ی
86/10/12 عهــده بانــک ملــی ایــران   شــعبه 
ســبزه میــدان بــه انضمــام خســارات دادرســی و 
ــه محتویــات  ــا توجــه ب ــه ب خســارت تاخیــر تادی
پرونــده و گواهینامــه عــدم عــدم پرداخــت وجــه 
ــا توجــه  چــک از ناحیــه بانــک محــال علیــه و ب
رســیدگی  جلســه  در  خواهــان  اظهــارات  بــه 
مورخــه 96/2/23 و عــدم حضــور خوانــده در 
ــه اینکــه اصــل  جلســه رســیدگی شــورا و نظــر ب
ــت  ــک حکای ــده چ ــد دارن ــاری در ی ــندئ تج س
ــتغال  ــور در اش ــده و ظه ــادر کنن ــت ص از مدیونی
ذمــه وی دارد و نظــر بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده 
دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چــک 
نمایــد ارائــه نگردیــده فلــذا بــا توجــه بــه نظریــه 
ــه  ــرح صورتجلس ــه ش ــورا ب ــاء ش ــورتی اعض مش
ــه  ــتغال ذم ــراز و اش ــا اح ــه 96/2/23 وب مورخ
خوانــده و اســتصحاب دیــن و مســتندا بــه مــاده 
ــون شــوراهای حــل اختــالف و مــواد 310،  11 قان
311،313 از قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی 
مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
مــاده 2 قانــون صــدور چــک و مــواد 198 ،519 و 
ــه  ــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم ب 522 از قان
محکومیــت خوانــده و بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد 
و هشــتاد میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه هزینــه نشــر از 
تاریــخ ســر رســید چــک تــا زمــان  اجــرای حکــم 
ــک  ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعالم ــاس ش ــر اس ب
ــتصد  ــون و هش ــار میلی ــت چه ــزی و پرداخ مرک
ــق  ــال در ح ــزار ری ــج ه ــتاد و پن ــد و هش و پانص
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای صــادره 
ــس از آن  ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــی و ظ غیاب
ــد و  ــی باش ــورا م ــن ش ــی در همی ــل واخواه قاب
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از واخواهــی قابــل 
تجدیــد نظــر در یکــی از محــکام عمومــی حقوقی 

ــی باشــد. ــان م اصفه
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دادنامه 
دادنامــه  796/95شــماره   : پرونــده  کالســه 
رســیدگی  مرجــع   95/11/23 مــورخ   1133  :
شــعبه 31 خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد بــه 
ــی نشــانی : اصفهــان خ  نمایندگــی علیرضــا زمان
ــماره  ــچیان پ 3 ش ــاالر فرش ــب ت ــد جن ــو حی ت
و  ســلیمانی  :ســمیه  وکیــل   429709 ثبــت 
ــان خ  ــردا و مشــترکا اصفه ــه محمــدی منف نجم
ــوم  ــه س ــک طبق ــی ی ــع فردوس ــه مجتم صارمی
ــان  ــد هادی ــدگان 1- محم ــت    خوان ــر وکال دفت
2- نیلوفــر مغــزی 3- مرضیــه فاتحــی 4- 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــی مجه ــن غفراله محس
مطالبــه مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بخشــی از 
ــخ 94/11/15  ــماره 450294 تاری ــک ش ــه چ وج
بــه تاریــخ 95/11/16 شــعبه 31 شــورای حــل 
اختــالف بــه تصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل 
اســت پرونــده کالســه 796/95 مفتــوح و تحــت 
ــات  ــا مالحظــه اوراق و محتوی نظــر مــی باشــد ب
پرونــده شــورا بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . 
رای شــورا در خصــوص دعــوی بانــک مهــر اقتصاد 
بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی به  وکالت ســمخیه 
ســلیمانی و نجمــه محمــدی بــه طرفیــت محمــد 
هادیــان 2- نیلوفــر مغــزی 3- مرضیــه فاتحــی 
4- محســن غفرالهــی بــه خواســته مطالبــه مبلغ 
دویســت میلیــون  ریــال  بابــت یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 9126/450294-07 مــورخ 94/11/15  
بــه انضمــام  هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
ــوی  ــده و ثان ــادر کنن ــوان ص ــه عن ــی ب ــه اول تادی
ثالــث و رابــع بــه عنــوان ظهــر نویــس بــه شــرح 
ــده و  ــی اوراق پرون ــا بررس ــورا ب ــت ش دادخواس
ــدگان  ــه خوان ــن و اینک ــارات طرفی ــتماع اظه اس
ــد  ــال دعــوی مطروحــه دفاعــی نداشــته ان در قب
ــه اســتناد 198 و522  ــت دانســته و ب ــوی ثاب دع
و 515 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 310 
ــماره  ــه ش ــدت روی ــارت و وح ــون تج و 313 قان
526-10769 هیــات عمومــی دیــوان عالی کشــور 
حکــم بــه محکومیــت تضامنــی  خوانــدگان 
بــه پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون ریــال  
ــل و  ــه وکی ــق الوکال ــته و ح ــل خواس ــت اص باب

همچنیــن  هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و  خس
چــک 94/11/15تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

باشــد .
ــل  ــورای ح ــعبه 31 ش ــی ش ــف قاض 11095/م ال

ــان ــالف اصفه اخت

دادنامه 
ــه :  ــده : 28/706/95شــماره دادنام کالســه پرون
968 مورخ 95/9/30 مرجع رســیدگی شــعبه ...... 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان خواهان محســن 
ــاد نبــش  نظــری نشــانی : اصفهــان خ احمــد آب
کوچــه ســپهر موبایــل ... شــعبه 3  خوانــده  بابک 
چراغــی  مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه 
گردشــکار بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخذ 
ــیدگی  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش نظری
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب را اع
ــد رای قاضــی شــورا در خصــوص  رای مــی  نمای
دادخواســت  محســن نظــری  بــه طرفیــت بابــک 
چراغــی  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 25/000/000 
بیســت و پنــج میلیــون ریــال  وجــه یــک فقــره 
چــک بــه شــماره 892688 مــورخ 95/2/1 عهــده 
ــق خســارات  ــه انضمــام مطل بانــک صــادرات   ب
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ذم
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 
ــور  ــیدگی حض ــه  ه رس ــس ادنام ــی در جل قانون
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
ــه  ــاع نســبت ب ــام دف و محکمــه پســندی در مق
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 تجــارت 
حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
ــال  ــون ری ــج میلی ــغ25/000/000 بیســت و پن مبل
ــوان اصــل خواســته و پرداخــت 1655000  ــه عن ب
بــه عنــوان خســارات دادرســی   هزینــه دادرســی 
ــه  ــه نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادی و هزین
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــید 95/2/1ت ــر رس ــخ س از تاری
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در این شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهی ظرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد .
ــل  ــورای ح ــعبه 28 ش ــی ش ــف قاض 11031/م ال

ــان ــالف اصفه اخت

دادنامه 
کالسه پرونده : 960057 شماره دادنامه

ــیدگی  ــع رس ــورخ 96/3/27 مرج : 9601353 م
: شــعبه 39 شــورای حــل اختــالف اصفهــان  
خواهــان : مخــدره رضائــی بنشــانی  عالمــه 
ــده  ــه ارکی ــس کوچ ــوار پردی ــرقی بل ــی  ش امین
پ 110  خوانــده حســین کاشــکی  مجهــول 
المــکان  خواســته مطالبــه مبلــغ 154000000 ریــال 
ــخ 96/3/9  ــه تاری خســارت ناشــی از تصــادف ب
شــعبه 39 بــا عنایــت بــه محتویــات و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن 
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــم رســیدگی ب اعــالم خت
ــه صــدور رای  ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب متعــال ب
مــی نمایــد . رای قاضــی شــورا  در خصــوص 
ــین  ــت حس ــه طرفی ــی ب ــدره رضائ ــوی مخ دع
ــغ 154000000  ــه مبل ــه خواســته مطالب کاشــکی ب
ســاندرو  هاچبــک  تصــادف  از  ناشــی  ریــال 
767ب27 /67 و پــژو 405  مــدل 976د56/83  
بــا  دادرســی   انضمــام کلیــه خســارات  بــه 
عنایــت بــه اظهــارات خواهــان و کروکــی  و 
گــزارش پلیــس راهــور نظریــه کارشــناس رســمی  
ــن  ــراض طرفی ــون از اعت ــه مص ــتری  ک دادگس
ــان  ــت خواه ــراز  مالکی ــی باشــدو اح ــوی  م دع
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه  شــورا خواســته 
مســتندا  داده  تشــخیص  ثابــت  را  خواهــان  
بــه مــواد 198-519  قانــون آئیــن دادرســی 
ــی  ــئولیت  مدن ــون مس ــواد 1و2  قان ــی و م مدن
ــت  ــه پرداخ ــده  ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
ــون و هفتصــد هــزار  ــود میلی ــغ 90700000 ) ن مبل
ــغ 5300000  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال ( باب ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
ــت  96/1/26  ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری تادی
ــر اســاس آخریــن شــاخص  ــا زمــان وصــول ب ت
بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مینمایــد  رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف 
مــدت 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور  
ظــرف 20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  در 
محاکــم عمومــی حقوقــی  اصفهــان مــی باشــد  
. توضیــح اینکــه خواهــان مبلــغ 63300000 ریــال 
طــی چــک شــماره 50921/58118651از شــرکت 
بیمــه پارســیان بابــت قســمتی از خســارت وارده 

ــوده . ــت نم دریاف
ــف 11015 قاضــی شــعبه 39 شــورای حــل   م ال

ــان  ــالف  اصفه اخت

 اعالم مفقودی 
 پروانــه تاســیس یــک واحــد گاوداری  شــیری 
ــه  ــخ 85/2/2 ب ــه شــماره 48407/530 تاری ب
راســیت  30 راس مولــد  بنــام مهــدی منصوری  
ــی5499574456   ــد حســن  شــماره مل فرزن
و  تیــران  شهرســتان  اصفهــان  آدرس  بــه 
کــرون  بخــش مرکــزی  روســتای جاجــا 
 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 است .  
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ورزش بانوان
حمیده عباسعلی:

 با سخت ترین قرعه ممکن 
قهرمان شدیم

ملی پــوش کاراتــه بانــوان مدعــی اســت کومیتــه تیمــی 
ــن  ــت و در ای ــرار داش ــن ق ــروه ممک ــخت ترین گ در س
ــب  ــیا را کس ــای آس ــتند ط ــان توانس ــرایط ملی پوش ش

کننــد.
ــی  ــوان قهرمان ــب عن ــس از کس ــعلی پ ــده عباس  حمی
رقابت هــای قهرمانــی آســیا توســط تیــم کومیتــه بانــوان 
بیــان کــرد: بــرای دومیــن بــار پــس از ســال 2013 تیــم 
ــه  ــی آســیا را ب ــوان قهرمان ــوان توانســت عن ــه بان کومیت
دســت آورد؛ اما کار بســیار ســختی را پیش رو داشــتیم؛ 

چــرا کــه در ســخت ترین گــروه ممکــن بودیــم. 
عباســعلی در ادامــه بیــان کــرد: در بــازی نخســت 
ــم کــه در رقابت هــای  ــرار گرفتی ــزی ق ــل مال خــود مقاب
ــب  ــرای کس ــال 2015 ب ــن در س ــیایی ژاپ ــی آس قهرمان
مــدال برنــز نتیجــه را بــه آن هــا واگــذار کــرده بــود و از 
ــن  ــم؛ امــا امســال توانســتیم ای کســب مــدال بازماندی
ــام را از  ــد ویتن ــازی بع ــم. در ب ــت دهی ــم را شکس تی
پیــش رو برداشــتیم و در مســابقه قبــل از فینــال نیــز بــا 
تیــم ژاپــن کــه همیشــه عنــوان دار بــوده و برنــز جهــان را 
در پرونــده خــود دارد، رقابــت داشــتیم کــه بــازی بســیار 
ــف  ــا حری ــوم ب ــازی س ــز در ب ــن نی ــود. م ــختی ب س
خــودم کــه در رقابت هــای جهانــی اتریــش بــا شکســت 
مقابــل او از رســیدن بــه فینــال بازمانــدم و مــدال برنــز را 
کســب کــردم، مســابقه دادم کــه اینجــا توانســتم 6 بــر 2 
او را شکســت دهــم. در بــازی فینــال نیــز چیــن تایپــه را 
شکســت دادیــم و عنــوان قهرمانــی آســیا را بــه دســت 

آوردیــم. ایســنا

کیمیا علیزاده از بیمارستان 
مرخص شد

ــس  ــت: پ ــوان گف ــدوی بان ــی تکوان ــم مل ــرمربی تی س
ــزاده روز دوشــنبه از  ــا علی از اعــام نظــر پزشــکان کیمی

ــد.  ــص ش ــتان مرخ بیمارس
ــص  ــت و ترخی ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــرو کمران مه
کیمیــا علیــزاده از بیمارســتان اظهــار کــرد: علیــزاده قــرار 
ــا  ــی ب ــود روز شــنبه از بیمارســتان مرخــص شــود؛ ول ب
توجــه بــه مشــکاتی کــه از ناحیــه گــوارش و معــده در 
ــا نظــر  طــول دوره درمــان برایــش ایجــاد شــده بــود، ب
ــتان  ــنبه در بیمارس ــا روز دوش ــد ت ــرر ش ــکان مق پزش
تحــت مراقبــت باشــد و پــس از بهبــودی کامــل مرخص 
شــود. خوشــبختانه پــس از آزمایش هــا و چــکاپ 
ــد از  ــه او می توان ــد ک ــم گرفتن ــکان تصمی ــل پزش کام

ــود.  ــص ش ــتان مرخ بیمارس
ســرمربی تیــم ملــی تکوانــدو بانــوان دربــاره مدت زمــان 
دوری علیــزاده از میادیــن گفــت: او حداقــل یــک ســال 
ــه  ــزاده ب ــت. علی ــد رف ــگ نخواه ــیاپ چان ــر روی ش ب
ــه  ــاز ب ــی نی ــم مل ــور در اردوی تی ــال ها حض ــل س دلی
ــی  ــای او جراح ــر روی پ ــر ب ــی اگ ــتراحت دارد. حت اس
ــک  ــد، ی ــی نباش ــه جراح ــازی ب ــا نی ــرد ی ــورت بگی ص

ــد. خبــر فارســی ــم دی ــا نخواهی ــال او را در اردوه س

کوتاه اخبار 
استکی:

برای قهرمانی متحد شدیم
ــی  ــال رومان ــگ هندب ــای گل لی ــال و آق ــوش هندب ملی پ
ــت  ــگاه دیناموبخارس ــا باش ــم ب ــاز ه ــل 201۷ ب ــرای فص ب
رومانــی قــرارداد بســت. او می گویــد کــه ملی پوشــان 
هندبــال همگــی متحــد شــدند و می خواهنــد تیــم ملــی را 

ــد.  ــی خــود برگردانن ــگاه قبل ــه جای ــاره ب دوب
ــی  ــم مل ــان روز نخســت اردوی تی ســجاد اســتکی در پای
ــار  ــال اظه ــای هندب ــن روزه ــرایط ای ــاره ش ــال درب هندب
ــه  ــور هم ــا حض ــی ب ــم مل ــکر اردوی تی ــدا را ش ــرد: خ ک
ــان  ــه بازیکن ــت ک ــال اس ــد. دو س ــزار ش ــان برگ ملی پوش
تیــم ملــی دور هــم نبودنــد و بــا هــم بــازی نکردنــد. اکنون 
دوبــاره همــه لژیونرهــا دور هــم جمــع شــدند و متحــد بــا 
ــی را  ــد. مــا می خواهیــم تیــم مل یکدیگــر تمریــن می کنن

ــگاه قبلــی خــود برگردانیــم. ایرنــا ــه جای ــاره ب دوب

 یاران محمدی فصل را با برد 
شروع کردند

ــی  ــوش ایران ــه ای ملی پ ــور 90 دقیق ــی در حض ــد گروژن احم
ــه اول  ــری رســید. مســابقات هفت ــه برت ــر آمــکار ب خــود براب
لیــگ یــک روســیه دوشنبه شــب پیگیــری شــد کــه در 
ــا بهره منــدی از میــاد  یکــی از آن هــا تیــم احمــد گروژنــی ب
محمــدی در ترکیــب خــود از ســاعت 23 در اســتادیوم احمــد 

ــود.  ــان آمــکار ب ــا میزب آره ن
لئــو جابــا، خریــد جدیــد برزیلــی احمــد گروژنــی در دقیقــه 
39 روی یــک فــرار عالــی و جــا گذاشــتن دروازه بــان و مدافــع 
آمــکار گلزنــی کــرد کــه تــک گل او موجــب بــرد تیمــش شــد 
و یــاران محمــدی نخســتین مســابقه فصــل 18-201۷ لیــگ 
ــا  ــدی ت ــد. محم ــاز کردن ــی آغ ــروزی خانگ ــا پی ــیه را ب روس
پایــان بــازی در ترکیــب احمــد گروژنــی حضــور داشــت. نــود

 سیچلو 14 بازیکن امید را 
معرفی کرد

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال زیــر 23 ســال ایــران 14 
بازیکــن خــود را بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی مــردان 
ــد، اســماعیل مســافر،  آســیا انتخــاب کــرد. فردیــن قلعه قون
ــیبانی مهر،  ــرداد ش ــی زاده، مه ــان تق ــودی، رحم ــد حم حمی
ســلیم چپرلــی، ســهند هللا وردیــان، امیــن اســماعیل نژاد، 
محمــد  مجــرد،  علی اصغــر  توانــا،  جواهــری  ســعید 
ــماعیل  ــی، اس ــول آقچه ل ــماعیل پور، رس ــر اس ــری، جاب دلی
ــیچلو  ــوان س ــت(، خ ــر )سرپرس ــدی نف ــه. مه طالبی خامن
)ســرمربی( محمدرضــا تنــدروان، علــی فتاحــی، وحیــد 
ــدی  ــزور(، مه ــن )آنالی ــن تاج الدی ــان(، رامی ــی )مربی صادق
ابارشــی )پزشــک( و محمد هــادی قاســمی )بدنســاز( و 
ــم  ــی تی ــای کادر فن ــت( اعض ــی )فیزیوتراپیس ــاس نعمت عب
ــردان  ــی م ــابقات قهرمان ــران در مس ــال ای ــر 23 س ــی زی مل
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ســپاهان ایــن روزهــا زیــر نظــر زالتکــو 
مشــغول  ســختی  بــه  کهنــه کار  کرانچــار 

اســت.  خــود  آماده ســازی 
ســپاهانی ها بــا خریــد چندیــن بازیکــن 
ــود  ــوان خ ــای ج ــه نیروه ــت و البت ــا کیفی ب
می خواهنــد ایــن فصــل در نقــش یــک 
ــگ  ــی در لی ــرای قهرمان ــار ب ــی تمام عی مدع

ــوند.  ــر ش ــر ظاه برت
 خط دروازه

برزیلــی ســپاهانی ها  اولیویــرا، گلــر  لــی 
خوبــی  نمایش هــای  گذشــته  فصــل 
به ویــژه پــس از حضــور کرانچــار داشــت؛ 
ایــن بازیکــن بــا نظــر کرانچــار قــراردادش را 
ــر دوم هــم مهــدی امینــی  ــد کــرد و گل تمدی
اســت کــه فصــل گذشــته نمایش هــای قابــل 
ــار  ــه داد؛ کرانچ ــی ارائ ــام حذف ــی در ج قبول

ــدارد. ــت ن ــن پس ــادی در ای ــه زی دغدغ
 خط دفاعی

عــزت هللا پورقــاز و ســعید آقایــی، دو مدافــع 
خــوب فصــل گذشــته، بــا پیوســتن بــه 
خــط دفاعــی طایی پوشــان قــرار اســت 
ــان  ــی و احس ــی کولیبال ــی موس ــای خال ج

حاج صفــی را پــر کننــد. 
در ادامــه بــرای تقویــت هرچــه بیشــتر خــط 

نیــز  دفاعــی کرانچــار، کایــرو برزیلــی را 
ــت  ــش از باب ــا خیال ــرد ت ــه ک ــم اضاف ــه تی ب

ــد.  ــت باش ــی راح ــد دفاع کمربن
ــی را هــم  ــه ســپاهانی ها ســیاوش یزدان البت
بــرای هرچــه بهتــر کــردن خــط دفاعی شــان 
ــر  ــه نظ ــب ب ــن ترکی ــا ای ــد. ب ــذب کرده ان ج
ــی و  ــی کولیبال ــای خال ــار ج ــد کرانچ می رس

شــجاع را احســاس نخواهــد کــرد.

 خط میانی
ــی  ــط میان ــادالت خ ــاروف مع ــن چپ ــا رفت ب
ــه رو شــده  ــش روب ــا چال ــی ب ســپاهان اندک
اســت. ســپاهانی ها برای هافبــک دفاعــی 

ــد.  ــذب کرده ان ــی را ج ــاهین ثاقب ش
امــا همچنــان در فــاز  هافبــک طراح ســپاهان 

نیازمنــد بازیکنــی بــا کیفیــت اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل هــم پیش بینــی می شــود 
ــک  ــک  هافب ــان ی ــدی طایی پوش ــد بع خری

ــی باشــد.  میان
ــول  ــت رس ــن پس ــپاهانی ها در ای ــه س البت
نویدکیــا و میــاد ســرلک را در اختیــار دارنــد و 
اگــر نتواننــد بــه هــر دلیلــی بازیکنــی جــذب 
بازیکــن  دو  ایــن  روی  می تواننــد  کننــد، 

ــد. حســاب کنن
 خط حمله

خریدهــای  از  یکــی  انصــاری،  ساســان 
شــاخص ســپاهان در ایــن فصــل بــوده 
اســت. نفــر دوم بهتریــن گلزنــان لیــگ قبــل 
ــای  ــودای آق ــپاهان س ــه س ــتن ب ــا پیوس ب

گلــی دارد. 
بــه  مهاجــم  کــه  داده  نشــان  انصــاری 
ــد در  ــت و می توان ــی اس ــدت فرصت طلب ش
ســخت ترین شــرایط تــوپ را درون دروازه 

ــد.  ــای ده ــف ج حری
ســپاهانی ها  احتمالــی  خریــد  دومیــن 
مــروان حســن، مهاجــم عراقــی اســت. 
ــپاهان  ــه س ــط حمل ــی خ ــه اصل ــه گزین البت
بــه احتمــال فــراوان میــاد محمــدی خواهــد 
بــود کــه در فصــل قبــل درخشــان ظاهر شــد.

 بدنسازی در ایران
ــگ  ــای لی ــتر تیم ه ــاف بیش ــپاهان برخ س

در  را  خــود  بدن ســازی  تمرینــات  فصــل 
ــن  ــنیده ها ای ــر ش ــا ب ــرد. بن ــال ک ــران دنب ای
اتفــاق بــه دو دلیــل رخ داده اســت؛ دلیل اول 
مســائل مالــی کــه البتــه بــه نظــر نمی رســد 
ــن  ــدان ای ــپاهان چن ــد س ــی مانن ــرای تیم ب
دوم کــه  دلیــل  و  باشــد  حــاد  موضــوع 
محتمل تــر بــه نظــر می رســد مشــکل خــروج 

ــان جــوان از کشــور اســت.  بازیکن
ســپاهانی ها اگــر می خواســتند بــرای برپایــی 
ــاال  ــوند احتم ــور ش ــارج از کش ــی خ اردو راه
ــد بازیکــن جــوان خــود را  نمی توانســتند چن
در اختیــار داشــته باشــند؛ بــه همیــن دلیــل 
هــم کراچــار ترجیــح داده کــه ترکیــب کامــل 

خــود را در اختیــار داشــته باشــد.
 ورزشگاه اختصاصی

بهتریــن اتفــاق بــرای ســپاهان در ایــن فصل، 

داشــتن ورزشــگاه نقــش جهان اســت. 
داشــتن  حســرت  در  ســال ها  ســپاهان 
ــاده  ــا آم ــاال ب ــا ح ورزشــگاه می ســوخت، ام
ــن  ــان ای ــزرگ نقــش جه شــدن ورزشــگاه ب
ــد بازی هــای خــود را در حضــور  تیــم می توان

ــد.  ــزار کن ــزاران تماشــاگر برگ ه
ــاق  ــی اتف ــه ایــن مــورد تنهــا در صورت البت
ــان  ــتاق اصفه ــاگران مش ــه تماش ــد ک می افت
رغبتــی بــه رفتــن بــه ورزشــگاه داشــته 
باشــند و تیــم خــود را ماننــد فصــل قبــل تنهــا 

ــد.  نگذارن
ــی از  ــار و جمع ــتن کرانچ ــا داش ــپاهان ب س
بازیکنــان بــا کیفیــت و یــک ورزشــگاه پــر از 
تماشــاگر در اصفهــان شکســت ناپذیر خواهــد 
بــود. بــه هــر ترتیــب بــرای دیــدن طوفــان زرد 

بایــد تــا شــروع لیــگ برتــر صبــر کنیــم.

سپاهان به دنبال قهرمانی در لیگ برتر

بازگشت طوفان زرد

بــا وجــود اینکــه ســتاره خــط حملــه ایــران قــرارداد جدیــدی 
ــان  ــن بازیکــن همچن ــا ای ــرد، ام ــا باشــگاه روســی امضــا ک ب
ــت  ــه پایتخ ــال ب ــرای انتق ــو ب ــراف اردوی التزی ــوژه اول اط س
ــا  ــل گمانه زنی ه ــه قب ــد هفت ــود. از چن ــداد می ش ــا قلم ایتالی
ــه ســری  ــون ب ــوع ســردار آزم ــال قریب الوق در خصــوص انتق
ــا گــزارش مفصــل در  ــو ب ــا و پوشــیدن پیراهــن التزی A ایتالی
ــدت  ــن م ــاز و در ای ــپورت آغ ــره دالاس ــر کوری ــه معتب روزنام
ــا  ــال ایتالی ــتانی فوتب ــازار تابس ــوژه های داغ ب ــی از س ــه یک ب
ــا قــدرت گرفتــن  ــژه کــه پــس از ســال ها ب تبدیــل شــد؛ به وی
ــل و  ــاهد نق ــی ش ــث مال ــور در مباح ــن کش ــگاه های ای باش
انتقــاالت جالــب توجهــی میــان هفــت خواهــران )باشــگاه های 
معــروف و محبــوب ســری A( بودیــم. در شــرایطی کــه ســردار 
بــا پایــان یافتــن دعــاوی میــان دو باشــگاه روســی روســتوف 
ــد  ــرارداد جدی ــهر کازان درآورد و ق ــر از ش ــاره س ــن دوب و روبی

ــا مدیــران باشــگاه روبیــن امضــا کــرد تــا همچنــان شــاگرد  ب
قربــان بــردی اف باقــی بمانــد، امــا بــاز هــم رســانه های 
ــگاه  ــه باش ــزن ب ــم گل ــن مهاج ــال ای ــه انتق ــی پروس ایتالیای
محبــوب شــهر رم را بــه عنــوان ســوژه ای جــذاب مدنظــر قــرار 
ــرای  ــو پیشــنهاد خــود ب ــی شــدند التزی ــار مدع ــن ب داده و ای
خریــد مهاجــم اول تیــم ملــی ایــران را تــا ســقف 18 میلیــون 
یــورو افزایــش داده اســت. کوریــره دالاســپورت دیــروز نوشــت: 
»ســردار آزمــون همچنــان گزینــه اول در مارکتینــگ تابســتانی 
باشــگاه الجوردی پــوش پایتخــت ایتالیــا قــرار دارد تــا جایــی 
کــه نماینده هــای التزیــو در مذاکراتــی کــه بــا مدیــر برنامــه و 
پــدر ســردار داشــتند، پیشــنهاد خــود را تــا ســقف 15 میلیــون 
ــون  ــاداش 3 میلی ــد پ ــدن بن ــا گنجان ــش داده و ب ــورو افزای ی
ــاندن  ــرای کش ــزاف ب ــی گ ــت رقم ــه پرداخ ــر ب ــی حاض یوروی

ــه رم شــدند.« ورزش 3 ــی ب مهاجــم 22 ســاله ایران

ــده  ــان پرون ــی در آلم ــزاری درب ــپولیس از برگ ــراف پرس انص
ایــن  بی توجهــی  پرونده هــای  مجموعــه  بــه  را  جدیــدی 
ــاال  ــرد و ح ــه ک ــی اش اضاف ــدات بین الملل ــه تعه ــگاه ب باش
ــا  ــن حتم ــود ای ــا وج ــت. ب ــش یاف ــم افزای ــش ه بدهی های
باشــگاه پرســپولیس معادالتــی را بــرای خــود از منظــر مالــی 
حــل کــرده کــه قیــد چنــد میلیــارد درآمدزایــی از دربــی را زده 
ــاال  ــه احتم ــد ک ــرکت کن ــی ش ــوپر جام ــده در س ــر ش و حاض

ــدارد. ــش ن ــی برای ــی خاص درآمدزای
 پرســپولیس بــا 11 پرونــده جــاری در فیفــا بــه عنــوان 
ــل  ــی اســت. مانوئ متشــاکی رکــورددار شــکایت های بین الملل
ــال،  ــکار ادواردو، مامادوت ــس، اس ــدرو، آنتون ــس پ ژوزه، لوئی
ســکوبرت، والتکــو، ســپانوویچ و تیاگــو آلــوز، افــرادی هســتند 
کــه از پرســپولیس بــه فیفــا شــکایت کردنــد و ایــن شــکایت ها 

ــه ایــن باشــگاه ارجــاع داده شــده اســت.  ب

ــئول  ــا مس ــپولیس ب ــگاه پرس ــی باش ــئول حقوق ــه مس البت
امــور بین الملــل فیفــا و شــورای حــل اختــاف ســه یــا چهــار 
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــا مبحــث اصل ــد؛ ام ــده را حــل کردن پرون
ــه  ــازی و البت ــتقال و تراکتورس ــم اس ــپولیس و ه ــم پرس ه
ــد  ــادار نمی مانن ــای خــود وف ــه امضاه 19 باشــگاه در کشــور ب
)ســهم پرســپولیس بیشــتر از دیگــران اســت( و از نظــر 
ــار هــم پرســپولیس  بین المللــی شــرایط خوبــی ندارند.ایــن ب
ــد  ــح دادن ــا ترجی ــم زد؛ آن ه ــر ه ــان را ب ــی آلم ــع درب در واق
در ســوپرجام شــرکت کننــد کــه ایــن اصــا بــد نیســت؛ 
ــرای  ــزی ب ــدون برنامه ری ــه ب ــط اســت ک ــه آنجــای کار غل بلک
ــزاری  ــان و برگ ــور در آلم ــد حض ــپولیس تعه ــوپرجام، پرس س
دربــی را داد و بــه ایــن ترتیــب پــای قراردادهــا را امضــا کــرد. 
ــر از آن اینکــه  ــورو هــم بدهــکار شــده و بدت حــاال 200 هــزار ی

ــدیم. مهــر ــت زده ش ــم خجال ــا ه ــل آلمان ه مقاب

ورزش

ابالغ رای
شماره اباغنامه : 96101003۷0301480

ــماره  ــده : 950998036010128۷ ش ــماره پرون ش
بایگانــی شــعبه : 960028   تاریــخ تنظیــم : 
96/3/31آقــای ابوالفضــل نوربخــش فرزنــد 
محمــود بــه نشــانی شهرســتان اصفهــان - شــهر 
ــاالر - خ شــهید یدالــه حــداد -  اصفهــان - خ ت
نبــش کوچــه - ســمت اســت - واحــد 2آقــای 
عــارف کاشــانی بــه نشــانی مجهوالمــکان اتهــام: 
آدم ربایــی گردشــکار: دادگاه بــا بررســی اوراق و 
ــام و  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــد.  ــه اتخــاذ رأی مینمای ــادرت ب ــر مب بشــرح زی
رای دادگاه در ایــن پرونــده آقــای عــارف کاشــانی 
ــه آدم  ــت ب ــم اس ــدر مته ــد قلن ــانی( فرزن )کش
ربایــی بــا وســیله نقلیــه موضــوع شــکایت 
ــه  ــر ب ــش ، نظ ــل نوربخ ــای ابوالفض ــه آق اولی
ــاکی و  ــه ش ــکایت اولی ــت ، ش ــاد کیفرخواس مف
ــورخ 3/۷ ، 3/16 و  ــات م ــع گزارش ــرح ماوق ش
ــارات  ۷/29 ســال 1389 مرجــع انتظامــی و اظه
ــا توجــه بــه متــواری بــودن متهــم  مطلعیــن و ب
ــیدگی از  ــت رس ــاغ وق ــم اب ــی رغ ــه عل و اینک
طریــق نشــر آگهــی متهــم حاضــر نشــده و 
ــام انتســابی  ــذا اته ــاورده ل ــه عمــل نی دفاعــی ب
بــه وی را محــرز دانســته مســتندا بــه مــاده 621 
قانــون مجــازات اســامی حکــم بــه محکومیــت 
متهــم بــه تحمــل 15 ســال حبــس تعزیــری بــا 
احتســاب ایــام بازداشــت قبلــی صــادر و اعــام 
ــرف  ــوده و ظ ــی ب ــادره غیاب ــردد. رأی ص ــی گ م
ــی  ــل واخواه ــی قاب ــاغ واقع ــس از اب 20 روز پ
در ایــن دادگاه و ســپس بعــد از 20 روز قابــل 

ــد.ف  ــی باش ــی م ــام خواه فرج
م الف 10104 

اســتان  یــک  دادگاه کیفــری  پنجــم  شــعبه 
اصفهــان

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

تعییــن  موضــوع  هیــأت  صــادره  آراء  برابــر 
ــی اراضــی وســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی تکلی
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
آران وبیــدگل تصرفــات مالکانــه وبامعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــوم در دونوب ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم وپ ــل تس مح
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

ــد. نماین

 : هیــأت   96/03/09  –  981 شــماره  1(رأی 
ــد  ــی فرزن ــرد بیدگل ــی ف ــاس میرزای ــای عب آق
محمــد شــماره شناســنامه 443 ، ششــدانگ  
ــع  ــاحت 3۷.50 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ یکب
ــاک 3  ــزا از پ ــی مج ــاک 3000 فرع ــماره پ ش
ــش 3  ــدگل بخ ــاد بی ــن آب ــع در معی ــی واق اصل
حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از احمــد 

میرحســینی
 : هیــأت   96/03/24-1133 شــماره  2(رأی 
آقــای صــادق عباســی فرزنــد احمدرضــا شــماره 
شناســنامه 6190003842 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
بــه مســاحت 105 مترمربــع شــماره پــاک 3020 
فرعــی مجــزا ازپــاک3 اصلــی ومجــزا از شــماره 
۷9 فرعــی از پــاک 28۷5 اصلــی واقــع در 
معیــن آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــهرداری ــی از ش بیدگل.ابتیاع
3(رأی شــماره 1099-96/03/23 هیــأت : خانــم 
ــماره  ــود ش ــد محم ــی فرزن ــی بیدگل ــذرا کجائ ع
یکبابخانــه  ششــدانگ    ،   6560 شناســنامه 
ــاک ۷  ــماره پ ــع ش ــاحت 235 مترمرب ــه مس ب
فرعــی مجــزا از پــاک 446 اصلــی و قســمتی از 
مشــاعات  448 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 

ــاعی ــک مش ــی آران و بیدگل.مال ــوزه ثبت 3 ح
4(رأی شــماره 109۷و1098-96/03/23 هیــأت 
فرزنــد  بیدگلــی  ســلمانی  علیرضــا  آقــای   :
آقــا جــان شــماره شناســنامه125006۷05۷ و 
خانــم محمــد ســلمانی بیدگلــی فرزنــد آقــا 
جــان شــماره شناســنامه 1421  )بالمناصفــه( 
 226 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ، ششــدانگ  
از  مترمربــع شــماره پــاک 8 فرعــی مجــزا 
شــماره 1و3و6 فرعــی از پــاک 448 اصلــی 
ومشــاعات آن واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه 

بیدگل.موروثــی و  آران  ثبتــی 
ــأت  ــماره 1138و1139-96/03/25 هی 5(رأی ش
: آقــای احمدعلــی دفتــری بیدگلــی فرزنــد 
حســینعلی شــماره شناســنامه 140 و خانــم رقیــه 
ــماره  ــود ش ــد محم ــفی فرزن ــودی باریکرس محم
شناســنامه 1 نســبت بــه 4 دانــگ و2 دانــگ 
ــه مســاحت  ــه ب مشــاع از ، ششــدانگ  یکبابخان
305 مترمربــع شــماره پــاک 25 فرعــی مجــزا از 
ــع  ــی واق ــاک ۷15 اصل شــماره 5و6 فرعــی از پ
در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــاعی مالک مش
6(رأی شــماره 1131-96/03/24 هیــأت : آقــای 
مهــدی شــعوری بیدگلــی فرزنــد عبــاس شــماره 
شناســنامه 26۷ ، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان 
ــاک  ــماره پ ــع ش ــاحت 38.31 مترمرب ــه مس ب
ــاک  ــی از پ ــزا از شــماره 3 فرع ــی مج 202 فرع
ــوزه  ــش 3 ح ــن بخ ــع در اماک ــی واق 9۷2 اصل

ــک مشــاعی ــی آران و بیدگل.مال ثبت
ــأت :  ۷(رأی شــماره 1126و112۷-96/03/24 هی
ــاس  ــد عب ــی فرزن ــای مهــدی شــعوری بیدگل آق
شــماره شناســنامه 26۷ و خانــم فاطمــه دادخواه 
بیدگلــی فرزنــد غامرضــا شــماره شناســنامه 
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــه( ، شش ۷1  )بالمناصف

ــع شــماره پــاک 203  مســاحت 106.25 مترمرب
فرعــی مجــزا از شــماره 3 فرعــی از پــاک 9۷2 
ــی  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت ــی واق اصل

ــک مشــاعی ــدگل. مال آران و بی
8(رأی شــماره 1134-96/03/25 هیــأت : آقــای 
غامحســین  فرزنــد  آرانــی  ســاکنی  مهــدی 
ــه  ــدانگ  یکبابخان ــنامه 41 ، شش ــماره شناس ش
بــه مســاحت 83 مترمربــع شــماره پــاک 9 
فرعــی مجــزا از شــماره 4و۷ فرعــی از پــاک 
12۷6 اصلــی وقســمتی از مشــاعات آن واقــع در 
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ابتیاعــی از فاطمــه تاوانــه
9(رأی شــماره 98۷و988-96/03/09 هیــأت : 
آقــای علــی دالورزاده آرانــی فرزند حســن شــماره 
شناســنامه 2۷1۷ و خانــم زبیــده ابوالحســنی 
پــور فرزنــد رحمــت الــه شــماره شناســنامه 
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    1250081653
ــماره  ــع ش ــاحت 111 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
ــی  ــماره 1و12 فرع ــزا از ش ــی مج ــاک 14 فرع پ
ــاعات  ــداری از مش ــی ومق ــاک 134۷ اصل از پ
آن واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــی ــدرزاده آران ــر حی ــی از اصغ بیدگل.ابتیاع
10(رأی شــماره 102۷و1028-96/03/09 هیــأت 
ــیف  ــد س ــی فرزن ــت آران ــد نیکبخ ــای محم : آق
ــم  ــم مری ــنامه 10553 و خان ــماره شناس ــه ش ال
ســرکار آرانــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 
ــه  ــدانگ  یکبابخان ــه( ، شش 11843  )بالمناصف
بــه مســاحت 126.50 مترمربــع شــماره پــاک 15 
فرعــی مجــزا از شــماره 5 فرعــی از پــاک 13۷8 
ــی  ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبت ــی واق اصل

ــن ــاس مصلحی ــی از عب آران و بیدگل.ابتیاع
11(رأی شــماره 986و985 -96/03/09 هیــأت 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــی آران ــود رحمت ــای محم : آق
عــذرا  خانــم  و   ۷3۷5 شناســنامه  شــماره 
شــماره  اســماعیل  فرزنــد  آرانــی  رحمتیــان 
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    150 شناســنامه 
مترمربــع   400.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزا  فرعــی   14 پــاک  شــماره 
4و5و۷و8و9و10و11و13 فرعــی از پــاک 2542 
واقــع در  آن   از مشــاعات  اصلــی وقســمتی 
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ اماک

ــاعی ــک مش مال
 : هیــأت   96/03/09-9۷9 شــماره  12(رأی 
ــد  ــی فرزن ــی آران ــای ســید محســن میرافضل آق
ــدانگ   ــنامه ۷30 ، شش ــماره شناس ــیدعلی ش س
یکبابخانــه نیمــه ســاز بــه مســاحت 160.66 
ــع شــماره پــاک 859۷ فرعــی مجــزا از  مترمرب
شــماره 552 فرعــی از پــاک 263۷ اصلــی واقــع 
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــاد بخ ــعود آب در مس

از خانــم مهران هاشــمی بیدگل.ابتیاعــی 
 : هیــأت   96/03/24-1123 شــماره  13(رأی 
فرزنــد حســنعلی  ابوالفضــل خاقــی  آقــای 
ــاب  شــماره شناســنامه 232۷ ، ششــدانگ  یکب
ســاختمان مشــتمل بــر مغــازه وانبــاری بــه 
مســاحت ۷5.50 مترمربــع شــماره پــاک 8605 

ــاک  ــی از پ ــماره 1241 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
263۷ اصلــی واقــع در مســعودآباد بخــش 3 
حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از محمدرضــا 

ــیبی ــی مس ــه همگ ــه وصدیق ــد وفاطم ومحم
14(رأی شــماره 1033-96/03/09 هیــأت : آقــای 
ــه شــماره  ــد رحمــت ال ــی فرزن ــق آران ــی خلی عل
بــه  شناســنامه 199 ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
ــاک 291۷  ــماره پ ــع ش ــاحت 1۷5 مترمرب مس
ــع در  ــی واق ــاک 2638 اصل ــزا از پ ــی مج فرع
احمــد آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ابیاعــی از احمــد مــا نــژاد وکوکــب شــاگردی
15(رأی شــماره 5145و5146-95/11/28 هیــأت 
ــد حســن شــماره  ــی فرزن ــه عابدین ــای نورال : آق
شناســنامه 129 و خانــم منیــره بوجاریــان آرانــی 
شناســنامه  شــماره  حســین  محمــد  فرزنــد 
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــه( ، شش ۷1  )بالمناصف
پــاک  شــماره  مترمربــع   20۷.36 مســاحت 
1813 فرعــی مجــزا از شــماره 235 فرعــی از 
ــع در آراندشــت بخــش  ــی واق ــاک 2640 اصل پ
ــی  ــدگل. ابتیاعــی از عل ــی آران و بی 3 حــوزه ثبت

ــی اوقان
16(رأی شــماره 1108و1109-96/03/23 هیــأت 
ــه  ــد امرال ــی فرزن ــرزاده آران ــد اکب ــای محم : آق
عاطفــه  خانــم  و   3320 شناســنامه  شــماره 
ــد حســین شــماره  ــی فرزن عســکر حکیمــی آران
 ، )بالمناصفــه(    6190061893 شناســنامه 
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 165.20 
مترمربــع شــماره پــاک 18۷5 فرعــی مجــزا 
از شــماره 235 فرعــی از پــاک 2640 اصلــی 
ــی آران  ــوزه ثبت ــع در آراندشــت بخــش 3 ح واق

و بیدگل.ابتیاعــی از عبــاس اوقانــی
1۷(رأی شــماره 966-96/03/06 هیــأت : آقــای 
ــد ســیدرضا  ســید محمــد شــریفیان آرانــی فرزن
شــماره شناســنامه 85۷3 ، نســبت بــه 3 دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــاع از شش مش
318 مترمربــع شــماره پــاک 1124 فرعــی مجــزا 
از شــماره 340 فرعــی از پــاک 2645 اصلــی 
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــاد بخ ــع در وش واق

ــک مشــاعی بیدگل.مال
1119و1118و96/03/24-1120  شــماره  18(رأی 
نــوش  آقــای حمیدرضــا غفــورزاده   : هیــأت 
آبــادی فرزند شــکر الــه شــماره شناســنامه 2919 
ــد  ــادی فرزن ــوش آب ــورزاده ن ــای ســعید غف و آق
شــکر الــه شــماره شناســنامه 11215 و خانــم 
ــی شــماره شناســنامه  ــد عل ــان فرزن عــذرا یزدانی
ــه 1.5و1.5و3 دانــگ  ــه ترتیــب نســبت ب 1۷4  ب
ــه مســاحت  ــه ب مشــاع از ، ششــدانگ  یکبابخان
ــی  ــاک 3895 فرع ــماره پ ــع ش 151.50 مترمرب
مجــزا از شــماره 81۷ فرعــی از پــاک 40 اصلــی 
واقــع در نــوش آبــاد بخــش 4 حــوزه ثبتــی 
آران و بیدگل.ابتیاعــی از معصومــه کاروان نــوش 

ــادی آب
19(رأی شــماره 1121-96/03/24 هیــأت : آقــای 
ــی شــماره  ــد عل خســرو عظیمــی شــهرابی فرزن
شناســنامه 41۷ ، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 31 مترمربــع شــماره پــاک 3896 
ــاک  ــی از پ ــماره 295۷ فرع ــزا از ش ــی مج فرع
40 اصلــی واقــع در نــوش آبــاد بخــش 4 حــوزه 
ــاه  ــاج م ــم ت ــی از خان ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت

شــکن
20(رأی شــماره 965-96/03/06 هیــأت : آقــای 
ماشــااله محمــدزاده فرزنــد عزیزالــه شــماره 
ــه  ــه ب شناســنامه 50464 ، ششــدانگ  یکبابخان
مســاحت 183.85مترمربــع شــماره پــاک 1۷69 
ــاک 41  فرعــی مجــزا از شــماره 121 فرعــی از پ
ــوزه  ــش 4 ح ــاد بخ ــوش آب ــع در ن ــی واق اصل

ــادی ــک ع ــی آران و بیدگل.مال ثبت
1128و1130و96/03/24-1129  شــماره  21(رأی 
نــوش  آقــای حمیدرضــا غفــورزاده   : هیــأت 
آبــادی فرزند شــکر الــه شــماره شناســنامه 2919 
ــد  ــادی فرزن ــوش آب ــورزاده ن ــای ســعید غف و آق
شــکر الــه شــماره شناســنامه 11215 و خانــم 
ــی شــماره شناســنامه  ــد عل ــان فرزن عــذرا یزدانی
ــه 1.5و1.5و3 دانــگ  ــه ترتیــب نســبت ب 1۷4  ب
ــه مســاحت  ــه ب مشــاع از ، ششــدانگ  یکبابخان
ــی  ــاک 1۷89 فرع ــماره پ ــع ش 56.۷5 مترمرب
ــی  ــاک 41 اصل ــی از پ ــماره 22 فرع ــزا از ش مج
واقــع در حســن آبادنــوش آبــاد بخــش 4 حــوزه 

ــی ــی آران و بیدگل.موروث ثبت
22(رأی شــماره 1116و111۷-96/03/24 هیــأت 
فرزنــد  شــهرابی  عظیمــی  شــاهین  آقــای   :
و   12503803۷5 شناســنامه  شــماره  خســرو 
خانــم مریــم طالبــی اســمعیان فرزنــد حســین 
شــماره شناســنامه ۷0  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت 151.50 مترمربع شــماره 
پــاک 1۷90 فرعــی مجــزا از شــماره 103 فرعی از 
پــاک 41 اصلــی واقــع در حســن آبادنــوش آبــاد 
ــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از  بخــش 4 حــوزه ثبت

ــادی قاســم اعرابــی نــوش آب
مــدت  انقضــای  صــورت  در  اســت  بدیهــی 
طبــق  اعتــراض،  وصــول  وعــدم  مذکــور 
خواهــد صــادر  مالکیــت  ســند   مقــررات 

شد.
م الف 5/2/96/24۷

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/04/2۷

 رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
  عباس عباس زادگان

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقــا عباســعلی رحمانــی به شناســنامه شــماره 26 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 96/19 از ایــن 
ــوده و  ــت نم شــورا درخواســت گواهــی حصروراث
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غامحســین 
ــخ  ــه شــماره شناســنامه 536 در تاری ــی ب رحمان
بــدرود  دائمــی خــود  اقامتــگاه   1395/10/2۷
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــماره  ــی ش ــه رحمان ــه 1. امرال ــت ب ــر اس منحص
از حــوزه 5 کاشــان 2.  شناســنامه 5 صــادره 
عباســعلی رحمانــی شــماره شناســنامه ۷6 صادره 

ــی 3.  ــران متوف ــر دو پس ــان ه ــوزه 5 کاش از ح
ســکینه رحمانــی شــماره شناســنامه 1۷20 صــادره 
ــماره  ــی ش ــه رحمان ــان 4. فاطم ــوزه 5 کاش از ح
ــان 5.  ــوزه 5 کاش ــادره از ح ــنامه 1840 ص شناس
ــی شــماره شناســنامه 2195 صــادره  زهــرا رحمان
 از حــوزه 5 کاشــان هرســه دختــران متوفــی 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این والغی
یــک  نوبــت و  یــک  را در  درخواســت مزبــور 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــزد  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــاه  ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه اوباشــد از تاری
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد . 
 1۷ شــعبه  اختــاف  حــل  شــورای  رئیــس 

قالــی  جوشــقان 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه : 
 139504002126000382/1

ــد  ــر فرزن ــور نیاس ــه اکبرپ ــه ملیح ــیله ب بدینوس
مهــدی ســاکن کاشــان بلــوار دانــش روبــه 
 11 شــهروند  کوچــه  زاده  مدرسه هاشــم  روی 
منــزل صباغــی بدهــکار پرونــده شــماره بایگانــی 
9500433 کــه برابــر گــزارش مامــور پســت 
ــاغ  ــت اب ــده اس ــناخته نگردی ــما ش ــانی ش نش
ــماره  ــی ش ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ م
66024۷63۷1008 -  1394/09/03 بیــن شــما 
ــت  ــال باب ــغ 495/000/000 ری ــی مبل ــک مل و بان
اصــل طلــب و مبلــغ 118/5۷8/56۷ ریــال ســود 
و مبلــغ 50/۷96/258 ریــال خســارت تاخیــر 
ــخ  ــن تاری ــخ 1395/12/14 و از ای ــا تاری ــه ت تادی
ــه  ــر روزان ــارت تاخی ــال خس ــغ 50۷/211 ری مبل
ــی  ــکار م ــی بده ــه خاک ــت فهیم ــت ضمان جه
باشــید کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
از  نمــوده پــس  اجرائیــه  درخواســت صــدور 
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه 
ــذا  ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ف
طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد 
رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب 
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و درج 
و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن 
ــات  ــی دیگــری عملی ــدون انتشــار آگه صــورت ب
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

ــد .  ــد ش خواه
رییس اداره ثبت اسناد و اماک کاشان 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه : 1/ 
 139504002126000381

ــد  ــر فرزن ــور نیاس ــه اکبرپ ــه ملیح ــیله ب بدینوس
مهــدی ســاکن کاشــان بلــوار دانــش روبــه 
 11 شــهروند  کوچــه  زاده  مدرسه هاشــم  روی 
منــزل صباغــی بدهــکار پرونــده شــماره بایگانــی 
مامــور پســت  گــزارش  برابــر  9500432 کــه 
ــاغ  ــت اب ــده اس ــناخته نگردی ــما ش ــانی ش نش

مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد بانکــی شــماره 
66024۷5989005- 1394/09/03 بیــن شــما 

ــت  ــال باب ــغ 495/000/000 ری ــی مبل ــک مل و بان
ریــال  مبلــغ 118/5۷8/56۷  و  طلــب  اصــل 
ســود و مبلــغ 50/۷96/258 ریــال خســارت 
ــن  ــخ 1395/12/14 و از ای ــا تاری ــه ت ــر تادی تاخی
ــر  ــارت تاخی ــال خس ــغ 50۷/211 ری ــخ مبل تاری
ــی  ــین صباغ ــت محمدحس ــت ضمان ــه جه روزان
ــدم  ــر ع ــه براث ــی باشــید ک ســادیانی بدهــکار م
پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور 
اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی 
ــراء  ــن اج ــوق در ای ــه صــادر و بکاســه ف اجرائی
ــن  ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش ــرح م مط
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ 
ــه  ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــردد از تاری ــی گ م
ــط  ــت فق ــوب اس ــه محس ــاغ اجرائی ــخ اب تاری
ــت در روزنامــه چــاپ و درج و منتشــر  یــک نوب
مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت 
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 
 طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد

 شد . 
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آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه : 
 139504002126000383/1

ــد  ــر فرزن ــور نیاس ــه اکبرپ ــه ملیح ــیله ب بدینوس
مهــدی ســاکن کاشــان بلــوار دانــش رو بــه 
 11 شــهروند  کوچــه  زاده  مدرسه هاشــم  روی 
منــزل صباغــی بدهــکار پرونــده شــماره بایگانــی 
9500434 کــه برابــر گــزارش مامــور پســت 
ــاغ  ــت اب ــده اس ــناخته نگردی ــما ش ــانی ش نش
ــماره  ــی ش ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ م
شــما  بیــن   1394/09/03  -66024۷6553000
ــت  ــال باب ــغ 495/000/000 ری ــی مبل ــک مل و بان
اصــل طلــب و مبلــغ 118/5۷8/56۷ ریــال ســود 
ــر  ــارت تاخی ــال خس ــغ 50/۷96/258 ری و مبل
ــخ  ــن تاری ــخ 1395/12/14 و از ای ــا تاری ــه ت تادی
ــه  ــر روزان ــارت تاخی ــال خس ــغ 50۷/211 ری مبل
ــادی  ــوش آب ــری ن ــا مفتخ ــت لی ــت ضمان جه
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
اجرائیــه  وجــه بســتانکار درخواســت صــدور 
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه 
ــرح  ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکاس ص
ــه  ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش م
اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی 
ــخ  ــه تاری ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای ــردد از تاری گ
ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک 
ــی  ــه چــاپ و درج و منتشــر م ــت در روزنام نوب
گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت 
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 
 طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد 

شد . 
رییس اداره ثبت اسناد و اماک کاشان 

،،
سپاهانی ها با خرید چندین بازیکن 
بــا کیفیــت و البتــه نیروهــای جــوان 
در  فصــل  ایــن  می خواهنــد  خــود 
نقــش یــک مدعــی تمام عیــار بــرای 
قهرمانــی در لیــگ برتــر ظاهــر شــوند 

پرسپولیس، رکورددار بی توجهی به تعهدات بین المللیآبی های پایتخت ایتالیا، همچنان به دنبال سردار



پیشهناد فیلم

گذشته

کارگردان: اصغر فرهادی
نویسنده: اصغر فرهادی

بازیگــران: برنیــس بــژو، علــی مصفــا، طاهــر رحیــم، 
ــتین،  ــس، ژان جس ــس آگوی ــت، آلی ــن بورل پائولی

ســابرینا وازانــی، بابــک کریمــی
 خالصه داستان فیلم

ــا  ــاف ب ــل اخت ــه دلی ــاری، ب ــد، شــوهر دوم م احم
ــه  ــال ب ــار س ــس از چه ــته و پ ــران بازگش ــه ای او ب
دعــوت مــاری بــه فرانســه فراخوانــده می شــود کــه 
ــام  ــه ن ــازه ب ــردی ت ــا م ــز ب ــرش نی ــد همس می بین
ــد  ــاری و احم ــس م ــت؛ پ ــده  اس ــنا ش ــمیر آش َس
ــتن  ــه نداش ــه  ب ــا توج ــی – ب ــاق توافق ــک ط ــا ی ب
بچــه ای مشــترک از خــود - از هــم جــدا می شــوند. 
امــا مشــکل لوســی )دختــر بــزرگ مــاری از همســر 
ــه  ــی ک ــادرش و اتفاق ــد م ــا ازدواج جدی ــش( ب اول
بــرای ِســلین - همســر اول ســمیر – افتــاده  اســت، 
گذشــته ای را ایجــاد کــرده کــه بــه  راحتــی نمی تــوان 

از آن عبــور کــرد... .
در »گذشــته«، ســه شــخصیت اصلــی داســتان هــر 
لحظــه از قبــول حقیقــت در حــال فــرار هســتند و بــه 
ــری  ــای زیبات ــه در نظرشــان دنی ــی ک ترســیم دنیای

ــد.  ــدام می کنن ــت، اق هس
احمــد بــه نظــر می رســد کــه هنــوز کارش در فرانســه 
تمــام نشــده و مــاری هــم بــه نظــر می رســد کــه بــه 
بهانــه عــدم رزرو هتــل قصــد داشــته تــا بــرای مدت 
کوتاهــی هــم کــه شــده احمــد را بــه منزلــش بیــاورد 
تــا او بتوانــد بــا فرزندانــش صحبــت کنــد؛ چــرا کــه 
ــش  ــر بزرگ ــه دخت ــت و البت ــخصیتی آرام اس او ش

لوســی هــم حرف شــنوی بیشــتری از او دارد. 
ایــن میــان ســمیر هــم کمــاکان نمی دانــد  در 
ــه.  ــا ن ــاری درســت اســت ی ــا م ــی ب ــا زندگ ــه آی ک
بهتریــن لحظــات فیلــم زمانــی شــکل می گیــرد کــه 
ــد و  ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــر در کن ــه نف ــن س ای
ــد. ــدا می کنن ــان را هوی ــد و نقیضش ــای ض رفتاره

حرف و نقل

 مراســم یــک ســالگی »فــارس پــاس« )زیرمجموعه 
خبرگــزاری فــارس( برگــزار شــد. در بخشــی از ایــن 
برنامــه امیرحســین مقصودلــو )تتلــو( بــا دعــوت مجــری 
ــود را در  ــه خ ــد و تقدیرنام ــه آم ــه روی صحن ــه ب برنام
ــزاری  ــل خبرگ ــر عام ــن موســوی )مدی حضــور نظام الدی
فــارس(، عــزت هللا ضرغامــی و همچنیــن حمیــد رســایی 

دریافــت کــرد.
 المیــرا شــریفی مقدم، مجــری شــبکه خبــر، بــا 
ــدام را  ــود اع ــتاگرام خ ــه اینس ــتی در صفح ــار پس انتش
بــرای قاتــل آتنــا کــم دانســت و اعــام کــرد کــه قاتــل پدر 
او هــم بیســت و چهــار ســال اســت کــه شناســایی نشــده 
ــت  ــل سال هاس ــن قت ــده ای ــل پرون ــن دلی ــه همی و ب
ــل مختومــه اعــام شــده اســت. ــدون دســتگیری قات ب

 ســید مهــدی حســینی، آهنگســاز نمایــش »اعتراف« 
کــه ایــن روزهــا بــه کارگردانــی بــرادرش شــهاب حســینی 
ــه  ــه رفت ــه صحن ــر شــهر ب ــه تئات ــی مجموع ــاالر اصل در ت
ــنگینی  ــیار س ــای بس ــراف« فض ــش »اعت ــت: نمای گف
ــی  ــه، خیل ــدی انجام گرفت ــا زمان بن ــب ب ــه متناس دراد ک
ــیار  ــار بس ــه فش ــا اینک ــم و ب ــرده روی آن کار کردی فش
ــائل  ــیاری از مس ــا در آن بس ــن آورد، ام ــادی روی م زی
ــن  ــده کاری م ــم در آین ــور حت ــه ط ــه ب ــم ک ــاد گرفت را ی

ــود. ــر خواهــد ب مؤث
ــان  ــی، حســام منظــور، ســوگل قاتی  نازنیــن فراهان
و پیــام امیرعبداللهــی بــا نمایــش »بانویــی از اســلو« بــه 
کارگردانــی مشــترک مجیــد رحیمی جعفــری و علــی 
اتحــاد از نهــم مــرداد در ســالن حافــظ روی صحنــه 

می رونــد.
 فرهــاد توحیــدی، نویســنده فیلمنامه هــای ســینمایی 
و تلویزیونــی، ابــراز امیــدواری کــرد مدیــر ُپــردل و جرئتــی 
ــب فاخــر«  ــه »مکت ــد فیلمنام ــد تولی ــا رون ــدا شــود ت پی

زودتــر بــه جریــان بیفتــد.
 جــورج رومــرو، نویســنده و کارگردانــی کــه بــه 
عنــوان پیشــگام و اســتاد ژانــر وحشــت زامبــی شــناخته 
می شــد، پــس از نبــردی کوتــاه بــا ســرطان ریــه از دنیــا 

رفــت.
ــندگی و  ــه نویس ــیاه« ب ــادوی س ــا و ج ــم »عط  فیل
ــن  ــوی دوربی ــاه جل ــان 31 تیرم ــی بوری ــی عل کارگردان
مــی رود. ایــن فیلــم بــا موضــوع کــودک و نوجــوان  

ــت. اس
 »هیــس! مــا یــک نقشــه داریــم«، عنــوان اثــری از 
ــده   ــر شناخته ش ــنده و تصویرگ ــن، نویس ــس  هاگت کری
ایرلنــدی اســت کــه به تازگــی از ســوی انتشــارات کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان منتشــر شــده 

اســت.
 فیلــم کوتــاه »روتــوش« بــه کارگردانــی کاوه مظاهری، 
برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران جشــنواره 

»ویادوکنــد« پرتغال شــد.
بــه  تاریــخ«  »پســران  نمایــش  پیش فــروش   
ــا  ــت ب ــن بن ــته آل ــژاد و نوش ــکان خیل ن ــی اش کارگردان
ــرداد  ــه اول م ــه از هفت ــنی ک ــن ابوالحس ــردان محس برگ
۹۶ اجــرای خــود را در ســالن چهارســوی تئاترشــهر آغــاز 
در  ســاعت 1۲  تیرمــاه  روز سه شــنبه ۲۷  از  می کنــد، 

ســایت تیــوال شــروع می شــود.

کوتاه اخبار 

مهدی یراحی امروز در تاالر رودکی
کنســرت مهــدی یراحــی، ۲۷ تیرمــاه در  کیمیای وطن
ــاالر رودکــی اصفهــان برگــزار می شــود. یراحــی در ســال  ت
13۹۲ برنــده تندیــس بهتریــن آلبــوم موســیقی پــاپ برای 
آلبــوم »امپراتــور« و برنــده  تندیــس بهتریــن قطعــه  
موســیقی پــاپ بــرای آهنگــی بــه همیــن نــام، در بخــش 
کارشناســی دومیــن جشــنواره ســاالنه موســیقی مــا نیــز 
شــده اســت. عاقه منــدان بــرای شــرکت در کنســرت ایــن 
خواننــده  موفــق کــه بــرای دومیــن بــار در اصفهــان برگــزار 
می شــود، می تواننــد بــا تهیــه  بلیــت از ســایت ایــران 
کنســرت، سه شــنبه ۲۷ تیرمــاه ســاعت ۲1 بــه تــاالر 

رودکی اصفهان واقع در ملک شهر مراجعه کنند.

فیلم جدید مدیری از چهارشنبه 
اکران می شود

ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش از اکــران فیلــم 
ســینمایی »ســاعت ۵ عصــر« از چهارشــنبه ۲۸ تیرمــاه در 

ــر داد.  ــور خب ــینماهای کش س
غامرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش، بــا 
اشــاره بــه برگــزاری جلســه شــورای صنفــی نمایــش گفت: 
فیلــم ســینمایی »ســاعت ۵ عصــر« بــه کارگردانــی مهــران 
مدیــری از روز چهارشــنبه ۲۸ تیرمــاه بــه جــای فیلــم 
ــدس  ــینمایی ق ــروه س ــر« در گ ــگ عنب ــینمایی »نهن س
اکــران می شــود. فیلم هــای دیگــری کــه در حــال حاضــر 
در ســینماهای کشــور در حــال اکــران هســتند، بــه دلیــل 
ــه  ــود ادام ــش خ ــه نمای ــان ب ــاال، همچن ــروش ب ــف ف ک
می دهنــد. فرجــی در پایــان تاکیــد کــرد: بــه دلیــل تخلــف 
بعضــی از ســینماها در نمایــش فیلــم »مســلخ« بــه 
کارگردانــی اصغــر نصیــری، اکــران ایــن فیلــم یــک هفتــه 

دیگــر در ســینماهای کشــور ادامــه دارد. مهــر

 قسمت چهارم »شهرزاد« 
همراه با آتنه فقیه نصیری

قســمت چهــارم فصــل دوم ســریال شــهرزاد بــه کارگردانی 
ــی از  ــد امام ــید محم ــی س ــی و تهیه کنندگ ــن فتح حس
ــاه توســط شــرکت تصویرگســتر  ــح دوشــنبه ۲۶ تیرم صب
ــا  ــری ب ــه فقیه نصی ــت. آتن ــده اس ــه ش ــارگاد عرض پاس
ــمت  ــان( از قس ــا کیانی ــاپور )رض ــر ش ــا همس ــش ثری نق
چهــارم وارد قصــه »شــهرزاد« می شــود. ایــن ســریال 
ــوح فشــرده  ــان در داخــل کشــور از طریــق ل ــرای مخاطب ب
یــا خریــد اشــتراک ســایت lotusplay.ir بــرای تماشــای 
آنایــن یــا دانلــود قانونــی در دســترس اســت. همچنیــن 
عاقه منــدان خــارج از کشــور بــا عضویــت در ســایت 
www.shahrzadseries. آدرس  بــه  ســریال  رســمی 

ــه  ــاهده و ب ــد را مش ــمت های جدی ــد قس com می توانن
ــد.  ــه کنن ــی تهی صــورت قانون

ــی،  ــی زمان ــینی، مصطف ــهاب حس ــتی، ش ــه علیدوس تران
پرینــاز ایزدیــار، مهــدی ســلطانی سروســتانی، پرویــز 
ســهیا  پناهی هــا،  پانتــه آ  عباســی،  فاحی پــور، گاره 
ــریال  ــتند. س ــریال هس ــران س ــه بازیگ ــوی ... از جمل رض

»شــهرزاد« هــر دوشــنبه عرضــه می شــود.

تلویزیون

سریال »سایه بان« کلید خورد
ســریال »ســایه بان« بــه تهیه کنندگــی نویــد محمــودی در حوالــی پــل چوبــی 
تهــران کلیــد خــورد. در اولیــن روز از ضبــط ســریال »ســایه بان« علــی اوســیوند 

و مجتبــی پیــرزاده مقابــل دوربیــن جمشــید محمــودی قــرار گرفتنــد. 
ــان شــکل  ــی جوان ــردی و همدل ــا خــط محــوری جوانم ــه ب ــه ک ــن مجموع ای
ــعید  ــط س ــود، توس ــن ش ــه آنت ــاه روان ــل آذرم ــت از اوای ــرار اس ــه و ق گرفت

دولت خانــی و جمشــید محمــودی نگاشــته شــده اســت. 
ــروز  ــی ام ــه  زندگ ــایه بان، قص ــده: »س ــریال آم ــن س ــتان ای ــه داس در خاص
ــا  ــزرگ شــده اند ت ــه ای کارگرنشــین ب ــه در منطق ــق ک ــا و شماســت؛ دو رفی م
ــد.  ــد کــه چــراغ خانه هایشــان را روشــن نگــه دارن ــاش می کنن ــای جــان ت پ
ایســتاده اند در برابــر سرنوشــت ســرکش. عشــق و ایمــان، خــون می شــود در 
رگ هایشــان تــا از پــا نیفتنــد و دلخــوش بماننــد بــه رحمــت خــدا و فرداهــای 
بهتــر؛ امــا زخمــی در راه اســت؛ زخمــی کــه ســنگ محکــی اســت بــرای رفاقــت 

دیرینه شــان ...« 
»ســایه بان«، محصــول گــروه فیلــم و ســریال شــبکه دو اســت و از بازیگــران 
ــان،  ــا حاجی ــان، آزیت ــا تیموری ــارخ، رؤی ــن ت ــه امی ــوان ب ــه می ت ــن مجموع ای
ــر، کاوه  ــتی مهدوی ف ــیوند، هس ــی اوس ــی، عل ــزاد فراهان ــه، به ــوش نظری پری
خداشــناس، خاطــره حاتمــی، مجتبــی پیــرزاده، حســام محمــودی اشــاره کــرد. 
ــر  ــرداری: امی ــر تصویرب ــد از: مدی ــایه بان« عبارتن ــریال »س ــل س ــر عوام دیگ
ــی،  ــا باقربیگ ــد: علیرض ــر تولی ــوردی، مدی ــعید بجن ــردار: س ــوی، صداب موس
ــا  ــم: محمدرض ــراح گری ــی، ط ــرزاد رحمان ــز: ف ــردان و برنامه ری ــتیار کارگ دس
ــری،  ــاز اکب ــاس: مهرن ــی، طــراح لب ــه: امیرحســین بابای قوامــی، طــراح صحن
ــه:  ــی صحن ــدم، منش ــادری اق ــا ق ــژه: علیرض ــای وی ــری جلوه ه ــراح و مج ط

ــوری. مهــر ــاح ذی ن ــکاس: فت ــک، ع ــان تاجی مرج

موسیقی

موسیقی »ابد و یک روز« از زبان سازنده
آهنگســاز فیلــم »ابــد و یــک روز« بــه بهانــه انتشــار آلبــوم موســیقی 
ــرای ســاخت  ــا و دغدغه هــای خــود ب ــر ســینمایی از انگیزه ه ــن اث ای
موســیقی فیلــم برگزیــده جشــنواره ســی وچهارم فیلــم فجــر ســخن 

گفــت. 
ــه  ــت ک ــه اس ــامل 11 قطع ــوم ش ــن آلب ــت: ای ــا گف ــد رئیس دان امی
بعضــی از آثــار در متــن فیلــم گنجانــده نشــده بــود؛ امــا مــا تصمیــم 
ــن  ــرد، ای ــرار می گی ــب ق ــش روی مخاط ــه پی ــی ک ــم در آلبوم گرفتی
ــده  ــو نوازن ــوم حســام اینانل ــن آلب ــز منتشــر شــود. در ای ــات نی قطع
ــده  ــاب، محمدرضــا پوســتی نوازن ــده رب ــی نوازن ــی توکل کمانچــه، عل

ــت.  ــروه اس ــتیار گ ــا دس ــروزه رئیس دان ــود و فی ع
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بــا تاخیــری دوســاله بــرای 
انتشــار آلبــوم فیلــم »ابــد و یــک روز« اقــدام کــرده، بیــان کــرد: ایــن 
ــه اکــران  ــا تاخیــری دوســاله نســبت ب ــوم ب ــود کــه آلب ــل مــن ب تعل
فیلــم منتشــر شــود؛ کمــا اینکــه اصــا هــم قصــد نداشــتم آلبــوم را 
ــان و  منتشــر کنــم؛ امــا بعــد از بازخــورد خوبــی کــه از ســوی مخاطب
ــوم  ــک آلب ــب ی ــا کار را در قال ــدم ت ــب ش ــم، ترغی ــان گرفت کارشناس

منتشــر کنــم. 
ــن اساســا خــود را آهنگســاز  ــرد: م ــد ک ــن آهنگســاز ســینما تاکی ای
ــند،  ــن را می شناس ــان م ــه مخاطب ــی ک ــا آنجای ــم و ت ــم می دان فیل
بنــده طــی ایــن ســال ها عمــده تمرکــزم را روی حــوزه ســینما و کار بــا 
هنرمندانــی چــون ابوالفضــل جلیلــی، رخشــان بنی اعتمــاد، کیانــوش 
ــوف  ــر معط ــام دیگ ــردان صاحب ن ــژاد و کارگ ــاری، علیرضــا داوودن عی

ــرده ام. خبرآنالیــن ک

تجسمی

نمایشگاه لباس عاشورایی فراخوان داد
فراخــوان دومیــن نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی از ســوی بنیــاد ملــی 
مــد و لبــاس کشــور منتشــر شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی کارگــروه 
ــاس عاشــورایی در  ــن نمایشــگاه لب ــاس، دومی ــد و لب ســاماندهی م
راســتای تحقــق اهــداف ســبک زندگــی اســامی و ایرانــی، اســتفاده 
از قابلیت هــای طراحــی، دوخــت و تولیــد در عرصــه لباس هــای 
عاشــورایی، هرچــه بهتــر برگــزار کــردن شــعائر مذهبــی و عاشــورایی، 
تأثیــر آن در شــئونات مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه و کارکــرد 
آن در ســبک زندگــی اســامی و ایرانــی در دو بخــش اصلــی و جنبــی 

ــود.  ــزار می ش برگ
ــی  ــگ غن ــای فرهن ــعائر و احی ــم ش ــدف تعظی ــا ه ــداد ب ــن روی ای
اســام در راســتای قانــون کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس، ترغیــب 
و تشــویق طراحــان بــرای ارائــه ایده هــا بــا نــگاه دینــی و طــرح لبــاس 
ــف، ارج  ــنی مختل ــای س ــورایی در گروه ه ــزاداری و عاش ــی، ع مذهب
نهــادن بــه زحمــات پیشکســوتان، چهره هــای مانــدگار و فعــاالن ایــن 
ــرم و  ــای مح ــرد آن در روزه ــاس و کارب ــش لب ــی نق ــه، بررس عرص
ــوام  ــری نشــانه های اق ــگ عاشــورا، به کارگی ــال فرهن شــیوه های انتق
ــج  ــری از تروی ــورایی و جلوگی ــی و عاش ــای مذهب ــی در لباس ه ایران
ــزار  ــی برگ ــای مذهب ــزاداری و هیئت ه ــم ع ــذل در مراس ــاس مبت لب

خواهــد شــد. 
قــرار اســت نمایشــگاه آثــار ایــن دوره، شــهریورماه امســال برپــا شــود. 
ــگاه  ــن نمایش ــوان دومی ــل فراخ ــن کام ــد مت ــدان می توانن عاقه من
لبــاس عاشــورایی را در ســایت رســمی بنیــاد ملــی مــد و لباس کشــور 

بــه نشــانی www.iranmode.com ببیننــد. خبــر فارســی

و  رادیـویــــی  برنامه ســـازی  فرهنــگ  در 
تلویزیونــی، اصطــاح اوج و فــرود برنامــه 

اصطاحــی رایــج اســت. 
ــهرت  ــا ش ــه ب ــی دارد ک ــه ای اوج ــر برنام ه
ــدان  ــان و منتق ــین مخاطب ــال و تحس و اقب
همــراه اســت و فــرودی دارد کــه بــا کاهــش 
انتقــادات  افــت مخاطــب و  محبوبیــت و 
کارشناســان رســانه قریــن می شــود. برنامــه 
»خندوانــه« اکنــون دوران فــرود خــود را 

ســپری می کنــد. 
ــکار  ــاد و ابت ــرژی زی ــا ان ــه ب ــد جــوان ک رامب
عمــل و چــراغ ســبز صداوســیما درصــدد 
ــام و تمــام از ظرفیــت اقتصــادی  اســتفاده ت
اسپانســرهای بــزرگ اســت، توانســت برنامــه 
بــه  دوم  و  اول  فصــل  در  را  »خندوانــه« 

ــد.  ــرا کن ــو اج ــن نح بهتری
از فصــل ســوم علی رغــم ورود تهیه کننــده 
نتوانســت  نفــوذش  صاحــب  و  پرقــدرت 

آنچنــان کــه بایــد و شــاید رونــد رو بــه رشــد 
ــد. ــه ده ــود را ادام خ

مهم تریــن نقطــه افــول ایــن برنامــه خــروج 
»جناب خــان« بــود. بــدون شــک ادامــه 
جــذاب  کاراکتــر  حضــور  بــدون  برنامــه 
هنرنمایــی  بــا  »جناب خــان«  عروســکی 
محمــد بحرانــی، رامبــد جــوان را بــا مشــکل 
می ســاخت؛  مواجــه  مخاطــب  ریــزش 
ــن  ــق ای ــاد و خال ــاق افت ــه اتف ــی ک موضوع
شــخصیت بــر ســر مســائل مالــی و حقوقــی 
ــه  ــه« ب ــردان »خندوان ــده و کارگ ــا تهیه کنن ب
توافــق نرســید و اکیــپ ســازنده ایــن برنامــه 

ــت.  ــا گذاش ــدی تنه ــی ج ــا خائ را ب
بــه جــای  آمــدن ســه عروســک دیگــر 
ــی  ــم نتوانســت جــای خال »جناب خــان« ه
عروســک محبــوب و صداپیشــه حرفــه ای آن 
ــک ها  ــن عروس ــی زود ای ــد و خیل ــر کن را پ

ــد.  ــه رفتن ــم از برنام ه

از  یکــی  بــه  آوردن  روی  بــا  »خندوانــه« 
تکنیک هــای برنامه هــای رایــج کمــدی در 
ــتندآپ  ــوان اس ــا عن ــی ب ــای غرب تلویزیون ه
تــاش   )stand-up comedy( کمــدی 
ــا از تکاپــو نیفتــد؛ امــا ظاهــرا  زیــادی کــرد ت
ایــن اقــدام تأثیــر معکــوس بــر جــا گذاشــت؛ 
ــا  ــی ب ــاط چندان ــب ارتب ــن قال ــه ای ــرا ک چ

ــت. ــی نداش ــگ ایران فرهن
در اســتندآپ کمــدی دو شــاخص اصلــی 
ــا  ــوخی ب ــی و ش ــوخی های جنس ــی ش یعن
ــر دوی  ــه ه ــی دارد ک ــش مهم ــاهیر، نق مش
ــی  ــانه مل ــز رس ــوط قرم ــوارد از خط ــن م ای
ممیزهــای  و گرچــه  می شــوند  محســوب 
و  پخــش  ارزیابــان  )مدیــران،  تلویزیــون 
بازبین هــای ســیمای جمهــوری اســامی 
ایــران( بــا تســاهل و تســامح اجــازه عبــور از 
ایــن خــط قرمزهــا را بــه ســازندگان خندوانــه 
داده انــد، امــا بخشــی از افــکار عمومــی علیــه 

ایــن تابوشــکنی موضــع گرفته انــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه حضــور رامبــد جــوان 
ــی در ســینما و شــرکت  ــا ســودای کارگردان ب
ــز الزم  ــر تمرک ــم فجــر، دیگ در جشــنواره فیل
ــه را از  ــن برنام ــتن ای ــرای در اوج نگهداش ب
ــران  ــا مماشــات مدی ــر ب ــن ام ــه و ای او گرفت
تلویزیــون بــا نام بــرده جفایــی بــزرگ در 

ــوده اســت.  ــوب ب ــه محب ــن برنام حــق ای
همچنــان کــه ســید علــی احمــدی، بــه 
عنــوان تهیه کننــده برنامــه، نیــز مشــاغل 
مختلــف دیگــری را همزمــان عهــده دار اســت 
ــه  ــی مؤسس ــر عامل ــن آن مدی ــه مهم تری ک
ــازوی  ــوان بزرگ تریــن ب ــه عن تصویــر شــهر ب

شــمار  بــه  تهــران  شــهرداری  رســانه ای 
ــری  ــه هن ــک مجموع ــط ی ــه فق ــی رود ک م
ــت  ــینمایی مل ــس س ــه آن پردی زیرمجموع
ــق  ــق و فت ــی در رت خــود داســتان های فراوان
می طلبــد  بالــی  فراغــت  و  دارد  امــورش 
ــه«  ــه »خندوان ــده برنام ــا تهیه کنن ــه قطع ک
نمی توانــد ایــن فراغــت را داشــته باشــد.

از ســوی دیگــر حجــم فزاینــده تبلیغــات 
بازرگانــی و مصرف گرایــی از شــارژ گوشــی های 
ــری  ــی و تصوی ــوالت صوت ــا محص ــراه ت هم
و هرچــه بتوانــد درآمــدزا باشــد، بخــش 
خــود  بــه  را  برنامــه  زمــان  از  عمــده ای 
اختصــاص داده و مزاحمت هایــی هــم بــرای 
ــار بــه برنامــه پیامــک  بینندگانــی کــه یــک ب
ــا جایــی  ــه وجــود آورده اســت؛ ت ــد، ب می زنن
ــه« در موتورهــای  ــو پیامــک »خندوان ــه لغ ک
جســتجوگر اینترنــت، ترنــد گــوگل شــده 

ــت. اس
ســپردن امــور بــه دســت کارگردانــی کــه 

ــد  ــر می پروران ــری در س ــای بزرگ ت دغدغه ه
و تهیه کننــده ای کــه مشــاغل دیگــری خــارج 
ــی  ــه تاش های ــی ب ــیما دارد، ظلم از صداوس
اســت کــه در خلــق ایــن برنامــه پرمخاطــب 
روا داشــته اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ســاخت یــک برنامــه آســان تر از بــه اوج 
رســاندن برنامــه اســت و در اوج نگهداشــتن 
دیگــری  چیــز  هــر  از  ســخت تر  برنامــه 
ــدام  ــوان از اق ــه نمی ت ــن هم ــا ای ــت. ب اس
ــی  ــه در عذرخواه ــده برنام ــع تهیه کنن به موق
از مشــکات محتوایــی اخیــر برنامــه گذشــت. 
او در یادداشــتی کــه در فضــای مجــازی 
»برنامــه  اســت:  نوشــته  کــرده،  منتشــر 
و  قســمت  پانصــد  از  بیــش  »خندوانــه« 
ــا  ــت. قطع ــان اس ــب خانه هایم ــراه نجی هم
اشــتباهاتی  نیــز  برنامه هــای گذشــته  در 
ــی  ــده مهربان ــا دی وجــود داشــته کــه شــما ب

و عطوفــت از آن هــا گــذر کردیــد. 
اکنــون نیــز انتظــار داریــم بــا دیــده خطاپوش 
ــویم و  ــه ش ــان مواج ــان مهرب ــما همراه ش
ــای  ــر و تجربه ه ــای بی نظی ــی لحظه ه تمام
خــوب، تاثیرگــذار و جالــب توجهــی را کــه در 
ــته ایم،  ــم داش ــا ه ــال ب ــه س ــن س ــول ای ط

ــد.«  فرامــوش نکنی
بایــد دیــد ایــن اقــدام مناســب می توانــد بــه 
ــه  ــه« ب ــدار »خندوان ــه پرطرف بازگشــت برنام
ریــل و بهبــود کیفــی آن منجــر شــود و ایــن 
برنامــه را دوبــاره بــه اوج بازگردانــد یــا خــدای 
زیبایــی  جــام  شکســتن  شــاهد  نکــرده 
ــیده و  ــختی تراش ــه س ــه ب ــود ک ــم ب خواهی

ــت. ایســنا ــده اس ــت ش درس

ــه نویســندگی و  ــی« ب ــش »المبورگین اجــرای یکشنبه شــب نمای
کارگردانــی ســیامک صفــری بــه دلیــل قطــع عمــدی بــرق ســالن 
ــل  ــه دلی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــد؛ اخال ــال ش ــار اخت دچ
ــش  ــن نمای ــر( در ای ــده - بازیگ ــت )خوانن ــد صف ــور حمی حض
ــش  ــن نمای ــده رپ، در ای ــت، خوانن ــد صف ــور حمی ــد. حض باش
چنــدی پیــش حاشیه ســاز شــده بــود؛ حاشــیه هایی کــه بــه نظــر 
می رســید ناشــی از اعمــال نظــر دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ 
ــر  ــر حضــور یــک خواننــده رپ در تئات و ارشــاد اســامی مبنــی ب
ــرای حضــور یــک خواننــده در  اســت؛ اتفاقــی کــه پیــش از آن ب
نمایــش »تهــران، هملــت، ۲01۷« بــه کارگردانــی کیومــرث مــرادی 
ــود؛ هرچنــد کــه منجــر بــه حضــور  نیافتــن  هــم پیــش آمــده ب
ایــن خواننــده در طــول اجــرا نشــد. پــس از حاشــیه هایی دربــاره 
ــر  ــر مبنــی ب ایــن مســئله و اعتــراض تعــدادی از هنرمنــدان تئات
اینکــه دفتــر موســیقی نبایــد در ایــن زمینــه دخالــت کنــد، پــای 

علــی مرادخانــی، معــاون هنــری وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
ــه بیــن  ــزوم تعامــل دوجانب ــی از ل ــاز شــد. مرادخان ــه ماجــرا ب ب
ــاد  ــه ایج ــت ک ــواردی ســخن گف ــن م ــر در چنی موســیقی و تئات
واحــدی مشــترک را بــرای صــدور مجــوز در ایــن زمینــه ضــروری 
می کنــد. بــا ایــن همــه نمایــش »المبورگینــی« از ۲۲ تیــر اجــرای 
ــر  ــاوه ب ــرد و ع ــاز ک ــهرزاد آغ ــماره دو ش ــالن ش ــود را در س خ
ســیامک صفــری و اشــکان خطیبــی، حمیــد صفــت نیز بــه عنوان 
خواننــده - بازیگــر پــس از دریافــت مجوزهــای الزم در ایــن اثــر 
ــش  ــن نمای ــرد. در ســومین اجــرای ای ــدا ک نمایشــی حضــور پی
ــرق ســالن از  ــه، ب ــه محــض حضــور حمیــد صفــت روی صحن ب
ســوی مســئول ســالن قطــع شــد. تماشــاگران بــا روشــن کــردن 
ــور گوشــی های همــراه خــود خواســتار ادامــه اجــرا شــدند و از  ن
ایــن لحظــه بــه بعــد حمیــد صفــت در روشــنایی نــور گوشــی های 

همــراه، اجــرای خــود را در نمایــش بــه پایــان بــرد. ایلنــا

 پرویــز پورحســینی، بازیگــر پیشکســوت ســینما و تلویزیــون 
در عیــن حــال کــه تعامــل میــان اهالــی رســانه و اهــل فرهنــگ 
ــه  ــی را ک ــب انتقادات ــد، اغل ــویه می دان ــل و دوس ــر را متقاب و هن
ــی  ــود نوع ــده وارد می ش ــار ساخته ش ــر آث ــانه ها ب ــوی رس از س
محاکمــه کــردن می دانــد، نــه نقــد منصفانــه. ایــن بازیگــر دربــاره 
تعامــل رســانه ها بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــود  ــه ب ــم همین گون ــامی ه ــاب اس ــش از انق ــن روال از پی ای
ــا  ــه محاکمــه شــده اند. وی ب ــل ب ــوده و تبدی ــط ب کــه نقدهــا غل
اعتقــاد بــر اینکــه نقــد بــه نــوع ادبیــات نقدکننــده هــم بســتگی 
ــی  ــال آقــای مســعود فراســتی ادبیات ــوان مث ــه عن دارد، گفــت: ب
ــرو  ــای خس ــون آق ــی همچ ــدان بزرگ ــه منتق ــد ک ــه کار می برن ب
ــفانه  ــد. متاس ــه کار نمی برن ــی را ب ــن ادبیات ــز چنی ــان هرگ دهق
بعضــی رســانه ها هــم ادبیاتــی بــه کار می برنــد کــه آدم را آشــفته 
می کنــد. البتــه مــا هــم بــه عنــوان مصاحبه شــونده بایــد هوشــیار 

باشــیم و پاســخ های ســنجیده  بدهیــم. خــوب اســت خروجــی 
ــده ای  ــکات آموزن ــا شــنونده، ن ــده ی ــرای خوانن ــه ب ــک مصاحب ی
داشــته باشــد. پورحســینی بــا اعتقــاد بــر اینکــه برخــاف برخــی  
بــه دنبــال پرســش های چالشــی رســانه ها نیســت، گفــت: مــن 
مخالــف بحث هــای چالشــی هســتم. بعضــی رســانه ها بــه 
دنبــال پرســش های چالشــی هســتند؛ امــا بایــد بداننــد کــه ایــن 
کار می توانــد نادرســت باشــد. کار نادرســتی کــه بعضــی رســانه ها 
انجــام می دهنــد ایــن اســت کــه یــک حــرف کوتاهــی از اظهــارات 
مصاحبه شــونده را برجســته می کننــد؛ حرفــی کــه یــک طــرف آن 
یــک جملــه اســت و طــرف دیگــر آن جملــه ای دیگــر؛ امــا وقتــی 
بــه تنهایــی آن جملــه را اســتفاده می کننــد، معنــای دیگــری پیــدا 
ــونده  ــرای مصاحبه ش ــر ب ــث دردس ــا باع ــه این ه ــد و هم می کن
ــا و  ــد باره ــونده بای ــه مصاحبه ش ــت ک ــد از آن اس ــود. بع می ش

بارهــا توضیــح دهــد کــه منظــورش چــه بــوده اســت. ایســنا
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معرفی سبک هنری

عکاسی شهری
تاریــخ عکاســی شــهری را می تــوان بــه دو شــاخه 
تقســیم کــرد؛ از یــک طــرف، شــهرها در چارچــوب 
بــه تصویــر کشــیده  رویکــردی مکان نگارانــه 
شــده اند؛ رویکــردی کــه در آن نــگاه از دور و 
ــن  ــت. در چنی ــوده اس ــت ب ــاز در اولوی ــر ب منظ
ــاختمان های  ــر س ــه ب ــام توج ــی، تم عکس های
ــا  ــا فضــای شــهری ی شــهر و بده بســتان آن هــا ب

ــت.  ــز اس ــان متمرک ــی پیرامونش ــط طبیع محی
ــا  ــد ی ــور ندارن ــا حض ــر ی ــن تصاوی ــردم در ای م
حضورشــان بســیار کم رنــگ اســت. در ســال های 
آغازیــن تاریــخ عکاســی، ایــن رویکــرد بی تردیــد 
عکاســی  در  فنــی  محدودیت هــای  نتیجــه  
ــل  ــز، انگیزه هــا و عل ــاز نی ــا از همــان آغ ــود؛ ام ب
زیبایی شــناختی و هنــری گوناگــون دیگــری هــم 
بــود کــه بــه تدریــج باعــث تولیــد تعــداد زیــادی 

از عکس هــای شــهری خلــوت و خالــی از حضــور 
انســانی شــد. 

از  تقلیــد  بــا  عکس هــا،  ایــن  از  برخــی  در 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــعی ب ــاری، س ــه های معم نقش
ــاری  ــهر و معم ــی از ش ــن و واضح ــر روش تصوی
ــه  ــه ب ــر، توج ــی دیگ ــود؛ در برخ ــه ش ــهر ارائ ش
ســمت بازی هــای انتزاعــی نورهــا و حجم هــا 
ــده  ــعی ش ــم س ــی ه ــد و در بعض ــب می ش جل
بــود احســاس هراســی متعالــی، تــرس یــا 
ــر  ــه تصوی ــدرن ب ــه  م ــی در جامع از خودبیگانگ

ــود.  ــیده ش کش
از طــرف دیگــر، عکاســی شــهری ســنت دیگــری 
ــد.  ــح می ده ــی را ترجی ــر خیابان ــه مناظ دارد ک
در پــاره ای مــوارد، بعضــی ویژگی هــای ایــن 
رویکــرد شــبیه خصوصیــات روش مکان نــگار 
ــاز  ــال در آغ ــوان مث ــه عن ــی( اســت؛ ب )توپوگراف

قــرن بیســتم، اوژن آتــژه، بی آنکــه از دیــدگاه 
عکاســان معمــاری قــرن نوزدهــم تبعیــت کنــد، 
خیابان هــای  از  کــه  عکس هایــی  از  را  مــردم 
پاریــس می گرفــت، حــذف و شــهر را بــه فضایــی 
ــدان  ــاب دن ــه ب ــل کــرد ک ســاکت و مرمــوز تبدی
ــل شــهر پرهیاهــو  ــا تبدی ــود؛ ب سورئالیســت ها ب
بــه تصاویــری ســرد و ســاکن کــه بیشــتر یــادآور 
گورســتان بــود، مســکن و مــأوای ارواحــی محــو 
ــگاه انســان شــهری خیابان گــرد  ــژه ن و مبهــم. آت

ــود.  ــرده ب ــرد را انتخــاب ک و پرســه گ
ــدرن  ــهر م ــم، ش ــه ه ــی همیش ــان خیابان عکاس
پرتحــرک و پــر جنــب و جــوش را بــه نقطــه  مقابل 
آن تبدیــل نمی کننــد؛ یعنــی بــه جــای رؤیایــی و 
ــژه  ــار آت ــی و خامــوش مثــل آنچــه کــه در آث خال
 1930 ســال  پاریــس  از  شــب نگاری هایی  یــا 
ــیاری  ــه گردی، بس ــا پرس ــس ب ــم. برعک می بینی

ــای  ــتم، جلوه ه ــرن بیس ــی ق ــان خیابان از عکاس
ــود  ــای تب آل ــی و ریتم ه ــهر فرنگ ــگ و ش رنگارن
ــیده اند  ــر کش ــه تصوی ــم ب ــهر را ه ــد کالنش و تن
کــه ایــن همــه در ادبیــات و هنرهــای تجســمی 
آثــار اوج دوره  مدرنیســم نیــز جــزو تم هــای 
مــورد توجــه بــوده اســت. ایــن ترکیــب عکاســی 
ــی  ــی زندگ ــش پویای ــی و نمای ــر خیابان از مناظ
ــن  ــی، در اولی ــخ عکاس ــدای تاری ــهری، در ابت ش
ــم  ــده  نوزده ــی در س ــی خیابان ــای عکاس نمونه ه
ــای  ــال در عکس ه ــورد؛ مث ــم می خ ــه چش ــز ب نی
برجســته نمای عکاســی مثــل شــارل نگــر از 
ــر  ــا مناظــر شــلوغ و پ ــان ی مــردم کوچــه و خیاب
ــی  ــی خیابان ــا عکاس ــهری؛ ام ــد ش ــت و آم رف
تنهــا در آغــاز ســده  بیســتم و بــا بــه بــازار آمــدن 
ــل حمــل اســت کــه  دوربین هــای کوچــک و قاب

ــد. ــی می رس ــال و بالندگ ــه اوج کم ب

،،
مهم تریــن نقطــه افــول ایــن برنامــه 
خروج »جناب خان« بود. بدون شــک 
ادامــه برنامــه بــدون حضــور کاراکتــر 
جــذاب عروســکی »جناب خــان« بــا 
هنرنمایی محمد بحرانی، رامبد جوان 
را بــا مشــکل ریــزش مخاطــب مواجــه 

می ســاخت

»خندوانه« و مشکالت روزافزون

وا
�ن

من همانم
خواننده هوتن هنرمند

آهنگساز مهدی نادی صفایی
ترانه سرا هوتن هنرمند، حمزه 

کریم تباح فر

ایماژ
خواننده سهیل شیرنگی
آهنگساز سهیل شیرنگی

نوازنده سهیل شیرنگی، یاسمن 
کوزه گر، آتنا اشتیاقی، آرمان 

نصیری، آنسامبل ذاستا، پریسا 
پیرزاده، مسعود نوروزی، پانیذ 

فریوسفی، پدرام فریوسفی

کالژ
خواننده مهیار طریحی
نوازنده مهیار طریحی

ضبط سیاوش کامکار

احترام متقابل اهالی رسانه و هنرماجرای عجیب نمایش »المبورگینی«
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 کاهش زمان حضور اورژانس 

در مأموریت ها
ــن  ــس کشــور از کاهــش میانگی ــز اورژان ــی مرک ــاون فن مع
زمــان حضــور در مأموریت هــای اورژانــس بــا اســتفاده از 200 

دســتگاه موتورالنــس جدیــد خبــر داد. 
اســماعیل فراهانــی دربــاره افــزوده شــدن 200 دســتگاه 
ــرد: از  ــار ک ــران اظه ــس ته ــاوگان اورژان ــه ن ــس ب موتورالن
مردادمــاه ســال گذشــته بــا برنامه ریــزی جدیــدی کــه 
در شــهر تهــران انجــام شــد، 30 دســتگاه موتورالنــس 
در اورژانــس فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و بعضــی از 

مأموریت هــای اورژانــس بــا آن هــا انجــام شــد. 
وی افــزود: اســتفاده از موتورالنس هــا باعــث کاهــش زمــان 
ــا  ــس ب ــز اورژان ــان مرک ــد و کارشناس ــه ش ــور در صحن حض
تجهیــزات توســط ایــن موتورالنس هــا بــه عنــوان »پیشــرو« 
ــه  ــی را ارائ ــات درمان ــدند و اقدام ــزام می ش ــل اع ــه مح ب
می دادنــد. ســپس اگــر نیــاز بــه خدمــات تخصصــی 
بیشــتری بــود، هماهنگــی الزم بــرای اعــزام آمبوالنــس 

انجــام می شــد. 
معــاون فنــی مرکــز اورژانــس تهــران دربــاره امکانــات 
ــا پیگیری هــای انجام شــده و  ــرد: ب ــوان ک ــا عن موتورالنس ه
همــکاری وزارت بهداشــت، 200 دســتگاه دیگــر از موتورالنس ها 
ــز  ــا مجه ــن موتورالنس ه ــود. ای ــه می ش ــاوگان اضاف ــه ن ب
ــوک  ــتگاه ش ــه دس ــدرن از جمل ــکی م ــزات پزش ــه تجهی ب
الکتریکــی خــودکار، دســتگاه تنفــس مصنوعــی، تجهیــزات 
کامــل، احیــای قلبی ریــوی، دارو، پانســمان و ســت زایمــان 
هســتند و بــا کارشناســان آموزش دیــده بــه همــراه آن هــا بــه 
محــل مأموریــت اعــزام می شــوند. وی افــزود: امیدواریــم بــا 
اضافــه شــدن موتورالنس هــا بــه نــاوگان اورژانــس ســرعت 
حضــور در ماموریت هــای مــا افزایــش یابــد و ایــن کار باعــث 

افزایــش رضایتمنــدی شــهروندان شــود. ایســنا

 خانه های امن، فرصتی برای 
کاهش آسیب های اجتماعی

در جامعــه مدرنیتــه کنونــی و بــا توجــه بــه توســعه تکنولــوژی 
و فناوری هــای روز در دنیــا، خشــونت علیــه زنــان و دختــران 
ــا روحی روانــی و عاطفــی  ــه اشــکال مختلــف از فیزیکــی ت ب
بــروز می کنــد؛ کمــا اینکــه زنــان و دخترانــی هســتند کــه بــه 
ــه  ــوند ک ــار می ش ــیادانی گرفت ــر در دام ش ــی بهت ــد زندگ امی
ــن در  ــد؛ لیک ــر نمی آی ــه نظ ــان ب ــدان آس ــی از آن چن خالص
خانه هــای بازپــروری فرصتــی بــرای زندگــی دوبــاره برایشــان 

ــود.  ــم می ش فراه
دکتــر ســلمان خــدادادی، رئیــس کمیســیون اجتماعــی 
مجلــس شــورای اســالمی، رســیدگی بــه وضعیــت افــرادی را 
کــه دوره هــای بازپــروری را می گذراننــد، از موضوعاتــی عنــوان 
کــرد کــه می بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. خــدادادی تاکیــد 
دارد در صورتــی کــه فرهنگ ســازی الزم بــرای بازگشــت ایــن 
ــی  ــه رضایت بخش ــرد، نتیج ــورت نگی ــه ص ــه جامع ــراد ب اف
حاصــل نخواهــد شــد. خانه هــای امــن، فرصتــی بــرای 
کاهــش آســیب های اجتماعــی اســت تــا زنــان و دخترانــی 
کــه از ســوی خانــواده، نزدیــکان، همســر یــا فرزنــدان دچــار 
ــی  ــه زندگ ــده اند، ب ــرد ش ــه ط ــا از جامع ــیب ی ــی آس نوع

ــد. بهداشــت نیــوز ــادی بازگردن ع

گزارش
»عابرین پیاده«، سومین عامل 

تشدید ترافیک در معابر
کارشناســان می گوینــد بیــش از یک پنجــم افــرادی کــه 
در سراســر دنیــا جــان خــود را در اثــر تصادفــات رانندگــی از 
دســت می دهنــد، »عابریــن پیــاده« هســتند. ایــن در حالــی 
ــر  ــزار نف ــز ســاالنه حــدود 17 ه ــا نی ــه در کشــور م اســت ک
جــان خــود را در حــوادث رانندگــی از دســت می دهنــد و 
در ایــن میــان حــدود 31 درصــد متوفیــان را عابریــن پیــاده 
ــرای  ــد ب ــه بای ــل ک ــل تأم ــاری قاب ــد؛ آم ــکیل می دهن تش

ــرد.  ــری ک ــش آن فک کاه
معمــوال وقتــی می شــنویم کــه حادثــه ای در اثــر برخــورد عابــر 
پیــاده بــا خــودرو رخ داده، مقصــر را راننــده خــودرو می دانیــم؛ 
ــات درصــد  ــه در بعضــی تصادف ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ام
زیــادی از قصــور متوجــه عابــر پیــاده اســت؛ چــرا کــه عابــر بــه 

حقــوق و تکالیــف خــود بی توجــه و از آن هــا نــاآگاه اســت.
 قانونگــذار بــرای ایمنــی و ســالمت عابریــن پیــاده قوانینــی را 
در نظــر گرفتــه کــه بــه جرئــت می تــوان گفــت تعــداد مــواد 
قانونــی کــه تاکیــد بــر حقــوق عابــران دارد، بیــش از 5 برابــر 
ــا  ــه قطع ــت ک ــران اس ــران و ناظ ــف عاب ــی تکلی ــواد قانون م
ــا حقــوق و تکالیــف خــود مانعــی در بــروز  آشــنایی آن هــا ب

ــود.  ــوادث می ش ح
تعــرض عابــر پیــاده بــه خیابــان، یکــی از شــایع ترین 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــردم اس ــاز م ــات حادثه س تخلف
ــی و رانندگــی  ــه راهنمای ــاده 215 آیین نام ــر اســاس م ــه ب ک
کــه وظایــف 9گانــه ای را بــرای عابــر پیــاده برشــمرده، عابریــن 
ــاده،  ــای پی ــا از گذرگاه ه ــرض راه، تنه ــور از ع ــرای عب ــد ب بای
ــد.  ــور کنن ــاز عب ــی مج ــای زیرزمین ــی و گذرگاه ه ــل هوای پ

ــرض  ــور از ع ــگام عب ــتند هن ــف هس ــران مکل ــن عاب همچنی
یــا طــول ســواره رو بــا توجــه بــه عالئــم راهنمایــی و رانندگــی 
خط کشــی گذرگاه هــای  نقــاط  از  محــل  در  نصب شــده 
ــر  ــد؛ اگ ــتفاده کنن ــژه اس ــیرهای غیروی ــطح و مس غیرهمس
عابــران بــه ایــن تکلیــف عمــل نکننــد، در صــورت تصــادف بــا 
وســیله نقلیــه، راننــده )مشــروط بــه اینکــه کلیــه مقــررات را 

ــرده باشــد(، مســئولیتی نخواهــد داشــت.  ــت ک رعای
ــاون حمــل و  ــه مع ــه ک ــاده« آن گون ــن پی ــی عابری »بی توجه
ــل  ــومین عام ــد س ــران می گوی ــهرداری ته ــک ش ــل ترافی نق
در تشــدید ترافیــک چهارراه هــای تهــران اســت کــه عابریــن 

نقــش اصلــی و اساســی در ایــن بیــن دارنــد. 
مازیــار حســینی بــا بیــان اینکــه عابریــن پیــاده بــه بخشــی از 
ــادی در کاهــش  ــر زی ــدل شــده اند و تاثی ــان ترافیــک ب جری
و افزایــش ترافیــک دارنــد، گفــت: متاســفانه عابریــن بــدون 
توجــه بــه حریــم خیابــان، هــر کجــا کــه دلشــان بخواهــد از 
عــرض معابــر عبــور می کننــد؛ در حالــی کــه بــر اســاس قانون 
عابریــن نمی تواننــد از هــر کجایــی کــه بخواهنــد، عبــور کننــد. 
حقــوق و تکالیــف عابــران پیــاده طــی ســال های متمــادی از 
خاطر هــا رفتــه اســت؛ امــا آنچــه مهــم اســت اینکــه عابــران 
بــه قربانیــان همیشــگی معابــر و برخــورد بــا خودروهــا بــدل 
شــده اند و شــاید وقــت آن رســیده کــه تنهــا و تنهــا بــا رعایــت 

قانــون، مانعــی بــرای مــرگ شــویم. ایســنا

کوتاه حوادث 
 تیراندازی در میدان المپیک 

یک کشته بر جای گذاشت
صبــح روز دوشــنبه مامــوران پلیــس در عملیــات تعقیــب و 
گریــز، مجبــور بــه اســتفاده از ســالح شــدند کــه در جریــان 
تیرانــدازی مامــوران در میــدان المپیــک تهــران، یــک دختر 

20 ســاله کشــته شــد و دو مــرد مجــروح شــدند. 
ســردار ســاجدی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران دربــاره 
ــه از گــزارش یــک ســرقت و زورگیــری اطــالع  ایــن حادث
ــی  ــروی انتظام ــت نی ــوران گش ــی آن مام ــه در پ داده ک
ــس از دســتور ایســت از  ــه ســارقین می شــوند و پ متوج
ســوی مأموریــن و فــرار ســارقین تعقیــب و گریــز شــروع 

می شــود. 
ــوران  ــز مام ــب و گری ــن تعقی ــه ای ــت در ادام ــی اس گفتن
نیــروی انتظامــی پــس از چنــد شــلیک هوایــی بــا رعایــت 
قوانیــن بــه ســمت خــودروی در حــال فــرار شــلیک 

تهــران نیــوز می کننــد. 

قتل برای شوخی کردن
ــام  ــه ن 08 اســفندماه ســال گذشــته مــردی 29 ســاله ب
مهــدی، ســوار بــر خــودروی وانــت خــود وارد کارگاه 

ــد. ــهر ش ــه باقرش ــتیک در منطق ــات پالس ضایع
 مهــدی از مدت هــا قبــل بــرای خریــد و فــروش ضایعات 
بــه ایــن کارگاه می آمــد؛ امــا آن روز در نبــود مدیــر کارگاه 
مهــدی شــروع بــه شــوخی کردن بــا کارگــران کــرد. 
شــوخی ای کــه خیلــی زود رنــگ و بــوی دعــوا بــه خــود 
گرفــت. بــا شــدت گرفتــن دعــوا، مهــدی دســت بــه چاقو 
ــل خــودش  ــران را مقاب ــی از کارگ ــه یک ــی ک ــرد و زمان ب
ــرار داد و از محــل  ــدف ق ــو ه ــه چاق ــا ضرب ــد، او را ب  دی

گریخت. 
بــا تمــاس کارگــران بــا اورژانــس و کالنتــری 175 
ــن  ــدند. در اولی ــر ش ــل حاض ــوران در مح ــهر مأم باقرش
گام معلــوم شــد کارگــر 18 ســاله کــه علــی نــام 
داشــت، بــه علــت شــدت جراحــت فــوت شــده اســت؛ 
بنابرایــن پرونــده بــا موضــوع قتــل عمــد تشــکیل شــد و 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی مأمــور رســیدگی 

ــدند.  ــده ش ــه پرون ب
در اولیــن گام خانــه مهــدی، عامــل حادثــه در باقرشــهر 
ــم از محــل  ــه مته ــوم شــد ک ــا معل شناســایی شــد؛ ام
گریختــه اســت. کارآگاهــان ســرانجام مخفیــگاه مهــدی 
را در اسالمشــهر شناســایی و دو روز قبــل او را بازداشــت 
ادامــه                   بــاره  ایــن  در  بیشــتر  بررســی های  کردنــد. 

ک تابنــا دارد. 

قتل زن باردار در مسکن مهر
مــرد همســرکش در یکــی از واحدهــای مســکن مهــر 

نــکا زنــش را بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل رســاند. 
ــه در ازدواج دوم خــود  ــل ک ــن گــزارش، قات ــر ای ــا ب بن
ــل رســاندن همســر  ــه قت ــرد، پــس از ب ــه ســر می ب ب
38 ســاله خــود در تمــاس تلفنــی بــا خانــواده 
مقتــول خبــر از کشــتن همســر خــود می دهــد. 
تــالش مامــوران بــرای دســتگیری ایــن متهــم ادامــه                 

دارد. جــام نیــوز

کنش    وا

 معاون مرکز امور بین الملل 
وزارت آموزش و پرورش   

در حال حاضر محدودیت هایی که قبال اعمال می شد 
برداشته شده و امسال دانش آموزان اتباع می توانند 
همانند سایر دانش آموزان انتخاب رشته کنند و وارد 

دوره متوسطه دوم شوند. اگر اتباع دارای مدارک اقامتی 
باشند، بدون مشکل و همانند سایر دانش آموزان 

می توانند به مدارس مراجعه کنند و ثبت نام خود را 
انجام دهند؛ اما اگر اتباع خارجی دارای مدارک هویتی 

و اقامتی نباشند، باید در مرحله اول به دفاتر کفالت 
مستقر در استانداری ها مراجعه و کارت ویژه تحصیلی 

دریافت کنند که این امکان هم اکنون فراهم است و 
مشکلی برای مراجعه به دفاتر کفالت وجود ندارد.

مجید قناد   
آموزش های اولیه ایمنی جنسی باید در وهله  اول 
از سوی والدین و خانواده ها به کودک اطالع رسانی 

شود؛ چرا که بسیاری از مسائل از خود خانواده نشأت 
می گیرد. بنابراین والدین باید با ظرافت خاص بچه ها 
را با این مقوله آشنا کنند. تلویزیون باید اجازه بدهد تا 

برنامه سازان ما تا جایی که احساس کنند به جایی لطمه 
نمی خورد، بازتر حرف بزنند و در بعضی مباحث آموزشی 
فراتر پیش بروند. رسانه مثل یک معلم است و می تواند 

با حضور کارشناسان به خوبی بچه ها را آموزش دهد.

کارشناسان اقتصادی   
عربستان امسال به لطف برگزاری حج و عمره، بیش از 
70 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. این میزان 
درآمد چشمگیر به لطف ورود 9 میلیون زائر خواهد بود 

که امسال مناسک حج و عمره را به جا خواهند آورد.

رئیس انجمن مددکاری ایران   
متاسفانه ارائه آموزش خودمراقبتی در کشور تابو است؛ 

این در حالی است که باید بدانیم آموزش چنین مسائلی 
صرفا و لزوما به معنای ترویج ارتباط جنسی نیست. 

بسیاری از خانواده ها در برابر تعرض جنسی کودکان خود 
به دلیل حفظ آبرو سکوت می کنند؛ در حالی که با ارائه 

آموزش های الزم و فرهنگ سازی های درست بر روی 
این مسائل سرپوش گذاشته نخواهد شد.

رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر   
همچنان امدادرسانی به چهار شهرستان ایرانشهر، دلگان، 
فنوج و سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان 
ادامه دارد و در مجموع امدادگران هالل احمر به 20 شهر 
و روستا و 2300 نفر امدادرسانی کردند. از این میان به 

1087 نفر اسکان اضطراری داده شد و 53 نفر به مناطق 
امن منتقل شدند. 

امدادگران پنج نفر را نیز در این مناطق نجات دادند. در 
طول عملیات تاکنون 21 دستگاه خودرو از مسیر سیالب 
رهاسازی شد؛ همچنین 227 امدادگری که در قالب 28 

تیم کار امدادرسانی را انجام می دهند، اقالم مختلفی 
از جمله چادر، پتو، کنسروجات، برنج و حبوبات را بین 

حادثه دیدگان توزیع کردند.

قصه پر غصه »کیمیا«

ــای 7 ســاله را همــه شــنیده اند. دختربچــه ای  داســتان آتن
ــش  ــه صاحب ــت ک ــازه ای رف ــه مغ ــوردن ب ــرای آب خ ــه ب ک

ــود و ... . ــرده ب ــاد ب ــی و انســانیت را از ی رســم مهربان
ــر آزار  ــه خب ــده ک ــرد نش ــادی س ــای پارس آب ــوز داغ آتن هن
ــرز ســر  ــت جنســی دخترکــی 7 ســاله در اســتان الب و اذی
ــه از  ــا ک ــام کیمی ــه ن ــری ب ــت. دخت ــاده اس ــا افت زبان ه
ــا  ــن روزه ــا ای ــت ت ــرار گرف ــاوز ق ــورد تج ــدری م ــرف ناپ ط
ــذ  ــد. آدرس روی کاغ ــتان روزگار بگذران ــت بیمارس روی تخ
ــاق 103.  ــودکان. ات ــش ک ــه دوم. بخ ــم. طبق ــگاه می کن را ن
در اتــاق بــاز اســت و مــددکاری کــه کارهــای درمانــی کیمیــا 
را انجــام می دهــد کنــار تختــش نشســته اســت. عروســکی 
ــش  ــه نام ــری ک ــاده و دخت ــت افت ــه تخ ــفیدرنگ گوش س
ــگار  ــده. ان ــک خوابی ــار عرس ــدا کن ــت، آرام و بی ص کیمیاس
ــرژی.  ــر از ان ــت و پ ــاله اس ــری 7 س ــه دخت ــگار ک ــه ان ن
ــا  ــا نه تنه ــا کیمی ــوند؛ ام ــد نمی ش ــا بن ــاالنش یک ج همس
حــرف نمی زنــد و بــازی نمی کنــد، بلکــه بــا عروســک 
ســفیدرنگش هــم قهــر کــرده. کنــارش می نشــینم. ملحفــه 
ــا  ــد ب ــد و می گوی ــش می کش ــکی اش را روی صورت عروس

ــرم... . ــه قه هم
ــد:  ــا می گوی ــه کیمی ــت ب ــن حرک ــدن ای ــا دی ــددکارش ب م
ســعی کــن بخوابــی عزیــزم. مــا چنــد دقیقــه بعــد 
ــم  ــرک می کنی ــا را ت ــوت و آرام کیمی ــاق خل ــم. ات برمی گردی
تــا بــرای چنــد لحظــه پــای صحبــت و درددل مــددکار کیمیــا 
بنشــینیم و جویــای حــال دختــر 7 ســاله باشــیم؛ دختــری 

ــد.  ــم درد می کن ــدش ه ــا لبخن ــن روزه ــه ای ک
کیمیــای 7 ســاله بــه همــراه مــادر و مادربزرگــش در کــرج 
زندگــی می کــرد؛ پــس از ســلب حضانــت او از پــدر واقعــی 
)بــه دلیــل اعتیــاد شــدید، عــدم حمایــت مالــی و عاطفــی 
ــتم  ــرب و ش ــمی و ض ــت جس ــر، آزار و اذی ــد و همس فرزن
ــه مــادرش داده  ــت کــودک ب ــا و مــادرش و...( حضان کیمی

شــد و پــدر و مــادر از هــم جــدا شــدند. 
مهرآفریــن  خیریــه  موسســه  مــددکار  موســوی  رقیــه 
می گویــد: پــس از گذشــت حــدود یــک ســال، مــادر کیمیــا، 
بــرای تأمیــن مخــارج و دیگــر حمایت هــا بــا مــردی ازدواج 
کــرد کــه 5 ســال از او کوچک تــر بــود. موســوی می افزایــد: 
طبــق بررســی های صورت گرفتــه مشــخص شــد بابــک 
ــکار  ــه(، دارای اف ــدر )شیش ــواد مخ ــرف م ــر مص ــالوه ب ع
ــی  ــا زمان ــادر کیمی ــت. م ــاص اس ــات خ ــب و توهم عجی
ــک ازدواج کــرده  ــا باب ــن رفتارهــا می شــود کــه ب متوجــه ای

ــود. ب
ــه  ــس از اینک ــد: پ ــح می ده ــوص توضی ــن خص  وی در ای

مددجــو )مــادر کیمیــا( بــا همســرش عقــد موقــت )صیغــه( 
بابــک  از ســوی  رفتارهــای عجیبــی  متوجــه  می کنــد، 
ــی  ــب قــرص خواب ــن رفتارهــای عجی می شــود. یکــی از ای
اســت کــه هــر شــب بــه مــادر کیمیــا مــی داد؛ بــه ایــن بهانــه 

کــه خوابــی آرام تــر داشــته باشــد. 
موســوی می افزایــد: پــدر ناتنــی بارهــا )طبــق گفتــه کیمیــا 
70 بــار( بــه وی تجــاوز کــرده اســت. مــادر از ایــن تجاوزهــا 
ــم او  ــی بگویی ــه قاض ــت دارد ب ــوده و درخواس ــالع ب بی اط

ــت.  ــاه اس ــا( بی گن ــادر کیمی )م
وی ادامــه می دهــد: از آنجــا کــه خــواب مــادر کیمیــا 
ــک از  ــرص خــواب هــم می خــورده، باب ــوده و ق ســنگین ب
ــرده و  ــتفاده می ک ــداوم سوء اس ــنگین و م ــواب س ــن خ ای

ــت.  ــه اس ــاله می پرداخت ــر 7 س ــه آزار دخت ب
ــوز  ــا هن ــم. کیمی ــاق بازمی گردی ــه ات ــد ب ــه بع ــد دقیق چن
عالقــه ای بــه صحبــت کــردن نــدارد؛ امــا وقتــی مــددکار بــا 
 او صحبــت می کنــد، عروســکش را در آغــوش می گیــرد 
ــه تعریــف ماجرایــی می کنــد  ــه شــروع ب ــان کودکان ــا زب و ب

کــه بارهــا و بارهــا تکــرار شــده اســت. 
دختــرک معصــوم بــه راحتــی دربــاره نحــوه  ارتبــاط ناپــدری 
ــن  ــرار ای ــان از تک ــن نش ــد و ای ــح می ده ــود توضی ــا خ ب
اتفــاق و پذیــرش اجبــاری )بــه دلیــل تــرس از تنبیــه 
ــی  ــز از زندان ــادر نی ــلنگ( دارد. م ــیله ش ــه وس ــی ب فیزیک
شــدن در خانــه توســط همســر، مــورد ضــرب و شــتم قــرار 
دادن بــه وســیله  شــلنگ، اجبــار بــه اســتفاده از قرص هــای 
ــد.  ــت می کن ــرش صحب ــود و دخت ــواب آور خ ــرک و خ مح
ناپــدری متجــاوز پــس از بازداشــت و زندانــی شــدن اعتــراف 
ــه  ــا عالق ــه دختربچه ه ــوده و ب ــت ب ــه شیطان پرس ــرده ک ک
داشــته و بــه خاطــر کیمیــا بــا مــادرش ازدواج کــرده اســت. 
طبــق گفتــه مــددکار کیمیــا، مــادر کیمیــا کــه دچــار مشــکل 
عصبــی شــدیدی شــده، تحــت درمــان قــرار گرفتــه و کیمیــا 

بــه بهزیســتی ســپرده خواهــد شــد. 
وی می افزایــد: بی اطالعــی و نداشــتن آگاهــی از ســوی 
مــادر جهــت مراقبــت از کــودک و نــدادن آمــوزش بــه کــودک 
ــوار   ــاق ناگ ــن اتف ــروز ای ــل ب ــی از عل ــع آزار جنس در مواق

اســت. 
 کیمیــا را بــا تمــام دردهــا و تلخی هایــی کــه بــر روح 
و جســمش وارد شــده تــرک می کنیــم؛ کیمیایــی کــه بــرای 
ــک  ــه ی ــاز دارد؛ آن هــم ن ــان نی ــه زم ــش ب ــام زخم های التی
ــن  ــس از ای ــد ســال. شــاید پ ــه چن ســال و دو ســال؛ بلک
ــد؛  ــدا کن ــام پی ــش التی ــی از دردهای ــی اندک ــان طوالن زم

ــارس ــاید... . ف ش
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ــر 30  ــرورش از ه ــوزش و پ ــالم آم ــاس اع ــر اس ب
ــر  ــا یــک نف ــی، تنه ــوم تجرب دانش آمــوز رشــته عل

ــکی را دارد.  ــته پزش ــی در رش ــانس قبول ش
پزشــکی  رشــته های  در  قبولــی  کــم  شــانس 
موضــوع عجیبــی نیســت و در بســیاری از کشــورها 
نیــز قبولــی در رشــته های پزشــکی کار ســختی 
اســت؛ امــا ایــن مشــکل زمانــی بــه بحــران تبدیــل 
ــته  ــن رش ــه ای ــرای ورود ب ــا ب ــه تقاض ــود ک می ش
ــه مســئوالن  ــه گفت ــرود. ب ــر ب ــول فرات از حــد معم
آمــوزش و پــرورش در بعضــی اســتان های کشــور 
ــته  ــی رش ــوزان متقاض ــد دانش آم ــدود 70 درص ح

ــی هســتند.  ــوم تجرب عل
ــرش  ــت پذی ــچ اســتانی ظرفی ــات هی ــا امکان قطع
رشــته  یــک  در  را  دانش آمــوز  از  حجــم  ایــن 
ــر  ــکان فراهــم شــود، ب ــن ام ــر هــم ای ــدارد و اگ ن
ــکالت  ــود مش ــته ها خ ــوازن در رش ــوردن ت ــم خ ه

بســیاری را بــرای آینــده ایجــاد می کنــد. 
تحقیقــات آمــوزش و پــرورش نشــان می دهــد 
ــرای  ــه اســتعداد الزم را ب ــراد ن ــن اف بســیاری از ای
ورود بــه دنیــای پزشــکی دارنــد و نــه اصــوال عالقــه 
ــکی  ــای پزش ــوی دنی ــمت و س ــه س ــراد ب ــن اف ای
اســت؛ امــا دلیــل اصــرار ایــن تعــداد از افــراد بــرای 

حضــور در رشــته پزشــکی چیســت؟
 رؤیای پولدار شدن

شــاخص ترین دلیــل بســیاری از ایــن افــراد بــرای 

ــدن  ــدار ش ــای پول ــکی، رؤی ــای پزش ــه دنی ورود ب
اســت. مشــکالت اقتصــادی کشــور در بیــش از دو 
دهــه اخیــر و شــکاف طبقاتــی عمیــق ایجادشــده 
باعــث بــه وجــود آمــدن قشــرهای خاصــی در 
جامعــه شــده کــه بــه ســبب نــوع شغلشــان 
ــن  ــه ای ــارغ از اینک ــد. ف ــادی دارن ــای زی درآمده
افــراد لیاقــت ایــن درآمــد را دارنــد یــا خیــر  بخــش 
ــا  ــد ی ــی ندارن ــد خوب ــه درآم ــه ک ــی از جامع بزرگ
ــر  ــه ه ــتند، ب ــر هس ــط فق ــر خ ــالح زی ــه اصط ب
ــن قشــر  ــه ای ــا خــود را ب ــد ت کاری دســت می زنن

ــانند.  برس

ایــن  بــرای  نمونه هــا  شــاخص ترین  از  یکــی 
ــازار  ــه ب ــاال ک ــن ح ــت. همی ــال اس ــوع فوتب موض
ــال حســابی داغ اســت، اگــر ســری  مــدارس فوتب
از  انبوهــی  بــا  بزنیــد  مــدارس  این گونــه  بــه 

ــل  ــه دلی ــط ب ــه فق ــوید ک ــه رو می ش ــی روب کودکان
اصــرار والدیــن بــدون اینکــه اســتعداد یــا عالقــه ای 
داشــته باشــند، در ایــن مــدارس شــرکت می کننــد. 
خانــواده ایــن افــراد بــدون در نظــر گرفتــن توانایــی 
فرزندشــان فقــط بــه ایــن دلیــل کــه فــالن 
فوتبالیســت نــه چنــدان ســطح بــاال یــک میلیــارد 
ــه  ــرد، ب ــتمزد می گی ــل دس ــر فص ــرای ه ــان ب توم
هــر دری می زننــد تــا فرزندشــان جایــی در فوتبــال 

پیــدا کنــد. 
در رابطــه بــا پزشــکی هــم اوضــاع بــه همیــن 
صــورت اســت و خانواده هــا حتــی پیــش از شــروع 
تحصیــل فرزندشــان فشــار عجیبــی را بــه کــودکان 

ــد. ــدن وارد می کنن ــدس ش ــر و مهن ــرای دکت ب
 بــه یــاد دارم کــه یکــی از آشــنایان فرزنــد 4 
ــعی  ــرد و س ــدا می ک ــر ص ــای دکت ــاله اش را آق س
ــرای پزشــک شــدن فرزنــدش داشــت؛  ــی ب عجیب
ــه  ــد و ن ــک ش ــه پزش ــودک ن ــت آن ک ــا در نهای ام

ــد. ــی باش ــت آدم موفق توانس
 فشار جامعه

برج هــای  دربــاره  گزارشــی  در  پیــش  چنــدی 
لوکــس تهــران می خوانــدم کــه صاحبــان یــک 
ــروش  ــرای ف ــب را ب ــرطی عجی ــاص ش ــرج خ ب
ــه  ــراد ک ــن اف ــد. ای ــه بودن ــر گرفت ــا در نظ واحده
ــه  ــد ک ــرده بودن ــوان ک ــد، عن ــک بودن ــی پزش همگ
تنهــا افــرادی می تواننــد از ایــن بــرج خانــه بخرنــد 
ــره  ــع هیئت مدی ــند. در واق ــر باش ــا دکت ــه حتم ک
ســاختمان اجــازه فــروش ملــک را بــه کســانی غیر 

از پزشــک ها نمــی داد.
 در اینکــه پزشــکان از قشــرهای فرهیخته و بادانش 
جامعــه هســتند، شــکی نیســت؛ امــا مــدرک 
ــرای درک و شــعور و  تحصیلــی هیــچ گاه مالکــی ب
فهــم افــراد نبــوده و نیســت. چــه بســا گاهــی یــک 
ــب انســان تر و  ــه مرات ــد ب ــا رفتگــر می توان کارگــر ی
بــا فهم تــر از یــک دکتــر یــا مهنــدس باشــد. نمونــه 
ــن افــراد هــم در جامعــه مــا کــم نیســتند؛ امــا  ای
ــای  ــا درآمده ــه ی ــرش جامع ــوع نگ ــفانه ن متاس
زیــاد ایــن افــراد باعــث شــده بســیاری از پزشــکان 
)البتــه نــه همــه پزشــکان( خــود را باالتــر از دیگــر 
ــم  ــه ه ــفانه جامع ــد و متاس ــه بدانن ــراد جامع اف
بــه جــای شکســتن ایــن تابــو، بیشــتر بــه بــزرگ 
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــن می زن شــدن آن دام
ــالش  ــوزان ت ــم از دانش آم ــن حج ــه ای ــت ک هس
ــن پزشــک شــوند. ــق ممک ــر طری ــه ه ــد ب می کنن

 نظام غیراصولی آموزشی
نظــام  از  متعــدد  گزارش هــای  در  بارهــا  مــا 
ــم. اینجــا هــم  ــی آموزشــی کشــور گفته ای غیراصول
ــد تاکیــد کنیــم  ــار بای ــرای چندیــن و چندمیــن ب ب

کــه نظــام آموزشــی مــا از پایــه مشــکل دارد؛ حتــی 
ــط  ــه غل ــور از پای ــجو در کش ــرش دانش ــوع پذی ن
ــالک  ــوان م ــچ عن ــه هی ــوری ب ــور تئ ــت. کنک اس
خوبــی بــرای توانایــی افــراد نیســت. دانش آمــوزان 
مــا بــر پایــه حفظیــات رشــد می کننــد و بــه 
ــازار کار  ــع و ب ــرد عمــل نیســتند. صنای اصطــالح م
ایــران بــه شــدت از نبــود آدم هــای متخصــص رنــج 
ــص  ــراد متخص ــد اف ــای تولی ــه ج ــا ب ــرد و م می ب
ــم.  ــد می کنی ــدرک تولی ــا م ــا ســاالنه میلیون ه تنه
دنیــا  کشــورهای  از  بســیاری  در  دانش آمــوزان 
دارای  مدرســه  روزهــای  آغازیــن  همــان  از 
عالقــه  و  اســتعداد  هســتند کــه  پرونده هایــی 
کــودک در آن درج شــده و بــر اســاس همیــن 
عالقــه و اســتعداد دانش آمــوز در مســیر تحصیلــی 
قــرار می گیــرد. مــا بــه جــای ایــن پرونده هــا 
انبوهــی از کارنامــه داریــم کــه در آن هــا تنهــا نمــره 
دروس غالبــا تئــوری درج شــده اســت. اینکــه 
ایــن نمــرات قــرار اســت چــه چیــزی را ثابــت کنــد 
ــی  ــئوالن آموزش ــوی مس ــه از س ــت ک ــوالی اس س

کشــور همــواره بی پاســخ مانــده اســت.

مســئول کمیتــه مســکن حــج ســازمان حــج و زیــارت بــا توجــه 
بــه تأمیــن کامــل مســکن، حمــل و نقــل درون شــهری و تغذیــه 
زائــران، پیش بینــی کــرد مناســک امســال حــج بــدون مســئله و 

مشــکل برگــزار شــود. 
حســین اســماعیلی کــه هم اکنــون همــراه رئیــس ســازمان حــج 
ــاد  ــر مف ــد ب ــات و تاکی ــن اقدام ــری آخری ــرای پیگی ــارت ب و زی
توافقــی در عربســتان بــه ســر می بــرد، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه تعــدادی از مســکن های درنظــر گرفتــه شــده بــرای زائــران 
ــه  ــفر ب ــن س ــد، ای ــت نکرده ان ــای الزم را دریاف ــی، مجوزه ایران
عربســتان انجــام شــد تــا مســکن های دیگــری جایگزیــن شــوند 
و در حــال حاضــر نیــز تمــام هتل هــای مــورد نیــاز زائــران در مکــه 

و مدینــه تأمیــن شــده اســت. 
بــه گفتــه  او، تاکنــون 28 هتــل در مکــه بــرای زائــران ایرانــی اجــاره 
شــده و در مدینــه نیــز هیــچ مســکنی خــارج از منطقــه  مرکــزی 

ــتند. در  ــز هس ــه متمرک ــک منطق ــر در ی ــزار زائ ــت و 8۶ ه نیس
ــته  ــال های گذش ــه س ــی ک ــان مناطق ــا در هم ــز هتل ه ــه نی مک
اجــاره می شــد، تأمیــن شــده اســت. وی افــزود: امســال زائــران 
ــه  ــب در مک ــا 28 ش ــه و 27 ت ــب و ۶ روز در مدین ــی 5 ش ایران
ــاره  ــد. مســئول کمیتــه مســکن حــج همچنیــن درب اقامــت دارن
تأمیــن پروازهــای زائــران توضیــح داد: تاکنــون بــرای جابه جایــی 
20 هــزار زائــر ایرانــی بــا هواپیماهــای ســعودی و 43 هــزار زائــر 
ــا هواپیماهــای ایرانــی توافــق شــده و تأمیــن باقــی ظرفیــت و  ب

ــه قطعــی می شــود.  ــن هفت ــز ای پروازهــای ســعودی نی
اســماعیلی گفــت: بــا وجــود اینکــه ایــران دیرهنــگام وارد صحنــه 
ــا وزارت حــج  ــه مذاکــره ب ــود کــه ب و جــزو آخریــن بعثه هایــی ب
ــو  ــه نح ــه ب ــه و مدین ــکن مک ــا مس ــد، ام ــوت ش ــتان دع عربس
احســن اجــاره شــد و امیدواریــم در حمــل و نقــل و تغذیــه نیــز 

مشــکلی نباشــد. ایســنا

بنــا بــر اظهــارات ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر حــدود 
70 درصــد کارتن خواب هــا معتــاد هســتند و بقیــه ظاهــری شــبیه 

معتــادان دارنــد. 
ــا 35 درصــد  ــار داشــت: 30 ت ــاره اظه ــز افشــار در این ب ــر پروی دکت
افــرادی کــه در کــف خیابان هــا زندگــی می کننــد، گرچــه ظاهــری 
ــا  ــد، ام ــی می کنن ــا زندگ ــا در پاتوق ه ــد ی ــادان دارن ــبیه معت ش
آن هــا کارگــران فصلــی، مهاجــران، بیمــاران مزمــن روانــی، کــودکان 
ــواب  ــکان و کارتن خ ــا و م ــد ج ــراد فاق ــی و اف ــان خیابان کار، زن
هســتند. وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل تشــابه ظاهــری ایــن افــراد 
بــا معتــادان متجاهــر، آن هــا نیــز انــگ اعتیــاد می خورنــد، اظهــار 
ــا  ــراد نه تنه ــن اف ــه ای ــد ک ــخص می کن ــا مش ــرد: غربالگری ه ک
معتــاد نیســتند، بلکــه کارتن خوابــی آن هــا بحــث پیچیــده و 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــدد اجتماع ــیب های متع ــی از آس ناش

ــد.  ــروز می کن ــور و ب ــی ظه خیابان خواب

ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ادامــه داد: برخــی 
ــی  ــزار، برخ ــا ۶0 ه ــر 50 ت ــادان متجاه ــداد معت ــه تع ــد ک معتقدن
دیگــر رقــم 30 تــا 40 هــزار و حتــی نگاه هــای حداکثــری رقــم 100 

ــد.  ــن می زنن ــر را تخمی ــزار نف ه
افشــار ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بایــد پیــش از اینکــه بــه موضــوع 
کارتن خوابــی نــگاه بیندازیــم، نگاهمــان بــه ســوی افــرادی باشــد 
کــه بــه ایــن جرگــه نپیوســته اند، گفــت: چــه اتفاقــی رخ داده کــه 
معتــادان متجاهــر در کــف خیابــان بیشــتر دیــده می شــوند؟ آیــا 
اشــتباهمان در کجــا بــوده اســت؛ در بودجه گــذاری یــا اولویت هــا؟ 
ــف  ــه در ک ــش از آنک ــت را پی ــادان بی بضاع ــرد: معت ــد ک وی تاکی
ــد، بایــد پوشــش دهیــم. چنانچــه متولیــان بحــث  ــان بیفتن خیاب
ــن منظــور  ــع بدی ــه موق ــد نظــر را ب ــاد بودجه هــای م ــان اعتی درم
ــب  ــود را در قال ــاد خ ــدت اعتی ــق و ش ــد، عم ــاص می دادن اختص

ــا ــی داد. ایرن ــان نم ــی نش کارتن خواب

به بهانه شروع هدایت تحصیلی دانش آموزان

بحرانی به نام رؤیای پزشک شدن

،،
شــاخص ترین دلیــل بســیاری از ایــن افــراد 
بــرای ورود بــه دنیــای پزشــکی، رؤیــای 
پولــدار شــدن اســت؛  بخــش بزرگــی از 
ــه  ــا ب ــد ی ــی ندارن ــد خوب ــه درآم ــه ک جامع
ــه هــر  ــر هســتند، ب ــر خــط فق اصطــالح زی
ــن  ــه ای ــا خــود را ب ــد ت کاری دســت می زنن

ــانند ــر برس قش

30 درصد »کارتن خواب« ها معتاد نیستندپروازهای حج این هفته نهایی می شود

بــا پرداخــت هزینــه چنــد صــد  تازه دامــادی کــه 
میلیــون تومانــی جشــن عروســی، زندگــی عاشــقانه اش 
را آغــاز کــرده بــود، پــس از چنــد مــاه زندگــی مشــترک 
بــا شــکایت همســرش بــه دادگاه خانــواده احضــار شــد.
ــد  ــی قدبلن ــداد دادگاه، جوان ــان پرتع ــان مراجع  در می
و خوش ســیما جلــب نظــر می کــرد. آریــن، جــوان 
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ب ــی داخل ــته طراح ــرده رش تحصیلک
ــا  ــه همســرش پ ــری دادخواســت پرداخــت مهری پیگی

بــه شــعبه 27۶ دادگاه خانــواده می گذاشــت. 
او چنــد مــاه پیــش، جشــن عروســی پرهزینــه ای 
برگــزار کــرده بــود. آریــن چهــار ســال پیــش بــا 
ــاز  ــاری نوس ــز تج ــک مرک ــکیال« در ی ــرش »ش همس
آشــنا شــده بــود. قــرار بــود وی دربــاره طراحــی محیــط 
آن مرکــز خریــد بــه مدیرعامــل بــرج مشــاوره بدهــد کــه 
بــا منشــی او روبــه رو شــد و پــس ازآن چنــد جلســه بــا 

ــد.  ــدار کردن هــم دی
ــرای  ــکیال ب ــوان از ش ــر ج ــد پس ــدی بع ــه چن ــا اینک ت
ــا  ــم ب ــه او ه ــرد ک ــوت ک ــودش دع ــرکت خ کار در ش
ــردار  ــد از آن خب ــی بع ــا مدت ــت؛ ام ــحالی پذیرف خوش
ــد شــده  ــه شــکیال عالقه من شــد یکــی از همکارانــش ب
اســت و از آنجــا کــه خــودش هــم عاشــق شــکیال شــده 
بــود، بــه ســرعت از او خواســتگاری کــرد و بــرای جلــب 
نظــرش بــه او قــول داد جشــن عروســی مجللــی برگزار 

کنــد. 
شــکیال هــم بــه خواســتگاری آریــن جــواب مثبــت داد 
و جشــن عروســی آن هــا در یکــی از تاالرهــای مشــهور 
تهــران برگــزار شــد. خــودروی لیموزیــن، کیــک هفــت 
طبقــه، جواهــرات گرانقیمــت و میــز شــام رنگیــن، 
ــه  ــر هم ــوان را در خاط ــی زوج ج ــن ازدواج رؤیای جش
نخســتین  زود  امــا خیلــی  ثبــت کــرد؛  میهمانــان 
ــف  ــل خل ــه دلی ــوان ب ــاد ج ــروس و دام ــالف ع اخت
ــش  ــا پی ــه اروپ ــاه عســل ب ــن« از ســفر م ــده »آری وع
ــوان  ــدس ج ــی مهن ــاب های بانک ــه حس ــرا ک ــد؛ چ آم
خالــی شــده بــود و نمی توانســت هزینه هــای ســنگین 

ــد.  ــن کن ســفر را تأمی
تازه دامــاد روی درآمــد کارهــای طراحــی داخلــی ســال 
جدیــد حســاب ویــژه ای بــاز کــرده بــود؛ امــا رکــود بــازار 
ــن  ــه همی ــواه نرســاند؛ ب ــه نتیجــه دلخ مســکن او را ب
دلیــل بــا جیــب خالــی مــورد اعتــراض همســرش قــرار 

گرفــت.
 شــکیال بــرای شــروع زندگــی مشترکشــان نقشــه های 
زیــادی داشــت، امــا مشــکالت مالــی در خانــه و 
ــر آب  ــش ب ــا را نق ــه آن رؤیاه ــوهرش هم ــرکت ش ش
ــود  ــرای همیــن بیشــتر اوقــات عصبــی ب ــود. ب کــرده ب
و ایــن موضــوع را همــه کارکنــان شــرکت می دانســتند. 
خواســتگار قبلــی شــکیال هــم از فرصــت اســتفاده کــرده 
ــه  ــود ک ــانده ب ــکیال رس ــوش ش ــه گ ــه ب ــن فاصل و درای
ــته و  ــه داش ــری رابط ــا دخت ــردی ب ــن در دوره مج آری

ــه دارد.  ــن رابطــه ادام ــد از ازدواج هــم ای بع
ــه  ــث شــد شــکیال ب ــم باع ــه ه ــن دروغ انتقام جویان ای
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــاس ش ــوهرش حس ــط ش رواب

ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــر ش ــا عمیق ت ــان آن ه ــالف می اخت
ــه  ــه خان ــرد و ب ــرک ک نوعــروس زندگــی مشــترک را ت

ــت. ــدرش بازگش پ
ــده  ــار ش ــواده احض ــه دادگاه خان ــرایطی ب ــن در ش آری
بــود کــه همســرش نیــز مهریــه 1014 ســکه ای خــود را 

ــود.  ــه اجــرا گذاشــته ب ب
وقتــی تازه دامــاد وارد شــعبه 27۶ شــد، برگــه ای را روی 
میــز رئیــس دادگاه گذاشــت و گفــت: »آقــای قاضــی، 
ایــن الیحــه ناتوانــی مــن در پرداخــت مهریــه همســرم 
اســت و از آنجــا کــه بدهــی زیــادی دارم، از شــما 
ــه  ــت مهری ــم پرداخ ــدور حک ــم در ص ــش می کن خواه

ــد.« ــر بگیری شــرایطم را در نظ
ــه منشــی دادگاه دســتور   قاضــی غالمرضــا احمــدی ب
اوراق  بــه  نگاهــی  ســپس  بیــاورد.  را  پرونــده  داد 
انداخــت و گفــت: »همســر شــما بــه دلیــل نپرداختــن 
هزینه هــای زندگــی، مهریــه اش را اجــرا گذاشــته و 
ــاق هــم در دادگاه حاضــر  ــه اتف ــرر ب ــت مق ــد در وق بای

ــد.« ــح دهی ــر دو توضی ــوید و ه ش
مــرد جــوان همــان موقــع تقویمــی را از جیبــش درآورد 
ــزل  ــرم من ــه همس ــت ک ــاه اس ــه م ــت: »االن س و گف
ــرده و  ــرک ک ــی ت ــچ توضیح ــدون هی ــترکمان را ب مش
ــگار  ــد. ان ــواب نمی ده ــن ج ــای م ــه تلفن ه ــی ب حت
ــا مــن نــدارد و از طریــق  عالقــه ای بــه ادامــه زندگــی ب
خواهــر مطلقــه اش پیغــام داده کــه بایــد از هــم طــالق 

ــم.« بگیری
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــه م ــت: »توصی ــه او گف ــی ب  قاض
بــه دلیــل مســائل مالــی زندگــی مشــترکتان را بــه هــم 

ــا هــم آشــتی کنیــد.«  نزنیــد و ب
آریــن بی آنکــه بــه حرف هــای قاضــی دقــت کــرده 
باشــد، ادامــه داد: »مــا بــا عشــق و عالقــه ازدواج کردیم؛ 
امــا مشــکل ایــن اســت کــه همســرم بســیار دهن بیــن 
ــد  ــود؛ بع ــوض می ش ــرش ع ــی زود نظ ــت و خیل اس
ــی زود  ــه و خیل ــرش کاله رفت ــد س ــور می کن ــم تص ه
ــد  ــراه می گوی ــد و بی ــم ب ــد ه ــود. بع ــی می ش عصبان

و...«
 قاضــی بــه ســاعت دیــواری اشــاره کــرد و گفــت: 
ــر دو  ــای ه ــه حرف ه ــده ب ــه آین ــاءهللا در جلس »ان ش

ــم داد. ــوش خواه ــرف گ ط
 تــا آن روز بهتــر اســت بــه دالیــل اختالفات و مشــکالت 
میــان خودتــان فکــر کنیــد. بــه نظــر مــن حیــف اســت 
کــه زندگــی یــک زوج جــوان قبــل از جشــن ســالگرد 

ازدواجشــان بــه جدایــی منجــر شــود.«
 آریــن پــس از شــنیدن اظهــارات قاضــی از دادگاه 
خانــواده بیــرون رفــت و جلــوی آسانســور کــه ایســتاد 

ــاد. ــته اش افت ــاد گذش ــه ی ب
 بــا خــودش فکــر می کــرد کاش بــه حــرف بــرادر 
بزرگ تــرش عمــل می کــرد و تمــام حســاب هایش 
ــرد؛ آن  ــی نمی ک ــی خال ــن عروس ــک جش ــرای ی را ب
هــم جشــنی کــه بــرای همــه میهمانــان خاطــره خوبــی 
ــکیال  ــودش و ش ــرای خ ــا ب ــود، ام ــته ب ــا گذاش ــه ج ب

ــخ! رکنــا ــره ای تل خاط

طالق نوعروس پس از جشن رؤیایی



رسول خدا - صلی اهلل علیه و آله - فرمود: 
خدمت کردن مؤمن به برادر مؤمن خود، مقامی است 
که فضیلت و ثواب آن جز با آن )خدمت کردن به برادر 

مؤمن( به دست نیاید.

زندگیامروز سه شنبه 27 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 479 روزنامه
دریچه

 بارندگی های سیل آسا در شمال ایلینویز و جنوب ویسکانسین 
آمریکا موجب طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل شده است.

 زندگی عشایر مغان در دامنه سبالن - عکس: مهر

  برداشت آلبالو از باغ های اطراف شهرستان اصفهان 
آغاز شده است. عکس: ایمنا 

  چلنگری به معنی ساخت آهن آالت خرد از قبیل زنجیر و قفل و امثال 
آن است. بهزاد شکیبا اهل سنندج از معدود کسانی است که هنوز به این 
حرفه سنتی اشتغال دارد و در عین حال از دل آهن سخت آثار هنری نیز 

خلق می کند.  عکس: میزان

نیروی دریایی سریالنکا در جریان گشت زنی روزانه خود یک 
فیل را که چندین مایل دور از ساحل در میان آب دریا رها 

شده بود، نجات داد. 

همزمان با جشنواره کاشت برنج در تایلند کشاورزان در 
منطقه چونبوری این کشور طبق سنت هر ساله مسابقه 
سرخوردن در شالیزارهای برنج با بوفالوها را برگزار کردند. 
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تسنیم

   ترفندهای خانه داری
 تمیز کردن قسمت های مختلف 

خانه )2(
 تمیز کردن مایکروفر

یــک لیــوان آب در ظــرف بزرگــی ریختــه و چنــد قاشــق 
ــپس آن را  ــد؛ س ــل آن بریزی ــرکه داخ ــوری س غذاخ
داخــل مایکروفــر قــرار دهیــد و روشــن کنیــد. وقتــی 
بخــار آب بلنــد شــد، مایکروفــر را خامــوش کنیــد 
ــود.  ــک ش ــا خن ــا کام ــد ت ــر بمانی ــع منتظ ــک رب و ی
ســپس ظــرف را دربیاوریــد و مایکروفــر را تمیــز کنیــد.

 تمیز کردن فرش ها
ــپس  ــد. س ــدار کنی ــه دار را نم ــمت های لک ــی قس کم
جــوش شــیرین را روی آن بریزیــد و پــس از 10 دقیقــه 
جــارو بزنیــد. یــک قاشــق غذاخــوری مایــع ظرفشــویی 
ــد.  ــوط کنی ــرکه مخل ــوری س ــق غذاخ ــک قاش ــا ی را ب
ســپس ایــن ترکیــب را در دو لیــوان آب بریزیــد و روی 

ــید. ــا بکش لکه ه
 تمیز کردن ظروف نقره

یــک ظــرف بــزرگ برداریــد و داخــل آن را بــا آب گــرم 
پــر کنیــد. یــک فنجــان نمــک و یــک فنجــان جــوش 
شــیرین بــه آب اضافــه کنیــد و ظــروف نقــره را داخــل 
ــد.  ــرار دهی ــاعت ق ــم س ــدت نی ــه م ــب ب ــن ترکی ای
ســپس بــا یــک دســتمال نــرم و خشــک آن را تمیــز 

کنیــد. رکنــا

   سالم باشیم
خواص آلبالو

ــن  ــود؛ بنابرای ــون می ش ــار خ ــش فش ــث کاه ــو باع آلبال
مصــرف آن بــرای افــرادی کــه دارای فشــار خــون باالیــی 
ــن، غلظــت خــون را  ــر ای ــد اســت؛ عــاوه ب هســتند، مفی
کــم می کنــد و بــرای رفــع مشــکل کم خونــی توصیــه 

می شــود.
ــه  ــع ســنگ کلی ــه دف ــری دارد و ب ــو خاصیــت صفراب  آلبال
و کیســه صفــرا کمــک می کنــد. البتــه می گوینــد اگــر آب 
یــا مربــای آلبالــو بــا کمــی رازیانــه مخلــوط شــود، بــرای 
ــه و رفــع  ســوزش مجــاری ادرار  مفیــد  دفــع ســنگ مثان

اســت.
ایــن میــوه، نیروبخــش اســت و اثــر ضدعفونی کننــده بــر 
ــد. روده هــا دارد و در ضمــن ورم معــده را نیــز کــم می کن

ــب  ــم، تصل ــان رماتیس ــرای درم ــی ب ــور کل ــه ط ــو ب آلبال
ــت. ــد اس ــدان مفی ــوره دن ــرس و پی ــرایین،  نق ش

بــا توجــه بــه اینکــه آلبالــو قنــد خــون را کاهــش می دهــد، 
دیابتی هــا می تواننــد آن  را بــا خیــال راحــت مصــرف 
ــه  ــع ورم کلی ــرای رف ــوده و ب ــوه ادرارآور ب ــن می ــد. ای کنن

ــد اســت. مفی
ــان را  ــو خودش ــوردن آلبال ــا خ ــد ب ــز می توانن ــا نی چاق ه
ــز  ــی خــون را نی ــو چرب ــن، آلبال ــر ای ــد. عــاوه ب الغــر کنن
ــارش  ــه خ ــرادی ک ــرای اف ــن ب ــی آورد. همچنی ــن م پایی

ــوز  ــت نی ــت. بهداش ــد اس ــر و مفی ــد، مؤث ــتی دارن پوس

   سبک زندگی
علی)ع( و طلب خشنودی خدا و 

پیامبر
از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه یــک انســان مؤمــن را از 
ــه  ــت ک ــوری اس ــن ام ــد، همی ــز می کن ــن متمای غیرمؤم
حضــرت صــادق)ع( در ایــن حدیــث فرموده اســت: بــه خدا 
ــا  ــن دنی ــه از ای ــا روزی ک ــب)ع( ت ــوگند علی بن ابی طال س
رفــت، مــال حرامــی نخــورد و هیــچ گاه بــر ســر دو راهــی - 
کــه هــر دو راه مــورد خشــنودی خــدا باشــد- قــرار نگرفــت؛ 
ــه  ــد و هــر حادث مگــر اینکــه پرزحمت تریــن آن هــا را برگزی
مهمــی کــه بــرای پیامبــر خــدا پیــش می آمــد - بــه دلیــل 
اعتمــادی کــه بــه علــی داشــت - از او کمــک می گرفــت. در 
ــی)ع(  ــد عل ــن امــت هیچ کــس نتوانســت همانن ــان ای می
ــن  ــا ای ــد و ب ــی کن ــت - ط ــم و کاس ــر را - بی ک راه پیامب
همــه تــاش و کوشــش، همــواره چــون بیمنــاکان کار 
ــر آتــش  ــه بهشــت و چشــمی دیگــر ب می کــرد؛ چشــمی ب
ــه پــاداش بهشــت و از ســوی  داشــت؛ از ســویی امیــدوار ب
دیگــر هراســناک از کیفــر آتــش بــود. )االرشــاد، ص 255( 
ابــن عبــاس نیــز دربــاره طالــب رضــای حــق بــودن ایشــان 
ــواره در  ــود هم ــای خ ــی کاره ــی)ع( در تمام ــد: عل می گوی
ــت »مرتضــی«  ــن جه ــه همی ــود و ب ــی ب ــت اله ــی رضای پ

ــب، ج 3، ص 110( ــد. )المناق ــده ش نامی
جــان  از  محافظــت  بــرای  حضــرت)ع(  آن  مدینــه  در 
پیامبــر)ص( در مســجد خــود را آمــاده مقابلــه بــا توطئه هــا 

بیتوتــه می کــرد. 

کودکان طالق 
یکــی از کارکردهــای مناســب خانــواده، ادامه نســل اســت. 
ــا فرزندپــروری مثبــت  ــواده ب بایــد ســاختار و کارکــرد خان
همــراه باشــد. امیــد اســت در خانواده هــا کــودکان تحــت 
ــرورش و رشــد  ــع پ ــد. در واق ــرار گیرن ــت مناســب ق تربی
ــادر در  ــدر و م ــا وجــود پ ــواده ب ــه کــودک در خان همه جانب
کنــار یکدیگــر تعریــف شــده اســت. اگــر بــه دلیــل طــاق، 
ــه  ــود ب ــذف ش ــی ح ــوب زندگ ــن از چارچ ــی از والدی یک
ــی رود.  ــن م ــودک از بی ــت ک ــد و تربی ــادل رش ــبت تع نس
ــادر  ــا م ــدر ی ــدان پ ــاق، فق ــودکان ط ــرای ک ــن ب بنابرای
ــوزش  ــی از آم ــرایط بخش ــن ش ــود. در ای ــته می ش برجس
و تربیــت کــودک بــه دلیــل نبــود یکــی از والدیــن ناقــص 
می مانــد؛ چــون هــر یــک از والدیــن بایــد نقــش جالــب 

ــد. توجهــی را در زندگــی کــودک ایفــا کنن
در بعضــی مواقــع نیــز شــاهد گروکشــی والدیــن از طریــق 
ــوء رفتار  ــه س ــل ب ــرف مقاب ــردن ط ــم ک ــا مته ــودکان ی ک
ــرای زندگــی  ــا فرزندشــان هســتیم. در بیشــتر مواقــع ب ب
ــود؛  ــنهاد نمی ش ــن پیش ــی والدی ــودکان جدای ــب ک مناس
مگــر اینکــه بــرای والدیــن و کــودکان ادامــه زندگــی 
ــد و ایــن امــر تاثیــر مخــرب  ــی ایجــاد کن وضعیــت بحران

ــا داشــته باشــد. ــر آن ه ــدان ب دوچن
اگــر بزرگســاالن بــه اهمیــت نقششــان در زندگــی کــودکان 
آگاه باشــند، بی شــک بــه آســانی طــاق را انتخــاب 

نمی کننــد. روزنامــه آرمــان

   خانواده

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیکیمیای وطن

اســطوره ها همــواره در زندگــی بشــر نقــش اساســی 
دارنــد و عامــل تعیین کننــده تمــدن، فرهنــگ و فردیــت 
اقــوام هســتند. در واقــع می تــوان گفــت کــه اســطوره ها 
عامــل مشــترکی بــرای ارتبــاط بیــن انســان ها بــوده و بــه 
عبارتــی از عمــق روانــی بشــر نشــأت می گیرنــد. تجربــه 
ــوم و  ــر ق ــطوره ها در ه ــن اس ــه ای ــه ب ــان داده توج نش
ــی آن فــرد و قــوم  ملتــی عامــل مهمــی در رشــد و تعال
بــوده و در پیشــرفت و تعالــی فرهنــگ آن ملــت نقــش 

ــد. ــا می کن ــی را ایف مهم
اولیــن نشســت »کتــاب و ســینما« از ســوی دفتــر 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  ســینمای  تخصصــی 
ــن  ــا ای ــور کتابخانه ه ــت ام ــان و مدیری شــهرداری اصفه
هفتــه میزبــان شــادی خســروپناه، مترجــم کتــاب 
ــم  ــادی، مترج ــد گذرآب ــره« و محم ــزار چه ــان ه »قهرم
کتــاب »ســفر نویســنده« و »اســطوره و ســینما«، در 

ــود. ــا ب ــی آق ــی قل ــام عل حم
شــادی خســروپناه، مترجــم کتــاب »قهرمــان هزارچهره« 
اثــر جــوزف کمبــل بــا بیــان اینکــه اولیــن چیــزی 
کــه هــر کــدام از مــا در زمــان زندگــی خــود بــا آن 
گفــت:  اســت،  درون«  »نــدای  می شــویم،  مواجــه 
ایــن نــدا بســته بــه شــخص و نــوع آگاهــی او در 
ــود  ــی در وج ــوش آگاه ــود؛ گ ــره می ش ــرد ذخی درون ف
ــرده  ــت ک ــدای درون را دریاف ــن ن ــپهری ای ــهراب س س
ــب                                   ــود جل ــه خ ــان ها را ب ــلی از انس ــط آن نس ــا ضب و ب

. می کنــد
ــرات  ــی و تغیی ــی، نوجوان ــه دوران کودک ــاره ب ــا اش وی ب
هورمونــی و بدنــی بــرای رســیدن بــه مرحلــه ای از رشــد 
گفــت: انســان در ســن نوجوانــی تجربیــات جدیــدی دارد 
ــش  ــه جنب ــل در او ب ــدای تکام ــه ص ــن مرحل ــه در ای ک
درمی آیــد و در نهایــت بــه مرحلــه ای می رســد کــه 
ــت  ــع اینجاس ــت. در واق ــی« اس ــد آگاه ــد »رش نیازمن
کــه هماننــد ورود از کودکــی بــه نوجوانــی از یــک محیــط 

ــم. ــت می کنی ــنا حرک ــط ناآش ــمت محی ــه س ــنا ب آش
خســروپناه نخســتین واکنــش انســان در مقابل شــنیدن 
نــدای درون را »نــه گفتــن« دانســت و اظهــار داشــت: این 
در حالــی اســت کــه بــا وجــود نــه گفتــن بــه ایــن نــدا، در 

برخــی افــراد آنقــدر ایــن نــدا قــوی اســت کــه ناخــودآگاه 
بلنــد می شــوند و بعــد آگاهــی شــروع بــه کار می کنــد.

وی ادامــه داد: در ایــن بیــن افــرادی هســتند کــه بــه ایــن 
نــدا »نــه« کامــل می گوینــد. ایــن انــرژی سرکوب شــده 
ــت شــده و موجــب افســردگی و  در جهــت منفــی هدای

ــود. ــراوان می ش ــی ف ــای روان تن بیماری ه
 سفر اسطوره ای و عبور از آستانه با کسب 

آمادگی
ایــن نویســنده و مترجــم بــا بیــان اینکــه قهرمــان بایــد 
ــد از آســتانه در وارد ســفر اســطوره ای خــود شــود،  بتوان
ــتانه  ــرا، در آس ــن ماج ــه ای ــرای ورود ب ــرد: ب ــح ک تصری
ــورداری از  ــورت برخ ــه در ص ــرار دارد ک ــی ق ورود نگهبان
آمادگــی الزم ایــن نگهبــان کنــار مــی رود و بــه فــرد اجــازه 

می شــود. داده  ورود 
وی افــزود: پــس از عبــور فــرد از آســتانه، مرحلــه آزمــون 
آغــاز می شــود و بــرای اینکــه شــما بتوانیــد از نظــر 
ــداد  ــواع ام ــوید، ان ــاده ش ــون آم ــن آزم ــرای ای ــی ب روان
غیبــی بــرای شــما مهیــا می شــود. در زندگــی عــادی در 
ایــن زمان هــا یــک اســتاد خــوب یــا مربــی بــرای شــما 
ــازی کــرده و بــه عنــوان پلــی بــرای  نقــش امــدادی را ب
رســیدن بــه موفقیــت عمــل می کنــد تــا بــا ارائــه طلســم 

ــا قــدرت، فــرد را راهنمایــی کنــد. ی
 سفر به عمق جان و خداحافظی با منیت

ــق  ــان، عم ــق ج ــه عم ــه مرحل ــاره ب ــا اش ــروپناه ب خس
ــا  ــو ی ــه داســتان پینوکی ــگ ب ناخودآگاهــی و شــکم نهن
ــه  ــرد و ادام ــگ اشــاره ک ــس در شــکم نهن حضــرت یون

ــی  ــیاهی و تاریک ــق س ــه عم ــفر ب ــه س ــن مرحل داد: ای
اســت کــه فــرد از تمــام منیت هــای خــود عبــور می کنــد 
و فــردی کــه بتوانــد ایــن مســیر را بــا موفقیــت بــه پایــان 
برســاند، در انتهــای مکاشــفه دچــار مــِن جدیــد و تــازه ای 
می شــود کــه در آن یــک انســان نــو کشــف خواهــد شــد.

ــه  ــه ب ــه بازگشــت و آوردن هدی ــه مرحل ــا اشــاره ب وی ب
دنیــای عــادی گفــت: پیامبــران ایــن راه را بــه طــور کامــل 
ــه  ــام را ب ــن پی ــه ای ــی ک ــا زمان ــا ت ــد؛ ام ــی کرده ان ط
ــان نرســیده  ــه پای ــان ب ــوم خــود نرســانند، رســالت آن ق
اســت. فــردی کــه از ایــن ســفر بازگشــته، ممکــن اســت 
ــا  ــد؛ ام ــی او را درک نکن ــا کس ــود ی ــرد ش ــه ط از جامع
ــه صــورت کامــل  فــرد در نهایــت بایــد وظیفــه خــود را ب

انجــام دهــد.
 مطالعه اسطوره ها و تسخیر جهان

جــوزف  اثــر  هزارچهــره«  »قهرمــان  مترجــم کتــاب 
ــرای شــناخت  ــه دو راه شــناخت ب ــان اینک ــا بی ــل ب کمب
اســطوره ها وجــود دارد، تصریــح کــرد: نخســتین راه 
ــدن  ــنا ش ــری آش ــناخت آن و دیگ ــا و ش ــردن رؤی بازک
ــوی  ــت. از س ــی اس ــطوره های قوم ــاره اس ــق درب و تعم
دیگــر کمبــل بــر ایــن عقیــده اســت کــه اگــر قومــی بــه 
ــف  ــل ضع ــناخت دالی ــطوره ها و ش ــه اس ــمت مطالع س
ــه آســانی از جــای  ــد ب ــد، می توان ــان برون و شکســت آن

ــد. ــخیر کن ــان را تس ــود و جه ــد ش ــود بلن خ
 شاهنامه فردوسی و بازپروری اسطوره های 

ایرانی
وی بــا اشــاره بــه شــاهنامه و شــاهکار بــزرگ فردوســی 
کــه بازپــروری اســطوره های ایرانــی اســت، گفــت: ارائــه 
ــان  ــه ایرانی ــی ب ــط فردوس ــطوره ها توس ــن اس ــاره ای دوب
ــان  ــه زب ــدرت را ب ــید و ق ــاره بخش ــات دوب ــان و حی ج

ــد. ــی بازگردان پارس
 بیداد شخصیت ها و الگوهای کره ای در 

جوانان ایرانی
ــاره اســطوره های  ــا تأکیــد بــر خوانــش دوب خســروپناه ب
ایرانی اســامی و ایجــاد رنســانس دیگــری در ایــران 
ــان در  ــان آن ــره ای و قهرمان ــوج ک ــروزه م ــرد: ام ــان ک بی
ــودکان  ــیاری از ک ــع بس ــد و در واق ــداد می کن ــران بی ای
ــا ایــن حــال اگــر  ایرانــی از ایــن افــراد یــاد می کننــد. ب
ــان  ــودکان جه ــای ک ــی از رؤی ــه بخش ــد ک ــی برس زمان
ــا در  ــه م ــان اســت ک ــی باشــد، آن زم افســانه های ایران

ــتیم. ــدن هس ــزرگ ش ــد و ب ــال رش ح

لزوم خوانش دوباره اسطوره ها در زندگی امروز


