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آفت های در مسیر
کســانی که در حکومت ها مســئولیتی را می پذیرند 
معمــوال بایــد بــه دنبــال ارتقــای جایــگاه آن باشــند 

و در راســتای اقتــدار آن گام بردارنــد؛ امــا بدیهــی اســت 
نظامــی  سیاســی،  نظــر  از  هرچنــد  حکومت هــا   کــه 
و اقتصــادی مقتــدر باشــند، بــا مجموعــه ای از آفت هــا 
کــه  مواجهنــد  آســیب ها  امــروزی  ســخن  بــه  یــا 
کنــد یــا حتــی بــه نابــودی  می توانــد آن هــا  را تضعیــف 

بکشــاند.
بــود؛  خواهــد  مواجــه  آســیب  دو  بــا  حکومتــی  هــر 
دیگــری  و  خارجــی  دشــمنان  آســیب های  یکــی 
از  خــود  جــای  در  کــدام  هــر  کــه  داخلــی  دشــمنان 
گاهــی نیــز خودی هایــی نظیــر  اهمیــت برخوردارنــد و 
زمامــداران یــا برخــی از مــردم ممکــن اســت مقابلــه ای 

کننــد... کمیــت پیــدا  بــا حا
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کرد: ح  کشور مطر رئیس ستاد اقامه نماز 

 محبت، رمز موفقیت 
کار فرهنگی در 

صفحه 4

| رونمایی از برند اصفهان با حضور 
معاون اول رئیس جمهور  صفحه 4

 | 100 دستگاه اتوبوس 

تازه نفس وارد شهر می شود  
صفحه 4

گوشت   | آغاز واردات 

ارمنستانی به اصفهان  صفحه 4

مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان در بازدید از 
شهرک علمی تحقیقاتی استان اعالم کرد:

 | بهره گیری از ظرفیت شهرک های 
علمی  تحقیقاتی از مصادیق بارز 

اقتصاد مقاومتی است  
صفحه 12

 | نامه اعتراض آمیز 10 تشکل 
کارگری ساختمانی به وزیر کار  

صفحه 3

 امروز، آغاز بررسی اخبار روز
صالحیت وزرای پیشنهادی

ــا اشــاره بــه  کبــر رنجبــرزاده، عضــو هئیت رئیســه مجلــس، ب ا
بررســی صالحیــت وزرای پیشــنهادی دولــت دوازدهــم 

پیشــنهادی  وزرای  بــه  اعتمــاد  رأی  جلســات  گفــت: 
کابینــه دوازدهــم از امــروز و ...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

نگاهی به پدیده های نوظهور لیگ برتر

ستاره های ناشناخته
صفحه 9

در صفحه سیاست )2( بخوانید

آیت اهلل شاهرودی، رئیس جدید مجمع

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

کیمیای وطنسید اسماعیل شریعتیعکاس

اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبر معظم انقالب منصوب شدند

 کیف دانش آموزان 
سبک می شود

صفحه 11

همسر شهید محسن حججی در گفت وگو با کیمیای وطن:

جز زیبایی ندیدم
محسن می گفت:

»به یک بار شهادت راضی نیستم«
صفحه 12

کرد:  کیمیای وطن بررسی 

| کودک خجالتی
از تحقیر کودکان خجالتی بپرهیزید   

صفحه 6

»آگهی مزایده نوبت اول«

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 96/4/62 مورخ 96/02/31 شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه 
مالی شهرداری در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین پالک خود را واقع در چرمهین - بلوار آبشار با کاربری تجاری - مسکونی 

به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسی با قیمت پایه به شرح جدول زیر 

به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز شنبه مورخ 96/06/04 به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/06/05 به دبیرخانه محرمانه 

)حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده در مزایده خواهد بود.

محسن جوادی - شهردار چرمهین

قیمت کل پایه پالک به ریال بهای پایه هر متر مربع به ریال متراژپالک شماره پالک ردیف

1.415.625.000 7.550.000 187/50 9 1
1.374.525.000 7.500.000 183/27 15 2
1.352.100.500 7.450.000 181/49 16 3

نوبت اول



کوتاه از سیاست
بنسلمانخطاببهآمریکاییها:

میخواهمازجنگیمنخارجشوم
ــن  ــه محمدب ــد ک ــای افشاشــده ای نشــان می دهن ایمیل ه
ــام  ــرای دو مق ــعودی، ب ــتان س ــد عربس ــلمان، ولی عه  س
ــگ دو  ــروج از جن ــتار خ ــرده خواس ــراف ک ــی اعت آمریکای

ــوده. ــر آن ب ــودش آغاز گ ــه خ ــت ک ــن اس ــاله در  یم س
ولی عهــد 31 ســاله عربســتان ســعودی بــه مارتیــن 
ایندیــک، ســفیر اســبق آمریــکا در ســرزمین های اشــغالی 
و بــه اســتفن هدلــی، مشــاور اســبق امنیــت ملــی آمریــکا 
ــی  ــکاری واشــینگتن و دشــمن اصل ــا هم ــه اســت ب گفت
عربســتان ســعودی یعنــی ایــران، مشــکلی نــدارد. باشــگاه 

ــگاران خبرن

کشفانبارسالحومهمات
درجنوبالجزایر

ارتــش الجزایــر در نزدیکــی نــوار مــرزی در منطقــه »بــرج 
باجــی مختــار« در جنــوب ایــن کشــور یــک انبــار حــاوی 
40 قبضــه ســاح و مقادیــر زیــادی مهمــات کشــف و ضبط 

کــرد.
وزارت دفــاع الجزایــر در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه در 
ــا و  ــت از مرزه ــم و حمای ــا تروریس ــارزه ب ــوب مب چارچ
نــوار  نزدیکــی  در  انجام شــده  بازرســی های  درنتیجــه 

ــر ــهر خب ــد. ش ــف ش ــاح کش ــار س ــک انب ــرزی، ی م

گابریل:نبایدمطیعآمریکاباشیم
وزیــر خارجــه آلمــان ضمــن انتقــاد از دور شــدن ترکیــه از 
ــد مطیــع  ــون، گفــت: مــا نبای دموکراســی و حاکمیــت قان

آمریــکا باشــیم. 
گابریــل در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه روابــط بیــن 
اروپــا و آمریــکا تحــت ریاســت جمهــوری ترامــپ پرداخــت 
ــرای  ــه ترامــپ ب ــی ک ــا وجــود همــه ناامنی های و گفــت: ب
ــر  ــیار ضعیف ت ــرب بس ــکا غ ــدون آمری ــا ب ــا آورده، ام م

می شــود.
وی در عیــن حــال گفــت: مــا نبایــد مطیــع آمریــکا باشــیم. 
مــا بایــد تــاش کنیــم روابــط دو ســوی آتانتیــک را زنــده 
نگــه داریــم و بــا آمریکایی هــا بــه دنبــال یافتــن راه هــای 

مشــترک باشــیم. تســنیم

مسکو:
آمریکاازافغانستانخارجشود

ــه طــرح خصوصی ســازی مدیریــت  مســکو در واکنــش ب
جنــگ توســط شــرکت های خصوصــی نظامــی و امنیتــی 
ــکا در  ــت: آمری ــرد و گف ــام ک ــن کشــور را اع ــت ای مخالف
افغانســتان کاری انجــام نمی دهــد؛ لــذا بایــد از ایــن 

کشــور خــارج شــود. 
ضمیــر کابلــوف، نماینــده پوتیــن در امــور افغانســتان، 
افغانســتان را بــا عنــوان مســتعمره ای بــرای آمریــکا 
توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: نــگاه آمریــکا به افغانســتان 
ــوده و عمــا ارتــش آمریــکا  ــه عنــوان یــک مســتعمره ب ب

کاری در افغانســتان انجــام نمی دهــد. خبــر فارســی

ژاپندرصدد
فاصلهگرفتنازآمریکاست

ــمالی،  ــره ش ــکا و ک ــن آمری ــر بی ــای اخی ــس از تنش ه پ
از  دفــاع  در  را  آمریکایی هــا  از  اســتقال  ژاپنی هــا 

می داننــد.  ضــروری  سرزمینشــان 
ــد  ــخ دارن ــره ای تل ــته ای خاط ــب هس ــه از بم ــا ک ژاپنی ه
ــمالی  ــره ش ــکا و ک ــن آمری ــر بی ــای اخی ــس از تنش ه پ
از  دفــاع  در  آمریکایی هــا  از  را  کشورشــان  اســتقال 

فرانســه شــبکه  می داننــد.  ضــروری  سرزمینشــان 

شناساییگروهتروریستی
وابستهبهداعشدرلبنان

نیروهــای امنیتــی لبنــان یــک گــروه تروریســتی وابســته 
بــه داعــش را در منطقــه وادی خالــد در شــمال ایــن 
ــه  ــات ک ــن عملی ــان ای ــد. در جری ــایی کردن ــور شناس کش
توســط نیروهــای امنیــت داخلــی لبنــان صــورت گرفــت، 3 

ــی بازداشــت شــدند. تروریســت ســوری و لبنان
دســتگاه امنیتــی لبنــان اعــام کــرد کــه عملیات شناســایی 
ــه  ــتی ادام ــبکه تروریس ــن ش ــراد ای ــر اف ــت دیگ و بازداش
ــد  ــراف کرده ان ــده اعت ــراد بازداشت ش ــیاری از اف دارد. بس
تروریســتی  اقدامــات  انجــام  و  برنامه ریــزی  قصــد 
خطرنــاک در لبنــان را داشــته اند و در ایــن رابطــه بــا گــروه 

ــد. روســیا الیــوم ــاط بوده ان ــش در ارتب ــتی داع تروریس

سیاستخارجیآمریکا
باختاخالقی

وازدستدادنخاورمیانه
یــک رســانه آمریکایــی در تحلیلــی ضمــن انتقــاد از 
ســفید  بــه کاخ  خطــاب  آمریــکا  خارجــی  سیاســت 
ــود  ــب می ش ــد موج ــن رون ــه ای ــه ادام ــت ک ــوان داش عن
کــه سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده از لحــاظ اخاقــی 

ــد.  ــده باش بازن
هافینگتــون پســت در ایــن مطلــب کــه بــه قلــم پروفســور 
جــرج  دانشــگاه  اســتادان  از  عســکری«  »حســین 
واشــینگتن بــه رشــته تحریــر درآمــده، آورده اســت: همــه 
سیاســتمداران جهــان در حــرف اعتقــاد زیــادی بــه رعایــت 
ــای  ــه جنبه ه ــن ب ــزوم پرداخت ــد و از ل ــر دارن ــوق بش حق
مختلــف آزادی دفــاع می کننــد؛ امــا در عمــل کار خاصــی 
در قبــال آن انجــام نمی دهنــد و فقــط در پــی منافــع 

ــع کشورشــان هســتند. مهــر ــا مناف شــخصی ی

هشدارروسیه:
»رویاروییخطرناک«
آمریکاوکرهشمالی

ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه هشــدار داد کــه احتمــال 
ــکا  ــمالی و آمری ــره ش ــان ک ــلحانه می ــری مس ــک درگی ی

بســیار زیــاد اســت. 
ــت:  ــا زاخــاروا، ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه گف ماری
اگــر واقعــا یــک ســناریوی حملــه مســلحانه وجــود داشــته 
باشــد و اگــر مســائل آن گونــه کــه تشــکیات واشــینگتن 
می گویــد پیــش بــرود، وضعیــت فاجعه آمیــز خواهــد 
ــه وجــود آمــدن  ــا از ب ــان در تــاش اســت ت ــود. کل جه ب

یــک فاجعــه اتمــی دیگــر جلوگیــری کنــد. العالــم 

مجلس
امروز،آغازبررسیصالحیت

وزرایپیشنهادی
اکبــر رنجبــرزاده، عضــو هئیت رئیســه مجلــس، بــا اشــاره بــه 
بررســی صاحیــت وزرای پیشــنهادی دولــت دوازدهــم گفــت: 
جلســات رای اعتمــاد بــه وزرای پیشــنهادی کابینــه دوازدهــم 

ــا حضــور رئیس جمهــور آغــاز می شــود. از امــروز و ب
دفــاع  آیین نامــه ای  بــه فرصــت  اشــاره  بــا  رنجبــرزاده 
ــای  ــرد: آق ــد ک ــه دوازدهــم تاکی ــور از وزرای کابین رئیس جمه
روحانــی بــر اســاس آیین نامــه داخلــی مجلــس دو ســاعت 
ــه  ــت دارد ک ــنهادی فرص ــه پیش ــاع از کابین ــرای دف ــم ب و نی
ــد دوره  ــه مانن ــور ب ــم رئیس جمه ــر می کن ــده فک ــه بن البت
قبــل بخشــی از فرصــت دفاعیاتــش از کابینــه را بــه آخریــن 

ــد. ــول کن ــاد موک ــی رای اعتم روز بررس
پــس  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  هئیت رئیســه  عضــو 
بررســی  وارد  مجلــس  رئیس جمهــور  صحبت هــای  از 
ــی  ــرد: بررس ــد ک ــود، تاکی ــه می ش ــت کابین ــت کلی صاحی
صاحیــت کابینــه بــا شــنیدن نظــرات پنــج نماینــده موافــق و 
پنــج نماینــده مخالــف ادامــه خواهــد داشــت کــه هــر کــدام 
ــای  ــان دیدگاه ه ــرای بی ــه ب ــزده دقیق ــدگان پان ــن نماین از ای
خــود فرصــت دارنــد. البتــه ممکــن اســت نمایندگان بخشــی 

ــد. میــزان ــر بدهن ــدگان دیگ ــه نماین ــود را ب ــت خ از فرص

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

آفتهایدرمسیر
کــه ایــن آفــت بســیار حســاس اســت. از آنجــا کــه 
ــی و  ــمنان داخل ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــا ب حکومت ه
خارجــِی خــود، معمــوال برنامه ریــزی و آمادگــی 
ــی  ــه نظام ــد ک ــاق می افت ــر اتف ــد، کمت الزم را دارن
ــودی  ــه ناب ــرات ب ــن خط ــق ای ــده از طری تثبیت ش
کشــیده شــود. امــا بزرگ تریــن خطــرات بــرای 
ــده  ــیب های واردآم ــی، آس ــه دین ــت و جامع حکوم
از ســوی خودی هــا و به ویــژه زمامدارانــی اســت 
کــه بــا وظایــف حکومتــداری آشــنا نباشــند و خــود 
نقــش وارونــه را بــازی کننــد یــا در انجــام وظایــف 
ــت و جســارت و شــجاعت  ــوان باشــند و از جرئ نات

ــند. ــوردار نباش ــمن برخ ــل دش الزم در مقاب
ــه  ــه جامع ــه را ب ــن ضرب ــان بزرگ تری ــفانه این متاس
ــراف  ــا انح ــه آن ی ــه نتیج ــد ک ــی وارد می آورن دین
از دســتورات دینــی یــا نابــودی حکومــت و جامعــه 

ــت. ــامی اس اس
فلســفه پذیــرش مســئولیت در هــر حکومــت تــاش 
دقیــق  اجــرای  آن،  پایه هــای  اســتحکام  بــرای 
قوانیــن، برقــراری امنیــت، تأمیــن رفــاه و آســایش 
مــردم، برطــرف کــردن مشــکات و گرفتاری هــا، 
خشــنود کــردن  و کمبودهــا،  ضعف هــا  جبــران 
ــاش  ــه حاکمیــت، ت ــان ب مــردم، دلگــرم کــردن آن
ــه،  ــه جامع ــرفت همه جانب ــکوفایی و پیش ــرای ش ب
ــاد  ــوی نظــام، آب دفــاع از ارزش هــای مــادی و معن

ــت. ــا و... اس ــازی ویرانی ه ــور و بازس ــردن کش ک
ــش  ــداف از پی ــتر اه ــا بیش ــام ی ــه تم ــتیابی ب دس
تعیین شــده یــک نظــام حکومتــی در گــرو ادای 
وظیفــه درســت زمامــداران و کارگــزاران اســت. اگــر 
ــل  ــه عم ــر و بی برنام ــت، خودس ــداران نادرس زمام
ــام  ــه نظ ــیب ها را ب ــن آس ــد بدتری ــد، می توانن کنن
ــای  ــه کاره ــل ب ــا توس ــا ب ــه بس ــازند و چ وارد س
ــأن،  ــاف ش ــون و خ ــرف( و قان ــرع )ع ــاف ش خ
ــت  ــاری حکوم ــی و بی اعتب ــقوط و تباه ــل س عوام

ــد.  ــم آورن ــز فراه را نی
ــن  ــا آگاهــی کامــل از ای ــی)ع( ب حضــرت امــام عل
ــه  ــف ب ــوارد مختل ــود در م ــات خ ــت، در بیان واقعی

ایــن آســیب ها و آفت هــا اشــاره کرده انــد. 
ــت را  ــار آف ــتا چه ــن راس ــی)ع( در ای ــرت عل حض
نــام می برنــد کــه نبایــد اتفــاق افتــد، وگرنــه بــرای 
ــود. ایــن  نظــام حکومتــی ســمی مهلــک خواهــد ب

ــد:  ــن قرارن ــار آفــت بدی چه
تقدیــم  بالفــروع،  التمســک  األصــول،  تضییــع 

االفاضــل. تأخیــر  االراذل، 
ــی  ــدن از اصول ــارج ش ــول، خ ــتن اص اول واگذاش
کــه هــدف از حاکمیــت دســتیابی بــه آن هاســت و 
نادیــده گرفتــن آن و بــه تعبیــری تســاهل و تســامح 
در برقــراری اصــول کــه بســیار شــکننده اســت؛ زیــرا 
ــول  ــر اص ــت و اگ ــول اس ــه اص ــت ب ــای حاکمی بق
جــاری نشــود، معنایــش ســقوط حاکمیــت اســت، 

هــر چنــد اســمی باقــی بمانــد. 
ــور  ــه ام ــن ب ــات و پرداخت ــه فرعی ــک ب دوم تمس
را  واجبــات  قولــی  بــه  و  اســت  بی اهمیــت 
ــور  ــه ام ــبیدن ب ــردن و چس ــتحبات ک ــدای مس ف

جامعــه.   غیرضــروری 
انســان های  ســاختن  مقــدم  آفــت   ســومین 
ــد و آگاه  ــد و توانمن ــان های متعه ــر انس ــه ب فرومای
ناتــوان  انســان های  اگــر  اســت.  و صاحب نظــر 
بــر توانمنــد ترجیــح داده شــدند و میــدان بــه 
ــد  ــه ای نخواه ــان نتیج ــز زی ــاد، ج ــان افت دستش
داشــت. چــرا کــه از ســویی توانایــی اجــرای اصــول 
را ندارنــد و از ســوی دیگــر میــدان را از انســان های 
ــت  ــد و حاکمی ــب کرده ان ــد و غص ــد گرفته ان توانمن
ــران  ــن خس ــه ای ــده ک ــروم ش ــان مح ــوان آن از ت

اســت.  جبران نشــدنی 
آفــت چهــارم واگذاشــتن و عقــب راندن انســان های 
فاضــل اســت. ایــن نیــز از آفت هــای بزرگــی اســت 
ــی  ــرفت و تعال ــتای پیش ــه در راس ــی ک ــه عالمان ک
حاکمیــت و جامعــه تــاش کننــد، خانه نشــین 
شــوند و علــم و دانــش آن هــا بــه هــدر بــرود و غیــر 

قابــل اســتفاده شــود. 
بایــد کــه مــردم و مســئوالن بــه ایــن آفت هــا 
توجــه کننــد و آن هــا را برابــر چشــم قــرار دهنــد تــا 
ــعه  ــی را توس ــت دین ــوند و حاکمی ــان نش گرفتارش

ــند. بخش
رئیس جمهــور  پیشــنهادی  وزرای  روزهــا  ایــن 
ــس  ــی شــده اند و مجل ــس معرف ــه مجل ــرم ب محت
ــی آن  اســت؛ امیــد  در جریــان رســیدگی و بررس
ــول  ــر اص ــق ب ــدگان منطب ــرایط معرفی ش ــه ش آنک
باشــد و بتواننــد خدمــات شایســته ای در دوران 

ــد. ــادگار بگذارن ــه ی ــئولیت ب مس

آیــت هللا آملــی الریجانی در جلســه مســئوالن 
عالــی قضایــی با تســلیت شــهادت مظلومانه 
محســن  شــهید  حــرم  مدافــع  پاســدار 
حججــی تصریــح کــرد: جنایــت هولناکــی که 
تروریســت های داعشــی مرتکــب شــدند در 
تاریــخ ثبــت خواهــد شــد؛ محســن حججــی 
نمونــه یــک جــوان تربیت یافتــه مکتــب 
انقــاب اســامی اســت و شــهادت او نحــوه 
حیــات جوانــان انقــاب را بــه خوبــی ترســیم 

کــرد.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه گرچــه 
ــارت و  ــات اس ــده از لحظ ــر منتشرش تصاوی
شــهادت محســن حججــی روح هــر انســان 
آزاده ای را جریحــه دار می ســازد، در عیــن 
حــال بــا اشــاره بــه آرامــش قابــل مشــاهده 

در چهــره ایــن پاســدار مدافــع حــرم اظهــار 
کــرد: ایــن شــهادت  ها، نشــانه مهمــی بــرای 
ــه  ــد ک ــا بدانن حکومت هــای ســلطه اســت ت
ــای  ــن پ ــوم این چنی ــرز و ب ــن م ــان ای جوان
ارزش هــای اســام و انقــاب ایســتاده اند 
و مــا مطمئنیــم کــه بــا ایــن مقاومــت 
جانانــه، داعــش بــه زودی نابــود خواهــد 
شــد و حامیانشــان نیــز کــه آشــکارا از آن هــا 
خواهنــد  شکســت  می کننــد  پشــتیبانی 

خــورد.
ــری  ــش دیگ ــا در بخ ــتگاه قض ــس دس رئی
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه شــهادت 
شــیعه  مــردم  از  جمعــی  مظلومانــه 
افغانســتان ضمــن ابــراز همــدردی بــا ملــت 
افغانســتان کــه هــدف حملــه  و دولــت 

ــح  ــد، تصری ــرار گرفته ان ــان ق داعــش و طالب
گویــی  تکفیــری  تروریســت های  کــرد: 
مفتضحانــه  شکســت های  می خواهنــد 
خــود را در عــراق و ســوریه جبــران کننــد 
ــن  ــه ای ــلمانان ب ــه مس ــم هم ــه امیدواری ک
ــرا  ــد؛ زی ــان دهن ــیت نش ــا حساس جنایت ه
ــودکان و  ــژه ک ــاه، به وی ــراد بی گن ــتار اف کش
ــی  ــانی و حقوق ــار انس ــچ معی ــا هی ــان ب زن

ــت. ــازگار نیس س
تأکیــد کــرد:  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
ــواره  ــه هم ــری ک ــوق بش ــازمان های حق س
ــتقل  ــورهای مس ــی، کش ــای واه ــه بهانه ه ب
را هــدف انتقــادات خــود قــرار می دهنــد 
ــه  ــدی ب ــا امی ــاکتند. م ــوارد س ــن م در ای
ــا از  ــم؛ ام ــا نداری ــازمان ها و نهاده ــن س ای
وجدان هــای بیــدار و ملت هــای آگاه انتظــار 
مــی رود کــه در برابــر ایــن جنایــات ســاکت 

ــینند. ننش
رئیــس قــوه قضائیــه در ادامــه بــا بزرگداشــت 
ــان در  ــزب هللا لبن ــروزی ح ــت، پی روز مقاوم
ــم صهیونیســتی  ــل رژی ــگ 33 روزه مقاب جن
را شــبیه بــه معجــزه دانســت و اظهــار کــرد: 
یــک گــروه بــه ظاهــر کوچــک بــا اتــکا 
ــی  ــای غیب ــت و امداده ــان، مقاوم ــر ایم ب
ــد کــه اعــراب کشــورهای منطقــه  کاری کردن

انجــام  بودنــد  نتوانســته  ســالیان ســال 
دهنــد و در یــک جنــگ نابرابــر 33 روزه، 
ــد. ــو درآوردن ــه زان ــتی را ب ــم صهیونیس رژی

رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش پایانــی 
مقابلــه  طــرح  تصویــب  خــود  ســخنان 
بــا اقدامــات خصمانــه آمریــکا را توســط 
مجلــس شــورای اســامی شایســته تقدیــر 
ــم  ــدام ه ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی ــد و ب خوان
یــک کار واقعــی و هــم یــک کار نمادیــن 
اســت، تصریــح کــرد: از جملــه اقدامــات 
واقعــی در ایــن طــرح کــه در صــورت تأییــد 
اجرایــی  بایــد  نگهبــان  شــورای محتــرم 
شــود، اقــدام قــوه قضائیــه بــرای تخصیــص 

شــعبی از محاکــم جهــت رســیدگی بــه 
از تحریم هــا و اقدامــات  دعــاوی ناشــی 

آمریکاســت. ماجراجویانــه 
ــی در تشــریح وجــه  ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــز گفــت:  ــه مجلــس نی ــن مصوب ــن ای نمادی
ــا،  ــه نهاده ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مصوب ای
قــوا و مســئوالن جمهــوری اســامی در برابــر 
آمریــکا همگــی  سیاســت های خصمانــه 
یک صــدا ایســتاده اند و اجــازه نمی دهنــد 
کــه دولــت آمریــکا هــر قدمــی کــه خواســت 
اقــدام  نیــز  بعــدی  البتــه گام  و  بــردارد 
ــر اجــرای برجــام اســت. شــورای نظــارت ب
اینکــه  بیــان  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
رفتــار آمریــکا پــس از برجــام و اعمــال 
ــت  ــه دول ــان داد ک ــد نش ــای جدی تحریم ه
عقانیــت  و  منطــق  زبــان  کشــور  ایــن 
و  قــدرت  زبــان  صرفــا  و  نمی فهمــد  را 
اقتــدار را می شناســد، خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــل ب ــرای تقاب ــز ب ــامی نی ــوری اس جمه
ایــن سیاســت های خصمانــه بایــد همــه 
همــه  و  کنــد  پیش بینــی  را  احتمــاالت 
ــه  ــه ب ــد ک ــن باش ــان ای ــد هّمش ــا بای نهاده
ــا  ــد و آمریکایی ه ــک کنن ــور کم ــدار کش اقت
ــد. ــوری اســامی را بفهمن ــدار جمه ــن اقت ای

قضائیــه قــوه  عمومــی  روابــط  کل  اداره 

رئیسقوهقضائیه:

دولتآمریکازبانمنطقنمیفهمد

ادامه از صفحه اول

معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
دبیــر  رئیــس،  اســامی، در حکمــی   انقــاب 
ــام را  ــع تشــخیص مصلحــت نظ و اعضــای مجم

ــد. ــج  ســاله منصــوب کردن ــرای یــک دوره پن ب
ــه  ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــم رهب ــن حک مت

ــت: ــرح اس ــن ش ای
بسم هللا الّرحمن الّرحیم

ــه  ــم ک ــر را ســپاس می گوی ــم و قدی ــد علی خداون
ــخیص  ــع تش ــود، مجم ــت خ ــک و هدای ــا کم ب
ــق  ــر آن موف ــف خطی ــر ادای وظای ــت را ب مصلح
فرمــود و ایــن نهــاد قانونــی در بیــش از ربــع قــرن 
ــته  ــور داش ــذار در اداره  کش ــی اثرگ ــت نقش توانس

باشــد. 
الزم می دانــم از همــه  اعضــا و کارگــزاران ایــن نهــاد 
تشــکر کنــم و یــاد درگذشــتگان ایــن مجموعــه را 
گرامــی بــدارم؛ مخصوصــا جنــاب آقــای  هاشــمی 
ــور  ــی کش ــتوانه های سیاس ــه از اس ــنجانی ک رفس

ــت  ــنگین ریاس ــئولیت س ــال ها مس ــد و س بودن
ــاب  ــز جن ــده داشــتند و نی ــر عه ــن مجمــع را ب ای
حجت االســام و المســلمین آقــای طبســی و 
جنــاب آقــای عســگراوالدی و جنــاب دکتر حســن 

ــم. ــی رحمة هللا علیه حبیب
اکنــون بــا آغــاز دوره  جدیــد ایــن نهــاد، بــه حکــم 
تجربه هــای ارزنــده  موجــود، تغییراتــی در ســاختار 
ــارت  ــا عب ــه عمدت ــد ک ــوا ضــروری می نمای و محت

اســت از:
- ســامان بخشــیدن بــه مجموعــه  سیاســت های 
کلــی و بازنگــری در عناویــن و نیــز در فرآینــد 

ــم آن. ــن و تنظی تعیی
- ســامان بخشــیدن بــه مســئله  نظــارت بــر 

سیاســت ها. اجــرای 
ارزیابــی کارآمــدی و  بــرای  - ســاز و کار الزم 

سیاســت ها. اثربخشــی 
ــل در ســاختار تشــکیاتی  - ایجــاد انســجام کام

اســاس  بــر  برنامه هــا  تمرکــز  و  مدیریتــی  و 
مصــوب. آیین نامــه  

- چابک ســازی تشــکیات و حــذف بخش هــای 
مــوازی و غیرضــروری.

بــه جــز این هــا تغییــرات اصاحــی دیگــری نیز در 
خــال کار و در ســایه  دقــت نظــر دســت اندرکاران 
و انعطاف پذیــری تشــکیات الزم خواهــد نمــود و 

بــه کار گرفتــه خواهــد شــد ان شــاءهللا.
ــای  ــت هللا آق ــه شــد آی ــه آنچــه گفت ــت ب ــا عنای ب
ــه  ــود  هاشــمی شــاهرودی را ب حــاج ســید محم
ــی  ــر محســن رضای ــای دکت ــاب آق ریاســت و جن
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــری  بــه   را 
ــر  ــرده در زی ــی نامب ــی و حقیق و اشــخاص حقوق
پنج ســاله  جدیــد  دوره   در  آن  بــه عضویــت  را 

می کنــم: منصــوب 
اشخاصحقوقی:

الف( رؤسای محترم سه قوه

ب( فقهای معزز شورای نگهبان
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ــوع  ــه موض ــتگاهی ک ــس دس ــا رئی ــر ی ه( وزی

ــت ــوط اس ــتگاه مرب ــه آن دس ــث ب ــورد بح م
و( رئیــس کمیســیون متناســب بــا موضــوع 

بحــث از مجلــس شــورای اســامی
اشخاصحقیقی:

آیات و حجج اسام:
آقــای حاج ســید محمــود  هاشــمی شــاهرودی، 
آقــای حــاج شــیخ احمــد جنتــی، آقــای امینــی 
ــای  ــی، آق ــدی کرمان ــای موح ــادی، آق نجف آب
آقــای حــاج شــیخ حســن  نــوری،  ناطــق 
صانعــی، آقــای محســنی اژه ای، آقــای مجتهــد 
شبســتری، آقــای ســید ابراهیــم رئیســی، آقــای 
عراقــی،  محمــدی   آقــای  نجف آبــادی،  دری 
ــدم. ــای مصباحی مق ــد انصــاری، آق ــای مجی آق

و حضرات:
آقــای غامرضــا آقــازاده، آقای علــی آقامحمدی، 
آقــای محمــود احمدی نــژاد، آقــای محمدجــواد 
ایروانــی، آقــای محمدرضــا باهنــر، آقــای احمــد 

توکلــی، آقــای ســعید جلیلــی، آقــای غامعلــی 
دانش جعفــری،  داوود  آقــای  عــادل،  حــداد 
ــی،  ــای محســن رضای ــز داوودی، آق ــای پروی آق
آقــای ســید محمــد صــدر، آقــای محمــد 
حســین صفارهرنــدی، آقــای محمدرضــا عــارف، 
ــن  ــید حس ــای س ــده، آق ــد فروزن ــای محم آق
فیروزآبــادی، آقــای محمدباقــر قالیبــاف، آقــای 
حســین محمــدی، آقــای حســین مظفــر، آقــای 
ســید مصطفــی میرســلیم، آقــای ســید محمــد 
میرمحمــدی، آقــای ســید مرتضــی نبــوی، آقای 
علی اکبــر والیتــی، آقــای صــادق واعــظ زاده، 

ــدی. ــای احمــد وحی آق
حضــرات آقایــان را بــه حضــور و اتقــان و دقــت 
در تشــخیص مصلحــت و نیــز بــه صــاح و 
ــق و  ــم و توفی ــوت می کن ــاف دع ــداد و انص س
ــألت  ــان مس ــود و آن ــرای خ ــی را ب ــت اله هدای

می نمایــم. 
نــکات یادشــده در پیوســت ایــن حکــم الزم 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــت م اس
سید علی خامنه ای

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

باحکمرهبرمعظمانقالباسالمی

اعضایجدیدمجمعتشخیصمصلحتنظاممنصوبشدند

سرلشکرایزدی
درجمعخبرنگاران:

منطقهراازلوثوجود
تروریستهاپاکمیکنیم

ــان  ــا بی ــا ب ــزی خاتم االنبی ــرارگاه مرک ــاون ق مع
اینکــه منطقــه را از لــوث وجــود تروریســت ها 
ــدگان  ــخ رزمن ــت: پاس ــرد، گف ــم ک ــاک خواهی پ
ــه  ــت ک ــردی اس ــا راهب ــق ب ــا مطاب ــام، دقیق اس

ــت. ــده اس ــن ش تبیی
معــاون  ایــزدی،  مصطفــی  سرلشــکر  ســردار 
ســایبری و تهدیــدات نویــن قــرارگاه مرکــزی 

خاتم االنبیا، در حاشــیه مراســم بزرگداشــت شــهید 
محســن حججــی کــه در ســتاد فرماندهــی نیروی 
ــع  ــور در جم ــا حض ــد، ب ــزار ش ــپاه برگ ــی س زمین
خبرنــگاران، درخصــوص اقــدام جمهوری اســامی 
ایــران در قبــال شــهادت جمعــی از مدافعــان 
حــرم از جملــه شــهید حججــی اظهــار داشــت: مــا 
ــش  ــش پی ــا داع ــه ب ــای مقابل ــه صحنه ه در هم
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــم و مهم تری می روی
ــیم  ــته باش ــل داش ــکار عم ــا ابت ــن صحنه ه  در ای
ــوث این هــا کــه  ــکار عمــل، منطقــه را از ل ــا ابت و ب
ــکا و  ــد آمری ــی مانن ــتکبار جهان ــت پرورده اس دس

اســرائیل هســتند، پــاک کنیــم.

ــا  ــام دقیق ــدگان اس ــخ رزمن ــزود: پاس ــزدی اف ای
ــه  ــرای منطق ــه ب ــت ک ــردی اس ــا راهب ــق ب مطاب

ــت. ــده اس ــن ش تبیی
ــراق  ــرزی ع ــق م ــت مناط ــوص وضعی وی درخص
و ســوریه نیــز گفــت: دشــمن و عوامــل اســتکبار 
جهانــی بــه جایــی رفتــه بودنــد کــه حالتــی 

داشــت. قیف ماننــد 
ایــزدی افــزود: شــرایط ایــن منطقــه در وضعیتــی 
ــود کــه ارزش نظامــی برایشــان داشــته باشــد؛  نب
ــد و  ــی کــه محاســبه کردن ــه همیــن جهــت زمان ب
دیدنــد کــه بــا پیشــروی هایی رزمنــدگان اســام در 
ــن حــوزه  ــرز ســوریه و همچنی ــراق و م مناطــق ع

تنــف، ایــن منطقــه برایشــان ارزش خاصــی نــدارد، 
بــه همیــن دلیــل آمریکایی هــا در مذاکراتــی کــه با 
روس هــا داشــتند بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آن 

منطقــه را تخلیــه کننــد.
ــن  ــه ای ــم در ادام ــزی خات ــرارگاه مرک ــاون ق مع
ــب  ــاره تصوی ــه ســؤالی درب ــو در پاســخ ب گفت وگ
طــرح اقــدام متقابــل مجلــس ایــران بــا اقدامــات 
خصمانــه اخیــر آمریــکا اظهــار داشــت: ایــن طــرح 
ــدگان مجلــس شــورای  ــادی کــه نماین ــا رأی زی ب
ــت  ــی ام ــاد اراده مل ــد، نم ــه آن دادن ــامی ب اس
ــتین گام در  ــب آن نخس ــت و تصوی ــامی اس اس
مســیر پیشــروی کشــور خواهــد بــود. خبــر فارســی

امنیت
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سیاسـت

،،
رفتــار آمریــکا پــس از برجــام و اعمــال 
تحریم هــای جدیــد نشــان داد کــه 
دولــت ایــن کشــور زبــان منطــق و 
عقالنیــت را نمی فهمــد و صرفــا زبان 

قــدرت و اقتــدار را می شناســد

رئیسمرکزپژوهشهایمجلسعنوانکرد:

سیاستهایاقتصادمقاومتی،راهحلعبورازمشکالت
کدخداییدرنشستخبری:

شوراینگهباندرماجرایفتنه88،مظلومواقعشد

ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک ــی، رئی ــم جال کاظ
شــورای اســامی، گفــت: جامعــه رســانه ای نقــش مؤثری 
ــون آرام  ــئوالن دارد؛ چ ــه و مس ــّو جامع ــردن ج در آرام ک
ــل  ــه ح ــدن ب ــغول ش ــث مش ــه باع ــّو جامع ــدن ج ش
مشــکات اساســی کشــور و بــه دنبــال آن ایجــاد اشــتغال 
و حرکــت بــه ســمت تولیــد ملــی و فراهــم شــدن فضــای 

کســب و کار می شــود.
ــه  ــروز منطق ــت ام ــن وضعی ــه تبیی ــان اینک ــا بی  وی ب
ــزود:  ــت، اف ــانه اس ــاب رس ــده اصح ــر عه ــه ای ب وظیف
امــروز در منطقــه شــاهد قشــری نگری و ســلفی گری 
ــی را  ــای بزرگ ــه مصیبت ه ــگ و کشــتار هســتیم ک و جن
ــر مــردم منطقــه وارد کــرده اســت. در ماجــرای شــهید  ب
ــز داعــش او را  ــوم کشــور نی ــد مظل ــن فرزن حججــی، ای
بــه شــهادت رســاند. فــردی کــه بــرای دفــاع از ارزش هــا 
ــرد. ــدا ک ــود را ف ــان خ ــت)ع( ج ــل بی ــا و اه و آرمان ه

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــتقلین والی ــیون مس ــس فراکس رئی
اکنــون در آســتانه تشــکیل کابینــه دوازدهــم پــس از اخــذ 
رای اعتمــاد از مجلــس هســتیم، تصریــح کــرد: امیدواریم 
هرچــه ســریع تر دولــت تشــکیل شــود و تمامــی تــاش 
خــود را بــرای حــل و فصــل مشــکات به ویــژه مشــکات 

اقتصــادی بــه کار گیــرد.
ــا بیــان اینکــه بــر اســاس تاکیــدات مقــام معظــم  وی ب

ــت های  ــق سیاس ــمت تحق ــه س ــد ب ــه بای ــری هم رهب
اقتصــاد مقاومتــی حرکــت کنیــم، گفــت: راه حــل مســائل 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  از  کشــور 
می گــذرد. در همیــن راســتا جامعــه رســانه ای کمــک کنــد 
ــه حواشــی و برجســته کــردن  ــن ب ــه جــای پرداخت ــا ب ت
اختافــات، مســئوالن بــه ســمت حــل مشــکات اساســی 
کشــور رونــد؛ چــون مشــغول شــدن مســئوالن به مســائل 
ــاد  ــون ایج ــی همچ ــائل اصل ــا را از مس ــی، آن ه اختاف
ــد. ــل می کن ــب و کار غاف ــردن کس ــم ک ــتغال و فراه اش

رئیــس فراکســیون مســتقلین والیــی ادامــه داد: جامعــه 
رســانه ای می توانــد کمــک مؤثــری کنــد تــا کســانی را کــه 
ــند.  ــه بشناس ــتند هم ــاز هس ــئولیت ها حاشیه س در مس
ــا  ــد ت ــکار کنن ــدا و آش ــازی ها را هوی ــانه ها حاشیه س رس

ــه ســمت حاشیه ســازی نرویــم. آن قــدر ب
ــون مشــکات اساســی همچــون  ــی ادامــه داد: اکن جال
مثــل  مالــی  مؤسســات  ســپرده گذاران  وضعیــت 
ــد آن را  ــه بای ــود دارد ک ــتگی وج ــای بازنشس صندوق ه

ــرد.  ــل ک ح
مســائل کشــور  دســته بندی  بــه ســمت  ان شــاءهللا 
قــوای ســه گانه  در  تــا مســئوالن   حرکــت می کنیــم 
ــر  ــال عم ــار س ــم در چه ــار ه ــلح در کن ــای مس و نیروه

ــد. تســنیم ــل کنن ــکات را ح ــم مش ــت دوازده دول

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
ــگار و  ــک روز خبرن ــن تبری ــری ضم ــتی خب در نشس
ــه  ــاد و خاطــره شــهید حججــی کــه ب گرامیداشــت ی
دســت جنایتــکاران داعــش بــه شــهادت رســید، 
ــاد  ــعه و ایج ــت از توس ــه حمای ــت: الیح ــار داش اظه
ــا  اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری ب
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در شــورای 
نگهبــان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و مغایــر 
ــون اساســی تشــخیص داده  ــا موازیــن شــرع و قان ب

شــد.
ــه  ــخ ب ــری در پاس ــت خب ــن نشس ــه ای وی در ادام
ــان در  ــورای نگهب ــا ش ــه آی ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن س
مجلــس  نماینــدگان  بررســی صاحیــت  جریــان 
موضــوع بعضــی رفتارهــای نامناســب عــده ای از 
ــار  ــده بیج ــی نماین ــورد فیزیک ــد برخ ــدگان مانن نماین
ــلفی  ــس س ــا عک ــی ی ــی و رانندگ ــور راهنمای ــا مأم ب
ــا خانــم موگرینــی  گرفتــن تعــدادی از وکای ملــت ب
ــا را بررســی  مســئول سیاســت خارجــه اتحادیــه اروپ
ــن  ــم در ای ــده االن نمی توان ــح داد: بن ــد، توضی می کن
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــته باش ــی داش ــر قطع ــه اظهارنظ زمین
ــه  ــن زمین ــی در ای ــان بحث ــورای نگهب ــون در ش تاکن

ــت. ــده اس ــرح نش مط

کدخدایــی اضافــه کــرد: بــه هــر حــال این گونــه 
حرکت هــا از ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی نامناســب بــود و همــه مــردم ایــران و 
ــری را  ــای بهت ــد رفتاره ــار دارن ــی انتظ ــکار عموم اف
از نماینــدگان مجلــس شــاهد باشــند؛ امیدواریــم 

این گونــه رفتارهــا دیگــر تکــرار نشــود.
خبرگــزاری  خبرنــگار  ســؤال  بــه  پاســخ  در  وی 
ــاره  ــبهاتی درب ــاره ش ــرا دوب ــید اخی ــه پرس ــیج ک بس
ــه 88  ــان در فتن ــورای نگهب ــای ش ــکنی اعض قانون ش
ــان در  ــورای نگهب ــح داد: ش ــود، توضی ــرح می ش مط
ســال 88 در چارچــوب قانــون بــه وظایــف خــود 
عمــل کــرده و اگــر کســی در این بــاره ادعاهایــی 
ــورای  ــد؛ ش ــام کن ــتندات اع ــا مس ــد ب دارد می توان
نگهبــان در ایــن موضــوع مظلــوم واقــع شــده و شــما 

ــد. ــاع کنی ــان دف ــورای نگهب ــد از ش ــانه ها بای رس
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش س
اقدامــات  بــا  مقابلــه  طــرح  مالــی  بــار  دربــاره 
ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا در منطقــه گفــت: 
اینکــه بــار مالــی طــرح از کجــا تأمیــن شــود، مجلــس 
بایــد اعــام کنــد کــه هنــوز ایــن طــرح بــه دســت مــا 
ــم  ــام خواهی ــرح آن را اع ــول ط ــا وص ــیده و ب نرس

ــارس ــرد. ف ک



کوتاه از اقتصاد
 راهکاری برای حل 
مشکالت اقتصادی

نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان  کیمیای وطن
کشــور  از  خــارج  مقیــم  موفــق  ایرانیــان  گفــت: 
ــد در حــل مســائل اقتصــادی نقــش کلیــدی  می توانن

ایفا کنند. 
ــی اصفهــان،  ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
مصطفــی رناســی در دومیــن جلســه چگونگی بررســی 
ــی  ــاق بازرگان ــور در ات ــارج از کش ــان خ ــذب ایرانی ج
ــم  ــان مقی ــرای جــذب ایرانی ــح کــرد: ب ــان تصری اصفه
ــت  ــدون اس ــزی م ــبکه و برنامه ری ــاد ش ــه ایج ــاز ب نی
تــا عــاوه بــر تشــویق آنــان بــرای رفت وآمــد بــه ایــران 
ــان فراهــم  ــه آن ــزه ســرمایه گذاری و انتقــال تجرب انگی

شــود.
ــط  ــه فق ــن کمیت ــاد ای ــدف از ایج ــرد: ه ــه ک وی اضاف
جــذب ســرمایه از ســوی ایرانیــان مقیم خارج نیســت؛ 
ــز  ــان نی ــنهادهای آن ــرات و پیش ــع آوری نظ ــه جم بلک

ــد.  ــد باش ــادی می توان ــائل اقتص ــل مس ــرای ح ب
رناســی خواســتار اســتفاده از تجربــه ســایر کشــورها در 
ــد و  ــی ش ــرمایه گذاری های خارج ــذب س ــوع ج موض
گفــت: کشــورهای آســیایی تجربــه موفقــی در جــذب 
شــهروندان مقیــم ســایر کشــورها دارنــد کــه می تــوان 

از ایــن تجربــه بــرای ایــران نیــز اســتفاده کــرد. 
رئیــس کمیســیون سیاســتگذاری و پایــش اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان خاطرنشــان کــرد: حضــور ایرانیــان 
ــگری را  ــت گردش ــران صنع ــه ای ــد ب ــد رفت وآم در ح

توســعه می بخشــد. 
ــای  ــام در بخش ه ــت برج ــه موفقی ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــی ب ــرای تنش زدای ــت: ب ــی گف ــادی و سیاس اقتص
ســایر کشــورها نیــاز بــه اســتراتژی مشــخص و معیــن 
بــا هــدف توســعه روابــط اقتصــادی و سیاســی داریــم.

قیمت پژو 301 اعالم شد
ــد  ــودروی جدی ــت خ ــودرو قیم ــی ایران خ ــروه صنعت گ
پــژو 301 را اعــام و شــرایط فــروش ایــن خــودرو را نیــز 

منتشــر کــرد. 
ــون در نمایندگی هــای ایران خــودرو  شــرایط ذیــل هم اکن

)ایــکاپ( برقرار اســت.
- فروش نقدی خودرو پژو 301

- مدل 2016
- قیمت 94.900.000 تومان

- تحویل فوری 10 روزه
بیانــکا،  رنــگ ســفید  ایــکاپ ســه  نمایندگی هــای 
ــوان  ــه عن ــک را ب ــتری متالی ــالید و خاکس ــکی س مش
اعــام   301 پــژو  بــرای  انتخاب شــده  رنگ هــای 

خــودرو ایــران  کرده انــد. 

آخرین خبرها از سهام عدالت
ســازمان خصوصی ســازی اعــام کــرد: پــس از پیگیــری 
ــه ای  ــروز نام ــزی دی ــک مرک ــازمان، بان ــن س ــرر ای مک
بــه تمــام بانک هــای عامــل و مؤسســات اعتبــاری 
کشــور ارســال کــرده کــه بــر اســاس آن، راســتی آزمایی 
شــماره های شــبا بانکــی مشــموالن ســهام عدالــت کــه 

مدتــی متوقــف شــده بــود، دوبــاره آغــاز شــد. 
بــر ایــن اســاس، بــه زودی نتایــج راســتی آزمایی مبنــی 
ــی  ــبا بانک ــی ش ــدن احتمال ــد نش ــا تأیی ــد ی ــر تأیی ب
باقی مانــده مشــموالنی کــه شــبا بانکــی خــود را مدتــی 
ــی  ــد، ول ــت کرده ان ــت ثب ــهام عدال ــامانه س ــل در س قب
مشــخص  نکرده انــد،  دریافــت  را  آن  نتیجــه  هنــوز 

ــد. مهــر ــد ش خواه

کوتاه اخبار 

 راه اندازی قطار مسافری 
اصفهان ـ یزد ـ کرمان ـ زاهدان

ــن  ــر کل راه آه ــینی، مدی ــادات حس ــا س ــید رض س
ــه زودی قطــار مســافری اصفهــان  اصفهــان گفــت: ب
ـ یــزد ـ کرمــان ـ زاهــدان و بالعکــس بــا مشــارکت 

ــود.   ــدازی می ش ــی راه ان ــش خصوص بخ
ــن  ــودن راه آه ــعه ب ــور توس ــه مح ــاره ب ــا اش وی ب
ظرفیــت  ریلــی  خــط  ایــن  راه انــدازی  گفــت: 
مناســبی بــرای رونــق و توســعه هرچــه بیشــتر 

بــود.  خواهــد  مســیر  طــول  اســتان های 
مدیــر کل راه آهــن اصفهــان بــا بیــان اینکــه بخشــی 
ــک  ــی پرترافی ــای مواصات ــیر از محوره ــن مس از ای
ــود  ــوب می ش ــور محس ــافری در کش ــاری و مس ب
ایــن اســتان ها در  اظهــار کــرد: جایــگاه ویــژه 
ــد  ــوان مقاص ــه عن ــور ب ــرق کش ــوب ش ــز و جن مرک
گردشــگری، راه انــدازی قطــار مســافری در ایــن 

شــریان طایــی را ضــروری می کــرد.
 بــه گفتــه ســادات حســینی ایــن خــط بــا مشــارکت 

بخــش خصوصــی ســاخته خواهــد شــد. ایرنا

خبر خوش برای کارمندان پیمانی
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بــا 
ــا  ــک وزارتخانه ه ــت از تفکی ــه دول ــر اینک ــد ب تاکی
ــی  ــدان پیمان ــل کارمن منصــرف نشــده، گفــت: تبدی
ــه رســمی متوقــف نشــده و شــیوه اجــرای آن در  ب

ــت.  ــری اس ــت بازنگ دس
ــک  ــه تفکی ــت الیح ــت: دول ــاری گف ــید انص جمش
ســه وزارتخانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، راه و 
ــان را از مجلــس پــس  شهرســازی و ورزش و جوان
نگرفتــه و بــه عبارتــی دولــت از ایــن موضــوع 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال منصــرف نشــده اســت. ای
ــراف  ــران از انص ــی ته ــاق بازرگان ــس ات ــروز رئی دی
دولــت از تفکیــک ایــن وزارتخانه هــا خبــر داده      

ــود.  ب
کشــور  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان  رئیــس 
ــان  ــتخدام کارکن ــف اس ــب توق ــا تکذی ــن ب همچنی
ــه  ــی ب ــان پیمان ــل کارکن ــرای تبدی ــت: ب ــت گف دول
ــن  ــم تعیی ــه پنج ــون برنام ــی در قان ــمی، روش رس
شــده بــود؛ امــا بــا توجــه بــه اتمــام قانــون برنامــه 
ــا شــرایط  ــن کار را متناســب ب ــا روش ای پنجــم، م

می کنیــم.  بازنگــری  موجــود 
ــت  ــون مدیری ــاس قان ــر اس ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــکان  ــی ام ــاغل حاکمیت ــوری در مش ــات کش خدم
ــود دارد  ــمی وج ــه رس ــی ب ــان پیمان ــل کارکن تبدی
و در مشــاغل غیرحاکمیتــی اســتخدام پیمانــی            

ــر ــت. مه اس

کم کاری در پلمب »حافظ«
ــاره  ــدار درب ــام هش ــاه از اع ــش از دو م ــه بی گرچ
و  حافــظ  اعتبــاری  موسســه  در  ســپرده گذاری 
همچنیــن صــدور دســتور پلمب شــعب آن بــه مراجع 
ذی ربــط می گــذرد، امــا تازه تریــن اعــام بانــک 
ــن  ــر ای ــعبه دیگ ــت دو ش ــی از فعالی ــزی حاک مرک
ــب  ــرای ســپرده گیری و فری ــدام آن ب موسســه و اق

ــت.  ــردم اس دادن م
ــه  ــه ب ــا توج ــند ب ــته باش ــه داش ــد توج ــردم بای م
فعالیــت  بــا  اخیــر  ماه هــای  در  شــرایطی کــه 
غیرمجازهــا وجــود داشــته و هشــدارهایی کــه دربــاره 
ســپرده گذاری در ایــن مؤسســات داده شــده، ادامــه 
ــع  ــا توق ــد ب ــن موسســاتی نبای ــه چنی ــا ب ورود آن ه
پاســخگویی همــراه باشــد و انتظــار نداشــته باشــند 
کــه در صــورت ســپرده گذاری و ایجــاد مشــکلی 
بــرای منابــع خــود بتواننــد بــا تجمــع و اعتــراض بــه 
ســرمایه قــرار داده شــده در ایــن موسســه و امثال آن 

ــد. ایســنا ــدا کنن دســت پی

آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه در حــال 
حاضــر بیــش از 28 میلیــون کســب و کار 
کوچــک در کشــور آمریــکا وجــود دارد که 
ایــن عــدد 99.7 درصــد کل شــرکت های 

ایــن کشــور را تشــکیل می دهــد. 
ــن  ــریع ای ــد س ــر رش ــر، بیانگ ــن ام ای
کــه  کارهاســت  و  کســب  از  دســته 
بــه طــرز  را  آن  بــه  توجــه  ضــرورت 
اســت.  داده  افزایــش  چشــمگیری 
اگرچــه احتمــال موفقیــت ایــن نــوع 
ــن  ــا ای کســب و کارهــا بیشــتر اســت، ب
حــال ایــن امــر بدیــن معنــا نیســت کــه 
ــا  ــد در ایــن مســیر ب هــر کســی می توان
ــاز اســت  ــردارد؛ بلکــه نی ــت گام ب موفقی
در ابتــدا بــا اصــول آن آشــنا شــوید و بــا 

ــد. ــدام کنی روشــی درســت اق
 در ادامــه بــه بررســی 10 گام شــروع یک 

کســب و کار کوچــک خواهیــم پرداخت.
1- تحقیقاتی کامل را انجام دهید

احساســی گام برداشــتن، عاملــی اســت 
ــب و  ــوزه کس ــژه در ح ــروزه به وی ــه ام ک
ــت  ــدارد و الزم اس ــی ن ــر معنای کار دیگ
هــر اقــدام شــما بــا توجــه بــه مطالعــات 
شــما بــوده و بــه درســتی کار خــود 

ــید. ــته باش ــی داش ــان کاف اطمین
ــه  ــا ب ــراد صرف ــع اف  در بســیاری از مواق
علــت اشــتیاق خــود بــرای انجــام کاری 
وارد آن عرصــه می شــوند و بــه علــت 
ــات  ــت و اقدام ــتوانه درس ــتن پش نداش
کنــار  بــازار  از  زود  خیلــی  اصولــی، 

می شــوند.  گذاشــته 

ــچ  ــوب هی ــر مطل ــن ام ــد ای ــدون تردی ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــی نیس کارآفرین
ــی  ــود تمام ــدای راه خ ــت در ابت الزم اس
عواملــی را کــه ممکــن اســت تأثیرگــذار 

ــد.  ــایی کنی ــند، شناس باش
ــرای  ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ــه ای اگرچ
شــما وقت گیــر باشــد، بــا ایــن حــال بــه 
آهســتگی بــه ســمت جلــو پیــش رفتــن 
همــواره بهتــر از متوقــف شــدن ناگهانــی 

اســت.

2- طرح کسب و کار خود را 
مشخص کنید

بــرای بــه مرحلــه عمــل رســاندن تمامــی 
ــک  ــاد ی ــه ایج ــاز ب ــود، نی ــای خ ایده ه
برنامــه جامــع و منطقــی داریــد. برنامــه 
کســب و کار درواقــع یــک طــرح اســت 
تــا  ابتــدا  از  را  شــما  اقدامــات  کــه 
ــخص  ــان مش ــوب مدنظرت ــطح مطل س

می ســازد. 
درواقــع ایــن طــرح بــه نوعــی راهنمــای 
 شــما خواهــد بــود و الزم اســت بــه دقت 
ــن  ــر ای ــود؛ در غی ــه ش ــتی ریخت و درس
ــا  ــکات کام ــا مش ــه زودی ب ــورت ب ص

ــد. ــد ش ــه خواهی ــدی مواج ج
3- برنامه مالی شما چیست؟

اگرچــه شــروع یــک کســب و کار کوچک 
نیــاز بــه ســرمایه چندانــی نــدارد، بــا ایــن 
ــاع  ــا اوض ــه ب ــت در رابط ــال الزم اس ح
مالــی شــرکت در آینــده و بــه طــور کلــی 
ــدی  ــور ج ــه ط ــا ب ــا و درآمده هزینه ه

فکــر شــود. 
بــدون شــک هــر کســب و کاری در 
ــه  ــاز ب ــدا نی ــه باشــد، ابت ــادی ک ــر ابع ه
ســرمایه اولیــه دارد؛ بــرای نمونــه در 
صورتــی کــه ایــن هزینــه را از طریــق 
الزم  کنیــد،  تأمیــن  می خواهیــد  وام 
اســت در رابطــه بــا نحــوه بازگردانــدن آن 

کنیــد. برنامه ریــزی  واقع گرایانــه 
4- ساختار خود را تعیین کنید

ــر  ــه ه ــت ب ــن اس ــما ممک ــرکت ش ش
نحــوی شــکل بگیــرد و بــه همــان طریــق 
ــه همیــن دلیــل الزم  رشــد پیــدا کنــد؛ ب
ــن شــکل گیری و رشــد  اســت نحــوه ای
بــا توجــه بــه اهــداف و نیــاز شــما باشــد. 
ــه ایــن امــر الزم اســت  ــرای رســیدن ب ب
ــرکت  ــاختار ش ــروع کار، س ــش از ش پی

ــد.  ــن کنی خــود را تعیی
ایــن ســاختار بــه احتمــال زیــاد بعدهــا 
خواهــد  اساســی  دســتخوش  دچــار 
ــت  ــدا الزم اس ــال ابت ــن ح ــا ای ــد؛ ب ش
ســاختاری را بــرای خــود تعریــف کنیــد.

5- انتخاب و ثبت نام شرکت
ــیار  ــری بس ــرکت، ام ــام ش ــاب ن انتخ
ــت  ــن عل ــه ای ــود؛ ب ــی می ش ــم تلق مه
کــه امــکان تغییــر آن وجــود نــدارد و بــه 
همیــن دلیــل الزم اســت در رابطــه بــا آن 
ــورد توجــه  ــام ویژگی هــای مدنظــر م تم

قــرار گیــرد. 
ــزی  ــر چی ــش از ه ــام پی ــاب ن در انتخ
الزم اســت چنــد گزینــه را بــرای خــود در 
نظــر بگیریــد، ســپس اطمینــان حاصــل 
کنیــد کــه مشــابه آن وجــود نداشــته 

باشــد. 

ــت  ــه ثب ــدام ب ــد اق ــد می توانی در گام بع
ــات آن در  ــن و اقدام ــه قوانی ــد ک آن کنی

هــر کشــوری متفــاوت اســت.
6- مجوزهای الزم را دریافت کنید

هــر شــرکتی بنــا بــر نــوع فعالیتــی کــه 
قــرار اســت داشــته باشــد، نیــاز بــه 

دارد.  مجوزهایــی 
ابتــدا  اســت همــان  این بــاره الزم  در 
بــرای تهیــه آن هــا اقــدام کــرده و قوانیــن 
ــه  ــد. توج ــه کنی ــا آن را مطالع ــط ب مرتب
ــرکت ها  ــی ش ــه بعض ــید ک ــته باش داش
انجــام ایــن دســته از کارهــا را کــم 
ــه بعدهــا موکــول  ــد و ب اهمیــت می دانن

می کننــد. 
بــا ایــن حــال در مــوارد متعــدد مشــاهده 
ــر  ــهل انگاری منج ــن س ــه همی ــده ک ش
بــه بــروز مشــکات زیــادی شــده اســت؛ 
بــه نحــوی کــه زمــان زیــادی را از افــراد 
ــر  ــل بهت ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــه اس گرفت
اســت بــه روش معمــول و درســت عمــل                                                         

کنیــد.
7- سیستم حسابداری و سامانه 

خدمت رسانی خود را مشخص 
کنید

یــک  در  مالــی  رویدادهــای  حجــم 

ــورد  ــی م ــات مال ــوع اطاع ــرکت و ن ش
نیــاز، تعیین کننــده ســازمان و تشــکیات 
سیســتم حســابداری اســت کــه بــه ســه 
دســته دســتی، مکانیکــی و رایانــه ای 
ــن  ــت ای ــود. واقعی ــیم بندی می ش تقس
ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــه کس ــت ک اس
تنهــا زمانــی بــه شــکل مؤثــر عمــل 
سیســتم های  از  کــه  کــرد  خواهنــد 

مناســبی برخــوردار باشــند.
8- مکان احداث شرکت را 

مشخص کنید
در رابطــه بــا مــکان شــرکت، تنهــا منظــور 
جایــگاه ســاخت آن نیســت؛ بلکــه نــوع 
شــرکت نیــز مدنظــر اســت؛ بــرای مثــال 
شــرکت شــما یــک دفتــر کوچــک اســت 

یــا یــک تولیــدی بــزرگ.
 بــدون تردیــد مــکان قرارگیــری بــا توجه 
بــه نــوع کســب و کاری کــه قصــد شــروع 

آن را داریــد، تعییــن می شــود.
9- تیم خود را آماده سازید

ــچ  ــر هی ــم کاری ب ــت تی ــروزه اهمی ام
کــس پوشــیده نیســت و در ایــن مرحلــه 
اســتخدام مهم تریــن بخــش محســوب 

می شــود. 
در رابطــه بــا اســتخدام، نخســتین نکتــه 

ضــروری ایــن اســت کــه مشــخص 
کنیــد بــه چــه تعــداد اســتخدام رســمی 

ــد.  ــاز داری ــمی نی و غیررس
در گام بعــدی الزم اســت نحوه اســتخدام 
خــود را بــه نحــوی اجــرا کنیــد کــه 
بیــن تمامــی  از  افــراد  شایســته ترین 

متقاضیــان جــذب شــوند.
10- تبلیغ کنید

ایــن بخــش آخریــن مرحلــه محســوب 
پشــت  بــا  شــما  درواقــع  می شــود. 
ســر گذاشــتن 9 مرحلــه گذشــته، دیگــر 
ــا  آمــاده آغــاز فعالیــت خــود و رقابــت ب

ــتید.  ــایرین هس س
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه 
ــل  ــتری عام ــب و کاری مش ــر کس در ه
ســودآوری اســت، الزم اســت بــه نحــوی 

خــود را بــه ســایرین معرفــی کنیــد. 
در رابطــه بــا تبلیغــات امــروزه روش هــای 
متنوعــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت 
ــن را از  ــد بهتری ــی نتوانی ــه تنهای ــود ب خ
میــان آن هــا انتخــاب کنیــد؛ بــه همیــن 
تیــم  یــک  می شــود  توصیــه  دلیــل 
تبلیغاتــی بــرای خــود دســت و پــا کــرده 
ــد.  ــذار کنی ــا واگ ــه آن ه ــر را ب ــن ام و ای

اقتصــاد آنالیــن

۱۰گامبرایراهاندازی
یککسبوکارکوچک

 ۳۰ 4 هزارمیلیاردتومان،تخصیصاعتبار۹۲
برایبنگاههایکوچک

درصد،رشداقتصادی
بخشمسکن

درصد،تحقق
درآمدهایمالیاتی

مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی از اختصــاص 
بیــش از ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بیــش از ۱۰ هــزار بنــگاه 
ــر داد. ــل در کشــور خب ــل و نیمه تعطی ــی تعطی کوچــک و متوســط صنعت

ــد، فعالیت هــای بخــش ســاختمان در  ــر اســاس آمــار جدی ب
زمســتان ســال 95 رشــد مثبــت 4 درصــدی داشــته اســت.

از  مالیاتــی  امــور  ســازمان  افــزوده  ارزش  مالیــات  معــاون 
داد. خبــر  مالیاتــی  درآمدهــای  درصــدی   9۲ تحقــق 
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،،
عاملــی  برداشــتن،  گام  احساســی 
اســت کــه امــروزه به ویــژه در حــوزه 
کســب و کار دیگــر معنایــی نــدارد و 
الزم اســت هر اقدام شــما با توجه به 
مطالعات شما بوده و به درستی کار 
خــود اطمینــان کافــی داشــته باشــید

آب معدنی آکوا پرایم
ــع  ــر کاکان واق ــه آب نه ــا، منطق ــرس – دن ــای زاگ ــته کوه ه ــم از رش ــوا پرای ــی آک آب معدن
ــا و کوهســتانی کهگیلویــه و بویراحمــد سرچشــمه گرفتــه و از ســال 1381 در  در اســتان زیب

ــود.  ــد می ش ــاب تولی ــس نوش ــرکت پری ــه ش کارخان
ــقف  ــای مس ــع فض ــر مرب ــای 5700 مت ــا زیربن ــه ای ب ــون در کارخان ــی اکن ــن آب معدن ای
ــواع  ــری ان ــزار بط ــه 240 ه ــت روزان ــا ظرفی ــع و ب ــر مرب ــاحت 10000 مت ــه مس ــی ب در زمین
ــرفته ترین  ــری از پیش ــا بهره گی ــک و ب ــتگاه های تمام اتوماتی ــط دس ــی، توس ــای معدن آب ه
ماشــین آالت تزریــق و بســته بندی، بــدون هیچ گونــه مــواد افزودنــی و نگهدارنــده در 
ــی  ــای میکروب ــام آزمایش ه ــی، انج ــه فیزیک ــس از تصفی ــتی و پ ــا بهداش ــی کام محیط
گذرانــدن  از  پــس  و  بســته بندی  تولیــد،  شــیمیایی،  تصفیــه  بــدون  و  شــیمیایی  و 
 مدت زمــان قرنطینــه و تأییــد نهایــی واحــد کنتــرل کیفیــت جهــت مصــرف بــه بــازار عرضــه 

می شود. 
از مزایــای تولیــدات ایــن کارخانــه وجــود چشــمه اختصاصــی در ارتفاعــات منطقــه آب نهــر 
کاکان اســت کــه آنالیــز آن دارای نیتــرات و ســختی بســیار کــم، بــی کربنــات فــراوان و ســایر 

امــاح معدنــی مفیــد و در حــد مطلــوب اســت.

ــاختمانی  ــران س ــی کارگ ــن صنف انجم
تهــران در نامــه ای بــه وزیــر کار بــه 
درخواســت قانونــی شــدن دخالــت 
در انتخابــات »انجمن هــای کارگــری 

ســاختمانی« اعتــراض کردنــد. 
کارگــری  تشــکل   10 نامــه  متــن 
ــی  ــه عل ــران ب ــتان ته ــاختمانی اس س
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  ربیعــی، 
اســت:  زیــر  بــه شــرح  اجتماعــی، 
ربیعــی علــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
رفــاه  و  تعــاون، کار  محتــرم  وزیــر   
اجتماعــی جمهــوری اســامی ایــران بــا 

ــت ــام و تحی س
احترامــا قشــر کارگــر صنعــت ســاختمان بــر اســاس مــاده 131 قانــون 
کار نظــام جمهــوری اســامی ایــران، انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ســاختمانی را بــرای پیگیــری مســائل صنفــی و دفــاع ازحقــوق شــغلی 
تشــکیل داده انــد. در ایــن راســتا هیئــت دولــت آیین نامــه ای در 
ــه وزارت  ــی شــدن ب ــرای اجرای ــون کار مصــوب و ب ــاده 131 قان ــل م ذی
ــرادی  ــت. گاه اف ــده اس ــام ش ــال انج ــه ح ــا ب ــه ت ــرده ک ــاغ ک کار اب
ســاختمانی  برخــی کانون هــای کارگــری  قالــب  در  تمامیت خــواه 
ــه  ــاختمانی ب ــری س ــی کارگ ــای صنف ــود را از انجمن ه ــت خ ــه هوی ک
دســت آورده انــد، اقــدام بــه نامه نــگاری بــا معاونــت روابــط کار و مدیــر 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــکات کارگری کارفرمای کل تش
ــن  ــدرج در قوانی ــارج از من ــارات خ ــه اختی ــش حیط ــوص افزای درخص
افــراد  ایــن  به تازگــی  کار و تشــکات صنفــی کارگــری می کننــد. 
انــدک بــا کمــک و ناآگاهــی یــک نماینــده تهــران در مجلــس شــورای 

اســامی بــه قوانیــن کار و تشــکات 
حضــور،  درخواســت  کارگــری، کتبــا 
ــای  ــای کانون ه ــارت اعض ــت و نظ دخال
و  مجمــع  در  ســاختمانی  کارگــری 
انتخابــات انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ســاختمانی تســلیم وزارت کار مشــخصا 
کارگری کارفرمایــی  تشــکات  بخــش 
داشــته اند؛ رفتــاری کــه برخــاف قوانیــن 
ــت  ــت دول ــه مصــوب هیئ کار- آیین نام

ــت.  ــری اس ــی کارگ ــکات صنف و تش
جمهــوری  کشــور  دیگــر  ســویی  از 
ــران عضــو رســمی ســازمان  اســامی ای
بین الملــل کاربــوده و متعهــد اســت اســتقال و آزادی انجمن هــای 
ــد.  ــمیت بشناس ــه رس ــد و ب ــت کن ــی را رعای ــی کارگری کارفرمای صنف
بدیــن منظــور هــر ســال هیئتــی بــا سرپرســتی وزیــر کار دولت هــا بــه 
اجــاس ســاالنه ســازمان بین الملــل کار در شــهر ژنــو کشــور ســوئیس 
اعــزام می شــود. در همیــن زاویــه جنــاب آقــای دکتــر حســن روحانــی 
رئیس جمهــور محتــرم و حضرتعالــی وزیــر کار کابینــه دولــت اعتدالــی 
ــرای  ــی ب ــه تشــکات کارگری کارفرمای ــر شــکل گیری و فعالیــت آزادان ب
پیگیــری و احقــاق حقــوق صنفــی جامعــه کار و کارفرمــا تاکیــد کرده ایــد. 
بدیــن حــال از مقــام عالــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دولــت 
تدبیــر و امیــد انتظــار مــی رود بــه ایــن مســئله مهــم تشــکات صنفــی 
کارگــران ســاختمانی مطابــق قانــون رســیدگی و بــا قانون شــکنان رفتــار 
اداری شــود. گفتنــی اســت پیگیــری موضــوع از طریــق مراجــع قانونــی، 
قضائــی و رســانه ها بــرای تشــکات صنفــی کارگــری ســاختمانی 

محفــوظ اســت. مهــر

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن از 
گرانــی یــک بــاره شــمش آهــن خبــر 
ــاری  ــال ج ــاه س ــت: خردادم داد و گف
ــن  ــمش آه ــرم ش ــر کیلوگ ــت ه قیم
یــک بــاره از 1350 تومــان بــه 2050 

ــان رســیده اســت.  توم
محمــد آزاد اظهــار کــرد: اکنــون عده ای 
بــر ایــن باورنــد کــه آهــن گــران شــده؛ 
امــا اگــر قیمت هــای فعلــی را بــا 
ــت  ــود داش ــال 1394 وج ــه در س آنچ
مقایســه کنیــم متوجــه خواهیــم شــد 
کــه در ابتــدای ســال 1394 قیمــت 

ــول  ــا در ط ــود؛ ام ــر ب ــال حاض ــر از ح ــن و ... گران ت ــرد، تیرآه میلگ
ــاره قیمــت محصــوالت ایــن بخــش از 2400  ســال 1394 بــه یــک ب
تومــان بــه 1200 تومــان رســید کــه بیشــترین علــت ایــن موضــوع را 

ــرد.  ــی ک ــور ارزیاب ــل کش ــن داخ ــازار آه ــود ب ــوان در رک می ت
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر مــواردی ماننــد بســته شــدن راه هــای 
صادراتــی و پاییــن آمــدن نــرخ جهانــی آهــن فــوالد موجــب شــد کــه 
در ســال 1395 نیــز قیمت هــای هــر کیلوگــرم آهــن و میلگــرد رقمــی 

بیــن 1200 تــا 1600 تومــان تعییــن شــود. 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن بیــان کــرد: در آن دوران بســیاری 
ــی  ــه تعطیل ــور ب ــه شــرایط موجــود مجب ــا توجــه ب ــا ب از همــکاران م
ــرای اســتمرار حیــات  ــز ب واحدهــای خــود شــدند. بخشــی دیگــر نی
بــه ســمت صــادرات روی آوردنــد و در آن دوره صــادرات توانســت تــا 
ــان در ســال 1395 حــدود 20  حــدی مــا را نجــات دهــد؛ امــا همچن

کارخانــه مــا بــه طــور کامــل تعطیــل شــد.

ــوع  ــه مجم ــه ب ــا توج ــزود: ب  آزاد اف
بــه  آوردن  روی  و  شــرایط  ایــن 
ــغ  ــا بال ــته م ــال گذش ــادرات در س ص
ــه  ــوالد ب ــن ف ــون ت ــا 6 میلی ــر 5.5 ت ب
کشــورهای مختلــف صــادر کردیــم کــه 
در ایــن میــان کشــورهایی ماننــد عــراق 
ــج   و افغانســتان، شیخ نشــین های خلی
ــان و  ــر، عم ــی، قط ــد دب ــارس مانن ف
ــوان  ــه عن ــد ب ــزی و تایلن ــی اندون حت
بازارهــای صادراتــی ما شــناخته شــدند 
ــه  ــا ب ــول م ــی از محص ــی بخش و حت
کشــورهای اروپایــی و آلمان نیــز صادر 
شــد کــه بــا توجــه بــه کیفیــت خــوب تولیــد ایرانــی در حــوزه صــادرات 
امــکان خوبــی بــرای فعالیــت وجــود داشــت؛  چــرا کــه محصــوالت 
ــری  ــا براب ــف دنی ــورهای مختل ــی و کش ــتانداردهای جهان ــا اس ــا ب م

می کــرد. 
ــی  ــال زمزمه های ــدای س ــز از ابت ــاری نی ــال ج ــه داد: در س وی ادام
مبنــی بــر افزایــش قیمــت جهانــی مطــرح و همیــن موضــوع موجــب 
ــا  ــر ب ــد. از ســوی دیگ ــدا کن ــش پی ــن افزای ــت ســنگ آه شــد قیم
ــف  ــی مخال ــا خام فروش ــه ب ــن عرص ــاالن ای ــه فع ــه آنک ــه ب توج
ــای  ــه تاش ه ــزوده در کاالی اولی ــاد ارزش اف ــرای ایج ــتند، ب هس

متعــددی صــورت می گیــرد. 
ــت  ــرایط در نهای ــن ش ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــان اظه وی در پای
موجــب شــود واحدهایــی کــه در ایــن حــوزه طــی ســال های گذشــته 
بــه تعطیلــی رســیده اند، بــار دیگــر فعالیت هــای خــود را آغــاز                                                                                   

ــد. ایســنا کنن
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کوتاه از نصف جهان

 100 دستگاه اتوبوس تازه نفس 
وارد شهر می شود

معــاون حمــل و نقــل و 
ترافیک شــهری شــهرداری 
ــب  ــت: در قال ــان گف اصفه
ــه  ــن برنام ــصت و نهمی ش
»هــر هفتــه، چند افتتــاح«، 
از یکصــد اتوبــوس یــورو ۴ 
بــا حضــور مدیــران شــهری 

و شــهردار اصفهــان بهره بــرداری می شــود.
ــاح«  ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــای »ه ــب برنامه ه در قال
ــی  ــی و فرهنگ ــی، خدمات ــای عمران ــون پروژه ه تاکن
ــه  ــان ب ــهر اصفه ــه ش ــق ۱۵گان ــددی در دل مناط متع
ــه جــاری جنــس  ــرداری رســیده اســت. در هفت بهره ب
برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« در راســتای 
حفــظ محیــط زیســت و تقویــت نــاوگان حمــل و 
ــروز از ۱۰۰  ــاس ام ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــل عموم نق
دســتگاه اتوبــوس یــورو ۴، خــط ۲ ســامانه اتوبــوس 
ــط  ــی خ ــات اجرای ــده و عملی ــرداری ش ــدرو بهره ب تن
اتوبــوس تنــدرو خیابــان امــام خمینــی)ره( آغــاز             

می شــود.
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم ــی، مع ــا صلوت علیرض
شــهرداری اصفهــان، در این بــاره گفــت: شــهرداری 
ــا  ــق ب ــورو ۴ مطاب ــوس ی ــتگاه اتوب ــان ۱۰۰ دس اصفه
ــال  ــارد ری ــار ۶۵۰ میلی ــا اعتب ــی ب اســتانداردهای جهان
ــرده  ــداری ک ــوا خری ــی ه ــش آلودگ ــتای کاه در راس

ــت. اس
وی افــزود: در شــصت و نهمیــن برنامــه »هــر هفتــه 
چنــد افتتــاح« از خــط ۲ ســامانه اتوبــوس تنــدرو حــد 
فاصــل میــدان قــدس تــا میــدان جمهــوری بــه طــول 

ــود. ــرداری می ش ــر بهره ب ۴ کیلومت
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان با 
اشــاره بــه اینکــه خــط ۲ بی.آر.تــی دارای ۸ ایســتگاه 
اســت، عنــوان کــرد: عملیــات اجرایــی خــط دوم 

ــار ۵۰ میلیــارد ریــال انجــام شــد. ــا اعتب بی.آر.تــی ب
ــدن  ــم ش ــوا، ک ــی ه ــش آلودگ ــت: کاه ــی گف صلوات
زمــان انتظــار در ایســتگاه ها، اطالع رســانی دقیــق 
بــه مســافران در ایســتگاه و اتوبــوس بــه همــراه 
از  بلیــت پیــش  زمان بنــدی مناســب و دریافــت 
ــده  ــتقیم رانن ــه مس ــذف رابط ــوس و ح ــه اتوب ورود ب
ــوط تندروســت. ــدازی خط ــای راه ان و مســافر، از مزای

وی اضافــه کــرد: از همیــن رو سه شــنبه عملیــات 
امــام  خیابــان  تنــدرو  اتوبــوس  خــط  اجرایــی 
خمینــی)ره( بــه طــول ۱۱ کیلومتــر بــا اعتبــار ۱۰۰ 
ارتباطــات  اداره  می شــود.  آغــاز  ریــال  میلیــارد 

اصفهــان   شــهرداری  رســانه ای 

رونمایی از برند اصفهان با 
حضور معاون اول رئیس جمهور

دبیرخانــه برنــد بین المللــی اصفهــان پــس از تصویــب 
شــورای عالــی برنــد اســتان اصفهــان تشــکیل خواهــد 

شــد.
رســول زرگرپــور در شــورای عالــی برنــد اســتان اصفهــان 
از آییــن رونمایــی برنــد بین المللــی اصفهــان بــا حضــور 
ــر  ــاه خب ــان مردادم ــور در پای ــاون اول رئیس جمه مع
داد و گفــت: برنــد یــک شــهر در بردارنــده ویژگی هــای 
فرهنگــی، هنــری، اجتماعــی و صنایــع مختلــف آن 
شــهر اســت کــه در زمینه هــای مختلــف از جملــه 

ــرد دارد. ــب وکار کارب ــگری و کس گردش
ــع  ــد جام ــنامه برن ــب اساس ــه تصوی ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان افــزود: وجــه  تســمیه، رنــگ، شــکل و لغــات 
بــه  کار رفتــه در ایــن برنــد کــه مفاهیــم خــاص خــود را 

ــی شــده اســت. دارد، نهای
اســتاندار اصفهــان یــادآوری کــرد: همان طــور کــه جملــه 
»اصفهــان نصــف جهــان« در اذهــان عمــوم جــا افتــاده 
اســت، بایــد تــالش شــود تــا کارکــرد اثرگــذار ایــن نمــاد 

جدیــد نیــز بــرای مــردم مشــخص و روشــن شــود.
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، در ایــن جلســه تشــکیل دبیرخانــه برنــد 
اصفهــان را گامــی مؤثــر بــرای معرفــی و تبییــن آن در 
فضــای بین المللــی دانســت و گفــت: برنــد بین المللــی 
اصفهــان می توانــد زمینــه جــذب گردشــگران خارجــی، 
ــازد. ــم س ــادی را فراه ــاالن اقتص ــرمایه گذاران و فع س

وی تصریــح کــرد: صنعــت گردشــگری امــروز یکــی از 
ــا  ــه ب ــای ســرمایه گذاری اســت ک ــن حوزه ه جذاب تری
ــالوه  ــد ع ــان می توان ــر اصفه ــای برت ــی ویژگی ه معرف
ــز  ــی را نی ــرمایه گذاران خارج ــگر، س ــذب گردش ــر ج ب

جــذب کنــد.
ــای  ــد در نهاده ــن برن ــت ای ــتار ثب ــهل آبادی خواس س
ــوق  ــظ حق ــدف حف ــا ه ــی ب ــی و خارج ــی داخل قانون

ــد. ــان ش ــرای اصفه ــوی آن ب ــت معن مالکی
ــن  ــز در ای ــان، نی ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
ــان  ــد اصفه ــر برن ــت و تأثی ــه اهمی ــا اشــاره ب جلســه ب
کار،  و  کســب   جملــه  از  مختلــف  بخش هــای  در 
گردشــگری و شــهری گفــت: تعریــف »فونــت شــهری« 
ــرای  ــی ب ــان، مکمل ــد اصفه ــار برن ــد در کن ــز می توان نی

ــن شــهر باشــد. ــت ای هوی
وی اظهــار داشــت: فونــت شــهری، هویــت نوشــتاری برای 

اســتفاده در تابلوهــا و المان هــای تبلیغاتــی شــهر اســت.
ــگری و  ــیون گردش ــس کمیس ــی، رئی ــا رجال محمدرض
برنــد شــهری اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در ایــن جلســه 
بــه  از جمــع آوری داســتان ها و قصه هــای مرتبــط 
اصفهــان خبــر داد و گفــت: تاکنــون 9۰ داســتان مرتبــط 
بــه آثــار تاریخــی، فرهنــگ و آداب اصفهــان بــه  صــورت 

تصویــری جمــع آوری  شــده اســت.
عمومــی  روابــط  شــرکت   ۲ بــا  مذاکــره  از  وی 
ــی  ــدف معرف ــا ه ــگری ب ــوزه گردش ــی در ح بین الملل
اصفهــان در بازارهــای هــدف خبــر داد و گفــت: پــس از 
رونمایــی رســمی از برنــد اصفهــان قــرارداد بــا یکــی از 

ایــن شــرکت ها بســته خواهــد شــد.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

حجت االســالم محســن قرائتــی در ســومین دوره 
ــی  ــان فرهنگ ــران و کارشناس ــای مدی توانمندی ه
ــار کــرد:  ــوم پزشــکی کشــور اظه دانشــگاه های عل
کار فرهنگــی بســیار مهــم اســت و پیامبــران 
ــی  ــد، کار فرهنگ ــات بودن ــه اشــرف مخلوق ــم ک ه

می کردنــد.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور گفــت: در هــر 
کشــوری کــه تعــداد دانشــگاه ها بیشــتر شــده، در 
پــی آن اخــالق کمتــر می شــود. دانش آمــوزان 

مقطــع راهنمایــی از دانش آمــوزان مقطع دبیرســتان 
بیشــتر در نمــاز شــرکت می کننــد و دانش آمــوزان 
نمــاز  در  دانشــجویان  از  بیشــتر  دبیرســتانی 
ــه  ــر چ ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــرکت می کنن ــت ش جماع
ــر شــده  علمشــان بیشــتر شــده، اخالقشــان کمت
اســت؛ ایــن دروســی کــه تدریــس می شــود 

ــکل دارد. مش
 مدرک گرایی مشکل نظام آموزشی 

رد  اســتاد  کنــار  از  دانشــجو  داد:  ادامــه  وی 
می شــود، ولــی ســالم نمی کنــد؛ چــرا کــه اســتاد 
صــد  می دانــد؛  جــدا  دانشــجو  از  را  خــودش 

رحمــت بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی؛ در 
ــود  ــس می ش ــی تدری ــگاه ها دروس ــی دانش بعض
ــام  ــکل نظ ــورد؛ مش ــچ دردی نمی خ ــه هی ــه ب ک

آموزشــی، همیــن مدرک گرایــی اســت.
اســتاد حــوزه و دانشــگاه ادامــه داد: بایــد آن 
ــچ  ــه درد هیچ کــس و هی ــه ب ــوم ک بخشــی از عل
ــود و  ــه ش ــرون ریخت ــن بی ــورد، از ذه ــا نمی خ ج
ــوان  ــرد. ج ــن ک ــارت را جایگزی ــای آن مه ــه  ج ب
ــد  ــرون باش ــش بی ــر موهای ــد اگ ــر می کن ــا فک م
روشــنفکر اســت و اگــر چــادری و محجبــه باشــد، 

ــی مشــکل فکــری.  ــن یعن ــل اســت؛ ای ُاُم
تئاتــر  بــه معنــای  تنهــا  کار فرهنگــی کــردن 
وقتــی  نیســت؛  کــردن  برگــزار  کنســرت  و 
ــم  ــوان ک ــجویان نمازخ ــداد دانش ــال تع سال به س
شــود، یعنــی کار فرهنگــی شــما مشــکل دارد.

 مهارت آموزی، مهم ترین مسئله در 
سیستم آموزشی  

ــتم  ــئله در سیس ــن مس ــزود: مهم تری ــی اف قرائت
آموزشــی مهارت آمــوزی اســت. کســی کــه مــدرک 
ــه  ــدارد، ب ــاز را ن ــورد نی ــای م ــی مهارت ه دارد، ول
ــدارد  ــه شــغل ن ــچ دردی نمی خــورد؛ کســی ک هی
پــول هــم نــدارد، درنتیجــه نمی توانــد ازدواج کنــد.

قرائتــی بــا بیــان اینکــه نبایــد در حصــار عناوینــی 
ــت  علمــی  ــری و هیئ ــه و دکت چــون دانش آموخت
محــدود شــد، اظهــار کــرد: خداونــد در قــرآن 
می فرمایــد همــه انســان ها بی ســوادند؛ علــم 
همــه را کــه جمــع کنیــم، چیــزی جــز مقــدار اندکی 
از علــم نمی شــود؛ دانش آموختــه واژه بی معنایــی 

ــه پیامبــرش می گویــد از  اســت؛ چــرا کــه خــدا ب
ــا گــور در پــی کســب دانــش بــاش. گهــواره ت

ــه   ــاره ب ــا اش ــی ب ــائل دین ــناس مس ــن کارش ای
ــای  ــاز در ردیف کاره ــرای نم ــه ب ــرار دادن بودج ق
ــرای بودجــه دادن  ــوان کــرد: ب فرهنگــی دیگــر عن
نمــاز را در کنــار کارهــای دیگــری قــرار می دهنــد؛ 
ایــن کار، توهیــن بــه نمــاز اســت؛ ماننــد اینکــه بــه 
ــی شــلغم  ــو را دوســت دارم، ول ــم ت کســی بگویی
هــم دوســت دارم؛ ایــن توهیــن بــه فرد محســوب 
می شــود. بــرای جوانــی کــه نمــاز نمی خوانــد 
بایــد رفــع شــبهه کــرد؛ هیــچ کمــال و پیشــرفتی 
نیســت کــه در نمــاز نباشــد. کســی کــه یــک 
کتــاب دربــاره نمــاز نخوانــده، چگونــه می توانــد کار 

ــاره نمــاز انجــام دهــد. فرهنگــی آن هــم درب

 مشکل فرهنگ ما، خودباختگی است
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــا بیــان اینکــه 

مشــکل فرهنــگ مــا خودباختگــی اســت و ایــن 
ســرطانی علمی اخالقــی اســت، گفــت: مهــم 
اســت بــا چــه کســی و چگونــه ســخن می گوییــم 
و بایــد در علــوم حقــوق آیــات حقوقــی و در علــوم 

ــات پزشــکی وارد شــود. ــات و روای پزشــکی آی
ــی  ــران فرهنگ ــه مدی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب قرائت
ــد،  ــوان کنن ــان را نمازخ ــته اند جوان ــدر توانس چق
تصریــح کــرد: مطالعــه دســت کم یــک کتــاب در 
ــت؛  ــب اس ــی واج ــران فرهنگ ــط مدی ــه توس هفت
هــم ســرکار می گذاریــم؛  را  گاهــی خودمــان 
ــوان روان شناســی  ــد تحــت عن ــش می گیرن همای
ازدواج؛ ایــن روان شناســی نمی خواهــد؛ ازدواج 
یــک نیــاز اســت؛ طبــق قــرآن زن و شــوهر لبــاس 

ــد. یکدیگرن
 رمز موفقیت در کار فرهنگی، محبت 

است 
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور  بــا بیــان 
اینکــه مــدارک و عناویــن تحصیلــی غــرور ایجــاد 
می کننــد، بیــان کــرد: ایــن عناویــن مــا را مغــرور 
ــه  ــد ک ــدرک بدهن ــانی م ــه کس ــد ب ــد؛ بای می کن

ــند. ــته باش ــی داش مهارت
ــز  ــرد: رم ــان ک ــی خاطرنش ــالم قرائت حجت االس
ــد  ــت؛ بای ــت اس ــی، محب ــت در کار فرهنگ موفقی

ــم. ــان را برگردانی ــت خودم هوی
 دشــمن هویــت مــا را گرفــت؛ کاله نمــدی را 
ــه  ــد؛ در حالی ک ــب کردن ــد و کاله شــاپو غال گرفتن
ــه  ــل را ب ــت اصی ــد هوی هــر دو از نمــد اســت؛ بای

ــم. ــان دهی ــان نش جوان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

نشســت  در  کاشــان  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
اظهــار  شهرســتان کاشــان  مردم نهــاد  ســازمان های 
کــرد: نیازهــا آن قــدر زیــاد و متنــوع اســت کــه پیشــرفت 
امــور در ســطح کشــور، اســتان ها و شهرســتان ها بــا 
ــذا  ــت و ل ــر اس ــردم امکان پذی ــکاری م ــارکت و هم مش
ــاد آن اســت کــه  فلســفه تشــکیل ســازمان های مردم نه
ــه وســیله مــردم انجــام شــده و نیازهــا مرتفــع  کارهــا ب

شــود.
وی گفــت: برقــراری تــوازن در رشــد متناســب خیریه هــا 
ــن  ــی از مهم تری ــان، یک ــاد کاش ــازمان های مردم نه و س
دغدغه هــای فرمانــداری کاشــان اســت و در صورتــی 

ــردم و  ــای م ــه نیازه ــود ک ــق می ش ــوع محق ــن موض ای
ــه خوبــی احصــا و اولویت هــا مشــخص شــود  منطقــه ب
ــا و  ــا نیازه ــب ب ــی متناس ــای مردم ــگاه ظرفیت ه و آن

ــود. ــازماندهی ش ــا س اولویت ه
ــک  ــا کم ــوان ب ــه می ت ــان اینک ــا بی ــان ب ــدار کاش فرمان
راه  نقشــه  جامعــه،  فرهیختــگان  و  صاحب نظــران 
مناســب تعریــف و سیاســتگذارها را بــر اســاس آن 
اســتوار کــرد، گفــت: فرمانــداری کاشــان در نظــر دارد بــا 
ــی  ــه نظارت ــت ســمن ها، وظیف ــی فعالی بررســی و ارزیاب
خــود را بــا دقــت بیشــتر پیگیــری کــرده و تشــکل هایی 
ــد، تقویــت و تشــکل هایی کــه  کــه فعالیــت بیشــتر دارن
فعالیــت ندارنــد، اصــالح یــا حــذف کــرده و تشــکل های 

ــد. ــن کن ــد را جایگزی ــد و توانمن جدی

صــادق کرمــی، رئیــس مرکــز علمی کاربــردی 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــتی و تامی بهزیس
 9۱ شــهریور  تــا   9۰ ســال  از  داشــت:   اظهــار 
جهــاد  پوشــش  تحــت  مــاه   ۱۸ مــدت  بــه 
دانشــگاهی بودیــم و از مهــر 9۱ زیــر نظــر مؤسســه 
ــرار  ــتی ق ــردی بهزیس ــی علمی کارب ــوزش عال آم

گرفتیــم.
ــزار و  ــی ۲ ه ــع کاردان ــت: در مقط ــان داش وی بی
۵۷۸ دانشــجو فارغ التحصیــل شــدند و در مقطــع 
نفــر دانشــجو   کارشناســی یــک هــزار و ۵۷۲ 

ــتیم. داش
رئیــس مرکــز علمی کاربــردی بهزیســتی و تامیــن 
اجتماعــی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در حــوزه 

کاردانــی یــک هــزار و ۵۰۲ نفــر از دانش آموختــگان 
یــا شــاغل شــدند یــا ارتقــای شــغل پیــدا کردنــد و 
در حــوزه کارشناســی 9۴۳ نفــر یــا ســر کار رفتنــد 

یــا ارتقــای شــغل پیــدا کردنــد.
ــون ۳۱۵  ــال ۸۱ تاکن ــدای س ــت: از ابت ــی گف کرم
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــجویان در مقط ــر از دانش نف

ــدند. ــگاه ش وارد دانش
رئیــس مرکــز علمی کاربــردی بهزیســتی و تامیــن 
اجتماعــی اســتان اصفهــان  از برگــزاری کارگاه هــای 
تحقیقاتــی در حــوزه آســیب های جامعــه خبــر 
ــوت  ــان پایل ــتا اصفه ــن راس ــت: در همی داد و گف
پیشــگیری از آســیب های زنــان و به کارگیــری 
زنــان آســیب دیده در مشــاغل مختلــف شــد. مهــر

اصفهــان گفــت:  ســپاه صاحب الزمان)عــج(  فرمانــده 
شــهید حججــی گوشــه جدیــدی از »حماســه عاشــورا« را 

ــرد. ــن ک ــان روش ــرای جهانی ب
ســردار غالمرضــا ســلیمانی صبــح دیــروز در مراســم 
گرامیداشــت شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی، 
ــا  ــا بیــان اینکــه ایــن شــهید در نیمــه مــاه ذی القعــده ب ب
ــار  شــهادت خــود فضــای جامعــه را عاشــورایی کــرد، اظه
ــور  ــا حض ــی ب ــی از دوران نوجوان ــهید حجج ــت: ش داش
ــه  ــادی موسس ــای جه ــیج و دوره ه ــه بس ــجره طیب در ش
ــداری را از  ــه پاس ــز روحی ــی عزی ــهید کاظم ــی ش فرهنگ
ــه  ــوی را ب ــد معن ــیر رش ــت مس ــان داد و توانس ــود نش خ

ــد. ــی کن ــرعت ط  س
ــه  ــته ک ــال گذش ــی در ۵ س ــهید حجج ــه داد: ش وی ادام

توفیــق حضــور در لشــکر ۸ نجــف  اشــرف را پیــدا کــرد بــا 
ــاس پاســداری درخشــید. ــادی در لب ــه جه روحی

ــان  ــتان اصفه ــج( اس ــب الزمان)ع ــپاه صاح ــده س فرمان
ــه در  ــرد ک ــالش ک ــا ت ــهید باره ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ب
جبهه هــای حــق حضــور پیــدا کنــد، گفــت: شــهید بزرگــوار 
ــرد حــق علیــه باطــل حضــور  ــار در جبهــه نب توانســت دوب
ــل  ــین)ع( نائ ــش حس ــد موالی ــهادتی مانن ــه ش ــد و ب یاب

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــهید گوشــه جدیــدی از حماســه 
عاشــورا را بــرای جهــان روشــن کــرد، گفــت: بنــده وظیفــه 
دارم شــهادت ایــن پاســدار انقالبــی و والیــی را بــه خانــواده 
فرماندهــان  و  نجف آبــاد  شهرســتان  مــردم  شــهید، 

ــم. گرامــی اش تبریــک بگوی

قرمــز  فروشــندگان گوشــت  اتحادیــه  نایب رئیــس 
ــازار گوشــت  ــت حــال حاضــر ب ــاره وضعی ــان درب اصفه
اصفهــان اظهــار داشــت: در حــال حاضــر گوشــت قرمــز 
بــه میــزان مــورد نیــاز در بــازار اصفهــان موجــود اســت.
ــزود: واردات گوشــت  ــادی اف ــی کردآب عبدالرضــا آقاجان
بــه اصفهــان آغــاز و مقــداری گوشــت از کشــورهای 
ارمنســتان و قرقیزســتان وارد اصفهــان شــده اســت کــه 
در همیــن راســتا مقــداری از التهــاب بــازار کاســته و عود 

ــت. ــده اس ــم ش ــا ک قیمت ه
وی بــا بیــان اینکــه امــروز ثبــات نــرخ بــه بــازار گوشــت 
ــازار  بازگشــته اســت، گفــت: چنــدی پیــش وضعیــت ب
ــر  ــروز ه ــال ام ــوان مث ــه عن ــه ب ــود ک ــه ای ب ــه گون ب
ــزار  ــردا ۳9 ه ــان، ف ــزار توم ــت را ۳۸ ه ــرم گوش کیلوگ

تومــان و دو روز بعــد ۴۰ هــزار تومــان می خریدیــم؛ 
ــازار کاســته شــده  ــا واردات گوشــت از التهــاب ب ولــی ب

اســت.
ــن  ــی گفــت: ای ــاره ســالمت گوشــت های واردات وی درب
ــای  ــده و در دم ــتار ش ــدأ کش ــور مب ــت ها در کش گوش
می شــود؛  وارد کشــور  ســپس  و  نگهــداری  پاییــن 
ــن گوشــت ها از طــرف  ــز ســالمت ای ــس از واردات نی پ
دام پزشــکی و مرکــز بهداشــت بررســی و آزمایــش شــده 

و ســپس توزیــع می شــود.
ــتان از  ــت ارمنس ــرد: گوش ــان ک ــادی بی ــی کردآب آقاجان
حــدود یــک ســال پیــش بــه تهــران وارد می شــد؛ امــا 
بــا التهــاب بــازار تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ایــن گوشــت  

بــه اصفهــان نیــز وارد شــود. تســنیم

فرماندار کاشان: 

دغدغهمابرقراریتوازندررشدسمنهاست
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

گوشهایاز»حماسهعاشورا«برایجهانیانروشنشد

رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی اصفهان:

اصفهان،پایلوتپیشگیریازآسیبهایزناناست
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان خبر داد:

آغازوارداتگوشتارمنستانیبهاصفهان

 منارجنبان، بنایی با 
معماری شگفت انگیز

ــن  ــران که ــز ای ــای حیرت انگی ــان از عمارت ه منارجنب
اســت. 

ایــن اثــر تاریخــی در دوران ایلخانــی و در زمــان 
حکومــت اولجایتــو ســاخته شــده اســت. ایــن 

عمــارت در ســال ۱۳۲۱ بــه ثبــت ملــی رســید.
ــران، بعضــی از مناره هــا  ــه می شــود در کشــور ای گفت
ــای  ــد، در ج ــه دارن ــی ک ــتحکام باالی ــود اس ــا وج ب
خــود تــکان می خورنــد و بــه همیــن دلیــل بــه آن هــا 

ــد.  ــان می گوین منارجنب
یکــی از ایــن مناره هــای جــذاب و دیدنــی، منارجنبــان  

ساخته شــده در شــهر اصفهــان اســت. 
بــه نظــر می رســد ایــن بنــا در ســال های دور، در 
ــا  ــای ب ــه  زی ــه فاصل ــام کارالدان ک ــه ن ــده ای ب دهک
ــون،  ــی اکن ــت؛ ول ــده اس ــاخته ش ــته، س ــهر داش ش
ایــن عمــارت، پیرامــون منطقــه ای بــه نــام نصرآبــاد 

قــرار دارد. ایــن اثــر تاریخــی، بخشــی از شــهر اصفهان 
بــه حســاب می آیــد کــه اســتادان و کاشــیکاران 
بــا کاشــی هایی  زمــان،  آن  و چیره دســت  ماهــر 
ــالع  ــوردی و کثیراالض ــگ الج ــه رن ــکل ب ستاره ای ش

ــد. ــن کرده ان ــروزه ای، آن را مزی ــگ فی ــه رن ب
بــر اســاس مــدارک موجــود، منار جنبــان اصفهــان در 
ــده  ــام محمــد خدابن ــه ن دوران فرمانروایــی فــردی ب
اولجایتــو، در شــهر اصفهــان ســاخته شــده کــه قبــر 
ــان  ــی از عارف ــی، یک ــود صقالب ــو عبدهللا بن محم عم
خداپرســت و معــروف آن زمــان، در ایــن اثــر تاریخــی 

وجــود دارد. 
ــدهللا اســت.  ــن آرامــگاه، شــیخ امیرعب ــام دیگــر ای ن
عــددی کــه روی ســنگ مقبــره عمــو عبــدهللا حــک 
شــده، ۷۱۶ اســت کــه طبــق کاوش معمــاران و 
ــای  ــه ج ــدارک ب ــاس م ــر اس ــان و ب باستان شناس
مانــده، ایــن عــدد نشــان دهنده  ســال ســاخت 

ــت. ــگاه اوس آرام
ــادی،  ــان زی ــاران و مهندس ــد معم ــر می رس ــه نظ ب

ســال های ســال بــرای کشــف حرکــت ایــن مناره هــا 
ــت  ــوان گف ــد. می ت ــام داده ان ــادی انج ــات زی تحقیق
هنــوز بســیاری از آن هــا راز بــه حرکــت درآمــدن ایــن 

مناره هــای جــذاب را کشــف نکرده انــد. 
عمــارت  تنهــا  اصفهــان،  منارجنبــان  ظاهــرا 
ــت  ــن مزی ــه از ای ــت ک ــان نیس ــده در جه ساخته ش
ــد عربســتان و  ــوردار اســت. در کشــورهایی مانن برخ
ــای  ــه در ج ــده ک ــدا ش ــی پی ــار تاریخ ــم آث ــراق ه ع

خــود، بــه حرکــت درمی آینــد.
بــه ســبب حرکــت کــردن  منار جنبــان اصفهــان 
ــتادکاران و  ــت. اس ــده اس ــروف ش ــش مع مناره های
ــا  ــا را ب ــن بن ــان، ای ــلیقه  آن زم ــدان خوش س هنرمن
توجــه  خارق العــاده ای ســاخته اند کــه  معمــاری 
ــی و  ــان داخل ــان و باستان شناس ــیاری از مهندس بس
خارجــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت. ایــن بنــای 
ــت  ــمگیری اس ــای چش ــر عمارت ه ــی، از دیگ تاریخ
کــه همــه روزه شــاهد بازدیــد جمــع زیــادی از مــردم، 

ــت. کجــارو ــی اس ــگران خارج ــژه گردش به وی

آیــت هللا ســید  یوســف طباطبایی نــژاد در 
دیــدار بــا مدیــر کل راه آهــن اصفهــان اظهــار 
داشــت: بــا وجــود ســاالنه حــدود ۲۴ هــزار 
نفــر کشــته در جاده هــای کشــور و مشــکالت 
امن تریــن  از  یکــی  راه هــا،  در  ترافیکــی 
ــا  ــافر ی ــل مس ــل و نق ــرای حم ــیله ها ب وس

ــار، قطــار اســت. ب
بــه موفقیــت کشــورهای  بــا اشــاره  وی 
ــزود:  ــی اف ــوط ریل ــعه خط ــرو در توس پیش
ــار  ــوع قط ــا موض ــت ت ــروری اس الزم و ض
تهــران  و  قــم  اصفهــان،  سریع الســیر 
پیگیــری شــود؛ چــرا کــه ایــن موضــوع 
سال هاســت مطــرح بــوده و عمــال کاری 

انجــام نشــده اســت. از ســوی دیگــر حمــل 
ــا  ــل ب ــه حمــل و نق ــی نســبت ب ــل ریل و نق
خــودرو، کنــد و آهســته تر اســت؛ بــه همیــن 
ــد؛  ــردم از خــودرو اســتفاده می کنن ــل م دلی
ــیر  ــط سریع الس ــا خ ــت ت ــن الزم اس بنابرای
ایجــاد شــود.امام جمعــه اصفهــان بیــان 
کــرد: در بخــش قطارهــای گردشــگری، بایــد 
اصولــی همچــون تمیــزی رعایــت شــود؛ چرا 
ــت  ــدن نظاف ــا دی ــی ب ــگران حت ــه گردش ک
ــاره  یــک ایســتگاه قطــار هــم می تواننــد درب

فرهنــگ یــک کشــور یــا شــهر اظهارنظــر کنند 
ــه نوعــی یــک ایســتگاه قطــار در چشــم  و ب
ــک  ــانی ی ــوان پیش ــه عن ــگر ب ــک گردش ی
شــهر بــه شــمار مــی رود؛ بنابرایــن این گونــه 

ــت. ــق اس ــارت دقی ــد نظ ــوارد نیازمن م
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت راهنمایــی صحیح 
مســافران توســط کارمنــدان متعهــد و ایجــاد 
امنیــت گفــت: بــرای مثــال اگــر وســایلی کــه 
ــود  ــتفاده می ش ــار اس ــتگاه های قط در ایس
بــه نوعــی مســتهلک شــده باشــد، نیــاز 

اســت تــا ایــن وســایل نوســازی شــود. ایــن 
اقــدام بــدون شــک نه تنهــا اســراف نیســت 
بلکــه ســبب رضایتمنــدی و تکریم مســافران 
ــی و خارجــی می شــود. و گردشــگران داخل

ــن  ــر کل راه آه ــدار مدی ــن دی ــدای ای در ابت
ــه اداره کل  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
راه آهــن اســتان اصفهــان یکــی از ادارات کل 
ــور  ــذار در کش ــتراتژیک و تأثیرگ ــن اس راه آه
اســت، بیــان کــرد: جابه جایــی مســافر و بــار 
ــه وظایــف اصلــی راه آهــن در ســطح  از جمل

ــه شــمار مــی رود. کشــور ب
وی گفــت: اجــرای کامــل برنامــه ششــم 
ــی در  ــوط ریل ــعه خط ــژه توس ــعه به وی توس
ــت  ــش ظرفی مناطــق محــروم کشــور، افزای
محورهــا، افزایــش ایمنــی و ســرعت عمــل، 
ایجــاد  و  سریع الســیر  قطــار  پیگیــری 
قطارهــای مســافری حومــه ای، از جملــه 
جدیــد  دوره  در  کــه  اســت  موضوعاتــی 
پیگیــری  اصفهــان  راه آهــن  مدیریتــی 

. د می شــو
دفتــر  فرهنگــی  و  اطالع ر ســانی  پایــگاه 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام  جمعــه 

اصفهــان

#اصفهان_گردی
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کوتاه از شهرستان ها

رئیس اداره بهزیستی نطنز:
3 نفر در نطنز مبتال به اوتیسم 

هستند
بهزیســتی  اداره  رئیــس 
ــام  ــا انج ــرد: ب ــار ک ــز اظه نطن
دربــاره  الزم  اقدامــات 
ــم  ــاری اوتیس ــایی بیم شناس
ــون  ــز، تاکن در شهرســتان نطن
۳ نفــر مبتــال بــه بیمــاری 
اوتیســم شناســایی شــده اند.

مهــدی محبــی افــزود: اوتیســم، یــک اختــالل رشــد 
 اســت کــه در ســه ســال اول زندگــی ظاهــر می شــود 
ــر روی مغــز کــودک، رفتارهــای  ــر ب ــا تأثی ــن بیمــاری ب و ای
اجتماعــی و مهــارت ارتبــاط برقــرار کــردن را مختــل می کنــد 
و بایــد بــا برگــزاری دوره هــای مختلــف و نشســت های 

ــا ایــن بیمــاری آشــنا شــوند. ایســنا تخصصــی، مــردم ب

 فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شهر و میمه:

 کاهش 2 درصدی انواع سرقت 
در شاهین شهر 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان شاهین شــهر و میمــه بــا اعالم 
ــهر  ــرقت در شاهین ش ــواع س ــدی ان ــش ۲ درص ــر کاه خب
ــه  ــا توجــه ب ــاه نخســت ســال جــاری ب ــار م ــت: در چه گف
در  ســرقت ها  مجمــوع  پیشــگیرانه  طرح هــای  اجــرای 
ســطح شهرســتان ۲ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل کاهــش یافتــه و همچنیــن آمــار دســتگیری ســارقان 9 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. ســرهنگ رجبعلــی مختــاری 
افــزود: بیــش از ۸۵ درصــد از شــهروندان شاهین شــهر 
عضــو شــبکه های اجتماعــی هســتند و جهــت جلوگیــری از 
احتمــال وقــوع جرایــم در ایــن شهرســتان در ســال جــاری 

ــدازی شــده اســت. باشــگاه خبرنــگاران ــا راه ان پلیــس فت

 معاونت توسعه روستایی 
نهاد ریاست جمهوری برگزار می کند:

برگزاری اولین جشنواره ملی فرهنگی 
 و ورزشی روستا 

در اصفهان 
معاونــت توســعه روســتایی نهــاد ریاســت جمهــوری در نظــر 
ــن  ــط ای ــای مرتب ــتگاه و وزارتخانه ه ــکاری دس ــا هم دارد ب
ــالمی و  ــاد اس ــگ و ارش ــم از وزارت ورزش، فرهن ــوزه اع ح
ــتا را  ــی روس ــی و ورزش ــی فرهنگ ــنواره مل ــن جش ... ، اولی
ــد.  ــان برگــزار کن ــرور شاهین شــهر اصفه در شهرســتان هنرپ
اولیــن جشــنواره ملــی فرهنگــی و ورزشــی روســتا در تاریــخ 
ــت  ــه کار دول ــاز ب ــا آغ ــان ب ــهریورماه همزم ــوم ش دوم و س

دوازدهــم برگــزار خواهــد شــد. خبــر فارســی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس مطرح 
کرد: 

 محرومیت 1۷ روستای نجف آباد 
از آب شرب 

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس گفــت: متأســفانه 
و کــرون  تیــران  و  نجف آبــاد  مهردشــت،  در  روســتا   ۱۷
ــر  ــا تانک ــر ب ــال حاض ــدند و در ح ــروم ش ــرب مح از آب ش
آبرســانی می شــوند. ابوالفضــل ابوترابــی دربــاره اجــرای 
ــر  ــال های اخی ــت: در س ــار داش ــتایی اظه ــادی روس طرح ه
دربــاره آســفالت ریزی معابــر در روســتاها، اقدامــات بســیار 
ــن  ــل تأمی ــه دلی ــادی ب ــا طرح ه ــده؛ ام ــام ش ــی انج خوب
ــه  ــه ب ــکن ک ــاد مس ــط بنی ــاز توس ــورد نی ــه م ــدن بودج نش
دلیــل کمبــود منابــع مالــی در کل کشــور اســت، دچــار 
مشــکالتی شــد کــه امیدواریــم امســال و ســال های آینــده 

ــود. تســنیم ــی ش ــرعت عملیات ــا س ــا ب ــن طرح ه ای

کارشناس عترت و قرآن آموزش و پرورش 
آران و بیدگل خبر داد: 

درخشش دانش آموزان آران و بیدگل 
در مسابقات قرآنی کشور

ــوزش  ــرآن آم ــرت و ق ــناس عت ــیان، کارش ــن عباس  محس
ــن دوره از مســابقات  ــدگل، گفــت: در ای ــرورش آران و بی و پ
قرآنــی کشــور کــه بــه مــدت 9 روز در مشــهد مقــدس برگــزار 
ــار  ــه کســب چه شــد، دانش آمــوزان آران و بیــدگل موفــق ب

رتبــه برتــر شــدند.
ــور در دوره متوســطه اول  وی افــزود: خانم هــا زینــب امین پ
و راضیــه جالیــی در حفــظ عمومــی قــرآن در دوره متوســطه 
دوم بــه ترتیــب حائــز رتبه هــای دوم و ســوم کشــور شــدند.

کارشــناس عتــرت و قــرآن آمــوزش و پــرورش آران و 
بیــدگل اظهــار داشــت: در حفــظ پنــج جــزء نیــز آقایــان علــی 
رعیت مقــدم در دوره متوســطه دوم و ســعید کریمــی از دوره 
ــای اول و  ــه مقام ه ــب ب ــه ترتی ــتند ب ــطه اول توانس متوس

ــد. مهــر ســوم دســت یابن

 در مراسم بزرگداشت شهید حججی 
در چادگان مطرح شد:

شهید حججی برای دفاع از اسالم 
سر داد

حجت االســالم گشــول، اســتاد حــوزه و دانشــگاه، دیــروز در 
مراســم بزرگداشــت شــهید مدافــع حــرم اهــل  بیت محســن 
ــادگان  ــتان چ ــیج شهرس ــت بس ــه مقاوم ــی در ناحی حجج
ــادی  ــی در اردوی جه ــن حجج ــهید محس ــرد: ش ــار ک اظه
در روســتاهای محــروم شهرســتان فریدونشــهر خدمــت 
ــی  ــار بزرگ ــان را افتخ ــه محروم ــانی ب ــرد و خدمت رس می ک

می دانســت. 
وی افــزود: دل کنــدن از تعلقــات و خانــواده، یکــی از نــکات 
بــارز زندگــی ایــن شــهید بزرگــوار بــود. ایــن اســتاد حــوزه و 
دانشــگاه در ادامــه بیــان داشــت: ایــن شــهید بزرگــوار ســر 
داد تــا روســری از ســر زنــان نــرود؛ بدانیــد ایــن پیــام بســیار 
معنــا دارد کــه شــهید بــدون هیــچ چشمداشــتی در دفــاع از 
حــرم حضــرت رقیــه)س( و حضــرت زینــب)س( در برابــر 
ــالم  ــا از اس ــد ت ــر می ده ــتد و س ــالم می ایس ــمنان اس دش

ــد. فــارس  ــاع کن دف

در دیدار با مدیر کل راه آهن اصفهان مطرح شد: 

تکمیلقطارسریعالسیراصفهان–تهرانضروریاست

،،
حجت االســام قرائتــی خاطرنشــان 
کــرد: رمــز موفقیــت در کار فرهنگــی 
محبــت اســت؛ باید هویــت خودمان 

را برگردانیــم

رئیس ستاد اقامه نماز کشور مطرح کرد:

محبت،رمزموفقیتدرکارفرهنگی
مشکل فرهنگ ما، خودباختگی است
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کوتاه اخبار 
 باغ شهر تاریخی مهریز 

ثبت ملی می شود 
مقــدم  ریاحــی  ساشــا 
سرپرســت معاونــت میراث 
فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان یــزد 
ســال  اواخــر  از  گفــت: 
و  پژوهــش  گذشــته، 
مستندســازی محــات بافــت شــهر تاریخــی مهریــز 
آغــاز شــده و بــر اســاس پیشــرفت مطالعــات 
ــهر  ــت باغ ش ــنهاد ثب ــده پیش ــت پرون ــوان گف می ت
تاریخــی مهریــز در فهرســت میــراث ملــی تــا پایــان 

ــود. ــاده ش ــهریور آم ش
وی افــزود: مهریــز از بــه هــم پیوســتن پنــج 
مهرپادیــن،  نام هــای  بــه  کهــن  ســکونتگاه 
ــه  ــاد ب ــتهریج و منگ آب ــاد، اس ــاد، بغدادآب مزویرآب

شــهر خبــر آمــده اســت.  وجــود 

برگزاری مانور آموزشی و تمرینی 
سالمت در بالیا

مســئول مدیریــت خطــر بایــای معاونــت بهداشــتی 
ــاری  ــال و بختی ــکی چهارمح ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــامت  ــی تمرینی س ــور آموزش ــزاری مان ــت: برگ گف
در بایــا بــه مــدت دو روز در شــهرکرد در حــال 

ــت. ــزاری اس برگ
وحیــد محمــدی اضافــه کــرد: ایــن مانــور بــا هــدف 
ارتقــای توانمنــدی تیم هــای بهداشــتی در زمــان 
وقــوع بایــا بــا شــرکت 9 تیــم 10 نفــره کارشناســان 

بهداشــتی برگــزار شــد. فــارس

ناکامی گروگانگیری در رودبار 
جنوب 

ــکاوری  ــگان ت ــده ی ــزاده، فرمان ــد علی ســروان حمی
ذهکلــوت رودبــار، گفــت: یــگان تــکاوری شهرســتان 
رودبــار جنــوب در درگیــری بــا 5 نفــر از گروگانگیران 
ــتای  ــهر( در روس ــتان )ایرانش ــتان و بلوچس سیس
ــران را  ــر از گروگانگی ــک نف ــدند ی ــق ش ــگ موف پن
ــد  ــه بودن ــروگان رفت ــه گ ــه ب ــردی را ک دســتگیر و ف

ــد. آزاد کنن
ــران  ــزود: از گروگانگی ــزاده اف ــد علی ــروان حمی س
یــک اســلحه و یــک خــودرو ضبــط شــد. خبرگــزاری 

صداوســیما

هشدار پلیس به باغداران پسته 
در کرمان

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان گفــت: بــا توجه 
بــه فصــل برداشــت پســته فعالیــت برخــی ســارقان 
بــرای ســرقت پســته آغــاز می شــود کــه باغــداران بــا 
ــس  ــای پلی ــه توصیه ه ــل و توجــه ب هوشــیاری کام

می تواننــد ایــن ســارقان را نــاکام بگذارنــد.
نزدیکــی  بــه  توجــه  بــا  عبدالعلــی روان بخــش 
ــت:  ــار داش ــته اظه ــول پس ــت محص ــل برداش فص
باغــداران پســته بــرای کاهــش آمــار ســرقت در 
فصــل برداشــت پســته، بایــد از افــراد امیــن و 
باغ هــای خــود  از  نگهبانــی  بــرای  خوش ســابقه 
ــن  ــه در ای ــاع بیگان ــری اتب ــد و از به کارگی ــره برن به
ــد. روابــط عمومــی فرماندهــی  ــه خــودداری کنن زمین

کرمــان اســتان  انتظامــی 

رفع نقاط حادثه خیز جاده 
کوهرنگ به مسجد سلیمان

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال 
ــنگین  ــین آالت س ــتگاه ماش ــت: 10 دس ــاری گف و بختی
بــرای رفــع نقــاط حادثه خیــز جــاده کوهرنــگ بــه 

ــت هســتند. ــال فعالی مســجد  ســلیمان در ح
احمــد جمشــیدی اظهــار کــرد: عملیــات رفــع 13 نقطــه 
حادثه خیــز در جــاده کوهرنــگ بــه مســجد  ســلیمان از 
مــاه گذشــته توســط 10 دســتگاه ماشــین آالت ســنگین 
ــدزر آغــاز  ــدر و 2 بول ــودر، 2 گری شــامل 4 کامیــون، 2 ل
شــده و تــا اواخــر شــهریور ماه ســال جــاری ادامــه دارد. 

رویــداد 24

مسابقات کشوری تنیس روی میز 
در یزد

ــز  ــس روی می ــت تنی ــس هیئ ــی، رئی ــاس یزدان عب
اســتان یــزد، بــا اشــاره بــه میزبانــی یــزد از مســابقات 
کشــوری تنیــس روی میــز پســران در رده ســنی 
ــا  ــن رقابت ه ــت: ای ــار داش ــان اظه ــان و نوجوان جوان
ــالن  ــه روز در س ــدت س ــه م ــاه ب ــردا 24 مرداد م از ف
ورزشــی امــام علــی)ع( دانشــگاه یــزد برگــزار خواهــد 

شــد.
ــه دســت  وی افــزود: در ایــن مســابقات 218 راکــت ب
ــد و  ــت می پردازن ــه رقاب ــم ب ــا ه ــور ب ــر کش از سراس
ــای  ــر رده ه ــر برت ــار نف ــابقات چه ــن مس ــان ای در پای
ســنی نوجوانــان و جوانــان در اردوی تیــم ملــی حضــور 

ــد داشــت. مهــر خواهن

دستگیری دو متخلف 
 زیست محیطی 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و 
ــان  ــع درخت ــف قط ــتگیری دو متخل ــاری از دس بختی
خبــر  هلــن  حفاظت شــده  منطقــه  در   جنگلــی 

داد.
شــهرام احمــدی افــزود: مامــوران یــگان حفاظــت 
ــز در محــل  ــب و گری ــان گشــت شــبانه و تعقی در جری
ــده  ــه حفاظت ش ــی« منطق ــازه خاک ــه »م ــوم ب موس
جنگلــی هلــن، ایــن متخلفــان را شناســایی و دســتگیر 

ــا ــد. ایرن کردن

یــزدان یگانگــی، مســئول دفتــر فضــای مجــازی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری، ب ــال و بختی ــراج چهارمح س
ضــرورت اهمیــت حفــظ امنیــت در فضــای 
ــر  ــی بش ــدای زندگ ــرد: از ابت ــار ک ــایبری اظه س
تاکنــون مقولــه امنیــت، یکــی از مهم تریــن 
ــا  دغدغه هــای انســان بــوده و در حــال حاضــر ب
گســترش تکنولــوژی و فضــای مجــازی، قطعــا 
ایــن احســاس نیــاز بــه امنیت در انســان بیشــتر 

حــس می شــود.
ــرب  ــات مخ ــوم اطاع ــه هج ــان اینک ــا بی وی ب
ــی را از  ــش روان ــر آرام ــر حاض ــوده در عص و آل
ــا توجــه  ــوان کــرد: ب ــد، عن انســان ســلب می کن
ــازی  ــای مج ــت در فض ــن اس ــه ممک ــه اینک ب
در  فــرد  روانــی  آرامــش  و  اخاقــی  مبانــی 
شــبکه های مجــازی و شــبکه های اینترنتــی 
تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد، ایــن مســئله واکنــش 
متناســب مــا را می طلبــد کــه چارچوب هــای 
خاصــی را در حفــظ امنیــت خــود در ایــن فضــا 

ــم. ــه کار بگیری ب
مســئول دفتــر فضــای مجــازی ســراج چهارمحال 
و بختیــاری بــا تأکیــد بــر اینکــه وقتــی صحبــت 
ــن  ــی ای ــار منف ــد، ب ــان می آی ــه می ــت ب از امنی
مســئله باعــث ایجــاد تــرس در انســان می شــود، 

افــزود: زمانــی کــه مرزهــای اطاعاتــی شکســته 
در  و  می افتــد  مخاطــره  بــه  امنیــت  شــود، 
ــکنی ها  ــی از هنجارش ــز بعض ــتا نی ــن راس همی
بــا سوءاســتفاده از ایــن فضــا شــکل می گیــرد.

یگانگــی بــا اشــاره بــه ضــرورت یادگیــری ســواد 
رســانه ای گفــت:  و ســواد  فضــای مجــازی 
می تــوان بــا ارتقــای ســواد مجــازی جلــوی 
ــا را در  ــوذ هکره ــات مخــرب و نف بعضــی اقدام
دسترســی بــه اطاعــات و اخبــار در فضــای 
بــه  توجــه  بــا  و  افــراد گرفــت  خصوصــی 
پیشــرفت های گســترده در حــوزه تکنولــوژی 

ــای  ــت در فض ــت امنی ــازی، رعای ــای مج و فض
ــوردار  ــادی برخ ــیار زی ــت بس ــایبری از اهمی س

ــت. اس
را  مجــازی  فضــای  در  امنیــت  رعایــت  وی 
ــه  ــت و ادام ــرها دانس ــه قش ــه هم ــص ب مخت
ــک  ــایبری، ی ــای س ــت در فض ــه امنی داد: مقول
و  افــراد  تمامــی  و  اســت  حیاتــی  موضــوع 
ــای  ــدات فض ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــا ب ارگان ه
ــد اطاعــات کافــی و الزم را داشــته  مجــازی بای
باشــند تــا بتواننــد بــه تهدیــدات پاســخ مناســبی 

ــد. دهن
وی در ادامــه بــا تشــریح فضــای ســایبری 
ــه  ــایبر ب ــرد: س ــح ک ــه ای تصری ــم رایان و جرائ
مجموعــه ای از ارتباطــات درونــی بیــن انســان ها 
ــود و  ــه می ش ــی گفت ــایل مخابرات ــق وس از طری
در کشــور مــا نیــز یــک پتانســیل بســیار خــوب 
درخصــوص امنیــت فضــای مجــازی وجــود دارد؛ 
همچنیــن در بحــث امنیــت فضــای مجــازی بــا 
ــه ای مواجــه هســتیم. ــم ســایبری و رایان جرای

مســئول دفتــر فضــای مجــازی ســراج چهارمحال 
و بختیــاری ادامــه داد: جرائــم رایانــه ای شــامل 
کپی رایــت،  قانــون  اینترنتــی،  ســرقت های 
کاهبرداری هــای رایانــه ای و... می شــود کــه 

طریــق  از  اینترنتــی  خرابــکاران  و  نفوذگــران 
ــت  ــازی و اینترن ــای مج ــتر فض ــتفاده از بس اس
دســت بــه مخاطــره انداختن امنیــت کاربــران در 
ــا ارتقــای  ایــن فضاهــا می زننــد و طبیعتــا مــا ب
امنیــت  در حــوزه  و  ســطح ســواد مجــازی 
ــدات را  ــن تهدی ــوی ای ــم جل ــایبری، می توانی س

ــم. بگیری
ــای  ــی در فض ــائل خصوص ــظ مس ــی حف یگانگ
امنیــت  بحث هــای  مهم تریــن  از  را  مجــازی 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــوان و خاطرنش ــا عن ــن فض در ای
ــود را در  ــامت خ ــم س ــی می توانی ــت نکات رعای
فضــای ســایبری کنتــرل و از دسترســی هکرهــا 
و خرابــکاران اینترنتــی بــه اطاعــات شــخصی و 
خصوصــی خــود در ایــن فضــا جلوگیــری کنیــم.

مســئول دفتــر فضــای مجــازی ســراج چهارمحال 
و بختیــاری افــزود: یکــی از اساســی ترین کارهــا 
ــات  ــاره تنظیم ــی دوب ــت، بازبین ــاد امنی در ایج
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــی و ب ــبکه های اینترنت ش

ــت  ــخصی اس ــات ش ــه اطاع ــراد ب ــی اف دسترس
ــود  ــت خ ــرار دادن وضعی ــه ق ــی از جمل ــه اقدامات ک
 last seen recently شــبکه های اجتماعی در حالــت
 secret chat ــت گفت وگــوی و اســتفاده از حال

ــت اســت.  ــش امنی ــرای افزای ب
مســئول دفتــر فضــای مجــازی ســراج چهارمحال 
ــورد  ــاب پس ــه انتخ ــان اینک ــا بی ــاری ب و بختی
قــوی بــرای افزایــش امنیــت در فضــای مجــازی 
اســت، خاطرنشــان کــرد:  بااهمیــت  بســیار 
ــت  ــت امنی ــن اس ــاه ممک ــورد کوت ــاب پس انتخ
مــا را بــه مخاطــره بینــدازد و همچنیــن شــکاک 
بــودن در فضــای مجــازی، یــک ویژگــی مثبــت 
ــد  ــا نبای ــد و م ــاب می آی ــه حس ــرد ب ــرای ف ب
اطاعاتــی را کــه در ایــن فضــا بــه اشــتراک 
گذاشــته می شــود، بــه راحتــی بــاور کنیــم؛ زیــرا 
ــت دار  ــذب و جه ــات ک ــا اطاع ــراد ب ــی اف برخ
درصــدد هدایــت افــراد بــه ســمت و ســوی 

ــتند. فــارس ــود هس ــر خ مدنظ

مسئول دفتر فضای مجازی سراج چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 سلب آرامش با هجوم 
اطالعات مخرب مجازی

ســید محمــد میرمحمــدی در جشــن تشــکل ها 
ــد،  ــزار ش ــزد برگ ــی ی ــهید صدوق ــالن ش ــه در س ک
بــا اشــاره بــه اینکــه ســمن ها و ngo هــا باعــث 
می شــوند جوانــان دور هــم بودن هــای ســالم را 
ــا توجــه بــه اینکــه شــهر یــزد  تجربــه کننــد، گفــت: ب
بــه ثبــت جهانــی رســیده، فرصــت بســیار خوبــی بــه 
ــا را  ــی یزدی ه ــم خوش نام ــا بتوانی ــده ت ــود آم وج
ــی،  ــر خوش اخاق ــه از نظ ــم، بلک ــظ کنی ــا حف نه تنه
فرهیختگــی، صداقــت و درســتی در جهــان گســترش 

ــم. دهی
ــرای حفــظ ایــن  ــان ب اســتاندار یــزد ادامــه داد: جوان
ــد،  ــئول بدانن ــود را مس ــا خ ــر در ngo ه ــا اگ ارزش ه
هــم خــود و هــم دیگــران را ســاخته و تکامــل 

ــید. ــد بخش خواهن
ــزد  ــتان ی ــا در اس ــمن ها و گروه ه ــداد س ــه تع وی ب
ــتان  ــطح اس ــون در س ــزود: هم اکن ــرد و اف ــاره ک اش
داریــم کــه 200 ســمن توســط  یــزد 600 ســمن 
ــط  ــای مرتب ــط ارگان ه ــه توس ــزد و بقی ــتانداری ی اس

ــت. ــده اس ــکیل  ش تش
میرمحمــدی یکــی از نقــاط ضعــف را ارتبــاط نداشــتن 
ــا  ــا یکدیگــر دانســت و گفــت: ان شــاءهللا ب ngo هــا ب
همکاری هایــی کــه صــورت خواهــد گرفــت، ایــن 
پیــدا  یکدیگــر هماهنگــی مطلوبــی  بــا  گروه هــا 
کننــد و هم افزایــی کلــی ایجــاد شــود تــا زمانــی کــه 
ــمن ها در  ــن س ــط ای ــد، توس ــد ش ــی تولی محتواهای
ســطح گســترده منتشــر و منتقــل شــود. خبــر فارســی

غلــه چهارمحــال  قنبــری، مدیــر شــرکت  کیقبــاد 
و  چهارمحــال  نــان  و  آرد  شــورای  در  بختیــاری،  و 
ــده  ــدم خریداری ش ــزان گن ــرد: می ــار ک ــاری اظه بختی
ــن  ــزار ت ــاری 41 ه ــال ج ــتان در س ــاورزان اس از کش

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از 41 هــزار تــن گنــدم 
ــزار و  ــاری 12 ه ــال و بختی ــده در چهارمح خریداری ش
153 تــن در ســیلو نگهــداری شــده، افــزود: گنــدم دو 

ــت. ــام اس ــه اتم ــردگان رو ب ــتان اردل و ل شهرس
ــا بیــان   مدیــر شــرکت غلــه چهارمحــال و بختیــاری ب
اینکــه امســال هــم میــزان ســن زدگی در گنــدم و هــم 
تولیــد ایــن محصــول در اســتان کمتــر از ســال گذشــته 
بــوده، ادامــه داد: میــزان گنــدم خریداری شــده در 

ســال گذشــته 70 هــزار تــن بــود؛ ولــی تــا ایــن زمــان 
کــه از ســال 96 می گــذرد، 55 هــزار تــن گنــدم از 

ــداری شــده اســت. کشــاورزان اســتان خری
ــا تأکیــد بــر اینکــه کاهــش خریــد گنــدم در  قنبــری ب
چهارمحــال و بختیــاری بــه دلیــل کاهــش بهره بــرداری 
ــزان  ــدن می ــم ش ــل ک ــه دلی ــه ب ــت ک ــطح اس در س
خوشــبختانه کیفیــت  اضافــه کــرد:  بارش هاســت، 
بی کیفیــت  و گنــدم  پیــدا کــرده  افزایــش  گنــدم 

می شــود. داده  عــودت 
وی بــه ظرفیــت 140 هــزار تنــی ســیلوهای چهارمحال و 
بختیــاری اشــاره کــرد و عنــوان داشــت: ســعی شــده از 
محصــول گنــدم در همــان مقصــد نمونه گیــری شــده و 

بعــد بــه ســیلوها منتقــل شــود. مهــر

ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان رئیــس ات
اســتان کرمــان گفــت: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، یــک 
ــت  ــه فعالی ــت و یک جانب ــی اس ــا دولت ــازمان کام س
دارد؛ در حالــی کــه کارگــران و کارفرمایــان بایــد در 

تصمیم گیری هــا حضــور و مشــارکت داده شــوند. 
جشــنواره  ششــمین  در  طبیــب زاده  مهــدی  ســید 
کارفرمایــان و کارآفرینــان اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
کارفرمایــان و کارگــران، دو رکــن اصلــی ســازمان تأمیــن 
ــه  ــت ک ــم اس ــا مه ــوند؛ ام ــوب می ش ــی محس اجتماع
ــع  ــا و وض ــا، آیین نامه ه ــزان در تصمیم گیری ه ــه می چ

ــد.  ــوط نقــش دارن ــن مرب قوانی
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان رئیــس ات
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــان داش ــان بی ــتان کرم اس

تأمیــن اجتماعــی، یــک ســازمان کامــا  ســازمان 
دولتــی اســت و یک جانبــه فعالیــت دارد؛ در حالــی 
کــه کارگــران و کارفرمایــان بایــد در تصمیم گیری هــا 

ــوند.  ــارکت داده ش ــور و مش حض
ــا طــرح ایــن ســؤال کــه چــرا بــه ســمت  طبیــب زاده ب
ــم  ــی نرفته ای ــن اجتماع ــی تأمی ــورای عال ــای ش احی
کــه همــه ارکان ســازمان تأمیــن اجتماعــی در آن  
ــان کجــای  ــران و کارفرمای ــزود: کارگ ــل باشــند، اف دخی
ــل  ــی دخی ــن اجتماع ــای ســازمان تأمی تصمیم گیری ه

ــتند؟  هس
وی خاطرنشــان کــرد: کارفرمایــان مــا تنهــا بایــد دغدغــه 
ــی،  ــکات بانک ــند و از مش ــته باش ــت داش کار و خاقی
مالیاتــی و تأمیــن اجتماعــی خــارج شــوند. شــهر خبــر

حســین زارع زاده، مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــزد  ــتان ی ــر اس ــاد غدی ــت بنی ــزد، در نشس ــتان ی اس
اظهــار داشــت: امســال در ســالروز واقعــه و عیــد غدیــر 
خــم، چندیــن ویژه برنامــه در نظــر گرفتــه  شــده کــه در 
ــه اســتان انجــام می شــود. ــاع متبرک ــزادگان و بق امام

را کــه  برنامه هایــی  بــارز  ویژگی هــای  از  یکــی  وی 
اوقــاف در نقــاط مختلــف اســتان برگــزار می کنــد، 
مردمــی بــودن ایــن برنامه هــا دانســت و ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه مردمــی بــودن برنامه هــای اوقــاف، همیشــه 
برنامه  هــا  ایــن  در  مــردم  پرشــور  حضــور  شــاهد 

ــتیم. هس
یــزد  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر   
ــرای  ــه ب ــی ک ــی از ویژه برنامه های ــرد: یک خاطرنشــان ک

ایــن روزهــا در نظــر گرفتــه  شــده، ویژه برنامــه »والیــت 
علــوی، اکمــال دیــن نبــوی« اســت کــه در ســطح تمــام 

ــود. ــزار می ش ــزد برگ ــه ی ــاع متبرک بق
زارع زاده زمــان برگــزاری ایــن برنامــه را شــب و روز 
عیــد غدیــر دانســت و گفــت: در کنــار ایــن ویژه برنامــه، 
ــزادگان  ــه و امام ــاع متبرک ــه در بق ــید ک ــان س از خادم

ــد. ــل می آی ــه عم ــل ب ــد، تجلی ــت می کنن خدم
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد بــا تأکیــد 
ــی  ــادی و فرهنگ ــای ش ــته ها و برنامه ه ــه بس ــر اینک ب
در تمــام شهرســتان های اســتان یــزد همزمــان بــا 
واقعــه غدیــر خــم برگــزار می شــود، عنــوان کــرد: ایــن 
ــام  ــر انج ــزاده دیگ ــه امام ــزاده ای ب ــا از امام برنامه ه

ایســنا می شــود. 

استانها

استاندار یزد عنوان کرد:

 فعالیت 600 سمن در استان یزد 
 لزوم مشارکت کارگر و کارفرما 

در تصمیم گیری های سازمان تأمین اجتماعی

 خرید 41 هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحالی 
 در سال جاری

برگزاری جشن بزرگ »والیت علوی، اکمال دین نبوی« 
در یزد 

چشمه های استان چهارمحال و بختیاری
 چشمه دیمه 

چشــمه دیمــه در منطقــه کوهرنــگ در مجــاورت روســتایی بــه همیــن نــام 
ــد،  ــان شــاهنامه نســبت می دهن ــکاووس از قهرمان ــه کی ــی آن را ب ــه اهال ک

قــرار دارد.
 ایــن چشــمه سرچشــمه اصلــی زاینــده رود قبــل از ایجــاد تونل هــای 
ــه  ــرد در مجــاورت روســتای دیم ــری چلگ ــگ اســت و در 12 کیلومت کوهرن

ــه دارد. ــر فاصل ــتان 85 کیلومت ــز اس ــا مرک ــده و ت ــع ش واق
ــی  ــان اســت و خــواص درمان ــن آب هــای جه ــن چشــمه از گواراتری  آب ای
ــدان و درمــان ســنگ کلیــه.  نیــز دارد؛ از جملــه جلوگیــری از پوســیدگی دن
 ایــن مــکان بــه دلیــل دارا بــودن فضاهــای سرســبز و خــرم و راه دسترســی 
آســفالت و ســرویس بهداشــتی و ســکوی نشــیمن اطــراف خــود از دیربــاز 
بــه عنــوان یکــی از تجمع گاه هــای ایــات و عشــایر بختیــاری و گردشــگران 

شــناخته شــده اســت. 
 چشمه کوهرنگ 

ــوه  ــای زردک ــاد از دامنه ه ــیار زی ــان آب بس ــا جری ــگ ب ــمه کوهرن سرچش
سرچشــمه می گیــرد و پــس از گــذر از پیــچ و خم هــای فــراوان بــه دریاچــه 

ســد کوهرنــگ می ریــزد و از تونــل اول کوهرنــگ وارد زاینــده رود می شــود. 
مناظــر بســیار زیبــای طبیعــی اطــراف چشــمه و حضــور عشــایر در منطقــه، 

زیبایــی آن را دوچنــدان کــرده اســت. 
 چشمه برم

جوشــش چشــمه های مصفــای بــرم در مرکــز شــهر لــردگان گردشــگاهی بــا 
همیــن نــام را بــه وجــود آورده اســت.

 ایــن چشــمه عــاوه بــر تامیــن آب کشــاورزی یکــی از سرشــاخه های کارون 
بــه حســاب می آیــد و چشــم انداز زیبایــی را بــرای شــهر لــردگان بــه وجــود 

است.  آورده 
اطــراف ایــن چشــمه بــه صــورت پارکــی جهــت تفریــح و تفــرج و گذرانــدن 
اوقــات فراغــت اهالــی شــهر و گردشــگران فضــای ســبز فراهــم آمــده اســت. 

 چشمه موال و سرداب 
ــه  ــه هــم، ب ــک ب ــه نســبتا نزدی ــا فاصل ــوال و چشــمه ســرداب ب چشــمه م
ترتیــب در مجــاورت روســتای آلیکــوه و رســتم آباد از توابــع شهرســتان اردل، 
از چشــم اندازها و مناظــر بســیار زیبایــی برخوردارنــد و هــر روز به ویــژه 
ــف  ــاط مختل ــافر از نق ــگر و مس ــا گردش ــرای صده ــل پذی ــای تعطی روزه

ــر اســت. ــا شــهرکرد حــدود 120 کیلومت ــاط ت ــن نق ــه ای هســتند. فاصل
 سیری در ایران

#دیدنی_ها

کوتاه از شهرستان ها

تکذیب آلودگی آب شرب سامان
مدیــر عامــل شــرکت 
ــهری  ــاب ش آب و فاض
ــاری  چهارمحــال و بختی
بــا تکذیــب آلودگــی آب 
ســامان  شــرب شــهر 
اســاس  بــر  گفــت: 
ــود  ــتانداردهای موج اس
حــد مجــاز نیتــرات در آب 50 میلی گــرم بــر 
لیتــر اســت و بــر ایــن اســاس آب شــرب همــه 
مناطــق شــهری اســتان ســالم و بــدون آلودگــی 

ــت. اس
ــام  ــاس اع ــر اس ــزود: ب ــری اف ــدرت هللا بیگل ق
ــرات  ــامان، نیت ــتان س ــت شهرس ــبکه بهداش ش
موجــود در آب ایــن شــهر 13 میلی گــرم بــر لیتــر 

ــدارد. اســت و از نظــر آلودگــی مشــکلی ن
وی بــا اشــاره بــه شــایعاتی درخصــوص آلودگــی 
ــا و  ــزود: عکس ه ــامان اف ــهر س ــرب ش آب ش
مطالبــی در فضــای مجــازی مبنــی بــر آلودگــی 
آب شــرب ایــن شــهر منتشــر شــده کــه صحــت 
نــدارد و مــردم در ایــن خصــوص نگــران نباشــند. 

ایرنــا

رئیس اداره ورزش و جوانان بافق خبر داد:
 افتتاح هفت طرح ورزشی بافق 

در هفته دولت 
ــاح  ــق از افتت ــان باف ــس اداره ورزش و جوان رئی
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــی در ای ــرح ورزش ــت ط هف

ــر داد. ــت خب ــه دول ــبت هفت مناس
ــان،  ــوزه ورزش و جوان ــت: ح ــی گف ــا نارگان رض
حــوزه گســترده ای اســت کــه بــه  طــور مســتقیم 
جامعــه  ســامت  و  نشــاط  و  شــادابی  بــا 
ــد  ــی می توانن ــگاران ورزش ــوده و خبرن ــط ب مرتب
جامعــه  و  مــردم  بــه  آگاهی بخشــی  در 

کننــد. اطاع رســانی 
وی افــزود: جامعــه ورزش یــک جامعــه بــزرگ 
ــگاران  ــم آن خبرن ــو مه ــت و عض ــد اس و آبرومن
بــا دیــدن  ورزشــی هســتند کــه می تواننــد 
نــکات مثبــت و منفــی در ورزش یاری رســان مــا 

ــند. خبــر فارســی باش

 رئیس کل دادگستری استان یزد 
مطرح کرد:

گامی عملی در جهت پیشگیری از 
وقوع جرم 

دادگســتری  رئیــس کل  حبیبــی،  محمدرضــا 
فرهنگــی  شــورای  جلســه  در  یــزد  اســتان 
دادگســتری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه  ضــرورت 
اجــرای احــکام الهــی در جامعــه گفــت: امــر بــه 
ــی و  ــض دین ــر، از فرای ــی از منک ــروف و نه  مع
ــام  ــداف قی ــی از اه ــه یک ــم اســام اســت ک مه
عاشــورا نیــز احیــای ایــن فریضــه بــزرگ الهــی 

ــت.  ــوده اس ب
وی احیــای فریضتیــن امــر بــه  معــروف و نهــی 
از منکــر را گامــی عملــی در جهــت پیشــگیری از 
وقــوع جــرم دانســت و گفــت: اهداف پیشــگیری 
ــن ســنت حســنه  ــای ای ــا احی ــوع جــرم ب از وق

ــود. دادگســتری اســتان یــزد ــق می ش محق

مدیر کل دام پزشکی چهارمحال و 
بختیاری:

مردم با خیال راحت گوشت مرغ 
مصرف کنند

ــاری  ــال و بختی ــکی چهارمح ــر کل دام پزش مدی
پرورشــی  طیــور  کشــتار  از  پیــش  گفــت: 
روی  بــر  دارویــی  باقی مانــده  آزمایش هــای 
آن هــا انجــام می شــود و ســامت گوشــت مــرغ 

ــت. ــده اس ــد ش ــتان تأیی اس
عبدالمحمــد نجاتــی بــا بیــان اینکــه بــه منظــور 
تأمیــن ســامت و امنیــت غذایــی، اداره کل 
دام پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری از ســال 94، 
ــتی  ــی بهداش ــدور گواه ــری و ص ــش از بارگی پی
ــه  ــدام ب ــتان اق ــور اس ــتار طی ــت کش ــل جه حم
ــد، ادامــه داد:  انجــام آزمایش هــای FPT می کن
خوشــبختانه طــی بررســی های بــه عمــل آمــده، 
بیشــتر مــرغ داران اســتان دوره پرهیــز دارویــی را 

ــارس ــد. ف ــت می کنن رعای

مدیر عامل مجتمع فوالد چادرملو 
اردکان خبر داد:

فروش و حمل نخستین محموله 
شمش فوالد چادرملو 

محمــود مصری نــژاد، مدیــر عامــل مجتمــع 
نخســتین  گفــت:  اردکان،  چادرملــو  فــوالد 
ــد  ــه مقص ــو ب ــوالد چادرمل ــمش ف ــه ش محمول

کارخانــه نــورد ســرمد ابرکــوه حمــل شــد.
مصری نــژاد گفــت: در ایــن واحدهــای تولیــدی، 
ســاالنه یــک میلیــون تــن، قابــل ارتقــا تــا یــک 
میلیــون و 300 هــزار تــن فــوالد تولیــد می شــود. 

ــگاران ــگاه خبرن باش

رئیس شبکه دام پزشکی شهر بابک 
مطرح کرد:

طرح پایش بیماری های زنبور عسل 
در شهر بابک 

دام پزشــکی  شــبکه  رئیــس  اســدی،  مجیــد   
بــا  مبــارزه  کــرد:  اظهــار  بابــک  شــهر 
از  جلوگیــری  و  عســل  زنبــور  بیماری هــای 
همــواره  زنبــورداران  بــه  خســارت  آمــدن  وارد 
 یکــی از اهــداف دام پزشــکی بــوده کــه در ایــن 
و  مراقبــت  پایــش،  دقیــق  برنامه هــای  راســتا 

می شــود. انجــام  زنبورســتان ها  در  نظــارت 
وی افــزود: طــرح پایــش بــا هــدف بررســی و 
شناســایی میــزان آلودگــی کندوهــا بــه بیماری هــای 

ــود. مهــر ــرا می ش ــل اج ــی زنبورعس انگل

ابوالفضــل موســوی بیوکــی، نماینــده مــردم یــزد 
ــد از خــط انتقــال  و اشــکذر در مجلــس، در بازدی
آب خلیــج  فــارس بــه اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
کمبــود آب در ایــن اســتان گفــت: هم اکنــون 
ــه  ــط لول ــه خ ــته ب ــزد وابس ــردم ی ــرب م آب ش
ــت  ــه کیفی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــال آب اس انتق
پاییــن آب هــای زیرزمینــی اســتان، آب انتقالــی 
بــا آب هــای موجــود در اســتان مخلــوط شــده و 

ــد. ــردم می رس ــرف م ــه مص ب
ــع  ــت مجم ــدی نشس ــه جمع بن ــاره ب ــا اش وی ب
خصــوص  ایــن  در  یــزد  اســتان  نماینــدگان 
ــن  ــه ای ــدگان ب ــع نماین ــت: در مجم ــار داش اظه
موجــود،  شــرایط  بــا  رســیدیم کــه  نتیجــه 

ــا مشــکل جــدی  ــده ب ــن آب اســتان در آین تأمی
ــروز  ــرای آن از ام ــد ب ــود و بای ــد ب ــه خواه مواج

کنیــم. برنامه ریــزی 
ــه  ــزد اضاف ــدگان اســتان ی رئیــس مجمــع نماین
بــه  انتقالــی  آب  از  قطــره ای  چنانچــه  کــرد: 
ــل  ــردم مخت ــرب م ــرف ش ــود، مص ــم ش ــزد ک ی
می شــود کــه بایــد بــا تمــام تــوان از حقابــه 
مــردم یــزد از ایــن آب انتقالــی حراســت کنیــم. 
طــرح دیگــری بــرای انتقــال آب از سرشــاخه های 
کارون و ســد بهشــت آباد در دســتورکار اســت کــه 
در صــورت اجــرای ایــن خــط انتقــال، بــاز هــم در 
ســال 1400 نیــاز آبــی اســتان یــزد رفــع نخواهــد 
شــد و بایــد منابــع دیگــری در نظــر گرفتــه شــود.

مجلــس  در  اشــکذر  و  یــزد  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی ادامــه داد: طــرح دیگــری کــه 
آب را بــه اســتان یــزد مــی آورد، خــط انتقــال آب 
ســوم از خلیــج  فــارس اســت کــه بــرای تأمیــن 
مــس  ســیرجان،  گل گهــر  شــرکت های  آب 
ــزد احــداث می شــود  ــوی ی سرچشــمه و چادرمل
و آب انتقالــی بــه ایــن صنایــع اختصــاص خواهد 

ــت. یاف
خلیــج   آب  انتقــال  خــط  تأکیــد کــرد:  وی 
فــارس بــه  خوبــی در حــال اجراســت و بــا 
توجــه بــه حضــور نماینــده مــردم هرمــزگان، 
معــاون اســتاندار کرمــان و مدیــران اســتان یــزد 
ــن  ــکات در ای ــع مش ــرای رف ــی ب هماهنگی های

ســه اســتان انجــام شــد و بخشــی از مشــکات 
ــری  ــامی پیگی ــورای اس ــس ش ــم در مجل را ه

ــرد. ــم ک خواهی
ــار  ــزد اظه ــتان ی ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
داشــت: طبــق زمان بنــدی، ایــن طــرح بایــد 
ــا  ــید؛ ام ــرداری می رس ــه بهره ب ــهریور 96 ب ــا ش ت
ــرداری  ــع کار شــد و احتمــاال بهره ب مشــکات مان
از آن تــا چهــار ســال آینــده انجــام خواهــد شــد.
ــال  ــرح انتق ــات در ط ــه تجربی ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــن بازدی ــرد: در ای ــان ک ــارس بی ــج  ف آب خلی
مجوزهــای  دلیــل  بــه  شــدیم کــه  متوجــه 
زیســت محیطی، امــکان برداشــت میــزان آب 
ــارس  ــج  ف ــزد از خلی ــرای اســتان ی ــاز ب ــورد نی م
در بنــدر عبــاس وجــود نــدارد و بــه نظــر می رســد 
پایدارتریــن آب بــرای انتقــال بــه یــزد، آب دریــای 

ک ــد. تابنــا ــان باش عم

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس مطرح کرد:

دریای عمان، پایدارترین منبع آبی برای انتقال به یزد

،،
شــکاک بــودن در فضــای مجــازی و 
ســایبری، یــک ویژگــی مثبــت بــرای 
ــد  ــد و مــا نبای ــه حســاب می آی فــرد ب
بــه  ایــن فضــا  اطالعاتــی را کــه در 
بــه  می شــود،  گذاشــته  اشــتراک 

راحتــی بــاور کنیــم

 
  
 

 



محمدرضــا جلیلونــد، اورولوژیســت و متخصــص گــوش 
و حلــق  و بینــی و عضــو انجمــن شنوایی ســنجی، اظهــار 
کــرد: ورود آلودگی هــای مختلــف بــه درون گــوش 
میانــی منجــر بــه عفونت هــای قارچــی شــده و همیــن 
ــوش  ــه گ ــوش  درد در الل ــه گ ــروز عارض ــث ب ــر باع ام

می شــود.
ــوده  ــردن در آب هــای آل ــر شــنا ک ــرد: در اث ــان ک وی بی
ــو  ــن عض ــه ای ــد و الی ــت می کن ــی عفون ــوش خارج گ
دچــار درد شــدید، التهــاب و کم شــنوایی می شــود؛ 
ــدت  ــع آن در درازم ــه موق ــردن ب ــان نک ــورت درم در ص

ــود. ــه می ش ــوق اضاف ــل ف ــه عوام ــز ب ــرگیجه نی س
ــوده  ــای آل ــردن در آب ه ــرد: شــنا ک ــوان ک ــد عن جلیلون
ــن  ــود و ای ــی می ش ــوش میان ــرم در گ ــروز ج ــث ب باع

عضــو بــرای مقابلــه بــا ایــن عفونــت، چربــی  ای بــه نــام 
»ســرامن« )جــرم گــوش( تولیــد می کنــد و بــا ایــن کار 
ســبب کاهــش PH محیــط گــوش می شــود.وی ادامــه 
داد: بــا کاهــش PH ســطح گــوش میانــی محیــط 
اطــراف ایــن عضــو اســیدی شــده و ایــن مســئله 
ــی  ــمت میان ــای قس ــن میکروب ه ــن رفت ــبب از بی س
گــوش می شــود؛ ولــی ایــن کار متاســفانه ســبب رشــد 

قارچ هــای مختلفــی می شــود.
ــا  ــرده ی ــوش، پ ــت در گ ــروز عفون ــر ب ــت: در اث وی گف
اســتخوان های گــوش دچــار آســیب می شــود کــه 
در صــورت مراجعــه نکــردن بــه موقــع بــه پزشــک 
متخصــص ممکــن اســت صدمــات جبران ناپذیــری 
بــرای فــرد به همــراه داشــته باشــد. باشــگاه خبرنــگاران

مرتضــی آبــدار اصفهانــی، متخصــص قلــب، گفــت: تنگــی نفــس 
ــی باشــد. ــای قلب ــت و نشــانه ای از بیماری ه ــد عل می توان

ــا درد ســینه، خســتگی  ــراه ب ــر هم ــزود: تنگــی نفــس اگ وی اف
زودرس، ضعــف و بیحالــی شــدید باشــد، می توانــد نشــانه ای از 
بیمــاری قلبــی باشــد کــه علــت آن بــه عوامــل مختلفــی همچــون 

تنگــی عــروق کرونــر بســتگی دارد. 
ــث  ــر باع ــروق کرون ــی ع ــزود: تنگ ــروق اف ــب و ع متخصــص قل
فشــار خــون بــاال شــده و در ایــن حالــت فــرد ناگهــان دچــار تنگی 
ــن  ــود دارد. در ای ــی وج ــکته قلب ــال س ــود و احتم ــس می ش نف
حالــت ممکــن اســت حتــی درد ســینه ای وجــود نداشــته باشــد و 
در مــوارد بســیار حــاد ممکــن اســت حتــی باعــث شــود کــه کــف 

از دهــان بیــرون بیایــد.
وی افــزود: تنگــی نفــس ناشــی از تنگــی دریچــه میتــرال معمــوال 

در میانســالی رخ می دهــد؛ امــا بــا توجــه بــه شــیوع فشــار خــون، 
ایــن بیمــاری در ســنین پاییــن نیــز فراگیــر شــده اســت.

آبــدار اصفهانــی گفــت: از هــر دو زن یائســه یکــی مبتــا بــه فشــار 
خــون باالســت؛ یعنــی 50 درصــد زنــان یائســه مبتــا بــه فشــار 
ــوع  ــن موض ــان از ای ــه خودش ــی ک ــتند؛ در حال ــاال هس ــون ب خ
اطاعــی ندارنــد. متخصــص قلــب و عــروق گفــت: تنگــی دریچــه 
ــد  ــا ســرماخوردگی گاهــی می توان ــراه ب ــی هم ــرال در نوجوان میت

منجــر بــه عفونــت شــود. 
ــی  ــخیص تنگی نفس های ــن راه تش ــت: مهم تری ــان گف وی در پای
ــرح  ــن ش ــتند، گرفت ــی هس ــای قلب ــانه ای از بیماری ه ــه نش ک
حــال و معاینــه دقیــق بیمــار توســط پزشــک اســت و در صورتــی 
ــرای  ــد ب ــی مشــکوک باشــد، بای ــای قلب ــه بیماری ه ــرد ب ــه ف ک

ــود. فــارس ــتفاده ش ــو اس ــر از اک ــات دقیق ت ــت اطاع دریاف

عضوانجمنشنواییسنجی:

کاهش PH گوش را جدی بگیرید 
متخصصقلبوعروق:

تنگی نفس  می تواند نشانه مشکالت قلبی باشد

آشناییباخواصشگفتانگیزنعنا
 نعنــا گیاهــی اســت از تیــره دو لپه ای هــای پیوســته گلبــرگ کــه سردســته 
تیــره نعنایــان اســت و جــزء ســبزی های خوراکــی اســت. از محــل 
گره هــای ســاقه، ریشــه هایی خــارج می شــوند کــه ســاقه جدیــد را 
ــا در باغچــه  ــک ســاقه نعن ــط ی ــر شــما فق ــن اگ ــد. بنابرای درســت می کنن
خــود بکاریــد، بــه زودی تمــام باغچــه شــما پــر از نعنــا می شــود؛ بــه همیــن 

ــد. ــا می گوین ــه آن هزارپ ــی ب ــل در فارس دلی
در این مطلب به بررسی خواص شگفت انگیز نعنا می پردازیم.

نعنایــی کــه بــه عنــوان ســبزی خــوردن مصــرف می کنیــم، بــا نعنایــی کــه 
بــه صــورت خــودرو در کــوه می رویــد، متفــاوت اســت. البتــه از نظــر شــکل 
ــار  ــر آث ــی از نظ ــتند؛ ول ــم هس ــه ه ــبیه ب ــا ش ــزه تقریب ــو و م ــری، ب ظاه

ــر اســت. ــای کوهــی قوی ت ــی، نعن درمان
ــبزی  ــوان س ــه عن ــود و ب ــرورش داده می ش ــه پ ــی ک ــوردن نعنای ــه خ البت
ــار  ــژه ناه ــه، به وی ــذای روزان ــا غ ــرد، ب ــرار می گی ــورد اســتفاده ق خــوردن م

ــود. ــه می ش توصی
ــازه  ــای ت ــوردن نعن ــود دارد، خ ــده وج ــای مع ــه ناراحتی ه ــواردی ک در م
ــده  ــی مع ــده ناراحت ــه درمان کنن ــد، بلک ــت نمی کن ــده را ناراح ــا مع نه تنه

هــم هســت.
نعنــای کوهــی یــا نعنــای ِفــری از نظــر کاربــرد و خــواص از نعنــای معمولــی 

کــه پــرورش داده می شــود، بســیار عالی تــر، قوی تــر و مؤثرتــر اســت.
ــو و عطــر بســیار  ــد، ب ــاه در دامنه هــا و ارتفاعــات متوســط می روی ــن گی ای
ــورد  ــوند، م ــاخته می ش ــت س ــرای پوس ــه ب ــی ک ــذی دارد و در کرم های ناف

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس
ایــن گیــاه، گل هــای ریــز و آبــی رنگــی دارد و قســمت های مــورد اســتفاده 

ایــن گیــاه، گل، بــرگ و ســاقه آن اســت.
خواصدرمانینعنا

* نعنــا از نظــر طــب قدیــم ایــران نســبتا گــرم و خشــک اســت و از نظــر 
خــواص دارویــی از پونــه قوی تــر اســت. از نعنــا اســانس، روغــن و تنتــور 

ــی مختلفــی دارد. ــه مصــارف طب ــد ک ــه می کنن تهی
* نعنا بادشکن است و گاز معده و روده را از بین می برد.

* تقویت کننده معده و بدن است.
* ضد تشنج و ضد سرفه است.

ــر  ــک داروی مؤث ــای شــبانه ی ــی و ناراحتی ه ــی، کم خواب ــرای بی خواب * ب
اســت.

* استفاده از نعنا، درد شکم را برطرف می کند.

عضــو انجمــن متخصصــان  پوســت ایــران گفــت: 
ــه اســکار های ناشــی از ســوختگی  ــی ک در موا قع
آتروفیــک  هســتند، می تــوان بــا روش فرکشــنال  
در محــل آســیب دیده  یکنواختــی ظاهــری ایجــاد 

کــرد.
مجتبــی قمــری، عضــو انجمــن متخصصــان 
پوســت ایــران، اظهــار کــرد: در ســوختگی پوســت 
از حالــت طبیعــی خــارج شــده و اســکار در محــل 

ــد. ــی می مان ــوختگی باق س
وی بیــان کــرد: بــر اســاس محــل، میــزان عمــق 
ــل  ــه در مح ــه ای ک ــوختگی و عارض ــعت س و وس
ســوختگی ایجــاد شــده، درمان هــای مخصــوص 

ــرد.  ــورت می گی ص
ــران  ــن متخصصــان پوســت ای ــن عضــو انجم ای
عنــوان کــرد: کلوئیــد یــا گوشــت اضافــی از 
ــود. ــوب می ش ــوختگی محس ــایع س ــوارض ش ع

ایــن ضایعــات بســیار متــورم و بدشــکل هســتند 
و بــا اتصــاالت غیرطبیعــی بــه نواحــی اطرافشــان 

محدودیت هــای حرکتــی ایجــاد می کننــد.
قمــری  افــزود: فرورفتگــی  و تغییــر رنــگ پوســت 
از دیگــر عــوارض ســوختگی  هســتند؛ در مــوار دی 
کــه افــراد بــه علــت چســبندگی های حاصــل 
محدودیــت  دچــار  ســوختگی  اســکار های   از 
جراحــی  روش  از  مــا  می شــوند،  حرکتــی  

می کنیــم. اســتفاده 
ــیار  ــوختگی بس ــل س ــر مح ــرد: اگ ــد ک وی تأکی
ــر  ــی دیگ ــالم از نواح ــت س ــد، پوس ــیع باش وس
بــدن برداشــته شــده و پیونــد زده می شــود؛ اگــر 
ــت  ــوده و محدودی ــدود ب ــوختگی مح ــه س ناحی

حرکتــی ایجــاد نکــرده باشــد، از روش هایــی 
غیرطبیعــی  می شــود کــه ســاختار  اســتفاده 
ــی  ــد. در مواقع ــک می کنن ــه اســکار  را تحری ناحی
ــن  ــتند، ای ــون هس ــوختگی پرخ ــی س ــه نواح ک
احتمــال وجــود دارد کــه در آینــده بــه بافــت 

ــوند. ــل ش ــد ( تبدی ــی )کلوئی ــت اضاف گوش
ــه  ــح کــرد: ب ــاره لیزرهــای  عروقــی تصری وی درب
ــه  ــورد حمل ــروق م ــی، ع ــای  عروق ــک لیزره کم
ــرل  ــن نواحــی کنت ــی ای ــد و پرخون ــرار می گیرن ق

می شــود. 
می تــوان  عروقــی  لیزرهــای   معروف تریــن  از 
بــه PDL یــا اِندیــگ  اشــاره کــرد. اســتفاده 
از لیزرهــای  عروقــی بــه قــدری ادامــه پیــدا 

می کنــد کــه یکنواختــی بیشــتری در مقایســه بــا 
ــود. ــاد ش ــراف ایج ــت اط پوس

استفادهازروشکربوکسیتراپی
دربارهاسکارهایآتروفیک

قمــری اظهار کــرد: گاهــی اوقــات اســکارها  آتروفیک  
)تحلیل رفتــه( هســتند؛ در ایــن اســکارها  عــروق بــه 
ــه بی رنــگ  قــدری کــم اســت کــه پوســت آن ناحی
اســتفاده  لیزرهایــی   از  بنابرایــن  می شــود؛ 
ــک  ــه موضــع تحری ــه خون رســانی  ب ــم ک می کنی

شــود.
دربــاره  اســتفاده  مــورد  روش هــای  دیگــر  از   
اســکارهای  آتروفیــک  می تــوان بــه میکرونیدلینــگ  

یــا RF Fractional اشــاره کــرد. 

بــه  ســوزن هایی  میکرونیدلینــگ   روش  در 
 موضــع وارد و خــارج می شــود، ولــی در روش 
RF Fractional ورود و خــروج ســوزن ها بــه 
ــواج رادیوفرکانســی  اســت. ــا ام ــراه ب محــل هم

وی تأکیــد کــرد: از روش کربوکســی تراپی  نیــز 
ــاره اســکارهای  آتروفیــک  اســتفاده  ــوان درب می ت
کــرد. در ایــن روش گاز CO2 خوراکــی و اســتریل  
و  می شــود  تزریــق  آســیب  دیده  نواحــی  بــه 
ــه  ــن گاز را ب ــدن ای ــک  ب ــورت فیزیولوژی ــه ص ب
اکســیژن تبدیــل می کنــد؛ بنابرایــن اکســیژن 
زیــادی در آن موضــع آزاد می شــود کــه افزایــش 

خون رســانی  را بــه همــراه دارد.
وی گفــت: لیــزر  CO2 فرکشــنال  نســبت بــه 
 CO2  لیزرهــای  نقطــه ای مزیــت  دارنــد؛ در لیــزر
فرکشــنال  تعــداد نقــاط زیــاد شــده و عمــق نفــوذ 

ــرل شــده و یکســان اســت. خبــر فارســی کنت

#طب_سنتی
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ترمیم جای سوختگی با کمک روش های نوین در کشور 
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کاهشسقطجنینبامصرف
B۳مکملویتامین

 طبــق یافته هــای جدیــد مصــرف روزانــه مکمل هــای 
ــش  ــه کاه ــی ب ــب توجه ــکل جال ــه ش ــن B۳ ب ویتامی
ــد در طــول  ــگام تول ریســک ســقط جنیــن و نقایــص هن

بــارداری کمــک می کنــد. 
اگــر نتایــج مشــابه در آزمایش هــای بعــدی بــر روی 
ــد  ــن می توان ــن ویتامی ــد، ای ــت آی ــه دس ــم ب ــان ه انس
ــکات در  ــن مش ــگیری از ای ــرای پیش ــان ب ــی آس روش

ــد. ــاردار باش ــان ب ــی زن برخ
 NAD محققــان اســترالیایی در مطالعــات خــود مولکــول
را بــه عنــوان یــک مؤلفــه مهــم در رشــد جنیــن شناســایی 
کردنــد. در حالــی کــه NAD از طریــق یــک رژیــم غذایــی 
ســالم بــه طــور طبیعــی در بــدن ایجــاد می شــود، از 
طریــق مکمل هــای ویتامیــن B۳ نیــز دســت یافتنی 

اســت.
ایــن اولیــن بــار اســت کــه مشــخص شــده فقــدان ایــن 

مولکــول بــا مشــکات بــارداری مرتبــط اســت.
ــا  ــد: »م ــاره می گوی ــن ب ــق در ای ــم تحقی ــت تی سرپرس
دلیــل جدیــد کلــی نقایــص مــادرزادی هنــگام تولــد 
و شــیوه درمــان آن را کشــف کرده ایــم. مســلما، ایــن 
مهم تریــن کشــف بــرای زنــان بــاردار در مقایســه بــا 
مصــرف فــوالت اســت. ایــن ویتامیــن می توانــد بــه 
ــوزادان  ــن و ن ــقط جنی ــداد س ــی تع ــب توجه ــور جال ط
ــا نقــص مــادرزادی کاهــش دهــد.« مهــر متولدشــده را ب

تأثیررفتارهایپرخطرمیانسالیبر
ریسکابتالبهزوالعقل

ــت  ــز ایال ــگاه جان هاپکین ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
ســیگار  میانســالی کــه  افــراد  آمریــکا،  مریلنــد 
ــاال  ــارخون ب ــا فش ــت ی ــه دیاب ــا ب ــا مبت ــند ی می کش
ــل  ــه زوال عق ــا ب ــن مبت ــش س ــا افزای ــتند، ب هس

خواهنــد شــد.
سرپرســت تیــم تحقیــق در ایــن بــاره می گویــد: 
»تمامــی ایــن فاکتورهــای پرخطــر بــا افزایــش 
ــا  ــک ابت ــتند. ریس ــط هس ــل مرتب ــک زوال عق ریس
ــه انــدازه ریســک  ــا دیابــت ب ــه زوال عقــل مرتبــط ب ب
ناشــی از داشــتن ژن APOE-e۴ کــه فاکتــور ژنتیکی 
پرخطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر اســت، باالســت.«
ــدود ۱5۸00  ــت ح ــه وضعی ــن مطالع ــگران ای پژوهش
شــرکت کننده را کــه بیــن ســال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ در 
ــد.  ــد، بررســی کردن ــام کــرده بودن ایــن مطالعــه ثبت ن
ایــن افــراد بــه مــدت 25 ســال تحــت نظــر بودنــد و به 
طــور دوره ای تحــت معایناتــی کــه شــامل تســت های 

مهــارت تفکــر و حافظــه بــود، قــرار گرفتنــد. 
در طــول ایــن مــدت حــدود ۱500 مبتــا بــه زوال عقــل 

ــخیص داده شدند. تش
»طبــق مطالعــات قبلــی فاکتورهــای پرخطــر بیمــاری 
قلبــی بــا مشــکات مغــزی از جملــه زوال عقــل 
دوره  در  مســائل  ایــن  بررســی  شــده اند.  مرتبــط 
میانســالی حائــز اهمیــت اســت، چــرا کــه فاکتورهــای 

ــتند.« شــهر خبــر ــتر هس ــن دوره بیش ــر ای پرخط

تغذیه

زیانهایمصرفزیادنانگندم
ــیار  ــالم بس ــی س ــم غذای ــک رژی ــادل در ی ــاد تع ایج
اهمیــت دارد؛ بــه طــوری کــه مصــرف زیــاد نــان گنــدم 
ــراه  ــه هم ــراد ب ــرای اف ــی را ب ــت زیان های ــن اس ممک

داشــته باشــد. 
بــر اســاس توصیــه وزارت کشــاورزی امریــکا، میــزان 
مــورد نیــاز نــان گنــدم بــرای مصــرف بانــوان بزرگســال 
ــردان  ــرم و م ــردان حــدود 22۶ گ ــرم، م ــه ۱۷0 گ روزان

بــاالی ۳0 ســال روزانــه ۱۹۸ گــرم اســت.
سرطانرودهبزرگ

بــر اســاس یافته هــای کلینیــک مایــو، ابهاماتــی 
دربــاره ارتبــاط بیــن میــزان زیــاد فیبــر غذایــی موجــود 
در نــان گنــدم و پیشــگیری یا پیشــرفت ســرطان روده 
ــر  ــان، بهت ــرای اطمین ــن ب ــود دارد. بنابرای ــزرگ وج ب
اســت میــزان مصــرف توصیه شــده روزانــه نــان گنــدم 
و فیبــر غذایــی رعایــت شــود؛ همچنیــن از یــک رژیــم 
غذایــی غربالگــری ســرطان روده بــزرگ پیــروی کنید.

افزایشوزن
ــه  ــی ک ــدم ) زمان ــان گن ــادی از ن ــدار زی ــرف مق مص
ــی باشــد(  ــری مصرف ــش از کال ــی بی ــری دریافت کال
می توانــد منجــر بــه افزایــش وزن شــود. کالــری 
مــورد نیــاز بــر اســاس ســن، جنســیت، وزن، وضعیــت 
ســامتی و میــزان فعالیــت افــراد بــا یکدیگــر متفاوت 
اســت؛ امــا بــه طــور کلــی بیشــتر افــراد بهتــر اســت 
بــرای حفظ تناســب انــدام کمتــر از 2000 کالــری در روز 
ــات ورزشــی  ــن انجــام تمرین ــد. همچنی ــت کنن دریاف
ماننــد ایروبیــک در بیشــتر روزهــا می توانــد بــه 
ــد. ــک کن ــی مصرف شــده کم ــری اضاف ســوزاندن کال

کمبود
مصــرف بیــش از حــد نــان گنــدم منجــر بــه مصــرف 
نکــردن ســایر مــواد غذایــی مــورد نیــاز بــدن و درنتیجه 
پیشــرفت کمبودهــای تغذیــه ای خواهــد شــد. بعضــی 
ــه ای شــامل خشــکی  ــای تغذی از نشــانه های کمبوده
ــردی  ــدان، س ــی دن ــا، خراب ــکنندگی ناخن ه ــو، ش م
دســت ها و تاخیــر در رونــد بهبــودی زخم هاســت. 
البتــه نشــانه های کمبودهــای تغذیــه ای متفــاوت 
اســت. بــه طــور کلــی در صــورت احســاس خســتگی 
ــرا  ــد؛ زی ــا پزشــک خــود مشــورت کنی ــا مریضــی ب ی

ــد. ــه ای باش ــود تغذی ــانه ای از کمب ــد نش می توان
آلرژی

ــرژی  ــدم آل ــی حــاوی گن ــواد غذای ــه م ــه ب ــرادی ک اف
دارنــد، مصــرف نــان گنــدم نیــز بــرای آن هــا عوارضــی 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــده ب ــات مع ــی عض ــد گرفتگ مانن
ــدم  ــه ع ــاران ســلیاک ک ــد بیم ــرادی مانن داشــت. اف
ــد، ممکــن اســت اســهال مزمــن  ــن دارن تحمــل گلوت
یــا یبوســت، کاهــش ناگهانــی وزن یــا افزایــش وزن و 

ــد.  ــه کنن ــی را تجرب کم خون
ــد و  ــروز یاب ــی ب ــر زمان ــد در ه ــاری می توان ــن بیم ای
حتــی ممکــن اســت بــا یــک عفونــت ویروســی، عمــل 
ــارداری، زایمــان و اســترس ایجــاد شــود؛  جراحــی، ب
بنابرایــن در صــورت تجربــه هــر گونــه نشــانه های 
ــا پزشــک  ــدم ب ــان گن ــس از مصــرف ن غیرطبیعــی پ

ــد. نســخه خــود مشــورت کنی

زیبایی

موهایخودرابااینموادمؤثر
پرپشتکنید

ــت.  ــردی اس ــر ف ــا، آرزوی ه ــالم و زیب ــای س  موه
داشــتن موهــای ســالم بــرای مــردان و زنــان یکــی 
ــد  از دارایی هــای هــر انســان اســت. شــما می توانی
اهمیــت و ارزش آن را بــا یــک فــرد طــاس مقایســه 

. کنید
بــا کمــک بعضــی دســتورکارهای خانگــی می توانیــد 
ــای  ــد و موه ــش دهی ــود را افزای ــای خ ــد موه رش
ــه ۴  ــه ب ــد؛ در ادام ــت کنی ــت و پرپش ــود را تقوی خ
روش و مــاده مؤثــر در پرپشــت شــدن موهــا اشــاره 

شــده اســت:
روغننارگیل

روغــن نارگیــل، یکــی از بهتریــن مــواد بــرای رشــد 
ــر تمامــی موهــا ثابــت شــده  موســت و تأثیــر آن ب

اســت.
می دهــد  افزایــش  را  مــو  رشــد  روغــن،   ایــن 
و تحریــک می کنــد؛ در درمــان شــوره ســر  و تقویــت 
مــو  مفیــد اســت و موهــا را بــراق و ابریشــمی 

می کنــد.
آبپیاز

آب پیــاز مؤثــر در رشــد موســت و بــا مصــرف چنــد 
ــد. ــج آن را ببینی ــد نتای روز می توانی

 پیــاز را بــرش دهیــد و آب آن را جــدا کنیــد و 
ســپس بــه ریشــه های مــو بزنیــد و بعــد از 2 تــا ۳ 
ســاعت موهــای خــود را بشــویید. ایــن کار را 2 بــار 

ــد. ــه انجــام دهی در هفت
 از آب پیــاز بــا روش دیگــری هــم می توانیــد 
اســتفاده کنیــد. نصــف پیــاز را بــا دو یــا ســه حبــه 
ســیر و یــک یــا دو چــوب دارچیــن در یــک ظــرف 
آب بجوشــانید و ایــن محلــول را بــرای موهــای 
ــدت ۴  ــه  م ــن روش را ب ــد. ای ــتفاده کنی ــود اس خ
روز منظــم انجــام دهیــد و شــاهد رشــد مــوی 
ــول را در شیشــه دربســته  ــن محل خــود باشــید؛ ای

نگهداریــد.
حنا

ــناخته  ــه دارد، ش ــی ک ــدرت رنگ ــل ق ــه  دلی ــا ب حن
می شــود؛ امــا اســتفاده از حنــا موهایتــان را ســالم 

و ریشــه ها را تقویــت می کنــد.
بــرای اســتفاده از بــرگ حنــا ، ابتــدا روغــن خــردل 
ــا  ــا ب ــد ت ــی بریزی ــی آلومینیوم ــص را در ظرف خال
ــه  ــک ب ــا را ی ــد و برگ هــای حن حــرارت جــوش آی
یــک در آن قــرار دهیــد؛ وقتــی دیدیــد برگ هــا 
ــرارت  ــتند، آن را از روی ح ــوختن هس ــال س در ح
برداریــد و ســپس آن را از صافــی رد کنیــد و در یــک 
ــه مــو و  ــوط را هــر روز ب ــد. ایــن مخل بطــری بریزی
ــو و  ــد م ــت و رش ــه در تقوی ــد ک ــر بزنی ــت س پوس

ــد اســت. ــراق و ســالم مفی ــوی ب داشــتن م
عطرسنبل

عطــر ســنبل بــرای آروماتراپــی بســیار مفیــد اســت؛ 
همچنیــن رشــد مــو را افزایــش می دهــد.

بــرای ایــن منظــور دو یــا ســه بــار در هفتــه پوســت 
ســر را بــا آن ماســاژ دهیــد. تســنیم

خانواده
اصولاساسیدرتربیتفرزند
اصلبیستوهفتم:رفتاربامدارا

قــاَل الصــادق)ع(: َمــْن کاَن رفیقــا فــى َاْمــرِِه نــاَل مــا 
ُیریــُد الّنــاِس

ــا  ــه کار خــود را ب ــد: کســى ک ــام صــادق)ع( فرمودن ام
لطــف و مــدارا انجــام دهــد، بــه آنچــه از مــردم متوقــع 

اســت دســت خواهــد یافــت. 
والدیــن بایــد در تعلیــم و تربیــت تــوأم بــا رفــق و مــدارا 

بــرای اصــاح رفتــار کــودک خویــش همــت گمارند. 
کار پــدر و مــادر آمــوزش و تربیــت اســت کــه بــه 
ــود  ــه می ش ــتقیم ارائ ــتقیم و غیرمس ــیوه هاى مس ش
و امــر مؤثرتــر، آمــوزش از طریــق عمــل اســت؛ یعنــى 
اینکــه بــراى فراگیــرى کــودک بایــد پــدر و مــادر خــود 
عامــل بــه امــور باشــند و بــه قــول معــروف بــه عمــل 

ــه ســخنرانى نیســت! ــد ب کار برآی
ــا کودکشــان  ــد خــود اهــل عمــل باشــند ت والدیــن بای
عمل کننــده شــود. مى گوینــد روزى پــدرى فرزنــد 
ــه او  ــرد ک ــدا)ص( ب ــول خ ــت رس ــش را خدم مریض
ــد کــه از خــوردن خرمــا  ــه او بگوی ــد و ب را نصیحــت کن
ــر)ص(  ــت. پیامب ــر اس ــراى او مض ــرا ب ــزد؛ زی بپرهی

ــا. ــردا بی ــرو ف ــد: ب فرمودن
فــرداى آن روز رســول خــدا)ص( کــودک را در آغــوش 
گرفتنــد، نــوازش کردنــد و بــه او فرمودنــد: خرمــا نخــور 

بــراى تــو ضــرر دارد. 
یــا  پرســید:  و  کــرد  تشــکر  پیامبــر)ص(  از  پــدر 
رســول هللا)ص(چرا دیــروز ایــن کام را بــه فرزنــدم 

نفرمودیــد؟
 پیامبــر)ص( فرمودنــد: دیــروز مــن خــود خرمــا 
خــورده بــودم، بــه همیــن دلیــل ســخن مــن در او اثــر 

الزم را نداشــت. 
و در امــر مــدارا اینکــه: معمــول بــود کــه مــردم 
ــرم)ص(  ــول اک ــت رس ــد خدم ــان را مى آوردن فرزندش
ــد و در گــوش او اذان  ــرک کنن ــا ایشــان کــودک را تب ت
ــه روى  ــور ک ــا همین ط ــى از بچه ه ــد. روزى یک بگوین
ــر او را  ــود و پیامب دامــن رســول خــدا)ص( نشســته ب

نــوازش مى فرمودنــد، ادرار کــرد.
پــدر و مــادرش بــه شــدت نگــران شــدند و بــه 
بچــه نهیــب رفتنــد و خواســتند او را بگیرنــد؛ امــا 
ــد؛ ادرار او  ــد کارش را بکن ــد: بگذاری پیامبر)ص(فرمودن
بــا آب پــاک مى شــود، امــا ایــن تنــدى و ســختگیرى 

ــرد. ــاک ک ــوان پ ــز نمى ت ــچ چی ــا هی را ب
آرى، لطــف حــق بــا تــو مداراهــا کنــد و تــو نیــز موظفــى 
بــه فرزنــدت و بــه دیگــران از روى لطــف و مــدارا رفتــار 
کنــی؛ در غیــر ایــن صــورت منتظــر نبــاش کــه فرزنــدت 
ــه آن  ــد و ب ــت یاب ــتى دس ــع هس ــو متوق ــه ت ــه آنچ ب
ــو دوســت دارى، برســد؛  ــه ت رشــد و کمــال و ترقــى ک
زیــرا اگــر غیــر از ایــن رفتــار کــردى، واکنــش دیگــرى 
کتــاب »اصــول تربیــت«،  ــت. از  ــد داش ــى خواه را در پ

انتشــارات همــای رحمــت

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ارشـــد  کارشـــناس  شـــیرازی،  فاطمـــه 
ــی  ــف خجالت ــی، در تعری  روان شناســی بالین
وقتــی  گفــت:  کــودکان  بــودن  کــم رو  و 
و کم رویــی  احســاس خجالــت  کــودکان 
احســاس  نوعــی  حقیقــت  در  می کننــد، 
ــع  ــط و جم ــود در محی ــودن خ ــی از ب ناراحت

می دهنــد. نشــان  را 
وی بــا بیــان اینکــه هــر ویژگــی در کــودک را 
ــودک  ــی آن ک ــی و کم روی ــوان خجالت نمی ت
نامیــد، گفــت: خجالــت زمانــی پیــش خواهد 
ــنا  ــای ناآش ــودک در موقعیت ه ــه ک ــد ک آم
ــو  ــل و گفت وگ ــگام تعام ــا هن ــرد ی ــرار گی ق
عصبــی  ناراحتی هــای  و  اضطــراب  دچــار 
ــه  ــد ب ــور می کن ــه تص ــی ک ــا زمان ــود، ی ش
ــه  ــرار گرفت ــران ق ــه دیگ ــورد توج ــی م طریق
اســت، در آن حالــت بی نهایــت ناراحــت و 

ــود. ــمگین ش خش
زمانخجالتیبودنکودک

شــیرازی ادامــه داد: کودکانــی کــه خجالتــی 
هســتند، بیشــتر شــاهد بــازی بچه هــای 
دیگــر بــوده و کمتــر در بــازی بچه هــا و ســایر 

ــد. ــرکت می کنن ــود ش ــاالن خ همس
وی بــا بیــان اینکــه خجالتــی بــودن از ســن 
2 یــا ۳ ســالگی بــروز پیــدا می کنــد، اظهــار 
کــرد: کــودک در ایــن ســن بــا برقــراری 
ــی  ــود در پ ــط خ ــا محی ــاط ب ــل و ارتب تعام

بــرآورده کــردن خواســته هایش اســت.

علتخجالتیبودندرکودکان 
ــی  ــی بالین ــد روان شناس ــناس ارش ــن کارش ای
ــودکان  ــودن ک ــی ب ــت خجالت ــوص عل درخص
گفــت: ژنتیــک یکــی از علــل خجالتــی بــودن 
کــودکان اســت؛ بــرای مثــال ممکــن اســت در 
خانــواده ای پــدر و مــادر بگوینــد کــه مــا هم در 

ایــن ســن بــه ایــن صــورت بودیــم.
دیگــر   مهــم  علــت  داد:  ادامــه  شــیرازی 
شــخصیتی اســت و بــه رویدادهــای دوران 
مــورد  ایــن  در  کــه  برمی گــردد  نــوزادی 
هنــوز یافته هــا کامــل بــه اثبــات نرســیده 
و  احساســی  نوزادانــی کــه  ولــی  اســت؛ 
تحریک پذیرنــد، همیشــه جیــغ می زننــد و 
ــت  ــش هس ــد، احتمال ــه می کنن ــی گری خیل
ــاط   ــای ارتب ــراری زمینه ه ــده در برق ــه در آین ک
درســت در ردیــف کــودکان خجالتــی و کــم رو 

ــد. ــرار گیرن ق
بــه گفتــه وی رفتارهــای آموخته شــده از بزرگ ترهــا، 
ــودن کــودک  در معــرض ســرزنش های مرتــب ب
از ســوی والدیــن در  روابــط خانوادگــی، تنبیــه 
از علــل  از کــودک،  یــا حمایــت بی انــدازه 
ــودکان  ــودن ک ــی ب ــر در خجالت ــذار دیگ تاثیرگ

اســت.
زندگیامروزیوازبینرفتن

تعامالتاجتماعی
زندگی هــای  اینکــه  بیــان  بــا  شــیرازی 
تعامــات  رفتــن  بیــن  از  باعــث  امــروزی 
ــواده شــده اســت،  ــی در اعضــای خان اجتماع
بــه صــورت  گفــت: در گذشــته زندگی هــا 

ــود و تعامــات بیشــتر در جمع هــای  ســنتی ب
خانوادگــی ماننــد پدربــزرگ، مادربــزرگ، عمــه  
امــروزه  ولــی  دایــی شــکل می گرفــت؛  و 
متأســفانه تمایــل بــه تک فرزنــدی باعــث 
شــده کــه ســبک زندگــی ســنتی تغییــر یابــد 
و کــودک تــک و تنهــا در خانــه نگهــداری 
ــر  ــی کمت ــات اجتماع ــن رو تعام ــود؛ از ای ش
صــورت می گیــرد کــه ایــن امــر باعــث ازدیــاد 

خجالتــی بــودن در کــودکان می شــود.
خجالتیبودنکودکانحلشدنی

است
ــر  ــه اگ ــان اینک ــا بی ــد ب ــناس ارش ــن کارش ای
خجالتــی بــودن کــودکان بــه صــورت  ژنتیکــی 
ــر  ــرد: اگ ــار ک ــت، اظه ــدنی اس ــد، حل ش باش
اجتماعــی  تعامــات  برقــراری  در  والدیــن 
ــودک  ــب ک ــک و مرت ــران کم ــا دیگ ــودک ب ک
ــب  ــا مرت ــد ی ــی کنن ــای جمع را وارد محیط ه
آن هــا را بیــرون یــا پــارک ببرنــد، ایــن کارهــا 
باعــث برقــراری ارتبــاط بیشــتر کودکشــان بــا 
جامعــه شــده و موجــب می شــود حــس 
و  دســتاوردها  اثــر  در  ژنتیکــی  خجالــت 
ــه تعامــات می شــود،  ــه منجــر ب ــی ک تمرینات

ــرود. ــن ب از بی
نقشمهدهایکودک

نقــش  ازدیــاد  در  تاســف  اظهــار  بــا  وی 
ــت:  ــهری گف ــی ش ــودک در زندگ ــای ک مهده
بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــت کــه 
ــودکان را  ــات ک ــودک، تعام ــد ک ــن مه ــا ای آی
ترغیــب می کنــد یــا اینکــه مرتــب بــه کــودکان 

گوشــزد می کنــد و بــا  امــر و نهــی نشســتن و 
حــرف نــزدن را یــاد می دهــد.

بــا  روان شناســی  ارشــد  ایــن کارشــناس 
ــد در  ــد می توانن ــای مه ــه مربی ه ــان اینک بی
ــذار  ــودکان تأثیرگ ــی در ک ــت کم روی ــروز حال ب
ــا  باشــند، تصریــح کــرد: بایــد مربیــان مهــد ب
ــاوره در  ــناس و مش ــن از روان ش ــک گرفت کم
ــودکان  ــار، روی اخــاق ک ــا ســه ب ــه دو ی هفت
کار کننــد و بــا توضیحــات والدیــن در محیــط 
خانــواده و محیــط جمعــی چگونگــی برخــورد 
بــا ایــن  کــودکان را  متوجــه شــوند تــا بتواننــد 
ــد. ــه کنن ــودکان غلب ــی ک ــر مشــکات کم روی ب

درمانکمروییدرگروتحقیر
نکردنکودکان

وی درمــان کم رویــی را در تحقیــر و ســرزنش 
نکــردن کــودکان در مقابــل دیگــران دانســت و 
ــد اینکــه همیشــه  ــزود: برچســب هایی مانن اف
مــا  بچــه  عنــوان کنیــم  دیگــران  جلــوی 
ــدر و  ــردی؟« و پ ــام ک ــت، »س ــی اس خجالت
مــادر از طــرف بچــه بــه دیگــران ســام  کننــد، 
ــوع رفتارهــا محســوب می شــود. ــن ن از بدتری

ــباندن  ــت کار چس ــزود: در حقیق ــیرازی اف ش
اســت  بــه کــودک  رفتــاری  ســطح   یــک 
و کــودک ایــن حــرف را دربــاره می پذیــرد کــه 

مــن یــک بچــه خجالتــی هســتم.
ایــن کارشــناس ارشــد روان شناســی از دیگــر 
ــودکان  ــردن ک ــی را ب ــان کم روی ــای درم راه ه
بــه پــارک و محیط هــای  شــلوغ  دانســت 
و گفــت: بــرای تقویــت ارتبــاط و تعامــات 
اجتماعــی، گام اول ایــن اســت کــه اگــر بچــه 
ــای  ــا بچه ه ــدا ب ــت، در ابت ــاله اس ــا 5 س م
ــرار  ــاط برق ــودش ارتب ــال خ ــن و هم س کم س
کنــد و بــه برقــراری ارتبــاط و دوســتی بــا آن ها 

تشــویق شــود.
وی ادامــه داد: ایــن امــر باعــث می شــود کــه 
ــرار  ــاط برق ــم ارتب ــد مــن می توان ــودک بگوی ک
تقویــت  اعتمادبه نفســش  کم کــم  و  کنــم 
از  بزرگ تــر  بچه هــای  بــا  بتوانــد  و  شــود 

ــد. ــرار کن ــاط برق ــم ارتب ــودش ه خ
نقاطقوتبچههایکمروراتقویت

کنید
ــوت  ــاط ق ــد نق ــه بای ــان اینک ــا بی ــیرازی ب ش
تقویــت کــرد، گفــت:  را  بچه هــای کــم رو 
ــد  ــودک نگذاری ــف ک ــاط ضع انگشــت روی نق
و  کلمــات نمی توانیــد، بــرو کنــار، ولــش 
ــی را  ــت کن ــی صبح ــا نمی توان ــو اص ــن، ت ک
ــا ایــن کار کــودکان را  اســتفاده نکنیــد؛ زیــرا ب

می کنیــد. تحقیــر  و  روزبــه روز ضعیف تــر 
دوران کودکــی  در حقیقــت  داد:  ادامــه  وی 
ــک  ــن اســت ی ــذری اســت. ممک دوران زودگ
کــودک در مقطعــی کــم رو و خجالتــی باشــد، 

ــار  ــا رفت ــه ب ــتند ک ــن هس ــن والدی ــی ای ول
خــود ایــن حــس و شــخصیت را بــرای دوران 

بزرگســالی تثبیــت می کننــد.
ایــن کارشــناس ارشــد بــا بیــان اینکــه تــا ســن 
پنــج ســالگی بایــد کم رویــی بچه هــا تشــخیص 
ــس  ــرد: اعتمادبه نف ــان ک ــود، خاطرنش داده ش
ــد  ــس بای ــرد؛ پ ــان دوران شــکل می گی از همـ
ــا  درســت درمــان شــده و از راه هــای اصولــی ب

ایــن کــودک برخــورد شــود.
منتظرعواقببیتوجهیبه

خجالتیبودنکودکخودباشید
وی گفــت: والدینــی کــه بــر کــودکان کــم روی 
ــه  ــی ک ــا والدین ــند ی ــرده باش ــود کاری نک خ
برخــورد درســت بــرای تقویــت اعتمادبه نفــس 
 کــودک خــود نداشــته باشــند و از مشــاوره 
ــند،  ــه باش ــک نگرفت ــم کم ــناس ه و روان ش
ــود  ــث می ش ــده باع ــل یادش ــن عوام ــه ای هم
فــرد  یــک  آینـــده  در  کودکشـــان  کــه 
شکســت های  بــه  مبتــا  و  توســری خور 
پی درپــی در زندگــی و همچنیــن بــه یــک 
فــرد افســرده تبدیــل شــود کــه در دوران 
ــط  ــئله در محی ــک مس ــزار و ی ــالی، ه بزرگس
زندگــی و محیــط کارش تجربــه خواهــد کــرد.

روان شناســی  ارشــد  کارشــناس  ایــن 
ــود  ــن در خ ــر والدی ــرد: اگ ــار ک ــی اظه بالین
ضعــف دارنــد کــه نمی تواننــد کاری بــرای 
انجــام  خــود  دلبنــد  کــودکان  کم رویــی 
ــی  ــترس روان ــرل اس ــرای کنت ــد ب ــد، بای دهن
کــودک بــه روان شــناس کــودک رجــوع کننــد؛ 
اعتمادبه نفــس کمــی  زیــرا کودکانــی کــه 
 دارنــد مرتــب دچــار عصبانیــت و اســترس 

می شوند. 
شــیرازی زمینــه اضطــراب در کــودکان را زمینــه 
ــوان کــرد  ــان عن ــده آن ــرای آین ناخوشــایندی ب
و گفــت: در دوران کودکــی بایــد تمرینــات 
آرام ســازی عضانــی را در کــودک پــرورش 
بــا تکــرار و شــرکت در  جلســات  تــا  داد 
ــی را  ــای اجتماع ــوزش، مهارت ه ــاوره آم مش

ــرد. ــاد بگی ی

،،
کــودک  ضعــف  نقــاط  روی  انگشــت   
نگذاریــد و کلمــات نمی توانیــد، بــرو کنار، 
ولــش کــن، تــو اصــا نمی توانــی صبحــت 
کنــی را اســتفاده نکنیــد؛ زیــرا بــا ایــن کار 
کــودکان را  روزبــه روز ضعیف تــر و تحقیــر 

می کنیــد

کیمیایوطنبررسیکرد:

کودک خجالتی  
ازتحقیرکودکانخجالتیبپرهیزید
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راه و رسم زیارت عارفانه اهل بیت)ع(
یکــی  ابن قولویــه،  »کامل الزیــارات«  کتــاب 
اهــل  زیــارت  درخصــوص  آثــار  مهم تریــن  از 
بیــت)ع( اســت کــه بــه جهــت تعــارض بــا 
اهمیــت  از  ســلفی  گروه هــای  اندیشــه های 

ویــژه ای برخــوردار اســت.
ــی  ــرای مومنان ــواره ب ــه هم ــائلی ک ــی از مس یک
ــرف  ــت)ع( مش ــل بی ــول اه ــارت قب ــه زی ــه ب ک
می شــوند محــل پرســش بــوده و هســت، مســئله 
چگونگــی زیــارت و راه دســتیابی بــه زیــارت 

ــت.  ــول اس مقب
اولیــای  نورانــی  حریــم  در  حضــور  بی گمــان 
نورانیــت  از  بهره منــدی  و  متعــال  خداونــد 
ــی از  ــد شــناختی ابتدای وجــودی ایشــان، نیازمن
جایــگاه و شــأن آن خانــدان مطهــر اســت. 

عــاوه بــر ضــرورت آشــنایی بــا جایــگاه و حقیقت 
ائمــه)ع(، آداب و اعمــال ویــژه ای درخصــوص 
ــان  ــی آن ــع نوران ــتان و مضج ــارت آس ــوه زی نح
ــد  ــه می توان ــده ک ــت ش ــینه روای ــه س ــینه ب س
ســالکان ایــن طریــق را بــه ســوی منــزل مقصــود 

ــازد. ــون س رهنم
و  »کامل الزیــارات  کتــاب  جدیــد  ویرایــش 
فضلهــا و ثــواب ذلــک« اثــر »ابــن قولویــه، 
ــن  ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــر ب ــم جعف ابوالقاس
ــراد  ــح به ــق و تصحی ــا تحقی ــی« ب ــی القم موس
جعفــری توســط انتشــارات جعفــری راد چنــدی 

ــد.  ــر ش ــازار نش ــه ب ــش روان پی
از آن جهــت کــه مســئله »زیــارت«، یکــی از 
موضوعــات مــورد اختــاف شــیعه و جریان هــای 
ســلفی اســت، لــذا بازمعرفــی ایــن اثــر، به ویــژه 
ــان  ــه در می ــی ک ــهرت و جایگاه ــت ش ــه جه ب
ــژه ای  ــدا کــرده، از اهمیــت وی ــه پی علمــای امامی

ــت. ایکنــا ــوردار اس برخ

 شهید حججی حجت را 
بر مردم و مسئوالن ایران تمام کرد

مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان یــزد بــا 
اشــاره بــه شــهادت شــهید حججــی گفــت: ایــن 
ــران  ــئوالن ای ــردم و مس ــر م ــت را ب ــهید حج ش

ــرد. ــام ک تم
 حجت االســام ســید محمدشــریف حســینی 
کوهســتانی، مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان 
یــزد، ظهــر دیــروز در نشســت بنیــاد غدیــر اســتان 
یــزد بــه شــهادت مظلومانــه شــهید حججــی 
اشــاره و اظهــار کــرد: ایــن شــهید واالمقــام 
ــران  ــئوالن ای ــردم و مس ــام م ــر تم ــت را ب حج

ــرد.  ــام ک تم
وی ادامــه داد: اینکــه شــهید حججــی بــا آن 
ــمن  ــر دش ــجاعت در براب ــدار و ش ــت و اقت صاب
عالی  رتبــه  مســئوالن  و  می کنــد  ایســتادگی 
ــز ســخنان  ــن شــهید عزی ــا ای ــاط ب ــران در ارتب ای
نشــان دهنده  بیــان می کننــد،  مهمــی  بســیار 
ــار و شــهامت در  ــه مســئله ایث ضــرورت توجــه ب

ــت. ــت اس ــا تروریس ــارزه ب ــه و مب جامع
دبیــر بنیــاد بین المللــی غدیــر یــزد از ابــاغ 
ــه ادارات  ــر ب ــی غدی ــاد بین الملل ــای بنی برنامه ه
یــزد خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
ــده،  ــاغ ش ــری اب ــورت سراس ــه ص ــا ب برنامه ه
ــا،  ــدای شــروع فعالیت ه ــام دســتگاه  ها از ابت تم

برنامه هــا را دریافــت کرده انــد.
حســینی کوهســتانی عنــوان کــرد: عــاوه بــر ایــن 
ــای  ــه برنامه ه ــادی ک ــر ارگان و نه ــا، ه برنامه ه
خاصــی دارد، الزم اســت ســریع ایــن برنامــه 
را بــه دبیرخانــه بنیــاد اطاع رســانی کنــد تــا 

هماهنگی هــای الزم بــرای آن انجــام شــود. 
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان یــزد بــا 
ــای انجام شــده در  ــی از برنامه ه ــه یک ــان اینک بی
ســال های گذشــته بحــث بازســازی واقعــه غدیــر 
بــوده، عنــوان کــرد: ایــن موضــوع از اهمیــت 
ــه آن  ــد ب ــت و بای ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی بس
ــن  ــه بهتری ــه ب ــژه ای داشــته باشــیم ک توجــه وی

ــود. ــام ش ــن انج ــو ممک نح
ــای  ــام در زمان ه ــای اطع ــه اجــرای طرح ه وی ب
ــث  ــی از مباح ــت: یک ــرد و گف ــاره ک ــف اش مختل
مهمــی کــه بــر اجــرای طرح هــای اطعــام تاکیــد 

شــده، مردمــی بــودن ایــن طــرح اســت.
ــد  ــا تاکی ــزد ب ــر ی ــی غدی ــاد بین الملل ــر بنی دبی
بــر ضــرورت توجــه بــه مباحــث فرهنگــی و 
دینــی جامعــه به ویــژه جوانــان، عنــوان کــرد: 
خوشــبختانه اقدامــات گســترده ای در ایــن زمینــه 
صــورت گرفتــه و برنامه  هایــی بــرای تحکیــم 
ــود. رســا ــرا می  ش ــتان اج ــان اس ــادات جوان اعتق

اداره امور قرآنی چهارمحال و 
بختیاری در ارزیابی سالیانه 

شایسته تقدیر شناخته شد
فعالیت هــای  رتبه بنــدی  و  ارزشــیابی  نتایــج 
ــام  ــات اســامی اســتان ها اع ــی ادارات تبلیغ قرآن
شــد کــه بــر اســاس آن ۴ اســتان بــه عنــوان 
ــه چهارمحــال  ــر و ۶ اســتان از جمل اســتان های برت
و بختیــاری بــه عنــوان اســتان های شایســته تقدیــر 

ــدند. ــی ش معرف
ــزی،  ــر برنامه ری ــر دفت ــی، مدی ــر صادق  ســید جعف
ارزشــیابی و فنــاوری اطاعــات ســازمان دارالقــرآن 
بــا اشــاره بــه ارزشــیابی اســتان ها و عملکــرد 
ــار داشــت: ســازمان  ادارات تبلیغــات اســامی، اظه
دارالقــرآن ســال گذشــته برنامــه جامــع نظــارت بــر 
ارزشــیابی فعالیت هــای قرآنــی ادارات کل تبلیغــات 
اســامی را مــورد بازنگــری قــرار داد و پــس از 
ــر  ــه ب ــرد ک ــاغ ک ــتان ها اب ــه اس ــی ب ــن نهای تدوی
ــرد  ــه، عملک ــن برنام ــی ای ــه اجرای اســاس آیین نام

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــتان ها م ــی اس قرآن
وی بــا بیــان اینکــه از شــهریور تــا پایان ســال ۱۳۹۵ 
تیم هــای ارزیابــی، ســاماندهی و بــه اســتان ها 
اعــزام شــدند، افــزود: واحدهــای تخصصــی در 
مســتندات  بــه  توجــه  بــا  دارالقــرآن  ســازمان 
دریافتــی از اســتان ها، عملکــرد هــر اســتان را مــورد 

ــد. ایکنــا ــرار دادن ــنجش ق س

گردشگری

روستای خرانق یزد، زادگاه خورشید 
در سرزمین ایران

ــویم و  ــفر ش ــخ همس ــا تاری ــت ب ــرار اس ــروز ق ام
ــر دیده شــده از کشــورمان  ــوه ای کمت ــه ســراغ جل ب
برویــم تــا تصویــری متفــاوت از جاذبه هــای ایــران 

ــدد.  ــان نقــش ببن در ذهنت
ــه  ــت ک ــزد اس ــتان ی ــتایی در اس ــان روس مقصدم
۴۵00 ســال از عمــر آن می گــذرد و بــه دلیــل 
ــمندترین  ــی از ارزش ــی، یک ــت تاریخ ــن قدم همی
دیدنی هــای ایــن مــرز و بــوم محســوب می شــود. 
روســتایی کــه نخســتین بــار در میــان گزارش هــای 
ــری  ــال ۲۴ هج ــتی در س ــدان زرتش ــی از هیرب یک
شمســی مصــادف بــا دوازدهمیــن ســال ســلطنت 
ــان آمــده و  ــه می یزدگــرد ساســانی از آن ســخن ب
بــه عنــوان یکــی از توقفگاه هــای بیــن راهــی بــرای 

بازرگانــان و مســافران مطــرح بــوده اســت.
بــا هــم راهــی ایــن دیــار می شــویم و بــه تماشــای 
ــیاری  ــمان بس ــه چش ــینیم ک ــی می نش زیبایی های
را بــه خــود خیــره کرده انــد. کوله بــار می بندیــم 
و بــه جــاده می زنیــم تــا بــه روســتای خرانــق 

برســیم.
 چرا روستای خرانق؟

روســتای خرانــق، یکــی از مقاصــد کمتــر دیده شــده 
ــه  ــورد توج ــیار م ــه بس ــت ک ــورمان اس ــر کش و بک

گردشــگران اروپایــی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن روســتا از نظــر تاریخــی بســیار ارزشــمند اســت 
و متاســفانه بــه دلیــل عواملــی همچــون فرســایش 
ممکــن اســت در ســال های آتــی اثــری از آن 
ــران  ــار در معــرض خطــر در ای ــه آث ــد و از جمل نمان

اســت.
ــت  ــرای اقام ــه ب ــق ک ــی خران ــرای قدیم کاروانس
مســافران آمــاده و تجهیــز شــده، ســفری متفــاوت 
و اقامتــی بــه یادماندنــی را بــرای شــما رقــم خواهد 
ــه  زد. اقامــت در ایــن کاروانســرا، ایــن فرصــت را ب
ــتاره  ــمان پرس ــای آس ــه از تماش ــد ک ــما می ده ش

هنــگام شــب لــذت ببریــد.
 روستای خرانق، مقصدی برای اروپایی ها

در میانــه کویــر و در جایــی کــه فکــر می کنــی همــه 
ــی  ــم بیابان ــن های روان و اقلی ــه ش ــا ب ــز تنه چی
یــک منطقــه کوهســتانی  بــا  ختــم می شــود، 
مواجــه می شــوی کــه روســتایی تاریخــی را در 
آغــوش خــود جــای داده اســت. نمونــه ای کم نظیــر 
از ســاختار روســتا کــه بــا قدمــت ۴۵00 ســاله اش، 
ــوی  ــه س ــان ب ــاط جه ــی نق ــگران را از اقص گردش
خــود می کشــاند و بــه حــدی در اروپــا شــهرت دارد 
ــن  ــام ای ــران ن ــاره ای ــت درب ــگام صحب ــه هن ــه ب ک
ــام کشــورمان شــنیده می شــود. روســتا بیــش از ن

قدیمی تر هــا  و  نــام »خرانــق«  بــه  را  آن  همــه 
ــای زادگاه خورشــید  ــه معن ــق« ب ــوان »خوران ــا عن ب
می شناســند؛ جایــی کــه دو بخــش جدیــد و قدیــم 
را شــامل می شــود و هــر یــک جاذبه هــای خــاص 

خــود را دارنــد. 
در بخــش جدیــد، جریــان زندگــی مــوج می زنــد و 
تــو را غــرق در شــیرینی و ســادگی گــذران روزگار در 
روســتا می کنــد و در بخــش قدیــم یــا همــان قلعــه 
خرانــق بــا وجــود آنکــه دیگــر صــدای پــای آدمــی 
ــان نمی پیچــد،  ــاش و کوشــش مردم ــه ت و همهم
ــی از  ــه درون یک ــو را ب ــرده و ت ــم ک ــد عل ــخ ق تاری
ســازه های بــزرگ خشــتی ایــران فرامی خوانــد؛ 
ــان  ــان مردم ــدی پیــش میزب ــا چن ــه ت ســازه ای ک
ــل فرســودگی در حــدود  ــه دلی ــا ب ــود، ام روســتا ب
۳0 ســال پیــش بــه متروکــه ای دیدنــی و بــاارزش 

تبدیــل شــده اســت.
 دیدنی های روستای خرانق

ــر  ــتند و ه ــا نیس ــی، دو ت ــق یک ــای خران جاذبه ه
یــک ارزش زیــادی بــرای ایــن مــرز و بــوم دارنــد. 

ــد از: ــا عبارتن ــن دیدنی ه ای
1- قلعه خرانق

قلعــه خرانــق، یــادگاری از دوران هــای تاریخــی 
پــس از اســام اســت کــه ۱/۱ هکتــار وســعت 
ــای  ــن قلعه ه ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن دارد و ب
شــمار  بــه  یــزد  اســتان  روســتایی  مســکونی 

مــی رود. 
2- حمام خرانق

ــه دوره   ــوط ب ــی مرب ــق، بنای ــی خران ــام تاریخ حم
نزدیکــی  در  و  کاروانســرا  در  اســت کــه  قاجــار 
ــن  ــه در ای ــرای آنک ــع شــده اســت. ب کشــتزار  واق
حمــام بــه راحتــی بتــوان بــه آب قنــات دسترســی 
ــه و  ــر از قلع ــطحی پایین ت ــرد، آن را در س ــدا ک پی

ــاخته اند.  ــتا س ــط روس ــطح متوس ــر از س باالت
3- کاروانسرای خرانق

دارد  وجــود  خرانــق کاروانســرایی  روســتای  در 
کــه قدمــت بنــای اولیــه آن بــه دوره ساســانی 
ــب در  ــس از تخری ــرا پ ــن کاروانس ــردد. ای برمی گ
اثــر گذشــت زمــان بــه فرمــان محمــد ولــى میــرزا 
فرزنــد فتحعلــى شــاه ســاخته و مرمــت و بــه 
ــروزه  ــه ام ــد ک ــل ش ــاهزاده تبدی ــراى ش کاروانس
ــافران از آن  ــکان مس ــرای اس ــی ب ــوان محل ــه عن ب

می شــود. اســتفاده 
4- پل خرانق

ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــاخت پ ــگان از س ــت هم ذهنی
ــا احشــام ایجــاد  ــور و مــرور فــرد ی ــرای عب ــد ب بای
ــد  ــور را بای ــن تص ــار ای ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــده باش ش
فرامــوش کنیــد؛ چــرا کــه در روســتای خرانــق پلــی 
ــرن  ــاخت آن در ده ق ــدف از س ــه ه ــود دارد ک وج
پیــش، تنهــا انتقــال آب از یــک ســاحل بــه ســاحل 

ــی اســت. ــه دوکال ــر رودخان دیگ
5- مسجد جامع و حسینیه خرانق

ــه  ــود دارد ک ــق مســجدی وج ــه خران ــز قلع در مرک
ــری  ــم هج ــا ده ــتم ت ــرن هش ــه ق ــت آن ب قدم
قمــری می رســد. ایــن مســجد دارای یــک گرمخانــه 
بــا پوشــش طــاق و تویــزه، نیــم طبقــه در دو ســوی 
در  اســتفاده  جهــت  بــازی  فضــای  و  محــراب 
ــز  ــینیه نی ــک حس ــار آن ی ــوده و در کن ــتان ب تابس

ــت. گردشــگری یــزد ــده اس ــع ش واق

ــال  ــن س ــردی در چندی ــای بوم گ اقامتگاه ه
ــرده اســت.  ــدا ک ــادی پی ــداران زی ــر طرف اخی
ــان مــردم بومــی یــک  ــه زندگــی در می تجرب
هیجان انگیــز  بســیار  می توانــد  منطقــه، 

ــد. باش
بوم گــردی یــا اکوتوریســم در تعریفــی کوتــاه 
یعنــی احتــرام بــه طبیعــت، احتــرام بــه 
فرهنــگ گذشــته و حــال حاضــر مردمانــی که 
ــاص  ــت بوم خ ــک زیس ــل در ی ــال ها قب از س

ــد.  ــی می کنن زندگ
ــت؛  ــی نیس ــده و غریب ــردی، واژه پیچی بوم گ
رفتــن و بــودن در طبیعــت و عشــق ورزیــدن 
بــه آن اســت؛ ســفری اســت مســئوالنه 
ــت بوم،  ــداری زیس ــد و پای ــب رش ــه موج ک
فرهنــگ و کیفیــت زندگــی ســاکنان منطقــه 

گردشــگری خاصــی می شــود. 
در ایــن مطلــب نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
اقامتگاه هــای بوم گــردی و جایــگاه آن هــا 

ــران. در ای
 الزامات و شرایط عمومی 

اقامتگاه های بوم گردی
ضمــن  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کلیــه 
کــه  مهندســی  و  فنــی  اصــول  رعایــت 
تضمین کننــده ایمنــی ســاکنان ســاختمان ها 
هســتند، بایــد بــا اســتفاده از مصالــح بومــی 
ــی  ــش بوم ــر دان ــردن از حداکث ــره ب ــا به و ب
ــی  ــی و فرهنگ ــط طبیع ــا محی ــگ ب و هماهن
پیرامــون خــود احــداث شــوند و در طــی 
ــن  ــگاه ای ــرداری و توســعه اقامت مــدت بهره ب

ــد. ــته باش ــداوم داش ــد ت ــرایط بای ش
کلیــه  خارجــی  و  داخلــی  طراحــی 
ــرد  ــا رویک ــد ب ــردی بای ــای بوم گ اقامتگاه ه
بهره بــرداری از مبلمــان و تجهیــزات ســنتی و 
بومــی صــورت بگیــرد تــا ضمــن تامیــن رفــاه 
ــنایی و درک  ــت آش ــگران، فرص ــرای گردش ب

ــود. ــم ش ــه فراه ــی منطق فرهنگ
بایــد  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کلیــه  در 
ــت  طرح هــای مشــخصی درخصــوص مدیری
بهینــه  بازیافــت پســماندها و اســتفاده  و 
وجــود  درآینــد؛  اجــرا  بــه  پســاب ها  از 
هیــچ  در  نبایــد  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 
شــرایطی بــه آلودگــی زیســت محیطی بســتر 

ــود. ــی ش ــود منته ــون خ پیرام
کلیــه شــیرآالت اقامتگاه هــای بوم گــردی 
ــش  ــه کاه ــود ک ــاب ش ــی انتخ ــد از انواع بای

ــند. ــته باش ــال داش ــه دنب ــرف آب را ب مص

بوم گــردی  اقامتگاه هــای  نورپــردازی 
ــاز  ــورد نی ــنایی م ــن روش ــن تامی ــد ضم بای
در  را  صرفه جویــی  حداکثــر  گردشــگران، 
مصــرف انــرژی داشــته باشــد و حداقــل 
آلودگــی نــوری را در منطقــه ایجــاد کنــد.

سیســتم گرمایــش وســرمایش اقامتگاه هــای 
بوم گــردی بایــد ضمــن تامیــن رفــاه مســافران 
ــر محیــط زیســت  کمتریــن تاثیــر منفــی را ب
منطقــه داشــته باشــد و بایــد بــا رعایــت 
ــی روز،  ــش فن ــی و دان ــاری بوم اصــول معم
اقامتگاه هــای  در  حرارتــی  نشــت  میــزان 
ــن حــد ممکــن برســد. ــه کمتری ــردی ب بوم گ

ــت  ــن رعای ــی ضم ــاک بوم ــتفاده از پوش اس
بــرای کلیــه  ایمنــی  و  بهداشــتی  اصــول 
و  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کارمنــدان 
همچنیــن رعایــت اصــول بهداشــتی و پاکیزگی 
ــر  ــه فضاهــای اقامتگاه هــای بوم گــردی ب کلی
اســاس اســتاندارد ها و ضوابــط الزامــی اســت.

موظفنــد  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کلیــه 
ــوراک  ــگران، خ ــه گردش ــت ذائق ــن رعای ضم
اســتفاده  بــا  را  بومــی  نوشــیدنی های  و 
اصــول  رعایــت  و  بومــی  ســفره آرایی  از 

بهداشــتی بــه گردشــگران ارائــه کننــد.
حضــور راهنمایــان و بلدهــای محلــی و فراهــم 
کــردن فرصــت بازدیــدی از ســیمای طبیعــی 
و بســتر فرهنگــی پیرامــون اقامتگاه هــای 
ــد  ــورد تایی ــان م ــط راهنمای ــردی توس بوم گ
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
اقامتگاه هــای  کلیــه  در  گردشــگری  و 

بوم گــردی الزامــی اســت.
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن اقامتگاه هــای 
بــه  و  طبیعــی  محیط هــای  در  بوم گــردی 
دور از مراکــز امــدادی، ضــروری اســت کلیــه 
ــرات و  ــایی مخاط ــن شناس ــا ضم اقامتگاه ه

حــوادث مرتبــط بــا فعالیــت خــود و ارائــه آن 
بــه مراجــع صــدور مجــوز طــی گزارش هایــی 
کــه هــر دو ســال یک بــار مــورد بازنگــری قرار 
خواهــد گرفــت، اقدامــات الزم را درخصــوص 
ــی  ــدوده جغرافیای ــوادث در مح ــت ح مدیری
فعالیــت خــود )از جملــه تعامــل بــا نهادهــای 
ــی امــدادی، تامیــن تجهیــزات امــدادی  محل
ــق گــزارش مذکــور و ...(  ــاز و مطاب در حــد نی
ــدان  ــن کارمن ــانند و همچنی ــام برس ــه انج ب
ملــزم بــه اخــذ گواهینامــه معتبــر کمک هــای 
اولیــه و امــداد از مراجــع ذی صــاح هســتند.

 تفاوت اقامتگاه های بوم گردی با 
هتل و مهمانپذیر

بــرای  اقامتگاهــی  بوم گــردی،  اقامتــگاه 
گردشــگران اســت کــه ســاختار بومــی خدمات، 
گردشــگری،  وفعالیت هــای  محصــوالت 
ــرا، ســاختار مالکیــت  ســاختار محیطــی بوم گ
و مدیریــت خانوادگــی و مشــارکت جامعــه 
ســاختارهای  داشــتن  نهایــت  در  و  بومــی 
مناســب زیربنایــی گردشــگری، کــه ارکان و 
ــگاه اســت، آن  ــک اقامت ــی ی هســته های اصل
را از دیگــر الگوهــای اقامتــی ماننــد هتل هــا و 

مهمانپذیرهــا متمایــز می کنــد. 
 خدمات قابل ارائه در این واحدها 

ــته  ــنتی داش ــگ س ــات رن ــه خدم ــد هم بای
ــد.  باش

صندوقچه هــای قدیمــی بــه جــای قفســه های 
ــای  ــه ج ــم ب ــم و گلی ــاس، جاجی ــاب و لب کت
فــرش و موکــت، غذاهــای محلی، شب نشــینی 
دور آتــش بــه جــای تماشــای تلویزیــون، 
از   ... و  نــان  پختــن  گاو،  شــیر  دوشــیدن 

محل هاســت.  ایــن  جاذبه هــای 
ابداعــات  و  باشــید  چقــدر ســنتی تر  هــر 
نوســتالژیک داشــته باشــید، توفیق بیشــتری 
در جــذب مخاطبــان خــاص خواهیــد داشــت. 
فعالیت هــای  می تــوان  همچنیــن 
ــردی،  ــد بیابان گ ــل مانن ــردی مکم طبیعت گ
را  نجومــی  گردشــگری  و  جنگل گــردی 
ــه  ــی را ب ــات کامل ــرد و خدم ــب ک ــز ترکی نی

داد. ارائــه  مســافران 
 انواع اقامتگاه های بوم گردی

ایــن  تعریف شــده  ضوابــط  اســاس  بــر 
اقامتگاه هــا بــه ســه درجــه تقســیم شــده اند 
ــه می شــود. ــه درجــه اول پرداخت ــا ب ــه تنه ک

اقامتگاه هایــی کــه تجهیــزات و خدماتــی 
بــرای  را  الزم  ضوابــط  حــد  از  بیــش 

ــرای  ــا ب ــد ی ــه کنن ــوب ارائ ــدی مص درجه بن
اقدامــات  گردشــگری  پایــدار  توســعه 
 شــاخصی انجــام دهنــد، طبقــه ممتــاز تعییــن 

می شوند. 
ضمــن  اقامتگاه هــا  ایــن  مشــخصات  در 
تعییــن ظرفیــت واحدهــای اقامتــی بــرای هر 
ــام  ــه در تم ــده ک ــام  ش ــا اع ــک از درجه ه ی
اقامتگاه هــای بوم گــردی بایــد طرح هــای 
بازیافــت  و  مدیریــت  دربــاره  مشــخصی 
پســماندها و اســتفاده بهینــه از پســاب ها بــه 

ــد. ــرا درآی اج
 سابقه اقامتگاه های بوم گردی در 

ایران
ــردی در  ــای بوم گ ــل واحده ــه قب ــک ده از ی
بعضــی مناطــق کشــور به ویــژه در اســتان 
اصفهــان تشــکیل شــده کــه در آن موقــع ایــن 
واحدهــا بــه صــورت امــروز دارای شناســنامه 
نبودنــد. در دو ســال گذشــته ضوابــط تشــکیل 
میــراث  ســازمان  توســط  واحدهــا  ایــن 
فرهنگــی و گردشــگری کشــور تدویــن گشــته 
و از آن زمــان ایجــاد واحدهــای بوم گــردی 
شــدت گرفتــه و در حــال حاضــر بیــش از ۵0 
واحــد ثبت شــده بــا ایــن عنــوان بــه فعالیــت 

مشــغول هســتند. 

گردشــگری،  نمونــه  مناطــق  و  روســتاها 
کویرهــا و مناطــق جنگلــی و همــه روســتاهای 
تاریخــی،  جاذبه هــای  دارای  کــه  کشــور 
فرهنگــی و رفاهــی هســتند، گزینــه مناســبی 
بــرای راه انــدازی اقامتــگاه بوم گــردی بــه 

می آینــد. شــمار 
 استان اصفهان رکورددار 

اقامتگاه های بوم گردی
در حــال حاضــر بیــش از ۵۳۶ اقامتــگاه  
بوم گــردی در سراســر ایــران دایــر اســت. 
اســتان اصفهــان بــا ۱۳0 اقامتــگاه بوم گــردی 

ــت. ــگاه اس ــترین اقامت دارای بیش
و  غربــی  آذربایجــان  قــم،  اســتان های   
کهگیلویــه و بویــر احمــد هــر کــدام تنهــا یــک 
ــرقی،  ــان ش ــتان های آذربایج ــگاه و اس اقامت
اردبیــل، خوزســتان، مرکــزی، هرمــزگان و 

ــد.  ــی دارن ــگاه بوم ــدان دو اقامت هم
 پیشنهاد ستاره

ســعی کنیــد دســت کم یکبــار هــم کــه شــده 
ــی از  ــد روزی را در یک ــود چن ــفرهای خ در س

ــد.  ــی بگذرانی ــای بوم اقامتگاه  ه
بــه طــور قطــع تجربــه مانــدن در یــک اقامتگاه 
بوم گــردی بســیار متفــاوت و هیجان انگیــز 

خواهــد بــود. ایرانگــردی 

آشناییبااقامتگاههایبومگردی

،،
جــای  بــه  قدیمــی  صندوقچه هــای 
قفســه های کتــاب و لبــاس، جاجیــم و 
گلیم به جای فرش و موکت، غذاهای 
محلــی، شب نشــینی دور آتــش بــه 
جــای تماشــای تلویزیــون، دوشــیدن 
شیر گاو، پختن نان و ... از جاذبه های 

اقامتگاه هــای بوم گــردی اســت

معــاون ســپاه الغدیــر اســتان یــزد از بازســازی »واقعــه 
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــه اس ــم« در ۵ نقط ــر خ غدی
ــد و  ــزد، میب ــت، ی ــوه، تف ــه در ابرک ــن برنام امســال ای

زارچ برگــزار می شــود.
 ســرهنگ علــی اســتادی، معــاون ســپاه الغدیــر 
ــر  ــاد غدی ــت بنی ــروز در نشس ــر دی ــزد، ظه ــتان ی اس
ــر در  ــه بازســازی واقعــه غدی ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی
ــال در  ــر س ــه ه ــن برنام ــرد: ای ــار ک ــزد اظه ــتان ی اس
ســالروز واقعــه غدیــر و بــا حضــور پرشــور مــردم انجــام 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بازســازی واقعــه غدیــر در چنــد 
ــک دوره  ــت: ی ــود، گف ــزار می ش ــزد برگ ــتان ی شهرس
اســتان یــزد میزبــان تمــام دســت اندرکاران و مســئوالن 

ســتاد بازســازی واقعــه غدیــر کشــور بــود و کارگاه 
آموزشــی در ارتبــاط بــا مــرور واقعــه غدیــر برگــزار شــد.
وی گفــت: یکــی از تاکیــد ات ویــژه ای کــه در ارتبــاط بــا 
ایــن برنامــه صــورت گرفتــه، بحــث صحــت بازســازی و 
مطابقــت آن بــا واقعیــت بــوده و کارگاه هــای آموزشــی 
و برنامه هــای آماده ســازی کــه انجــام می شــود در 

راســتای جلوگیــری از انحــراف ایــن برنامــه اســت.
ــت:  ــزد گف ــتان ی ــر اس ــپاه الغدی ــی س ــاون اجرای مع
ســال گذشــته ایــن مراســم بســیار معنــوی و باشــکوه 
ــم  ــتان خات ــکذر، شهرس ــزد، اش ــزی ی ــه مرک  در ناحی
و مرکــز مخابــرات زارچ برگــزار شــد و خوشــبختانه 
تمــام ایــن برنامه هــا مــورد اســتقبال بســیار پرشــور و 

ــت. میــزان ــرار گرف ــردم ق خــوب م

مــادر شــهید مدافــع حــرم در شهرســتان زرنــد منــزل مســکونی 
خــود را بــرای احــداث مســجد و مهدیــه ام المصائــب)س( وقــف 

کــرد. 
مــادر شــهید علــی عظیمــی، شــهید مدافــع حــرم شــب یکشــنبه، 
ــار  ــزه ۳۸ ذوالفق ــپ مکانی ــده تی ــا فرمان ــدار ب ــرداد در دی ۲۲ م
ــهادت  ــر ش ــنیدن خب ــا ش ــداران ب ــپاه پاس ــی س ــروی زمین نی
فرزنــدش گفــت: خوشــا بــه ســعادت فرزنــدم کــه فــدای 

ــت. ــده اس ــب)س( ش ــرت زین حض
وی در ایــن دیــدار منــزل مســکونی خــود را بــرای احــداث 
مســجد و مهدیــه ام المصائــب)س( وقــف کــرد و افــزود: پــس از 
برگــزاری مراســم بزرگداشــت فرزنــد شــهیدم منــزل مســکونی ام 
را بــرای احــداث مســجد و مهدیــه بــه نــام ام المصائــب)س( قرار 

می دهــم.

ــا  ــز ب ــد، نی ــه زرن ــام جمع ــی، ام ــی ابراهیم ــام عل حجت االس
تســلیت شــهادت علــی عظیمــی، بــه ایــن پاســدار رشــید اســام 
کــه در دفــاع از آرمان هــای عظیــم تشــیع و حــرم حضــرت 
ــرد، ادای  ــار ک ــت)ع( خــون پاکــش را نث ــب)س( و اهــل  بی زین
احتــرام کــرد. وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره آن شــهید 
واالمقــام افــزود: امنیــت امــروز نظــام مقــدس جمهوری اســامی 
ایــران بــه دلیــل مجاهــدت و ازخودگذشــتگی جوانانــی اســت کــه 
ــه  ــد ک ــل کردن ــی)ره( عم ــام خمین ــن ســخن حضــرت ام ــه ای ب

ــا کفــر اســت. جنــگ مــا جنــگ ایمــان ب
ــع  ــدر مداف ــهدای گرانق ــرد: ش ــان ک ــی بی ــام ابراهیم حجت االس
حــرم بــا ایثــار و ازخودگذشــتگی از جــان خــود گذشــتند تــا دیــن 
اســام و حــرم اهــل  بیــت)ع( حفــظ شــود و بــه یقیــن خداونــد 

ــان عطــا می کنــد. ــه آن باالتریــن درجــه بهشــت را ب

وقفمنزلمسکونیمادرشهیدمدافعحرم
برایاحداثمسجددرزرند

واقعه»غدیرخم«در۵نقطهیزد
بازسازیمیشود

روستای دو پالن کیار
ــت  ــاری اس ــال و بختی ــتان های چهارمح ــار از شهرس کی
و در۳۵ کیلومتــری مرکــز اســتان شــهرکرد و در منطقــه 

ــرار دارد. کوهســتانی زاگــرس ق
ــهرکرد  ــتان های ش ــا شهرس ــمال ب ــتان از ش ــن شهرس ای
ــرق  ــردگان، از ش ــتان ل ــا شهرس ــوب ب ــان، از جن و فارس
ــتان اردل  ــا شهرس ــرب ب ــن و از غ ــتان بروج ــا شهرس ب
ــار، شــهر شــلمزار  همســایه اســت. مرکــز شهرســتان کی

اســت.
ــای دشــتی اســت کــه  ــه معن ــد شــلمزار ب برخــی گفته ان
در آن شــلم )گیاهــی از خانــواده کتیــرا( می روییــده 
ــه  ــده و ب ــظ ش ــه تلف ــا ضم ــلم ب ــد ش ــی گفته ان و برخ
معنــای محلــی بــوده کــه پــس از بارندگــی بــا گل و شــل 

ــت. ــده  اس ــراه می ش هم
از نــکات جالــب در شهرســتان کیار نزدیکی شــهر شــلمزار 
مرکــز ایــن شهرســتان بــه ســایر مراکــز شهرســتان 
ــه  شــلمزار  اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت. فاصل

از شــهر های فارســان، اردل، شــهرکرد و بلداجــی )یکــی 
ــر اســت. از شــهرهای شهرســتان بروجــن( ۳۵ کیلومت

ــال  ــتان چهارمح ــتان های اس ــن شهرس ــار از زیباتری کی
و بختیــاری اســت کــه از قدمــت بســیار زیــاد برخــوردار 

ــیاری دارد. ــگری بس ــق گردش ــت و مناط اس
ــتانی  ــرد کوهس ــوای س ــار دارای آب و ه ــتان کی  شهرس
و تابســتان های معتــدل اســت. از قله هــای معــروف آن 

می تــوان کــوه کیــار و ســبزه کوه را نــام بــرد.
شهرســتان کیــار دارای ســابق دیرینــه ای در فرهنــگ 
قلعه هــای  وجــود  و  اســت  ایرانی اســامی  تمــدن  و 
وجــود  شــلمزار،  دزک،  قلعــه  همچــون  تاریخــی 
امامـــزاده  دســـتگرد،  محمـداکبـــر  امامــزاده هـــای 
شــاهزاده عبــدهللا ســورک، امامــزاده جعفــر گهــرو، 
برنجــگان  مریــک،  محمــود،  ســرتنگ   امامــزاده 
گردشــگری  مناطــق  و  دیگــر  امامــزاده  چندیــن  و 
ــده و کشف شــده از  ــای مان ــه ج ــار ب ــر آث ــراوان و دیگ ف
ــه ــن منطق ــن و که ــدن دیری ــان از تم ــه نش ــم، هم  قدی

 دارد.

#دیدنی_ها

ــیرازی  ــکارم ش ــی م ــت هللا العظم ــر آی دفت
در بیانیــه ای بــه دروغ هــا و اتهامــات اخیــر 
مرجــع  ایــن  بــه  خارجــی  رســانه های 

ــان داد. ــش نش ــد واکن تقلی
ــد  ــع تقلی ــن مرج ــر ای ــه دفت ــن اطاعی مت
ــر ایشــان ارســال شــده،  کــه از ســوی دفت

ــن شــرح اســت: ــه ای ب
بسمه تعالی

صــدای  از  تــازه ای  بــزرگ  دروغ  اخیــرا 
ــه  ــبت ب ــا نس ــمنی آن ه ــه دش ــکا ک آمری
اســام و ایــران و مراجــع بــزرگ دینــی بــر 
ــرت  ــاره حض ــت، درب ــی نیس ــی مخف کس

ــده  ــش ش ــیرازی پخ ــکارم ش ــت هللا م آی
ــت. اس

آنچــه بــر مــا مســلم شــده ایــن اســت کــه 
گروهــی در خــارج و بعضــی در داخــل بــه 
ــرای جعــل  ــاق فکــر، اتاق هایــی ب جــای ات
و تولیــد دروغ و تهمــت بــاز کرده انــد و هــر 
روز مطلبــی را کــه ســرتاپا مجعــول و کــذب 
محــض و عــاری از حقیقــت اســت درســت 
کــرده و منتشــر می کننــد و بــه گمــان خــود 
ــی و  ــاز روحان ــخصیت ممت ــد ش می خواهن
مرجعیــت و نفــوذ معنــوی معظم لــه را 
ــون  ــدهللا تاکن ــه بحم ــد ک ــؤال ببرن ــر س زی

کوچک تریــن توفیقــی در ایــن زمینــه پیــدا 
نکــرده و نخواهنــد کــرد.

این بــاره  در  معظم لــه  از  کــه  هنگامــی 
ســؤال کردیــم گفتنــد ســرتاپا کــذب و 
عــاری از حقیقــت اســت و حتــی یــک 
کلمــه درســت در آن نیســت و ســزاوار 
اســت هــر روز وقــت خــود را بــرای تکذیــب 

ــم. ــف نکنی ــا تل ــن دروغ ه ای
نــه  ایمــان دارنــد،  نــه  از کســانی کــه 
ــن  ــاری جــز ای ــه شــرف، انتظ وجــدان و ن
نبایــد داشــت. خداونــد همــه را بــه راه 

راســت هدایــت کنــد. ایکنــا

واکنشدفترآیتهللاالعظمیمکارم
بهاتهاماترسانههایبیگانه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

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

ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس اس
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده 
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب مرات
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــان اعتراضــی  ــت متقاضی صــدور اســناد مالکی
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند  م
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
از  و پــس  اداره تســلیم  ایــن  بــه  را  خــود 
اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از 
ــراض دادخواســت خــود را  ــخ تســلیم اعت تاری
ــی  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ب
ــور و  ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص اس
ــق مقــررات اســناد  ــراض طب عــدم وصــول اعت
ــند  ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان  مالکی

نیست.
 139660302018000299 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1394114402018000044 آقای 
حســین کمالــی جمــال فرزنــد رمضان بشــماره 
شناســنامه 58520 صــادره از اصفهــان  نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
کارگاه ســنگبری بــه مســاحت  5226.64 متــر 
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
435  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 
16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 

آقــای رمضــان کمالــی جمــال
2- برابــر رای شــماره 139660302018000300 
کالســه پرونــده 1394114402018000043 آقای 
ــد رمضــان بشــماره  ــال فرزن ــی جم ــی کمال عل
ــبت  ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه 2721 ص شناس
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
کارگاه ســنگبری بــه مســاحت  5226.64 متــر 
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
435  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 
16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 

ــی جمــال آقــای رمضــان کمال
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/08

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   
شماره: 478 /37/05/الف/م 

به تاریخ 96/05/22
تاریخ ارسال: 96/05/23

آگهی حصر وراثت
بــه  فینــی  رمضانــی  معصومــه  خانــم 
شناســنامه شــماره 56 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 577/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده کــه شــادروان تقــی کچویــان فینــی بــه 
شــماره شناســنامه50 در تاریــخ 96/04/21 
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــد  ــی فرزن ــی فین ــه معصومــه رمضان اســت ب
زهــرا  همســر،  ش.ش56  بــه  غالمعلــی 
کچویــان فینــی فرزنــد تقــی بــه ش.ش462، 
زهــره کچویــان فینــی فرزنــد تقی بــه ش.ش 
1250019729، فاطمــه کچویــان فینــی فرزنــد 
تقــی بــه ش.ش 1250232694،فرزنــدان 
متوفــی و الغیــر.  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــود.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور 944/ م الــف

آگهی حصر وراثت
بــه  دیزچــه  صالحــی  صفرعلــی  آقــای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 1 ب
بــه کالســه 581/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده کــه شــادروان صدیقــه کندمیــان دیزچــه 
ــخ 94/10/11  ــه شــماره شناســنامه3 در تاری ب
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه صفرعلــی صالحــی دیزچــه فرزنــد 
یحیــی بــه شــماره شناســنامه 1 همســر، قمــر 
ــماره  ــه ش ــه ب ــت ال ــد رحم ــان فرزن گندمی
شناســنامه 11 خواهــر و الغیر.اینــک بــا انجام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــود.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور 945/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای غالمرضــا قدیــری مرقــی بــه شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1478 شــماره 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   569/96 کالســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  داده کــه شــادروان محمــد قدیــری مرقــی ب
ــخ 84/08/09  ــنامه 898 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه فاطمــه رمضانــزاده مرقــی فرزنــد مندعلــی 
بــه ش ش50 همســر، طاهــره قدیــری مرقــی 
ــری  ــم قدی ــه ش ش 8، مری ــد ب ــد محم فرزن
مرقــی فرزنــد محمــد بــه ش ش 1669، زهــرا 
قدیــری مرقــی فرزنــد محمــد بــه ش ش 
1444، غالمرضــا قدیــری مرقــی فرزنــد محمــد 
بــه ش ش 1478، علــی قدیــری مرقــی فرزنــد 
ــی و  ــدان متوف ــه ش ش 1832،فرزن ــد ب محم
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر. این الغی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضی 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد شــود. ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه تقدی

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 943/ م ال ــین پ ــان-فاطمه حس کاش

آگهی فقدان سند مالکیت «
ــش  ــاع از ش ــگ مش ــه دان ــت س ــند مالکی س
 405 از  861-فرعــی  ثبتــی  پــالک  دانــگ 
ــت در صفحــه 424- - ــی بخــش 16 ثب -اصل

ــا شــماره چاپــی 235976 /3-  دفتــر 137- ب
ــر  ــد جهانگی ــای قاســم لشــکری فرزن ــام آق بن
بــه ش ش 134-ثبــت و صــادر و تســلیم 
خروجــی  اخــذ  راســتای  ودر  اســت  شــده 
الکترونیــک 139620302026008689  شــماره 
ــه  ــند اقال ــب س ــت وبموج ــوده اس ــذ نم را اخ
شــماره 57184 مــورخ 1370/1/7 دفتــر خانــه 
40 - اصفهــان در مالکیــت نامبــرده مســتقر 
ــماره34973  ــداق ش ــند اص ــی س ــده و ط ش
مــورخ 1378/1/30 دفتــر خانــه 41 - اصفهــان 
مقــدار ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ بــه 
ــت و  ــده اس ــداق ش ــت اص ــدی پرس ــال اح لی
ــه شــماره وارده  ــا درخواســت کتبــی ب ایشــان ب
بــرگ  ودو   1396/4/26 مــورخ   26014980
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل 
ــه گواهــی  ــورخ 1396/4/22 ب شــماره 5089 م
ــی  ــیده ، لذامدع ــان رس ــه 286-اصفه دفترخان
اســت کــه ســند مالکیــت آن بعلــت جابجایــی 
ــده اســت و و درخواســت صــدور  ــود گردی مفق
ســند مالکیــت المثنــای ملــک فــوق را نمــوده 
ــک  ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــت ل اس
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــل م ــی ذی اصالح
ــه  ــود چنانچ ــی میش ــت آگه ــک نوب ــت در ی ثب
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ــزد  ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق مل
خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا 
ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب معامل
ــل  ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت نمائی
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ســند مالکیــت ب
ــرر  گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مق
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتراضــی 
ــه  ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  اقــدام  نشــود 

ــد.  ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الــف 16021. / رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــالک شــمال ایران-ایروانــی

آگهی احضار متهم 
آقــا شــاهین هیبتــی گوجانــی  در پرونــده 
شــماره960485ب16 بــه اتهــام دعــوت دیگــران 
بــه فســاد و فحشــا  تحــت تعقیــب  قــرار دارد  
بــه ایــن وســیله بــر اســاس مــاده 174 قانــون 
ــی  ــالغ م ــه شــما اب ــری ب ــن دادرســی کیف آئی
شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در 
ــر اینصــورت  ــن شــعبه حاضــر شــوید  در غی ای
پــس از انقضــا مهلــت مقــرر بــه موضــوع 
رســیدگی و اظهــار نظــر مــی شــود. متهــم 

ــت  ــکان اس ــول الم مجه
 م الف 15263

بازپرس شــعبه 16 دادسرای  اصفهان 

نظریه کارشناسی 
ــالغ کارشناســی  شــماره  ــه اب احترامــا عطــف ب
152/4255 ارجاعــی از شــعبه 33 شــورای حل 
اختــالف  مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 
ــم  ــم مری ــوی خان ــی دع ــان  در خصوص اصفه
ــدی  ــر محم ــت اصغ ــه طرفی ــور ب ــدی پ محم
ــیدگیهای  ــده و : رس ــه پرون ــن مطالع ــور ضم پ
بــه مــدارک ارائــه شــده نتیجــه رســیدگیها را بــه 
ــه اســتحضار میرســانیم خواهــان  ــر ب شــرج زی
پرونــده مدعــی اســت مبلــغ 184700000 ریــال 
)یکصــد و هشــتادوچهار میلیــون و هفتصــد 
هــزار ریــال ( از نیمــه دوم ســال 1393 لغایــت 
پایــان ســال 1395  بــه خوانــده پرداخــت 
ــون از طــرف  ــه پرداختــی تاکن کــرده و هیچگون

ــه اســت . ــه ایشــان صــورت نگرفت ــده ب خوان
قــرار  مفــاد  براســاس  قرارکارشناســی   -2
,  « دلیــل  تامیــن  تقاضــای   « کارشناســی 

3-مراحــل رســیدگی بــه شــرح زیــر مــی 
 -3-2 پرونــده   مطالعــه   -3-1 باشــد. 
درخصــوص  مــدارک  و  اســناد  درخواســت 
قــرار کارشناســی 3-3-مالقــات و مذاکــره در 

بــا خواهــان کارشناســی  قــرار  خصــوص 
ــی  ــرار کارشناس ــی ق ــاس درخصوص 4-3-تم
بــا خوانــده 5-3- بررســی مــدارک ارائــه شــده 
6-3- ارائــه گــزارش نهایــی 4-محدودیــت 

ــود  ــده  1-4-وج ــام ش ــیدگیهای انج در رس
ــناد  ــود اس ــدم وج ــی  2-4-ع ــر قانون دفات
ــه  ــتناد و هرگون ــل اس ــه قاب ــدارک مثبت و م
ــدم  ــان  4-4-ع ــت زم ــرارداد 3-4-گذش ق
5-بررســی  پرونــده  خوانــده  همــکاری 
ــرار  ــاد ق ــاس مف ــده براس ــام ش ــای انج ه
کارشناســی   1-5-براســاس مفــاد قــرار 
کارشناســی اســناد و مــدارک موجــود در 
پرونــده مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفــت 
ــم  ــا خواهــان خان ــف ب و طــی مراحــل مختل
مریــم محمــدی پــور در مــورد جزئیــات 
مذاکــره انجــام پذیرفــت کــه نتیجــه بررســیها 

ــردد. ــه میگ ــل ارائ ــرح ذی ــه ش ب
2-5-خوانــده پرونــده در ســال 1393 اقــدام 
ــع  ــه مبل ــماره 90823 ب ــا ش ــذ وام ب ــه اخ ب
ــا اقســاط 15 ماهــه و مبلــغ  30000000ریــال ب
هــر قســط 2/000/000 ریــال از قــرض الحســنه 
ــه  ــت ک ــوده اس ــورزوق نم ــتر خ ــک اش مال
خواهــان پرونــده خانــم مریــم محمــدی 
ــک  ــی چ ــوق را ط ــن وام ف ــوان ضام ــه عن ب
شــماره 143 365 بانــک صــادرات شــعبه 
خــورزوق ضمانــت نمــوده اســت . نحــوه بــاز 
ــط  ــه قس ــورت دفترچ ــاط بص ــت اقس پرداخ
بــوده و طبــق اســتعالم صــورت گرفتــه از 
 . اقســاط  کلیــه  الحســنه مذکــور  قــرض 
پرداخــت شــده اســت.  خواهــان مدعــی 
اســت وجــه کلیــه اقســاط را از ابتــدا تــا 
انتهــا مــن تهیــه و پرداخــت کــرده ام ولیکــن 
ــدارک  ــناد و م ــه اس ــت هیچگون ــن باب از ای
3-5-خوانــده  ننمودنــد  ارانــه  ای  مثبتــه 
ــذ و  ــه اخ ــدام ب ــال 1394 اق ــده در س پرون
ــع 10/000/000  ــه مبل ــماره 95953 ب ــا ش ام ب
ریــال بــا اقســاط 2 ماهــه و مبلــغ هــر قســط 
ــک  ــنه مال ــرض الحس ــال از ق 5/000/000 ری
ــان  ــه خواه ــوده اســت ک اشــتر خــورزوق نم
ــوان  ــه عن ــدی ب ــم محم ــم مری ــده خان پرون
ضامــن وام فــوق را طــی چــک هــای شــماره 
صــادرات  بانــک   278895 و   278894

ــت ــوده اس ــت نم ــورزوق ضمان ــعبه خ ش
نحــوه بــاز پرداخــت  اقســاط  بصــورت وصول  
چــک هــای  فــوق و طبــق اســتعالم  صــورت 
گرفتــه  از قــرض الحســنه  مذکــور کلیــه 
ــان  ــت  خواه ــده اس ــت  ش ــاط  پرداخ اقس
ــن  ــوق را  م ــاب ف ــی اســت وجــه چکه مدع
ــن  ــن از ای ــرده ام  و لیک ــت ک ــه وپرداخ تهی
ــه   ــدارک مثبت ــناد و م ــه اس ــت  هیچگون باب
ای ارائــه ننمودنــد .  6-نتیجــه گیــری نهایــی
مبلــغ  خواهــان  ادعــای  براســاس 
انجــام  پرداختهــای  ریــال،   184/700/000
ــا  ــن ب ــد ولیک ــی باش ــده م ــه خوان ــده ب ش
در  شــده  ذکــر  محدودیتهــای  بــه  توجــه 
ــی 5-7  ــای 2-5 ال ــارم و بنده قســمت چه
ــدارک  ــه اســناد و م ــچ گون ــزارش هی ــن گ ای
مثبتــه ای کــه نشــان دهنــده اثبــات ادعــای 
خواهــان باشــد بــه کارشناســی ارانــه نگردیــد 
، فلــذا ادعــای خواهــان را وارد ندانســته و 
ــی از  ــه طلب ــان هیچگون ــت خواه ــن باب از ای
خوانــده نــدارد. - بدیهــی اســت گــزارش 
مزبــور یــک نظریــه کارشناســی و نظریــه 
ــی  ــرم قضای ــام محت ــت مق ــی درصالحی نهای
مــی باشــد . بــا تقدیــم احتــرام محمــود رضــا 

خاکــی  کارشــناس رســمی دادگســتری
 م الــف 15301 دفتــر شــعبه 33مجتمــع 
شــماره دو شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ــان  اصفه

احضار
ــگ و ارشــاد  ــرم اداره کل فرهن ریاســت محت
اســالمی اســتان اصفهــان احترامــا، نظــر بــه 
ــه اتهــام  ــاک ب اینکــه آقــای امیــر ســالمی پ
ــت  ــغ هف ــه مبل ــبت ب ــت نس ــت در امان خیان
ــه 540 960  ــده کالس ــال در پرون ــارد ری میلی
ب 7، موضــوع شــکایت امیــر بقولــی زاده 
فرزنــد اصغــر، از طــرف ایــن بازپرســی تحــت 
ــه بواســطه  ــالغ احضاری تعقیــب هســتند و اب
معلــوم نبــودن محــل اقامــت ایشــان ممکــن 
نگردیــده اســت. بدینوســیله در اجــرای مــاده 
دادگاههــای  دادرســی  آییــن  قانــون   174
ــب  ــری مرات ــور کیف ــالب در ام ــی و انق عموم
ــاه  ــدت یکم ــرف م ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ب
ازتاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه7  بازپرســی  
مجتمــع  انقــالب   و  عمومــی  دادســرای 
شــماره 4 اصفهــان واقــع در خ کهندژمجتمــع 
جهــت  اصفهــان  دادســرای    4 شــماره 
پاســخگویی بــه اتهــام خویــش  حاضــر شــود 
ــاه از  ــس از یکم ــور  پ ــدم حض ــورت ع در ص
تاریــخ انتشــار  آگهــی  اقــدام قانونــی بعمــل 
خواهــد آمــد .  هزینــه انتشــار بــر عهــده 

ــد.  ــی باش ــان م ــتری اصفه دادگس
م الــف 15269.  بازپــرس شــعبه هفتــم 
دادســرای عمومــی و انقــالب  اصفهــان – 

مهــدی اســماعیلی 

آگهی ابالغ
نظــر بــه اینکــه متهــم روح الــه مومنــی 
بیــدزرد فرزنــد قنبــر علــی بــه اتهــام فــروش 
مــال غیــر یــک دســتگاه اتوبــوس ولــوو 
ــده  ــن دادســرا در پرون ــدل 92 از طــرف ای م
951451-ب22 جســب شــکایت  کالســه، 
ــیح  ــید مس ــت س ــا وکال ــرگزی ب ــادی س ه
ــالغ  ــتند و اب ــب هس ــت تعقی ــلیمانی تح س
احضاریــه بواســطه معلــوم نبــودن محــل 
ــیله در  ــدہ بدینوس ــن نگردی ــت او ممک اقام
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــادہ 174 قان ــرای م اج
امــور  در  وانقــالب  عمومــی  دادگاهھــای 
کیفــری مراتــب بــه نــام بــردہ ابــالغ تــا ظرف 
یکمــاہ از تاریــخ انتشــار آگھــی در شــعبه 22 
بازپرســی . عمومــی و انقــالب اصفهــان حهت 

پاســخگوئی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود، 
ــاه از  ــس از یکم ــور پ ــدم حض ــورت ع در ص
تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول 

ــد  ــد ش خواه
ــرس  ــود ســعادت بازپ ــف 15270 محم .م ال
انقــالب  و  عمومــی  دادســرای   22 شــعبه 

اصفهــان مجتمــع قضایــی شــماره 2 

آگهی تحریر ترکه 
در پرونــده کالســه 179/96 ش1 ایــن شــعبه 
ــای حامــد  ــه فــوت  مرحــوم  آق ــا توجــه ب ب
بابــا ئیــان  فرزنــد علــی اکبــر  بــه شناســنامه 
شــماره 161 صــادره از خــور متولــد  1362 
ــه  کوچــه  ــه ســاکن خــور  شــهرک فاطمی ک
ــوده  ــان ب ــر بابایی ــی اکب ــزل عل ــاس   من ی
ــم  ــان  و خان ــر بابایی ــی اکب توســط آقــای عل
ــه   ــر ترک ــت تحری ــان  در خواس ــهناز بابائی ش
ــده  ــادر گردی ــه ص ــر ترک ــرار تحری ــده و ق ش
ســاعت   96/6/29 تاریــخ  بریــا  اســت  
ــن  ــه  تعیی ــر ترک ــت  تحری ــح نوب 11:30 صب
گردیــده  لــذا بدینوســیله  بــه تمامــی  ورثــه  
ــی  ــدگان  قانون ــا نماین ــاد شــده  ی ــی ی متوف
ــه  ــا بســتانکاران  از متوفــی و مدیونیــن ب آنه
وی  و هــر کــس کــه بــه هــر طریــق  حقــی 
ــود در  ــی ش ــالغ م ــی دارد اب ــه متوف ــه ترک ب
تاریــخ یــاد شــده  در شــعبه اول شــورای 
حــل اختــالف خــور و بیابانــک  واقــع در 
دادگســتری خــور و بیابانــک  جهــت شــرکت  
ــوند .  ــر ش ــه حاض ــر ترک ــات تحری در عملی

ــان قاضــی شــعبه  م الــف 193جعفــز رحیمی
اول شــورای حــل اختــالف شــهر خــور 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــر           ــد منوچه ــی دل پیشــه فرزن ــا عل ــم / آق خان
شــرح  بــه   105 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کالســه 97/96/ش ح 1  از این 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــد  ــادروان احم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــماره  ــه ش ــی      ب ــد عل ــه فرزن ــا دل پیش رض
شناســنامه 120/024716/7 در تاریــخ96/4/30  
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــر  ــه منحص ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــر  ــد منوچه ــه فرزن ــی دلپیش ــه 1- عل ــت ب اس
ش ش 105 ت ت 1354 صــادره از  ســمیرم 
ــد صــدر  پــدر متوفــی 2- اقــدس طائــی  فرزن
 1358 ت  ت   120/967371/1 ش  ش  الــه 

ــر   ــی و ال غی ــادر متوف ــمیرم م ــادره از س ص
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
ــد  ــی محم ــد فقیه ــید محم ــف  س 1152 م ال
ــالف شــعبه  ــادی  قاضــی شــورای حــل اخت آب

ــمیرم  ــتان س ــهر س اول ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــش  ــک من ــد نی ــان حام ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
بــا وکالــت آقــای مهــدی صحــت دادخواســتی 
ــغ یکصــد  ــی مبل ــه خواســته پرداخــت تضامن ب
میلیــون ریــال بــه همــراه کلیــه خســارات 
قانونــی و دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه و 
حــق الوکالــه وکیــل بــه طرفیــت ســمیه یزدانــی 
مجتمــع  بــه  باغســتانی  جــواد  کاشــانی- 
ــه  ــم ک ــان تقدی ــالف کاش ــل اخت ــوراهای ح ش
ــه شــعبه 4 حقوقــی شــورای  پــس از ارجــاع ب
حــل اختــالف بــه کالســه 243/96 ثبــت و 
بــرای تاریــخ 96/07/01 ســاعت 5 عصــر وقــت 
ــده  ــه خوان ــده از آنجاک ــن گردی ــیدگی تعیی رس
ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ف
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب 
بــه نامبــرده ابــالغ مــی گرددکــه در وقــت مقــرر 
دادرســی حاضــر شــوند. ضمنــا  در جلســه 
نامبــرده مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ضمایــم آن بــه دفتــر شــورای مراجعــه نماینــد. 
انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب 
ــم  ــدم حضــور شــورا تصمی شــده در صــورت ع

ــود. ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــل  ــورای ح ــارم ش ــعبه چه ــر ش ــیول دفت مس

اختــالف کاشــان-فقیهی فــر

گواهی حصر وراثت
شــماره  بــه  رضــا گنجــی   محمــد  آقــای 
ــا اســتناد شــهادتنامه  شناســنامه شــماره 55 ب
ــه  ــوت و رونوشــت  شناســنامه ورث و گواهــی ف
ــن  ــم ای ــماره 96 / 192 تقدی ــتی بش ، درخواس
شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
کــه شــادروان حســن گنجــی فرزنــد نصــر 
الــه بشناســنامه شــماره 37 در تاریــخ 8 / 
5 / 1396 درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام 
– شــهربانو صــادق    1 از  عبارتنــد  درگذشــت 
ــد  ــنامه 53 ک ــماره شناس ــر ش ــل اکب ــد ع فرزن
ملــی 6229811995 نســبت بــا متوفــی همســر 
2- محمــد رضــا گنجــی  فرزنــد حســن شــماره 
شناســنامه 55 کــد ملــی 6229891018 نســبت 
ــد  ــه گنجــی فرزن ــد 3- فاطم ــی فرزن ــا متوف ب
ملــی  28 کــد  شناســنامه  شــماره  حســن 
ــد 4-  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 6229881901  نس
زهــرا گنجــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 
بــا  نســبت    6229902494 ملــی  44 کــد 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــد این ــی فرزن متوف
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 

و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــدت  ــرف م ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش تاری
ــی  ــم دارد و اال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد . ــد گردی ــادر خواه ص
ــهر -  ــاهین ش ــت ش ــر وراث ــژه حص ــعبه وی  ش

آزاد 1124 /م الــف

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106795000464

ــماره  ــده 9609986795000179 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960180  : شــعبه  بایگانــی 
96/5/4 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
ــکان  ــول الم ــد محمدمجه ــی فرزن ــر رضای : اکب
ــاعت  ــنبه س ــار ش ــور96/6/29 چه ــخ حض تاری
16 محــل حضــور اص خ ســجاد – خ آیــت 
الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
16 در خصــوص   : 96/6/29 ســاعت حضــور 
ــن  ــی  و محس ــی برجوئ ــول ابراهیم ــوی بت دع
شــیخ امیــری بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
ــن شــعبه حاضــر  ــت رســیدگی در ای ــوق جه  ف

شوید . 
م الــف 14133  شــعبه 20 حقوقــی شــورای 

ــک ــماره ی ــع ش ــالف مجتم ــل اخت ح

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106794800278

شــماره پرونــده 9509986794800674 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   950674  : شــعبه  بایگانــی 
96/4/26 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 
ســیامک  جهانگیــری مجهــول المــکان تاریــخ 
ــاعت 15:30  ــنبه س ــار ش ــور96/6/29 چه حض
ــه  ــت ال ــجاد – خ آی ــور اص خ س ــل حض مح
اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب 
ســاختمان صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 
96/6/29 ســاعت حضــور : 15:30 در خصــوص 
ــت  ــه طرفی ــارده ب ــدی  ب ــان قائ ــوی احس دع
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف 13112 شــعبه 18 حقوقــی شــورای حــل 

اختــالف مجتمــع شــماره یــک

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106795300310

شــماره پرونــده 9609986795300306 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960308  : شــعبه  بایگانــی 
96/4/27 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 
جعفــر شــبانی مجهــول المــکان تاریــخ حضــور  
96/6/28 ســه شــنبه ســاعت 15:30 محــل 
ــاب  ــه ارب ــت ال ــجاد – خ آی ــور اص خ س حض
ــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان  روب
 96/6/28 حضــور  تاریــخ   57 پــالک  صبــا 
ــوی  ــوص دع ــور : 15:30 در خص ــاعت حض س
حســن دوســتکانی  بــه طرفیــت شــما در وقــت 
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــوید .  ــر ش حاض
م الــف 13116 شــعبه 23 حقوقــی شــورای 

ــک ــماره ی ــع ش ــالف مجتم ــل اخت ح

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106795600039

ــماره  ــده 9609986795600300 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960300  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب 96/4/27 مش
: 1- رضــا صالحــی 2—ســعادت همتیــان هــر 
ــخ حضــور  96/6/28  ــول المــکان تاری دو مجه
ســه شــنبه ســاعت 16:30 محــل حضــور اص خ 
ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه 
ــالک 57  ــا پ ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ نیل
 : حضــور  ســاعت   96/6/28 حضــور  تاریــخ 
16:30 در خصــوص دعــوی محمــود کریمــی 
ــرر  ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــادی ب مهدآب
ــن شــعبه حاضــر  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ف

ــوید .  ش
م الــف 12840 شــعبه 26 حقوقــی شــورای 

ــک ــماره ی ــع ش ــالف مجتم ــل اخت ح

 ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 96-201 خواهــان  در خصــوص پرون
ــه   محســن امینــی دادخواســتی مبنــی برمطالب
بــه طرفیــت 1- محمــد رضــا مکاریــان پــور 2- 
ــت  ــوده و وق ــم نم ــادی   تقدی ــی گل آب مجتب
رســیدگی بــرای روز 3 شــنبه   مــورخ 96/6/28 
ســاعت 8:30تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در هشــت 
بهشــت شــرقی  بعــد از چهــارراه  پیــروزی 
مجتمــع  علــی   امــام  مســجد  روبــروی 
ــان   ــالف  اصفه شــماره ســه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
حضــور  عــدم  صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را 
تلقــی  قانونــی   ابــالغ  رســیدگی  وقــت  در 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.
ــر شــعبه 51  ــر دفت ــف مدی شــماره: 13150م ال

ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت

ابالغ وقت رسیدگی
 960520 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــدی خــرد پیشــه دادخواســتی  خواهــان  مه
مبنــی برمطالبــه  بــه طرفیــت اســماعیل 
بیاتــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
ــاعت 9  ــورخ 96/6/27 س ــنبه   م روز دو ش
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
ــل از وقــت رســیدگی  ــده قب ــا خوان منتشــر ت
بــه ایــن شــعبه واقــع در هشــت بهشــت 

ــروی  ــارراه  پیــروزی روب شــرقی  بعــد از چه
ــه  ــماره س ــع ش ــی  مجتم ــام عل ــجد ام مس
ــه  ــان  مراجع ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی 
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــده  و تصمی  ش

 شد.
شــماره: 15299 الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 52 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 263/96ش 25 
خواهــان ســید مهــدی حســینی دادخواســتی 
ــر: مطالبــه 20000000 ریــال بانضمــام   مبنــی ب
ــا  ــد رض ــت احم ــه طرفی ــارات  ب ــق خس مطل
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــلطانی تقدی س
بــرای روز..............  مورخ 96/6/28ســاعت 
ــه   ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی 3:30 تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده 73 قان ــر م ــان براب ــای خواه تقاض
ــد  ــب در جرای ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس آئی
ــل از وقــت رســیدگی  ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــدای  ــع در اصفهان-ابت ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
 2 شــماره  مجتمــع  آتشــگاه-  خیابــان 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه 
ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی 
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــده  و تصمی  ش

 شد.
شــماره: 14123م الــف  دفتــر شــعبه 25 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش مجتم

ــان اصفه

ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96-665ش 
محمــدی  علیرضــا  خواهــان   51ح  
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی برمطالب ــتی مبن دادخواس
ــی تقدیــم نمــوده  مریــم روشــن زاده اصفهان
و وقــت رســیدگی بــرای روز 3 شــنبه   مــورخ 
گردیــده  تعییــن   10 ســاعت   96/6/28
المــکان  بــه  مجهــول  باعنایــت   . اســت 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در هشــت بهشــت شــرقی  
ــروی مســجد  ــروزی روب ــارراه  پی ــد از چه بع
ــورای  ــه ش ــماره س ــع ش ــی  مجتم ــام عل ام
ــه و نســخه  ــان  مراجع ــالف  اصفه حــل اخت
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
ــت رســیدگی  ــدم حضــور در وق در صــورت ع
و تصمیــم  تلقــی شــده   قانونــی   ابــالغ 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
 51 شــعبه  دفتــر  الــف    13134 شــماره: 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش مجتم

اصفهــان

ابالغ وقت رسیدگی
 664-96 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان  علیرضــا محمــدی دادخواســتی 
مبنــی برمطالبــه  بــه طرفیــت راضیــه  روشــن 
ــرای  ــم نمــوده و وقــت رســیدگی ب زاده تقدی
روز 3 شــنبه   مــورخ 96/6/28 ســاعت 9:30 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
ــل از وقــت رســیدگی  ــده قب ــا خوان منتشــر ت
بــه ایــن شــعبه واقــع در هشــت بهشــت 
ــروی  ــارراه  پیــروزی روب شــرقی  بعــد از چه
ــه  ــماره س ــع ش ــی  مجتم ــام عل ــجد ام مس
ــه  ــان  مراجع ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
تلقــی  قانونــی   ابــالغ  رســیدگی  وقــت 
ــد  ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــده  و تصمی  ش

شد.
 51 شــعبه  دفتــر  الــف    13135 شــماره: 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش مجتم

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960334 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  صفــری  خدیجــه  خواهــان 
ــد  ــت 1- محم ــه طرفی ــه   ب ــی برمطالب مبن
علــی باقــری قلعــه ناظــری 2- مرتضــی 
ــوده و  ــم نم ــری تقدی ــدان می ــز  می ــوزه پ ک
وقــت رســیدگی بــرای روز .............  مــورخ 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــاعت 17تعیی 96/7/1 س
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای مرات
از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب 
– روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
ــتی  ــد پس ــالک 57 ک ــا – پ ــاختمان صب س
اختــالف  حــل  شــورای   8165756441
اصفهــان – شــعبه 17 مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
ــت رســیدگی  ــدم حضــور در وق در صــورت ع
و تصمیــم  تلقــی شــده   قانونــی   ابــالغ 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــر دفتــر شــعبه  شــماره: 15287م الــف  مدی

17 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960333 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان حمیــد خلیلــی دادخواســتی مبنــی 
ــن   ــد حس ــت 1- محم ــه طرفی ــه   ب برمطالب
رضــا   -2 آبــادی  امیــن  خانــی   محمــد 
ــی   ــور مقرب ــه 3- منص ــی قهنوی ــی فروغ قل

تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
ســاعت   96/7/1 مــورخ    ............. روز 
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن  گردی 17:3 تعیی
بــودن خوانــده  المــکان  بــه  مجهــول 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  
ــور  ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ارب
– جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 
کــد پســتی 8165756441 شــورای حــل 
ــه  ــعبه 17 مراجع ــان – ش ــالف اصفه اخت
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــی  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب در وق
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.
شــماره: 15284 الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 

17 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960575 پرونــده کالســه  خصــوص  در 
ــتی  ــی دادخواس ــود میرزای ــان محم خواه
 -1 طرفیــت  بــه  برمطالبــه    مبنــی 
محمــد چنگــی 2- علــی اکبــر پــردل   
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
ســاعت   96/7/1 مــورخ    ............. روز 
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن  گردی 11:00 تعیی
بــودن خوانــده  المــکان  بــه  مجهــول 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  
ــور  ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ارب
– جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 
کــد پســتی 8165756441 شــورای حــل 
ــه  ــعبه 32 مراجع ــان – ش ــالف اصفه اخت
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــی  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب در وق
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد
.شــماره: 15202 الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 

32 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960443 پرونــده کالســه  در خصــوص 
خواهــان فــرزاد دهقانــی  دادخواســتی 
مبنــی برمطالبــه   بــه طرفیــت محمــد 
ــت رســیدگی  ــوده و وق ــم نم ــی تقدی یونان
بــرای روز شــنبه   مــورخ 96/7/1 ســاعت 
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن  گردی 8:30 تعیی
بــودن خوانــده  المــکان  بــه  مجهــول 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب از وق
ــاب  ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب در خیاب
ــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب  – روب
ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 
اختــالف  حــل  شــورای   8165756441
اصفهــان – شــعبه 9 مراجعــه و نســخه 
اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی 
ــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت  نمای
ــده  و  ــی ش ــی  تلق ــالغ قانون ــیدگی اب رس

ــد ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
.شــماره: 15280 الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 

9 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960525ش  در خصــوص پرون
ــی  ــی خوزان ــی شمس ــان مصطف 5 خواه
دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه    بــه 
طرفیــت نرگــس رضایــی حیــدری  تقدیــم 
روز  بــرای  رســیدگی  وقــت  و  نمــوده 
ــاعت 8:30  ــورخ 96/7/2 س ــنبه   م یکش
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ــح تعیی صب
بــودن خوانــده  المــکان  بــه  مجهــول 
مســتندا  خواهــان  تقاضــای  حســب 
بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
تــا  مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر 
بــه  رســیدگی  وقــت  از  قبــل  خوانــده 
ــیخ  ــان خ ش ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ای
ــع  ــارراه وکال  مجتم ــمالی چه ــدوق ش ص
و  مراجعــه  اختــالف    حــل  شــورای 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای اخ
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.
دفتــر  مدیــر  الــف   15244م  شــماره: 
شــعبه 5 مجتمــع شــماره 2  شــورای حــل 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960277 پرونــده کالســه  خصــوص  در 
ــد  ــت مجی ــا وکال ــک انصــار ب خواهــان بان
ــه  ــه  ب ــی برمطالب ــد  دادخواســتی مبن پرن
طرفیــت منیجــه روز بهائــی - علــی قائدی  
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
 11 ســاعت   96/7/2 مــورخ   .......... روز 
بــه   باعنایــت   . اســت  صبــح گردیــده 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق
مابیــن  خــرازی  اتوبــان  گــذر  کنــار  در 
ســاختمان  طاهــر  میــرزا  و  آتشــگاه 
مطهــری مجتمــع شــماره 3  شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان – شــعبه ....... مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــی  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب در وق
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد
دفتــر  مدیــر  الــف   14125م  .شــماره: 
شــعبه 52 شــورای حــل اختــالف اصفهــان
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کوتاه اخبار 
قهرمان پیشین وزنه برداری جهان 

درگذشت
ــت.  ــی را وداع گف ــژاد دار فان ــی فالحتی ن محمدعل
وزنه بــرداری  پیشــین  قهرمــان  فالحتی نــژاد، 
در  بیمــاری  دلیــل  بــه  کــه  جهــان  و  ایــران 
بیمارســتان بســتری بــود، دار فانــی را وداع گفــت. 
در  کلیــوی  عارضــه  دلیــل  بــه  فالحتی نــژاد 
ــش  ــی پی ــد و مدت ــتری ش ــد بس ــتان امی بیمارس
نیــز بــه دلیــل وخامــت حالــش در آی ســی یو 

بســتری شــد.
بــه جامعــه  را  ایــن ضایعــه   کیمیــای وطــن 
می گویــد. تســلیت  او  خانــواده  و  وزنه بــرداری 

قوچان نژاد، بهترین گلزن فوتبال 
هلند در سال ۲۰۱۷

برابــر  بــازی  در  بــا گلزنــی  قوچان نــژاد  رضــا 
ــد  ــال هلن ــی در فوتب ــورد جالب ــه رک ــن ب خرونینخ

رســید. 
هیرنفیــن یکشــنبه در نخســتین بــازی اش در 
لیــگ یــک هلنــد برابــر خرونینخــن ســه بــر ســه 
ــب  ــه در ترکی ــژاد ک ــا قوچان ن ــرد. رض ــاوی ک مس
اصلــی حضــور داشــت، در دقیقــه ۴۰ گل دوم 
ــا  ــژاد ب ــا قوچان ن ــاند. رض ــر رس ــه ثم ــش را ب تیم
ایــن گل توانســت برتریــن گلــزن فوتبــال هلنــد در 
ســال ۲۰۱۷ شــود. ایــن بازیکــن کــه در دو فصــل 
گذشــته عملکردخوبــی در هیرنفیــن داشــته، شــمار 
گل هــای خــود را در ایــن ســال میــالدی بــه عــدد 
۱۳ رســانده اســت تــا برتریــن گلــزن فوتبــال هلنــد 

ــد.  ــگاهی باش در رده باش
ــای  ــتانه آق ــل در آس ــال قب ــن س ــی همچنی گوچ
گلــی در لیــگ هلنــد بــود کــه در نهایــت نتوانســت 
بــه ایــن مهــم برســد و دومیــن گلــزن برتــر لیــگ 

هلنــد شــد. نــود

 قرارداد بشار رسن 
در هیئت فوتبال ثبت شد

ــت  ــپولیس در هیئ ــی پرس ــن عراق ــرارداد بازیک ق
ــید.  ــت رس ــه ثب ــران ب ــتان ته ــال اس فوتب

بشــار رســن صبــح روز دوشــنبه پــس از اخــذ 
مجــوز پزشــکی بــازی در لیــگ برتــر ایــران، همــراه 
ــتان  ــال اس ــت فوتب ــام وردی در هیئ ــد ام ــا محم ب
تهــران حاضــر شــد و قــرارداد دو ســاله او بــه ثبــت 
رســید. نماینــده باشــگاه پرســپولیس پــس از ثبــت 
قــرارداد در هیئــت فوتبــال بــرای اخــذ مجــوز بــازی 

ایــن بازیکــن راهــی ســازمان لیــگ شــد. ایســنا

 بارسلونا ۱۲ نفره هم 
نتوانست برنده شود

آلــوارو آربلــوا کــه ســابقه طوالنــی در درگیــری 
لفظــی بــا بارســایی ها دارد، پــس از بــرد رئــال 
ــه  ــر ب ــپانیا در توئیت ــوپرکاپ اس ــت س ــدار رف در دی

حریــف طعنــه زده اســت. 
ــدار  ــق شــد در دی ــد موف ــال مادری ــال رئ ــم فوتب تی
رفــت ســوپرکاپ اســپانیا مقابــل بارســلونا بــه برتری 
ــی  ــدار داور تصمیم های ــن دی ــد. در ای ــر ۱ برس ۳ ب
جنجالــی گرفــت؛ از پنالتــی گرفتــن بــرای بارســا تــا 
اخــراج رونالــدو. ایــن موضــوع اعتــراض هــواداران و 
حتــی بازیکنــان قدیمــی ایــن تیــم را درپی داشــت. 
ــد، در  ــال مادری ــبق رئ ــن اس ــوا، بازیک ــوارو آربل آل
ــش نشــان داد:  ــن موضــوع واکن ــه ای ــرش ب توئیت
بارســلونا حتــی بــا ۱۲ بازیکــن هــم نتوانســت ببــرد. 
بعضــی روزهــا داوری خــوب اســت و بعضــی روزهــا 
ــتناک  ــن وحش ــلونا. ای ــل بارس ــازی مقاب ــد ب مانن
اســت. بــا دیــدن ایــن موضــوع بایــد انگیــزه بیشــتر 
بگیریــم و در برنابئــو بــرای قهرمانــی بجنگیــم،        

ــه؟ مهــر ن

 تمجید فدراسیون جهانی 
از سه کاراته کای ایرانی

ــه  ــای کارات ــی از بهترین ه ــی گزارش ــیون جهان فدراس
ــدی زاده و  ــردان از مه ــش م ــه در بخ ــرد ک ــر ک منتش
گنــج زاده بــه عنــوان بهترین هــای اوزان خــود و از 

ــرد.  ــاد ک ــاز ی ــوان شگفتی س ــه عن ــیب ب پورش
روابــط  را  آن  از  بخشــی  کــه  گــزارش  ایــن  در 
ــی  ــه منتشــر کــرده، در حال عمومــی فدراســیون کارات
ــا  ــه ت ــده اند ک ــی ش ــا معرف ــه دنی ــای کارات بهترین ه
پایــان ســال ۲۰۱۷ چهــار کاراتــه وان در دســتورکار ایــن 
ــید  ــد کوش ــا خواهن ــرار دارد و کاراته کاه ــیون ق فدراس
ــر  ــن برت ــن رقابت هــا و کســب عناوی ــا حضــور در ای ب

ــند. ــود بخش ــگ بهب ــود در رنکین ــگاه خ ــه جای ب
 در ایــن گــزارش آمــده: امیــر مهــدی زاده در وزن 
۶۰-کیلوگــرم در ســال جــاری یــک دوره جــذاب 
ــا  ــدی زاده ب ــت. مه ــر گذاش ــت س ــکوه را پش و پرش
جهانــی،  بازی هــای  نقــره  آســیا،  طــالی  مــدال 
ــالمی[  ــورهای اس ــز کش ــی   ]برن ــه وان دوب ــز کارات برن
توانســت موفقیتــش را در صــدر رنکینــگ حفــظ 
»ســجاد گنــج زاده«  ۸۴+کیلوگــرم  وزن  در  کنــد. 
ــی از  ــان و یک ــی جه ــوان قهرمان ــع عن ــران مداف از ای
کاراته کاهــای غالبــا موفــق در ایــن رده در ســال 
جــاری بــوده اســت. قهرمــان ۲۵ ســاله ای کــه مــدال 
ــدال  ــی را دارد و م ــس و دوب ــه وان پاری ــالی کارات ط
ــگاه  ــا جای ــرد ت ــب ک ــی را کس ــای جهان ــره بازی ه نق
ــس  ــد. »انی ــت کن ــدول تثبی ــدر ج ــودش را در ص خ
ارکان« از ترکیــه بــا اختــالف انــدک بــه دنبــال ســجاد 
اســت. »اشــرف اوچــن« مراکشــی پــس از نمایــش 
خــوب خــود در مســابقات جهانــی نفــر بعــدی اســت. 
در وزن ۸۴-کیلوگــرم، »ریتــارو آراگا« ژاپنــی بــا وجود 
ــح  ــر ذبی ــی براب ــای جهان ــال بازی ه ــت در فین شکس
ــن  ــازع ای ــین بالمن ــان صدرنش ــیب همچن ــه پورش ال
ــر  ــالوه ب ــال ۲۰۱۷ ع ــی در س ــن ژاپن ــت. ای وزن اس
ــدال  ــه م ــه وان ب ــی در ۲ کارات ــای جهان ــره بازی ه نق
طــال دســت یافــت. نفــر دوم ایــن رنکینــگ »آیخــان 
مامایــف« آذربایجانــی اســت. اوگــور آکتــاش قهرمــان 
ــاز  ــان شگفتی س ــیب قهرم ــه پورش ــح ال ــا و ذبی اروپ
بازی هــای جهانــی نفــرات ســوم و چهــارم ایــن وزن 

ــتند. خبــر فارســی هس

کوتاه اخبار 
نایب رئیس فوتبال بانوان:

 تیم فوتبال بزرگسال بانوان 
در اولویت است

نایب رئیــس فوتبــال بانــوان مدعــی اســت تیــم ملــی 
فوتبــال بزرگســال بانــوان در اولویــت برنامه هــای 

فدراســیون اســت. 
لیــال صوفــی زاده دربــاره برنامه هــای تیــم ملــی فوتبــال 
ــای  ــنی را در تیم ه ــش رده س ــرد: ش ــان ک ــوان بی بان
ــج  ــای پن ــه برنامه ه ــم ک ــوان داری ــال بان ــی فوتب مل
رده ســنی بــا هــدف پایــه اصلــی فوتبــال بزرگســاالن 
ــه  ــای پای ــوان تیم ه ــت. نمی ت ــزاری اس ــال برگ در ح
ــگام  ــروع زودهن ــر روی ش ــز را ب ــرد و تمرک ــا ک را ره
فوتبــال بزرگســاالن بگذاریــم. مــا بایــد پایــه را محکــم 

کنیــم. 
ــت در  ــر فعالی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــه بی او در ادام
رده  اردوهــای  کرده ایــم.  آغــاز  را  پایــه  تیم هــای 
ــزده ســال آغــاز شــده اســت، در رده ســنی  ســنی پان
۱۶ ســال نیــز اردوهــا از مهرمــاه آغــاز می شــود و 
ــد از مســابقات آســیایی  ــه بع ــز ک در رده ۱9 ســال نی
ــاه  ــش م ــا ش ــای آن ه ــواًل اردوه ــته اند و معم بازگش
بعــد از رقابت هــا آغــاز می شــد، پــس از بازگشتشــان 
ــاه  ــا آبان م ــه دارد ت ــتمر ادام ــورت مس ــه ص ــا ب اردوه
9۷ در مســابقات آســیایی حرفــی بــرای گفتــن داشــته 

باشــند. 
ــال  ــه فوتب ــاره ب ــا اش ــوان ب ــال بان ــس فوتب نایب رئی
بزرگســاالن نیــز بیــان کــرد: کمیتــه فنــی، ارزیابــی خود 
ــابقات  ــاالن در مس ــم بزرگس ــته تی ــور گذش را از حض
آســیایی انجــام داده اســت؛ دوســتان رســانه ای زمانی 
ــد؛  ــور می دهن کــه تیــم ملــی ســقوط دارد، بســیار مان
امــا پــس از بازگشــت تیــم بــه رنکینــگ فیفــا هیــچ 

ــد. ــا نکردن ــدی از تالش ه ــف و تمجی تعری
ــر  ــگ دیگ ــرد: خــروج از رنکین ــان ک ــه بی  وی در ادام
اتفــاق نخواهــد افتــاد. تمــام تــالش خــود را بــر روی 
ــرای  ــم بزرگســاالن را ب ــه گذشــته ایم. تی تیم هــای پای
ــا  ــت، مهی ــک ۲۰۲۰ اس ــه المپی ــا ک ــدی م ــدف بع ه

می کنیــم. 
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه هــدف نخســت بایــد 
حضــور در مســابقات آســیایی باشــد و بعــد از آن 
المپیــک، بیــان کــرد: مســابقات آســیایی چهــار ســال 
ــک  ــش از آن المپی ــا پی ــود و م ــزار می ش ــده برگ آین
ــال  ــی آن در س ــه مقدمات ــم ک ــش رو داری ۲۰۲۰ را پی
ــرار  ــود ق ــدف خ ــا آن را ه ــود و م ــزار می ش ۲۰۱9 برگ

ایســنا می دهیــم. 

کاپیتان سابق تیم ملی بوکس:
بی برنامگی، بزرگ ترین مشکل 

بوکس کشور است
کاپیتــان ســابق تیــم ملــی بوکــس مشــکل اصلــی 
ــودن مســئوالن دانســت.  ــه ب فدراســیون را بی برنام
شــدن  تعطیــل  درخصــوص  مظاهــری  علــی 
ــاالن  ــس بزرگس ــی بوک ــم مل ــز تی ــای متمرک اردوه
ــم  ــای تی ــه اردوه ــوان کســی ک ــه عن ــرد: ب ــار ک اظه
ملــی را دیــده ام، می گویــم کــه فدراســیون بوکــس 
بایــد اهــداف خــود را از برگــزاری اردوهــا مشــخص 

ــد.  کن
ــرای  ــه چــرا و ب ــد ک ــد مشــخص کن فدراســیون بای
ــر  ــد. اگ ــزار می کن ــا را برگ ــابقاتی، اردوه ــه مس چ
قــرار اســت بوکســورها بــه صــوت انفــرادی تمریــن 

ــم؟ ــی خارجــی آورده ای ــرا مرب ــد، چ کنن
افــزود: مســئوالن فدراســیون مقصــر همــه  او   
ــن  ــد؛ ای ــی می دانن ــکالت مال ــات را مش ــن اتفاق ای
در حالــی اســت کــه اصلی تریــن مشــکل نبــود 
ملــی  تیــم  بــرای  تکمیلــی  برنامه ریزی هــای 
ــن مســائل نباشــیم  ــرای اینکــه شــاهد ای اســت. ب
ــد یــک کادر فنــی خــوب در فدراســیون بوکــس  بای

ــد.  باش
در حــال حاضــر مــا هیــچ برنامــه درســت و حســابی 
ــای  ــق آن تیم ه ــه طب ــم ک ــیون نمی بینی در فدراس
ملــی کار خــود را ادامــه دهنــد. ابتــدا بایــد در 
فدراســیون بوکــس هدف گــذاری کنیــم ســپس 
بتوانیــم خواســته های خــود را محقــق ســازیم. 

پ کا

قهرمان وزنه برداری المپیک ریو:
خیلی ها وعده دادند و رفتند

ــدن  ــت: ب ــو گف ــک ری ــرداری المپی ــان وزنه ب قهرم
ــتم در  ــن رو توانس ــد؛ از ای ــه اوج می رس ــن زود ب م
تمرینــات بــه رکوردهــای خوبــی برســم؛ بــا ایــن حال 
هنــوز صحبــت دربــاره شکســتن رکــورد در مســابقات 

ــی زود اســت.  جهان
ســهراب مــرادی در فاصلــه زمانــی چهــار مــاه مانــده 
ــی )۱9۰  ــای خوب ــه رکورده ــی ب ــابقات جهان ــه مس ب
ــرب(  ــرم دو ض ــرب و ۲۳۰ کیلوگ ــک ض ــرم ی کیلوگ
ــی  رســیده اســت و در حــال حاضــر در شــرایط خوب
بــه ســر می بــرد؛ از ایــن رو قــرار اســت در بازی هــای 

داخــل ســالن آســیا نیــز بــه روی تختــه بــرود. 
مــرادی دربــاره اینکــه خیلــی زود بــه آمادگــی بــاال و 
رکوردهــای خوبــی رســیده، بیــان کــرد: شــرایط بدنــی 
مــن بــه گونــه ای اســت کــه زودتــر بــه اوج می رســم 
ــی  ــا کادر فن ــودم ب ــرد. خ ــم ک ــوان کاری ه و نمی ت
ــی  صحبــت کــردم کــه اگــر قبــل از مســابقات جهان
بتوانــم در یــک مســابقه رســمی شــرکت کنــم، خوب 
اســت؛ از ایــن رو در بازی هــای داخــل ســالن آســیا 
ــو  ــده مدال هــای المپیــک ری ــم. دارن شــرکت می کن
بــا اشــاره بــه گذشــتن یــک ســال از المپیــک ۲۰۱۶ 
ــدای  ــد اه ــا مانن ــی وعده ه ــدن بعض ــی نش و عمل
کفــش طــال گفــت: خیلی هــا وعــده دادنــد و رفتنــد. 
ــر تمریــن هســتیم و نمی توانیــم هــر  مــا هــم درگی
ــد.  ــه ش ــا چ ــه وعده ه ــیم ک ــن باش ــر ای روز پیگی
برخــی افــراد بــه وعده هــای خــود عمــل کردنــد، امــا 
ــد و  ــل رســانه ها قــول دادن برخــی دیگــر فقــط مقاب
ــه زور از  ــم ب ــم نمی توانی ــا ه ــد. م ــرش زدن ــد زی بع

آن هــا چیــزی بگیریــم.
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ســه هفتــه از لیــگ برتــر می گــذرد و در همیــن 
ــال  ــازه ای در فوتب ــتاره های ت ــاه س ــدت کوت م

ــیده اند.  ــران درخش ای
ســتاره های  معرفــی  در  بوشــهری ها  ســهم 
ــم  ــی ج ــارس جنوب ــت. پ ــمگیر اس ــازه چش ت
تیــم گمنــام بوشــهری در روزهایــی کــه شــاهین 
قدیمــی  و  ریشــه دار  تیــم  دو  ایرانجــوان  و 
فوتبــال ایــران و بوشــهر بــا مشــکالت عجیــب 
و غریبــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد، 
ــه دور از  ــت درســت و ب ــا مدیری ــق شــد ب موف
حاشــیه ها، خــود را بــه ســطح اول فوتبــال 
ایــران برســاند و حــاال در عــرض تنهــا ۳ هفتــه 
نه تنهــا نگاه هــا را بــه ســوی خــود جلــب 
ــارج از  ــیاری در خ ــواداران بس ــه ه ــرده، بلک ک

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــهر پی ــتان بوش اس
ــن  ــم چندی ــی ج ــارس جنوب ــم پ ــارغ از تی ف
و چنــد بازیکــن بوشــهری دیگــر در قالــب 
ــان  ــا ورد زب ــن روزه ــگ، ای ــر لی ــای دیگ تیم ه
قرمزهــای  و  آبـی هـــا  به ویـــژه  طرفــداران 

پایتخــت هســتند. 
در گــزارش امــروز نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
پدیده هــای تــازه لیــگ برتــر فوتبــال ایــران. بــا 

مــا همــراه باشــید.
 مهدی قائدی – استقالل تهران

اگــر پارســال بیننــده لیــگ دســته اول فوتبــال 
ایــران بــوده باشــید، حتمــا بازی هــای مهــدی 

ــه  ــهر را ب ــوان بوش ــران ج ــم ای ــدی در تی قائ
ــا  ــه ب ــاله ای ک ــن ۱۶ س ــد؛ بازیک ــر داری خاط
ــته اول را  ــگ دس ــده اش لی ــک خیره کنن تکنی

ــود.  ــش کشــیده ب ــه آت ب
قائــدی پــس از یــک فصــل درخشــان بــه 
اســتقالل پیوســت و در همــان دقایــق کوتاهــی 
ــا دریبل هــای  ــن حضــور داشــت، ب ــه در زمی ک
ــه محبــوب دل اســتقاللی ها  ویران کننــده اش ب

تبدیــل شــد. 

ــیاری  ــده بس ــه عقی ــهری ب ــتاره بوش ــن س ای
ــان در  ــد تیمش ــن خری ــتقاللی ها، بهتری از اس

ــت.  ــر اس ــل اخی فص
از ایــن پدیــده جدیــد فوتبــال ایــران در آینــده 

بیشــتر خواهیــم شــنید.
 عیسی آل کثیر – نفت تهران

عیســی آل کثیــر، ســتاره تیــم بحــران زده نفــت 

اســت. مهاجــم نفتی هــا نیــز بــه غیــر از دیــدار 
ــدار  ــپولیس، در دو دی ــر پرس ــر براب ــه اخی هفت
ابتدایــی موفــق شــد عملکــرد بســیار خوبــی از 
خــود بــه نمایــش بگــذارد و بــا حــرکات خــود 
زمینه ســاز امتیازگیــری تیمــش شــود؛ او در 
ــر ســپیدرود و فــوالد توانســت ۲  ــدار براب دو دی
گل زیبــا بــه ثمــر برســاند و ۱ پنالتــی نیــز بــه 

دســت بیــاورد. 
ــد  ــد، آل کثیــر می توان اگــر نفــت در لیــگ بمان
یکــی از پدیده هــای ایــن فصــل لیــگ باشــد.

 ربیع عطایا – ذوب آهن
هافبــک لبنانــی ذوب آهنی هــا پــس از رســیدن 
بــه وضعیــت مطلــوب، خــود را بــه ترکیــب ثابت 
ایــن تیــم رســاند و از ابتــدای فصــل بــه عنــوان 
یکــی از مهره هــای قابــل اتــکای قلعه نویــی پــا 
ــرای  ــار ب ــون ۱ ب ــذارد. او تاکن ــدان می گ ــه می ب
ســبزقباها گلزنــی کــرده اســت و ۲ بــار نیــز بــا 
ــی تیمــش را  ــات گلزن ــود موجب ــای خ پاس ه

فراهــم ســاخته اســت.
 ابراهیم صالحی – پارس جنوبی جم

ــم  ــی ج ــارس جنوب ــم پ ــه گفتی ــه ک همان گون
در ســه هفتــه ابتدایــی لیــگ هفدهــم بــه 
ــی  ــود را معرف ــگفتی ها خ ــی از ش ــوان یک عن
ــته ۷  ــون توانس ــم تاکن ــن تی ــت؛ ای ــرده اس ک
امتیــاز بــه دســت آورد و در ایــن میــان ابراهیــم 
صالحــی، یکــی از بازیکنــان تاثیرگــذار ایــن تیم 

محســوب می شــود.
 صالحــی تاکنــون ۱ بــار بــرای تیمــش گلزنــی 

کــرده و ۲ بــار نیــز بــه ارســال پــاس گل 
پرداختــه اســت. 

ــد  ــه ده ــد خــود ادام ــن رون ــه همی ــر وی ب اگ
می توانــد یکــی از پدیده هــای لیــگ باشــد.

 محمد عباس زاده – سایپا
عبــاس زاده نیــز یکــی از مهاجمانــی محســوب 
ــده  ــا ش ــم احی ــگ هفده ــه در لی ــود ک می ش
اســت. او کــه ســال ها پیــش بــه همــراه 
لیــگ  پدیــده  عنــوان  بــه  پرسپولیســی ها 
شــناخته شــده بــود، پــس از چنــد فصــل افــول 
ــا  ــر زبان ه ــر س ــود را ب ــم خ ــاز ه ــت ب توانس
ــی!  ــن نارنج ــا پیراه ــار ب ــن ب ــا ای ــدازد؛ ام بین
ــه  ــدار ســایپا ب ــه در هــر ســه دی ــاس زاده ک عب
ــده ۱  ــق ش ــون موف ــت، تاکن ــه اس ــدان رفت می
ــد و ۱  ــد، ۱ پــاس گل ارســال کن ــی کن ــار گلزن ب

ــه دســت بیــاورد. ــه گل نیــز ب پنالتــی منجــر ب
 علی دشتی – پارس جنوبی جم

پیــش از آغــاز رقابت هــای لیــگ قطعــا یکــی 
از ناشــناخته ترین بازیکنــان علــی دشــتی بــود؛ 
ــان دادن  ــعی در نش ــدار اول س ــان دی او از هم
ــود را  ــت خ ــت و توانس ــود داش ــای خ ارزش ه
بــه عنــوان یکــی از بهترین هــای لیــگ هفدهــم 

معرفــی کنــد.
ــار  ــگ ۲ ب ــی لی ــدار ابتدای ــه دی ــتی در س  دش
ــه  ــرد و ۱ ضرب ــی ک ــی گلزن ــارس جنوب ــرای پ ب
پنالتــی نیــز بــه دســت آورد کــه از شــانس بــد 

ــه گل نشــد.  ــل ب او تبدی
علــی دشــتی ســتاره ناشــناخته پــارس جنوبــی 
یکــی از آن بازیکنانــی اســت کــه امســال خیلی 

بیــش از این هــا از او خواهیــم شــنید.

نگاهی به پدیده های نوظهور لیگ برتر

ستاره های ناشناخته

ــد  ــث ش ــعودی ها باع ــا س ــا در دادگاه ب ــرانجام پیگیری ه س
ــل  ــا مقاب ــدن ایرانی ه ــده ش ــه برن ــی CAS رأی ب ــا قاض ت

عربســتانی ها بدهــد. 
ممانعــت  بــا  بــود کــه  پیــش  ســال  یــک  از  درســت 
عربســتانی ها از ورود تیم هــای فوتبــال خــود بــه ایــران 
ماجــرای شــکایت رســمی فدراســیون فوتبــال از همتــای 
ســعودی خــود در دادگاه هــای بین المللــی نقــل محافــل شــد 
ــدگان و وکالی  ــان نماین ــن جلســه می ــن مــدت چندی و در ای
ــر  ــد کــه در نهایــت خب دو کشــور در دادگاه CAS برگــزار گردی
ــده شــده  ــل عربســتان برن ــن دادگاه مقاب ــران در ای رســید ای

ــت.  اس
در آخریــن جلســه دادگاه CAS، فدراســیون فوتبال عربســتان 
ــت از  ــل ممانع ــه دلی ــران ب ــیون ای ــکایت فدراس ــی ش در پ
ــس از  ــران پ ــاک ای ــه خ ــور ب ــن کش ــای ای ــفر نماینده ه س

کشــمکش های سیاســی میــان دو کشــور محکــوم شــناخته 
ــت  ــه پرداخ ــوم ب ــم دادگاه محک ــاس حک ــر اس ــا ب ــد ت ش
ــود؛  ــتباه ش ــم اش ــن تصمی ــای ای ــام هزینه ه ــت و تم غرام
ــه  ــران ب ــای ای ــورد نماینده ه ــه ســفرهای بی م ــی ک هزینه های
ــرای  ــا جرائمــی کــه ب ــل شــدند؛ همــراه ب ــث متقب کشــور ثال

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــن هزینه ه ای
بــا ایــن رأی حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد تکلیــف میزبانــی 
ــد  ــی چــه خواه ــای دو کشــور در فصــل آت مصــاف نماینده ه
شــد؛ جایــی کــه ایرانیــان اعــالم کردنــد مشــکلی بــرای ســفر 
ــن  ــا ای ــد ب ــعودی ها بای ــد و س ــتان ندارن ــاک عربس ــه خ ب
 CAS تصمیــم کنــار بیاینــد. مســلما ایــن حکــم دادگاه
می توانــد رونــد ایــن موضــوع را بــه ســمت و ســوی دیگــری 
ســوق دهــد تــا بلکــه پــس از چنــد ســال ســعودی ها زیــر بــار 
میزبانــی و میهمانــی نماینده هــای دو کشــور برونــد. ورزش 3

باشــگاه سرشــناس بلژیکــی در ادامــه شــگفتی های ایــن 
فصــل در حضــور ســتاره ایرانــی موفــق شــد بــردی شــیرین و 

ــاورد.  ــه دســت بی ــی ب ــوان قهرمان ــر مدافــع عن قاطــع براب
ــق  ــگ موف ــای ژوپیرلی ــه از رقابت ه ــومین هفت ــارلوا در س ش
ــل  ــت مقاب شــد در اولیــن حضــور کاوه رضایــی در ترکیــب ثاب
اندرلخــت، مدافــع عنــوان قهرمانــی، بــه ســومین بــرد متوالــی 
خــود دســت یابــد و بــه تاخــت و تــاز ایــن فصــل خــود در صدر 

جــدول ادامــه دهــد. 
ــماره 9  ــن ش ــا پیراه ــت ب ــور ثاب ــن حض ــی در اولی کاوه رضای
ــی از  ــواره یک ــه هم ــت ک ــرار گرف ــی ق ــل اندرلخت ــارلوا مقاب ش

ــود.  ــداد می ش ــک قلم ــی در بلژی ــی قهرمان ــان اصل مدعی
ایــن مهاجــم ایرانــی کــه در دو بــازی قبلــی تنهــا چنــد دقیقــه 
در هفتــه اول بــه عنــوان یــار تعویضــی بــه میــدان رفتــه 
ــی  ــای تدارکات ــی در بازی ه ــای متوال ــس از گلزنی ه ــود، پ ب

ــاد  ــا اعتم ــرد ت ــور ک ــازو ســرمربی شــارلوا را مجب فلوســین م
بیشــتری بــه خریــد ایرانــی خــود داشــته باشــد. ســتاره ســال 
ــه ۸۳  ــک ب ــت نزدی ــا اندرلخ ــاف ب ــتقالل در مص ــته اس گذش
ــش  ــی نق ــی دیدن ــه نمایش ــا ارائ ــود و ب ــدان ب ــه در می دقیق
بســزایی در برتــری ایــن تیــم ایفــا کرد. گرچــه بنونتو، جانشــین 
رضایــی، دقایقــی بعــد از ورود بــه زمیــن بــا گلــی دیدنــی و بــه 
یادماندنــی تمــام نگاه هــا را بــه خــود جلــب کــرد تــا تعویــض 
طالیــی مــازو شــناخته شــود؛ بــا ایــن حــال رســانه های بلژیک 
ــد از  ــف و تمجی ــه تعری ــازی ب ــن ب ــود از ای ــای خ در تحلیل ه
ــز  ــد. حتــی مــازو، ســرمربی شــارلوا، نی کاوه رضایــی پرداختن
در کنفرانــس پــس از بــازی بــا اشــاره بــه عملکــرد درخشــان 
ــم از  ــن تی ــان ای ــد مهاجم ــی ش ــاگردانش مدع ــک ش تک ت
ــد و  ــف برآمدن ــده وظای ــی از عه ــه خوب ــی ب ــه کاوه رضای جمل

ــد. ایســنا ــرا کردن ــن اج ــای او را در زمی برنامه ه

ورزش

،،
ســه هفتــه از لیــگ برتــر می گــذرد و 
در همیــن مــدت کوتــاه ســتاره های 
تــازه ای در فوتبــال ایران درخشــیده اند

ــان فصــل جــاری  ــا پای ــان پیشــین پرســپولیس ت دروازه ب
ــود.  ــروژ خواهــد ب ــن ن ــم دســته دومــی میوندال عضــو تی

سوشــا مکانــی ســال گذشــته پــس از اعــالم محرومیــت ۶ 
ماهــه فعالیــت در ایــران، راهــی لیــگ دســته دوم نروژ شــد 
و بــرای میوندالــن بــه میــدان رفــت؛ امــا بــا وجــود حضــور 
ــن  ــک ای ــگ ی ــه لی ــم ب ــن تی ــا ای ــی آف نتوانســت ب در پل

کشــور صعــود کنــد. 
ایــن دروازه بــان بــا پایــان دوران حضــور در میوندالــن 
ــر  ــا استرومگدســت در لیــگ دســته برت ــم گرفــت ب تصمی
نــروژ قــرارداد امضــا کنــد و در نخســتین بــازی فصــل 
هــم بــه میــدان رفــت؛ امــا پــس از آن، چهــار هفتــه 
ــت  ــزو لیس ــز ج ــابقه نی ــود و در ۱۲ مس ــین ب نیمکت نش
نفــرات ایــن تیــم دیــده نمی شــد کــه در ایــن مــدت هــم 
اخبــاری مبنــی بــر بازگشــت او بــه لیــگ برتــر ایران منتشــر 

شــد. 
مکانــی پــس از اینکــه نتوانســت بــا تیمــی در ایران قــرارداد 
ببنــدد، بــه استرومگدســت برگشــت و از هفتــه پانزدهــم تــا 
ــدار  ــس از دی ــی پ ــود؛ ول ــاره نیمکت نشــین ب نوزدهــم دوب
ــا  ــگا، سوشــا ب ــر والرن ــِل ایــن تیــم براب دوشــنبه هفتــه قب
ــی بازگشــت  ــن دســته دوم ــه میوندال ــاره ب ــری دوب بی خب
ــی  ــور قرض ــه ط ــال ب ــن انتق ــت ای ــن اس ــه ممک ــه البت ک

صــورت گرفتــه باشــد. 
مکانــی روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته در جــام حذفــی برای 
میوندالــن بــه میــدان رفــت. بــه دلیــل اینکــه یــک بازیکــن 
در طــول یــک فصــل تنهــا بــرای دو تیــم می توانــد بــازی کند، 
بحــث بازگشــت سوشــا مکانــی بــه لیــگ برتــر ایــران، حتی 
ــد  ــان بای ــن دروازه ب ــود و ای در نیم فصــل منتفــی خواهــد ب

تــا پایــان ســال بــرای میوندالــن بــه میــدان بــرود. کاپ

تنهــا نماینــده کامپونــد زنــان پــس از قــرار گرفتــن در رنکینــگ 
ــت های  ــال فینالیس ــه فین ــی ب ــی و راهیاب ــام جهان ــم ج شش
ــزار  ــا برگ ــهریور در رم ایتالی ــت ش ــرار اس ــه ق ــا ک ــن رقابت ه ای
شــود، گفــت: امیــدوارم شــرایط مصدومیــت دســتم در حــدی 
نباشــد کــه ایــن رقابت هــا را از دســت بدهــم. مــن بــرای 
ــات  ــی زحم ــام جهان ــت های ج ــال فینالیس ــه فین ــیدن ب رس

ــیدم.  ــادی کش زی
ــاز و پــس از قــرار گرفتــن  ــا کســب ۲۶ امتی پریســا براتچــی ب
در رنکینــگ ششــم جــام جهانــی و راهیابــی بــه فینــال 
ــس  ــرد: پ ــان ک ــا بی ــی رم ایتالی ــام جهان ــت های ج فینالیس
ــوز  ــا هن ــدم؛ ام ــحال ش ــیار خوش ــر بس ــن خب ــنیدن ای از ش
وضعیتــم بــرای حضــور در فینــال فینالیســت های جــام جهانــی 
کــه قــرار اســت ۱۱ شــهریور در رم ایتالیــا برگزار شــود، مشــخص 
نیســت. مــن در حــال حاضــر در رنکینــگ هفتــم جــام جهانــی 

قــرار گرفتــه ام و واقعــا بــرای رســیدن بــه چنیــن جایگاهــی از 
ــچ تالشــی کوتاهــی نکــردم.  هی

وی دربــاره آســیب دیدگی مــچ دســتش گفــت: هنــوز صددرصــد 
ــه رقابت هــای رم ایتالیــا اعــزام  ــم ب مطمئــن نیســتم کــه بتوان
ــاز کــردم و منتظــر  ــل دســتم را ب ــازه امــروز آت شــوم؛ چــون ت
ــرادی  ــر م ــم دکت ــا بدان ــتم ت ــود هس ــی MRI خ ــواب نهای ج
نظــرش بــرای شــروع تمریناتــم چیســت و اینکــه آیــا می توانــم 
ــت های  ــال فینالیس ــرکت در فین ــرای ش ــود را ب ــات خ تمرین
جــام جهانــی شــروع کنــم یــا خیــر. البتــه در زنجــان پــس از 
آســیب دیدگی مــچ دســتم پزشــک آنجــا بــه مــن گفــت مــچ 
دســتم دچــار کشــیدگی شــده و یکــی از اســتخوان هایش نیــز 
مــو برداشــته اســت. امیــدوارم در روزهــای آینــده خبــر خوشــی 
را دریافــت کنــم تــا فینــال فینالیســت ها را بــه راحتــی از دســت 

ندهــم. ورزش بانــوان

ایران، برنده دادگاه CAS شد

براتچی: امیدوارم بتوانم به رم ایتالیا اعزام شومپایان داستان بازگشت سوشا به ایران

تاخت و تاز شارلوا با ستاره ایرانی

ــور  ــا حض ــال ب ــیون فوتب ــس فدراس رئی
فوتبــال  هیئــت  عمومــی  مجمــع  در 
آذربایجــان شــرقی بــه صحبــت و تمجیــد 
ــال  ــز در حــوزه فوتب از عملکــرد شــهر تبری

پرداخــت. 
ــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال  مهــدی ت
ایــران، در مجمــع عمومــی هیئــت فوتبــال 
بــا حضــور جــواد  آذربایجــان شــرقی 
فوتبــال  هیئــت  رئیــس  ششــگالنی، 
اســتان و مدیــران عامــل باشــگاه ها و 
رؤســای هیئــت فوتبــال شهرســتان ها 

ــد.  ــر ش حاض
ــز  ــرد: تبری ــار ک ــع اظه ــن مجم ــاج در ای ت
بــه عنــوان پایتخــت گردشــگری در ســال 
۲۰۱۸ انتخــاب شــده کــه ایــن رویــداد 
مهمــی اســت و هــر ۵۷ یــک ســال بــرای 

ــد.  ــاق می افت ــور اتف ــک کش ی
ــت  ــه دس ــی ب ــت خوب ــز فرص ــز نی تبری
آورده تــا میزبــان ایــن رویــداد باشــد. 
او ادامــه داد: در حــوزه فوتبــال نیــز تبریــز 
نقــش پررنگــی داشــته اســت. آن هــا 
ــم در  ــک تی ــر، ی ــگ برت ــم در لی ــار تی چه
دســته یــک و یــک تیــم نیــز در فوتســال 

ــد.  دارن
ــال  ــوزه فوتب ــهر در ح ــن ش ــن ای همچنی
نقــش  و  اســت  فعــال  نیــز  بانــوان 
تبریزی هــا در فوتبــال کشــور مهــم اســت. 
مــن هــر موقــع بــه تبریــز آمــده ام، شــاهد 

اتفاقــات خوبــی بــودم. 
ــه کــرد:  ــال اضاف رئیــس فدراســیون فوتب
ــگ  ــم، کلن ــز آمدی ــه تبری ــه ب ــار ک ــر ب ه
ــم و ســعی  ــن زدی ــه زمی ــروژه را ب ــک پ ی

کردیــم در اینجــا اتفاقــات خوبــی رخ 
بدهــد. هیئــت فوتبــال آذربایجــان شــرقی 
یکــی از هیئت هــای فعــال فوتبــال ایــران 
اســت کــه عملکــرد خوبــی داشــته اســت. 
ــا  ــرفت ب ــرای پیش ــال ب ــای فوتب هیئت ه
ــد کــه آذربایجــان  یکدیگــر رقابــت می کنن
ــای  ــن هیئت ه ــی از مهم تری ــرقی، یک ش

فوتبــال ماســت. 
تقســیم  منطقــه   9 بــه  را  مــا کشــور 
و  نوجوانــان  تیم هــای  تــا  کرده ایــم 
جوانــان آن هــا پــس از رقابــت بــا یکدیگــر 
ــم  ــد و تی ــود کنن ــاال صع ــای ب ــه رده ه ب

منتخــب آن هــا شــناخته شــود. 
منطقــه ای کــردن  اضافــه کــرد:  تــاج 
ــه  ــت اینک ــل دارد؛ نخس ــا دو دلی هیئت ه
ــن  ــا ای ــد. ب ــش می ده ــا را کاه هزینه ه
کار امیــدوار می شــویم کــه در هــر کجــای 
ــناخته  ــوب ش ــت های خ ــور فوتبالیس کش
ــر  ــر نظ ــز زی ــتعدادیاب ها نی ــوند و اس ش
کمیتــه ملــی جوانــان فدراســیون مشــغول 

ــه کار شــوند. ب
ــی  ــاره وضعیــت اقتصــادی و کیفیت او درب
وضــع  تصریــح کــرد:  ایــران  فوتبــال 
نیســت.  خــوب  فوتبــال  اقتصــادی 
مذاکراتــی را بــا دســتگاه های مختلــف 
آغــاز کرده ایــم تــا بتوانیــم مشــکالت 
اقتصــادی را برطــرف کنیــم؛ امــا در برنامــه 
ــه  ــده اســت ک ــدی آم ششــم توســعه، بن
ــه ای را  ــال حرف ــه فوتب ــک ب ــه کم هرگون

می کنــد.  ممنــوع 
ــته  ــود نداش ــی وج ــن کمک های ــر چنی اگ
باشــد، بــا توجــه بــه درآمدهایــی کــه 

داریــم، نمی شــود فوتبــال را اداره کــرد. 
اضافــه  فوتبــال  فدراســیون  رئیــس 
ورزش  فراکســیون  خوشــبختانه  کــرد: 
مجلــس جلســات متعــددی را دربــاره 
ــم  ــرده و امیدواری ــزار ک ــا برگ ــن قضای ای
ــا آن هــا بــه نتایــج  بتوانیــم بــا صحبــت ب
خوبــی برســیم. از نظــر نتیجــه، حــال 
ــای  ــت و تیم ه ــوب اس ــران خ ــال ای فوتب
مختلــف نظیــر فوتبــال، فوتســال، فوتبــال 
ســاحلی و رده هــای پایــه نتایــج مطلوبــی 
گرفته انــد؛ امــا اوضــاع اقتصــادی فوتبــال 

ــم. ــکل داری ــدارد و مش ــی ن تعریف
بدهــی  مشــکل  حــل  دربــاره  تــاج   
بــا  کــرد:  اظهــار  ایرانــی  تیم هــای 
 AFC بــا  مذاکراتــی کــه  و  تالش هــا 
داشــتیم، ســعی کردیــم از آن هــا دو مــاه 
تیم هــای  بدهی هــای  پرداخــت  بــرای 

بگیریــم.  وقــت  ایرانــی 

را  مــا  دارد کــه  وجــود  آیین نامه هایــی 
ملــزم بــه  پرداخــت بدهــی می کنــد. ایــن 
بدهی هــا یــک روز بایــد پرداخــت شــوند؛ 
امــا باشــگاه ها بایــد ایــن تفکــر را در خــود 
ــا  ــب ب ــان متناس ــه هزینه ش ــد ک بپرورانن

درآمدشــان باشــد.
او ادامــه داد: بایــد تمــام وجــوه اقتصــادی 
در نظــر گرفتــه شــود. اگــر تــا دوره آینــده 
ــام  ــتند تم ــگاه ها توانس ــر باش ــگ برت لی
ــد، اجــازه  بدهی هــای خــود را تســویه کنن
حضــور در دوره نوزدهــم را دارنــد؛ امــا اگــر 
چنیــن نشــود، لیــگ بــه جایــی می رســد 
ــروع  ــری ش ــای کمت ــا تیم ه ــد ب ــه بای ک
ــدارد.  ــه نظــرم مشــکلی ن ــن ب ــم و ای کنی
بیــان  بــا  رئیــس فدراســیون فوتبــال 
نیســت«  ســهمیه ای  »فوتبــال  اینکــه 
گفــت: این طــور نیســت کــه هــر اســتانی 
در لیــگ برتــر نماینــده داشــته باشــد. 

ــد تیم هــای هــر اســتان در لیگ هــای  بای
منطقــه ای حضــور داشــته باشــند تــا لیــگ 

ــی داشــته باشــیم. پویای
از  اینکــه »یکــی  بــا تاکیــد بــر  تــاج 
ســخت ترین کارهــای کشــور مدیریــت 
در  چــون  افــزود:  اســت«،  باشــگاه 
باشــگاه ها منابــع مالــی وجــود نــدارد، 
کار مدیــران ســخت اســت. همــه مدیــران 
تمــام تالششــان را می کننــد تــا تیم هــا را 
ســر پــا نگــه دارنــد؛ بنابرایــن بایــد منابــع 

ــود.  ــن ش ــی تأمی مال
ــا  ــه پرداخت ه ــت ک ــن اس ــل آن ای راه ح
ــا  ــد ی ــا بای ــود. م ــام ش ــت انج ــر وق س
ــا  ــم ی ــار کنی ــی رفت ــورهای عرب ــل کش مث
مثــل کشــورهای اروپایــی؛ راه ســومی 

ــدارد. ــود ن وج
او افــزود: کشــورهای عربــی بلیت فروشــی 
خاصــی ندارنــد و از حق پخــش تلویزیونی 
هــم مبلــغ خاصــی بــه دســت نمی آورنــد؛ 
چــون تماشــاگر زیــادی ندارنــد. تنهــا منبع 
مالــی آن هــا دولــت و فدراســیون فوتبــال 
اســت؛ امــا کشــورهای اروپایــی ریالــی از 
ــگاه های  ــد؛ باش ــت نمی کنن ــت دریاف دول
ــی از حــق پخــش و بلیت فروشــی  اروپای
درآمدزایــی می کننــد. جــز ایــن دو راه، راه 

دیگــری پیــش روی مــا نیســت. 
بایــد یکــی از ایــن دو را انتخــاب کــرد تــا 
ــه  ــن مرحل ــا در ای ــیم؛ ام ــی برس ــه جای ب

ــد.  ــد دولــت کمــک کن گــذار بای
ــت و  ــن اس ــیا، بهتری ــا در آس ــال م فوتب
ــم. راه آن  ــظ کنی ــوان را حف ــن عن ــد ای بای

ــنا ــت. ایس ــات AFC اس ــت الزام رعای

رئیس فدراسیون فوتبال:

وضع اقتصادی فوتبال خوب نیست؛ دولت کمک کند



حرف و نقل

 کیومــرث پوراحمــد بعضــی از فیلمنامه هــای آثــار 
خــود ماننــد »اتوبــوس شــب«، »پنجــاه قــدم آخــر«، 
»کفش هایــم کــو؟« و مجموعــه تلویزیونــی »پرانتــز 

بــاز« را بــه مــوزه ســینما هدیــه کــرد.
بــه کارگردانــی  مــا«  روزانــه   »نــان  مســتند   
نگارســتان  نیکــوالس گیرهالتــر، ۲۴ مردادمــاه در 
ــی  ــد و بررس ــران و نق ــان اک ــی)ره( اصفه ــام خمین  ام

می شود.
 نمایــش »حســنی و حیوانــات جنــگل« بــه 
تــا ۲۷  شــاب،  ســاالر  و کارگردانــی  نویســندگی 
ــاد روی  ــاوران نجف آب ــرای خ ــاه در فرهنگس خردادم

صحنــه مــی رود.
 خانــه  موســیقی حــوزه  هنــری اصفهــان دومیــن 
نشســت ماهانــه  موســیقی خــود را بــا موضــوع 
ــی  ــی و جهان ــا و آســیب های موســیقی ایران راهکاره
ــرکت  ــرای ش ــدان ب ــد. عالقه من ــزار می کن ــدن برگ ش
در ایــن نشســت می تواننــد جمعــه ۲۷ مردادمــاه 
رأس ســاعت ۹ صبــح بــه خانــه هنرمنــدان اصفهــان 

ــد. ــه کنن مراجع
ــا محوریــت   جشــنواره ادبــی »رقــص ســقوط« ب
اشــعار طنــز از ســوی مدیریــت ویژه برنامه هــای 
شــهری ســازمان فرهنگی تفریحــی برگــزار می شــود.

ــه ایــن روزهــا در نمایــش   ســوگل قالتیــان ک
»بانویــی از اســلو« بــه کارگردانــی علــی اتحــاد و 
ــد،  ــش می کن ــای نق ــری ایف ــی جعف ــد رحیم مجی
دربــاره نقشــش گفــت: نقشــی را در نمایــش »بانویی 
ــی  ــام نقش های ــا تم ــه ب ــم ک ــازی می کن از اســلو« ب
ــت.  ــاوت اس ــرده ام، متف ــازی ک ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ک
اینجــا اصــال بــازی رئــال نــدارم و کار یــک ادای 
دینــی اســت بــه ســینمای نــوآر و مــا بایــد خیلــی از 

ــم. ــاده کنی ــوآر را در کار پی ــبک ن ــای س المان ه
 صمدیــان از ســاخت ادامــه فیلمــی دربــاره عباس 
ــی از  ــتمی یک ــت: کیارس ــر داد و گف ــتمی خب کیارس
ــرار  ــن ق ــن م ــوی دوربی ــه جل ــود ک ــی ب بهترین های
گرفــت؛ امیــدوارم کــه دو یــا ســه قســمت دیگــر بــه 
ــا  ــه ب ــزده ثانی ــه و پان ــش دقیق ــاد و ش ــم »هفت فیل

ــم. کیارســتمی« اضافــه کن
 »جــوزف بولونیــا«، بازیگــر، نویســنده و کارگــردان 
ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــس از ســه ســال مب ــی، پ آمریکای

ســرطان در ســن ۸۲ ســالگی درگذشــت.
 نامزدهــای یازدهمیــن جشــن بــزرگ منتقــدان و 

نویســندگان ســینمایی ایــران اعــالم شــد.
ــی  ــه کارگردان ــکا« ب ــش »ماتریوش ــرای نمای  اج
پارســا پیروزفــر کــه در تماشــاخانه پالیــز روی صحنــه 

رفتــه اســت، تمدیــد شــد.
 تــام کــروز، بازیگــر فیلــم »مأموریــت غیرممکن« 
در حالــی کــه مشــغول فیلمبــرداری قســمت ششــم 

ایــن مجموعــه اکشــن بــود، مجــروح شــد.
 کیانــوش عیــاری، کارگــردان فیلــم »خانــه پدری« 
بــا انتقــاد از ایجــاد محدودیــت ســنی بــرای نمایــش 
ــدری« در  ــه پ ــم »خان ــت: فیل ــا در ســینما گف فیلم ه
ــادا نمایــش داده شــده و ایــن یــک دزدی  کشــور کان

محــرز اســت.

قســمت  عمومــی  عرضــه  بــا  همزمــان 
ــان  ــا کیانی ــهرزاد«، رض ــریال »ش ــتم س هش
از مخاطبــان خواســت نقــش »شــاپور« را 

تحلیــل کننــد و جایــزه بگیرنــد. 
هشــتمین قســمت از فصــل دوم ســریال 
ــا  ــور رض ــا حض ــاه ب ــهرزاد« ۲۲ مردادم »ش
پردیــس  در  برق نــورد  هومــن  و  کیانیــان 
ــوروش در ســالن شــماره ۱ و ۲  ســینمایی ک

ــد.  ــش درآم ــه نمای ب
ــی از  ــی رونمای ــه نوع ــه ب ــش ک ــن نمای ای
ــب  ــتقبال جال ــا اس ــود، ب ــد ب ــمت جدی قس
ــد.  ــه ش ــان مواج ــوی مخاطب ــی از س توجه
رضــا کیانیــان و هومــن برق نــورد از یــک 
ســاعت پیــش از شــروع ســانس اول در 
ــوروش  ــینمایی ک ــس س ــم پردی ــه پنج طبق
حضــور داشــتند و بــا عالقه منــدان بــه ســریال 
»شــهرزاد« کــه بــرای تماشــای قســمت 
ــرده  ــه ک ــت تهی ــه بلی ــن مجموع ــتم ای هش

بودنــد، بــا یــک شــاخه گل عکــس یــادگاری 
ــد.  گرفتن

در ادامــه و در آغــاز مراســم رونمایــی، کیانیان 
بــا حضــور روی ســن از اینکــه در کنــار مــردم 
را  »شــهرزاد«  ســریال  هشــتم  قســمت 
می بینــد، ابــراز خوشــحالی کــرد و گفــت: 
امیــدوارم امشــب در کنــار شــما شــب خوبــی 
ــم  ــن قســمت از »شــهرزاد« را ه باشــد و ای
مثــل قســمت های پیشــین دوســت داشــته 

باشــید.
 پــس از آن هومــن برق نــورد نیــز عنــوان 
کــرد: خیلــی خوشــحالم کــه قســمت هشــتم 

ــم.  ــما می بین ــا ش ــهرزاد« را ب ــریال »ش س
خوشــبختی  دو  ســریال  ایــن  در  مــن 
در  اول  فصــل  در  اینکــه  ابتــدا  داشــتم؛ 
کنــار علــی نصیریــان بــودم و دوم اینکــه 
 در فصــل دوم نیــز در کنــار رضــا کیانیــان 

هستم.

 رشد گروه های تئاتر
کیانیــان نیــز در ادامــه ســخنان برق نــورد 
پیــش فکــر  خاطرنشــان کــرد: ســال ها 
ــی رود؛  ــن م ــران از بی ــل بازیگ ــردم نس می ک
زیــرا در همــه جــای دنیــا بازیگــران خــوب در 

گروه هــای تئاتــر پــرورش می یابنــد. 
هــم  از  تئاتــر  انقــالب گروه هــای  اوایــل 
پاشــیدند و بازیگــران پرورش یافتــه کمتــری 

ــتیم.  داش
ــه  ــی ک ــات اتفاق ــس از آن در دوران اصالح پ
ــود کــه  ــن ب ــود و رخ داد ای ــارک ب ــی مب خیل
دوبــاره گروه هــای تئاتــر شــکل گرفتنــد، 
رشــد کردنــد و از دل آن گروه هــای تئاتــر، 
ــه  ــد ک ــرون آمدن ــی بی ــران بســیار خوب بازیگ
مانــدگار خواهنــد بــود؛ یکــی از آن هــا هومــن 
برق نــورد اســت کــه در تئاتــر، ســینما و 
ــت.  ــوده اس ــین ب ــه دلنش ــون همیش تلویزی
ایــن  از  بخشــی  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
محبوبیــت و موفقیــت بــه خــدا و بخشــی از 
آن بــه کوشــش خــودش مربــوط اســت.

 جایزه رضا کیانیان برای پاسخ به 
یک سؤال

کیانیــان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
اشــاره بــه ســؤاالتی کــه دربــاره شــیوه بــازی 
او می شــود، گفــت: بارهــا از مــردم شــنیده ام 
را خیلــی  از صحنه هــا  کــه چــرا بعضــی 
نمایشــی و بعضــی از صحنه هــا را بــه شــدت 
درونــی و حســی و بــه قــول معــروف خیلــی 
ــر  ــن ام ــه ای ــم ک ــازی می کن ــتی ب زیرپوس

ــه نقــش دارد.  نشــان از توجــه آن هــا ب
ــج  ــون پن ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
کتــاب دربــاره بازیگــری نوشــته اســت، اظهــار 
ــال حاضــر ۶۶ ســال ســن دارم،  ــرد: در ح ک
ــم کــه  پــس کارم را بلــدم و درنتیجــه می دان
ــم  ــای حســن فتحــی ه ــم. آق چــکار می کن
کارگــردان بســیار خــوب و درجــه یکــی اســت 
ــد. ــه خوبــی می دان و او هــم ایــن مــوارد را ب

ســریال  در  »شــاپور«  نقــش  بازیگــر 
یــک  می خواهــم  افــزود:  »شــهرزاد« 
ــرای  ــم ب ــزه ه ــه جای ــذارم. س ــابقه بگ مس
ــه ۵۰۰  ــک کارت هدی ــه ام؛ ی ــر گرفت آن در نظ
هــزار تومانــی و دو کارت هدیــه ۲۵۰ هــزار 
تومانــی؛ هــر فــردی بتوانــد بگویــد کــه چــرا 
ــف  ــای مختل ــاپور در صحنه ه ــخصیت ش ش
ــراد  ــی اف ــرای برخ ــرا ب ــد، چ ــر می کن تغیی
فیلــم بــازی می کنــد، امــا بــرای برخــی دیگــر 

ــا  ــه اش ب ــرا رابط ــد، چ ــازی نمی کن ــم ب فیل
همســرش بــه ایــن صــورت اســت، در حالــی 
کــه می دانــد همســرش او را دوســت نــدارد، 

می گیــرد. جایــزه 
رفتارهــای  تمــام  دلیــل  داد:  ادامــه  وی 
»شــاپور« در فصــل ســوم ســریال مشــخص 
خواهــد شــد؛ بنابرایــن تــا پایــان فصــل 
ــوارد را  ــن م ــد ای ــر بتوانی ــهرزاد« اگ دوم »ش
ــه صحنه هــای  ــا اشــاره ب ــد و ب ــح دهی توضی
ــای  ــل رفتاره ــد و دلی ــال بیاوری ــریال مث س
و  بیــان کنیــد  آن صحنه هــا  در  را  شــاپور 
ــهرزاد  ــایت ش ــرای س ــود را ب ــخ های خ پاس
ارســال کنیــد، بهتریــن نوشــته ها ایــن جوایــز 

ــرد.  ــد ک ــت خواهن را دریاف
تهیه کننــده  امامــی،  آقــای  می دانــم کــه 
ــد  ــه خواهن ــزی را اضاف ــم جوای ــریال، ه س
قســمت  ایــن گــزارش،  اســاس  کرد.بــر 
صبــح  »شــهرزاد«  دوم  فصــل  هشــتم 

دوشــنبه ۲۳ مردادمــاه عرضــه شــد. 
ایــن ســریال بــرای مخاطبــان در داخــل 
کشــور از طریــق خریــد لــوح فشــرده یــا 
اشــتراک در وب ســایت لوتــوس پلــی جهــت 
در  قانونــی  دانلــود  یــا  آنالیــن  تماشــای 

دســترس اســت. 
کشــور  از  خــارج  عالقه منــدان  همچنیــن 
بــا عضویــت در ســایت رســمی ســریال 
ــاهده  ــد را مش ــمت های جدی ــد قس می توانن
تهیه کننــد. روابــط  قانونــی  بــه صــورت  و 

شــهرزاد عمومــی 

دبیــر شــورای سیاســتگذاری جشــن خانــه ســینما بــا تأکیــد بــر 
اینکــه فرآینــد تغییــر شــیوه برگــزاری ایــن جشــن کپــی مطلــق از 
آکادمــی اســکار نخواهــد بــود،  گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا 
جشــن خانــه ســینما بــا داشــتن یــک مــکان ثابــت از خانــه بــه 

 دوشــی رهــا شــود. 
ــزار  ــون برگ ــه تاکن ــاتی ک ــرد: در جلس ــان ک ــوری بی ــورج منص ت
ــال،  ــه س ــدت س ــه در م ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــم، ب کرده ای
سیســتم جشــن را بــه یــک سیســتم کامــال حساب شــده و شــبیه 
آکادمــی تبدیــل کنیــم؛ البتــه نــه بــه آن مفهــوم کــه از آکادمــی 
اســکار کپــی کنیــم. نتیجــه  کار کشــورهایی را کــه آکادمــی دارنــد، 
بررســی می کنیــم تــا بــر اســاس شــرایط فرهنگــی و ســینمایی 
ــن ترتیــب  ــه ای ــه یــک دســتورکار درســت برســیم. ب خودمــان ب
جشــن خانــه ســینما را در یــک دوره ســه ســاله بــه شــیوه ای کــه 
پیش نویــس آن چنــد ســال قبــل تنظیــم شــده اســت، نزدیــک 

خواهیــم کــرد. 
ــاره  ایــن پیش نویــس کــه چنــد ســال قبــل آمــاده شــده،   او درب
توضیــح داد: پیــش از تعطیــل خانــه ســینما بنــا بــه درخواســت 
ــم  ــر از همکاران ــر دیگ ــراه ۶ نف ــه هم ــده ب ــت، بن ــره وق هیئت مدی
عبــدهللا اســکندری، کتایــون شــهابی، حســن حسن دوســت، 
ابوالحســن داوودی، احمــد امینــی و نظــام کیایــی، حــدود ســه 
ســال روی پیش نویســی کار کردیــم کــه آیین نامــه و ضوابطــی را 
ــه می کــرد. در آن دوران عــده ای  ــه ســینما ارائ ــرای جشــن خان ب
ــد؛  ــران آمدن ــه ای ــه ســینما ب ــوت خان ــه دع ــی اســکار ب از آکادم
ــو و از شــیوه  ــا گفت وگ ــا آن ه ــا مفصــل ب ــود ت ــت مناســبی ب وق
کار آکادمــی اســکار و تشــکیالت آن اطــالع حاصــل کنیــم. کپــی 
ــورت  ــه ای ص ــا مقایس ــم ت ــا گرفتی ــدارک آن ه ــم از م ــی ه کامل
گیــرد و در نهایــت پــس از ســه ســال، ســازوکار و اساســنامه ای 

تنظیــم شــد. ایســنا

ــروژه  ــن پ ــات ای ــرار« از اتفاق ــای بی ق ــریال »پاه ــده س تهیه کنن
ــن  ــه ای ــی صحن ــد از طراح ــدود ۹۰ درص ــرد: ح ــان ک ــت و بی گف

ســریال انجــام شــده اســت. 
ــرار  ــه ق ــرار« ک ــای بی ق ــریال »پاه ــاره س ــدی درب ــرج محم ای
ــرای پخــش در شــبکه  ــی آن را ب اســت منوچهــر  هــادی کارگردان
ــر عهــده داشــته باشــد، گفــت: ایــن ســریال ایــن  پنــج ســیما ب
ــا بازیگــران اســت و  روزهــا در حــال مذاکــره و بســتن قــرارداد ب
ــه ایــن  ملیــکا شــریفی نیا جــزو آخریــن بازیگرانــی اســت کــه ب

ــروژه پیوســته اســت. پ
 وی بــا اشــاره بــه پیش تولیــد ایــن پــروژه اظهــار کــرد: »پاهــای 
ــد و احتمــال  ــد خــود را می گذران ــن روزهــا پیش تولی ــرار« ای بی ق

دارد حــدود یــک هفتــه دیگــر کلیــد بخــورد. 
تهیه کننــده ســریال »پاهــای بی قــرار« در ادامــه گفــت: تــا 
االن حــدود ۹۰ درصــد از طراحــی صحنــه ایــن ســریال بــه پایــان 

رســیده کــه بخــش عمــده آن در شــهرک غزالــی اســت. همچنیــن 
ــران  ــی در ته ــه ای قدیم ــم در خان ــن ها ه ــی از لوکیش بخش های

اســت. 
ــا  ــاره طراحــی لبــاس ســریال نیــز اظهــار کــرد: آرت محمــدی درب
ماهــان طراحــی لبــاس ســریال را بــر عهــده دارد کــه لباس هایــی 

ــد.  ــا ۶۴ طراحــی می کن ــا فضــای ســال های ۵۷ ت را ب
وی در پایــان توضیــح داد: از آنجایــی کــه داســتان ایــن ســریال 
در  بســتر قصــه  بــر می گیــرد،  در  را  تــا ۶۴  ســال های ۵۷ 
فضــای انقــالب می گــذرد کــه ایــن فضــا بیشــتر بــا مــردم 
ــع و شــخصیت های  ــا وقای ــدان ارتباطــی ب ــده می شــود و چن دی
ــرام،  ــه آ به ــی چــون پانت ــن بازیگران ــش از ای ــدارد. پی سیاســی ن
ــدا  ــودرزی، لین ــد گ ــی، حمی ــه مهین تراب ــگان، مهران ــعود رای مس
ــدی و  ــی، افســانه ناصــری، شــاهرخ اســتخری، آرش مجی کیان

ــد. مهــر ــته  بودن ــریال پیوس ــن س ــه ای ــتادی ب ــا اس علیرض
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،،
همزمان با عرضه عمومی قسمت 
هشــتم ســریال »شــهرزاد«، رضــا 
خواســت  مخاطبــان  از  کیانیــان 
نقــش »شــاپور« را تحلیــل کننــد و 

جایــزه بگیرنــد

رضا کیانیان برای تحلیل شخصیت »شاپور« جایزه گذاشت

واکاوی یک شخصیت مرموز

سینما

»یاردا« را در خوزستان می سازم
جدیدتریــن  دربــاره  ســینما،  کارگــردان  نجفــی،  فریــدون 
فعالیت هــای خــود گفــت: در حــال حاضــر فیلمنامــه آمــاده ای 
بــا عنــوان »یــاردا« در دســت دارم کــه بــرای بــه دســت آوردن 
حمایت هــای مالــی بایــد ایــن فیلمنامــه را بــه شــورای راهبــری 
ــم  ــا بتوان ــم ت ــال کن ــوان ارس ــودک و نوج ــتگذاری ک و سیاس

ــه دســت آورم.  ــر ب ــن اث ــرای ســاخت ای ــی را ب ــع مال مناب
ــواز  ــتان و در اه ــاردا« را در خوزس ــه »ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
و اطــراف مســجد ســلیمان می ســازد، عنــوان کــرد: ایــن 
ــر  ــان و روایتگ ــاره نوجوان ــکی باز« درب ــد »اس ــز مانن ــم نی فیل
قصــه یــک پســر ۱۲ ســاله ای اســت کــه می خواهــد در 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــا ب ــد؛ ام مســابقات ســوارکاری شــرکت کن
اســب او فروختــه شــده، یــک اســب دیگــر را بــه امانــت 
ــه  ــب ک ــن اس ــابقه ای ــزاری مس ــل از برگ ــرد؛ ۲ روز قب می گی
ــالش  ــم ت ــن فیل ــا در ای ــود و م ــم می ش ــت، گ ــش یارداس نام
ایــن نوجــوان و دوســتانش را بــرای پیــدا کــردن اســب                                                                   

. می بینیــم
 نجفــی بیــان کــرد: بخش هایــی از »یــاردا« در اروندکنــار، یعنــی 
ــن رو  ــرداری می شــود؛ از همی ــراق فیلمب ــران و ع ــن ای ــرز بی م

ــم.  ــم می بینی ــز در فیل ــن بچه هــا را نی ــاط ای ارتب
دربــاره زمــان فیلمبــرداری ایــن اثــر هــم بایــد بگویــم بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن روزهــا هــوای خوزســتان بســیار گــرم اســت، بــه 
نظــرم اواســط پاییــز یعنــی آبان مــاه زمــان خوبــی بــرای آغــاز 

فیلمبــرداری »یــاردا« باشــد. مهــر

کتاب ادبیات و 

مجموعه »قصه های قانون جنگل« منتشر شد
مجموعــه طنــز »قصه هــای قانــون جنــگل« نوشــته جمال الدیــن 

اکرمــی بــا تصویرگــری امیــر مفتــون روانــه بــازار کتاب شــد. 
ــگال  ــر بن ــا عنوان هــای »بب ــد ب ــج جل ــه شــامل پن ــن مجموع ای
و کانگــوروی بچــه بــه بغــل«، »تیغ تیغــو و تمثــال مبــارک 
شــیرخان«، »شــیرخان و خورشــت کلــم«، »دم دراز و ننــه کالغه« 
پیدایــش  و »ویــالی فیل خــان و خالــه کرگــدن« در نشــر 
ــمارگان  ــا ش ــه ب ــاب در ۶۰ صفح ــر کت ــت. ه ــده اس ــر ش منتش
۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۸۰۰۰ هــزار تومــان بــه چــاپ رســیده                                                                                     

ــت.  اس
در نوشــته پشــت جلــد ایــن مجموعــه عنــوان شــده: »قصه هــای 
ــش  ــد قهرمانان ــت، هرچن ــای ماس ــه دنی ــگل«، قص ــون جن قان
همگــی ســاکنان جنگلنــد. زندگــی در جنــگل هــم مقــررات 
خــودش را دارد؛ مقرراتــی کــه از قانــون جنــگل پیــروی می کنــد. 
ــگل را  ــون جن ــه قان ــتند ک ــا هس ــن قوی تره ــگل، ای ــوی جن ت
ــه عهــده  ــد و البتــه خودشــان هــم نظارتــش را ب تنظیــم می کنن
ــه کار نگیــری  ــد! کافــی اســت هــوش و آگاهــی ات را ب می گیرن

ــا کالهــت بیفتــد پــس معرکــه.  ت
هــر کتــاب چنــد قصــه طنــز دارد، گاهــی تلــخ، گاهــی شــیرین. 
ــودن کافــی  ــرای قدرتمنــد ب تــوی »قصه هــای قانــون جنــگل« ب
نیســت درختــی را از جــا بکنــی یــا تختــه ســنگی را ایــن ور و آن ور 
پرتــاب کنــی؛ کافــی اســت عقــل و آگاهــی ات را بــه کار بگیــری و 
بــدون ضایــع کــردن خــودت و حقــوق دیگــران، جســم و جانــت 

را از معرکــه در ِببــری.« ایبنــا

تئاتر

 سجاد افشاریان با »شرقی غمگین«
روی صحنه می رود

بــه  افشــاریان  ســجاد  نوشــته  غمگیــن«  »شــرقی  نمایــش 
ــه  ــاه روی صحن ــنبه ۲۲ مردادم ــی از دوش ــعید زارع ــی س کارگردان

مــی رود. 
ــر  ــده و رپ ــاهی، خوانن ــن ش ــید هوم ــیده، س ــزارش رس ــق گ طب
معــروف در کنــار ســجاد افشــاریان بــه عنــوان یکــی از دو بازیگــر 

ــور دارد.  ــی حض اصل
ــجاد  ــران: س ــد از: بازیگ ــاعته عبارتن ــش یک س ــن نمای ــل ای عوام
افشــاریان، ســید هومــن شــاهی، طــراح صحنــه: مصطفــی مرادیان، 
طــراح صــدا و موســیقی: آرش والــی، نقاشــی صحنــه و آکساســوار:  
ــاه،  ــارا اعظم پن ــی، س ــه حبیب ــری، عطی ــه امی ــجاع، آالل ــه ش هانی
ــه  ــینی، فاطم ــود حس ــردان: محم ــتیار کارگ ــری، دس ــه صفی فاطم
ســفیری، مدیــر صحنــه: میتــرا یزدانــی، منشــی صحنه: هانیــه 
ــعود  ــور: مس ــاخت دک ــودی، س ــه ج ــه: رقی ــتیار صحن ــاد، دس فره
رنجبــر شــیرازی، سرپرســت گرافیــک: رضــا چاوشــی، تیــم اجرایی: 
ســارا بقــا و فرشــاد ذکــری، عــکاس: نویــد غفــاری، مهــدی 
ســادیگی، تبلیغــات مجــازی: آریــن امیرخــان )فیلــم نیــوز(، روابــط 
ــژاد.  ــعید قاضی ن ــانه ای: س ــاور رس ــی، مش ــر قالیچ ــی: امی عموم

»شــرق غمگیــن« در دو ســانس ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ اجراهــای خــود را 
در »تماشــاخانه پالیــز« آغــاز خواهــد کــرد. 

تماشــاخانه پالیــز در تهــران، خیابــان کریم خــان، خیابــان عضــدی 
ــت.  ــده اس ــع ش ــالک ۶۹ واق ــپند، پ ــان س ــان(، خیاب ــی )آب جنوب

ایــران تئاتــر

کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
نامه های سیمین و جالل

جالل عزیزم...
M.Ghasemi@eskimia.ir

مریم قاسمیگروه فرهنگ

»دانشــور و آل احمــد بــه عنوان دو نویســنده 
مطــرح و تأثیرگــذار، نماینــده دورانــی پرفــراز 
ادبــی  و  اجتماعــی  حیــات  از  نشــیب  و 
ــی  ــد و بازخوان ــه شــمار می آین جامعــه مــا ب
زندگی شــان،  در  کنجــکاوی  و  آثارشــان 
ــی  ــک دوره تاریخ ــی ی ــت بازخوان در حقیق
اســت. نامه هــای دانشــور و آل احمــد نیــز از 

ــت. ــه اس ــته توج ــاظ شایس ــن لح همی
ــد  ــه قص ــگارش ب ــه ن ــا در لحظ ــن نامه ه ای
انتشــار آن چنــان کــه مثــا شــعر یــا داســتان 
نشــده اند؛  نوشــته  می شــود،  نوشــته 

ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــرف ب ــر دو ط ــا ه ام
ــا  ــاس ب ــان در قی ــه نامه هایش ــته اند ک داش
ــد  ــته هایی متفاوتن ــول، نوش ــای معم نامه ه
و بایــد از حــوادث روزگار در امــان بماننــد تــا 
ــار  ــکان انتش ــر ام ــی دیگ ــاید در زمان های ش
نیــز پیــدا کننــد؛ مثــا دانشــور خطاب بــه آل 

احمــد می نویســد: 
مــن کاغذهایــت را بــا تاریــخ مرتــب کــرده ام. 
حــاوی  اســت  شــده  کتابــی  خــودش 
تقریبــا  و  روحــی  حــاالت  دقیق تریــن 
سلســله آن هــا تــا حــدی مرتــب اســت؛ مثل 
ــم  ــتی تنظی ــه یادداش ــه دفترچ ــه روزان اینک
کــرده باشــی. )ج 1، نامــه 27 فروردیــن 

)1332
در حقیقــت ایــن نامه هــا از ایــن لحــاظ کــه 

میــان یــک زن و شــوهر رد و بــدل شــده اند، 
زن  ایــن  امــا  خصوصی انــد؛  نامه هایــی 
ــن  ــتند و در مت ــز هس ــنده نی ــوهر نویس و ش
ــه  ــر ب ــی عص ــی و ادب ــای اجتماع رویداده
ــن  ــه ای ــئله ب ــن مس ــد و همی ــر می برن س
ــز  ــام نی ــه ای ع ــی جنب ــته های خصوص نوش

می دهــد.
ــن  ــف ای ــرای توصی  کلمــه »نامــه« شــاید ب
نوشــته ها چنــدان رســا نباشــد. درواقــع 
ایــن نوشــته ها نامــه اســت، چــون مخاطــب 
و گیرنــده معینــی دارد و مطالــب آن تــا 
ــده از  ــب مطرح ش ــا مطال ــادی ب ــدود زی ح
جانــب همــان مخاطــب ارتبــاط دارد؛ امــا از 
بعضــی جهــات شــبیه بــه یادداشــت روزانــه 
ــه دیگــری  ــی خطــاب کــردن ب اســت و گوی

بهانــه ای اســت بــرای نوشــتن از خــود بــرای 
خــود. از ســوی دیگــر همیــن نوشــته ها 
بــرای آن کــس کــه در ســفر بــوده، گاه حکــم 
بنابرایــن  می کنــد.  پیــدا  نیــز  ســفرنامه 
ــت از  ــی اس ــی تلفیق ــوع ادب ــاظ ن ــه لح ب
ــن  ــفرنامه. ای ــه و س ــت روزان ــه، یادداش نام
بیشــتر  احمــد  آل  نامه هــای  در  ویژگــی 
دیــده می شــود. دانشــور ضمــن اشــاره 
ــد  ــه آل احم ــاب ب ــب، خط ــن مطل ــه همی ب
ــرای خــودت مثــل  می نویســد: مطالبــی را ب
یادداشــت هایت یادداشــت کــرده ای و اگــر 
خطــاب اول نامــه یعنــی »ســیمین عزیــزم« 
را برداریــم، آن طــور می شــود. )ج1، نامــه 
20 خــرداد 32(« )ج1نامه هــای ســیمین 

ــد، ص 8-10( ــال آل احم ــور و ج دانش

کوتاه اخبار 

 اجرای نمایش »سوگلی و آب« 
در خانه کودک

ــن  ــرای اولی ــوگلی و آب« ب ــش »س نمای کیمیای وطن
بــار از ســوی کــودکان گــروه هنرهــای نمایشــی خانــه کــودک 

از ۲۵ مرداد تا ۳ شهریور اجرا می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــن  ــان ای ــا بی ــودک ب ــه ک ــس خان ــان، رئی ــهرداری اصفه ش
مطلــب گفــت: نمایــش »ســوگلی و آب« بــه کارگردانــی زهــرا 
ــا محوریــت آب و محیــط زیســت تهیــه شــده  طباطبایــی ب
ــودک ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  ــه ک ــه در خان ک

ــد.  ــرا درمی آی ــه اج ــان ب اصفه
نفیســه حبیب الهــی اظهــار داشــت: ایــن نمایــش بــه 
ــواد  ــازی »ج ــر« و آهنگس ــا آریان ف ــندگی »محمدرض نویس
ســازمان  تخصصــی کــودک  دفتــر  ســوی  از  رضایــی« 
ــا همــکاری گــروه  فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان و ب
ــا ۳ شــهریورماه ســاعت ۱۹  ــوا از ۲۵ مردادمــاه ت ــری هی هن
در داخــل پــارک خانــه کــودک واقــع در بوســتان ملــت، حــد 
ــی رود. ــه م ــل آذر روی صحن ــل و پ ــه پ ــی و س ــل س فاص

ــده در  ــودکان آموزش دی ــر از ک ــش از ۱۰ نف ــزود: بی  وی اف
ــار  ــن ب ــرای اولی ــودک ب ــه ک ــی خان ــای نمایش ــروه هنره گ

نمایــش »ســوگلی و آب« را اجــرا می کننــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان بــرای هماهنگــی و رزرو 
ــن نمایــش و همچنیــن کســب اطالعــات بیشــتر  بلیــت ای
بــا شــماره ۳۶۲۷۵۰۴۰ )خانــه کــودک( یــا  می تواننــد 

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــماره ۰۹۱۳۶۳۰۹۸۴۸ تم ش

نام فیلم جدید اصغر فرهادی 
مشخص شد

فیلــم اســپانیایی زبان اصغــر فرهــادی، محصــول ســال ۲۰۱۸، 
 )Todos lo saben همــه می داننــد« )بــه اســپانیایی«
نــام گرفــت. ایــن فیلــم یــک درام خانوادگــی و یــک تریلــر 
روان شناســانه اســت. در جریــان ایــن فیلم دزدیده شــدن یک 
دختربچــه باعــث برمــال شــدن رازهــای مگــوی یــک خانــواده 
 می شــود. ایــن پــروژه ســینمایی بــه زبــان اســپانیایی اســت 
و بازیگــران اصلــی آن پنلوپــه کــروز و خاویــر بــاردم خواهنــد 
ــردار مطــرح اســپانیایی  ــن، فیلمب ــود. خــوزه لوییــس الکی ب
کــه در هفتادمیــن جشــنواره لوکارنــو از وی بــه صــورت ویــژه 
ــر  ــروژه را ب ــن پ ــرداری ای ــرار اســت تصویرب ــل شــد، ق تجلی

عهــده داشــته باشــد. ســینماپرس

رؤیا افشار با وجود درگذشت مادرش 
روی صحنه رفت

بازیگــر نمایــش »صبــح یــه روز لعنتــی« بــا وجــود درگذشــت 
ــه داد.  ــر نمایشــی ادام ــن اث ــود در ای ــازی خ ــه ب ــادرش ب م
حســن باســتانی، نویســنده و کارگــردان نمایــش، پــس 
ــفانه  ــت: متاس ــاگران گف ــه تماش ــاب ب ــرا خط ــان اج از پای
امــروز شــنیدیم کــه مــادر خانــم رؤیــا افشــار از دنیــا رفتــه و 
ایــن یکــی از بدتریــن اتفاقاتــی بــود کــه امشــب بــرای ایــن 
بازیگــر توانمنــد تئاتــر کشــورمان افتــاده؛ امــا بــه خــود افتخار 
می کنیــم کــه ایشــان بــه احتــرام شــما تماشــاگران در اولیــن 
ــه حاضــر شــدند. ایســنا روز درگذشــت مادرشــان روی صحن

تئاتر

 »رؤیای پرواز در جنگل سبز« 
روی صحنه رفت

ــه کارگردانــی  نمایــش »رؤیــای پــرواز در جنــگل ســبز« ب
و نویســندگی مجتبــی طالبــی از ۲۴ مردادمــاه تــا ۱۰ 
شــهریور از ســاعت ۱۹:۳۰ در آمفی تئاتــر کوثــر مجتمــع 
فرهنگی هنــری کوثــر اصفهــان روی صحنــه مــی رود. 

فرهنگی هنــری  مجتمــع  مدیــر  مکارمــی،  حمیدرضــا 
ــتان  ــش، داس ــرای نمای ــت: ماج ــاره گف ــن ب ــر در ای کوث
ــروز  ــن ام ــه ۶۰ و والدی ــروز ده ــودکان دی ــتالژیک ک نوس
ــای  ــود صندوقچــه  آق ــد کب ــر گنب ــری زی ــروه هن اســت. گ
حکایتــی را برمی دارنــد و از میــان حکایــات  داســتانی 
ــا  ــرای م ــد. ماج ــاب می کنن ــا انتخ ــرای بچه ه ــذاب ب ج
قصــه جنــگل ســبزی اســت کــه دو حیله گــر وارد آن 
ــد؛  ــب بدهن ــات را فری ــد حیوان می شــوند و شــروع می کنن

ــا... .  ــت دان ــت الک پش عاقب
ــور نمایــش بســیار جــذاب  ــزود: دک ــه اف مکارمــی در ادام
ــای  ــده و جذابیت ه ــی ش ــودکان طراح ــرای ک ــی ب و دیدن
ــدان  ــور و موســیقی های مناســب صــد چن ــش را دک نمای

می کنــد. 
ــه  ــل را این گون ــر عوام ــری کوث ــع فرهنگی هن ــر مجتم مدی
ــر  ــود، امی ــور، علیرضــا بال ــداد غالم پ ــد: مه معرفــی می کن
کالهــدوز، حامــد جعفرپــور، ســعید نیــک زاد، جــواد رجبی، 
ــه  ــی، مرضی ــه عبداله ــی، اله ــواد نظیف ــاز، ج ــعید جانب س
طیبــی، پریســا پورنــادر، فرهــاد نجومی پــور، مهــدی مطهــر 
ــوان بازیگــر  ــه عن ــی ب ــگار حاج زمان و بازیگــر خردســال: ن
ــل  ــد عوام ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــش ب ــن نمای در ای
نمایــش: دســتیاران کارگــردان: زهــرا حیــدری، امیــر 
ــدارکات و  ــر ت ــی، مدی ــواد رضای ــاز: ج ــدوز، آهنگس کاله
پشــتیبانی: حمیــد طالبــی، مدیــر صحنــه: جــواد نظیفــی، 
دســتیار صحنــه: مجتبــی صادقــی، طــراح پوســتر و 

ــلیمانی. ــن س ــور: امی بروش
 گفتنــی اســت گــروه نمایشــی بــرای تماشــاگران نمایــش 
محیطــی »بــازی بــازی نمایــش« را پیــش از اجــرای 
نمایــش اصلــی در فضــای بیرونــی ســالن بــه اجــرا 
درمــی آورد. عالقه منــدان بــرای دیــدن ایــن نمایــش شــاد 
و موزیــکال می تواننــد بــه ســالن آمفی تئاتــر مجتمــع 
ــجد  ــی خ مس ــان ج ــع در خیاب ــر واق ــری کوث فرهنگی هن
ــن ۳۵۲۱۲۴۷۵  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــد ی ــه کنن ــی مراجع عل

ــد.  ــاس بگیرن تم
ــن نمایــش توســط اســتاد صدرالدیــن حجــازی  ــگ ای زن
نواختــه خواهــد شــد. صدرالدیــن حجــازی، بازیگــر 
حرفــه ای پیشکســوت تئاتــر و ســینمای کشــور اســت کــه 
ــه ایفــای نقــش  تاکنــون در بیــش از ۳۰۰ فیلــم و تئاتــر ب
پرداختــه و در ســال ۵۶ عنــوان بهتریــن بازیگــر تئاتــر را بــه 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص خ

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

فرزند کشمیر
نویسنده محمدعلی جعفری

قیمت 7 هزار و 700 تومان
نشر روایت فتح    

کودک باتالق
نویسنده ِشبون داد

قیمت 29 هزار تومان
نشر پیدایش 

ایزدبانوان در فرهنگ و اساطیر 
ایران و جهان

نویسنده صدرالدین طاهری
قیمت 12 هزار تومان

نشر روشنگران و مطالعات 
زنان   

ملیکا شریفی نیا به »پاهای بی قرار« پیوستاز آکادمی اسکار کپی مطلق نکردیم
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 عملیات حج در فرودگاه ها 

با کمترین مشکل انجام می شود
ــت:  ــور گف ــای کش ــج فرودگاه ه ــات ح ــئول عملی مس
ــی  ــود هماهنگ ــا وج ــا ب ــج در فرودگاه ه ــات ح عملی
بــا ارگان هــای مختلــف بــا کمتریــن مشــکل در حــال 

انجــام اســت. 
ــات  ــه عملی ــی ک ــاره فرودگاه های ــوی درب ــود رض محم
ــت: در  ــار داش ــود، اظه ــام می ش ــا انج ــج در آن ه ح
ــرودگاه در سراســر کشــور حجــاج  حــال حاضــر ۲۰ ف
را بــه ســرزمین وحــی منتقــل می کننــد. هــر فــرودگاه 
ــرودگاه  ــد اســتان را پوشــش می دهــد. ف حجــاج چن
امــام خمینــی)ره( تــا ایــن لحظــه بیشــترین پروازهــا 
را داشــته اســت. از آغــاز عملیــات، ۱۲۴ پــرواز حجــاج 
را از ایــران بــه مدینــه و جــده انتقــال داده اســت. ایــن 
پروازهــا از خطــوط هوایــی ایــران و عربســتان انجــام 
ــئولیت  ــتان مس ــی عربس ــرکت هوای ــت. ش ــده اس ش

ــده دارد.  ــر عه ــاج را ب ــد از حج ــی ۲۵ درص جابه جای
ــه  ــال وقف ــک س ــا ی ــال ب ــج امس ــزود: ح ــوی اف رض
اعــزام  اواخــر فروردیــن کــه  از  انجــام می شــود. 
ــرکت  ــد، ش ــی ش ــی قطع ــرزمین وح ــه س ــاج ب حج
ــات  ــه ســرعت مســئوالن عملی فرودگاه هــای کشــور ب
حــج فرودگاه هــا را انتخــاب کــرد و بیــش از ۱۰۰ 
ــون  ــد. تاکن ــزار ش ــی برگ ــی و بین الملل ــه داخل جلس
و  ارگان هــا  میــان  خوبــی  بســیار  هماهنگی هــای 
ــا  ــا ب ــده و پروازه ــام ش ــی انج ــرکت های هواپیمای ش

کمتریــن مشــکل انجــام می شــود. صداوســیما

پیشنهاد واردات جسد
ــنهاد  ــور از پیش ــی کش ــکی قانون ــازمان پزش ــس س رئی
ایــن ســازمان بــرای واردات جســد بــه کشــور خبــر داد. 
دکتــر احمــد شــجاعی دربــاره اینکه آیــا پزشــکی قانونی 
جســدی بــرای تشــریح در اختیــار دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی قــرار می دهــد یــا خیــر، اظهــار کــرد: افــرادی 
ــد  ــدا کنن ــان را اه ــا اجسادش ــد ت ــت می کنن ــه وصی ک
یــا اجســاد ناشناســی کــه پــس از شــش مــاه کســی 
بــه سراغشــان نیامــده باشــد، بــا کســب اجــازه قانونــی 
از مقــام قضایــی بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
تحویــل داده می شــوند. وی دربــاره تعــداد ایــن اجســاد 
نیــز گفــت:  تعــداد ایــن اجســاد بســیار انــدک اســت و 
ــد؛  ــع نمی کن ــکی را رف ــوم پزش ــگاه های عل ــاز دانش نی
ــا  ــال تنه ــول س ــت در ط ــن اس ــه ممک ــوری ک ــه ط ب
ــه درد  ــه دانشــگاه داده شــود کــه ایــن ب یــک جســد ب

ــورد.  ــگاه نمی خ دانش
ــد از  ــکان واردات جس ــاره ام ــن درب ــجاعی همچنی ش
ــه  ــم ک ــنهاد داده ای ــا پیش ــت: م ــور گف ــه کش ــارج ب خ
ــان  ــن می ــه در ای ــد ک ــد بیاورن ــور جس ــارج از کش از خ
ــم  ــا ه ــد و م ــی کردن ــام آمادگ ــا اع ــی از گروه ه بعض

ــم.  ــکاری می کنی ــا هم ــا آن ه ــه ب ــم ک گفتی
رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور دربــاره اینکــه 
آیــا تاکنــون واردات جســد انجــام شــده یــا خیــر، اظهار 
ــوده،  ــا اگــر ب ــون واردات جســد نداشــتیم ی کــرد: تاکن
ــن  کار  ــر ای ــا اگ ــوده اســت؛ ام ــم ب ــداد آن بســیار ک تع
انجــام شــود، نیــاز دانشــگاه رفــع می شــود. خبــر فارســی

جامعه
ازدواج، درمانگاه نیست

»ازدواج کنــد خــوب می شــود«، »درمــان ایــن درد ازدواج 
اســت«، »بچــه ام مریــض نیســت، بدخلقــی اش مــال 
بی زنــی اســت« و... ؛ حتمــا بارهــا جماتــی مشــابه این هــا 
را شــنیده اید کــه وقتــی پــای صحبــت بدخلقــی، رفتارهــای 
عجیــب و بیمارگونــه یــا اختــاالت رفتــاری کســی بــه میــان 
افــراد  می شــوند.  شــنیده  اطرافیــان  زبــان  از  می آیــد، 
یادشــده گاه بیمــاران بالقــوه یــا بالفعلــی هســتند که با فشــار 
اطرافیــان بــه یــک زندگــی زناشــویی وارد می شــوند و اغلــب 
بــه یکــی دو ســال نرســیده، مهــر طــاق را پــای عقدنامه شــان 
می بیننــد. حقیقــت ایــن اســت کــه ازدواج هیــچ بیمــاری را 
ــانه ها  ــان در رس ــا روان شناس ــن را باره ــد. ای ــان نمی کن درم
ــا  ــه ب ــی هســتند ک ــم خانواده های ــوز ه ــد و هن ــام کرده ان اع
ــی  ــک زندگ ــای ی ــاس، پایه ه ــنتی و بی اس ــخه های س نس
ــا  ــی کام ــی گاه ــای روان ــد. بیماری ه ــا می کنن سســت را بن
مشــهود هســتند و گاهــی پشــت پــرده رفتارهــای اجتماعــی 
ــال  ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــرار می گیرن ــده ق ــا کنترل ش ــندیده ی پس
ــان از ایــن رفتارهــا کافــه  ــر، همــه اطرافی ــط نزدیک ت در رواب
ــال  ــع، احتم ــن مواق ــد. در ای ــتوه می آین ــه س ــوند و ب می ش
اختــاالت شــخصیت پررنــگ می شــود. اختاالتــی کــه 
ــان.  ــخت تر از آن درم ــوند و س ــا می ش ــخت برم ــی س خیل
ــان  ــکان نش ــی و روان پزش ــان بالین ــی های روان شناس بررس
ــد،  ــخصیت دارن ــال ش ــه اخت ــانی ک ــناخت کس ــه ش داده ک
ــن  ــرا ای ــدت کار ســاده ای نیســت؛ زی ــای کوتاه م در برخورده
افــراد غالبــا در ابتــدای آشــنایی تصویــر بســیار خوبــی از خــود 
ــد. آن هــا ممکــن اســت  ــه جــای می گذارن در ذهــن شــما ب
ــوب و  ــراد خ ــی اف ــای اجتماع ــه کاری و فعالیت ه در حیط
شایســته ای جلــوه کننــد. عــاوه بــر ایــن، فــرد دچــار اختــال 
ــا  ــر زیب ــراد دیگ ــیاری از اف ــد بس ــد مانن ــخصیت می توان ش
ــاره او  و باهــوش باشــد و چنیــن چیــزی موجــب شــود درب
ــی متخصصــان روان شــناس  ــد. حت ــدا کنی ــی پی ــگاه مثبت ن
در جلســه اول درمــان، تشــخیص درســتی دربــاره آن هــا 
نمی دهنــد. دومیــن چیــزی کــه شناســایی فــرد دارای 
اختــال شــخصیت را دشــوار می ســازد ایــن اســت کــه بــرای 
شــخص او الزم اســت بــه طــور دقیــق از گذشــته اش، به ویــژه 
الگوهــا و مشــکات رفتــاری و روابط ناخوشــایند او بــا دیگران 
و... اطــاع کافــی داشــت. از آنجــا کــه در اوایــل رابطــه، دوران 
ــردن  ــی ب ــل نامــزدی، پ ــی اوای آشــنایی، خواســتگاری و حت
بــه چنیــن گذشــته ای میســر نیســت، بنابرایــن هیــچ تعجبــی 
نــدارد کــه نتــوان در اوایــل آشــنایی چنین فــردی را شــناخت. 
بنابرایــن نســخه ای کــه پیچیــده می شــود، مشــورت اســت. 
ــر  ــما باالت ــردن از ش ــر و گ ــک س ــه ی ــی ک ــا کس ــاوره ب مش
اســت، بیشــتر می دانــد، بیشــتر تجربــه کــرده و علــم 
بیشــتری دارد. مشــخصا چنیــن کســی نمی توانــد همســایه، 
ــی  ــوم و خویــش میانســال شــما باشــد؛ وقت ــا ق دوســت ی
ــه میــان می آیــد و می خواهیــد  پــای ســنجش شــخصیت ب
فــردی را کــه قــرار اســت شــریک زندگــی شــما باشــد، از نظــر 
ــک  ــراغ ی ــد س ــنجید، بای ــخصیتی بس ــی و ش ــامت روان س

ــد. دانــا روان شــناس دلســوز و کارآزمــوده بروی

کوتاه حوادث 
 نجات جان دختر پاکستانی 

در فرودگاه امام
مســافر پــرواز دبــی در فــرودگاه امــام خمینــی)ره( از مرگ 

ــات یافت.  نج
ــی  ــای دب ــی ف ــرواز ۲۴۲ هواپیمای ــافران پ ــی از مس یک
کــه یــک دختــر ۲۷ ســاله بــه نــام »کاوان فاطیمــا« تبعــه 
پاکســتان بــود، بــا حــال وخیــم در ترمینــال شــماره یــک 
ــا  ــد. ب ــاهده ش ــی)ره( مش ــام خمین ــی ام ــهر فرودگاه ش
مشــاهده وخامــت حــال مســافر و در شــرایطی کــه مــادر او 
تنهــا قــادر بــه صحبــت بــه زبــان پاکســتانی بــود، عملیــات 
ــد  ــخص ش ــت و مش ــام گرف ــافر انج ــری از مس نبض گی
ــه  ــتانه ورود ب ــب و در آس ــت نامناس ــار در وضعی ــه بیم ک
شــرایط کمــا قــرار دارد. بافاصلــه کمک هــای اولیــه بــرای 
امدادرســانی بــه ایــن بیمــار انجــام شــد و عملیــات احیــاء 
ــهر  ــای ش ــور ترمینال ه ــس اداره ام ــی، رئی ــط صالح توس
ــم  ــت و تی ــورت گرف ــی)ره(، ص ــام خمین ــی ام فرودگاه
ــار  ــن بیم ــر بالی ــد ب ــی بع ــز لحظات ــرودگاه نی ــکی ف پزش
حاضــر شــد. پــس از انجــام عملیــات احیــاء، مســافر بیمار 
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــهر فرودگاه ــکی ش ــز پزش ــه مرک ب
ــد  ــخص ش ــه مش ــای اولی ــام آزمایش ه ــا انج ــزام و ب اع
کــه علــت وخامــت حــال وی، بیمــاری قبلــی بــوده اســت. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، پــس از انجــام اقدامــات الزم در 
مرکــز پزشــکی شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی)ره( ایــن 

فــرد توانســت بــه پــرواز خــود برســد. میــزان

انفجار منزل مسکونی در فردیس
انفجــار یــک منــزل مســکونی دو طبقــه در مشکین دشــت 

فردیــس یــک کشــته بــر جــای گذاشــت. 
در ایــن حادثــه یــک نفــر زیــر آوار محبــوس شــده بــود کــه 

پیکــر وی از زیــر آوار بیــرون کشــیده شــد. 
بــه گفتــه مامــوران آتش نشــانی ایــن حادثــه در اثــر نشــت 
گاز رخ داده اســت. جزئیــات بیشــتر ایــن حادثــه بــه زودی 

اعــام خواهــد شــد. ایرنــا

 دو گروگان ایرانی در استانبول 
آزاد شدند

دو گــروگان ایرانــی از اســارت آدم ربایــان در اســتانبول 
رهایــی یافتنــد و پلیــس ترکیــه یکــی از آدم ربایــان را 
ــری گردشــگران  ــن گروگانگی ــن چهارمی ــرد. ای دســتگیر ک
ایرانــی، طــی چنــد مــاه اخیــر در شــهر اســتانبول اســت. 
آزادی گروگان هــا پــس از آن میســر شــد کــه یکــی از 
آن هــا بــا فــرار از ســاختمان محــل اســارت خــود در منطقــه 
زیتــون بورنــو، از همســایگان و پلیــس درخواســت کمــک 
کــرد. در عملیــات پلیــس ســه تبعــه خارجــی دیگــر هــم 
کــه بــه گــروگان گرفتــه شــده بودنــد، آزاد شــدند. پلیــس 

ــرد. ــام ک ــی اع ــان را افغان ــت آدم ربای ــه ملی ترکی
بــه گفتــه افســر رابــط ناجــا در ســفارت جمهــوری اســامی 
و  آدم ربایــی پیش تــر  ایــن  مراتــب  ترکیــه  در  ایــران 
ــه  ــس ترکی ــئول در پلی ــای مس ــه مقام ه ــت ب ــه فوری ب
اطاع رســانی و پیگیری هــای الزم انجــام شــده بــود. 

جــام نیــوز

کنش    وا

وزیر پیشنهادی بهداشت   
مجلس های نهم و دهم همراهی بسیار خوبی با 

نظام سامت داشتند. خواهشم از مجلس این است 
که از سامت مردم غافل نشود. خوشبختانه بیشتر 
نمایندگان مجلس اهمیت مبحث »سامت« را باور 
دارند؛ اما الزم است تمام مجلس و همه دولت باور 

کنند که بخش هایی مثل »آموزش و پرورش« و 
»سامت« هزینه نیستند و برای موفقیت در اقتصاد، 

مردم باید سالم باشند و سالم بودن مردم، محور 
توسعه خواهد بود.

شهال کاظمی پور، جمعیت شناس   
۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان تشکیل 

می دهند؛ این در حالی است که روند جوانی در 
کشور رو به کاهش است. هم اکنون جوانان بیشترین 

جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ به طوری که 
۲۷ درصد آنان ۱۵ تا ۱۹ سال هستند که جمعیت 

آنان معادل ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. این در 
حالی است که ۳۲ درصد جوانان کشور ۲۰ تا ۲۴ 

ساله هستند و جمعیت 6 میلیون و ۴۰۰ هزار نفری 
را تشکیل می دهند و ۴۱ درصد جوانان )8 میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر( نیز در سن ۲۵ تا ۲۹ سالگی قرار 

دارند.

رئیس انجمن آسیب شناسی ایران   
امروز کشور در حوزه معضات زنان و کودکان به سمت 

بهبودی حرکت می کند و در بحث طاق به عنوان 
یکی از مهم ترین معضات، در برخی از استان ها روند 
بهتری را شاهد هستیم. ما در انجمن آسیب شناسی 

اجتماعی ایران با توجه به فعالیت کشوری شاهد 
هستیم که طی این سال ها آسیب ها بیشتر از گذشته 

رصد شدند و درخصوص آن ها سازماندهی مطالعاتی و 
فعالیت های بیشتری انجام گرفت. خوشبختانه امروز 
می دانیم آسیب ها تا چه میزان در کشور وجود دارد و 

در کدام یک از استان ها بیشتر است و معضات به 
طور شفاف مشخص هستند؛ اتفاقی که طی سال های 

گذشته اصا وجود نداشت.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و 
پرورش   

ما ۴ گروه را در نظام رتبه بندی قرار داده ایم؛ یک 
گروه که تحت عنوان معلم هستند و در سر کاس 

تدریس می کنند. گروه دوم کارکنان آموزشی هستند؛ 
افرادی که در مدرسه به عنوان مدیر، مشاور و معلم 

پرورشی فعالیت می کنند. گروه سوم افرادی هستند 
که در حوزه ستادی و اداری مشغول به کارند و گروه 

چهارم نیز صرفا به صورت اداری استخدام شده اند 
که نیروهای خدماتی هستند و در رتبه بندی قرار 

نمی گیرند. باید نظام ارتقای گروه چهارم جدا دیده 
شود؛ اما سه گروه اول بر اساس شاخص ها رتبه 
کسب خواهند کرد. اگر فردی مسئولیت بیشتری 

داشته باشد، بدون در نظر گرفتن شاخص ها 
نمی تواند رتبه باالتری نیز دریافت کند.

اظهارات عجیب پسر دانشجو در باره قتل خیالی

عصــر شــنبه ۲۱ مــرداد امســال، پســر جوانــی وارد کانتــری 
ــان رفــت و  ــاق افســر نگهب ــه ســمت ات ــازار شــد و ب ۱۱۳ ب
بــه مأمــور کانتــری کــه پشــت میــز نشســته بــود، گفــت: 
ــواده ام در  ــه خان ــنبه ک ــته ام. پنجش ــتم را کش ــن دوس »م
ــی  ــل پتوی ــدش را داخ ــتم و جس ــد، او را کش ــه نبودن خان
پیچیــدم و بــا کمــک راننــده آژانســی، آن را در قطعــه ۳۳۰ 
بهشــت زهــرا دفــن کــرده ام. مــن قاتــل هســتم و از شــما 

ــد.« ــرا بازداشــت کنی ــه م می خواهــم ک
اظهــارات پســر ۲۰ ســاله آنقــدر تکان دهنــده بــود کــه 
بافاصلــه بــا دســتور بازپــرس کشــیک جنایــی بازداشــت 
ــعبه  ــه ش ــات ب ــرای تحقیق ــنبه ب ــح روز یکش ــد و صب ش
ســوم دادســرای امــور جنایــی تهــران منتقــل شــد. بابــک، 
ــتاد،  ــی آذر ایس ــجاد مناف ــرس س ــل بازپ ــه مقاب ــی ک زمان
مدعــی شــد کــه یکــی از دوســتانش را بــه قتــل رســانده 

اســت.
ایــن در حالــی بــود کــه مــادر پســر جــوان گفــت: 
دوســتی  اصــا  پســرم  کنیــد  بــاور  قاضــی  »آقــای 
ــر از  ــه نف ــا س ــا ب ــد. او تنه ــد او را بکش ــه بخواه ــدارد ک ن
ــم  ــا ه ــه آن ه ــه هم ــاط دارد ک ــگاهی هایش ارتب هم دانش

حــال خوبــی دارنــد.
جنایــت  مرتکــب  می گویــد  پنجشــنبه ای کــه  دربــاره 
ــر  ــه س ــد ب ــت می خواه ــم و او گف ــه بودی ــا خان ــده م ش
ــل  ــه دلی ــرم ب ــر خواه ــرود. پس ــرم ب ــر خواه ــزار پس م
ــه  مشــکات روحــی شــدید حــدود ۴۰ روز قبــل دســت ب
ــش  ــم چهلم ــم مراس ــل ه ــد روز قب ــی زد و چن خودکش
ــه بهشــت  ــد ب ــت می خواه ــی گف ــی وقت ــزار شــد. حت برگ
ــی  ــا وقت ــم؛ ام ــی نکردی ــچ مخالفت ــا او هی ــرود، ب ــرا ب زه
ــی اش  ــون تومان برگشــت متوجــه شــدیم گوشــی ۳ میلی
ــه راننــده آژانــس داده اســت. بابــک  را بــه جــای کرایــه ب
هیــچ ســابقه بیمــاری نداشــت؛ ولــی ســه روز اســت کــه 
حــاالت و رفتــارش تغییــر کــرده و وضعیتــش بــه قــدری 
ــا  ــم؛ ام ــتان بردی ــه بیمارس ــه او را ب ــده ک ــده ش نگران کنن
بیمارســتان گفتنــد کــه جــا ندارنــد و بــرای اول مهــر بــه مــا 
وقــت دادنــد تــا بابــک را بســتری کننــد. ولــی بــاور کنیــد 
ــرای بچــه  ــن اتفــاق ب ــد و ای ــم دی ــی کــه یــک فیل از زمان
خواهــرم رخ داد روحیــه اش تغییــر کــرد و مریــض شــد.«

در ادامــه تحقیقــات و بــا توجــه بــه نظریــه پزشــکی 
ــی  ــدید روان ــال ش ــار اخت ــوان دچ ــر ج ــه پس ــی ک قانون
اســت، بازپــرس جنایــی دســتور بســتری پســر جــوان را 

ــرد. ــادر ک ــی ص ــتان روان در بیمارس
 وجدان زشــتی را کشتم

ــرار  ــی را تک ــود و کلمات ــته ب ــرد نشس ــک آرام و خونس باب
می کــرد. آرامــش نگاهــش، خبــر از شــرایط روحــی 

وخیمــش داشــت.
 از کــی وضــع روحی ات تغییر کرد؟ 

از زمانــی کــه فیلــم امریکایــی »لوســی« را دیــدم. داخــل 
ــرل  ــد و او را کنت ــته بودن ــتگاه کار گذاش ــی دس ــکم زن ش

می کردنــد.
 فیلــم را چــه زمانی دیدی؟ 

سه یا چهار روز قبل.
 مادرت می گوید گفته ای که تروریســت ها 

دنبالت هستند؟
ــن  ــر م ــی س ــد بای ــد. می خواهن ــت می گوی ــه، درس  بل

بیاورنــد، می ترســم.
 گفتــه ای کــه قتل انجام دادی؟ 

بلــه، نفــس لوامــه ام را کشــته ام. نفــس کثیفــم را کشــته ام، 
ــود. ۳ ســال  ــرده ب ــه کثیفــی ب وجــدان زشــتی کــه مــرا ب
قبــل، بــه دختــر یکــی از اقــوام عاقه منــد شــدم. ابتــدا از 
طریــق وایبــر و بعــد از آن از طریــق تلگــرام بــا او در تمــاس 
بــودم. وقتــی حســی را کــه بــه او داشــتم گفتــم، بــا مــن 
ــم و او  ــادرم هــم موضــوع راگفت ــه م ــرد. ب قطــع رابطــه ک
گفــت هنــوز زود اســت. بعــد از آن دیگــر بــا هیــچ دختــری 
ــم نرســیده  ــه هدف ــه ب ــرای آنک ــردم و ب ــرار نک ــاط برق ارتب
بــودم تنهــا شــدم تــا اینکــه بــه بلــوغ فکــری رســیدم. آن 

زمــان بــود کــه فهمیــدم عشــق واقعــی فقــط خداســت.
 با جســد چه کردی؟ 

آن را بــه بهشــت زهــرا انتقــال دادم و در قطعــه ۳۳۰ 
ــردم. ــاک ک خ

 حــاال چرا آنجا؟ 
ــوم و  ــت می ش ــم اذی ــر می کن ــرخاله ام فک ــه پس ــی ب وقت
بــا خــودم می گویــم کــه چــرا یــک جــوان ۲۷ ســاله بایــد 

خــودش را بکشــد.
 شــماره ای از فریدون - مقتول خیالی - داری؟

 شــماره تلفنش همان شماره تلفن خودم بود.
 درس خواندی؟

ــی  ــم خیل ــتم و درس ــوم هس ــال س ــجوی س ــه، دانش بل
ــوب  ــا خ ــم اص ــه حال ــوس ک ــا افس ــت؛ ام ــوب اس خ

بخوابــم. می خواهــم  نیســت. 

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه اجتماعی

بــر اســاس آخریــن آمارهــا در ایــران حــدود 
یــک میلیــون نفــر بــه صــورت مــداوم الــکل 
ــد. از ایــن تعــداد ۳۰ درصــد  مصــرف می کنن

زن و ۷۰ درصــد مــرد هســتند. 
هــر چنــد ایــن آمــار بســیار اندکــی از کشــور 
ــا  ــران را شــامل می شــود، ام ــی ای 8۰ میلیون
بــا توجــه بــه حساســیت هایی کــه در جامعــه 
ــن  ــود دارد همی ــکل وج ــرف ال ــه مص ــا ب م

ــدار هــم هشــداردهنده اســت.  مق
مصرف کننــده  افــراد  تعــداد  اســاس  بــر 
ــان را دارد  ــگاه ۱66 در جه ــران جای ــکل، ای ال
کــه جایگاهــی قابــل قبــول اســت؛ امــا نکتــه 
نگران کننــده میــزان مصــرف الــکل در ایــران 

اســت. 
ــر  ــه ۱۹ از نظ ــران رتب ــا ای ــاس آماره ــر اس ب
میــزان مصــرف الــکل توســط هــر فــرد 
الکلــی را دارد؛ رتبــه ای کــه حتــی از کشــوری 

ــت. ــتر اس ــم بیش ــکا ه ــد آمری مانن
ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــم ب ــوع ه ــن موض  ای
ــیوه  ــه ش ــران ب ــده در ای ــکل تولیدش ــه ال ک
دســتی و ســنتی اســت و بــه دلیــل مکانیــزه 
نبــودن از میــزان بســیار زیــاد الــکل برخــوردار 
ــکل  ــه همیــن دلیــل هــم عمــده ال اســت؛ ب

حــدود  خلوصــی  ایــران  در  مصرف شــده 
ــده  ــه عم ــی ک ــا ۹۰ درصــد دارد؛ در حال 8۰ ت
ــورهای  ــکا و کش ــده در آمری ــکل مصرف ش ال
اروپایــی، آب جوهــای دارای الــکل اســت 
تــا   ۷ حــدود  آن هــا  الــکل  میــزان  کــه 
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــد اس ۱۲ درص
مصرف کننــدگان الــکل در ایــران بیــش از 
ــوارض  ــر ع ــکا در خط ــد آمری ــوری مانن کش

ــتند. ــکل هس ــرف ال ــی از مص ناش

 از طــرف دیگــر بــه دلیــل آنکــه الــکل 
تولیدشــده در ایــران اســتاندارد نیســت، خطر 
ــور  ــول در کش ــول و متان ــا اتان ــمومیت ب مس

ــت. ــر کشورهاس ــتر از دیگ ــیار بیش ــا بس م

 مرگ الکلی
نــوع   ۳ ایــران  در  بــه گفتــه کارشناســان 
مــرگ بــر اثــر مصــرف الــکل وجــود دارد: 
ــی  ــت؛ یعن ــکل اس ــن ال ــرف مزم ــی مص یک
ــکل اســت و دچــار  ــه ال ــاد ب ــه معت ــردی ک ف
عــوارض جســمی ناشــی از مصــرف الــکل 
 می شــود. بــر فــرض فــرد دچــار هپاتیــت 
ــد.  ــوت می کن ــدی می شــود و ف و ســیروز کب
یــک ســری از مرگ هــا ناشــی از مصــرف 
ــی  ــت؛ یعن ــا دوز باالس ــی ب ــروبات الکل مش
فــرد اتانــول بــا دوز بــاال مصــرف می کنــد 
کــه باعــث وقفــه تنفســی و مــرگ می شــود. 
دســته ســوم کســانی هســتند کــه مشــروبات 
الکلــی خورده انــد و بــه دلیــل اســتاندارد 
نبــودن تهیــه آن عــاوه بــر اتانول مقــداری هم 
ــروب  ــوط مش ــوب مخل ــکل چ ــا ال ــول ی متان
ــداری  ــد مق ــه تولی ــع در پروس ــده. در واق ش
ــه  ــر ب ــول منج ــده. متان ــوط ش ــول مخل متان
مســمومیت در افــرادی می شــود کــه آن را 
مصــرف می کننــد. عــوارض مصــرف ایــن 
ــکل بعضــی مواقــع کــوری و مــرگ  ــوع از ال ن

ــت.  اس
دســته بندی دیگــر مربــوط بــه افــرادی اســت 
کــه الــکل را همزمــان بــا مخــدر دیگــری 
مصــرف می کننــد؛ مثــا فــرد الــکل را بــا 

تریــاک یــا ترامــادول و متــادون مصــرف کرده 
و همیــن همزمانــی مصــرف چنــد مــاده منجر 
ــود. ــا می ش ــرگ آن ه ــس و م ــه تنف ــه وقف ب

 ناآگاهی
بیشــتر مرگ هــای ناشــی از مصــرف الــکل در 
ایــران مربــوط بــه دســته دوم و ســوم اســت. 
ــه  ــدام ب ــران اق ــه در ای ــانی ک ــفانه کس متاس
تولیــد مشــروبات الکلــی می کننــد، هیــچ 
ســواد علمــی ای در ایــن زمینــه ندارنــد. ایــن 
افــراد ناشــی بــه دلیــل ناآگاهــی باعــث تولیــد 
متانــول در مشــروب دست ســاز می شــوند. 
متانــول یــا الــکل چــوب، مــاده ای بــه شــدت 
ســمی اســت و حتــی مصــرف انــدک آن 
ــه  ــوری را ب ــد ک ــری مانن ــوارض جبران ناپذی ع
دنبــال دارد. عــده دیگــری از ایــن افــراد هــم 
یــا از ســر ناآگاهــی یــا ســودجویی اقــدام بــه 
ــادول،  ــد ترام ــی مانن ــردن قرص های قاطــی ک
دست ســاز  الــکل  در  دیازپــام  و  لورازپــام 

می کننــد. 

ــد  ــا ۱۵ درص ــس تقریب ــار پلی ــاس آم ــر اس ب
پلیــس  توســط  کشف شــده  الکل هــای 
حــاوی قــرص و حــدود 6۰ تــا ۷۰ درصــد 

حــاوی متانــول هســتند. 
ــیراز  ــا ش ــا ی ــه در فس ــد آنچ ــی مانن فجایع
ــکل  ــن ال ــرف همی ــر مص ــاد، در اث ــاق افت اتف
حــاوی متانــول بــود کــه متاســفانه جــان 
عــده ای را گرفــت و عــده زیــادی را بــا عــوارض 

ــرد. ــتان ک ــی بیمارس ــدی راه ج
مصرف کننــدگان  انــدک  آمــار  متاســفانه 
ــه ایــن  ــکل باعــث شــده حساســیت الزم ب ال
موضــوع وجــود نداشــته باشــد. بســیاری 
از مصرف کننــدگان الــکل در ایــران اصــا از 
عــوارض خطرنــاک مصــرف الــکل به ویــژه 

مشــروبات دست ســاز آگاهــی ندارنــد. 
انــدازه  همــان  بــه  مســئوالن  امیدواریــم 
حــال  در  قلیــان  و  ســیگار  دربــاره  کــه 
ــم  ــکل ه ــاره ال ــتند، درب ــازی هس فرهنگ س

دهنــد. خــرج  بــه  حساســیت 

رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی از مطالعــه 
بــر روی ادغــام کتــب درســی و تألیــف تلفیقــی کتــب خبــر داد 
و گفــت: بــا اتمــام بــازه زمانــی پنــج ســاله اجــرای آزمایشــی، 
کتــب درســی را بازنگــری می کنیــم. اکنــون در حــال مطالعــه 
بــرای بازنگــری پایه هــای اول، دوم و ســوم ابتدایــی بــا 

رویکــرد تلفیقــی هســتیم. 
ــان  ــرام محمدی ــن به ــلمین محی الدی ــام و المس حجت االس
بــا بیــان اینکــه تدویــن کتــب جدیــد دوره ابتدایــی و متوســطه 
اول بــه اتمــام رســیده، اظهــار کــرد: در دو ســال اخیــر تدویــن 
ــه  کتــب دوره دوم متوســطه شــروع شــده و کار در ایــن مرحل
ســخت تر اســت؛ زیــرا شــاخه ها و رشــته های تحصیلــی 
ــه  ــد؛ ب ــوع هســتند و هــر کــدام کتاب هــای بســیاری دارن متن
ــوان مثــال ۲۰۰ رشــته در شــاخه فنــی و حرفــه ای کــه هــر  عن

رشــته خــودش چندیــن کتــاب تخصصــی دارد. 

رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی در پاســخ 
بــه اینکــه آیــا ایــن کار برگشــت بــه عقــب نیســت و نبایــد از 
رویکردهــای نویــن اســتفاده شــود، عنــوان کــرد: برگشــت بــه 
عقــب و خویشــتن کــه بــد نیســت. ســنت فرهنگــی مــا یــک 
امــر معقولــی بــوده و بســیاری از آکادمی هــای دنیــا ایــن کار را 
می کننــد. دانش آمــوزان مــا در مدرســه درســی چــون عربــی و 
زبــان انگلیســی را شــش ســال می خواننــد؛ در حالــی کــه اگــر 
ایــن دروس بــه مــدت ســه ســال امــا فشــرده و بــا مدت زمــان 
ــا  ــدگار می شــوند و م بیشــتری تدریــس شــوند، در ذهــن مان
ــاری در  ــی اختی ــب درس ــطه دوم کت ــم در دوره متوس می توانی
ــم.  ــرار دهی ــان ق ــل در اختیارش ــی تحصی ــای تخصص حیطه ه
فوایــد دیگــر ایــن کار ایــن اســت کــه کیــف دانش آمــوز 
ــال  ــن ح ــوند؛ در عی ــر می ش ــان تخصصی ت ــبک تر و معلم س

ــنا ــود. ایس ــز می ش ــد درس متمرک ــوز روی چن دانش آم

قائم مقــام ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا بیــان اینکــه بیــش 
از ۹6 درصــد جمعیــت جامعــه مــا ســالم اســت، گفــت: ۳.۵ 
درصــد افــراد جامعــه مــا از آســیب دیدگان مــواد مخــدر و نیــم 

درصــد هــم قاچاقچــی یــا مجــرم مــواد مخــدر هســتند. 
بــار  افــزود: هرچنــد وقــت یــک  ســردار علــی مؤیــدی 
ــا  ــود و ب ــاح ش ــه اص ــن زمین ــررات در ای ــن و مق ــد قوانی بای
ــا  اســتفاده از ایــن قوانیــن و روش هــا و دانــش روز بتوانیــم ب
ایــن جــرم ســازمان یافته مقابلــه کنیــم.  پیچیدگی هــای 
وی گفــت: از ســال ۱۳۹۲ از زمانــی کــه آقــای رحمانــی فضلــی 
بــه عنــوان دبیــر ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر منصــوب شــد 
تیمــی را بــرای اصــاح کلیــات قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

ــد. ــده ش ــا دی ــه بخش ه ــرد و در آن هم ــخص ک مش
 ســردار مؤیــدی افــزود: آخریــن قانونگــذاری مــواد مخــدر هــم 
ــر کــردن خــأ ناشــی از چگونگــی  ــت پ در ســال ۱۳8۹ در جه

مبــارزه بــا مــواد مخــدر صنعتــی جدیــد انجــام و ادامــه 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــم ب ــون ه ــن قان ــات ای اصاح

ــذار شــد.  واگ
ــا  ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــق اســت  ــا مواف ــواد مخــدر کام ــا م ــارزه ب ــون مب اصــاح قان
ــا مــواد مخــدر انجــام  ــارزه ب ــون مب ــی در قان و اصاحــات خوب
ــه  ــوالت در جامع ــن تح ــوص ای ــد در خص ــت: نبای ــده، گف ش
التهــاب ایجــاد کــرد؛ مجلــس شــورای اســامی در پــی حــذف 
اعــدام و دولــت در پــی توزیــع مــواد مخــدر نیســتند؛ بلکــه بــر 
اســاس آخریــن بررســی هایی کــه در بحــث درمــان انجام شــد، 
در پروتکل هــای درمــان برخــی از معتــادان کــه نوعــی از مــواد 
ــا گذشــت  ــا اســتفاده از مشــتقات آن ب را اســتفاده می کننــد ب
زمــان مصــرف آن را کــم می کنیــم تــا بتوانیــم معتــاد را درمــان 

کنیــم تــا ســامتی اش را بــه دســت بیــاورد. مهــر

4 درصد جامعه آسیب دیده یا مجرم مواد مخدر هستند کیف دانش آموزان سبک می شود

نگاهی به مشکالت سوء مصرف الکل در کشور

تلخ مثل الکل

،،
متاسفانه آمار اندک مصرف کنندگان 
الــکل باعــث شــده حساســیت الزم به 
ایــن موضــوع وجــود نداشــته باشــد. 
الــکل  مصرف کننــدگان  از  بســیاری 
در ایــران اصــا از عــوارض خطرنــاک 
مشــروبات  به ویــژه  الــکل،  مصــرف 

دست ســاز آگاهــی ندارنــد

ناپــدری ای کــه بــه اتهــام خورانــدن قرص هــای مخــدر بــه 
ــوم  ــاص محک ــه قص ــوگند« ب ــاله اش »س ــک س ــده ی دخترخوان
شــده بــود، همزمــان بــا نقــض حکــم قصــاص در دیــوان عالــی 
کشــور، صبــح یکشــنبه بــرای دومیــن بــار در شــعبه یکــم دادگاه 
ــز  ــای می ــر پ ــی رنجب ــت قاض ــه ریاس ــرز ب ــتان الب ــری اس کیف
ــه  ــی را ب ــدور رأی نهای ــات دادگاه ص ــا قض ــتاد. ام ــه ایس محاکم

ــد. ــول کردن ــوگند - موک ــامه - س ــم قس ــرای مراس اج
بــر اســاس اوراق پرونــده، شــامگاه بیســت و پنجــم مــرداد ســال 
ــاد،  ــتان نظرآب ــو در بیمارس ــوگند« کوچول ــرگ »س ــی م 8۹ در پ
مــادر داغــدار دختــرک بــا مراجعــه بــه پلیس و تســلیم شــکایتی، 
شــوهر دومــش را عامــل قتــل دختــرش معرفــی کــرد. بنابرایــن 
کارآگاهــان ناپــدری ســوگند کوچولــو را بازداشــت کردنــد و تحــت 
ــا شــروع تحقیقــات، پزشــکی  ــد. همزمــان ب بازجویــی قــرار دادن
ــدر  ــای مخ ــرف قرص ه ــه را مص ــرگ دختربچ ــت م ــی عل قانون
اعــام کــرد؛ ضمــن اینکــه آثــار کبــودی روی گــردن کــودک نشــان 
ــت.  ــده اس ــکنجه ش ــورده و ش ــک خ ــدت کت ــه ش ــی داد او ب م
بدیــن  ترتیــب فریبــرز ۳۲ ســاله بــه اتهــام قتــل فرزندخوانــده اش 
در ســال ۹۲ در دادگاه کیفــری اســتان البــرز محاکمــه و بــه جــرم 
قتــل بــه قصــاص محکــوم شــد. امــا قضــات دیــوان عالــی کشــور 
پــس از بررســی ها، ایــن حکــم را تأییــد نکردنــد. بنابرایــن پــس 
از نقــص حکــم قصــاص، ســرانجام صبــح یکشــنبه ناپــدری کــه 
ــم دادگاه  ــود، در شــعبه یک ــه آزاد شــده ب ــد وثیق ــا قی ــی ب به تازگ
کیفــری اســتان البــرز بــه ریاســت قاضــی رنجبــر و بــا حضــور دو 

قاضــی مستشــار پــای میــز محاکمــه ایســتاد.
ــده  ــط نماین ــت توس ــان کیفرخواس ــس از بی ــه پ ــاز جلس در آغ
دادســتان، مــادر ســوگند کوچولــو در جایــگاه ایســتاد و از قضــات 
ــازات  ــد مج ــه اش ــر ب ــه زودت ــدش هرچ ــل فرزن ــت قات خواس
محکــوم شــود. قضــات نیــز از وی خواســتند تــا ســه مــاه دیگــر 
پنجــاه شــاهد را بــه دادگاه بیــاورد تــا بــا اجــرای مراســم قســامه 
- ســوگند - قتــل دختربچــه توســط ناپــدری اش را تأییــد کننــد 
تــا قضــات دادگاه دربــاره متهــم تصمیــم بگیرنــد. ســپس متهــم 
در برابــر دادرســان ایســتاد و گفــت: »مــن ســوگند را نکشــتم و از 

ــدارم.  اینکــه مــواد مخــدر خــورده و مــرده خبــری ن
ــم  ــرای رســاندن مادرزن ــا ســوگند ب ــراه ب ــن هم ــه م شــب حادث
ــوه  ــدن آب می ــرای خری ــع برگشــت ب ــم و موق ــه اش رفت ــه خان ب
مقابــل یــک مغــازه ایســتادم و بــرای ســوگند هــم یــک 
ــه خــودرو برگشــتم، دیــدم کــه  شــیرموز خریــدم؛ ولــی وقتــی ب
ــش خــوب نیســت. همــان  ــوش شــده و اصــا حال ســوگند بیه
ــا تنفــس مصنوعــی نجاتــش بدهــم، امــا  موقــع ســعی کــردم ب
ــودم  ــیده ب ــدت ترس ــه ش ــه ب ــن ک ــورد. م ــم خ ــه ه ــش ب حال
ــه همــان مغــازه برگشــتم و از صاحــب مغــازه تقاضــای کمــک  ب
ــا  ــاندیم؛ ام ــتان رس ــه بیمارس ــوگند را ب ــم س ــا ه ــه ب ــردم ک ک
 چنــد دقیقــه بعــد پزشــک اورژانــس اعــام کــرد او فــوت کــرده 

است. 
ــا  ــد ت ــام کردن ــی را اع ــم دادرس ــات خت ــه قض ــان محاکم در پای
ــرای  ــرای اج ــاهدانش را ب ــه ش ــادر دختربچ ــر م ــاه دیگ ــه م س
قســامه بــه دادگاه معرفــی کنــد. مــادر ســوگند دربــاره ایــن قتــل 

گفت وگویــی انجــام داده کــه در ادامــه می خوانیــد.
 چند سال پس از ازدواجت این حادثه اتفاق افتاد؟

ــودم،  ــاردار ب ــود، وقتــی ب شــوهر ســابقم کــه یــک مــرد افغــان ب
ــنا  ــرز آش ــا فریب ــم ب ــاق گرفت ــی ط ــه غیاب ــد ک ــد. بع ــد ش ناپدی

شــدم. شــش مــاه بــود کــه بــا هــم ازدواج کــرده بودیــم کــه ایــن 
ــه اتفــاق افتــاد. حادث

 چرا اطمینان کردی و دخترت را تنها دست ناپدری 
سپردی؟

مــن اصــا فکــرش را هــم نمی کــردم کــه چنیــن اتفاقــی پیــش 
ــد باشــد، آســیبی  ــم او ب ــدر ه ــر چق ــردم ه ــاور نمی ک ــد و ب بیای

بــه دختــرم برســاند.
 چرا معتقدی فریبرز دخترت را کشته است؟

مقــداری پــول از پــدر ســوگند بــه او رســیده بــود و مــن ایــن پــول 
ــه جــای اینکــه  ــا او ب ــا ماشــین بخــرد؛ ام ــه شــوهرم دادم ت را ب
ســند ماشــین را بــه نــام ســوگند بزنــد، آن را بــه نــام خــودش کرد 
و مــن بابــت ایــن قضیــه بــه شــدت ناراحــت شــدم. از آن موقــع 

بــود کــه احســاس می کــردم رفتــار خوبــی بــا دختــرم نــدارد.
 تا حاال پیش آمده بود که سوگند را کتک بزند؟

نه، هرگز.
 روز حادثه کجا بودید؟

مــن خانــه بــودم. فریبــرز قــرار بــود مــادرم را بــه خانه اش برســاند 
ــدم.  ــه مان ــن خان ــا م ــرد؛ ام ــودش ب ــا خ ــم ب ــوگند را ه ــه س ک

ســاعت ده شــب بــود کــه از بیمارســتان بــه مــن زنــگ زدنــد.
 لحظه ای که خبر را شنیدید چه شد؟

از اینکــه گفتنــد دختــرم حالــش بــد شــده، شــوکه شــده بــودم؛ 
امــا وقتــی رفتــم بیمارســتان، ســوگندم مــرده بــود.

 پزشکی قانونی پس از معاینه جسد اعالم کرده بود 
که چند اثر کبودی در بدن سوگند پیدا کردند که حاکی 

از ضرب و شتم بوده؟
ــک  ــد ســوگند را کت ــش آم ــرز بی رحــم چطــور دل ــم فریب نمی دان

ــاورم نمی شــود. ــوز هــم ب ــد. هن بزن
 االن از قانون چه انتظاری دارید؟

ــه  ــی ک ــرم مجــازات شــود. مــن از زمان ــل دخت ــر قات اینکــه زودت
دختــرم کشــته شــده از لحــاظ روحــی و روانــی بــه شــدت 
ــه  ــا و بقی ــا، آتن ــرگ بنیت ــار م ــا شــنیدن اخب افســرده شــده ام؛ ب
ــه  ــی کین ــم قربان ــن ه ــوگند م ــد. س ــازه ش ــم ت ــا داغ دل بچه ه
ــن  ــت چنی ــازات دس ــد مج ــا اش ــد ب ــون بای ــد. قان ــوهرم ش ش
مجرمانــی را کوتــاه کنــد. مــن احســاس مــادران رنج کشــیده آتنــا 

و بنیتــا را درک می کنــم.
 االن که دادگاه اعالم کرده باید پنجاه شاهد برای 

مراسم قسامه بیاوری، آیا می توانی؟
مــن مطمئــن هســتم کــه شــاهدان را پیــدا می کنــم؛ چــون قاتــل 
ــه ای آرام  ــازات او لحظ ــرای مج ــود. ب ــازات ش ــد مج ــرم بای دخت

نخواهــم نشســت.
 شوهرت مواد مخدر مصرف می کرد؟

بلــه، بعــد از ازدواج فهمیــدم کــه او بــه شیشــه و هروئیــن معتــاد 
اســت.

 او چند سال زندانی بود؟
ــده  ــه آزاد ش ــرار وثیق ــا ق ــی ب ــی به تازگ ــال؛ ول ــت س ــا هف تقریب

اســت.
 اگر شوهرت تبرئه شود، چه می کنی؟

ــر معصــوم را  ــل یــک دخت ــچ وقــت قات ــا خــدا هی ــم؛ ام نمی دان
ــازات  ــدارم او مج ــک ن ــرد و ش ــد نک ــا نخواه ــوری ره ــن ط همی
می شــود. ایــن روزهــا بــرای مجــازات قاتــل تنهــا دختــرم 

می کنــم. لحظه شــماری 

50 سوگند تا اعدام قاتل »سوگند« کوچولو
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»آگهی مزایده عمومی«
نوبت دوم

نمازخانه  بین  از یک واحد حد فاصل  برداری  بهره  در نظر دارد حق  شهرداری فوالدشهر 
واگذار  از طریق مزایده عمومی  را  ترمینال مسافربری فوالدشهر  واقع در  زنانه  و  مردانه 
نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز 

شنبه مورخ 96/6/4 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

»آگهی تجدید مزایده عمومی«

»آگهی مزایده عمومی«

نوبت دوم

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2184 مورخ 95/12/18 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 
2 پالک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پالکهای 5/16 و 5/14 را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری 

از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان 

فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/6/4 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

بیمارستان شهید مطهری  پارکینگ  از  برداری  بهره  دارد حق  نظر  در  شهرداری فوالدشهر 
فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز شنبه تاریخ 96/6/11 به واحد 

امور قرارداد های شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
در بازدیــد از شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان گفــت: 
رویکــرد شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان اســتفاده از 
دســتاوردهای علمــی شــرکت های دانش بنیــان در 
ــا  ــا ب ــت ت ــت اس ــن صنع ــعه ای ــد و توس ــت رش جه
اســتفاده درســت از ایــن ظرفیــت عــالوه بــر غلبــه بــر 
بعضــی از چالش هــا رونــد توســعه یافتگی بــا ســرعت 

بیشــتری ادامــه یابــد.
مهنــدس  هاشــم امینــی عنــوان کــرد: شــرکت آبفــای 
بــه منظــور بررســی چالش هــا  اســتان اصفهــان 
و واکاوی مســائل داخلــی در صنعــت آب شــرب و 
ــگان  ــان نخب ــود در می ــای موج ــف فرصت ه ــز کش نی
ــت آب  ــزاری هم ن ــه برگ ــدام ب ــی اق ــگاه صنعت دانش
بــرای اولیــن بــار در کشــور کــرد. ایــن در حالــی اســت 
ــتاوردهای  ــا و دس ــتیم از فعالیت ه ــدد هس ــه درص ک
ــت آب  ــه صنع ــی در زمین ــهرک های علمی تحقیقات ش

ــم. ــره را ببری ــت به ــز نهای و فاضــالب نی
وی بــر پیونــد علــم و صنعــت تأکیــد کــرد و گفــت: مــا 
زمانــی می توانیــم بــر چالش هــای موجــود در صنعــت 
فائــق آییــم کــه از دانــش و علــم اندیشــمندان و 
نخبــگان در دانشــگاه ها و شــهرک های علمی تحقیقاتــی 

ــویم.  ــد ش بهره من
ــرکت های  ــی و ش ــهرک های علمی تحقیقات ــعه ش توس
اقتصــاد  بــارز  مصادیــق  از  یکــی  دانش بنیــان، 
مقاومتــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه وابســتگی بــه 
ــن  ــاند؛ ای ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــوژی واردات تکنول
ــد  ــگان بای ــمندان و نخب ــه دانش ــت ک ــی اس در حال
بــا تکیــه بــر علــم و دانــش، درصــدد دســتیابی 

مختلــف  زمینه هــای  در  دنیــا  روز  تکنولــوژی  بــه 
باشــند.  ... و  صنعتی خدماتــی 

مهنــدس امینــی گفــت: شــرکت آبفــای اســتان 
اصفهــان آمــاده اســت تــا از دانــش فعــاالن در شــهرک 
علمی تحقیقاتــی پیرامــون گندزدایــی سیســتم های 
در  نویــن  تکنولــوژی  فاضــالب،  و  آب  تصفیــه 
فاضــالب  تصفیــه  پکیج هــای  و  آبــی  تأسیســات 

شــود. بهره منــد 
در ایــن نشســت دکتــر کشــمیری، مدیــر عامــل 
ــاالن  ــت: فع ــان، گف ــی اصفه ــهرک علمی تحقیقات ش
در شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان بســیار خرســند 

می شــوند کــه بتواننــد دانــش خــود را در اختیــار 
صنعــت آب و فاضــالب قــرار دهنــد تــا گام هــای 
بلندتــری در جهــت رشــد و بالندگــی صنعــت آبفــا در 

ــود. ــته ش ــان برداش اصفه
وی ضمــن بیــان رونــد رشــد و توســعه شــهرک 
ــص  ــان متخص ــری جوان ــا به کارگی ــی ب علمی تحقیقات
و نخبــه در راســتای ارتقــای فعالیت هــای ایــن مرکــز 
تحقیقاتــی، خواهــان آبیــاری حــدود 187 هکتــار 
ــاب  ــا پس ــی ب ــهرک علمی تحقیقات ــبز ش ــای س فض
ــی  شــد کــه در ایــن خصــوص مهنــدس  هاشــم امین

ــد. ــاعدت دادن ــول مس ق

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی استان مطرح کرد:

 بهره گیری از ظرفیت شهرک های علمی تحقیقاتی 
از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است

E.Shariati@eskimia.ir
سید اسماعیل شریعتیکیمیای وطن

محســن حججــی، رزمنــده و جهادگر جــوان و از 
اعضــای فعــال مؤسســه شــهید احمــد کاظمــی 
پــس از 2 روز اســارت بــه دســت تکفیری هــای 

داعــش در ســوریه بــه شــهادت رســید.
ایــن شــهید عزیــز کــه در عملیاتــی مستشــاری 
نزدیــک مــرز ســوریه بــا عــراق بــه اســارت گــروه 
تروریســتی داعــش درآمــده بود، پــس از دو روز 
بــه دســت تروریســت های تکفیــری در ســوریه 

بــه فیــض شــهادت نائــل شــد.
نجف آبــادی  اصالتــی  شــهید حججــی کــه 
داشــت، بــا 25 ســال ســن یــک جهادگــر 
ــاب  ــغ کت ــج و تبلی ــاالن تروی ــی و از فع فرهنگ
بــود و در اردوهــای ســازندگی بــرای خدمــت بــه 
مناطــق محــروم همــواره شــرکت می کــرد. او از 
خادمــان راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی دوران 

ــود. ــدس ب ــاع مق دف
 بــه مناســبت شــهادت ایــن شــهید عزیــز 
ــس از  ــه پ ــن شــور و حماســه حســینی ک و ای
شــهادت وی در کشــور بــه پــا شــد، بــا همســر 
شــهید محســن حججــی گفت وگویــی ویــژه 
داشــتیم. مشــروح صحبت هــای همســر شــهید 

حججــی را در ادامــه می خوانیــد.

ــر ســرور و ســاالر شــهیدان  ــوات ب ســالم و صل
و  علیه الســالم  اباعبدهللا الحســین  حضــرت 
ســالم و عــرض تبریــک محضــر آقــا امــام زمــان 
ــه ای ــر حقشــان حضــرت امــام خامن و نایــب ب

به مناسبت سفر آقا محسن.
ــال  ــان را دو س ــفر اولش ــه س ــم ک ــد بگوی  بای
پیــش رفتنــد. خیلــی اصــرار داشــتند کــه برونــد. 
داوطلــب بودنــد و بــه شــدت پیگیــر کــه باالخــره 
زمانــی کــه مــن بــاردار بــودم، قسمتشــان شــد. 
ــه  ــوع را ب ــن موض ــد ای ــش کردن ــن خواه از م
ــه  ــان ب ــکلی در رفتنش ــا مش ــم ت ــی نگوی کس
ــد. مــن هــم چــون خــودم مشــوق  وجــود نیای
اصلی شــان بــودم، موضــوع را بــه کســی نگفتــم.

یکــی، دو هفتــه ای کارشــان طــول کشــید. 
ــد،  ــه روزه می گرفتن ــن دو هفت ــوی ای ــان ت ایش
ــک  ــیدند ی ــد، می ترس ــت می رفتن ــی هیئ خیل
مشــکلی بــه وجــود بیایــد کــه نتواننــد بــه ایــن 

ــد. ســفر برون
ــوریه  ــه س ــن ب ــر رفت ــه اگ ــد ک ــرده بودن ــذر ک ن
قسمتشــان بشــود، کــف پای پــدر و مادرشــان را 
ببوســند. آن شــب رفتنــد خانــه پــدر و مادرشــان 
و دســت و پــای پــدر و مادرشــان را بوســیدند و 

گفتنــد کــه قســمتم شــده بــروم ســوریه. 
خوشــبختانه آن هــا نیــز بــه زیبایــی و بــا صبــر 

خاصــی گفتنــد کــه ان شــاءهللا بــه ســالمت 
ــام  ــردی و در راه ام ــالمت برگ ــه س ــروی و ب ب

ــوی. ــهید بش ــان ش زم
یــک شــب در خــواب دیــدم کــه شــهدای لشــکر 
ــه  ــد ک ــد. گفتن ــر شهادتشــان را دادن هشــت خب
ــا  ــد ت ــور باشــد و صبــوری کن ــه او بگوییــد صب ب
بــه وقتــش. مــن همیشــه بــه او می گفتــم 

ــد. ــش می رس ــن، وقت ــوری ک صب
ســاک شــوهرم را هــم خــودم بســتم. اتیکتــی 
هــم روی پیراهنشــان بــود کــه نوشــته بــود 
»جــؤن خــادم المهــدی«. ایــن اتیکــت را یــک 
روزی بــا همدیگــر رفتیــم و دادنــد نوشــتند. 
گفتنــد می شــود ایــن را نصــب کنیــد روی 

ــه.  ــم: بل ــن گفت ــم و م لباس
البتــه چــون مرتبــه اول اعزامشــان بــود، لبــاس 
ــن ســری  ــد. ایشــان ای ــه ایشــان داده بودن را ب
کــه آمدنــد برونــد گفتنــد: لبــاس قبلی خــودم را 
ــال  ــو اســت، بیت الم ــا ن ــن لباس ه ــرم. ای می ب
اســت و کــس دیگــری می توانــد از آن اســتفاده 
ــرای این هــا  کنــد. بایــد مــال خــودم را ببــرم، ب

هزینــه شــده. 
بعــد لباسشــان را دادنــد و مــن آن اتیکــت 
»جــؤن خــادم المهــدی« را بــه لباس خودشــان 
ــدم،  ــان را دی ــس  اسارتش ــی عک ــم. وقت دوخت

ــه لباسشــان هســت.  ــدم ب دی
ــن  ــد فتوشــاپ اســت و آنجــا از ای برخــی گفتن
ــن  ــه م ــا اینک ــود ت ــتفاده نمی ش ــا اس اتیکت ه
گفتــم: نــه، ایــن اتیکــت را مــن خــودم زدم بــه 

لباســش.
برخــی می گوینــد پیــام شــهادت را چگونــه بایــد 

بــه همســر شــهید گفــت که شــوکه نشــود. 
جالــب اســت بدانیــد خبــر اسارتشــان را خــودم 
ــوی  ــالع دادم. ت ــه اط ــه بقی ــدم و ب ــدا خوان ابت
ــد  ــدم؛ بع ــان را دی ــازی عکسش ــات مج صفح
زنــگ زدم بــه پــدر و مــادرم، آمدنــد و بــه بقیــه 

ــد.  اطــالع دادن
متوجــه شــدیم اســیر شــدند و ســاعت 3 
بامــداد بــود کــه دیدیــم عکســی منتشــر شــده 

ــارک!  ــهادتت مب ــر ش ــهید بی س ــه ش ــت ک اس
مــن شــوکه شــدم، وقتــی ایــن را دیــدم. گفتــم 
ــدارد. بعــد  کــه مــن هنــوز امیــد دارم، امــکان ن
چــون آن کانــال دیــد مــن ناراحــت شــدم، 
محتــوا را عــوض کــرد. فکــر می کــرد می دانیــم 

ــد.  ــدا کرده ان ــن را ج ــا محس ــر آق س
ــا  ــه ج ــم هم ــه دیدی ــد ک ــد ش ــه بع ده دقیق
زده انــد کــه شــهادت محســن حججــی، شــهید 

بی ســر.
ــک شــهیدی  ــد ی ــد می کردن ــا محســن تاکی آق
ــا  ــهید آق ــد. ش ــاب کنی ــان انتخ ــرای خودت را ب
محســن هــم شــهید حــاج احمــد کاظمــی بــود. 
ایشــان ارادت خاصــی بــه  شــهید کاظمــی 
همــه  مــن  می گفتنــد  همیشــه  داشــتند. 
یــک  شــهیدم.  ایــن  مدیــون  را  زندگــی ام 
ــر آن  ــتم س ــن نشس ــد و م ــن ش ــفره ای په س
آن  از  را  شــهادتم  رزق  می خواهــم  و  ســفره 

بگیــرم.
ــه  ــت ک ــن رف ــن م ــودم محس ــته ب ــن نوش م
ــن  ــه ای ــت ک ــد. رف ــا نباش ــه ای تنه ــام خامن ام
را بــه همــه بگویــد؛ چــون خیلــی عاشــق امــام 
ــب  ــی عجی ــان را خیل ــد و ایش ــه ای بودن خامن
دوســت داشــتند. رفــت بــرای اینکــه امــام 

ــد.  ــا نباش ــه ای تنه خامن
مــن از همــه می خواهــم راهــش را ادامــه دهنــد. 
محســن ســرش رفــت کــه روســری نــرود؛ مــن 
ــی  ــن خیل ــه، محس ــم از هم ــش می کن خواه

روی حجــاب حســاس بــود. 
خواهــش می کنــم دســت کم بــرای تســالی 
دل همســر شــهید، مــادر شــهید، خواهــر شــهید، 
رعایــت کننــد.  را  این هــا حجابشــان  بــرای 
ــت  ــان را رعای ــا حجابش ــوی آن ه ــت کم جل دس

ــد.  کنن
دشــمن منتظــر یــک نشــانه  از ماســت کــه 
شــاد بشــود. مــن اصــال دلــم نمی خواهــد 
دشــمن اشــک مــن را ببینــد؛ هــر اشــکی هــم 
ــا حــاال  ــه ت ــزم و هــر اشــکی هــم ک ــه می ری ک

ریختــه ام، بــه آن هــدف داده ام. 

و  زینــب)س(  حضــرت  اشــک هایم  هــدف 
ــت.  ــوده اس ــزرگ ب ــوی ب ــن بان ــارت ای اس

ــهید داده ام  ــک ش ــده ام و ی ــک داغ دی ــن ی م
ــی حضــرت  ــد؛ ول کــه ســر از تنــش جــدا کردن
زینــب)س( هفتــاد و دو داغ دیدنــد و بعــد 

ــارت.  ــد اس رفتن
مــن دورم شــلوغ اســت؛ حضــرت زینــب)س( 
ــب)س(  ــرت زین ــتند؟ حض ــی را داش ــه کس چ
ــه  ــه هم ــن ب ــیدند؛ م ــختی هایی را کش ــه س چ

ــه نکنیــد. ــرای محســن گری ــه ام ب گفت
ــه  ــا را ب ــی آق ــم فرزندشــان عل ان شــاءهللا بتوان
ــم کــه ایشــان هــم فدایــی  ــه ای تربیــت کن گون
شــوند، شــهید شــوند. ان شــاءهللا زندگــی خــودم 

و پســرم ختــم بــه شــهادت شــود.
دربــاره جســد ایشــان، قبــال هــم گفتــه ام جســد 
ــدر و مادرشــان  ــرای تســالی دل پ محســن را ب
می گویــم بیایــد؛ وگرنــه تــا جســد ایشــان 
گمنــام اســت، هــر روز حضــرت زهــرا)س( 
ــن  ــر ای ــاید دیگ ــد، ش ــر بیاین ــد و اگ را می بینن

ــد. ــان نیفت ــاق برایش اتف
ــت  ــت داش ــنم دوس ــه محس ــه را ک ــن هرچ م
دوســت داشــتم تــا قبــل از اینکــه برونــد ســوریه 
ــود.  ــاآرام ب ــودم؛ چــون محســن ن ــاآرام ب مــن ن
ــرد  ــالش می ک ــهادت ت ــرای ش ــن ب ــر م همس
را  ایــن  شــهادت؛  ســمت  بــه  می رفــت  و 
ــهادتش را  ــر ش ــه خب ــد از اینک ــدم. بع می فهمی

ــدم. ــم آرام ش ــن ه ــد، آرام آرام، م دادن
ــد  ــه نمی گذارن ــرانی ک ــرای همس ــن ب ــام م پی
ــه اســت:  ــد، فقــط یــک جمل شوهرانشــان برون
ــی  ــز زیبای ــزی ج ــچ چی ــیر هی ــن مس »در ای

ــت.« نیس
 واقعــا همــان صحبتــی اســت کــه خانــم 
بودنــد کــه  فرمــوده  زینــب)س(  حضــرت 

ندیــدم.« زیبایــی  جــز  »چیــزی 
محســن  آقــا  بــه  عــده ای  یــک  همیشــه 
می گفتنــد کــه نمی خواهــد این قــدر بگویــی 
بــروم بــرای حــرم حضــرت زینــب)س( در 
ــر  ــت. صب ــازی نیس ــوم؛ نی ــهید بش ــوریه ش س

کــن بــرای آقــا امــام زمان)عــج( شــهید بشــو؛ 
ــام  ــرای ام ــد ب ــاش و بع ــر ب ــان و مؤث ــال بم فع

ــو.  ــهید بش ــج( ش زمان)ع
آقــا محســن می گفــت: بــه یکبــار شــهادت 
راضــی نیســتم. مــن مــی روم بــرای حــرم 
و  می دهــم  را  جانــم  زینــب)س(  حضــرت 
زمان)عــج( ظهــور  امــام  وقتــی  ان شــاءهللا 
کــرد برمی گــردم و بــاز دوبــاره بــرای امــام 

می شــوم. شــهید  زمان)عــج( 
ــی  ــون وقت ــودم؛ چ ــاده ب ــال آم ــز کام ــده نی بن
همســرم را راهــی کــردم بــه ســمت حــرم 
ــرم،  ــاع از ح ــرای دف ــب)س( و ب ــرت زین حض
ایشــان را هدیــه کــردم بــه حضــرت زینــب)س( 
و از خــدا خواســتم ایــن هدیــه را از مــن قبــول 

ــد. کن
ــد:  ــه  می گفتن ــا محســن همیشــه یــک جمل آق
»غــرق دنیــا شــده را جــام شــهادت ندهنــد.« 

ایشــان دل کندنــد و رفتنــد. ایشــان یــک چیــز 
زیباتــر از زندگی شــان را دیدنــد کــه حاضــر 
ــد و  ــا کنن ــان را ره ــه و دنیاش ــدند زن و بچ ش
ــه ســوی شــهادت. ایشــان شــهادت را  ــد ب برون
ــی را  ــد، زیبای ــده بودن ــدا را دی ــد، خ ــده بودن دی

ــد. ــده بودن دی
ایشــان پیــش از اینکــه اســتخدام ســپاه بشــوند 

ــد  ــام می دادن ــاب انج ــروش کت ــع و ف کار توزی
ــه  ــدند، ب ــپاه ش ــتخدام س ــه اس ــد از اینک و بع
ــد  ــام می دادن ــن کار را انج ــت ای ــورت پاره وق ص
ــار  ــه اش را کن ــه هزین ــت ک ــن اس ــب ای و جال

ــادی. ــای جه ــرای اردوه ــتند ب می گذاش
روی  داشــتند؛  فرهنگــی  دغدغــه  خیلــی 
صحبت هــای حضــرت آقــا مانــور می دادنــد. 
بعضــی شــب ها تــا صبــح بیــدار بودنــد و 
و  می خواندنــد  کتــاب  می کردنــد،  طراحــی 
ــی را در  ــد محتوای ــا بتوانن ــد ت ــه می کردن مطالع

سایتشــان و کانالشــان بارگــذاری کننــد.
پــس از اســارت و شــهادت ایشــان، یــک حــس 
غــرور بــه همــه مــردم دســت داده بــود؛ چــون 

صالبــت را در شــهید دیــده بودنــد. 
ــد آن داعشــی ملعــون  همــه حــس کــرده بودن
ــه  ــگار ن ــال ان ــده و اص ــهید ش ــت ش ــیر دس اس
انــگار آقــا محســن اســیر هســتند؛ چــون مــردم 
ایــن را دیــده بودنــد، یــک حــس غــرور خاصــی 
ــک  ــان را تبری ــه شهادتش ــم اینک ــتند و ه داش

می گفتنــد. 
ــم علــی آقــای دوســاله را  ان شــاءهللا مــن بتوان
مثــل پدرشــان و در مســیری کــه پدرشــان قــدم 
گذاشــتند، تربیــت کنــم و ان شــاءهللا سرنوشــت 

ــه شــهادت بشــود. زندگی شــان ختــم ب
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