
مبارزه با تروریسم 
امروز 8 شهریورماه، سالروز شهادت محمدعلی رجایی 
)رئیس جمهور( و محمدجواد باهنر )نخست وزیر( است 
که قربانی تروریسم کور شدند. شهادت این دو الگوی 
را  یادشان  و  می گوییم  تسلیت  را  مردم  به  خدمت 
گرامی می داریم. در تقویم 08 شهریورماه، »روز مبارزه 
با تروریسم« نامگذاری شده که به مناسبت در این 

رابطه بحث کوتاهی خواهیم داشت. 
و  ترور  گرفتار  پیروزی  اول  روزهای  از  اسالمی  انقالب 
تروریسم شد و تاکنون عزیزان زیادی را در راه آزادی و 
استقالل و مبارزه با استکبار فدا کرده است و در خط 

اول مبارزه با تفکر تروریستی بوده و خواهد بود. 
به سرکردگی  نابخردانه  برنامه های  با  استکبار  دنیای 
پوشالی  قدرت  به  که  عمالی  و  و صهیونیسم  آمریکا 

آن ها تن داده اند...
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یادداشت
به قلم سردبیر

اصول مبانی سیاست خارجی  در اسالم
»صلح«

مبانــی سیاســت خارجــی اســام از اصولــی مهــم و 
اساســی تشــکیل یافتــه کــه می توانــد بــر اســاس عواملــی 
 نظیــر عقــل و کارشناســی مقتضیــات زمــان و مــکان 
ــا ســایر واحدهــای  ــط نظــام اســامی را ب ــاد، رواب و اجته
بین المللــی از جملــه کشــورهای غیرمســلمان تبییــن کنــد؛ 

یکــی از ایــن اصــول صلــح اســت. 
در اندیشــه سیاســی اســام، صلــح و همزیســتی بــه 
عنــوان اساســی ترین اصــل در مناســبات بین المللــی 
ــامی  ــوق اس ــل در حق ــن دلی ــه همی ــده و ب ــور گردی منظ
بهره بــرداری از فرصت هــای مناســب بــرای تحکیــم و 
ــط خارجــی  ــح در رواب برقــراری شــرایط و پیمان هــای صل

ــت.  ــده اس ــی ش ــامی پیش بین ــه اس جامع
ــد  ــف می دان ــامی را موظ ــه اس ــئوالن جامع ــام مس اس
کــه پیشــنهادهای قــرارداد صلــح را تــا آنجــا کــه بــا اهــداف 
ــا آغــوش  ــر نباشــد، ب ــک اســام مغای ــل و ایدئولوژی اصی
بــاز بپذیرنــد کــه البتــه ایــن بــه معنــای گذشــتن از اصــول 
و زیــر بــار ظلــم رفتــن نخواهــد بــود. قــرآن کریــم در آیــات 

ــد:  ــن می فرمای ــددی چنی متع
ِه« ْلِم َفاْجَنْح َلها َو َتَوکَّْل َعَلی اللَّ »َو ِإْن َجَنُحوا لِلسَّ

ــتی روی  ــح و همزیس ــوی صل ــه س ــمنان ب ــرگاه دش »ه
ــی  ــا آغوش ــان را ب ــوت آن ــگ دع ــز بی درن ــو نی ــد، ت آوردن
بــاز بپذیــر و تــوکل بــر خــدا کــن« )ســوره انفــال، آیــه 61( 
همچنیــن: »َفــِإِن اْعَتَزُلوکـُـْم َفَلــْم ُیقاِتُلوکـُـْم َو َأْلَقــْوا ِإَلْیکُــُم 

ــُه َلکُــْم َعَلْیِهــْم َســِبیًا«  ــَلَم َفمــا َجَعــَل اللَّ السَّ
»اگــر آنــان از شــما دوری گزیدنــد و از جنــگ و درگیــری 
بــا شــما خــودداری کــرده و شــما را بــه صلــح و همزیســتی 
ــلط  ــما راه تس ــرای ش ــد ب ــز خداون ــد، هرگ ــوت کردن  دع
و آزار بــر آنــان را مشــروع و مجــاز ننمــوده اســت« )ســوره 

نســاء، آیــه 90(
خاصــه آنکــه اســام روابــط صلح جویانــه و مســالمت آمیز 
را بــا کلیــه دولت هــای جهــان اعــم از اســامی، اهــل 
ــه  ــی ک ــاب در صورت ــل کت ــد غیراه ــار معاه ــاب و کف کت
محــارب نباشــند، ترغیــب کــرده اســت؛ امــا بــا دولت هــای 
آدمکــش و جنایتــکار هرگــز کنــار نمی آیــد؛ چنانچــه 

ــاِر« ــى الکُّف ــّداُء َعَل ــود: »َأِش فرم

بینالملل
کره جنوبی، رهبر کره شمالی را 

تهدید کرد 
ــد  ــی تهدی ــل نوشــت: کــره جنوب روزنامــه انگلیســی دیلی می
ــمالی،  ــره ش ــر ک ــگ اون، رهب ــم جون ــر کی ــت اگ ــرده اس ک
بــه »تهدیــد امنیــت« شــهروندان کــره جنوبــی ادامــه دهــد، 

ــد. ــود می کن ــمالی را ناب ــره ش ــری ک ــز رهب ــئول نی س
تهدیــد ات کــره جنوبــی چنــد ســاعت پــس از شــلیک یــک 
ــن  ــراز ژاپ ــر ف ــگ ب ــب پیونگ یان ــتیک از جان ــک بالس موش

بیــان شــد.
ــه شــلیک 8 بمــب در نزدیــک مــزر  در پــی اقــدام ســئول ب
دو کــره در قالــب رزمایــش آمریــکا و کــره جنوبــی، ســرهنگ 
لــی کــوک نــو از کــره جنوبــی در پیامــی ویدئویــی هشــدار داد: 
ــاف  ــی و ائت ــره جنوب ــردم ک ــت م ــمالی امنی ــره ش ــر ک »اگ
ــا موشــک ها و ســاح  هســته ای  ــی را ب آمریــکا - کــره جنوب
تهدیــد کنــد، نیــروی هوایــی مــا بــا توانمنــدی تهاجمــی قوی، 

رهبــری کــره شــمالی را از میــان برمــی دارد.«

آزمایش دو بمب هسته ای توسط 
آمریکا در صحرای نوادا 

ــی  ــروی هوای ــکا و نی ــته ای آمری ــت هس ــی امنی اداره مل
ایــن کشــور، دو بمــب هســته ای فاقــد مــواد منفجــره را در 

ــوادا آزمایــش کــرد. صحــرای ن
بــر اســاس گزارش هــا، اداره امنیــت ملــی هســته ای در وزارت 
انــرژی آمریــکا و نیــروی هوایــی ایــن کشــور در روز هشــتم 
مــاه اوت، دو آزمایــش کیفــی بمــِب غیرهدایت شــونده    

ــان رســاندند. ــه پای ــوادا ب ــی-61-12 را در ن ب

تالش روسیه برای متقاعد کردن آمریکا 
به اجرای برجام 

ــرد و  ــه 18 ف ــنگتن علی ــای واش ــال تحریم ه ــی اعم در پ
ســازمان ایرانــی مرتبــط بــا برنامــه  موشــکی ایــن کشــور، 
روســیه در تــاش اســت تــا مقامــات آمریکایــی را نســبت 
ــه اجــرای وظایــف خــود در قبــال برنامــه جامــع اقــدام  ب

مشــترک )برجــام( متقاعــد کنــد.
ــیه  ــه روس ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــوف، مع ــرگئی ریابک س
گفــت: مســکو بــه دنبــال متقاعــد کــردن مقامــات 
ــدام  ــع اق ــه جام ــرای برنام ــه اج ــرای ادام ــی ب آمریکای
مشــترک موســوم بــه برجــام در زمینــه برنامــه  هســته ای 

ــت. ــران اس ای

نتانیاهو: همیشه در کرانه باختری 
خواهیم ماند

رژیــم صهیونیســتی  نخســت وزیر  نتانیاهــو،  بنیامیــن 
ســاعات پایانــی روز دوشــنبه اظهــار داشــت: اســرائیل برای 

ــد. ــری باقــی خواهــد مان ــه باخت همیشــه در کران
ــهرک های  ــالگی ش ــن 50 س ــم جش ــی مراس ــو ط نتانیاه
ــه  ــان اینک ــا بی ــری، ب ــه باخت ــین در کران صهیونیست نش
هرگــز از ایــن منطقــه عقب نشــینی نخواهنــد کــرد، گفــت: 
الســامره یــک دارایــی اســتراتژیک بــرای اســرائیل اســت.
»شــهر الســامره«، شــهری باســتانی اســت کــه بــه اعتقــاد 
یهودیــان پایتخــت ســرزمین موعــود آن هاســت کــه اکنــون 
بخشــی از روســتای »سبســطیه« در 7 کیلومتــری شــمال 

غــرب شــهر »نابلــس« اســت.

رقه تا ۲ ماه دیگر آزاد می شود
ــا  عضــو شــورای نظامــی نیروهــای دموکراتیــک ســوریه ب
اشــاره بــه دشــواری نبــرد رقــه گفــت کــه بــا ایــن وجــود، 

ایــن جنــگ بیــش از دو مــاه طــول نخواهــد کشــید.
»نیروهــای  نظامــی  شــورای  عضــو  احمــد،  نــوروز 
ــور  ــه ط ــوان ب ــرد: نمی ت ــام ک ــوریه«، اع ــک س دموکراتی
ــه در آن  ــرد رق ــه نب ــرد ک ــن ک ــی را تعیی ــع مدت زمان قط

پایــان پذیــرد.
نــوروز تصریــح کــرد: تمرکــز نیروهــای دموکراتیــک در حال 
حاضــر بــر شــهر رقــه اســت و هنــوز طرحــی بــرای حملــه 
بــه اســتان دیرالــزور ندارنــد؛ هــر چنــد کــه درخواســت هایی 

بــرای آزادســازی دیرالــزور مطــرح شــده اســت.

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

مبارزه با تروریسم 
ــالیان  ــی س ــتی ط ــال تروریس ــکاب اعم ــبب ارت س
رشــد  بــه  و  شــده  جهــان  سراســر  در  گذشــته 

چشــمگیری دســت یافتــه اســت. 
ــزم  ــی ع ــه بین الملل ــر جامع ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب
جــزم نکنــد و شــیوه ای کارآمــد و مؤثــر را در جهــت 
مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم در نظــر نگیــرد، 
می بایســت منتظــر وقــوع ایــن اعمــال بــا شــدت و 
وســعتی بیــش از گذشــته بــود. چنانچــه هم اکنــون 
بعضــی از کشــورهای منطقــه و حتــی اروپایــی 
ــن  ــای ای ــی فض ــاس ناامن ــده اند و احس ــار ش گرفت
ــزم  ــم ع ــوز ه ــا هن ــت؛ ام ــه اس ــورها را فراگرفت کش
ــا  ــارزه ب ــت مب ــی در جه ــه جــد و عمل ــی ب بین الملل
تروریســم قــرار نگرفتــه اســت کــه شــاید علتــش در 
برداشــت متفــاوت از مفهــوم تروریســم باشــد؛ چــرا 
کــه دولت هــا بــا توجــه بــه اهــداف و سیاســت های 
خــود تروریســم را تعریــف می کننــد و ایــن تعریــف 

ــد. ــکل می کن ــار مش ــترک را دچ مش
 یکــی از مــوارد اختــاف نظــر دولت هــا در ایــن 
زمینــه، اختــاف آن هــا در تفکیــک تروریســم از 
ــی از  ــه برخ ــت ک ــش ملت هاس ــارزات آزادی بخ مب
ــم  ــداق تروریس ــارزات را مص ــه مب ــا این گون دولت ه
ایــن  امــروز شــاهد  تــا  معرفــی می کننــد کــه 
کج فکــری هســتیم کــه دولت هایــی کــه خــود 
پرورش دهنــده تروریســم بــه معنــای واقعــی کلمــه 
ــه  ــم ب ــان را مته ــدان و آزادی خواه ــتند، مجاه هس
تروریســم می کننــد؛ در حالــی کــه آن هــا بــا اقتــدار 
بــه دفــاع از ارزش هــای اعتقــادی خــود بــه پــا 

خاســته اند.
بی تردیــد نمی تــوان در مقابــل هجمه هــای تروریســت های 
جهانــی کــه همــه ســاله خون هــای زیــادی را از 
انســان های بی گنــاه روی زمیــن می ریزنــد و بــا 
قوانیــن بین المللــی دروغیــن کار خــود را توجیــه 
و  اتحــاد  بــا  بایــد  و  کــرد  ســکوت  می کننــد، 
ــل آن  ــو کام ــی مح ــام در پ ــای اس ــری دنی هم فک
بــود؛ زیــرا بقیــه دنیــا در ایــن رابطــه شــاید منافعــی 
دارنــد کــه دوگانــه برخــورد می کننــد و حضــور 

ــت.  ــد داش ــارزه نخواهن ــدی در مب ج
بدیهــی اســت در طــول تاریــخ بشــری همــواره 
ــه خاطــر منافــع شــخصی و  ــد کــه ب ــرادی بوده ان اف
ــی  ــان ها را از زندگ ــه انس ــد ک ــدد بودن ــی درص حزب
ــچ کوشــش  طبیعــی خــود محــروم ســازند و از هی
ــال خــود کوتاهــی  ــه امی ــرای رســیدن ب شــیطانی ب
آن  مصــداق  بی رحمانه تریــن  کــه  نمی کردنــد 

عملیات هــای تروریســتی اســت. 
شــکی نیســت کــه ریشــه همــه ایــن جنایت هــا در 
ــب  ــدن از مکت ــدا ش ــتی و ج ــتی و هواپرس دنیاپرس
انبیــا و اوصیــای الهــی اســت؛ چنــان کــه قــرآن کریم 
ــرور  ــارز فســاد و ت ــوان مصــداق ب ــه عن ــون را ب فرع
انســان ها معرفــی می کنــد و چنیــن می فرمایــد: 
َأْهَلَهــا  َجَعــَل  َو  اأَلْرِض  ِفــی  َعــا  ِفْرَعــْوَن  »ِإنَّ 
ــْم َو  ــُح َأْبَناَءُه ــْم ُیَذبِّ ــًة ِمْنُه ــَتْضِعُف َطاِئَف ــَیًعا َیْس ِش

ــِدیَن«  ــَن اْلُمْفِس ــُه کَاَن ِم ــاَءُهْم ِإنَّ ــَتْحِیی نَِس َیْس
ــش را از  ــت و اهل ــری جس ــن برت ــون در زمی »فرع
ــه ضعــف کشــاند  ــدادی را ب هــم جــدا ســاخت؛ تع
و فرزنــدان آن هــا را می کشــت و زنــان را باقــی 

می گذاشــت.« 
بــا وجــود چنیــن جنایــات و ترورهــای وحشــیانه ای 
کــه امــروزه بــه طــرز فجیع تــری دنیــا، به ویــژه 
ــی  ــای عین ــد و نمونه ه ــد می کن ــلمانان را تهدی مس
آن را در فلســطین، عــراق، افغانســتان، ســوریه، 
اخیــرا اســپانیا و ... می بینیــم، می بایســت بــه فکــر 
چــاره بــود و هماننــد انبیــا و امامــان معصــوم)ع( و 

ــل آن هــا ایســتاد.  ــاوران آن هــا در مقاب ی
ــژه  ــم، به وی ــت های عال ــه تروریس ــت ک ــب اس جال
ــاه را  آمریــکا و اســراییل از یــک طــرف مــردم بی گن
تــرور می کننــد و از طــرف دیگــر بــرای مظلوم نمایــی 
مســائلی ماننــد دموکراســی و حقــوق بشــر را مطــرح 
می کننــد. خداونــد متعــال یکــی از کارهــای ناپســند 
ــد  ــی می کن ــه معرف ــات جنایتکاران ــرور و اقدام را ت
ــود  ــته ش ــق کش ــه ناح ــی ب ــر کس ــد اگ و می فرمای
ماننــد ایــن اســت کــه همــه مــردم کشــته شــده اند 
و ایــن خــود شــدت زشــتی تــرور را مشــخص 
ــاٍد  ــٍس َأْو َفَس ــرِ َنْف ــا ِبَغْی ــَل َنْفًس ــْن َقَت ــد؛ »َم می کن

ــا«  ــاَس َجِمیًع ــَل النَّ ــا َقَت ــی اأْلَْرِض َفکَأَنََّم ِف
ــا چنیــن  قــرآن از مســلمانان خواســته اســت کــه ب
ــد و از  ــورد کنن ــدرت برخ ــت ق ــا نهای ــی ب جنایتکاران
ــُه  ــُم اللَّ ــا َینَهاکُ ــد: »ِإنََّم ــان بپرهیزن ــا آن ــتی ب دوس
ــن  یــِن َو َأْخَرُجوکــم مِّ ــْم فــی الدِّ ِذیــَن َقَتُلوکُ ــِن الَّ َع

ــْم...«  ــی ِإْخَراِجکُ ــُروا َعل ــْم َو ظَه ِدَیرِکُ
»خداونــد شــما را از نزدیکــی و ســازش بــا افــرادی 
ــما را  ــد و ش ــگ می کنن ــن جن ــما در دی ــا ش ــه ب ک
ــذر  ــر ح ــازند، ب ــان دور می س ــت( از دیارت ــا جنای )ب

ــی دارد.«  م
بــه هــر حــال امــروز تروریســم در دنیــا رو بــه رشــد 
اســت کــه اگــر عقــای دنیــا فکــری نکننــد، آینــده 
انســان ها بــه مخاطــره خواهــد افتــاد؛ البتــه جهــان 
اســام کــه بیشــتر در معــرض دشــمنان قــرار گرفتــه  
ــا اتحــاد اقــدام کنــد و ریشــه ایــن فســاد را  بایــد ب

برکنــد.
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ــی  ــای رجای ــان مرحــوم آق  »شــهیدان عزیزم
ــه  ــا دو نمون ــر، حقیقت ــای باهن ــوم آق و مرح
برجســته از یــاران انقــاب و امــام بودنــد. 
وقتــی کــه اســم شــهید رجایــی و شــهید باهنر 
می آیــد، مــردم در ذهنشــان نیســت کــه فقــط 
از دو شــهید تجلیــل می کنیــم، می فهمنــد کــه 
یــک جریــان فکــری و عملــی و انقابــی اســت 
ــام  ــرد.« )مق ــرار می گی ــل ق ــورد تجلی ــه م ک

ــری( معظــم رهب
تقویــم کشــورمان  در  کــه  شــهریور   08 روز 
ــام دارد، مصــادف  ــا تروریســم ن ــارزه ب روز مب
اســت بــا عملیــات کم ســابقه تروریســتی 
علیــه مقامــات ارشــد کشــورمان در ســال 
ــور،  ــه شــهادت رئیس جمه ــه منجــر ب 1۳60 ک
ــد از همراهــان آن هــا  ــی چن نخســت وزیر و تن

شــد. 
ایــن اقــدام تروریســتی کــه بــه دســت عوامــل 
ضدانقــاب وابســته بــه گروه هــای جاسوســی 
و اطاعاتــی غــرب و بــا هــدف مقابلــه بــا 
اراده انقابــی ملــت ایــران و فروپاشــی نظــام 
نوپــای جمهــوری اســامی ایــران انجــام شــد، 

تروریســتی  عملیات هــای  ســایر  میــان  در 
ــرات اول  ــیدن نف ــهادت رس ــه ش ــل ب ــه دلی ب
ــا  ــور، کام ــک کش ــی ی ــتگاه اجرای و دوم دس

بی ســابقه بــه شــمار می آیــد.
ــم،  ــه هفت ــس از فاجع ــاه پ ــه دو م ــه فاصل ب
ــهریورماه   ــتم ش ــر هش ــه بعدازظه ــاعت س س
و  رئیس جمهــور  کــه  زمانــی  درســت 
داشــتند  حضــور  جلســه  در  نخســت وزیر 
ــر  ــار دفت ــا انفج ــتی ب ــدام تروریس ــک اق در ی
نخســت وزیری، دو مقــام عالی رتبــه کشــور 
بــه شــهادت رســیدند و این گونــه دومیــن 
توطئــه ایــادی اســتکبار علیــه انقــاب اســامی 
ــا گوشــه کوچکــی از  رقــم خــورد کــه ایــن تنه
مقولــه تروریســم در ایــران اســت و بعــد از آن 
ــه  ــاد ک ــاق افت ــا اتف ــوارد مشــابهی باره ــز م نی
ــار ســایر تحــوالت صورت گرفتــه  همگــی در کن
توســط غــرب، در راســتای یــک هــدف و 

ــود. ــاب ب ــا انق ــر ب مغای
زمــان  در  چــه  تاریخ ســاز،  شــخصیت های 
همــواره  مــرگ،  از  پــس  چــه  و  حیــات 
ــرای  ــق ب ــو و سرمش ــد الگ ــد و بی تردی زنده ان

دیگــران بــه شــمار می رونــد. 
ــده  ــه زن ــر و همیش ــای مؤث ــن از چهره ه دو ت

محمدعلــی  شــهیدان  اســامی،  انقــاب 
ــه در  ــتند ک ــر هس ــواد باهن ــی و محمدج رجای
و در مســیر  بحرانــی مملکــت  لحظه هــای 
تــاش بــرای اجــرای عدالــت بــا جنایــت 
شــقی ترین آدم هــا و خونخوارتریــن منافقیــن 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــخ ب تاری
تــرور و تروریســم، دو مقولــه از هــم جــدا 
ــروعیت  ــرای مش ــرور گاه ب ــتند. از واژه ت هس
تروریســت ها  اقدامــات  بــه  بخشــیدن 
ــرور  ــز ت ــکارترین تمای ــود. آش ــتفاده می ش اس
و تروریســم ایــن اســت کــه هــدف یــک 
قاتــل سیاســی، یــک شــخصیت معیــن اســت 
ــتفاده  ــردن او اس ــان ب ــرای از می ــلحه ب و اس
می شــود؛ امــا هــدف یــک اقــدام تروریســتی، 

ــت.  ــی اس جمع
و  تــرور  حیطــه  در  اســامی  جمهــوری 
ــرار  ــه ق ــورد هجم ــا م ــا و باره ــم باره تروریس
ــده  ــام ش ــم انج ــوءقصدهایی ه ــه و س گرفت

اســت.
غیرقانونــی  و  خشــونت آمیز  کارهــای 
حکومت هــا بــرای ســرکوبی مخالفــان خــود و 
ترســاندن آنــان نیــز در ردیــف تروریســم قــرار 
ــی  ــم دولت ــوان تروریس ــه عن ــه از آن ب دارد ک

می شــود.  یــاد 
و  تهدیــد  سیاســت  دیگــر،  تعریفــی  در 
ــت در  ــک دول ــز ی ــن و قهرآمی ــه خش مداخل
ــن  ــف از قوانی ــر و تخل ــای دیگ ــور دولت ه ام
بین المللــی و منشــور ملــل متحــد را تروریســم 

می داننــد. دولتــی 

واژه تروریســم دولتــی، واژه ای جنجال برانگیــز 
ــت  ــی اس ــی اصطاح ــم دولت ــت. تروریس اس
بــرای دخالــت دولــت یــا دولت هایــی در 
ــه  ــر ک ــی دیگ ــا خارجــی دولت ــی ی ــور داخل ام
ــات  ــارکت در عملی ــا مش ــرا ی ــیله اج ــه وس ب
ــی  ــات نظام ــت از عملی ــا حمای ــتی ی تروریس
دولــت  برانــدازی  و  تضعیــف  زوال،  بــرای 
مذکــور یــا کل دســتگاه حاکمــه آن کشــور 

می شــود. انجــام 

امــروزه، رژیــم صهیونیســتی اســرائیل بــه 
عنــوان مظهــر تروریســم دولتــی در جهــان 
ــرائیل  ــم اس ــا رژی ــود .اساس ــناخته می ش ش
ــت.  ــده اس ــیس ش ــم، تاس ــه تروریس ــر پای ب
ــیس  ــی تاس ــه در پ ــی ک ــت ها زمان صهیونیس
اســرائیل بودنــد، بارهــا بــه تروریســم متوســل 

ــدند.  ش
ــه عبارتــی می تــوان گفــت اســرائیل در کنــار  ب

ــرده  ــت پروری ک ــس تروریس ــکا و انگلی آمری
ــان و دشــمن شــماره یــک  ــه جه و آن هــا را ب
تزریــق  اســامی  جمهــوری  یعنــی  خــود، 
ــد  ــب خاصــی مانن ــار در قال ــر ب ــد و ه می کنن
تروریســم  هســته ای،  دانشــمندان  تــرور 
تــرور سیاســی خباثت هــای  و گاه  دولتــی 

خــود را بــه منصــه ظهــور می گذارنــد.
تروریســم  بــرای  اخاقــی  توجیــه  هیــچ 
مذهبــی  یــا  قومــی  هویــت  از  صرف نظــر 
عامــان یــا قربانیــان تــرور وجــود نــدارد؛ امــا 
مبنــای واقعــی تروریســم در درک عمومــی از 
ــی  ــات بازرس ــژه در جلس ــئله، به وی ــن مس ای
ــا  ــه ی ــم نهفت ــاره تروریس ــکا درب ــره آمری کنگ
ــه  ــاه ب ــردم بی گن ــتار م ــت. کش ــده اس پیچی
ــه جــاری  ــه روی ــا تروریســم ب ــارزه ب ــه مب بهان
شــده  تبدیــل  منطقــه  در  آمریــکا  ارتــش 
اســت. عمــدی یــا ســهوی بــودن ایــن اقــدام 
جنایتکارانــه در هــر فــرض بــار مســئولیت 

ــرد.  ــد ک ــم نخواه ــکا را ک آمری
ایــن جنایــت جنگــی مشــابه رفتــار داعــش و 
دیگــر گروه هــای تکفیــری در هــدف قــراردادن 

ــاه اســت.  غیرنظامیــان و مــردم بی گن
ــی  ــذات دولت ــت بال ــن تروریس ــکا، ای »آمری
آتــش  بــه  را  اســت کــه سرتاســر جهــان 
ــی  ــم جهان ــان او صهیونیس ــیده و هم پیم کش
ــع خــود،  ــه مطام ــرای رســیدن ب ــه ب اســت ک
جنایاتــی مرتکــب می شــود کــه قلم هــا از 
نوشــتن و زبان هــا از گفتــن آن شــرم دارنــد.« 

ــی)ره( ــام خمین ام

ادامه از صفحه اول

سیاســت   و  ملــی  امنیــت   کمیســیون  ســخنگوی 
ــاه دوم از  ــش م ــزارش ش ــت: گ ــس گف ــی مجل خارج
ــد  ــدی از رون ــای ج ــانگر نگرانی ه ــام، نش ــرای برج اج

ــت.  ــام اس ــرای برج اج
ســید حســین نقــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت  خارج ــی و سیاس ــت  مل امنی
ــاه  ــش م ــزارش ش ــت گ ــه قرائ ــاره ب ــا اش ــامی، ب اس
دوم از اجــرای برجــام در صحــن علنــی مجلــس گفــت: 
ــانگر  ــام، نش ــرای برج ــاه دوم از اج ــش م ــزارش ش گ

ــت. ــام اس ــرای برج ــد اج ــدی از رون ــای ج نگرانی ه
ــی  ــده نگران ــای رفع نش ــه تحریم ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــرده، تصری ــدید ک ــس را تش ــدگان مجل نماین
ــای  ــا نقض ه ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــم ک ــا گفته ای ــا باره م

لــذا  نیســت؛  خالــی  دســتمان  آمریــکا  پی درپــی 
آمریکایی هــا بایــد بداننــد کــه مســئولیت نقــض برجــام 
ــوری  ــه جمه ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــا خواه ــده آن ه ــه عه ب
ــد  ــام پایبن ــود در برج ــات خ ــام توافق ــه تم ــامی ب اس

ــت. ــوده اس ب
ــاه دوم  ــش م ــزارش ش ــت: در گ ــینی گف ــوی  حس نق
ــار  ــم و انتظ ــریح کرده ای ــده را تش ــای رفع نش تحریم ه
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــرم تم ــت محت ــم دول داری
ــد  ــه کار بگیرن ــش ب ــه توافقات ــکا ب ــردن آمری ــد ک متعه
و تعهــدات آمریــکا بــرای لغــو تحریم هــا، عملــی شــود 
ــد  ــا ندهن ــو تحریم ه ــه لغ ــن ب ــا ت ــر آمریکایی ه  و اگ
ــد باشــند، طبیعــی اســت  ــه برجــام پایبن ــد ب و نخواهن
کــه مســئولیت مقابلــه بــا برجــام را هــم بایــد بپذیرنــد.

ــررات  ــد مق ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــت اقتصــادی در کشــور اصــاح شــود،  ــن مزاحــم فعالی و قوانی
ــام  ــتان اع ــه دوس ــی ب ــاد مقاومت ــوب اقتص ــت: در چارچ گف
کردیــم کــه هــر قانونــی کــه مزاحــم کار اســت، بگوییــد تــا اصــاح 

کنیــم.
اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه ســخنان برخــی افــراد مبنــی 
بــر اینکــه وضعیــت امــروز اقتصــاد کشــور نســبت بــه ســال های 
گذشــته تغییــر چندانــی نکــرده، تصریــح کــرد: وضعیــت کشــور 
ــوده و نبایــد این طــور قلمــداد  ــه بهبــود ب در دولــت یازدهــم رو ب
شــود کــه وضعیــت اقتصــادی کشــور نســبت بــه گذشــته تغییری 
نکــرده اســت. شــاید در بعضــی بخش هــا هنــوز مشــکات 
جــدی وجــود دارد، امــا موتــور اقتصــاد کشــور بــه حرکــت افتــاده 
ــم  ــه و آنچــه مه ــرار گرفت ــل درســت و مســیر توســعه ق و در ری

اســت اینکــه بدانیــم از ایــن بــه بعــد چگونــه بایــد کار کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون 
ــرای فعالیــت بخــش خصوصــی  ــی را ب اساســی ابهامــات قانون
ــرای فعالیــت ســقف  برطــرف کــرد، گفــت: بخــش خصوصــی ب
پــرواز نــدارد و بــه هــر میــزان کــه بخواهــد می توانــد رشــد کنــد. 
بخــش خصوصــی بایــد میــدان دار اصلــی اقتصــاد کشــور باشــد و 

ــرد. چــرخ اقتصــاد را در دســت بگی
ــد فقــط مجــری  جهانگیــری ادامــه داد: بخــش خصوصــی نبای
ــتگذاری ها  ــد در سیاس ــه بای ــد؛ بلک ــت باش ــت های دول سیاس
ــن  ــت ای ــر دول ــن هن ــد و مهم تری ــته باش ــارکت داش ــز مش نی
اســت کــه هنــگام تصمیم گیــری درخصــوص مســائل مرتبــط بــا 
ــز در  ــن بخــش را نی ــت اقتصــادی بخــش خصوصــی، ای فعالی

تصمیم گیری هــا مشــارکت دهــد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس:

دستمان برای مقابله خالی نیست
معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:

مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی 

معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در جلسه علنی مجلس: 

جزو قدرت های برتر موشکی هستیم 
ــاع  ــی وزارت دف ــاون پارلمان ــک، مع ــا طایی نی ــردار رض س
ــی  ــن دفاع ــت: دکتری ــلح، گف ــای مس ــتیبانی نیروه و پش
جمهــوری اســامی ایــران متناســب بــا موقعیــت ســرزمینی 
و ژئوپلیتیکــی اســت و بــر اســاس ایــن دکتریــن بایــد دفــاع 

ــیم. ــته باش ــوازن داش ــه و مت همه جانب
وی بــا بیــان اینکــه موقعیــت ایــران بــه گونــه ای اســت کــه 
ــا هوافضــا ) موشــکی(  ــی ی ــی، هوای ــی و دریای ــاع زمین دف
بایــد متناســب بــا ارتقــای قــدرت بازدارندگــی تنظیــم شــود، 

ــر  ــای مســلح ب ــت نیروه ــار داشــت: ســاختار و مأموری اظه
همیــن اســاس شــکل گرفتــه اســت.

ــس در  ــرد: مجل ــح ک ــاع تصری ــی وزارت دف ــاون پارلمان مع
ــه  ــی ب ــع هوای ــه صنای ــرد ک ــب ک ــی را تصوی ــال 81 قانون س
عنــوان یــک ســازمان جداگانــه فعالیتــش را آغــاز کنــد؛ پس 
ــه  ــه ب ــد ک ــب ش ــا تصوی ــع هوافض ــون صنای ــز قان از آن نی
دلیــل اینکــه بخــش موشــکی از تخصــص و اولویــت خاصــی 
ــاع )ســاصد( جــدا  ــع دف برخــوردار اســت، از ســازمان صنای

شــد.
ــزو  ــروز ج ــا ام ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــک ب ــردار طایی نی س
قدرت هــای برتــر موشــکی هســتیم، گفــت: نیــروی دریایــی 
ــرزمینی و  ــای س ــز در آب ه ــان و نی ــای عم ــش در دری ارت

ــی را در  ــد مأموریت های ــوس هن ــد اقیان ــرزمینی مانن فراس
ــود دارد. ــتورکار خ دس

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــروی دریایــی ســپاه مأموریت های 
خــاص خــود را دارد، اظهــار داشــت: ایــن نیــرو مأموریت هایی 
در تنگــه هرمــز بــه لحــاظ موقعیــت اســتراتژیک دارد؛ 
ــا ایــن ســاختار  ــا ایــن رویکــرد بایــد متناســب ب بنابرایــن ب
ــی،  ــی دریای ــزات تخصص ــود را در تجهی ــی خ ــت دفاع صنع
زمینــی و هوایــی و موشــکی تطبیــق دهــد و متناســب بــا آن                                                                               

باشــد.
معــاون پارلمانــی وزارت دفــاع در تشــریح تشــکیل ســازمان 
صنایــع دریایــی گفــت: قــرار نیســت ســازمان جدیــدی 
تشــکیل شــود و مــا نمی خواهیــم تشــکیات جدیــدی 

ایجــاد کنیــم؛ توســعه تشــکیات و ســازمانی مطــرح نیســت؛ 
در حــال حاضــر امیــر دریــادار رســتگار رئیــس موقــت ایــن 
ــن  ــه ای ــم ک ــد می کن ــز تأکی ــده نی ــتند و بن ــازمان هس س

ــت. ــت ها نیس ــدام از سیاس ــا هیچ ک ــر ب ــه مغای الیح
ــی  ــش دریای ــاره بخ ــرد: درب ــه ک ــک اضاف ــردار طایی نی س
ــی،  ــاع دریای ــتراتژیک دف ــت اس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــیون  ــار کمیس ــده و چه ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــه ب ــن الیح ای
اجتماعــی، برنامــه و بودجــه، صنایــع و امنیــت ملــی مجلس 

آن را بررســی و تصویــب کرده انــد.
ســردار طایی نیــک از تحویــل زیردریایــی فاتــح بــه نیــروی 
دریایــی خبــر داد و افــزود: امیدواریــم کــه ایــن قانونگــذاری 

پشــتوانه ای بــرای ســازمان صنایــع دریایــی باشــد.

امنیت
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،،
بهانــه  بــه  بی گنــاه  مــردم  کشــتار 
ــه جــاری  ــه روی ــا تروریســم ب ــارزه ب مب
تبدیــل  در منطقــه  آمریــکا  ارتــش 
شــده اســت. عمدی یا ســهوی بودن 
ایــن اقــدام جنایتکارانــه در هــر فــرض 
بار مســئولیت آمریکا را کم نخواهد 

کــرد 

والیتی در جمع خبرنگاران: 

آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران را به گور می برد 
سخنگوی دولت:

تأسیسات نظامی ایران سرّی است 

مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
آمریکایی هــا  نظــام گفــت:  مصلحــت  تشــخیص 
آرزوی بازدیــد از مراکــز نظامــی ایــران را بایــد بــه گــور 

ــد.  ببرن
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی،  علی اکبــر 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک 
دیــروز در حاشــیه همایــش تحــول در علــوم پزشــکی 
ــات  ــاره اتفاق ــگاران درب ــع خبرن ــگاه آزاد در جم دانش
چنــد روز گذشــته منطقــه گفــت: آنچــه اتفــاق افتــاده 
ــران و  ــن ای ــی متحدی ــای متوال ــت از پیروزی ه حکای

دوســتان ایــران در منطقــه دارد.
وی افــزود: بحمــدهللا بــا وجــود پیش بینــی دشــمنان، 
موصــل کــه دومیــن شــهر مهــم عــراق اســت، از شــر 
دشــمنان آزاد شــد و بــه دســت ملــت و دولــت قانونــی 
عــراق افتــاد. تلعفــر کــه بســیاری از  مخالفــان دولــت 

و ملــت عــراق بــه آن دلبســته بودنــد، آزاد شــد.
وجــود  بــا  ســوریه  در  اینکــه  بیــان  بــا  والیتــی 
ــرعت  ــا س ــتی پیروزی ه ــم صهیونیس ــای رژی توطئه ه
گرفتــه و مقاصــد و پیروزی هــای بــزرگ  نزدیــک 
ــن هســتیم کســانی  ــار داشــت: شــاهد ای شــده، اظه

ــوریه  ــی س ــت قانون ــد حکوم ــروز می گفتن ــا دی ــه ت ک
ــن  ــال ای ــه دنب ــدام ب ــروز هــر ک ــد، ام ــر کن ــد تغیی بای
هســتند بــا دولــت قانونــی بشــار اســد همــکاری 
ــت  ــاکان حمای ــران کم ــامی ای ــوری اس ــد و جمه کنن
خــود را از متحــدان خــود در زنجیــره مقاومــت ادامــه 

می دهــد.
رئیــس هیئــت مؤســس دانشــگاه آزاد افزود: از ســوی 
ــم پاشــیدگی دشــمنان  ــوع از ه ــک ن ــر شــاهد ی دیگ
ــه  ــتیم  ک ــه هس ــکا در منطق ــل آمری ــه و عوام منطق
ــم  ــش ه ــد. علت ــت ها بودن ــی تروریس ــتیبان اصل پش
ایــن اســت کــه از زنجیــره مقاومــت ضربــه خوردنــد و 

ــد. ــم می اندازن ــردن ه ــر را گ ــدام تقصی ــر ک ه
ــی  ــر مســئوالن آمریکای ــارات اخی ــاره اظه ــی درب والیت
ایــران گفــت:  نظامــی  مناطــق  از  بازدیــد  دربــاره 
ــه  ــد ک ــور ببرن ــه گ ــد ب ــا بای ــن آرزو را آمریکایی ه ای
ــد  ــری بخواهن ــه دیگ ــر بهان ــا ه ــام ی ــه برج ــه بهان ب
به ویــژه  بازدیــد کننــد؛  نظامــی مــا  تاسیســات  از 
جمهــوری اســامی ایــران کــه محــور مقاومــت اســت، 
ــاس را                            ــق حس ــد از مناط ــازه بازدی ــه اج ــه هیچ وج ب

نمی دهــد.

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولت، در اولین نشســت 
خبــری خــود در ایــن دولــت، ضمــن گرامیداشــت یــاد و 
ــدگان  ــت: از نماین ــر گف ــی و باهن خاطــره شــهیدان رجای
ــه وزرای  ــع ب ــاد قاط ــت در رأی اعتم ــراه مل ــم و هم فهی
ــت در عمــل  ــدوارم دول ــم. امی پیشــنهادی تشــکر می کن
بــه وعده هایــی کــه رئیس جمهــور دادنــد، موفــق و 

ســربلند باشــد.
ــام  ــود از مق ــی خ ــی قبل ــه خداحافظ ــاره ب ــا اش وی ب
ــت از  ــن دســتور و مأموری ــزود: ای ــت اف ســخنگویی دول
ــد و  ــاغ ش ــاره اب ــر دوب ــه حقی ــور ب ــوی رئیس جمه س
فعــا در همیــن کســوت در خدمــت خبرنــگاران خواهــم 
بــود.وی دربــاره اظهــارات نیکــی هیلــی دربــاره بازدیــد از 
تأسیســات نظامــی ایــران خاطرنشــان کــرد: تأسیســات 
ــد  ــی نمی توان ــر کس ــت و ه ــّری اس ــران س ــی ای نظام
بــه آن دســت پیــدا کنــد و آن هــا فقــط آرزوهــای خــود 
را بیــان می کننــد؛ مــا از منافــع ملــی خــود دفــاع 

ــت. ــتماع نیس ــل اس ــت قاب ــن صحب ــم و ای می کنی
نوبخــت افــزود: دربــاره ســفر رئیس جمهــور بــه نیویــورک 
ــام  ــی اع ــی مطلب ــورت قطع ــه   ص ــان ب ــوی ایش از س
نشــده و احتمــاال هفتــه آخــر شــهریور مشــخص شــود.

ســخنگوی دولــت دربــاره نپرداختــن کامــل حقــوق 
ــا  ــده تنه ــه ش ــه گفت ــلح و اینک ــای مس ــان نیروه کارکن
2۳ روز از حقــوق مردادمــاه نیروهــای مســلح پرداخــت 
شــده، بــا انتقــاد از رســانه ای شــدن ایــن مســئله، گفــت: 
ــر  ــد، از نظ ــوق بپردازن ــه 2۳ روز حق ــه اینک ــدام اولی اق
ــود  ــا ب ــزی م ــر بودجه ری ــتی از منظ ــدام نادرس ــن اق م
ــرا  ــن موضــوع؛ زی ــردن ای ــز رســانه ای ک و نادرســت تر نی
دولــت بــا نــگاه احتــرام و اعتمــاد بــه نیروهــای مســلح 
ــه  ــتند، توج ــور هس ــدار کش ــار و اقت ــب افتخ ــه موج ک

می کنــد.
ــه  ــته ب ــنبه گذش ــه ش ــان اینک ــا بی ــت ب ــخنگوی دول س
عنــوان مســئول ســازمان برنامــه و بودجــه پــای ســخنان 
آن افــراد نشســتم و توصیــه کــردم ایــن کار بایــد انجــام 
بگیــرد و ســریع نســبت بــه پرداخــت نیروهــای خــدوم و 
ــدام  ــن بخش هــای دفاعــی اق زحمتکــش و افتخارآفری
کننــد و پرداخت هــا صــورت بگیــرد، اظهــار داشــت:  
البتــه در دو ســه دســتگاه یعنــی نیــروی انتظامــی انجــام 
گرفــت و 100 درصــد پرداخــت شــده و فقــط در 2 دســتگاه 
ایــن اتفــاق رخ نــداد کــه قطعــا بــه صــورت کامــل بــرای 

ــم پرداخــت می شــود. ــا ه آن ه

به بهانه »روز مبارزه با تروریسم«

آمریکا، تروریسم بالذات دولتی
داعش و آمریکا دو روی یک سکه



کوتاه اخبار 
شریعتمداری:

وزارتصنعتراجوانترمیکنم
وزیــر جدیــد صنعــت، معــدن و تجــارت در مراســم 
معارفــه اش از اینکــه بعــد از نعمــت زاده در ایــن 
ــی  ــار خوش شانس ــده، اظه ــغول ش ــه مش وزارتخان
کــردن  زنــده  جملــه  از  را  وعده هایــی  و  کــرد 
وزارت  شــدن  جوان تــر  صادراتــی،  مشــوق های 
صنعــت، معــدن و تجــارت و اشــتغال بانــوان فعــال 
اکتشــافات  نهضــت  ادامــه  وزارتخانــه،  ایــن  در 
ــق  ــک در مناط ــع کوچ ــه صنای ــه ب ــی و توج معدن
محــروم مطــرح کــرد کــه در دوره چهــار ســاله 

ــد. ــام ده ــش انج وزارت
معارفــه اش  مراســم  در  شــریعتمداری  محمــد   
کــه بــا حضــور معــاون اول ریاســت جمهــوری، 
محمدرضــا نعمــت زاده، برخــی نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی و نیــز فعــاالن صنعــت، معــدن و 
ــگاه  ــل نمایش ــنبه در مح ــور روز سه ش ــارت کش تج
بین المللــی تهــران برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه 
چالش هــای  بــا  بنگاه هــای کشــور  عمده تریــن 
مدیریتــی و مالکیتــی مواجــه هســتند، خطــاب 
بــا  بایــد  دولــت  کــرد:  اظهــار  بــه جهانگیــری 
ــی خــود  ــای نقــش مالکیت ــه در ایف ــی ک بخش های
نیســتند،  مســئولیت پذیر  و  می کننــد  کــم کاری 

ــد. ــدی کن ــورد ج برخ

کاهشمیزانآببدوندرآمد
درکشور

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف و نظــارت بــر کاهــش 
هدررفــت آب شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
ــه  ــات صورت گرفت ــوع اقدام ــت: در مجم ــور گف کش
میــزان آب بــدون درآمــد بــه ۲۵.۵ درصــد در دولــت 
یازدهــم کاهــش یافــت. ایــن در حالــی اســت که در 
دولــت قبــل ایــن عــدد ۲۶ درصــد بــوده اســت. علی 
ــه در  ــه اقدامــات صورت گرفت ــا اشــاره ب ســیدزاده ب
ــاب  ــات آب و فاض ــرداری از تاسیس ــش بهره ب بخ
ــات  ــته اقدام ــال گذش ــار س ــی چه ــرد: ط ــار ک اظه
ــور از  ــی در ایــن عرصــه صــورت گرفــت کــه عب خوب
بحران هــای تابســتان ســال های ۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۶ 

ــت.  ــه اس ــای صورت گرفت ــل کاره ماحص
ــهرهای در  ــداد ش ــال ۱۳۹۴ تع ــه وی در س ــه گفت ب
ــال ۱۳۹۵  ــهر، در س ــی ۵۴۷ ش ــش آب ــرض تن مع
ــادل ۲۸۹  ــال ۱۳۹۶ مع ــهر و در س ــادل ۳۰۱ ش مع
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــی ق ــش آب ــرض تن ــهر در مع ش
ــهرهای  ــداد ش ــش تع ــی از کاه ــداد حاک ــن اع ای
ــی طــی ســال های گذشــته اســت.  ــش آب دارای تن
ــرکت  ــارت ش ــرف و نظ ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
آب و فاضــاب کشــور بــا بیــان اینکــه بــا اقدامــات 
تنــش  دارای  جمعیــت  و  شــهرها  صورت گرفتــه 
ــای  ــت: ارتق ــرد، گف ــدا ک ــی پی ــش خوب ــی کاه آب
ــدد  ــی متع ــات فن ــام اقدام ــی، انج ــات آب تاسیس
ــه  ــث شــد ک ــی باع ــات مدیریت پیشــگیرانه و اقدام
اکنــون شــاهد کاهــش شــهرهای دارای تنــش آبــی 

ــیم.  باش
ــا بیــان اینکــه در طــول دولــت یازدهــم  ســیدزاده ب
ــع، ۵ میلیــون  ــر از شــبکه های توزی ۶۱ هــزار کیلومت
ــال و ۴۱۸  ــط انتق ــر خ ــعاب آب، ۱۷۹۷ کیلومت انش
مخــزن ذخیــره آب نشــت یابی شــدند، اظهــار کــرد: 
عــاوه بــر ایــن طــی اقدامــات صورت گرفتــه ۱۰ 
هــزار کیلومتــر شــبکه فرســوده آب شــهری اصــاح 

و بازســازی شــد.

کوتاه اخبار 
خطریلیسریعالسیرتهران-اصفهان
باهمکاریچینیهادرحالاجراست

معــاون وزیــر راه و شهرســازی در دیــدار بــا هیئــت 
ــیر  ــی سریع الس ــط ریل ــن خ ــت: اولی ــی گف چین
نیــز بــا همــکاری کشــور چیــن در مســیر تهــران ـ 

قــم ـ اصفهــان در حــال اجراســت. 
خیــرهللا خادمــی توســعه خطــوط ریلــی را از 
اولویت هــای مهــم دولــت ایــران برشــمرد و گفــت: 
هم اکنــون بیــش از ۱۳ هــزار کیلومتــر خــط ریلــی 
در ایــران موجــود اســت و طبــق برنامه ریزی هــای 
ــر دیگــر  ــا ۹ هــزار کیلومت ــه بناســت ت صورت گرفت

نیــز بــه ایــن شــبکه افــزوده شــود. 
ــه صــورت  وی افــزود: بخشــی از ایــن مســیرها ب
سریع الســیر پیش بینــی شــده و اولیــن خــط 
ریلــی سریع الســیر نیــز بــا همــکاری کشــور 
چیــن در مســیر تهــران ـ قــم ـ اصفهــان در حــال 

ــت.  اجراس
معــاون وزیــر راه و شهرســازی پیشــنهاد همــکاری 
ــران ـ مشــهد را  ــار سریع الســیر ته در احــداث قط
مطــرح و تصریــح کــرد: ایــن مســیر بــه طــول ۹۰۰ 
ــهد  ــدس مش ــهر مق ــه ش ــت را ب ــر پایتخ کیلومت
متصــل می کنــد و از نظــر تســهیل ســفر زوار 
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــج)ع( از اهمی ثامن الحج

اســت. 
ــران  ــن احــداث قطــار سریع الســیر ته وی همچنی
ــت  ــه قابلی ــت ک ــری دانس ــروژه دیگ ــز را پ ـ تبری
ــن  ــاد ای ــرد: ایج ــوان ک ــرمایه گذاری دارد و عن س
خــط ریلــی سریع الســیر در کنــار خــط موجــود از 

ــت. ــم اس ــاری مه ــادی و تج ــر اقتص نظ

رقبایجدیددرکمینزعفرانایران
ــوری ازبکســتان  ــداری جمه ــی جنگل ــه دولت کمیت
ــاد  ــرمایه گذاری ایج ــروه س ــاری »گ ــام تج ــا ن ب
ــن  ــران ۳۶ ت ــت زعف ــرای کش ــران« ب ــزارع زعف م

ــد.  ــداری کردن ــد خری ــاه را از هلن ــن گی ــاز ای پی
منصوربیــگ ســاتیبایف، مســئول ایــن کمیتــه، 
ــت:  ــور گف ــن کش ــران در ای ــت زعف ــه کش در زمین
ــور  ــر ن ــک و در زی ــرم و خش ــوای گ ــران در ه زعف

خورشــید پــرورش می یابــد. 
ــا خــاک  ــه طــور کامــل ب وی افــزود: ایــن گیــاه ب
و شــرایط آب و هوایــی ازبکســتان ســازگار اســت 
و امــکان کشــت آن در »دره فرغانــه«، »تاشــکند«، 
دریــا«،  »ســرخان  »کاشــکا«،  »ســمرقند«، 
دارد.  وجــود  »جیــزک«  مناطــق  و  »نوایــی« 
ــار  ــر هکت ــال اول از ه ــه داد: س ــاتیبایف ادام س
ــرم  ــط ۴ کیلوگ ــور متوس ــه ط ــوان ب ــران می ت زعف
ــواد خــام  ــرم م ــد ۱۵، ۱۶ کیلوگ و در ســال های بع

ــرد.  ــت ک دریاف
وی گفــت: در بــازار جهانــی هزینــه یــک کیلــو 

زعفــران بیــن ۴۰۰ تــا ۱۰۰۰ دالر اســت. 
شــوکت میرضیایــف، رئیس جمهــور ازبکســتان 
ــا  ــه منطقــه »کاشــکارداری« ب طــی ســفر خــود ب
ــن  ــران دســتور کشــت ای ــای زعف ــه مزای اشــاره ب

ــاه را داد. گی

سکه۱۳هزارتومانگرانشد
ــش  ــا افزای ــار آزادی ب ــکه تمام به ــنبه س روز سه ش
۱۳ هــزار تومــان نســبت بــه روز گذشــته بــه قیمــت 

یــک میلیــون و ۲۰۹ هــزار تومــان رســید. 
ســکه امامــی بــا افزایــش ۶ هــزار تومــان نســبت بــه 
روز گذشــته بــا قیمــت یــک میلیــون و ۲۳۱ هــزار و 

۶۰۰ تومــان در بــازار عرضــه شــد. 
نیم ســکه و ربع ســکه بــه ترتیــب بــا افزایــش ۶ 
هــزار تومــان و ۵ هــزار تومــان بــه قیمت هــای ۶۵۳ 

هــزار تومــان و ۳۸۱ هــزار تومــان رســید.

F.Mostajeran@eskimia.ir
فرزانه مستاجرانگروه اقتصاد

فرقــی نمی کنــد از کــدام طبقــه اجتماعــی 
ــر  ــا در ه ــن روزه ــا ای ــید؛ ام ــادی باش و اقتص
وضعیــت مالــی کــه بــه ســر می بریــد، مطمئنــا 
بــا قــدم زدن در بیــن مــردم جامعــه بــه خوبــی 

ــد.  ــاس می کنی ــی را احس ــاوت طبقات تف
ــای  ــا قیمت ه ــیک و ب ــتورانی ش ــا در رس اینج
گــزاف نشســته اید و از پشــت شیشــه بچه هــای 
دستفروشــی را کــه بــه نــان شــب محتــاج 
هســتند، تماشــا می کنیــد و شــاید هــم برعکس 
در حــال فروختــن همیــن روزنامــه ســر چهــارراه 
هســتید و دلواپســانه بــه ماشــین های لوکســی 
کــه عبــور می کننــد نــگاه می کنیــد؛ دلواپــس از 
پــول مدرســه اول مهــر کــه دور نیســت آمدنش! 
یــک  اینکــه کــدام  از  فــارغ  نوشــته  ایــن 
ــه  ــد، ب ــی می کنن ــبختی واقع ــاس خوش احس
طبقاتــی  اختــاف  چنیــن  وجــودی  دالیــل 

پرداخــت. خواهــد 

چرااینهمهفاصلهطبقاتی؟
ژن  دارای  مــا  جامعــه  ثروتمنــدان  مطمئنــا 
پولــداری نیســتند؛ هــر چنــد بــه عقیــده برخــی 
ژنشــان خــوب اســت، امــا مطــرح کــردن 
داشــتن ژن خــوب در ایــن عرصــه گزافــه ای 

ــت.  ــش نیس بی
در گفت وگویــی بــا دکتــر رحیمــی، جامعه شــناس 

چالش هــای  ایشــان  دانشــگاه،  مــدرس  و 
اقتصــادی موجــود را از دالیــل اصلــی ایــن 
ــه  ــا ارائ ــت: ب ــمرد و گف ــی برش ــاف طبقات اخت
چالــش  ایــن  ابعــاد  واقعــی،  مثــال  یــک 
اقتصــادی را برایتــان شــرح می دهــم؛ ایــن 
ــا  ــی تنه ــئوالن دولت ــه مس ــت ک ــی اس در حال
ــی  ــش بزرگ ــا چال ــه ب ــعار و اینک ــل ش ــر طب ب
بــه اســم بیــکاری مواجــه هســتیم، می کوبنــد! 
خــب بزرگــوار! ایــن را مــا هــم می دانیــم! 
ــه  ــل آن چ ــرای ح ــت؟ ب ــما چیس ــه ش وظیف
ــی  ــتمزد و حقوق ــر دس ــد؟ مگ ــی کرده ای اقدام
ــت  ــه دول ــکاران در بدن ــایر هم ــما و س ــه ش ک
ــه مســئله ای اســت  ــان ب ــرای اذع ــد، ب می گیری
کــه مــردم هــم می داننــد؟ اگــر قــرار بــه حــرف 
ــود؟  ــه می ش ــت چ ــه دول ــس وظیف ــد، پ باش
بــد نیســت برخــی از ایــن مســئوالن بــه نمونــه 

ــد. ــی کنن ــر توجه ــی زی عین
سوءاستفادهازجوانانبیکار

چنــد روز پیــش یکــی از دوســتان این طــور 
تعریــف می کــرد کــه در مجتمعــی کــه در مرکــز 
شــهر قــرار دارد و عمــده واحدهــای تجــاری 
بــه  اداری اش در فــروش و حتــی اجــاره  و 
ــان  ــکاری جوان ــت، از بی ــورده اس ــکل برخ مش
نهایــت سوءاســتفاده را نمــوده و آگهــی بــا ایــن 

مضمــون منتشــر کرده انــد:
ــه صــورت یکســال  ــه ب ــداد محــدودی غرف »تع
ــان  ــزار توم ــی ۲۰۰ ه ــال دوم، ماه ــگان و س رای

واگــذار می شــود.«
تکمیــل  این طــور  را  صحبتــش  دوســتمان 
کــرد: بــرای پیگیــری حضــوری ایــن مســئله و 
ــره  ــر هیئت مدی ــه دفت ــود، ب ــکاوی خ ــع کنج رف
واگــذاری واحدهــا رفتــم. بســیاری از افــراد کــه 
عمدتــا از تحصیلکــردگان بیــکار بودنــد، بــه آنجــا 
ــد و پــس از مدتــی صحبــت،  مراجعــه می کردن
ــان را  ــی سرش ــدند. برخ ــارج می ش ــر خ از دفت
ــد  ــورت می کردن ــی مش ــد؛ برخ ــکان می دادن ت
ــا همســر  ــا دوســت ی ــه! ب ــز دعوان و بعضــی نی
ــد. باالخــره  خــود بحــث شــدید انجــام می دادن

ــه  ــت ک ــوع چیس ــیدم: موض ــان پرس از یکی ش
این قــدر مراجعه کننــده می آیــد و مــی رود؟

پوزخنــدی زد و گفــت: یــک آگهــی منتشــر 
کردنــد مبنــی بــر اینکــه واحدهــای رایــگان 
می دهنــد.  اجــاره  اختصاصــی  شــرایط  بــا 
بی شــرمی  بــا  آمده ایــم،  حضــوری  وقتــی 
ــا  ــان در اینج ــا خودت ــد ی ــد: بای ــام می گوین تم
کانتــر ارائــه محصــول بســازید یــا مــا. اگــر مــا 
بســازیم، نجــار مــا MDF شــده، ۶ میلیــون 
ــم  ــر ه ــد؛ اگ ــل می ده ــما تحوی ــه ش ــان ب توم
بخواهیــد خودتــان غرفــه را بســازید، بایــد طبــق 
طــرح مــد نظــر مــا باشــد. بعــد از یکســال هــم 
ایــن غرفــه مربــوط بــه مجتمــع اســت و ســهمی 

در آن نداریــد.
پرسیدم: بعدش چه؟

بــا بی رغبتــی پاســخ داد: آقاجــان بعــدش 

ــت  ــن مملک ــد ای ــِن ارش ــرای م ــی ب ــه فرق چ
را  مــکان شــما  و  پــول  هــم  بعــدش  دارد! 
ــه  ــش! ب ــم روی ــک آب ه ــد و ی یکجــا خورده ان
واحدهــای خالــی هــم کــه روی دستشــان بــاد 
کــرده، مفــت و رایــگان پاخــور و جایــگاه دادی و 

ــردی! ــر ب ــان را باالت ــازه قیمتش ت
سیلیفقر

مســلما در شــرایطی کــه اشــتغال آرزوی جوانان 
ــن  ــی از ای ــه خوب ــوداگران ب ــده، س ــی ش ایران
موقعیــت اســتفاده کــرده و عرصــه را بــر همــگان 
ــی  ــه در جای ــود ک ــن می ش ــد؛ ای ــگ می کنن تن
انباشــت پــول وجــود دارد و نمی داننــد ایــن 
پول هــا را در کجــای کشــور یــا حتــی دنیــا 
خــرج کننــد و در جایــی دیگــر بــه دلیــل شــاغل 
ــوالن  ــر ج ــواده فق ــای خان ــام اعض ــودن تم نب
می دهــد و ناجوانمردانــه ســیلی بــر صــورت 

ــه تعدادشــان  ــی ک ــه ایران ــف جامع قشــر ضعی
ــد.  ــت، می کوب ــم نیس ــم ه ک

بــه دســت آوردن ســرمایه حــال و مولــد بــرای 
رشــد و توســعه اجتماعــی و اقتصــادی هــر 
ــه  ــت بلک ــش نیس ــورد نکوه ــا م ــور، نه تنه کش
بســیار پســندیده و دارای ارزش اســت؛ امــا بــه 
عنــوان یــک ایرانــی از خــود بپرســیم چــرا همــه 
ســرمایه ها بایــد در دســت عــده  اندکــی باشــد؟ 
ــر  ــا پولدارت ــان پولداره ــت زم ــا گذش ــرا ب و چ

ــر؟  ــرا فقیرت ــوند و فق می ش
درســت اســت کــه می گوینــد پــول خوشــبختی 
نمــی آورد، امــا موالیمــان حضــرت علــی)ع( 
فرموده انــد: از دری کــه فقــر وارد شــود، از در 

ــود.  ــارج می ش ــان خ ــن و ایم ــر دی دیگ
ــه  ــای اقتصــادی ب ــردن چالش ه ــا برطــرف ک ب

ایــن اوضــاع ســامان دهیــم.

کیمیایوطندالیلگسترشاختالفطبقاتیرادرجامعهبررسیکرد

چرا این همه فاصله طبقاتی؟

ــال  ــات اوراق تســهیات مســکن از احتم کارشناســان معام
کاهــش قیمــت ایــن اوراق در ماه هــای مهــر و آبــان همزمــان 

ــا روزهــای محــرم و صفــر خبــر می دهنــد.  ب
اوراق تســهیات مســکن پــس از یــک هفتــه افزایــش قیمت 
تــا کانــال ۸۰ هــزار تومــان، دوبــاره بــه رقــم ۷۷ هــزار تومــان 
بازگشــت. همچنیــن اوراق تســهیات مســکن صادرشــده در 
آذرمــاه ســال ۱۳۹۵ )بــا نمــاد تســه ۹۵۰۹( روز شــنبه هفتــه 
جــاری )۴ شــهریور( بــه قیمــت ۷۶ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
معاملــه شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت همیــن نمــاد 
)تســه ۹۵۰۹( در روز چهارشــنبه هفتــه قبــل از آن )۱ شــهریور( 
بــه قیمــت ۷۹ هــزار و ۲۰۰ تومــان بــه فــروش رفتــه بــود. بــا 
ایــن حــال روز )۶ شــهریور( قیمــت اوراق تســهیات مســکن 
ــی  ــاوت چندان ــاری تف ــه ج ــی هفت ــه ۲ روز ابتدای ــبت ب نس
ــا  ــی نماده ــدک در برخ ــیار ان ــرات بس ــا تغیی ــت و ب نداش

افزایــش ۱۰۰ تــا ۲۰۰ تومانــی و در برخــی نمادهــا نیــز کاهشــی 
در همیــن محــدوده قیمتــی داشــته اســت؛ بــه عنــوان نمونــه 
ــاه پارســال  اوراق تســهیات مســکن صادرشــده در بهمــن م
)بــا نمــاد »تســه ۹۶۱۱«(، در معامــات دیــروز )۶ شــهریور( 
نســبت بــه دیــروز )یکشــنبه ۵ شــهریور( ۳۰۰ تومــان افزایش 
ــروش  ــه ف ــان ب ــزار و ۷۰۰ توم ــت ۷۸ ه ــا قیم ــت و ب داش
ــل از آن  ــه روز قب ــاد »تســه ۹۵۱۰« نســبت ب ــا نم رســید؛ ام
۵۰ تومــان کاهــش داشــته و بــا رقــم ۷۸ هــزار و ۱۳۰ تومــان 
ــه  ــازار ســرمایه ب ــه تســهیات مســکن در ب ــه ازای هــر برگ ب
فــروش رســید. بیشــترین افزایــش قیمــت نیــز مربــوط بــه 
ــا  اوراق تســهیات مســکن صادرشــده در مردادمــاه امســال ب
نمــاد »تســه ۹۶۰۵« بــود کــه از ۷۷ هــزار و ۹۰۰ تومــان در دیروز 
)یکشــنبه ۵ شــهریور( بــه ۷۸ هــزار و ۴۰۰ تومــان در معامــات 

روز )۶ شــهریور( رســید.

معــاون نظــارت بــر کاالهــای ســرمایه ای و خدمــات ســازمان 
ــژه نوشــت افزار در  ــی وی ــاز اجــرای طــرح نظارت ــت از آغ حمای

سراســر کشــور خبــر داد. 
وحیــد منایــی اظهــار کــرد: در آســتانه شــروع ســال تحصیلــی 
و افزایــش تقاضــا بــرای خریــد لوازم التحریــر، طــرح نظارتــی 
نوشــت افزار بــا همــکاری ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــر  ــاه در سراس ــک م ــدت ی ــه م ــهریورماه ب ــتان ها از ۱۵ ش اس

کشــور اجــرا خواهــد شــد. 
وی افــزود: هــدف از اجــرای ایــن طــرح، اعمــال نظــارت 
احتمالــی  سوء اســتفاده  از  جلوگیــری  و  پیشــگیرانه 
رویکــرد  بــا  لوازم التحریــر  و  نوشــت افزار  عرضه کننــدگان 

تولیــدات داخلــی اســت.  از  حمایــت 
ــدی  ــای تولی ــت انجمن ه ــری از ظرفی ــزوم بهره گی ــی ل منای
ــن و  ــر تأمی ــارت ب ــش نظ ــی در دو بخ ــای صنف و اتحادیه ه

فــروش را از جملــه اقدامــات مهــم ســازمان حمایــت عنــوان و 
بیــان کــرد: در بخــش نظــارت بــر تأمیــن نســبت بــه شناســایی 
و بررســی عملکــرد واحدهــای اصلــی و عمــده تولیدکننــدگان و 
واردکننــدگان اقــام مذکــور در زمینــه تأمیــن نیــاز بازار، بررســی 
عملکــرد واحدهــای تأمین کننــده اقــام مدنظــر از جملــه دفاتــر 
دانــش  آمــوزی اســتانی، خــودکار، مــداد و ... از لحــاظ میــزان 
ــا  ــه ب ــوالت و مقایس ــت محص ــروش، واردات و قیم ــد، ف تولی
مــدت مشــابه ســال قبــل و علــل افزایــش، فراوانــی، تنــوع و 
ــد واحدهــای  ــا برن ــازار، درج مشــخصات ی قیمــت درســطح ب
تولیــدی، انجــام آزمون هــای ادواری بــه منظــور کنتــرل تعــداد 
ــر  ــد آن و دیگ ــات روی جل ــاب مندرج ــا احتس ــر ب اوراق دفات
ــذاری  ــی قیمت گ ــط عموم ــت ضواب ــر، رعای ــام لوازم التحری اق
ــی و  ــرل کم ــروش و کنت ــور ف ــدور فاکت ــل ص ــع از قبی و توزی
کیفــی کاالهــای وارداتــی و ... نظــارت الزم صــورت می گیــرد.

 ۵۸ هزار مگاوات، ظرفیت تولید ۶۵۰
برق نیروگاه های کشور

درصد، کاهش واردات سیگار میلیون دالر، صادرات 
فرآورده های لبنی

ظرفیــت تولیــد بــرق در نیروگاه هــای کشــور بــه 77 
هــزار مــگاوات رســیده اســت.

واردات ســیگار در پنــج ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل، 58 درصــد کاهــش داشــته اســت.

معــاون توســعه بازرگانــی و صنایــع وزارت جهــاد کشــاورزی از 
صــادرات 650 میلیــون دالری محصــوالت لبنــی بــه خــارج از 

کشــور در ســال گذشــته خبــر داد.
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،،
فرقی نمی کند از کدام طبقه اجتماعی 
و اقتصادی باشید؛ اما این روزها در هر 
وضعیــت مالــی کــه بــه ســر می بریــد، 
مطمئنــا بــا قــدم زدن در بیــن مــردم 
جامعــه بــه خوبــی تفــاوت طبقاتــی را 

احســاس می کنیــد 

خشکباررئوف
ــا هــدف تولیــد و عرضــه خشــکبار  ــا همــت کادری مجــرب و ب خشــکبار رئــوف در ســال ۱۳۸۵ ب
باکیفیــت پــا بــه عرصــه ظهــور گذاشــت. خشــکبار رئــوف بــه منظــور حصــول اطمینــان از کیفیــت 
ــتاندارد  ــای اس ــر مبن ــت را ب ــت کیفی ــتم مدیری ــود، سیس ــه خ ــرد زیرمجموع ــوالت و عملک محص
ــرده  ــی International certification registrar ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO پیاده ســازی و اجــرا ک بین الملل

اســت. 
خشــکبار رئــوف ایــن امیــد را دارد کــه بــه یــاری تجربــه مدیریــت و کارکنــان خــود در ایــن عرصــه، 
ــه از  ــردارد ک ــتند، گام ب ــا هس ــرمایه م ــن س ــه بزرگ تری ــتریان ک ــاز مش ــه نی ــرام ب ــت احت در جه
جملــه ایــن حقــوق، تهیــه و ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت بســیار بــاال و بســته بندی های زیباســت. 
ــعی دارد  ــوف س ــکبار رئ ــول دارد. خش ــت محص ــده ای در موفقی ــش عم ــب نق ــته بندی مناس بس
ــدگان  ــه دســت مصرف کنن ــری ب ــه شــکل دقیق ت ــت کاال را ب ــوع و کیفی ــاس و تن بســته بندی اجن
ــات ســامت و بهداشــت  ــان بیشــتر، موجب ــر برخــورداری از اعتمــاد و اطمین ــا عــاوه ب برســاند ت

کاال نیــز فراهــم شــود. 
اتوماتیــک بســته بندی  از دســتگاه های  آمــاده کــردن ســفارش ها  رئــوف جهــت  خشــکبار 
ــه صــورت کامــًا بهداشــتی در  ــر ســرعت در ایــن امــر، محصــول ب ــا عــاوه ب ــد ت اســتفاده می کن

ــرد. ــرار گی ــرم ق ــدگان محت ــار مصرف کنن اختی

تولید ملی

صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  ســومین  کیمیای وطن
ــازار، صــادرات، تجهیــزات و  ســیمان، ب
ماشــین آالت و محیــط زیســت ۸ تا ۱۱ 
ــگاه های  ــل نمایش ــهریورماه در مح ش
بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در 
زیرگروه هــای  در  و  پــل شهرســتان 
کارخانه هــا، شــرکت های مهندســی 
و  فنــی  خدمــات  ســازه،  مشــاور 
مهندســی، ماشین ســازی، تأسیســات 
محیــط   و  فیلتراســیون  آبرســانی، 
ــوازم  ــی، ل زیســت، اتوماســیون صنعت

آزمایشــگاهی، قطعــات ریخته گــری، کیســه های ســیمان، معــادن 
و شرکت های بازاریابی برگزار می شود. 

ــی  ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــانه ش ــد رس ــزارش واح ــه گ ب
اســتان اصفهــان، در ایــن نمایشــگاه، ۵۵ شــرکت داخلــی و 
و  خدمــات  نماینــدگان  و  مختلــف  اســتان های  از  خارجــی 
ــا،  محصــوالت کشــورهای فرانســه، ســوئد، ژاپــن، آلمــان، ایتالی
ترکیــه، آمریــکا، تایــوان، اســترالیا و امــارات متحــده عربی حضور 
و مشــارکت دارنــد کــه در ایــن میــان نــام کارخانه هــا، واحدهــای 
واحدهــای  دانشــگاهی،  و  تحقیقاتــی  واحدهــای  تولیــدی، 
و  ماشــین آالت  تأمین کننــدگان  کارخانه هــا،  تجهیزکننــده 
اقتصــادی  و  صنعتــی  واحدهــای  و  شــرکت ها  همچنیــن 
معتبــری بــه چشــم می خــورد. ایــن مجموعه هــا طــی چهــار روز 
رقابــت نمایشــگاهی و در فضایــی بــه وســعت ۳۵۰۰ متــر مربــع 
ــین آالت  ــع، ماش ــن صنای ــگاهی، نوین تری ــالن نمایش و در دو س

ــد  ــرض دی ــه داده و در مع ــیمان را ارائ ــت س ــزات صنع و تجهی
می دهنــد.  قــرار  متخصصــان 
ــا  ــار کارگاه تخصصــی ب ــزاری چه برگ
موضــوع معرفــی سیســتم جدیــد 
»ســرامیک روتــاری فیــدر«، بررســی 
ــع،  ــی بیرینگ هــا در صنای ــل خراب عل
معرفــی کلــی تجهیــزات تولیــدی 
کمپانــی Testing آلمــان و همایــش 
ــزی،  ــی بتن ری ــی و اجرای ــکات فن ن
ــن  ــی ای ــای جانب ــت برنامه ه فهرس

نمایشــگاه را تشــکیل می دهــد. 
آالیندگــی هــوا در کارخانه هــای  راهکارهــای کاهــش  ارائــه 
اشــتغال زایی،  زیســت،  محیــط  حفــظ  ســیمان،  تولیــد 
ــی، آشــنایی  ــد داخل ــان تولی افزایــش صــادرات، افزایــش راندم
شــرکت های ایرانــی بــا آخریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا در 
ــات و  ــادل اطاع ــه تب ــاد زمین ــن و ایج ــیمان و بت ــت س صنع
ــن،  ــیمان و بت ــدگان س ــان و تولیدکنن ــن متخصص ــات بی تجربی
ــی  ــگاه بین الملل ــومین نمایش ــزاری س ــداف برگ ــن اه مهم تری

ــت.  ــان اس ــیمان اصفه س
پیش بینــی می شــود در روزهــای برگــزاری ایــن نمایشــگاه چنــد 
هیئــت تجــاری و بازرگانــی از کشــورهای همســایه از نمایشــگاه 
ــره  ــور وارد مذاک ــیمان کش ــدگان س ــا تولیدکنن ــد و ب ــد کنن بازدی
ــل  ــا ۲۲ در مح ــاعت ۱۶ ت ــر روز از س ــگاه ه ــن نمایش ــوند. ای ش
ــتان  ــل شهرس ــع در پ ــان واق ــی اصفه ــگاه های بین الملل نمایش

ــت. ــدان اس ــد عاقه من ــاده بازدی آم

 برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت سیمان اصفهان

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

از  یکــی  همــراه،  تلفــن  خطــوط 
حــال  تلفنــی  خطــوط  پرکاربردتریــن 
حاضــر اســت و تقریبــا همــه افــراد از 
ــتفاده  ــه از آن اس ــرهای جامع ــه قش هم

 . می کننــد
ــوط  ــن خط ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
بــا خانــم مهنــدس فرشــته صبایــی، 
رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو 
حاصــل  می خوانیــد  آنچــه  نشســتیم. 

گفت وگوســت. ایــن 

شرکتدرقرعهکشیهایهمراه
اولچگونهاست؟

بــا  می تواننــد  اول  همــراه  مشــترکان 
ــوط  ــرد خط ــاری، کارک ــوط اعتب ــارژ خط ش
جدیــد  فعال ســازی خطــوط  و  دائمــی 
اول  همــراه  متنــوع  قرعه کشــی های  در 

ــد.  ــرکت کنن ش
قــوه  نماینــده  قرعه کشــی ها  ایــن  در 
اول  و همــراه  قضائیــه، صــدا و ســیما 
حضــور دارنــد و بــر رونــد قرعه کشــی 

می کننــد.  نظــارت 
در ایــن طــرح هــر مــاه، ۵ جایــزه ۲۰۰ 
میلیــون تومانــی در مجمــوع بــه ارزش 

یــک میلیــارد تومــان بــه قیــد قرعــه بــه ۵ 
نفــر از مشــترکین همــراه اول اهــدا خواهــد 

شــد.
نحوهفعالسازیطرح

شــرکت در ایــن طــرح نیــاز بــه ثبت نــام یــا 
ــدارد. فعال ســازی ن

نکاتمهم
ــه  ــدام ب ــده  ســیم کارتی اق ــه دارن - چنانچ
ــاز  ــد، امتی ــام ســیم کارت خــود کن ــر ن تغیی
ــد  ــبه خواه ــر محاس ــد از صف ــک جدی مال

شــد. 
-قرعه کشــی تنهــا بــر روی ســیم کارت های 

فعــال همــراه اول اجــرا می شــود.

قرعه کشی جوایز همراه اول

۱04
خطوطاعتباری
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32298058ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

رصد ویژه بازار لوازم التحریر اوراق تسهیالت مسکن ارزان تر می شود

77

عصر خودرو 118 میلیون تومان

یاریس هاچ بک

255 میلیون تومان

RAV4

141 میلیون تومان

سراتو

176 میلیون تومان

اسپورتیج

146 میلیون تومان

النترا

174 میلیون تومان

سوناتا

190 میلیون تومان

)new face( توسان  

203 میلیون تومان

  اپتیما )فول(



کوتاه از نصف جهان
طبق گزارش المیادین

پیکر شهید محسن حججی 
بازمی گردد

بــر اســاس توافــق »جــرود« میــان حــزب هللا و گــروه 
تروریســتی داعــش، پیکــر شــهید محســن حججــی 

ــود. ــت داده می ش ــل مقاوم تحوی
شــبکه المیادیــن در ادامــه گــزارش داد کــه عملیــات 
تحویــل اســیر حــزب هللا و پیکــر دو شــهید آن و 
ــای  ــگام ورود اتوبوس ه ــی هن ــهید ایران ــن ش همچنی
صــورت  ســوریه  تدمــر  در  »تــی 2«  بــه  داعــش 

می گیــرد.

 رونمایی از دو مراسم 
مذهبی اصفهان در اجالس 

پیرغالمان حسینی
ــی مراســم  ــه ثبــت مل ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار اصفه
اجــاس  پانزدهمیــن  در  اصفهــان  ویــژه  مذهبــی 
ــتند  ــی مس ــار و رونمای ــینی از انتش ــان حس پیرغام
حجــت خــدا ویــژه زندگینامــه شــهید حججــی در ایــن 

ــر داد. ــاس خب اج
پانزدهمیــن  رســول زرگرپــور در نشســت خبــری 
و  پیرغامــان  از  تجلیــل  بین المللــی  اجــاس 
ــال صــدا  خادمــان حســینی کــه در محــل مســجد ب
و ســیما برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه اصفهــان یکــی از 
ــی  ــی و مذهب ــث فرهنگ ــراز اول در بح ــتان های ط اس
اســت، اظهــار کــرد: اگرچــه اســتان مــا تنهــا 6 درصــد 
از کل جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده، امــا 
بالــغ بــر 10 درصــد شــهدا و 11 درصــد جانبــازان کشــور 

ــن اســتان هســتند. از ای
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه افتخاراتــی کــه 
شــهدا بــرای اصفهــان آورده انــد، تصریــح کــرد: مقــام 
ــد  ــان می فرماین ــاره اســتان اصفه ــری درب معظــم رهب
ــا  ــهید خرازی ه ــا ش ــان را ب ــه اصفه ــد ک روزی می رس
ــهید  ــهادت ش ــا ش ــز ب ــر نی ــن اواخ ــند و ای می شناس
ســرافراز محســن حججــی ایــن افتخــار چندیــن برابــر 

شــد.

 راه اندازی قطار مسافری 
اصفهان - زاهدان 

قطــار مســافری اصفهــان - زاهــدان همزمــان بــا 
ششــمین روز از هفتــه دولــت راه انــدازی شــد و 

حرکــت خــود را در ایــن مســیر آغــاز کــرد. 
ایــن قطــار مســافری دارای پنــج ســالن اســت کــه هر 
ــای  ــت دارد و دارای واگن ه ــر ظرفی ــالن آن 44 نف س

چهــار تختــه درجــه یــک اســت.
مدت زمــان حرکــت ایــن قطــار مســافری از اصفهــان 
ــا زاهــدان 18 ســاعت و قیمــت بلیــت آن 72 هــزار  ت

تومــان اعــام شــده اســت.
ایــن قطــار در حــال حاضــر هفتــه ای یــک بــار در ایــن 
ــود  ــیر خ ــرد و در مس ــد ک ــد خواه ــت و آم ــیر رف مس
ــن شــهرها  ــزد، در ای ــور از شــهرهای کرمــان و ی ــا عب ب

ــز توقــف دارد. نی

 قهرمانی تیم سپاهان 
در لیگ هندبال نونهاالن 

ــت: در  ــان گف ــتان اصفه ــال اس ــت هندب ــس هیئ رئی
ــان،  ــتان اصفه ــران اس ــال پس ــگ هندب ــابقات لی مس
ــاالن ســپاهان رســید.  ــم نونه ــه تی ــی ب ــوان قهرمان عن
مرحلــه  کــرد:  اظهــار  افتخــاری  حســن  ســید 
لیــگ  نونهــاالن  مســابقات  فینــال  و  نیمه نهایــی 
هندبــال پســران اســتان اصفهــان بــه میزبانــی خانــه 
هندبــال اصفهــان بــا حضــور جمعــی از مســئوالن 

ــد. ــزار ش برگ
وی افــزود: در بــازی نخســت مرحلــه نیمه نهایــی 
دو تیــم نجف آبــاد و فاورجــان بــه مصــاف هــم 
رفتنــد کــه بــه تســاوی رســیدند و در ضربــات پنالتــی 

ــت. ــت یاف ــروزی دس ــه پی ــاد ب نجف آب

توقیف یک محموله پوشاک قاچاق 
در اصفهان 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از کشــف یــک 
محمولــه پوشــاک خارجــی بــه ارزش 2 میلیــارد ریــال 

و دســتگیری دو قاچاقچــی خبــر داد. 
ســرهنگ حســن یاردوســتی گفــت: مامــوران انتظامی 
ــرل  ــن کنت ــان حی ــهر اصفه ــای ش ــی از کانتری ه یک
خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه کامیونــت 

ــد. ــف کردن ــدند و آن را متوق ــکوک ش ــو مش آمیک
ــودرو  ــن خ ــی از ای ــوران در بازرس ــه داد: مام وی ادام
400 ثــوب انــواع پوشــاک خارجــی کشــف کردنــد کــه 
راننــده مــدارک ثبت شــده گمرکــی را ارائــه نــداد و 

ــدند. ــف ش ــه توقی ــودرو و محمول خ

 اصفهان، رتبه هجدهم کشور 
در آمار طالق

ــی  ــیب های اجتماع ــگیری از آس ــاون پیش ــی، مع ناج
ــتان  ــت: اس ــان، گف ــتان اصفه ــتی اس اداره کل بهزیس
اصفهــان بــه لحــاظ اعتیــاد در رده بیســت و ســوم و از 
نظــر آمــار طــاق در جایــگاه هجدهــم کشــور قــرار دارد.
مجتبــی ناجــی در آییــن افتتــاح و بهره بــرداری از 
پروژه هــای خدماتــی و عمرانی بهزیســتی شاهین شــهر 
و میمــه بــا تبریــک انتخاب ســازمان بهزیســتی اســتان 
اصفهــان بــه عنــوان دســتگاه برتــر برای ســومین ســال 
ــت: ســازمان  ــی گف ــی در جشــنواره شــهید رجای متوال
بهزیســتی بــا وجــود محدودیت هــای مالــی بــا تــاش 
مســئولیت  و  ســامت  محــور  خدمات رســانی،  در 

اجتماعــی شــناخته شــده اســت.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

ــی و  ــور بازرگان ــاون ام ــری، مع ــد مجی محم
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــارت س ــعه تج توس
تجــارت اســتان اصفهــان، در نشســت خبــری 
ــوژی  ــی تکنول ــگاه بین الملل ــتین نمایش نخس
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه از ســال  ســرامیک ب
2009 تــا 2014 رونــد افزایــش تولیــد و مصــرف 
کاشــی و ســرامیک را در دنیــا شــاهد هســتیم، 
ــر  ــارد مت ــرد: در ســال 2014، 12 میلی ــار ک اظه
مربــع کاشــی و ســرامیک در دنیــا تولیــد شــد 
ــی  ــع، یعن ــر مرب ــون مت ــران 410 میلی و در ای
حــدود 3 درصــد از تولیــد جهــان در کشــور مــا 

ــرد. ــورت می گی ص
وی افــزود: پــس از چیــن، برزیــل، هنــد، 
ششــمین  ایــران  اندونــزی،  و  اســپانیا 
تولیدکننــده ســرامیک در جهــان اســت؛ در 
حــال حاضــر 123 واحــد تولیــد کاشــی و 
ســرامیک وجــود دارد و 43 هــزار نفــر در ایــن 

ــا 41  ــزد ب ــتند؛ ی ــه کار هس ــغول ب ــا مش واحده
درصــد بیشــترین ســهم از تولیــد داخــل را داشــته 

و پــس از آن اصفهــان قــرار دارد.
 کاهش صادرات کاشی و سرامیک 

اصفهان
معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
اشــاره بــه صــادرات اصفهــان اظهــار کــرد: در ســال 
94 حــدود 39 میلیــون دالر از محصــوالت کاشــی 
و ســرامیک از اســتان صــادر شــده کــه ایــن میزان 
ــدا  ــش پی ــون دالر کاه ــه 21 میلی ــال 95 ب در س

کــرده اســت.
مجیــری بــا بیــان اینکــه اســتفاده نکــردن از 
فناوری هــای روز و فرســودگی و درنتیجــه قیمــت 
ــوع  ــن موض ــی ای ــل اصل ــاد از دالی ــده زی تمام ش
اســت، تصریــح کــرد: ضعــف در شــناخت بازارهای 
جهانــی و انتقــال پــول از دیگــر مســائلی اســت که 
صــادرات اســتان را بــه نصــف کاهــش داده اســت.
ــدی در  ــه ضعــف واحدهــای تولی ــا اشــاره ب وی ب

شــناخت بازارهــای جهانــی بیــان داشــت: در رکــود 
ســاختمانی کشــور، بازارهــای جدیــد در کشــورهای 
ســرامیک  بــرای  خوبــی  بازارهــای  همســایه، 
هســتند؛ از جملــه شــرق آفریقــا و آســیای میانــه؛ 
ــد ســرامیک بیــش از عرضــه اســت  ــروزه تولی ام
ــه صــادرات  ــگاه ب ــا ن ــا ب ــد تنه و کارگاه هــای جدی

ــد. ــت کنن ــد فعالی می توانن
 بازاری مناسب برای صادرات 

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان گفــت: 
دولــت ســال گذشــته یــک هــزار میلیــارد تومــان 
ــه واحدهــای صنعتــی انجــام داد  تزریــق مالــی ب
و هنــوز هــم ادامــه دارد؛ امــا ایــن نمی توانــد 
ــم  ــدت حک ــرای کوتاه م ــا ب ــد و تنه ــا باش راهگش

ــکّن را دارد. مس
مجیــری بــا بیــان اینکــه از لحــاظ کیفیــت تولید در 
دنیــا حــرف بــرای گفتــن داریــم و ایــن می توانــد 
بــه تســهیل صــادرات کمــک کنــد، تصریــح کــرد: 
ــت 47 دالر  ــه قیم ــپانیایی ب ــی اس ــا، کاش در کنی
بــه فــروش می رســد و کاشــی ایرانــی بــا کیفیــت 
ــرای  ــازاری مناســب ب ــای ب ــه معن ــن ب 17 دالر؛ ای

صــادرات اســت.
 نمایشگاه بین المللی تکنولوژی 

سرامیک 15 تا 18 شهریور 
نمایشــگاه  های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتان اصفهــان در ایــن نشســت بــا بیــان 
تکنولــوژی  بین المللــی  نمایشــگاه  اینکــه 

محــل  در  شــهریور   18 تــا   15 ســرامیک 
پــل  در  اصفهــان  نمایشــگاه های  دائمــی 
ــرکت  ــت: ش ــود، گف ــزار می ش ــتان برگ شهرس
ــر ایــن اعتقــاد اســت کــه هــر  نمایشــگاه ها ب
ســال نمایشــگاه های مــورد نیــاز و تقاضــا را در 

می دهــد. قــرار  خــودش  دســتورکار 

ــگاه  ــن نمایش ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب محققی
بــا نمایشــگاه ســرامیک متفــاوت بــوده و 
ــت،  ــرار داده اس ــب ق ــدگان را مخاط تولیدکنن
ــن نمایشــگاه ها  ــدگان ای ــه داد: بازدیدکنن ادام
ــهروندان  ــان و ش ــازان، مهندس ــامل انبوه س ش

ــود. ــد ب خواهن
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ادامــه  تکنولــوژی و در  ارتقــای  نمایشــگاه 
ــرد:  ــش صــادرات اســت، خاطرنشــان ک افزای

ــای خارجــی  ــار رقب ــی در کن 40 شــرکت داخل
بحــث  در  را  خــود  دســتاوردهای  آخریــن 
ــش  ــه نمای ــرامیک ب ــوزه س ــای ح فناوری ه

می گذارنــد.
 اصفهان، میزبان چهارمین کنگره 

کاشی و سرامیک و چاپ دیجیتال 
ــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های اســتان  مدی
اصفهــان تصریــح کــرد: بــه دلیــل محدودیــت 
ــر  ــی، حضــور غرفه هــای ســرامیکی کمت مکان
ــت؛  ــرامیک اس ــای س ــر فناوری ه ــز ب و تمرک
همچنیــن همزمــان بــا چهارمیــن کنگــره 
کاشــی و ســرامیک و چــاپ دیجیتــال برگــزار 
ــران  ــی آن در ته ــه دوره قبل ــه س ــود ک می ش

انجــام گرفــت.
ــاره  ــگاران درب ــؤال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
و  کاشــی  به ویــژه  صنایــع  چالش هــای 
ســرامیک گفــت: مهم تریــن چالــش توســعه 
ــه  ــت ک ــل اس ــل و نق ــتان حم ــادرات اس ص
ــش  ــده افزای ــه تمام ش ــود هزین ــث می ش باع
شــرکت های  از  را  رقابــت  قــدرت  و  یابــد 

می گیــرد. داخلــی 
ــعه  ــه توس ــک ده ــی ی ــزود: ط ــان اف محققی
ــی در کاشــی و ســرامیک توانســته مــا  ناگهان
را بــه جایــگاه برتــر در بیــن تولیدکننــدگان 
جهانــی برســاند؛ امــا در حــال حاضــر و پس از 
گذشــت چندیــن ســال نیــاز بــه به روزرســانی 

فناوری هــا داریــم.

معاون سازمان صنعت استان اصفهان خبر داد:

کاهش صادرات کاشی و سرامیک اصفهان
ایران، ششمین تولیدکننده سرامیک در جهان است

حســن عباســی، رئیــس اندیشــکده یقیــن، در آییــن افتتاحیــه 
ــاره  ــا اش ــامی، ب ــت افزار ایرانی اس ــگاه نوش ــن نمایش چهارمی
ــگاه  ــن نمایش ــی ای ــرای برپای ــده ب ــای انجام ش ــه تاش ه ب
ــار اســت  ــه اختی ــار داشــت: ایــن حرکــت نوعــی آتــش ب اظه
ــه زده و نتایــج  کــه از ســوی نیروهــای انقــاب اســامی جوان

ــی دارد. ــوس اجتماع ملم
رئیــس اندیشــکده یقیــن بــا اشــاره بــه هــدف رســالت انبیــا 
تصریــح کــرد: هــدف قیــام بــرای قســط اســت تــا عدالــت در 
هــر کجــا بــه ســهم هــر کــس انجــام شــود؛ مصــداق امــروزی 

ایمــان کامــل و عمــل صالــح، »شــهید حججــی« اســت.
رئیــس اندیشــکده یقیــن بــا بیــان اینکــه وقتــی جامعــه بــه  
جایــی رســید کــه تعــداد شــهید حججی هایــش زیــاد شــد آن 
ــرار دارد، گفــت: امــروز انســان هایی  ــرازو ق جامعــه در عصــر ت

ــته اند؛  ــا خاس ــه پ ــرم ب ــاع از ح ــف در دف ــورهای مختل از کش
امــام باقــر)ع( زمــان تحقــق امــر را هجــرت بــه عصــر قســط 

ــت. ــامی اس ــه اس ــرد جامع ــن کارک ــد و ای می دانن
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای جامعــه اســامی افــزود: زمانــی 
ــیرینی  ــهد و ش ــردم ش ــه م ــور دارد ک ــه حض ــام در جامع اس

قســط را چشــیده باشــند.
ــه  ــت افزارهایی ک ــزار و نوش ــاد اب ــه ایج ــاره ب ــا اش ــی ب عباس
محصــول خــارج اســت، بیــان کــرد: چنیــن قهرمانانــی ماننــد 
ــد  ــن نبای ــتند؛ بنابرای ــا هس ــان م ــی در اصفه ــهید حجج ش
شــخصیت های دیگــر الگــوی نوشــت افزار کــودکان مــا شــوند.

رئیــس اندیشــکده یقیــن گفــت: در ایــن راســتا صنایــع 
پایین دســتی بســیار مهــم هســتند؛ اگــر در فرهنــگ نتوانیــم 
صنایــع پایین دســتی داشــته باشــیم، قافیــه را باخته ایــم. 

مدیــر عامــل ســازمان آرامســتان های اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه از زمــان راه انــدازی بــاغ 
رضــوان تاکنــون 127 هــزار و 361 نفــر دفــن 
متوفیــان  تعــداد  داشــت:  اظهــار  شــده اند، 
ــه 2  ــوده ک ــر ب ــزار و 8 نف ــدود 5 ه ــال 95 ح س
 هــزار و 800 نفــر مــرد و 2 هــزار و 100 نفــر زن 

بوده اند.
درصــد   60 اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش  محمــد 
ــرد  ــته م ــال گذش ــان در س ــهر اصفه ــان ش متوفی
ــه  ــت: ب ــراز داش ــد، اب ــز زن بوده ان ــد نی و 40 درص
لحــاظ ســنی نیــز 50 درصــد از متوفیــان بــاالی 4 

بوده انــد. ســال 
وی بیشــترین علــت فــوت اصفهــان را بیماری هــای 

قلبی عروقــی بــا در برگیــری 38 درصــد جمعیــت 
ــز  ــوت نی ــت ف ــن عل ــت: دومی ــرد و گف ــوان ک عن
درصــد   14 کــه  سرطان هاســت  بــه  مربــوط 

متوفیــان را شــامل می شــود.
پــرورش بــه افزایــش دو برابــری تعــداد متوفیــان 
ــبت  ــال 95 نس ــان در س ــرطان اصفه ــی از س ناش
بــه ســال 94 اشــاره کــرد و افــزود: کمتریــن علــت 
فــوت نیــز مربــوط بــه اختــاالت رفتــاری و روانــی 

بــوده اســت.
ــل  ــا چه ــوان ت ــاغ رض ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــان را  ــردگان اصفه ــن م ــت دف ــده ظرفی ســال آین
دارد، افــزود: تنهــا فــاز ســوم بــاغ رضــوان امــکان 

ــن را دارد. ــزار دف 120 ه

ــا  ــان، ب ــتی اصفه ــی بهزیس ــاون اجتماع ــاد، مع ــه فرش مرضی
اشــاره بــه فعالیــت اورژانــس اجتماعــی در اصفهــان اظهــار 
ــه در  ــی مداخل ــای اجتماع ــت اورژانس ه ــده فعالی ــت: عم داش
ــودک آزاری،  ــا ک ــز م ــط قرم ــت و خ ــی اس ــیب های اجتماع آس

ــت. ــان اس ــه زن ــونت علی ــالمندآزاری و خش س
وی بــا اشــاره بــه آمــاری دربــاره تعــداد اورژانس هــای اجتماعــی 
فعــال در اســتان اصفهــان، بــه تبییــن فعالیت هــای ایــن 
ــس اجتماعــی در  ــار داشــت: اورژان اورژانس هــا پرداخــت و اظه
ــت  ــه دول ــه مناســبت هفت ــد و ب ــت می کن 14 شهرســتان فعالی
ــن  ــب ای ــز صاح ــمیرم نی ــتان س ــتان و شهرس ــهر بهارس ــز ش نی
اورژانــس خواهنــد شــد و در کل اســتان دارای 16 اورژانــس 

ــم شــد. خواهی
ــه  معــاون اجتماعــی بهزیســتی اصفهــان بیــان کــرد: مراجعــه ب

ــا  ــران ی ــاع دیگ ــرف، اط ــورت خودمع ــه ص ــا ب ــن اورژانس  ه ای
ــود؛  ــام می ش ــاس انج ــماره 123 تم ــا ش ــاس ب ــورت تم ــه ص ب
همچنیــن مــواردی کــه از ســوی قــوه قضائیــه و نیــروی انتظامــی 
ــت  ــد صح ــس از تایی ــوند، پ ــی می ش ــا معرف ــکاران م ــه هم ب

ــه بررســی و حــل مشکلشــان خواهیــم پرداخــت. مــوارد ب
وی دربــاره تیــم اورژانــس اجتماعــی خاطرنشــان کــرد: در بعضی 
از مــوارد مداخــات تنهــا بــا تیــم ســازمان بهزیســتی کــه شــامل 
ــه  ــک مــددکار و روان شــناس و در صــورت مشــکوک شــدن ب ی
ــد  ــام خواه ــود، انج ــد ب ــتار خواه ــک پرس ــا ی ــراه ب ــرایط هم ش
شــد؛ اگــر فضــای مداخلــه فضــای امنــی باشــد، تیــم بــه ایــن 
2 یــا 3 نفــر بســنده خواهــد کــرد؛ امــا اگــر شــرایط مهیــا نباشــد 
یــا بــه مــا اجــازه مداخلــه ندهنــد، بــا حکــم قضایــی و همــکاری 

نیــروی انتظامــی، عملیــات خــود را انجــام خواهیــم داد.

ــه  ــام  جمع ــژاد، ام ــف طباطبایی ن ــید  یوس ــت هللا س آی
ــگاه  ــران آسایش ــازان و ایثارگ ــع جانب ــان، در جم اصفه
جانبــازان شــهید مطهــری، مــاه ذی الحجــه را مــاه 
ــدای  ــت: ابت ــار داش ــمرد و اظه ــت برش ــت و امام والی
ایــن مــاه بــا ازدواج حضــرت علــی)ع( و حضــرت 

فاطمــه زهــرا)س( آغــاز می شــود.
وی بــه عیــد غدیــر کــه عیــد والیــت و امامــت اســت، 
اشــاره کــرد و گفــت: 24 ذی الحجــه ســالروز نــزول آیــه 
والیــت اســت و همــه ایــن مناســبت ها باعــث شــده تــا 

ایــن مــاه را مــاه والیــت بدانیــم.
ــازان و  ــع جانب ــگاه رفی ــه جای ــان ب ــه اصفه ــام  جمع ام
ایثارگــران اشــاره کــرد و گفــت: شــما عاشــقانی هســتید 
ــود در  ــت خ ــام و مملک ــی در راه اس ــه در اوج جوان ک

ــوز  ــد و هن ــور یافتی ــل حض ــه باط ــق علی ــای ح جبهه ه
ــه دارد. ــان ادام مجاهدتت

وی تأکیــد کــرد: امکانــات و تجهیزاتــی کــه اکنــون 
ــواران  ــما بزرگ ــأن ش ــه، در ش ــرار گرفت ــان ق در اختیارت
نیســت و بنــده همــواره بــر ایــن امــر تأکیــد داشــته ام 
کــه آسایشــگاه جانبــازان بایــد در خــوش آب  و هواتریــن 
ــک  ــدام در ی ــر ک ــرار داشــته باشــد و ه ــه شــهر ق نقط
ســوئیت کــه بــه بهتریــن تجهیــزات الزم بــرای زندگــی 

ــز اســت، اســکان داشــته باشــید. ــول مجه ــک معل ی
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود: دولــت بایــد به 
گونــه ای برنامه ریــزی کنــد کــه جانبــازان مــا بــه غیــر از 
مشــکات جســمی کــه بــر آن هــا عــارض شــده، مجبــور 

بــه تحمــل مشــکات دوچنــدان نشــوند.
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ــان،  ــی اصفه ــت علمــی دانشــگاه صنعت ــادی، عضــو هیئ ــد خاتون آب ســید احم
ــا دیــروز  اظهــار کــرد: مشــکل خشکســالی امــروز زاینــده رود، مشــکل امــروز ی
ــای  ــفانه جنبه ه ــت و متاس ــش اس ــالیان پی ــه س ــوط ب ــکلی مرب ــود؛ مش نب
اجتماعــی و فرهنگــی در زمینــه بــه وجــود آمــدن وضــع فعلــی رودخانــه بی تاثیــر 

نیســتند.
وی افــزود: اگــر بــه منابــع آب کشــور نگاهــی ملــی و نــه نگاهی اســتانی می شــد 
ــا  ــات رودخانه ه ــده می شــدند و حی ــز اســتانی یکپارچــه دی و حوضه هــای آبری
قــرار  اولویــت  در  و کشــاورزی  ســنگین صنعتــی  بارگذاری هــای  از  قبــل 
ــم.  ــه نمی کردی ــده رود را چنیــن خشــک و بی رمــق تجرب می گرفــت، امــروز زاین
در کشــوری مثــل ایــران کــه اقلیــم خاصــی دارد و روی نــوار خشــکی کــره زمیــن 
قــرار گرفتــه، نمی تــوان بــدون نــگاه بــه وضعیــت زیســت محیطی و منابــع آبــی 
ــادی  ــعه اقتص ــذاری توس ــزی بارگ ــت بومی، برنامه ری ــا زیس ــتمی ی و اکوسیس

انجــام داد.
خاتون آبــادی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاران در اصفهــان بایــد الگــوی توســعه ای 
را بیــش از ظرفیــت آب و منابــع آبــی در نظــر بگیرنــد، گفــت: امــروز آنچــه بــرای 

اصفهــان رخ داده ایــن اســت کــه صنایــع بــا مصــارف ملــی در ایــن اســتان در 
حــال کار هســتند و آب اســتان نیــز بــه مناطــق دیگــر فرســتاده می شــود. 

ــه  ــده شــهری نیســت ک ــج ســال آین ــان در پن ــا اصفه ــر اســاس پیش بینی ه ب
ــه  ــن شــهر وابســته ب ــار باســتانی در ای ــام آث ــرا تم گردشــگر داشــته باشــد؛ زی
ــه  ــده رود اســت و ب ــه زاین ــی وابســته ب ــی و آب هــای زیرزمین آب هــای زیرزمین

ــد کــرد. ایــن صــورت ابنیــه تاریخــی نشســت خواهن
ایــن فعــال محیــط زیســت ادامــه داد: گاوخونــی تکــه ای تفکیک ناپذیــر از پیکــره 
زاینــده رود اســت؛ رودخانــه ای کــه از کوهرنــگ بختیــاری شــروع و بــه گاوخونــی 
ــره  ــه ای از پیک ــدن تک ــده ش ــی کن ــکی گاوخون ــع خش ــود و درواق ــم می ش خت

زاینــده رود اســت کــه منجــر بــه نابــودی آن می شــود.
 از میــان رفتــن گاوخونــی، یعنــی از بیــن رفتــن تعــادالت زیســتی در رودخانــه، 
ــرات و ســموم شــیمیایی؛  ــه نیت ــوده ب ــه، جــذب زهــاب آل آالینده هــای رودخان
ــته  ــاالب آب داش ــن ت ــه ای ــت ک ــرطی اس ــه ش ــا ب ــای کارخانه ه ــع آالینده ه دف
باشــد. خاتون آبــادی تاکیــد کــرد: ایــن جملــه شــاید کمــی تامل برانگیــز باشــد؛ 
امــا بادهــای شــرق بــه غــرب ریزگردهــای ســمی، خاک هــا و ریزگردهــای آلــوده 
ــا شــعاع هــزار کیلومتــری پراکنــده  ــه مــواد شــیمیایی و فلــزات ســنگین را ت ب
می کنــد و منطقــه مرکــزی کشــور را کــه نقطــه تمرکــزی جمعیتــی هــم اســت، 

ــد. ــرار می ده ــعاع ق تحت الش
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ــتان  ــای اس ــر کل فرودگاه ه ــدی، مدی ــن امج حس
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــان، در نشس اصفه
اظهــار کــرد: فــرودگاه اصفهــان، یکــی از 7 فــرودگاه  
بــزرگ کشــور اســت و ســومین رتبــه تعــداد مســافر 
را بعــد از فــرودگاه امــام خمینــی)ره( و مشــهد دارد.
ــان در  ــتی اصفه ــهید بهش ــرودگاه ش ــزود: ف وی اف
ــم  ــه پنج ــی رتب ــای داخل ــزام پروازه ــرش و اع پذی
کشــور را داشــته و موقعیــت ویــژه ای در بحــث 

گردشــگری و اســتراتژیک دارد.
ــع  ــن صنای ــی از بزرگ تری ــگری، یک ــت گردش  صنع
پیشــرفته  توســعه کشــورهای  موتــور  و  جهــان 

محســوب شــده و باعــث می شــود ضمــن آشــنایی 
بــا  مختلــف  مــردم کشــورهای  رســوم  و  آداب 

ــود. ــاد ش ــز ایج ــی نی ــر، درآمدزای یکدیگ
مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان گفــت: 
ــگری در  ــت گردش ــم صنع ــت یازده ــدای دول از ابت
فــرودگاه اصفهــان رشــد چشــمگیری داشــته اســت؛ 
رشــد گردشــگری اســتان اصفهــان از 61 هــزار و 500 
ــه بیــش از 351 هــزار  نفــر گردشــگر در ســال 91 ب
نفــر در ســال 95 رســید کــه ایــن میــزان افزایــش، 

یعنــی 5 برابــر شــده اســت.
امجــدی  ادامــه داد: فــرودگاه هــر شــهر درحقیقــت 
ــی و خارجــی  ــی ورود گردشــگران داخل دروازه طای
توســعه  گلوگاه هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  و 

گردشــگری هــر شــهر محســوب می شــود.
ــور و در  ــز کش ــان در مرک ــتان اصفه ــزود: اس وی اف
ــرب  ــوب و شــرق - غ ــدور شــمال - جن مســیر کری
درصــد   60 از  بیــش  روزانــه  گرفتــه کــه  قــرار 
ــور  ــان عب ــرودگاه اصفه ــراز ف ــور از ف ــای کش پروازه

. می کنــد
ــان  ــا بی ــان ب ــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفه مدی
اینکــه اســتان اصفهــان بــه همــراه 12 اســتان 
ــور  ــت کش ــن پایتخ ــتان های معی ــزو اس ــر ج دیگ
ــر  ــی اگ ــرد: در صنعــت هواپیمای ــح ک اســت، تصری
ــود،  ــرود نش ــه ف ــق ب ــروازی موف ــل پ ــر دلی ــه ه ب
ــرای فــرود آن پــرواز در نظــر  فــرودگاه جایگزیــن ب
گرفتــه می شــود کــه فــرودگاه اصفهــان، جایگزیــن 

فــرودگاه امــام خمینــی)ره(، مهرآبــاد و دیگــر 
فرودگاه هــای کشــور اســت.

امجــدی گفــت: در تاریــخ 4 دی مــاه 95 بیــش از 21 
ــرودگاه  ــگ ف ــرواز در شــرایط اضطــراری در پارکین پ
شــهید بهشــتی اصفهــان پــارک شــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه ظرفیــت پارکینــگ ایــن فــرودگاه 
بــرای فــرود پروازهــای اضطــراری در هــر روز 10 

ــت. ــد هواپیماس فرون
پــرواز   12 ســال گذشــته  در  شــد:  یــادآور  وی 
ــز 3  ــال نی ــت امس ــه نخس ــراری و در 3 ماه اضط
پــرواز اضطــراری در فــرودگاه اصفهــان فــرود آمــده 
ــق از 19  ــان - دمش ــتقیم اصفه ــرواز مس ــت؛ پ اس
شــهریورماه ســال جــاری بــه صــورت هفتگــی 
توســط شــرکت هواپیمایــی »شــام ویکس« بــه 

ــد. ــد ش ــرار خواه ــوریه برق س
مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره 

بــه پروازهــای جدیــد فــرودگاه شــهید بهشــتی 
ــرواز مســتقیم  اصفهــان تصریــح کــرد: همچنیــن پ
اصفهــان - ویــن بــه مقصــد بــه صــورت 4 روز 
در  هفتــه )روزهــای شــنبه، دوشــنبه، سه شــنبه 
ــتقیم  ــرواز مس ــرد؛ پ ــورت می گی ــنبه( ص و پنجش
اصفهــان - ازمیــر نیــز چهارشــنبه ها بــرای ســفر بــه 

ــود. ــام می ش ــه انج ترکی
ــر  ــا عم ــده ت ــث ش ــا باع ــرد: تحریم ه ــار ک وی اظه
نــاوگان هوایــی کشــور بــه 24 ســال برســد کــه ورود 
پروازهــای جدیــد را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.
امجــدی بــا اشــاره بــه میانگیــن تأخیــر در پروازهــای 
در  تأخیــر  میانگیــن  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
پروازهــای ورودی و خروجــی از مبــدأ فــرودگاه 
ــر  ــه ازای ه ــه ب ــان، 16 دقیق ــتی اصفه ــهید بهش ش
ــرات  ــن تأخی ــده ای ــش عم ــه بخ ــت ک ــرواز اس پ

تحریم هاســت. از  ناشــی  مشــکات 

#میراث_فرهنگی
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بهره برداری از ۲۳ طرح مخابراتی 
در نطنز 

عبــاس فردوســی، رئیــس اداره مخابــرات نطنــز، اظهــار 
ــام  ــرای اع ــبی ب ــت مناس ــت فرص ــه دول ــرد: هفت ک
ــه مــردم شــریف  خدمــات ادارات، نهادهــا و ارگان هــا ب
اســت و اداره مخابــرات نیــز وظیفــه خــود می دانــد بــه 
مــردم خدمــت بی منــت انجــام دهــد و ایــن خدمــات را 

بــه اطــاع مــردم برســاند.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس در ایــن هفتــه، 23 طــرح 
ــرداری  ــه بهره ب ــز ب ــرات در ســطح شهرســتان نطن مخاب
می رســد کــه از جملــه ایــن طرح هــا اجــرای فیبــر 
نــوری بــه مســاحت 40 کیلومتــر در ســطح نطنــز، 
ــد  ــا فریزهن ــه، محــور ولوجــرد ت ــا ابیان محــور هنجــن ت

و صالح آبــاد اســت.

 افتتاح یک واحد تولید آلیاژ 
در شهرضا

همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه دولــت، آییــن افتتــاح و 
آغــاز بهره بــرداری از یــک واحــد فعــال در زمینــه تولیــد 
ســیم مفتــول فــوالدی ســاده کربنــی و کــم آلیــاژی در 

شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا برگــزار شــد.
محمدابراهیــم خاتمــی، رئیــس اداره صنعــت، معــدن و 
تجــارت شــهرضا، در آییــن افتتــاح شــرکت تولیــد آلیــاژ 
مفتــول کــه در محــل ایــن واحــد صنعتــی برگــزار شــد، 
عنــوان کــرد: ایــن واحــد صنعتــی از اواســط ســال 1389 
بــا هــدف تولیــد مفتول هــای کله زنــی کــه تــا آن زمــان 

از خــارج از کشــور تأمیــن می شــد، آغــاز بــه کار کــرد.

 حفظ اراضی کشاورزی 
حفظ زندگی است

ــن  ــاد کشــاورزی شهرســتان لنجــان در آیی رئیــس جه
زمین هــای  یکپارچه ســازی  پــروژه  از  بهره بــرداری 
ــی  ــرد: پراکندگ ــار ک کشــاورزی روســتای کرچــگان اظه
اراضــی، یکــی از معضــات بخــش کشــاورزی محســوب 
می شــود؛ بــه طــوری کــه کلیــه صاحب نظــران آن 
در  و  می داننــد  توســعه  اصلــی  موانــع  از  یکــی  را 
از  بــه عنــوان یکــی  اراضــی  از یکپارچگــی  مقابــل 
 عوامــل عمــده دگرگونــی در بخــش کشــاورزی یــاد 

می کنند.
 علی همــت انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ اراضــی 
کشــاورزی حفــظ زندگــی اســت، گفــت: یکپارچه ســازی 
اراضــی مانــع از تغییــر کاربــری، افزایش بهــره وری از آب 
ــری از خــرد شــدن و  ــع و جلوگی و خــاک و ســایر مناب
رهاشــدن اراضــی می شــود و می تــوان گفــت در نهایــت 
تثبیــت تولیــد کشــاورزی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

 آغاز برداشت روناس 
در خوروبیابانک 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خوروبیابانــک گفــت: 
40 هکتــار از زمین هــای کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه 
ــط  ــاص دارد و متوس ــاس اختص ــول رون ــت محص کش

برداشــت در هــر هکتــار بیــش از 7 تــن اســت.
ــر  ــول اواخ ــن محص ــزود: ای ــی اف ــین غامرضای حس
ــال کار  ــار س ــس از چه ــود و پ ــت می ش ــتان کش زمس
برداشــت آن از اوایــل شــهریورماه آغــاز و تــا مهــر انجــام 

می شــود.

بازگشت به کار کارگران اخراج شده 
فوالد کویر 

نماینــده کاشــان و آران و بیــدگل گفــت: مشــکل مربــوط 
ــیون  ــر در کمیس ــوالد کوی ــرکت ف ــه ش ــواد اولی ــه م ب
کارگــران  شــد  قــرار  و  مطــرح  مجلــس  صنایــع 
ــود  ــه کار خ ــده ب ــی فرستاده ش ــه مرخص ــا ب ــراج ی  اخ

بازگردند. 
ــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ســید جــواد ســاداتی نژاد اظه
ــرکت  ــرای ش ــده ب ــود آم ــه وج ــکات ب ــائل و مش مس
فــوالد کویــر آران و بیــدگل و مســائل مربــوط بــه تامیــن 
ــن  ــن شــرکت و مرخصــی 300 کارگــر ای ــه ای مــواد اولی
مجموعــه، طبــق قــرار قبلــی و بــا هماهنگــی و پیگیــری 
ــع و معــادن مجلــس کــه   موضــوع در کمیســیون صنای
ــت،  ــد صنع ــر جدی ــور وزی ــا حض ــهریورماه ب ــم ش شش
ــوالد  ــر ف ــوالد خوزســتان و مدی ــر عامــل شــرکت ف مدی
ــه  ــد ب ــوالد خوزســتان بای ــر برگــزار شــد، شــرکت ف کوی
ــاز  ــورد نی ــه م ــاده اولی ــمش )م ــده ش ــوان تولیدکنن عن
فــوالد کویــر( مطابــق توافــق قبلــی بــه وعده هــای خــود 

ــد. عمــل و شــمش مــورد نیــاز داخلــی را تامیــن کن

 افتتاح ۲6 طرح در هفته دولت 
در گلپایگان 

حســین فراســت، فرمانــدار گلپایــگان، در حاشــیه 
افتتــاح طرح هــای عمرانــی گلپایــگان اظهــار داشــت: در 
ــرداری  ــه بهره ب ــگان ب ــروژه در گلپای ــت 26 پ ــه دول هفت
ــن 5  ــه صــورت نمادی می رســد؛ سه شــنبه 7 شــهریور ب
ــارد و 500  ــر 4 میلی ــغ ب ــاری بال ــرف اعتب ــا ص ــرح ب ط
میلیــون تومــان در شهرســتان گلپایــگان بــه بهره بــرداری 

رســید.

 جمع آوری دام های غیرمجاز 
در نائین 

ــار  ــن اظه ــتان نائی ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش رئی
داشــت: بــا کشــف و جمــع آوری 350 راس دام ســبک 
ــی در  ــده در مراجــع قضای و ســنگین غیرمجــاز، 9 پرون
رابطــه بــا حمــل غیرمجــاز دام در نائیــن تشــکیل شــد.
ــل دام  ــودرو حم ــت: 9 خ ــان داش ــی زاده بی ــزاد متول به
بــه دلیــل نداشــتن گواهــی بهداشــتی قرنطینه ای حمــل 
دام زنــده از دامپزشــکی شهرســتان مبــدا، توســط 
ــا  ــف شــده و ب ــن شهرســتان توقی ــروی انتظامــی ای نی
توجــه بــه احتمــال قاچــاق بــودن ایــن دام هــا بــه شــبکه 
ــی  ــه مراجــع قضائ دامپزشــکی شهرســتان و ســپس ب

ــاع داده شــدند. ارج

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

فرودگاه اصفهان، یکی از 7 فرودگاه  بزرگ کشور 

،،
در رکــود ســاختمانی کشــور، بازارهــای 
جدید در کشورهای همسایه بازارهای 
خوبی برای ســرامیک هستند؛ امروزه 
تولید ســرامیک بیش از عرضه اســت 
و کارگاه هــای جدیــد تنهــا بــا نــگاه بــه 

صــادرات می تواننــد فعالیــت کنند
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کوتاه اخبار 
انهدام باندهای برگزاری پارتی 

شبانه در کرمان
دادخــدا ســاالری، دادســتان کرمــان، گفــت: طــی پنــج مــاه 
ــد  ــژه، ۱۰ بان ــی وی ــتورات قضای ــکام و دس ــا اح ــته ب گذش
کــه در امــر گســترش مفاســد اخالقــی در جامعــه فعالیــت 
داشــتند، کشــف و منهــدم شــدند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــادی از اعضــای ایــن باند هــا غیربومــی اســتان  تعــداد زی
کرمــان بودنــد، افــزود: در ایــن رابطــه، ۷۲ متهــم مــرد و زن 
کــه در ایــن افعــال مجرمانــه فعالیــت داشــته اند، دســتگیر 

شــده و تحــت تعقیــب قضایــی قــرار گرفته انــد.

برگزاری نمایشگاه پاییزه در بافق 
ــق،  ــاف باف ــاق اصن ــس ات ــد عباســی زاده، رئی ســید محم
گفــت: نمایشــگاه پاییــزه عرضــه مســتقیم کاال در آســتانه 
ــای  ــازار کااله ــم ب ــور تنظی ــه منظ ــدارس ب ــایی م بازگش

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــن شهرس ــرف در ای پرمص
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه از 8 تــا ۱4 شــهریورماه 
ســال جــاری در ایــن شهرســتان برپاســت، بیــان کــرد: در 
ایــن نمایشــگاه کاالهایــی نظیــر لوازم التحریــر، پوشــاک، 
کیــف و کفــش، مــواد غذایــی و ســایر محصــوالت مــورد 

ــاز شــهروندان عرضــه می شــود. نی

پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصدی 
پتروشیمی لردگان 

نعیــم امامــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار داشــت: دولــت یازدهــم در 
شــرایطی صنعــت چهارمحــال و بختیــاری را تحویــل گرفت 
کــه انبوهــی از طرح هــای نیمه تمــام و واحدهــا بــه ســبب 
نبــود ســرمایه و کمبــود مــواد اولیــه غیرفعــال شــده بودنــد.
وی در ادامــه افــزود: بــا اتمــام کار دولــت یازدهــم تمامــی 
ســرمایه گذاری های بــزرگ و طرح هــای راکــد، فعــال 
شــدند و بخــش عمــده ای از آن هــا بــه بهره بــرداری رســید.

ــر و  ــا ۳۰ نف ــردگان ب ــیمی ل ــد: پتروش ــادآور ش ــی ی امام
پیشــرفت ۳۰ درصــد در ســال ۹۲ آغــاز بــه کار کــرد کــه در 
ــرای یــک هــزار و ۵۰۰  ــا ایجــاد اشــتغال ب حــال حاضــر ب
ــت  ــی فعالی ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از ۷۲ درص ــر و بی نف

می کنــد.

رودخانه بازفت باز هم قربانی 
گرفت

ــدن  ــرق ش ــگ از غ ــتان کوهرن ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــر داد. ــت خب ــه بازف ــاله در رودخان ــوان ۲۵ س ج

مرکــز  بــه  خبــری  کــرد:  اظهــار  محمــدی  صــادق 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ مبنــی بــر غرق شــدگی یــک نفــر 
در رودخانــه بازفــت اعــالم شــد.وی افــزود: بــا اعــالم ایــن 
ــی  ــوران انتظام ــدادی و مأم ــای ام ــه تیم ه ــر بالفاصل خب
در محــل حادثــه حاضــر شــدند و مشــاهده کردنــد جســد 

ــت. ــناور اس ــر روی آب ش ــاله ای ب ــوان ۲۵ س ج
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان کوهرنــگ بیــان داشــت: در 
ادامــه تحقیقــات پلیــس، شــاهدان حادثــه عنــوان کردنــد 
ــه  ــود ک ــه ب ــل آب رفت ــنا داخ ــرای ش ــده ب ــرد حادثه دی ف
ــود را  ــان خ ــنا، ج ــن ش ــتن در ف ــارت نداش ــت مه ــه عل ب

ــت داد. از دس

دانشگاه شهرکرد، میزبان مسابقات 
ریاضی دانشجویان کشور

مســابقات ریاضــی دانشــجویان کشــور میــان 4۰ دانشــگاه 
ایــران در رشــته های علــوم ریاضــی و علــوم کامپیوتــر 

برگــزار می شــود.
دکتــر رضــا خوش ســیر، رئیــس دانشــکده علــوم ریاضــی 
دانشــگاه شــهرکرد، بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: ایــن 
رویــداد بــزرگ ســاالنه از ســوی انجمــن ریاضــی ایــران بــا 
ــر کشــور برگــزار می شــود کــه  همــکاری دانشــگاه های برت
ــد  ــهرکرد خواه ــگاه ش ــابقات، دانش ــان مس ــال میزب امس

بــود.

کلنگ زنی آزادراه کنارگذر سیرجان
ــی آزادراه  ــازی از کلنگ زن ــر راه و شهرس ــاون وزی مع

۶۰ کیلومتــری کنارگــذر شــهر ســیرجان خبــر داد.
ــل شــرکت ســاخت و  ــر عام ــی، مدی ــرهللا خادم خی
ــان  ــا بی توســعه زیرســاخت حمــل و نقــل کشــور، ب
ایــن مطلــب اظهــار کــرد: یکــی از اصلی تریــن 
ــور از  ــمال کش ــه ش ــوب ب ــدور جن ــای کری بخش ه
منطقــه نزدیــک بــه جیرفــت و ســیرجان در اســتان 
کرمــان عبــور می کنــد. ایــن محــور کــه از بندرعبــاس 
آغــاز شــده و بــا عبــور از اســتان هایی ماننــد کرمــان 
ــا ۶۰  ــن ۵۰ ت ــد، بی ــت می کن ــزد حرک ــمت ی ــه س ب
درصــد از کل عملکــرد بــاری کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده و از ایــن رو اهمیــت بســیاری دارد.

درخشش دختران شمشیرباز یزدی 
در کشور 

ــی  دختــران شمشــیرباز یــزدی در مســابقات قهرمان
کشــور خــوش درخشــیدند.

در مســابقات قهرمانــی نوجوانــان و جوانــان کشــور در 
ــادی و  ــی، حاجی باقی آب رشــته شمشــیربازی صدیق
عیــدی، دختــران شمشــیرباز یــزدی، بــه ترتیــب بــه 

یــک طــال و دو برنــز دســت یافتنــد.

دستگيری سارق حرفه ای 
موتورسيكلت در بن 

ــرد: در  ــار ک ــن اظه ــده انتظامــی شهرســتان ب فرمان
ــیکلت در  ــرقت موتورس ــره س ــد فق ــوع چن ــی وق پ
ــری موضــوع در دســتورکار  ــن، پیگی ســطح شــهر ب
ــرار گرفــت. ــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان ق مأم

ــس از  ــوران پ ــزود: مأم ــراش اف ــد ایمان پورف مجی
بررســی دقیــق شــگرد ســارقان بــا به کارگیــری 
منابــع و مخبریــن و رصــد آثــار و رد پــای بــه 
جامانــده، یــک ســارق را شناســایی و بــا هماهنگــی 
مقــام قضایــی در یــک اقــدام غافلگیرانــه او را 

دســتگیر کردنــد.

ــر عامــل شــرکت گاز اســتان  ــر فــالح، مدی منوچه
یــزد، در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه یــزد 
بــا تبریــک فرارســیدن هفتــه دولــت بــا اشــاره بــه 
دســتاوردهای ایــن شــرکت در ســال جــاری گفت: 
ــزد از ســال ۱۳۷۵ فعالیــت  شــرکت گاز اســتان ی
ــه  خــود را آغــاز کــرده و در آذرمــاه ســال ۱۳۷۷ ب
ــی گاز  ــرکت مل ــه ش ــرکت زیرمجموع ــوان ش  عن

ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
ــتاب  ــتمر و پرش ــت مس ــک فعالی ــتن ی وی داش
لحــاظ  بــه  اســتان  شهرســتان های  تمــام  در 
از  برگــی  را  شهرســتان ها  ایــن  کــردن  گازدار 
افتخــارات شــرکت گاز اســتان یــزد عنــوان کــرد و 
ــون از ۵4۲ روســتای  ــزود: از ســال ۱۳۷۵ تاکن اف
واجدالشــرایط اســتان یــزد، ۳۳4 روســتا از نعمت 

گاز برخــوردار شــده اند.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان یــزد تصریــح کرد: 
در حــال حاضــر پیمانکاران در 8۷ روســتا مشــغول 
گازرســانی هســتند؛ همچنیــن ۲۷ روســتای دیگــر 
در مرحلــه آگهــی و تشــریفات مناقصــه هســتند و 

بــرای بقیــه در حــال برنامه ریــزی هســتیم.
ــدود ۷۲  ــرای ح ــرد: اج ــوان ک ــه عن ــالح در ادام ف
کیلومتــر شــبکه توزیــع، اجــرای ۱4 کیلومتــر 
ــار،  ــر فش ــتگاه تغیی ــرای ۲ ایس ــه، اج ــط تغذی خ
اجــرای هــزار و ۳۳۰ علمــک گاز و گازدار شــدن 
ــه  ــزد از جمل ۹ واحــد صنعتــی و عمــده اســتان ی

ــت. ــزد اس ــتان ی ــرکت گاز اس ــتاوردهای ش دس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هــر ۱۰ شهرســتان 
ــی را  ــیار خوب ــال بس ــای فع ــزد پروژه ه ــتان ی اس
در بخــش گازرســانی داشــته ایم، اذعــان کــرد: 
ــه  ــروزه ب ــت تحــت پوشــش روســتایی ام جمعی
۷۵ درصــد رســیده کــه از نعمــت گاز برخــوردار 

شــده اند.

ــه  ــزد در ادام ــتان ی ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
اظهــار داشــت: خوشــبختانه هم اکنــون از ۲۱ شــهر 
اســتان، ۲۰ شــهر از نعمــت گاز برخــوردار هســتند 
و تنهــا شهرســتان بهابــاد اســت کــه از همــه 
عقب مانــده کــه در حــال حاضــر خوشــبختانه 
شــبکه گذاری بــه اتمــام رســیده و در مرحلــه 

آزمــون و نصــب علمک هــای ایــن شهرســتان 
ــتیم. هس

ایــن مقــام مســئول از برخــورداری نعمــت گاز 
شهرســتان بهابــاد در زمســتان ســال جــاری خبــر 
داد و اذعــان کــرد: همچنیــن خــط انتقــال گاز 
بافق-بهابــاد بــه طــول ۶8 کیلومتر توســط شــرکت 
مهندســی توســعه ملــی گاز در حــال اجراســت کــه 
در حــال حاضــر ایــن پــروژه گازرســانی در مراحــل 

ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب پایان
ــوع  ــزد درمجم ــتان ی ــرد: در اس ــح ک ــالح تصری ف
۹۶ درصــد جمعیــت از نعمــت گاز برخوردارنــد و بــا 
توجــه بــه اینکــه پوشــش گاز شــهری از ۹۵ درصــد 
عبــور کــرده، یــزد بــه عنــوان اســتان ســبز معرفــی 

شــده اســت.
فــالح بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتان یــزد ســال های 
ــت،  ــده اس ــه ای گذران ــچ حادث ــدون هی ــل را ب قب
افــزود: بــا تعامــل بســیار خوبــی کــه بــا ســازمان 
و ۹۵  ســال ۹4  در  داشــته ایم،  نظام مهندســی 
ــن در  ــوادث غیرایم ــر ح ــر در اث ــداد مرگ ومی تع
ــی  ــه اســت؛ در صورت ــازل بســیار کاهــش  یافت من
 کــه متأســفانه در ســال ۹۳ حــدود ۷ نفــر فوتــی 
در ایــن زمینــه داشــته ایم؛ ولــی ایــن آمــار در 
ــه  ــه ب ــیده ک ــر رس ــک نف ــه ی ــال ۹4 و ۹۵ ب س
ــردد. ــه برمی گ ــن زمین ــوب در ای ــای خ آموزش ه

ــالم  ــا اع ــزد ب ــتان ی ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی

ایــن خبــر کــه اســتان یــزد بــا وجــود یــک  
میلیــون جمعیــت، دهمیــن اســتان مصرف کننــده 
گاز در کشــور اســت، تصریــح کــرد: بــه دلیــل 
ــی  ــه کاش ــزرگ، ۱۵۰ کارخان ــروگاه ب ــود ۷ نی وج
ســومین  مــا  اینکــه  و  دیگــر  بخش هــای  و 
هســتیم  بخــش کشــاورزی  در  مصرف کننــده 
ــه  ــزار و ۷۰۰ گلخان ــش از ۲ ه ــردن بی ــا گازدار ک ب
ــب  ــتان کس ــرای اس ــام را ب ــن مق ــتان ای در اس

کرده ایــم.
ــه اینکــه در بخــش گازرســانی  ــا اشــاره ب ــالح ب ف
ــوردار  ــی برخ ــرایط خوب ــت از ش ــش صنع در بخ
ــه  ــرد: از افتخــارات دیگــری ک ــان ک هســتیم، اذع
شــرکت گاز یــزد کســب کــرده، ایــن اســت کــه بــا 
همــت شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
در ســال ۹4 بــا کاهــش مصــرف ۵۰ میلیــون لیتــر 
فــرآورده نفتــی در اســتان مقــام اول کاهــش 
ــم. ــه دســت آورده ای ــع را در کشــور ب ســوخت مای

داد:  ادامــه  خــود  ســخنان  از  بخشــی  در  وی 
رکــورد  ایــن  هــم   ۹۵ ســال  در  خوشــبختانه 

ثبــت  شــده و توانســته ایم 4۹ میلیــون لیتــر 
ــن  ــه ای ــم ک ــش دهی ــی را کاه ــای نفت فرآورده ه
خــود، یکــی از دســتاوردهای بســیار بزرگ شــرکت 

گاز اســتان یــزد اســت.
ــبختانه  ــه خوش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــئول ب ــن مس ای
توانســته ایم در بخــش کاهــش آالینده هــای هــوا 
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــه دهی ــی را ارائ ــات خوب خدم
خوشــبختانه بــرای اولیــن بــار مســابقات ورزشــی 
در اســتان یــزد رقــم خــورده کــه در همیــن راســتا 
ــران  ــژه دخت ــی وی ــابقات ورزش ــده مس دو روز آین
زیــر ۱۷ ســال وزارت نفــت در هتــل صفائیــه یــزد 

ــود. ــزار می ش برگ
درمجمــوع  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
ــت در  ــه دول ــای هفت ــرای پروژه ه ــه ب ــاری ک اعتب
نظــر گرفتــه  شــده، ۱۳۰ میلیــارد ریــال اســت و در 
ایــن هفتــه آغــاز پــروژه احــداث ســاختمان پســت 
امــداد بافــق و همچنیــن آغــاز پــروژه پســت امداد 
شهرســتان اشــکذر را در دســتورکار خــود قــرار 

ــم. دادی

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد:

 96 درصد یزدی ها از نعمت 
گاز طبیعی برخوردارند 

ــت و  ــوزه ثب ــت: در ح ــان گف ــازی کرم ــر کل راه و شهرس مدی
مســائل حقوقــی موانعــی وجــود دارد کــه روی بازســازی 
ــه همیــن دلیــل الزم اســت در  ــر می گــذارد؛ ب ــار قدیمــی اث آث

ــرد. ــورت گی ــدی ص ــری ج ــه بازنگ ــن زمین ــن ای قوانی
ــور  ــا حض ــه ب ــری ک ــت خب ــوردی در نشس ــدی بل محمدمه
عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی و علیرضا رزم حســینی، 
ــان  ــی کرم ــی امام ــه تاریخ ــل خان ــان در مح ــتاندار کرم اس
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: از ابتــدای ایــن دولــت در بخــش 
آزادســازی اراضــی حاشــیه شــهر بســیار خــوب عمــل شــد و ۲ 
هــزار و 8۰۰ زمیــن از دســت زمین ســازان آزاد و کمربنــد ســبز 

دور کرمــان ســاخته شــد.
وی افــزود: احیــاء بافــت تاریخــی در پنــج شــهر کرمــان 
انجــام و حــدود 4۱ پــروژه در شــهر کرمــان بازســازی شــد کــه 

نخســتین آن هــا »حمــام تــه بــاغ لِِلــه« بــود کــه بــه  عبارتــی 
می تــوان گفــت از زیــر خــاک بیــرون کشــیده شــد و همچنیــن 
بــاغ بیرم آبــاد و بــاغ فتح آبــاد از دیگــر پروژه هــای موفــق 

بــود.
ــه  ــن خان ــرد: ای ــه ک ــان اضاف ــر کل راه و شهرســازی کرم  مدی
ــر از  ــی دیگ ــده ایم، یک ــع ش ــون در آن جم ــه هم اکن ــی ک امام
بناهــای قدیمــی اســت کــه مهنــدس امامــی آن را بــا هزینــه 

شــخصی خــود بازســازی کــرد.
ــر ســر راه بازســازی  ــه ب ــوردی گفــت: یکــی از مشــکالتی ک بل
آثــار قدیمــی وجــود دارد، مســائل ثبــت و حقوقــی آن هاســت 
ــوند و  ــری ش ــه بازنگ ــن زمین ــن در ای ــت قوانی ــه الزم اس ک
ــا  ــرد ت ــن الزم اســت مســاعدت بیشــتری صــورت گی همچنی
بخــش خصوصــی تشــویق بــه فعالیــت در ایــن زمینــه شــود.

فرمانــدار یــزد در مراســمی کــه بــه مناســبت هفتــه دولــت 
ــا  ــد، ب ــزار ش ــزد برگ ــتان ی ــداری شهرس ــد در فرمان و روز کارمن
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر و شــهدای 
کارمنــد اســتان اظهــار داشــت: شــهیدان رجایــی و باهنــر، تجلــی 
راســتینی از روحیــه خدمتگــزاری بــه مــردم بودنــد و در ســال های 

ــند. ــردم باش ــزاران م ــوی خدمتگ ــد الگ ــز می توانن ــده نی آین
ــردم  ــت م ــدف از خدم ــه ه ــان اینک ــا بی ــاالری ب ــی س  مصطف
افزایــش  در درجــه اول کســب رضایــت خداونــد متعــال و 
ــه  ــا توج ــت: ب ــراز داش ــت، اب ــه اس ــردم در جامع ــدی م رضایتمن
ــداری  ــوع فرمان ــاب رج ــه از ارب ــنجی های صورت گرفت ــه نظرس ب
ــل  ــخگویی و ح ــه پاس ــنل در زمین ــرد پرس ــدت، عملک ــن م در ای

ــت. ــر اس ــته تقدی ــه شایس ــه ک ــا یافت ــردم ارتق ــکالت م مش
وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود بــا اعــالم اینکــه ۱44 پروژه 

ــد،  ــرداری می رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــزد در هفت ــتان ی در شهرس
ــر ۳۷۷  ــغ ب ــا بال ــن پروژه ه ــرای ای ــده ب ــار هزینه ش ــت: اعتب گف

میلیــارد تومــان بــوده اســت. 
وی اضافــه کــرد: ایــن پروژه هــا در بخش هــای مخابــرات، عمــران 
شــهری، صنعــت، معــدن و تجــارت، آســفالت و زیرســازی معابــر 
روســتایی، جهــاد کشــاورزی، راه آهــن، آب و فاضــالب روســتایی، 

فرهنگــی و ورزشــی اســت. 
ــارات  ــه اعتب ــب توج ــش جال ــرد: افزای ــان ک ــاالری خاطرنش س
شهرســتان در ســال ۹۶، عضویــت فرمانــداری در شــورای توســعه 
و برنامه ریــزی اســتان، شــورای راهبــردی توســعه مدیریــت 
ــردی  ــی و ســتاد راهب ــروی انســانی، جشــنواره شــهید رجای و نی
شــهر جهانــی یــزد، از مهم تریــن اقداماتــی بــوده کــه بــه نتیجــه 

رســیده اســت.

و  چهارمحــال  بهزیســتی  ســازمان  داوری، کارشــناس  رقیــه 
بختیــاری، بــا بیــان اینکــه آســیب های اجتماعــی از جملــه 
اعتیــاد، طــالق، بیــکاری و تزلــزل بنیــان خانــواده هــر کــدام بــه 
 نوعــی باعــث بــروز معضــالت اجتماعــی در جامعــه اســت، اظهــار 
ــه  ــت ک ــئله ای اس ــن مس ــواده، مهم تری ــان خان ــظ بنی ــرد: حف ک
ــت  ــی محافظ ــیب های اجتماع ــر آس ــه را در براب ــد جامع می توان
ــان و حتــی  ــان، نوجوان ــه اینکــه ورود جوان ــا اشــاره ب کنــد. وی ب
ــروز بســیاری از  ــد عامــل ب ــای مجــازی می توان ــه دنی کــودکان ب
ــه  ــاد ب ــرد: مســئله اعتی ــوان ک ــی باشــد، عن آســیب های اجتماع
ــه  ــراد جامع ــرای ورود اف ــد دریچــه ای ب فضــای مجــازی می توان
ــواده،  ــان خان ــه فروپاشــی بنی ــه آســیب های اجتماعــی از جمل ب
طــالق، اعتیــاد و ســایر آســیب هایی باشــد کــه جامعــه مــا اکنــون 

ــد. ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ب

داوری بــا بیــان اینکــه مهم تریــن چالــش اجتماعــی حــال حاضــر 
کشــور تزلــزل بنیــان خانــواده اســت، گفــت: خانــواده پای بســت 
ــن زن و  ــط بی ــه رواب ــی ک ــت و زمان ــودک اس ــک ک ــی ی تربیت
شــوهر، مــادر و کــودک و فرزنــد و والدیــن دچــار آســیب شــود، 
ــی  ــیب های اجتماع ــروز آس ــاز ب ــد زمینه س ــئله می توان ــن مس ای
ــه  ــی شــود ک ــکاری و ســایر معضالت ــاد، طــالق، بی ــه اعتی از جمل

امــروزه در جامعــه شــاهد آن هســتیم.
ــوان یکــی از نهادهــای  ــه  عن ــواده ب ــه اینکــه خان ــا اشــاره ب وی ب
بنیــادی در ســطح اجتمــاع بــر جامعــه تأثیرگــذار اســت، اضافــه 
از  پیشــگیری  در  می توانــد  خانــواده  بنیــان  تحکیــم  کــرد: 
ــن کار  ــرای ای ــر باشــد و ب آســیب های اجتماعــی در جامعــه مؤث
ایــن موضــوع بایــد بــه یــک مســئله اجتماعــی تبدیــل شــود و هر 
فــرد در جامعــه وظایــف خــود را در خانــواده در اولویــت قــرار دهد.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در جلســه شــورای اداری 
ــان در بخــش  ــارد توم ــار داشــت: ســال گذشــته 4۵ میلی اظه
ــن  ســاخت و ســاز مــدارس در ســطح اســتان از ســوی خیری

جــذب شــد.
قاســم ســلیمانی دشــتکی در ادامــه افــزود: ســال ۹۵ بیــش 
از ۵ میلیــارد تومــان بــه دفاتــر ائمــه جمعــه، مســاجد و 

خانه هــای عالــم کمــک شــد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری یــادآور شــد: در دولــت تدبیــر 
و امیــد 8۵ درصــد اعتبــارات در حــوزه بنیــاد شــهید رشــد یافتــه 
و همچنیــن اعتبــارات ایــن بخــش ســال ۹۶ نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال گذشــته افزایــش 4۷ درصــدی داشــته اســت. 
وی افــزود: در دولــت دهــم بزرگراه هــا ۱۱۰ کیلومتــر بــود کــه در 
دولــت یازدهــم ایــن رقــم بــه ۳۵۰ کیلومتــر افزایــش پیــدا کــرد 

و همچنیــن ۹۵ درصــد چهارمحــال و بختیــاری تحــت پوشــش 
گاز هســتند.

ــا  ــا بیــان اینکــه گازکشــی مناطــق صعب العبــور اســتان ب وی ب
ــام  ــان انج ــون توم ــغ ۲۲ میلی ــه مبل ــک ب ــرانه علم ــه س هزین
شــده، گفــت: ســرانه علمــک در ســطح کشــور ۶ میلیــون تومــان  

اســت.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اقدامــات خوبــی 
ــه  ــرد: حــق بیم ــح ک ــام شــده، تصری ــه انج ــوزه بیم ــه در ح ک
بــرای بیمــاران روســتایی ۲ درصــد و بیمــاران شــهری ۳ درصــد 

اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد اشــتغال از مهم تریــن 
ــرخ  ــرد: ن ــوان ک ــت، عن ــتان اس ــن اس ــت در ای ــداف دول اه

ــت. ــاری باالس ــال و بختی ــکاری چهارمح بی

استانها

مدیر کل راه و شهرسازی کرمان خبر داد:

احیاء بافت تاریخی در 5 شهر کرمان
کارشناس سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: 

تزلزل بنیان خانواده، مهم ترین چالش اجتماعی کشور

فرماندار یزد خبر داد:

بهره برداری از ۱۴۴ پروژه در شهرستان یزد
در چهارمحال و بختیاری

۴5 میلیارد تومان برای مدرسه سازی پرداخت شد

تاالب گندمان، زیباترین تاالب ایران 
تــاالب گندمــان، تاالبــی اســت در نزدیکــی شــهر گندمــان از شهرســتان بروجــن 
کــه نــام خــود را از شــهر تاریخــی گندمــان کــه در ضلــع شــمال شــرقی آن واقــع 
شــده، گرفتــه اســت. منطقــه گندمــان، یکــی از شــکارگاه های بهــرام گــور و منطقــه 
ــار  ــی آث ــه برخ ــوده ک ــته ب ــای گذش ــلطنتی در قرن ه ــای س ــی خانواده ه ییالق
ــه چشــم  ــاالب ب ــاط ت ــان در بعضــی نق ــده از ســکونتگاه های آن زم ــا مان ــه ج ب

می خــورد.
ــطح آب ۲۲۱۹  ــاالب از س ــن ت ــاع ای ــار و ارتف ــان ۹8۰ هکت ــاالب گندم ــعت ت وس
ــرف،  ــاران و ب ــر ب ــالوه ب ــان ع ــاالب گندم ــده آب ت ــع تامین کنن ــت. مناب ــر اس مت
ــزرگ، مــرادان  ــاالب چــون گل کوچــک، گل ب چشــمه ها )چشــمه های حاشــیه ت

ــالغ اســت.  ــه آق ب ــاد( و رودخان و نصیرآب
ــند  ــیه ای و نم پس ــای حاش ــا گونه ه ــان را عمدت ــاالب گندم ــی ت ــش گیاه پوش
تشــکیل می دهــد و در کنــار تــاالب می توانیــد گیاهانــی مثــل بیــد، مــرغ، جگــن، 
ــی، نخــل مــرداب،  ــگ آب ــی، بارهن ــی، هــزار ن ــه آب ــق، آالل ــی، زنب ــی، لوی ســاز، ن

ــزواش را ببینیــد. عدســک آبــی و ب
 پرندگانــی مثــل لک لــک، شــکاریا، حواصیــل، بالــکان، مرغابــی ســانان، یلــوه و 
ســلیم هــم در تــاالب گندمــان دیــده می شــوند. ماهی هــای تــاالب هــم شــامل 

ماهــی گورخــری، ســفید کولــی، ماهــی پــوزه دار و ســیاه ماهی هســتند.
بــد نیســت بدانیــد تــاالب گندمــان در لیســت ۱۰ تــاالب برتــر پرنده نگــری در ایــران 
قــرار دارد و البتــه ایــن تــاالب زیبــا در دفتــر بین المللــی تحقیقــات پرنــدگان آبــزی 

لنــدن هــم ثبــت شــده اســت.
ــه  تــاالب گندمــان بایــد از طریــق جــاده آســفالته گندمــان -  ــرای رســیدن ب   ب
حســین آباد یــا جــاده خاکــی گندمان -اشــکفت زلیخــا راهــی شــوید. همچنیــن 
جــاده حســین آباد در شــرق تــاالب هــم راه دیگــری بــرای دسترســی بــه تــاالب 
ــفیدآباد  ــتای س ــه روس ــی ب ــع جنوب ــاالب در ضل ــس از دور زدن ت ــه پ ــت ک اس

ــود. ــی می ش منته
ــرورش و  ــل پ ــی مث ــی و ورزش ــژه تفریح ــات وی ــان امکان ــاالب گندم ــار ت در کن
نگهــداری اســب و همچنیــن فضایــی بــرای ســوارکاری در مرغــزار پیرامــون تــاالب 
ــه تــاالب گندمــان دلچســب تر کنــد.   ــد ســفر شــما را ب فراهــم شــده کــه می توان
ــان سردســیر و دارای زمســتان های بســیار ســرد و  ــه گندم ــان باشــد منطق یادت
ســخت اســت؛ بــه طــوری کــه دمــای هــوا در ایــن فصــل گاهــی بــه ۳۰ درجــه 

ــر می رســد.  ــاالی صف ــه ۳۰ درجــه ب ــر و در تابســتان ب ــر صف ســانتیگراد زی
ســردترین مــاه ســال در ایــن منطقــه دی مــاه و گرم تریــن مــاه آن تیرمــاه اســت. 
ــز را  ــا، فصــل پایی ــاالب زیب ــن ت ــه ای ــرای ســفر ب ــم ب ــن پیشــنهاد می کنی بنابرای

انتخــاب کنیــد.

#دیدنی_ها

کوتاه از شهرستان ها
 برگزاری جشن ثبت جهانی یزد 

با حضور رئیس جمهور 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 
ــت  ــگری در نشس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
شــورای اداری اســتان بــا اشــاره بــه ثبــت جهانــی یــزد، 
ایــن رویــداد را بــرای کشــور مهــم دانســت و گفــت: در 
آینــده ای نزدیــک جشــن ثبــت جهانــی یــزد بــا حضــور 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــور برگ رئیس جمه
مونســان در ایــن نشســت بــا گرامیداشــت یــاد و 
ــت هللا  ــراب آی ــهید مح ــت و ش ــهدای دول ــره ش خاط
صدوقــی، شــهر یــزد را شــهر هویــت و دینــداری نامیــد.

ــور اجــرای برنامــه شــهر گردشــگر  ــاون رئیس جمه مع
را از اولویت هــای ســازمان میــراث فرهنگــی دانســت و 
گفــت: در ایــن طــرح چنــد شــهر گردشــگری انتخــاب 
ــاده  شــده و همــه اســتانداردهای گردشــگری در آن پی

می شــود.

افزایش ارزش افزوده بخش 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری 
ــاری  ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش ــر کل جه  مدی
اظهــار داشــت: دولــت یازدهــم توجــه ویــژه ای بــه 
ــب  ــه ضری ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــاورزی داش ــش کش بخ
ــی  ــود؛ یعن ــد ب ــم ۵۵ درص ــت ده ــی در دول خوداتکای
 4۵ درصــد از نیــاز کشــور از طریــق واردات تامیــن 

می شد.
ذبیــح هللا غریــب در ادامــه افــزود: امــروز ضریــب 
زحمــات  بــا  اســت کــه  درصــد   8۵ خوداتکایــی 
کشــاورزان و تالش هــای بی دریــغ دولــت تحقــق پیــدا 

ــت. ــرده اس ک
غریــب تصریــح کــرد: ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی 
در کشــور در دولــت دهــم ۹ درصــد در کشــور و ۱۵ 
درصــد در چهارمحــال و بختیــاری بــود کــه امــروز ایــن 

ــن اســتان ۲۹ درصــد اســت. ــزان در ای می

 دانشکده میراث فرهنگی در یزد
راه اندازی شد

ــدازی   مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان یــزد از راه ان
ــر  ــزد خب ــا ۷ رشــته در ی دانشــکده میــراث فرهنگــی ب
ــای  ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــزدی ب ــه دانش ی داد. فاطم
برنامه هــای  اســاس  بــر  یــزد  فرهنگــی  میــراث 
ــه  ــد ب ــده میب ــه پرون ــت: تهی ــار داش ــده اظه تدوین ش
عنــوان ثبــت شــهر جهانــی زیلــو و ســاماندهی مناطــق 
نمونــه گردشــگری در اســتان یــزد بــا جدیــت در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتورکار ق دس
وی همچنیــن از مرمــت ۵۰ بادگیــر در امــالک بخــش 
خصوصــی خبــر داد و یــادآور شــد: ۵۰۰ اثــر تاریخــی نیز 
در مناطــق مختلــف اســتان یــزد شناســایی شــد و ثبــت 

ملــی آن هــا مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت.

افتتاح 5 طرح کشاورزی و 
دامپروری در رفسنجان 

ــروری در  ــاورزی و دامپ ــرح کش ــت ۵ ط ــه دول در هفت
ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــنجان ب ــتان رفس شهرس

ــت:  ــنجان، گف ــاورزی رفس ــاد کش ــر جه ــی، مدی رضای
ــا  ــره ای ب ــاری قط ــرح آبی ــامل دو ط ــا ش ــن طرح ه ای
ــاب اســتخر  ــال، یــک ب ــارد ری ــار بیــش از ۱۱ میلی اعتب
پــرورش ماهــی بــا اعتبــار ۱۷۰۰ میلیــون ریــال و 
ــال اســت کــه  ــار 8۰۰ میلیــون ری ــا اعتب ــه ب یــک گلخان
ــتان  ــغل در شهرس ــاد ۱۶ ش ــبب ایج ــا س ــن طرح ه  ای

می شود.

راه اندازی شعبه تامین اجتماعی 
شلمزار

ــز  ــلمزار مرک ــی ش ــن اجتماع ــعبه تامی ــاختمان ش س
شهرســتان کیــار بــا حضــور مدیــر عامــل ســازمان 

تامیــن اجتماعــی بــه بهره بــرداری رســید.
ــارد  ــر ۱۳ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاختمان ب ــن س ای
ریــال در ۲ هــزار و 4۵ متــر مربــع بــه بهره بــرداری 
رســیده است.ســید تقــی نوربخــش، مدیــر عامــل 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، در ایــن آییــن بــا تاکیــد بــر 
ــار کــرد:  ــه بیمه شــدگان اظه ــوب ب خدمات رســانی مطل
ــه  ــرای ارائ ــیاری ب ــای بس ــم تالش ه ــت یازده در دول
خدمــات بهتــر و ســریع تر بــه بیمه شــدگان انجــام 
ــی در شهرســتان ها،  ــن واحدهای ــاح چنی ــت و افتت گرف

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــه ای از آن ه نمون

 رونمایی از نقشه جامع 
مراتع استان یزد 

ــزد  ــتان ی ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
گفــت: نقشــه جامــع مراتــع اســتان یــزد شــامل نــوزده 
تیــپ از گیاهــان خودروســت کــه از ســال ۶۷ تــا ســال 

۹4 جمــع آوری و ثبــت شــده اســت.
ایــن  محققــان  از  نفــر  شــش  افــزود:  آخونــدی 
اقدامــی کــه  جمــع آوری کردنــد؛  را  تیــپ  نــوزده 
ــدد  ــز درص ــوار نی ــتان های همج ــا اس ــده ت ــب ش موج
ــع خــود   جمــع آوری اطالعــات کامــل از گیاهــان و مرات

برآیند.
ــن تیپ هــا شــامل  ــرد: بعضــی از ای وی خاطرنشــان ک
شــصت نــوع گــروه و هــر کــدام نیازمنــد توضیحــات و 

مشــخصات خــاص خــود هســتند.

نظارت ۷1 اکیپ دامپزشکی کرمان 
بر سالمت دام های نذری

ــک  ــر کل دامپزشــکی اســتان کرمــان ضمــن تبری مدی
ــا  ــش تقاض ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب ــعید قرب ــد س عی
بــرای خریــد دام زنــده در روزهــای خــاص ماننــد عیــد 
ــذری  ــای ن ــد دام ه ــردم بای ــت: م ــار داش ــان اظه قرب
ــش  ــر پوش ــای زی ــکان از دامداری ه ــود را حتی االم خ

ــد. ــداری کنن ــکی خری دامپزش
حســین رشــیدی افــزود: همچنیــن بــه مــردم اســتان 
ــانه هایی  ــه نش ــد دام ب ــگام خری ــود هن ــه می ش توصی
چــون لنگــش، ســرفه، آبریــزش از دهــان و بینــی، زخم 
در دهــان و بیــن ســم ها، تنفــس غیرمعمــول، ضعــف و 

بیحالــی و... در دام هــا توجــه کننــد.
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ــهید و  ــاد ش ــس بنی ــور  و رئی ــاون رئیس جمه مع
ــه پرداخــت نشــدن  ــا اشــاره ب ــران کشــور ب ایثارگ
معوقــات و پــاداش ایثارگــران از ســال ۷۶ تــا ۹4 
تصریــح کــرد: طــی ســال گذشــته ۵ هــزار و ۲8۲ 
میلیــارد تومــان از معوقــات و پاداش هــا پرداخــت 

شــد.
محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
شــورای  نشســت  در  شــهریورماه   ۰۶ شــهیدی 
کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  اداری 

خانواده هــای  و  ایثارگــران  بــه  خدمت رســانی 
شــهدا، تنهــا بــر عهــده بنیــاد شــهید و امــور 
ــردم در  ــاد م ــه آح ــه هم ــت؛ بلک ــران نیس ایثارگ
ــد  ــانی دارن ــه خدمت رس ــراد وظیف ــن اف ــال ای قب
و بایــد مدیــون خــون شــهیدان و ازخودگذشــتگی 

باشــند. ایثارگــران 
معــاون رئیس جمهــور تصریــح کــرد: خوشــبختانه 
ــاد شــهید و امــور  ــالش بنی طــی ســال گذشــته ت
ــتغال  ــه اش ــه زمین ــوده ک ــوی ب ــه نح ــران ب ایثارگ
ــد  ــم ش ــران فراه ــدان ایثارگ ــر از فرزن ــزار نف ۶۰ ه
ــت.  ــیده اس ــد رس ــه 4.۵ درص ــکاری ب ــرخ بی و ن

ــه وجــود ۲۲۵ هــزار شــهید،  ــا اشــاره ب شــهیدی ب
۵۶۵ هــزار جانبــاز و 4۲ هــزار آزاده در کشــور 
ــاد  ــن بنی ــق اســاس نامه، ای خاطرنشــان کــرد: طب
عــالوه بــر جمعیــت ایثارگــر متعهــد اســت کــه بــه 
ــز  ــر نی ــن قش ــران ای ــدان و همس ــن، فرزن والدی

خدمات رســانی کنــد. 
وی افــزود: ســاالنه ۱۰۰ هــزار واحــد مســکن و 
ایثارگــر  خانواده هــای  بــه  تســهیالت مســکن 

می شــود. پرداخــت  متقاضــی 
معــاون رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه پرداخــت 
ــران  ــه ایثارگ ــاداش مجموع ــات و پ ــدن معوق نش

از ســال ۷۶ تــا ۹4 تصریــح کــرد: طــی ســال 
گذشــته ۵ هــزار و ۲8۲ میلیــارد تومــان از معوقــات 

و پاداش هــا پرداخــت شــد.
رئیــس بنیــاد شــهید و ایثارگــران کشــور بــا اشــاره 
اینکــه دولــت یازدهــم در حالــی فعالیــت و عملکرد 
خــود را آغــاز کــرد، کــه بــا مشــکالت فراوانــی اعــم 
علیــه  ظالمانــه  قطعنامه هــای  و  تحریم هــا  از 
ــح  ــود، تصری ــه ب ــران مواج ــالمی ای ــوری اس جمه
کــرد: خوشــبختانه دولــت یادشــده بــا رهنمودهای 
مقــام معظــم رهبــری و تعامــل و همــکاری میــان 

مســئوالن، مشــکالت موجــود را مرتفــع کــرد. 
وی افــزود: در حــال حاضــر تنهــا آمریــکا در 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــتادگی می کن ــام ایس ــر برج براب
اروپایی هــا برخــالف آمریــکا  درخصــوص ایــن 

ــتند.  ــران هس ــی ای ــئله حام مس

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور:

بیش از 5 هزار میلیارد تومان از مطالبات ایثارگران پرداخت شد

،،
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان یــزد 
گفــت: در اســتان یــزد در مجمــوع 
۹۶ درصــد جمعیــت از نعمــت گاز 

طبیعــی برخوردارنــد



مهــرداد جعفــری، عضــو هیئــت علمــی گــروه گــوش، حلــق و 
ــه شــایع  ــا اشــاره ب ــران، ب ــوم پزشــکی ته ــی دانشــگاه عل بین
ــردن  ــر و گ ــرطان های س ــن س ــره در بی ــرطان حنج ــودن س ب
ــوده ای در  ــن ت ــا کوچک تری ــه ب ــرد: گرفتگــی صــدا ک ــار ک اظه
زودرس  نشــانه های  از  می شــود،  ایجــاد  صوتــی  تار هــای 
ــات و مشــروبات  ســرطان حنجــره اســت و اســتعمال دخانی
ــس  ــده )رفالک ــید مع ــدت اس ــت طوالنی م ــا برگش ــی ی الکل
مزمــن کــه درمــان مناســب نشــده باشــد( از جملــه عواملــی 
ــره  ــرطان حنج ــه س ــال ب ــری در ابت ــش مؤث ــه نق ــتند ک هس

ــد. دارن
ــران  ــره در ای ــرطان حنج ــودن س ــایع نب ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــاالی  ــوده در قســمت های دیگــری ماننــد ب بیــان کــرد: اگــر ت
تار هــای صوتــی در ورودی حنجــره تشــکیل شــود، نشــانه های 
ایــن عارضــه دیرتــر بــروز پیــدا می کنــد و از نشــانه های دیگــر 

ــودرد مزمــن، اشــکال و درد  ــه گل ــوان ب ســرطان حنجــره می ت
ــه طــول  ــا دو هفت ــک ت ــه مــدت بیــش از ی ــه ب ــدن ک در بلعی

کشــیده باشــد، اشــاره کــرد.
ــی  ــه فوقان ــات درد در ناحی ــد کــرد: بعضــی اوق جعفــری تاکی
حنجــره بــه گــوش نیــز منتقــل و بــه شــکل گــوش درد ظاهــر 
ــن درد گــوش  ــه ای ــد ک ــراد تصــور می کنن می شــود. برخــی اف
ناشــی از عفونــت اســت؛ در حالی کــه در بعضــی مواقــع 
این طــور نیســت و می توانــد نشــانه ابتــال بــه ســرطان حنجــره 
باشــد؛ بنابرایــن مراجعــه افــرادی کــه گــوش درد دارنــد نیــز، بــه 

ــق و بینــی ضــروری اســت. متخصــص گــوش، حل
وی تصریــح کــرد: از دیگــر نشــانه های ســرطان حنجــره تغییــر 
صــدای مزمــن، کاهــش وزن و احســاس تــوده در گــردن 
اســت؛ بنابرایــن افــراد بــا مشــاهده ایــن نشــانه ها بایــد هرچــه 

ــد. ــه پزشــک مراجعــه کنن ســریع تر ب

ــا  ــاری ادراری ب ــوژی و مج ــص اورول ــه، متخص ــرزاد عالم  ف
بیــان اینکــه مبتالیــان بــه ســنگ کلیــه مصــرف مایعــات در روز 
را تــا ســه لیتــر افزایــش دهنــد، گفــت: آب، بهتریــن نوشــیدنی 
اســت؛ البتــه مصــرف چــای کم رنــگ و نوشــابه های گازدار در 
صورتــی کــه فــرد دیابتــی نباشــد، بالمانــع بــوده و مصــرف آب 
مرکبــات بــه عنــوان آب میــوه بــرای مبتالیــان بــه ســنگ کلیــه 

مفیــد اســت.
ــه تشــکیل  ــه اینکــه نمــک و ســدیم منجــر ب ــا اشــاره ب وی ب
ــا اســید  ــا رســوب ســدیم ی ــزود: ب ــه می شــود، اف ســنگ کلی
اوریــک، ســنگ کلیــه تشــکیل می شــود؛ بنابرایــن افــرادی کــه 
از ایــن مشــکل رنــج می برنــد، بایــد مصــرف نمــک را کاهــش 
دهند.عالمــه بــا اشــاره بــه مصــرف گوشــت قرمــز و ارتبــاط آن 
ــده،  ــات انجام ش ــاس مطالع ــر اس ــت: ب ــه گف ــنگ کلی ــا س ب
ــد.  ــاد کن ــکل ایج ــد مش ــی می توان ــاده غذای ــن م ــرف ای مص

مبتالیــان بــه نقــرس و افــرادی کــه مســتعد ســنگ های 
ــا ادرار  اوریــک هســتند، حتمــا تحــت نظــر پزشــک باشــند ت
از حالــت اســیدی خــارج شــود و ریســک ایــن مشــکل بــرای 

ــد. آن هــا کاهــش یاب
ــن  ــد ســال پیــش ای ــا چن ــادآور شــد: ت ــن اورولوژیســت ی ای
بــاور نادرســت وجــود داشــت کــه مصــرف آب هایــی کــه امــالح 
ــن  ــه ای ــد ک ــش می ده ــه را افزای ــنگ کلی ــد، س ــادی دارن زی
ــاد  ــوبات آب زی ــود رس ــه می ش ــی گفت ــت. وقت ــت نیس درس
ــه اصطــالح  اســت، منظــور آهــک موجــود در آب اســت کــه ب
بــه آن آهــک ســخت می گوینــد؛ بــه بیــان دیگــر، هــر انــدازه 
ــختی آب  ــد، س ــتر باش ــیم در آب بیش ــات کلس ــزان کربن می

افزایــش می یابــد.
عالمــه تاکیــد کــرد: رســوباتی کــه زمــان جوشــیدن آب رســوب 

مــی کنــد، مشــکل ســاز نیســت.

مبتالیان به سنگ کلیه، سه برابر آب بنوشند گرفتگی صدا از نشانه های سرطان حنجره

شیرینی سالمتی را با ترفند های طب سنتی 
بچشید 

ــی  ــه عبارت ــم غذایــی ســالم اهمیــت بســزایی در درمــان بیماری هــا دارد. ب رژی
بــرای درمــان هــر بیمــاری از منظــر طــب ســنتی نخســت بایــد ســبک تغذیــه 
فــرد اصــالح شــود. از نظــر طــب ســنتی شــش اصــل ضــروری بــرای داشــتن 
زندگــی ســالم وجــود دارد کــه ایــن اصــول بــه ســته ضروریــه معــروف هســتند.
ــه  ــته ضروری ــاره س ــنتی، درب ــب س ــگر ط ــق و پژوهش ــی، محق ــدر عظمای حی
ــی، خــوردن  ــار کــرد: زندگــی در آب و هــوای ســالم، تحــرک، فعالیــت بدن اظه
و نوشــیدن، خــواب و بیــداری بــه انــدازه نیــاز بــدن، تخلیــه مــواد زائــد و ســموم 
بــدن بــه شــکل مدفــوع، ادرار و تعریــق و توجــه بــه نیازهــا، اغــراض نفســانی و 
روحــی و روانــی شــخص، شــش اصــل ضــروری بــرای داشــتن زندگــی ســالم 

هســتند.
ــه خــدا  ــوکل ب ــد و ت ــد امی ــرای داشــتن زندگــی ســالم بای ــراد ب وی افــزود: اف
ــایر  ــردگی و س ــه افس ــدی ک ــه و ناامی ــه، گری ــم و غص ــند و از غ ــته باش داش
اختــالالت روحــی و روانــی را موجــب می شــود، دوری کننــد. همچنیــن خدمــت 
بــه بنــدگان خــدا و ســفر کــردن نیــز تأثیــر چشــمگیری در ایجــاد روحیــه خــوب 

ــرای فــرد دارد. و نشــاط ب

ایــن محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی عنــوان کــرد: افــراد بایــد نیاز هــای بــدن 
ــته،  ــز )پس ــرف چهارمغ ــک مص ــه کم ــی و ب ــن طبیع ــق پروتئی ــود را از طری خ
ــت  ــر، گوش ــتفاده از انجی ــن اس ــد؛ همچنی ــن کنن ــردو( تامی ــدق و گ ــادام، فن ب

ــه ضــروری اســت. ــی روزان ــم غذای ــای ســویا در رژی گوســفند، ماهــی و لوبی
ــه  ــرای اســتفاده در رژیــم غذایــی روزان ــاره روغن هــای مناســب ب عظمایــی درب
ــای  ــود را از روغن ه ــه خ ــاز روزان ــورد نی ــن م ــد روغ ــراد بای ــرد: اف ــح ک تصری
زیتــون، کنجــد، دنبــه و روغــن حیوانــی طبیعــی دریافــت کننــد؛ از روغــن زیتــون 
ــردن  ــرای ســرخ ک ــی ب ــرد؛ ول ــذا اســتفاده ک ــه غ ــرای ســاالد و تهی ــوان ب می ت

ــرده شــود. ــه کار ب بایــد روغــن کنجــد ب
ایــن محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی اظهــار کــرد: افــراد بایــد امــالح معدنــی 
ــا و  ــان، ســبزیجات، میوه ه ــاز خــود را از غــالت، گیاه ــورد نی ــای م و ویتامین ه
حبوبــات و قنــد مــورد نیــاز بــدن را از مــواد طبیعــی همچــون عســل، کشــمش، 

تــوت، انجیــر و خرمــا دریافــت کننــد.
عظمایــی گفــت: تغذیــه مناســب و شــناخت طبــع اصلــی و اکتســابی هــر فــرد 
ــه ســن  ــا توجــه ب ــد ب ــراد بای ــان در طــب ســنتی اســت. اف ــم درم  از ارکان مه
و طبعشــان غذا هایــی را کــه بــرای آن هــا مفیــد اســت، مصــرف کننــد؛ همچنیــن 
محــل زندگــی از نظــر جغرافیایــی نیــز تاثیــر چشــمگیری در نــوع تغذیــه فــرد 

دارد. 

رئیــس انجمــن میکروب شناســی ایــران گفــت: 
راه کاهــش هزینه هــای مالــی، کمتــر شــدن 
ــی،  ــات جان مــدت اقامــت در بیمارســتان و تلف
حــوزه  در  نویــن  توانمندی هــای  از  اســتفاده 

اســت.  میکروب شناســی 
انجمــن  رئیــس  فیض آبــادی،  محمدمهــدی 
میکروب شناســی ایــران، در افتتاحیــه هجدهمین 
ایــران  میکروب شناســی  بین المللــی  کنگــره 
اظهــار کــرد: ایــن کنگــره در ســال های اخیــر رونــد 
ــن رشــته ای  ــل بی ــی را از نظــر تعام بســیار خوب
خیلــی  اســتقبال  بنابرایــن  اســت؛  داشــته 
ــال از  ــته و امس ــال های گذش ــی س ــی ط خوب

ــت. ــده اس ــل ش ــره حاص ــای کنگ محور ه

وی بــا بیــان اینکــه عالقه منــدی و رقابــت بــرای 
شــرکت در مباحــث علمــی در ایــن کنگره بســیار 
زیــاده بــوده، گفــت: تــالش می کنیــم از طریــق 
ــه  ــر ارائ ــالوه ب ــی ع ــن کنگره های ــزاری چنی برگ
ــش  ــای کاه ــن، راه ه ــی نوی ــتاورد های علم دس
عمدتــا  را کــه  جانــی  و  مالــی  هزینه هــای 
ناشــی از حضــور نداشــتن میکروب شناســان 
متخصــص در مراکــز تشــخیصی و درمانــی 

ــم. ــرار دهی ــورد بررســی ق اســت، م
بین المللــی  کنگــره  هجدهمیــن  رئیــس 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــران ب ــی ای میکروب شناس
کاهــش  مالــی،  هزینه هــای  کاهــش  راه 
ــی  ــات جان ــتان و تلف ــت در بیمارس ــدت اقام م

حــوزه  در  نویــن  توانمندی هــای  از  اســتفاده 
ــور  ــه داد: در کش ــت، ادام ــی اس میکروب شناس
ــناس  ــور میکروب ش ــد وف ــه ح ــبختانه ب خوش
حوزه هــای  در  آن هــا  غیبــت  ولــی  داریــم؛ 
ــذا  ــت؛ ل ــمگیر اس ــی چش ــخیصی و درمان تش
ــراد شــرایط  ــن اف ــا ای ــد اجــازه داده شــود ت بای

ــند. ــته باش ــت را داش ــرای فعالی ــور ب حض
فیض آبــادی بیــان کــرد: سیاســتگذاری ها در 
ــه  ــوده ک ــی نب ــه صورت ــان متاســفانه ب ــر درم ام
از  بیمارســتان ها  تشــخیصی  بخش هــای  در 
وجــود متخصصــان مربوطــه جهــت مبــارزه 
از  اعــم  عفونت هــا  انــواع  و  بیماری هــا  بــا 
بیمارســتانی و غیربیمارســتانی بهره منــد شــوند.

اســت  میکروب شــناس، کســی  وی گفــت: 
گســترش  می شناســد،  را  میکــروب  کــه 
ــه  ــا توج ــد ب ــد و می توان ــت آن را می دان جمعی
ــه  ــارزه و مقابل ــش و شــناخت، مب ــن دان ــه ای ب
ــی  ــروب و تغییرات ــرل میک ــگیری و کنت و پیش
انجــام  واکســن  ارتقــای  و  ســاخت  در  را 
را  بیماری هایــی  جلــوی  بتوانیــم  تــا  دهــد 
ــی شــود،  ــه اپیدم ــل ب ــه ممکــن اســت تبدی  ک

بگیریم.
رئیــس انجمــن علمــی میکروب شناســی ایــران 
ــی  ــتان ها میکروب های ــرد: در بیمارس ــوان ک عن
مصــرف  جراحــی،  دلیــل  بــه  کــه  داریــم 
ایمنــی  سیســتم  تضعیف کننــده  دارو هــای 
ــد  ــد(، می توان ــل پیون ــور و عم ــل توم ــه دلی )ب
وارد بــدن بیمــاران شــود و عفونــت ایجــاد کنــد 
ــن  ــی از ای ــری ناش ــوارد باکت ــتر م ــه در بیش ک

عفونت هــا در برابــر دارو هــا و آنتی بیوتیک هــا 
ــت. ــاوم اس مق

عفونت هــای  قربانیــان  آمــار  دربــاره  وی 
بیمارســتانی گفــت: آمــاری کــه مراجــع رســمی 
ــد  ــزارش کرده ان ــا گ ــا و ســایر کشــور های دنی م
نشــان می دهــد عفونــت بیمارســتانی می توانــد 
تــا ۱۵ درصــد برســد؛ یعنــی حداکثــر ۱۵ درصــد 
بیمارانــی کــه بســتری می شــوند، دچــار عفونــت 
بیمارســتانی شــوند کــه ایــن میــزان البتــه 
می توانــد متغیــر باشــد و ۴، ۵ و ۷ درصــد 

ــوع بیمارســتان باشــد.  ــه ن بســته ب
مرحــوم  نکوداشــت  کنگــره،  افتتاحیــه  در 
ــد؛  ــزار ش ــو برگ ــری قراگزل ــا امی ــتاد علیرض اس
همچنیــن از ۳ نفــر از اســتادان کشــور در حــوزه 
ــاخت  ــردی و س ــه و کارب ــی پای میکروب شناس

ــد. ــر ش ــن تقدی واکس
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رئیس انجمن میکروب شناسی ایران مطرح کرد:

عفونت های بیمارستانی، گریبانگیر حداکثر ۱۵ درصد بیماران بستری 

تازههایپزشکی

مصرف زیاد نمک و  نارسایی قلبی
ــل نمکــی جــزء  ــر چیپــس، چــوب شــور و آجی  اگ
ــه  ــر اســت ب ــالت پرمصــرف شــما هســتند، بهت تنق
فکــر کاهــش مصــرف آن هــا باشــید؛ چــرا کــه طبــق 
مطالعــه اخیــر، مصــرف زیــاد نمــک بــا بــروز خطــر 

ــدان نارســایی قلبــی همــراه اســت. دوچن
از  تیــم تحقیــق  پــکا جوســیالهتی، سرپرســت 
بــاره  ایــن  موسســه ملــی ســالمت فنالنــد، در 
ــدیم(  ــد س ــک )کلری ــاد نم ــرف زی ــد: »مص می گوی
ــور  ــاال و فاکت ــی فشــار خــون ب ــل اصل ــی از دالی یک
پرخطــر بیمــاری قلبــی عــروق کرونــر و ســکته 

اســت.«
وی همچنیــن در ادامــه می افزایــد: »بــه عــالوه 
اصلــی  بیماری هــای  از  یکــی  قلبــی،  نارســایی 
قلبی عروقــی در جهــان اســت؛ امــا همچنــان نقــش 
ــاد نمــک نامشــخص اســت.« افزایــش مصــرف زی

محققــان در ایــن مطالعــه بــه مــدت ۱۲ ســال 
وضعیــت بیــش از ۴۰۰۰ نفــر را از لحــاظ ارتبــاط 
ــه نارســایی قلبــی بررســی  مصــرف نمــک و ابتــال ب

ــد. کردن
ــدیم  ــاعته س ــتخراج ۲۴ س ــه از اس ــن مطالع در ای
ــی  ــتاندارد طالی ــوان اس ــه عن ــه ب ــد ک ــتفاده ش اس
ــردی در  ــطح ف ــک در س ــرف نم ــرآورد مص ــرای ب ب
نظــر گرفتــه شــده اســت. در طــول مــدت ۱۲ ســال 
ــه  پیگیــری وضعیــت افــراد، ۱۲۱ مــرد و زن مبتــال ب

ــد. ــده بودن ــی ش ــایی قلب نارس

ارتباط مصرف قهوه و طول عمر
مطالعــه مشــاهده ای حــدود ۲۰ هــزار شــرکت کننده 
نشــان داد کــه قهــوه می توانــد بخشــی از یــک رژیــم 

غذایــی ســالم در افــراد ســالم باشــد.
ــق در بیمارســتان  ــم تحقی ــاوارو، سرپرســت تی آدال ن
نــاوارو اســپانیا، در ایــن بــاره می گویــد: »مطالعــات 
ــن  ــوه ممک ــه نوشــیدن قه ــد ک ــی نشــان داده ان قبل
ــا مــرگ و میــر بــه هــر  اســت ارتباطــی معکــوس ب

علتــی داشــته باشــد.«
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی رابطــه مصــرف قهــوه 
ــه ای  ــروه مدیتران ــک گ ــر در ی ــرگ و می ــر م و خط

ــود. میانســال ب
بیمــاران بــه طــور میانگیــن بــه مــدت ۱۰ ســال تحــت 
ــر از  ــه مــرگ و می ــوط ب ــات مرب ــد. اطالع نظــر بودن
شــرکت کنندگان در مطالعــه و خانواده هایشــان و 

ــد. ــع آوری ش ــالح جم ــات ذی ص مقام
شــرکت کننده   ۳۳۷ ســال،   ۱۰ مــدت  طــول  در 
جانشــان را از دســت دادنــد. محققــان دریافتنــد 
شــرکت کنندگانی کــه دســت کم روزی چهــار فنجــان 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــد، در مقایســه ب ــوه نوشــیده بودن قه
هرگــز یــا تقریبــا هیــچ وقــت قهــوه نخــورده بودنــد، 
ــی  ــه هــر علت ــر در معــرض مــرگ ب ۶۴ درصــد کمت

ــرار داشــتند. ق
ــه ازای  ــه ب ــد ک ــد می کنن ــان تاکی ــن محقق همچنی
ــوه در روز، ۲۲  ــی قه ــان اضاف ــر ۲ فنج ــیدن ه نوش

ــود. ــته می ش ــرگ کاس ــک م ــد از ریس درص

تغذیه

خواص بی نظیر هندوانه
ــنگی  ــاندن تش ــرای فرونش ــی ب ــه ای عال ــه گزین هندوان
و تامیــن آب مــورد نیــاز بــدن اســت. بــا انتخــاب 
ــذی،  ــواد مغ ــزان م ــترین می ــز از بیش ــای قرم هندوانه ه
ماننــد لیکوپــن و فالونوئیدهــا، بهــره خواهیــد بــرد. 
ــی  ــه به تازگ ــی ک ــذی در هندوانه های ــواد مغ ــن م همچنی
برداشــت شــده اند، کمتریــن میــزان تخریــب را دارنــد؛ در 
حالــی کــه هــر چــه هندوانــه زمــان بیشــتری نگهــداری 
ــه  ــود. در ادام ــته می ش ــی آن کاس ــود، از ارزش غذای ش
ــه  ــه ارائ ــتر هندوان ــه بیش ــرف هرچ ــرای مص ــی ب دالیل
ــرای  ــع ب ــن مناب ــی از بهتری ــه یک ــت. هندوان ــده  اس ش
تامیــن مــاده  مغــذی لیکوپــن اســت؛ لیکوپــن در مــواد 
ــی  ــی، توت فرنگ ــه، گوجه فرنگ ــد هندوان ــی ای مانن غذای
رنــگ  و  می شــود  یافــت  صورتــی  گریپ فــروت  و 
قرمزصورتــی را بــه آن هــا می بخشــد. مطالعــات بســیاری 
ــا کاهــش خطــر  ــد کــه مصــرف لیکوپــن ب نشــان داده ان
ابتــال بــه ســرطان پروســتات و ســرطان پســتان مرتبــط 

اســت.
ــک  ــر از تحری ــردی فرات ــت عملک ــن اس ــه ممک هندوان
جوانه هــای چشــایی داشــته باشــد. مجموعــه ای از مــواد 
تشــکیل دهنده در هندوانــه می تواننــد رگ هــای خونــی را 
تحریــک کننــد و بــر همیــن اســاس، ممکــن اســت میــل 

جنســی را افزایــش دهنــد.
ــش  ــا کاه ــود ب ــت می ش ــه یاف ــه در هندوان ــن ک لیکوپ
خطــر ابتــال بــه بیمــاری قلبــی، تصلــب  شــرائین و فشــار 

ــد خــورده اســت. ــاال نیــز پیون خــون ب
هندوانــه حــاوی یــک مــاده  مغــذی بــه نــام ســیترولین 
ــن  ــیدآمینه آرژنی ــه اس ــل ب ــد تبدی ــی رون ــه ط ــت ک اس
بــه پیشــگیری از تجمــع چربــی در ســلول ها کمــک 
می کنــد؛ ســیترولین قلــب را نیــز تقویــت می کنــد؛ 
ــرد  ــود می ب ــون س ــاالی گلوتاتی ــوای ب ــن از محت همچنی
کــه یــک مــاده  مغــذی مهــم بــرای ســالمت کبــد اســت.

حــدود ۹۲  درصــد هندوانــه از آب تشــکیل شــده و از 
ایــن رو منبعــی عالــی بــرای پیشــگیری از کم آبــی بــدن 
ــود. ــوب می ش ــلول ها محس ــاز س ــورد نی ــن آب م و تامی

توانایــی هندوانــه در افزایــش ســطوح آرژنیــن ایــن 
امــکان را فراهــم می کنــد تــا آمونیــاک و دیگــر ترکیبــات 

ــدن حــذف شــوند. ســمی از ب
ــر اکســیدنیتریک  ــن، ذخای ــه آرژنی ــل ب ــد تبدی طــی رون
ــش  ــه آرام ــیدنیتریک ب ــد. اکس ــش می یابن ــدن افزای ب
افزایــش جریــان خــون کمــک  رگ هــای خونــی و 
می کنــد کــه هــر چــه بیشــتر توانایــی هندوانــه در 
ــی را  ــاری قلب ــاال و بیم ــون ب ــار خ ــن، فش ــش آنژی کاه

می دهــد. افزایــش 
ــت.  ــام فالونوئیدهاس ــه ن ــی ب ــاوی ترکیبات ــه ح هندوان
کاروتنوئیدهــا و تری ترپنوئیدهــا، همگــی دارای قابلیت هــای 
ــن رو رادیکال هــای  آنتی اکســیدانی قــوی هســتند و از ای
ــه  ــال ب ــری و ابت ــدن را پیــش از اینکــه پی آزاد مضــر در ب

ــد. ــن می برن ــد، از بی ــریع کنن ــاری را تس بیم
هندوانــه کــه در فرونشــاندن تشــنگی موثــر عمــل می کنــد 
ــه  ــرد ک ــود می ب ــز س ــن نی ــاالی بتاکاروت ــوای ب از محت
ــدازه ویتامیــن  ــه ان بــرای بهره منــدی از پوســتی ســالم ب

ــی ضــروری اســت. ــده سیســتم  ایمن C و تقویت کنن

زیبایی

روغن هایی برای تقویت مو )3(
بــرای تقویــت و جلوگیــری از ریــزش مــو روغن هــای 
ــد  ــرای شــما مفی ــد؛ شــاید ب گیاهــی را امتحــان کنی

بــود و دیگــر نگــران ریــزش مــوی خــود نبودیــد.
 روغن هسته انگور

ــد و  ــه دســت می آی ــور ب ــن از  هســته انگ ــن روغ ای
فاقــد ســدیم و کلســترول بــوده و میــزان اســیدهای 
چــرب غیراشــباع آن تــا ۹۰ درصــد می رســد. روغــن 
ــر  ــه  ۵۰ براب ــیدانی دارد ک ــت آنتی اکس ــور خاصی انگ
بیشــتر از ویتامیــن E و ۲۰ برابــر بیشــتر از ویتامیــن 

C اســت.
ــاده  ــی فوق الع ــور، ترکیب ــه انگ ــص دان ــن خال روغ
مؤثــر بــرای فعال ســازی دوبــاره رشــد پیــاز موســت؛ 
عــالوه بــر اینکــه خــوردن ایــن روغــن بســیار مفیدتــر 
از روغن هــای مایــع اســت. ماســاژ دادن آن روی 
پوســت ســر  هــم می توانــد بــرای تقویــت رشــد مــو 

مؤثــر باشــد.
 روغن مار

شــاید نــام ایــن روغــن کمــی وحشــتناک باشــد؛ امــا 
مــار همــان انــدازه کــه خطرنــاک و کشــنده اســت، به 
همــان انــدازه نیــز شــفابخش اســت؛ بــه عنــوان مثال 
از ســم مــار بــرای ســاخت داروهایــی بــرای درمــان 
ــی اســتفاده می شــود؛  بعضــی مشــکالت قلبی عروق

چــون خاصیــت رقیق کنندگــی خــون را دارد. 
مناطــق کویــری  در  ایــران  مارهــای  ســمی ترین 
ــرم و  ــار و گ ــم م ــودن س ــوی ب ــن ق ــتند و بی هس
خشــک بــودن محیــط رابطــه مســتقیم وجــود دارد؛ 
ــار  ــم آن م ــد، س ــر باش ــط گرم ت ــه محی ــی هرچ یعن
ــار یکــی از  ــر اســت. از طــرف دیگــر روغــن م قوی ت
ــه از  ــت ک ــان اس ــای جه ــن روغن ه گران قیمت تری
ــر  ــد و اگ ــص باش ــل و خال ــر اص ــت اگ ــر خاصی نظ
از مــار تهیــه  شــده باشــد، دارای تأثیــر و قــدرت 

ــت. ــادی اس ــیار زی ــی بس شفابخش
 ۹۰ درصــد روغن هــای مــار بــازار تقلبــی اســت. 
اگــر موهــای شــما دچــار ریــزش یــا بــه مــرور زمــان 
کم پشــت شــد و قصــد داریــد موهــای خــود را 
ــتفاده  ــا اس ــن گزینه ه ــی از بهتری ــد، یک ــت کنی تقوی
ــراه  ــه هم ــی ب ــورت ترکیب ــه ص ــا ب ــار ی ــن م از روغ
روغن هــای رزمــاری و مــورد اســت کــه موجــب 
تقویــت موهــای شــما و پرپشــت شــدن آن هــا 

ــد. ــد ش خواه
 روغن سیاه دانه

نــام دیگــر آن ســیاه تخمه یــا در عربــی شــونیز اســت 
کــه یکــی از قدیمی تریــن طعم دهنده هاســت کــه 
محلــی  ترشــی های  و  نان هــا  در  قدیمی تر هــا 
اســتفاده می کردنــد. روغنــی کــه از ایــن دانه هــا 
تهیــه می شــود، یکــی از بهتریــن روغن هــا در زمینــه 

ســالمت پوســت و موســت. 
ســیاه دانه کاربردهــای فراوانــی در صنایــع مختلــف از 
جملــه صنایــع آرایشــی و بهداشــتی دارد. بــرای تهیــه 
ــرو  ــو و اب ــزش م ــد ری ــیون ض ــواع لوس ــد ان و تولی
و تقویت کننده هــای گیاهــی بــرای مــو از روغــن 

ســیاه دانه اســتفاده می شــود.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )8(
ــا  ــا و طرح ه ــق الگوه ــه خل ــا ب ــت دارد ت ــوان قابلی  ج
و ابتــکارات و خالقیت هــا بپــردازد و وارد کار و ســازندگى 
ــه  شــود و توانمندی هــاى روحــى و جســمى خــود را ب
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــا شــرط آن ای ــت برســاند؛ ام فعلی
ــه را والدیــن و مربیــان و دســت اندرکاران برایــش  زمین
فراهــم کــرده و بــه توانمندی هــا و قابلیت هــاى او 

توجــه کننــد. 
اینکــه گفتــه مى شــود بهتریــن دوره آمــوزش و تربیت پذیرى 
ــن اســت کــه جــوان  ــراى ای ــى اســت، ب در دوران جوان
 مى توانــد درســت بیندیشــد، خــوب انتخــاب کنــد 
و بایدهــا و نبایدهــا را آن گونــه کــه هســتند، شناســایى 
کنــد و روح منطقــى او بــه او کمــک مى کنــد تــا از 
ــا  ــرد ی ــد، بپذی ــب را بررســى کن ــق اســتدالل مطال طری

ــد.  رد کن
 زیبایى دوستى جوان 

ــه  ــه آن توج ــد ب ــى بای ــه در دوران جوان ــواردى ک از م
شــود و بــراى آن اهمیــت قائــل شــد و بــه عنــوان یــک 
ــال  ــت، جم ــر داش ــوان در نظ ــراى ج ــى ب ــاز اساس  نی
ــام  ــد: ام ــه کنی ــت. توج ــان اس ــتى جوان و زیبایى دوس
صــادق)ع( فرموده انــد: »اِنَّ الّلــه ُیِحــبُّ الَجمــاَل َو 

ــَل« َجمُّ التَّ
ــى را  ــل و خودآرای ــى و تجم ــال و زیبای ــد جم »خداون

دوســت دارد.«
ــود را  ــى خ ــم دوران جوان ــا فیل ــت م ــوب اس ــه خ  چ
مــرور کنیــم؛ آیــا مــا در دوران جوانــى دوســت نداشــتیم 
لبــاس زیبــا، شــیک، تمیز و اطوکشــیده بپوشــیم و ســر 
و زلــف زیبــا و سشوارکشــیده داشــته باشــیم؟ راســتى 
ــف و  ــان را صــرف ســر و روى و زل ــدر از اوقاتم ــا چق م
ــه  ــل آین ــدر مقاب ــم؟ چق ــمان مى کردی ــورت و لباس ص

ــم و ... ؟ ــر دســت بودی مى ایســتادیم و شــانه ب
حــال مــا را چــه شــده کــه بــه فرزندانمــان ایــراد 
ــه  ــر ب ــد تذک ــاده روى کردن ــر زی ــه اگ ــم؟ البت مى گیری
آن هــا و راهنمایــى مفیــد اســت، امــا اگــر حــد معمــول 

ــوع! ــت ممن ــت، ممانع ــى اس دوران جوان
ــول  ــه رس ــه خان ــردى ب ــد: م ــادق)ع( فرمودن ــام ص ام
داشــت.  مالقــات  درخواســت  و  آمــد  اکــرم)ص( 
هنگامــی کــه حضــرت خواســت از حجــره خــارج شــود 
ــه جــاى آینــه، جلــوى  ــه مالقــات آن مــرد بــرود، ب و ب
ــود، ایســتاد و ســر  ــه در داخــل اطــاق ب ــى ک ظــرف آب
ــاهده  ــه از مش ــرد. عایش ــب ک ــود را مرت ــورت خ و ص
ــا  ــرد: ی ــرض ک ــت ع ــرد. در مراجع ــب ک ــن کار تعج ای
رســول الّله! چــرا هنــگام رفتــن در برابــر آب ایســتادید و 

ــد؟ ــم کردی ــود را منظ ــوى و روى خ م
پیامبــر)ص( فرمودنــد: خداونــد دوســت دارد کــه 
وقتــى مســلمانى بــراى دیــدار بــرادرش مــى رود، خــود 
ــد. از  ــات او بیارای ــراى مالق ــتن را ب ــازد و خویش را بس
رحمــت همــای  انتشــارات  تربیــت«،  »اصــول  کتــاب 

ممکــن اســت بــرای شــما هــم پیــش آمــده 
باشــد کــه بــا گرفتگــی گــوش مواجــه شــوید 
و در شــنیدن صداهــا دچــار اختــالل شــوید. 

ایــن گرفتگــی بــه دلیــل تجمــع جرم هــا 
یــا بــه اصطــالح موم هــای داخــل گــوش 
ــگام ســرماخوردگی رخ  اســت کــه بیشــتر هن

می دهــد. 
معمــوال در ایــن مواقــع بــه ســراغ قطــره 
ــوش   ــا از گ ــد ی ــوش می روی شست وشــوی گ
پاک کــن اســتفاده می کنیــد؛ امــا بهتــر اســت 
بدانیــد ایــن راه حل هــا گاهــی اوقات اوضــاع را 
بدتــر کــرده و ممکــن اســت بــه گــوش شــما 
صدمــه وارد کنــد. در ایــن مواقــع بهتریــن کار 

ــه پزشــک اســت. مراجعــه ب
 جرم گوش، سالمت گوش را 

تضمین می کند
ــک  ــد اش ــوش همانن ــرای گ ــوش ب ــرم گ ج
ــت  ــده اس ــیار پرفای ــم بس ــرای چش ــم ب چش
می کنــد؛  تضمیــن  را  گــوش  ســالمت  و 
بنابرایــن تخلیــه آن در مواقــع عــادی توصیــه 

نمی شــود.
ــود و  ــر می ش ــی مض ــاده گاه ــن م ــه ای البت
ــود راه  ــح ش ــد ترش ــش از ح ــه بی ــی ک زمان
ــان  ــن زم ــد، در ای ــدود می کن ــنوایی را مس ش
اســت کــه بایــد بــه پزشــک متخصــص 
شست وشــوی گــوش  تــا  کــرد  مراجعــه 
را انجــام دهــد و جــرم گــوش بــه شــکل 

صحیــح تخلیــه شــود.
جــرم گــوش در حالــت عــادی نــه آنقــدر کــم 
اســت کــه گــوش را دچــار خــارش کنــد و نــه 
ــه کاهــش شــنوایی  ــاد کــه منجــر ب آنقــدر زی
ــه نرم کــردن پوســت  ــن مــاده وظیف شــود. ای
گــوش و جلوگیــری از خــارش و خشــکی 
ــه  ــوش را دارد و از ورود حشــرات ب پوســت گ

ــد.  ــری می کن ــوش جلوگی ــل گ داخ
در واقــع اگــر بــه انــدازه کافــی داخــل گوشــتان 
ــی گوشــتان  جــرم وجــود داشــته باشــد، یعن
خیلــی هــم ســالم اســت. اگــر جــرم گــوش 
ــز شــود، گــوش دچــار خشــکی و  ــب تمی مرت

ــود. ــت می ش عفون
 خودسرانه اقدام به تخلیه جرم 

گوش نکنید
در حالــت عــادی گــوش نیــاز بــه تمیــز کــردن 
ــی اگــر جــرم بیــش از حــد باشــد  ــدارد؛ ول ن
ــه  ــن کار ب ــه ای ــرد؛ البت ــه ک ــد آن را تخلی بای
ــراد  ــود و اف ــام می ش ــص انج ــت متخص دس
ــرم  ــه ج ــه تخلی ــدام ب ــرانه اق ــد خودس نبای

ــد. ــوش کنن گ
ــا  ــد ب ــادت دارن ــراد ع ــتر اف ــفانه بیش متاس
اســتفاده از گــوش پاک کــن کــه خــود منبــع 
آلودگــی اســت یــا اشــیاء دیگــر جــرم گــوش 
ــی  ــا کمک ــن کار نه تنه ــد؛ ای ــز کنن ــود را تمی خ
بــه آن هــا نمی کنــد، بلکــه باعــث بیشــتر 
شــدن جــرم گــوش و فرورفتــن آن در انتهــای 

کانــال می شــود تــا حــدی کــه متخصــص بــه 
ــد. ــه کن ــد آن را تخلی ــختی می توان س

ــوش  ــی گ ــا زمان ــه تنه ــن اســت ک درســت ای
ــوش  ــرم در گ ــع ج ــه تجم ــم ک ــز کنی را تمی
ــد. ــیده باش ــودن رس ــاز ب ــد مشکل س ــه ح ب

ایــن مشــکالت شــامل: گــوش درد، پــر شــدن 
داخــل گــوش )بــه طــوری کــه احســاس کنید 
ــدن  ــم ش ــت(، ک ــده اس ــپ ش ــتان کی گوش
قــدرت شــنوایی، ســوت کشــیدن داخــل 
ــروج  ــا خ ــوع ی ــوی نامطب ــارش، ب ــوش، خ گ
بیــش از حــد ترشــحات از گــوش بــه بیــرون

است.
 گوش پاک کن برای تمیز کردن 

گوش  مناسب نیست
زمانــی کــه ســر پنبــه ای و پهــن گــوش 
ــا  ــد ی ــوش فرومی کنی ــل گ ــن را داخ پاک ک
دســتمال کاغــذی را لولــه می کنیــد و آن  را 
در گوشــتان پیــچ و تــاب می دهیــد، در واقــع 
ــتان  ــای گوش ــتی جرم ه ــان دستی دس خودت
را هــل می دهیــد و جلــوی پــرده گــوش 
ــا ایــن کار شست وشــوی  ــار می کنیــد و ب تلمب
ــت  ــح اس ــد. واض ــخت تر می کنی ــوش را س گ
ــش  ــنوایی تان کاه ــدرت ش ــی ق ــس از مدت پ

می یابــد.
ــا شست وشــوی گــوش  ــز کــردن ی ــرای تمی ب
ابتــدا ســطح خــارج آن  را بــا یــک پارچــه تمیز 
ــوش  ــل گ ــزی داخ ــچ چی ــد. هی ــاک کنی پ
خــود فرونکنیــد؛ بیشــتر مــوارد گرفتگــی 
ــی  ــان خانگ ــا درم ــوش ب ــرای گ ــل مج داخ

ــت. ــدن اس ــع ش ــل رف قاب
ــن  ــی، روغ ــن معدن ــره روغ ــد قط روزی چن
ــود  ــوش خ ــل گ ــیرین را داخ ــا گلیس ــه ی بچ
ــرم  ــوش ن ــل گ ــای داخ ــا جرم ه ــد ت بچکانی
شــوند. شست وشــوی گــوش بــا ســرنگ 
ــرای خــارج  ــه ب ــن کاری اســت ک آب رایج تری
کــردن جــرم از گــوش انجــام می شــود. ایــن 
ــام  ــم انج ــزل ه ــل من ــد داخ کار را می توانی
دهیــد و خیلــی تخصــص نمی خواهــد. بهتــر 
اســت محلولــی کــه بــه داخــل گــوش پمپــاژ 
می کنیــد، حــاوی آب ولــرم و نمــک )بــه 

ــم( باشــد. ــدار ک مق
نکتــه دیگــر اینکــه اگــر بیمــاری دیابــت 
داریــد، سیســتم ایمنــی بدنتــان ضعیــف 
اســت یــا پــرده گوشــتان ســوراخ شــده اســت 
از شست وشــوی گــوش بــا ســرنگ آب اکیــدا 

ــد. ــودداری کنی خ

 شست وشوی گوش به دو روش 
توسط پزشک 

ــه دو روش توســط پزشــک  معمــوال گــوش ب
از  اول  روش  می شــود؛  داده  شست وشــو 
راه مکــش بــه وســیله ساکشــن کــه بهتریــن 
روش اســت و کاربــرد بیشــتری دارد؛ بــه 
ایــن صــورت کــه ابتــدا بیمــار بــه مــدت ســه 
ــیرین  ــره »گلیس ــب از قط ــار روز مرت ــا چه ت
فنیکــه« بــرای چــرب کــردن گــوش اســتفاده 
پیــدا  نــرم  حالتــی  تــا جرم هــا  می کنــد 
شــود.  راحت تــر  تخلیه شــان  و  کننــد 
ســپس پزشــک بــا دســتگاه ساکشــن جــرم 
ــد. فشــار  ــوش خــارج می کن نرم شــده را از گ
ــه گــوش  ایــن دســتگاه اســتاندارد اســت و ب

نمی رســاند. آســیب 
در روش دیگــر کــه معمــوال کمتــر انجــام 
شست وشــوی  بــا  متخصــص  می شــود،   
ــه داخــل  ــی ک ــا آب ــتریل ی ــا آب اس ــوش ب گ
ــا  ــده، جرم ه ــه ش ــی ریخت ــواد ضدعفون آن م
تــا   ۱۰ در  روش  ایــن  می کنــد.  تخلیــه  را 
می شــود؛  انجــام  بیمــاران  از  درصــد   ۱۵
ــی از قطــره  ــه خوب ــی کــه بیمــار ب ــی زمان یعن
گلیســیرین اســتفاده نکــرده، بنابرایــن جــرم 
بــه خوبــی چــرب نشــده و ســفت مانــده 
ــا ساکشــن وجــود  ــه ب ــکان تخلی اســت و ام
مجبــور  پزشــک  شــرایط  ایــن  در  نــدارد. 
بــه شست وشــوی گــوش اســت. بــا ایــن 
حســاب، طــرز اســتفاده درســت از قطــره 

اهمیــت زیــادی دارد.
 شست وشوی نابجا و غیراصولی 

میزان گرفتگی ها را بیشتر می کند
بــه گفتــه پزشــکان متخصــص گــوش، حلــق و 
بینــی در حالــت طبیعــی و بــه صــورت عــادی 
در گــوش مقادیــری چربــی ترشــح می شــود 
کــه دچــار گرفتگــی نشــده و بــه راحتــی 
ــا  ــوی نابج ــی شست وش ــود، ول ــع می ش دف
ــزان آن را  ــاد و می ــی ایج ــی گرفتگ و غیراصول
بیشــتر می کنــد کــه در صــورت درمــان نشــدن 
ممکــن اســت میــزان شــنوایی را کاهــش 

دهــد.
همچنیــن هرچــه میــزان و دفعــات ایــن 
ــوش بیشــتر شــود  شست وشــوی نابجــای گ
ــتر  ــوش بیش ــه گ ــاندن ب ــیب رس ــزان آس می

می شــود.
بنابرایــن توصیــه می شــوداگر زیــاد شــنا 
می کنیــد و آب زیــاد بــه داخــل گوشــتان 

ــرای پیشــگیری از آلودگــی گــوش  مــی رود، ب
بهتــر اســت پــس از شــنا و حمــام بــه وســیله 
بــاد گــرم سشــوار، گوشــتان را خشــک کنیــد.
ــی  ــق و بین ــوش، حل ــص گ ــکان متخص پزش
تاکیــد می کننــد کــه از دســتکاری کــردن 
گــوش خــودداری کنیــد و از گــوش پاک کــن 
ــد؛  ــتفاده نکنی ــوش اس ــردن گ ــز ک ــرای تمی ب

ــدارد. ــن کار وجــود ن ــه ای ــازی ب ــرا نی زی
ــدارد  ــردن ن ــز ک ــه تمی ــازی ب ــوش نی جــرم گ
و وجــود آن در گــوش ضــروری اســت. در 
صــورت غیرطبیعــی شــدن آن فقــط پزشــک 
ــر  ــن اگ ــد؛ بنابرای ــه کن ــق دارد آن را تخلی ح
خودســرانه آن را تمیــز کنیــد، شــرایط را بدتــر 
می کنیــد و   تخلیــه جــرم توســط پزشــک 

می شــود. ســخت تر 
ــودداری  ــی خ ــش تقلب ــوازم آرای ــرف ل از مص
کنیــد؛ زیــرا ایــن محصــوالت حساســیت 
ایجــاد می کننــد و موجــب خــارش و خشــکی 
گــوش و درنتیجــه کاهــش جــرم گــوش 

می شــوند.
از قــرار گرفتــن در معــرض گــرد و غبــار 
خــودداری کنیــد و اگــر مجبــور بــه قــرار 
گرفتــن در چنیــن فضاهایــی هســتید، حتمــا 

از پنبــه اســتفاده کنیــد.

ریختــن یــک تــا دو قطــره محلول گلیســیرین 
ــه در گــوش باعــث می شــود از انســداد  ماهان

جرم هــا جلوگیــری شــود.
اگــر گــوش دچــار انســداد شــد، به هیــچ وجه 
تــالش نکنیــد مــوم را بــا اســتفاده از چــوب و 
گــوش پاک کــن بیــرون بکشــید؛ زیــرا باعــث 
انســداد بیشــتر و عفونــت گــوش می شــود. به 
ــه شست وشــوی گــوش  هیــچ وجــه اقــدام ب
ــت و  ــودک اس ــار ک ــر بیم ــژه اگ ــد؛ به وی نکنی
همــراه بــا گرفتگــی گــوش نشــانه هایی نظیــر 

تــب و گــوش درد نیــز دارد.

،،
بــرای رفــع گرفتگــی گوش بهتریــن راه حل 
شســتن آن اســت. شست وشــوی گــوش 
داد؛  انجــام  هــم  منــزل  در  می تــوان  را 
امــا بهتــر اســت ایــن کار توســط پزشــک 

متخصــص انجــام شــود

از گوش پاک کن برای تمیز کردن گوش استفاده نکنید
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عالمه طباطبایی
ــوره  ــه ۷۰ س ــیر آی ــی در تفس ــه طباطبای ــوم عالم مرح
ــاب  ــان و عت ــام امتن ــه در مق ــن آی اســراء نوشــته  اند: ای
ــه  ــیده و ب ــت بخش ــی آدم را کرام ــه بن ــه چگون ــت ک اس
ــل  ــق از باط ــز ح ــل و تمی ــوه تعق ــیدن ق ــطه بخش واس
ــت و  ــر ســایر موجــودات مزی ــا را ب ــر از شــر، آن ه و خی

ــت. ــری داده اس برت
 در آیه ۷۰ سوره اسراء آمده است: 

»َو َلَقــْد کَرَّْمنــا َبنــی  آَدَم َو َحَمْلناُهــْم ِفــی اْلَبــرِّ َو اْلَبْحــِر 
ــْن  ْلناُهــْم َعلــی  کَثیــرٍ ِممَّ بــاِت َو َفضَّ یِّ َو َرَزْقناُهــْم ِمــَن الطَّ

َخَلْقنــا َتْفضیــاًل«؛ 
ــتیم و  ــی داش ــدان آدم را گرام ــا فرزن ــتی م ــه راس »و ب
ــاندیم  ــا[ برنش ــر مرکب ه ــا ]ب ــکی و دری ــان را در خش آن
ــه ایشــان روزی دادیــم و آن هــا  و از چیزهــای پاکیــزه ب
را بــر بســیاری از آفریده هــای خــود برتــری آشــکار 

ــم.« دادی
ــوره  ــه ۷۰ س ــیر آی ــی در تفس ــه طباطبای ــوم عالم مرح
ــاب  ــان و عت ــام امتن ــه در مق ــن آی اســراء نوشــته  اند: ای
ــه  ــیده و ب ــت بخش ــی آدم را کرام ــه بن ــه چگون ــت ک اس
ــل  ــق از باط ــز ح ــل و تمی ــوه تعق ــیدن ق ــطه بخش واس
ــت  ــودات مزی ــایر موج ــر س ــا را ب ــر، آن ه ــر از ش و خی
و برتــری داده و در دریاهــا، کشــتی ها و در خشــکی، 
حیوانــات چهارپــا را مســخر آن هــا نمــوده تــا بــه ســوی 
ــی  ــب فضــل اله مقاصــد خــود رهســپار شــوند و در طل
ــی اســت  ــم اله ــق تکری ــر از مصادی ــن ام ــه ای ــد ک برآین
ــا  ــون میوه ه ــزه ای چ ــای پاکی ــه روزی ه ــان را ب و ایش
و محصــوالت خوشــایند متنعــم کــرده؛ درواقــع انســان 
ضیافــت  بــه  می زنــد کــه  مثــال  میهمانــی  بــه  را 
ــن  ــور او در ای ــرای حض ــده و ب ــوت ش ــروردگارش دع پ
ــا  ــواع میوه ه ــتاده و ان ــب فرس ــش مرک ــت، برای  ضیاف
و غذاهــا را در اختیــار او قــرار داده و این هــا همــه از 

ــت. ــی اس ــم اله ــر تکری مظاه
 و در آخــر می فرمایــد: مــا آن هــا را بــر بســیاری از 
ــا  ــم و چــون ب ــی داده ای ــری فراوان ــود برت ــات خ مخلوق
لفــظ )مــن( کــه مخصــوص صاحبــان عقــول اســت بــه 
ــواع  آن هــا اشــاره شــده شــاید مــراد از آن مخلوقــات ان

ــد.  ــان باش ــعور و جنی ــات دارای ش حیوان
از این آیه دو نکته آشکار می شود: 

ــه  ــاره ب ــدام اش ــر ک ــم ه ــل و تکری ــه تفضی ۱ ـ دو کلم
ــی درخصــوص انســان  ــای اله ــک دســته از موهبت ه ی
ــه واســطه اعطــاء عقــل اســت  ــد. تکریــم انســان ب دارن
ــه  واســطه آن اســت کــه آنچــه بــه همــه  و تفضیــل او ب
موجــودات داده شــده، انســان ها از همــه آن هــا ســهمی 
افزون تــر در آن امــر دارنــد و ایــن رویــه در خــوراک، 
ــار اجتماعــی و  پوشــاک، ازدواج و طریقــه زندگــی و رفت

ســایر شــئون زندگــی بشــر جــاری اســت. 
۲ـ ایــن آیــه ناظــر بــه برتــری انســان بــر ســایر موجودات 
مــادی اســت و چــون مالئکــه اصــال وجودشــان غیرمادی 
اســت، لــذا در ایــن آیــه اشــارتی بــه برتــری انســان بــر 
مالئکــه وجــود نــدارد و فقــط داللــت می نمایــد کــه 
انســان بــه حســب وجــود مــادی اش بــر حیــوان و جــن 

برتــری دارد.

گردشگری
جاذبه های کوهرنگ

شهرســتان کوهرنــگ، یکــی از شهرســتان های اســتان 
ــتان،  ــن شهرس ــز ای ــت. مرک ــاری اس ــال و بختی چهارمح

ــت. ــرد اس ــهر چلگ ش
شهرســتان کوهرنــگ بــه دلیــل داشــتن جاذبه هــای 
طبیعــی فــراوان و چشــمه های جوشــان، یــک شهرســتان 
توریســتی، ســیاحتی، عشــایری و ورزشــی محســوب 
ــا  ــن زمان ه ــی از بهتری ــت، یک ــاه اردیبهش ــود و م می ش

ــه اســت. ــن منطق ــه ای ــت ســفر ب جه
مرکزیــت ایــن شهرســتان، شــهر چلگــرد در ۸۵ کیلومتــری 
شــهرکرد واقــع شــده اســت کــه بزرگ تریــن جامعــه ایلــی 
کشــور یعنــی ایــل هفت لنــگ بختیــاری را در خــود جــای 

داده اســت. 
همــراه  بــه  منطقــه  دســت نخورده  و  بکــر  طبیعــت 
جاذبه هــای گردشــگری بی نظیــر ســالیانه گردشــگران 
بســیاری را از سراســر کشــور و حتــی دنیــا بــه ســوی ایــن 
شهرســتان هدایــت می کنــد؛ بــه طــوری کــه در هــر فصــل 
جذابیــت و گردشــگر خــاص خــود را دارد؛ مثــال در فصــل 
بهــار عالقه منــدان بــه طبیعــت از دشــت الله هــای واژگــون، 
فصــل تابســتان عالقه منــدان بــه داروهــای گیاهــی، 
ــع و پوشــیده  ــل مرتف ســیاحت و اســکی تابســتانه در قل
ــه  ــدان ب ــاری، فصــل پاییــز عالقه من ــرف زردکــوه بختی از ب

ــاری.  ــایر بختی ــت بوم عش ــیوه زیس ــوچ و ش ک
از جملــه  از کل آب هــای کشــور  در ضمــن ۱۰ درصــد 
سرچشــمه ســه رودخانــه بــزرگ و حیاتی یعنی زاینــده رود، 
کارون و دز در ایــن شهرســتان بــوده و از قلــل ســر بــه فلک 

ــد. ــمه می گیرن ــاری سرچش ــوه بختی ــیده زردک کش
چشــمه  بــه  می تــوان  آن  جاذبه هــای گردشــگری  از 
ــاد، ســد کوهرنــگ در روســتای  ســرداب روســتای غالم آب
ــه،  ــار دره رزگ ــگ، آبش ــمه کوهرن ــان، چش ــیخ علی خ ش
چشــمه دیمــه، ســواحل زاینده رود، غــار باالســری خاریخی 
آبشــار شــیخ علی خــان، چشــمه گلکوشــکک،  چمــا، 

ــرد. ــاره ک ــکک اش ــتای گلکوش ــنگی روس ــیرهای س ش

مسجد اتابکان
مســجد اتابــکان در شــهرکرد واقــع شــده و از جملــه 
ــرات و  ــا تعمی ــه ب ــت ک ــکان اس ــلط اتاب ــای دوره تس بناه
ــای  ــر ج ــروز ب ــه ام ــا ب ــد ت ــای بع ــازی های دوره ه بازس
ــای مســجد، ســاختمان مجــرد مکعــب  ــده اســت. بن مان
ــا  ــل ب ــه در اص ــت ک ــر اس ــاد ۲۵×۲۵ مت ــه ابع ــکلی ب ش
خشــت خــام و در حــال حاضــر بــا آجــر و ســنگ ســاخته 
ــار ســتون  شــده اســت. در وســط شبســتان مســجد، چه
ــقف  ــه س ــرار دارد ک ــتی ق ــور و خش ــکل قط ــوری ش منش
کوتــاه شبســتان و گنبــد میانــی بنــا بــر آن اســتوار شــده 
اســت. محــراب مســجد ســاده و فاقــد تزئینــات اســت. در 
ــی جهــت روشــنایی  ــاالی دیوارهــای مســجد، پنجره های ب
تعبیــه کرده انــد. ایــن مســجد، درِ چوبــی قدیمــی و بســیار 
نفیســی از قــرن هفتــم هجــری )6۰۵ ه ق( دارد. ایــن بنــا 

ــت تاریخــی رســیده اســت. ــه ثب ــه شــماره 9۲9 ب ب

ــا راه نفــوذ شــیطان در وجــود انســان ها وسوســه  تنه
اســت و هیــچ راه تســلط دیگــری بــر انســان نــدارد.

آمــده  شــجاعی  اعظــم  قلــم  بــه  یادداشــتی  در 
ــن  ــای مومنی ــی ترین نیازه ــه اساس ــت: »از جمل اس
ــر  ــر آن ب ــیطان و تاثی ــناخت ش ــی، ش ــول زندگ در ط
زندگــی انسان هاســت. شــیطان بزرگ تریــن دشــمن 
قســم خورده آدمــی اســت کــه هرگــز بــا انســان 
ــد.  ــد ش ــت نخواه ــا او دوس ــد و ب ــه نمی کن مصالح
ــم  ــزت او قس ــه ع ــد ب ــه در درگاه خداون ــمنی ک دش
ــرده و او را  ــراه ک ــر را گم ــک بش ــه بی ش ــرده ک ــاد ک ی
بــه ســوی گنــاه و عصیــان امــر می کنــد و از آنجایــی 
کــه نفــس آدمــی همــواره در سراشــیبی ســقوط قــرار 
ــل  ــان غاف ــی انس ــه ای از گمراه ــیطان لحظ دارد و ش
ــش  ــش از پی ــئله بی ــن مس ــه ای ــه ب ــود، توج نمی ش

اهمیــت می یابــد. 
ــی و  ــوذ او در آدم ــیطان، راه نف ــود ش ــی از وج آگاه
ــت  ــر اس ــی انکارناپذی ــن کار ضرورت ــدف وی از ای ه
ــرار  ــورد توجــه ق ــر م ــا کمت ــره م ــه در زندگــی روزم ک
ــا  ــما ب ــر ش ــان اگ ــش امیرمؤمن ــه فرمای ــرد. ب می گی
ــا شــما کار دارد و  شــیطان کاری نداشــته باشــید، او ب
ــب  ــد و تصاح ــما را می ربای ــه ش ــد ک ــی نمی کش طول
ــای  ــه ها و راه ه ــناخت وسوس ــن رو ش ــد؛ از ای می کن

ــت.   ــروری اس ــری ض ــش، ام ــوذ او و یاران نف

معنــای  بــه  »شــطن«  مــاده  از  »شــیطان«  واژه 
»بعــد یــا دوری از خیــر« اســت. همچنیــن بــه 
ــه  ــز گفت ــرب« نی ــل و مضط ــمان طوی ــای »ریس معن
ــع  ــن، ۱۳۷۵ مجم شــده اســت. )طریحــی، فخرالّدی
ــاپ  ــینی، چ ــد حس ــید احم ــق س ــن، تحقی البحری

ســوم، تهــران: کتابفروشــی مرتضــوی(.

 برخــی معتقدنــد کلمــه »شــیطان« بــه موجــود 
ســرکش و متمــرد، اعــم از انســان، جــن یــا جنبندگان 
دیگــر اطــالق می شــود و بــه معنــی روح شــریر و دور 
ــه ابلیــس هــم  از حــق نیــز آمــده اســت. ایــن کــه ب
ــل فســاد و شــرارتی  ــه دلی ــالق شــده، ب شــیطان اط

ــه در او وجــود دارد.  اســت ک
همچنیــن واژه » ابلیــس« از مــاده »بلــس« بــه 
ــده  ــت« آم ــرب و رحم ــده از ق ــأس و ران ــای »ی معن
اســت.نکته مهــم ایــن اســت کــه تنهــا راه نفــوذ 
و  اســت  انســان ها، وسوســه  وجــود  در  شــیطان 
هیــچ راه تســلط دیگــری بــر انســان نــدارد. همچنــان 
ــدر  ــل آن ق ــض و نواف ــر انجــام فرای ــه انســان در اث ک
ــی  ــم خدای ــه چش ــه ب ــود ک ــک می ش ــدا نزدی ــه خ ب
بــه  و  بــه گــوش خدایــی می شــنود  و  می بینــد 
ــد؛ همیــن طــور انســان  دســت خدایــی عمــل می کن
بــا انجــام معاصــی آن قــدر بــه شــیطان نزدیــک 
می شــود کــه او کنتــرل آدمــی را در اختیــار می گیــرد. 
تنهــا کاری کــه خداونــد اجــازه آن را بــه شــیطان داده، 

ــت.  ــان اس ــه انس وسوس
بــر اســاس آیــات قــرآن راه ورود شــیطان بــر انســان 
ــدون  ــیطان ب ــت و ش ــان اس ــود انس ــت خ ــه دس ب
کمــک خــود انســان نمی توانــد تســلطی بــر او داشــته 
باشــد: »همانــا تــو را بــر بنــدگان مــن هرگــز تســلطی 
نیســت، مگــر بــر گمراهانــی کــه از تــو پیــروی 

می کننــد.« )حجــر: ۴۲( 
ــدگان  ــر بن ــه ب ــرده ک ــراف ک ــز اعت ــود نی ــیطان خ ش
خالــص خــدا ســلطه ای نــدارد: »شــیطان گفــت پــس 
ســوگند بــه عزتــت کــه همــه بنــدگان را اغــوا می کنــم، 

ــو را.« )ص: ۸۲ و ۸۳( ــدگان مخلــص ت مگــر بن
طبــق آیــات قــرآن نافرمانــی خداونــد و عصیــان 
در برابــر او، کفــر و ناسپاســی، گمراهــی و نابــودی 
نســل آدم و ترویــج فحشــا و منکــر از جملــه اهــداف 
شــیطان اســت و نفــس امــاره انســان و قــدرت اختیار 
او از جملــه ابزارهایــی اســت کــه شــیطان بــرای نفــوذ 

ــرد. ــره می ب ــه او از آن به ــان و وسوس در انس
ــه راغــب در مفــردات در اصــل  ــه گفت واژه وســواس ب
ــوردن  ــم خ ــه ه ــه از ب ــت ک ــته ای اس ــدای آهس »ص
ــدای  ــر ص ــه ه ــپس ب ــزد.« س ــت آالت برمی خی زین
ــورات و  ــه خط ــد از آن ب ــه شــده و بع آهســته ای گفت
افــکار بــد و نامطلوبــی کــه در دل و جــان انســان پیــدا 
ــه در  ــت ک ــته ای اس ــدای آهس ــبیه ص ــود و ش می ش

گــوش فرومی خواننــد. 
در واقــع وسوســه، یعنــی همــان شــعور مرمــوزی کــه 
بــه عنــوان اندیشــه ناخــودآگاه از طریــق نفوذ شــیطان 
در جــان انســان بــه وجــود می آیــد و بــرای بســیاری 
از انســان ها معلــوم نیســت کــه از کجاســت؛ شــیطان 
ــا  ــه دو صــورت انجــام می دهــد: ی ــن وسوســه را ب ای
بــه صــورت غافــل کــردن انســان از ســود و زیــان عمل 

یــا بــه صــورت زینــت دادن عمــل زشــت برای انســان, 
ــزد انســان  ــی حاضــر ن ــه صــورت ذهن ــه شــکلی ک ب
ــوه  ــع وی جل ــه نف ــت، ب ــرر اوس ــه ض ــه ب ــا اینک را ب
ــش  ــل در پوش ــردن باط ــی ک ــد مخف ــد؛ مانن می ده
ــاس  ــاه در لب ــت، گن ــته ای از راس ــق، دروغ در پوس ح

عبــادت و گمراهــی در پوشــش هدایــت. 
توجــه بــه ایــن امــر نیــز ضــروری اســت کــه 
وسوســه گران خنــاس کــه خداونــد در ســوره نــاس بــه 
آنــان اشــاره فرمــوده اســت، یــک گــروه یــا جماعــت 
ــن وسوســه گران  ــه ای ــا قشــر خــاص نیســتند؛ بلک ی
ــس  ــان جــن و ان ــدی و گمراهــی در می ــه ســوی ب ب
ــت  ــی یاف ــر جماعت ــان ه ــتند و در می ــده هس پراکن
گمــراه،  پیشــوای  نابــاب،  دوســت  می شــوند. 
ــاط  ــب الحــادی، وســایل ارتب ــه، مکات فرقه هــای ضال
جمعــی وسوســه گر، نویســندگان فاســد و ...، همگــی 
ــا وسوســه انســان  در زمــره شــیاطینی هســتند کــه ب
ــه ای در  ــه گون ــه ب ــن وسوس ــد و ای ــراه می کنن را گم
وجــود انســان نفــوذ می کنــد کــه انســان تصــور 
ــث  ــر باع ــن ام ــت و همی ــود اوس ــر خ ــد فک می کن

او می شــود. گمراهــی 

یادداشت

 وسوسه، تنها راه 
تسلط شیطان بر آدمی

ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــجوی دانش ۲۰۰ دانش
در قالــب اردوی جهــادی فاطمه الزهــرا بســیج 
ــوت  ــه زهکل ــه منطق ــن دانشــگاه ب دانشــجویی ای
اعــزام شــدند تــا بــه مــردم ایــن منطقــه خدمــات 

ــد. ــه دهن ارائ
ایــن تعــداد دانشــجوی ایــن دانشــگاه قــرار 
اســت تــا ۱۲ شــهریورماه ســال جــاری در منطقــه 
مامایــی،  دندان پزشــکی،  خدمــات  زهکلــوت 
ــه  ــی ب ــی و عمران ــری، فرهنگ ــتاری، غربالگ پرس

ــد. ــه دهن ــه ارائ ــردم منطق م
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  حق دوســت،  دکتــر   
ــجویان  ــه دانش ــم بدرق ــان، در مراس ــکی کرم پزش
اردوی جهــادی گفــت: بــه گفتــه امــام معصــوم)ع( 

حــل درد مــردم لطــف خداســت و نبایــد از آن 
ملــول شــد؛ بنابرایــن حضورتــان در ایــن اردو، 
ــود  ــترین س ــت و بیش ــه شماس ــد ب ــف خداون لط

ــد. ــد ش ــان خواه ــب خودت نصی
 بــا برگــزاری ایــن اردوی جهــادی پیش بینــی 
منطقــه  مــردم  از  نفــر   ۴۰۰ روزانــه  می شــود 
و  بهداشــتی  درمانــی،  خدمــات  از  زهکلــوت 

شــوند. بهره منــد  فرهنگــی 
ــجویان  ــه دانش ــم بدرق ــود در مراس ــادآور می ش ی
ــپاه  ــده س ــزه، فرمان ــردار ابوحم ــادی س اردوی جه
فرهنگــی  معــاون  و  کرمــان  اســتان  ثــارهللا 
حضــور                            نیــز  عالیــات کشــور  عتبــات  ســتاد 

داشــتند.

مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران چهارمحــال و 
بختیــاری برگــزاری کنگــره بــزرگ شــهدای اســتان را از 
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــهید اس ــاد ش ــات بنی ــاخص ترین اقدام ش
ــد  ــتان خوان ــارات اس ــتان و از افتخ ــتگاه های اس ــر دس دیگ
ــه، ۱۲۱  ــره ۲۲ کمیت ــن کنگ ــزاری ای ــرای برگ ــرد: ب ــار ک و اظه
ــادواره قشــری و منطقــه ای در اســتان برگــزار  جلســه و ۲۲ ی

شــد.
ــال و  ــرآن از چهارمح ــی ق ــزاری بین الملل ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی ــی، مدی ــرز نجف ــاری، فریب بختی
ــران اســتان، شــامگاه ۰6 شــهریورماه در شــورای اداری  ایثارگ
اســتان کــه بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و رئیــس بنیــاد 
شــهید و امــور ایثارگــران کشــور و مدیــران دســتگاه های 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــای س ــالن همایش ه ــتان در س اس

ــه اینکــه در اســتان ۲ هــزار  ــا اشــاره ب اســتان برگــزار شــد، ب
ــاز و ۵۰۸ آزاده وجــود دارد،  و ۴۴۰ شــهید، ۷ هــزار و ۲۰۰ جانب
گفــت: جامعــه ایثارگــر اســتان بیــش از ۴6 هــزار نفــر اســت.
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان بــا اشــاره بــه 
ــاد شــهید در شهرســتان های  اخــذ مجــوز تأســیس ســه بنی
کوهرنــگ، کیــار و ســامان در دولــت یازدهــم افــزود: بــا ایــن 
ســه بنیــاد تمــام شهرســتان های 9 گانــه اســتان دارای شــعبه 

بنیــاد شــهید شــدند.
وی برگــزاری کنگــره بــزرگ شــهدای اســتان را از شــاخص ترین 
دیگــر  همــکاری  بــا  اســتان  شــهید  بنیــاد  اقدامــات 
ــار  ــد و اظه دســتگاه های اســتان و از افتخــارات اســتان خوان
کــرد: بــرای برگــزاری ایــن کنگــره ۲۲ کمیتــه، ۱۲۱ جلســه و ۲۲ 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــه ای در اس ــری و منطق ــادواره قش ی

 اعزام ۲۰۰ دانشجوی علوم پزشکی کرمان 
به اردوی جهادی در منطقه زهکلو

 برگزاری کنگره بزرگ شهدا 
از افتخارات چهارمحال و بختیاری است

،،
ــا راه  ــن اســت کــه تنه ــه مهــم ای نکت
نفــوذ شــیطان در وجــود انســان ها 
وسوســه اســت و هیــچ راه تســلط 

دیگــری بــر انســان نــدارد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مســلم خســروانی بــه موجــب وکالتنامــه 
 ۳6۷ دفترخانــه   96/۰۵/۱۷  -6۰۸6 شــماره 
ــه- ــب امیراحمــد-روح ال ــا از جان کاشــان وکالت
ابوالفضل-مســعود  محمد-اصغر-ماشــاءاله- 
ــی  ــام خانوادگ ــا ن ــی ب ــلم همگ ــر و مس و ناص
ــی  ــهادیه محل ــرگ استش ــه ۱۸ ب ــروانی و ب خس
هویــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی گردیــده، 
مدعــی انــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت ۴۲/۷۵ مترمرب ــرق ب کیوســک ب
بــه شــماره ۱۲۷۷6فرعــی مفــروز و مجــزی شــده 
از ۴۷۵۴ فرعــی از ۴9 اصلــی واقــع در بخــش دو 
کاشــان ذیــل ثبــت ۱۲۵۰۲۵ و۱۲۵۰۰9 دفتــر ۷۵۳ 
ــردگان  ــام نامب ــه ن ــی ۱۰۵ ب ــه ۵6 و۸۴ ال صفح
فــوق هریــک بــه میــزان دو ســوم دانــگ مشــاع 
ــادر و  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــدانگ ثب از شش
تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابجایــی 
مفقــود گردیــده، و اینــک تقاضــای صــدور اســناد 
المثنــی را نمــوده انــد. لــذا طبــق تبصــره ۱ مــاده 
ــب آگهــی،  ۱۲۰ اصالحــی آییــن نامــه ثبــت مرات
ــه  ــه نســبت ب ــا هرکــس مدعــی انجــام معامل ت
ــزد  ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مذک مل
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری خــود م
ــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض  لغایــت ۱۰روز ب
خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل اســناد مالکیــت 
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورت 
مجلــس و اصــل اســناد بــه ارایــه کننــدگان 
ــرف  ــه  ظ ــت چنانچ ــی اس ــردد. بدیه ــترد گ مس
ــا در  ــردد ی ــل نگ ــی واص ــرر اعتراض ــت مق مهل
صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نشــود 
المثنــی اســناد مالکیــت مزبــور صــادر و بــه 

ــد شــد. ــان تســلیم خواه متقاضی
تاریخ انتشار))96/۰6/۰۸((

ــان- ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــف ــلمانی 9۸9/ م ال ــد س محم

آگهی فقدان سند مالکیت
ــی  ــد عل ــادیانی فرزن ــی س ــین طالب ــای حس آق
مــورخ   ۱۸۴۰9 وارده  تقاضــای  برابــر  محمــد 
۱۳96/۰۵/۱۰ و باســتناد دو بــرگ استشــهادمحلی 
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده 
ــدانگ  ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
یکبــاب خانــه بــه شــماره پــالک ۱ فرعــی مجــزا 
از ۱۳9۲ اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه 
ــر ۱۰۳  ــه ۵۳۱ دفت ــه در صفح ــان ک ــی کاش ثبت
ذیــل شــماره ثبــت ۱۳9۲ بــه نــام آقــای حســین 
ــت و  ــد ثب ــی محم ــد عل ــادیانی فرزن ــی س طالب
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت. 
ــی 6۰9۷۸  ــند رهن ــر س ــوق براب ــالک ف ــا پ ضمن
مــورخ 9۱/۰9/۲۱ دفتــر ۳ کاشــان در قبــال مبلــغ 
ــعبه  ــت ش ــک مل ــن بان ــال در ره 9۵/۰۰۰/۰۰۰ ری
منتظــری کاشــان مــی باشــد کــه در اثــاث کشــی 
ــدور  ــت ص ــون درخواس ــت چ ــده اس ــود ش مفق
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره ۱ 
مــاده ۱۲۰ اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبت 

ــام  ــی انج ــس مدع ــه هرک ــود ک ــی ش ــی م آگه
معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــه و  ــن اداره مراجع ــه ای ــا ۱۰ روز ب ــی ت ــن آگه ای
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند 
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا 
ــه  ــه ارای ــند ب ــل س ــس و اص ــب صورتمجل مرات
کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر 
ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت اعتراضــی نرســد ی
ســند ارایــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم 

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. صــادر و ب
تاریخ انتشار))96/6/۸((

رئیــس اداره ثبــت و امــالک اســناد کاشــان، 
محمــد ســلمانی 99۳/ م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده ۴۲۷۷۴۱ مــورخ 96/۰۵/۱۸ 
فاطمــه شــیرخدایی کاشــانی و ســعید عطاریــه به 
اســتناد چهاربــرگ استشــهادیه مصــدق پیوســت 
رســما گواهــی گردیــده  امضــاء شــهود  کــه 
نامبــرده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
ــه مســاحت ۱۴6  ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع بــه شــماره ۳9۰9 فرعــی مفــروز و 
مجــزی شــده از ششــدانگ قطــع بــاغ یــک 
جریبــی شــماره ۴۰۰ فرعــی از ۱۱ اصلــی واقــع در 
زیــدی بخــش دو کاشــان)بالمناصفه( ذیــل ثبــت 
6۲۰6۳ و 6۴۴۴۵ دفاتــر ۴۳9 و ۴۴۳ صفحــات 
۱۵۵ و ۴۴۳ بــه نــام فاطمه شــیرخدایی کاشــانی 
و ســعید عطاریــه ثبــت و اســناد مالکیــت صــادر 
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابجایــی 
ــی  ــده تقاضــای صــدور ســند المثن ــود گردی مفق
را نمــوده لــذا طبــق تبصــره ۱ مــاده ۱۲۰ اصالحــی 
ــت آگهــی مــی شــود کــه  ــون ثب آییــن نامــه قان
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
ــا ۱۰  ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش م
ــود را  ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند 
تــا مراتــب صــورت  معاملــه تســلیم نمایــد 
مجلــس و اصــل ســند بــه ارایــه کننــده مســترد 
گــردد. اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نشــود 
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 

ــد شــد. متقاضــی تســلیم خواه
تاریخ انتشار ))۱۳96/۰6/۰۸((

رئیــس اداره ثبــت و امــالک اســناد کاشــان، 
محمــد ســلمانی ۱۰۱9/ م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده ۲۵۲9۰ مــورخ 96/۰۵/۱6 
برابــر  فینــی  قربانــی  الــه  ســیف  آقــای 
وکالتنامه هــای ۱9۸۲۸۱-9۴/۰9/۱6 و ۲۰۲9۷۴-
96/۰۵/۱۲ دفترخانــه ۲ کاشــان از طــرف وراث 
محمــد ســنگ تــراش بــه اســتناد دو بــرگ 
استشــهادیه مصــدق پیوســت کــه امضــاء شــهود 

ــده مدعــی اســت کــه ســند  رســما گواهــی گردی
مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ هــر یــک 
از ســه بــاب خاشــاک ورز شــماره ۴۴۴ فرعــی از 
۳۴ اصلــی واقــع در فیــن علیــای کاشــان بخــش 
ــر ۱۴ صفحــه 9  ــت ۱۱۱۸ دفت ــل ثب دو کاشــان ذی
ــت و  ــی ثب ــی فین ــنگ تراش ــد س ــام محم ــه ن ب
ــه  ــه ب ــد ک ــت صــادر و تســلیم گردی ســند مالکی
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده. تقاضــای صدور 
ســند المثنــی را نمــوده لــذا طبــق تبصــره ۱ مــاده 
ــی  ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی ۱۲۰ اصالح
ــه  مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معامل
نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیت 
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
آگهــی تــا ۱۰ روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتراض 
خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت و 
ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت 
مجلــس و اصــل ســند بــه ارایــه کننــده مســترد 
گــردد. اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نشــود 
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار)96/۰6/۰۸ (

رئیــس اداره ثبــت و امــالک اســناد کاشــان، 
محمــد ســلمانی ۱۰۰۴/ م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
ــی  ــد عل ــادیانی فرزن ــی س ــاس طالب ــای عب آق
مــورخ   ۱۸۴۱۲ وارده  تقاضــای  برابــر  محمــد 
۱۳96/۰۵/۱۰ و باســتناد دو بــرگ استشــهادمحلی 
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده 
ــدانگ  ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
یکبــاب خانــه بــه شــماره پــالک ۲ فرعــی مجــزا 
از ۱۳9۲ اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه 
ثبتــی کاشــان کــه در صفحــه ۱9۳ دفتــر ۳ 
ــاس  ــام آقــای عب ــه ن ــل شــماره ثبــت ۲۵9 ب ذی
ــت و  ــد ثب ــی محم ــد عل ــادیانی فرزن ــی س طالب
ــده اســت.  ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردی
ــود شــده اســت چــون  ــاث کشــی مفق ــه در اث ک
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــن نامــه  ــاده ۱۲۰ اصالحــی آیی ــق تبصــره ۱ م طب
ــس  ــه هرک ــود ک ــی ش ــی م ــت آگه ــون ثب قان
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد 
ــن  ــه ای ــا ۱۰ روز ب ــخ انتشــار ایــن آگهــی ت از تاری
ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت اداره مراجع
ارایــه اصــل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 
ارایــه کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت 
ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســد ی مق
اصــل ســند ارایــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص مرق

شــد.
تاریخ انتشار))96/6/۸((

رئیــس اداره ثبــت و امــالک اســناد کاشــان، 
محمــد ســلمانی 99۴/ م الــف

آگهی مزایده
 ۱۳96۰۳9۰۲۰۰۴۰۰۰۰۸۷  « آگهــی  شــماره 
پرونــده  شــماره   96/۵/۲۸ آگهــی  تاریــخ 
۱۳9۵۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۳۸۲ آگهــی مزایــده پرونــده 
  9۵۰۱۱۴۸  : بایگانــی  شــماره  بــه  اجرایــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک ۱6۲۴ فرعــی 
بمســاحت ۳۰۲/۵ مترمربــع مجــزی شــده از 
الــی 69۷ و  الــی 6۷۲ و 6۷۸  پالکهــای 66۳ 
۷۳۰ الــی ۷۴۱ و ۸۱۸ و ۸۱9 و ۸۵۲ از شــماره 
۱۰6 فرعــی از ۱۴۴۵۸ مجــزی شــده واقعــات 
در قریــه آزادان بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه 
آدرس : اصفهــان خیابــان جابرانصــاری کوچــه 
ــتی  ــکوفه کدپس ــت ش ــن بس ــاری ب ــرزای غف می
۸۱9۴۸۳69۴۴ کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 
ــت  ــماره ثب ــل ش ــالک ذی ــد ۱۴ ام ــر جل ۲۰9 دفت
۱۱۸9۰۴ بــا شــماره چاپــی ۴6966۴ ثبــت و صــادر 
شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل بــه طــول ۱۰ متــر 
ــول ۳۰/۲۵  ــه ط ــان شــرقًا ب ــه خیاب ــی اســت ب پ
ــًا  ــه پــالک ۱6۲۳ فرعــی جنوب ــوار خان ــه دی متــر ب
ــالک ۱6۳۳  ــه پ ــوار خان ــه دی ــر ب ــه طــول ده مت ب
فرعــی غربــًا بــه طــول ۳۰/۲۰ متــر بــه دیــوار خانــه 
پــالک ۱6۲۵ فرعــی کــه طبــق گــزارش کارشناســی 
ششــدانگ زمیــن محــل ســاختمان بــه مســاحت 
۳۰۲/۵ مترمربــع کــه دارای شــش ســقف و پنــج 
طبقــه مســکونی بــا اســکلت بتنــی و ســقف های 
ــور  ــی آسانس ــی کش ــت، شاس ــوک اس ــه بل تیرچ
ــزات آن  ــاق و تجهی ــور، ت ــی موت ــده ول ــام ش انج
ــگ  ــف، پارکین ــه همک ــت. طبق ــده اس ــب نش نص
مجتمــع هنــوز نــازک کاری آن کامل نشــده اســت. 
قســمتی از دیوارهــا و کــف پارکینــگ ســنگ شــده 
ــاط آجــر و ســنگ شــده اســت.  ــای حی و دیواره
ــدود  ــه ح ــر طبق ــراژ ه ــا مت ــات اول و دوم ب طبق
طبقــات  ایــن  مترمربــع  دو  و  نــود  و  یکصــد 
تقریبــا از لحــاظ نــازک کاری کامــل شــده اســت. 
ــفید کاری ،  ــچ و س ــا گ ــرامیک ، دیواره ــف س ک
پنجره هــا آلومینیومــی ، ســرویس و حمــام و 
آشــپزخانه کاشــی و ســرامیک ، کابینت ام دی اف 
، نمــای خارجــی آجرنمــا و ســنگ اســت. طبقــات 
ســوم و چهــارم بــا متــراژ هــر طبقــه حــدود یکصــد 
ــع در حــد ســفت کاری شــده  ــود و دو مترمرب و ن
ــد و  ــدود یکص ــراژ ح ــا مت ــم ب ــه پنج ــت. طبق اس
هفتــاد و هفــت مترمربــع، آرماتــور بنــدی و قالــب 
بنــدی انجــام شــده و ســقف آمــاده بتــن ریــزی 
شــده اســت ملکــی آقــای مهــدی پــاک نــژاد کــه 
طبق ســند رهنــی شــماره ۱۷۴۵۷ مــورخ 9۲/۱۱/۸ 
تنظیمــی در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ۱6۷ 
اصفهــان در رهــن بانــک صــادرات اصفهــان واقــع 
مــی باشــد کــه طبــق اعــالم بســتان کار تــا تاریــخ 
9۷/۳/۷ بیمــه می باشــد از ســاعت 9 الــی ۱۲ روز 
ســه شــنبه مــورخ 96/6/۲۸ در اداره اجرای اســناد 
ــان  ــع در خیاب ــوم واق ــه س ــان طبق ــمی اصفه رس
هشــت بهشــت شــرقی چهــارراه شــهید صداقتــی 
اول خیابــان الهــور بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. 
ــارد و پانصــد  ــارده میلی ــه چه ــغ پای ــده از مبل مزای
میلیــون ریــال شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد 

ــی  ــه م ــنهادی فروخت ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ب
ــای  ــت بدهی ه ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ش
ــعاب  ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب مرب
و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه 
ــز بدهی هــای  ــا باشــد و نی ــده دارای آنه مــورد مزای
ــخ  ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع مالیات
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 
ــده اســت  ــده مزای ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب ی
ــود  ــورت وج ــده در ص ــس از مزای ــه پ ــن آنک ضم
مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از 
ــده مســتردمی گــردد  ــده مزای ــه برن محــل مــازاد ب
ضمنــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ 
اصفهــان مــورخ 96/6/۸ درج و منتشــر مــی گردد و 
در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول 
ــه  ــرکت در جلس ــت ش ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ م
ــن  ــک تضمی ــی چ ــده ط ــه مزای ــغ پای ــده مبل مزای
ــرای  ــه اداره اج ــران در وج ــی ای ــک مل ــده بان ش
اســناد رســمی اصفهــان بابــت پرونــده کالســه فــوق 
بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی 
ــد  ــده مزایــده بای ــًا برن ــر الزامــی اســت. ضمن معتب
ــان  ــت اداری هم ــان وق ــا پای ــد را ت ــغ خری کل مبل
روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت 

ــد. / ــالک ســپرده نمای اســناد و ام
م الــف ۱۷۲69 افســانه اســدی رئیــس ادارہ اجرای 

اســناد رســمی ا صفهان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
1394۰4۰۰۲۰۰3۰۰۰6۰۲/1

ــماره  ــده : ۱۳9۴۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰6۰۲/۱ ش ــماره پرون ش
آگهــی  شــماره    9۴۰۱۳۱۵/۱ پرونــده  بایگانــی 
صــدور  تاریــخ   ۱۳96۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۲۲ ابالغیــه 
ــازبه  ــژه س ــرکت آمی ــه ش ــیله ب 96/۵/۱۷ بدینوس
اصفهــان  نشــانی  بــه   ۳۳6۸6 ثبــت  شــماره 
ــالک  ــروی ســاختمان آرش پ ــد روب ــان توحی خیاب
6  طبقــه ۴ واحــد 6 بدهــکار پرونــده کالســه 
گــزارش  برابــر  ۱۳9۴۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰6۰۲/۱کــه 
اداره پســت نشــاط اصفهــان شــناخته نگردیــده 
ــی  ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ای
ــما  ــن ش ۲۰۰۳/۴۰۰/6۵۴۸۴۷۳/۲۱-۸9/۱۱/6   بی
و بانــک پارســیان مبلــغ ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰ ریــال بــا بــت 
اصــل ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابت ســود، ۲۵۴۵۳9۷۳۰۲ 
ریــال بابــت خســارت تاخیــر تــا تاریــخ 9۴/6/۲۸ و 
از آن بــه بعــد روزانــه مبلــغ ۱9۱۰9۵9 ریــال بدهــکار 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس 
از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فوق 
در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 
۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما 
ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک 
ــان  ــای وطــن چــاپ اصفه ــت در روزنامــه کیمی نوب
درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر 
ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیات 
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد 

شــد.
م الــف ۱۷۴۴۰ رئیــس اداره اجــرای اســناد رســمی 

ن صفها ا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
1395۰4۰۰۲۰۰3۰۰1379/1

ــده : ۱۳9۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۳۷9/۱شــماره  شــماره پرون
آگهــی  شــماره    9۵۰۲6۲۴/۱ پرونــده  بایگانــی 
صــدور  تاریــخ   ۱۳96۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۱۸ ابالغیــه 
 /۱ کالســه:  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی   96/۵/9
میثــم  بــه  بدینوســیله   ۱۳9۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۳۷9
کلوشــانی فرزنــد تقــی بــه شناســنامه شــماره 
9۲۳6۰ بــه نشــانی اصفهــان میــدان قــدس جــاده 
قدیــم زینبیــه کوچــه مدنــی بدهــکار پرونــده کالســه 
ــزارش اداره  ــر گ ــه براب ۱۳9۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۱۳۷9/۱ ک
ــد  ــده ای ــناخته نگردی ــان ش ــاط اصفه ــت نش پس
ابــالغ مــی گــردد کــه برابر چــک شــماره ۴۷۷۴96-
9۵/۰۱/۲۳ بیــن شــما و بانــک قوامیــن شــعبه 
شــیخ بهائــی اصفهــان مبلــغ ۱۷6۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت 
اصــل و ۴۴۰۰۰۰۰ ریــال بابــت حقــوق دولتــی بدهکار 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس 
از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فوق 
در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 
۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما 
ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک 
نوبــت در روزنامــه کیمیایــی وطــن چــاپ اصفهــان 
درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر 
اینصــورت  بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 
 اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد

 شد . 
م الــف ۱۷۴۳9 رئیــس اداره اجــرای اســناد رســمی 

ــدی  اصفهان- اس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
1396۰4۰۰۲۰۰3۰۰۰۲16/1

ــماره  ــده : ۱۳96۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۲۱6/۱ ش ــماره پرون ش
آگهــی  شــماره    96۰۰۴۴9/۱ پرونــده  بایگانــی 
صــدور  تاریــخ   ۱۳96۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۱۲۴ ابالغیــه 
 /۱ کالســه:  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی   96/۵/۱۸
ــه ۱- شــرکت  ۱۳96۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۲۱6  بدینوســیله ب
ــه شــماره  بازرگانــی توســعه ســبز اندیــش صفــه ب
 ۱۰۲6۰6۰۳۴۲۰ ملــی  شناســه  و   ۴۲۵۳۰ ثبــت 
ــماره  ــه ش ــان ب ــب الهی ــه حبی ــان ۲- صدیق اصفه
بــه  عــرب  ۳فهیمــه  و   ۱۲۸6۵۳۱۴9۷ ملــی 
مجتبــی   -۴ و   ۱۲9۰۷۸۷9۲۱ ملــی  شــماره 
کربالیــی بــه شــماره ملــی ۱۲۸۸۳9۵6۴۷ و۵- 
ــی  ــماره مل ــه ش ــر ب ــد اصغ ــی فرزن ــه رحمان نفیس
ــد  ــه نشــانی اعالمــی متعه ۱۲۷۰۴9۰9۰۷ همگــی ب
لــه : اصفهــان خیابــان هشــت بهشــت غربــی حــد 
ــه اول  ــاختمان ۱۰۰ طبق ــاط س ــک و نش ــل مل فاص
بدهــکاران پرونــده کالســه ۱۳96۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۲۱6/۱ 
و بایگانــی ۰۴۴9 96۰ کــه برابــر گــزارش مامــوراداره 

پســت اصفهــان بــه ادرس مذکــور شناســایی 
نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند 

قــرارداد بانکــی شــماره 9۱۰6۵۸۳۰۲۴۱ مــورخ 
9۱/۴/۸ بیــن شــما و بانــک ملــی فلکــه فیــض 
ــت اصــل  ــال باب ــغ ۲۰۸۰۱۴۸۰۸۰ ری ــان مبل اصفه
ــود و  ــت س ــال باب ــغ ۱۲۰۰۸6۱6۰ ری ــب و مبل طل
مبلــغ ۲۳6۴۴۲9۰۰۰ ریــال بابــت خســارت تاخیــر 
تادیــه تــا تاریــخ 96/۲/۱۰ و از ان تاریــخ بــه بعــد 
ــه  ــارت روزان ــت خس ــال باب ــغ ۱۷۳۳۴۵6 ری مبل
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
اجرائیــه  صــدور  درخواســت  بســتانکار  وجــه 
از تشــریفات قانونــی اجرائیــه  نمــوده پــس 
ــرح  ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ص
ــه  ــن نام ــاده ۱۸/۱9 آئی ــق م ــذا طب ــی باشــد ل م
ــالغ مــی  ــی مفــاد اســناد رســمی بشــما اب اجرائ
ــخ  ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــردد از تاری گ
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت 
در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ و منتشــر مــی 
ــه پرداخــت  گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
ایــن صــورت  اقــدام ودر غیــر  بدهــی خــود 
ــی  ــات اجرائ ــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملی ب
 طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد

 شد.
ــرای  ــرم اداره اج ــت محت ــف ۱۷۴۳۷  ریاس م ال
اســناد رســمی اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
پــالک شــماره ۱۱۴/۲۱۱/۱۰۳6 اصلــی واقــع در 
بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی 
بــه نــام حســن رســتمی ریــزی فرزنــد حســین 
و غیــره در جریــان ثبــت اســت و بــه علــت عــدم 
حضــور متقــای ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا 
بــه دســتور اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
در روز شــنبه مــورخ ۱۳96/۰۷/۰۱ ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
ــن  ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ م
آگهــی در محــل حضــور یابنــد خاطــر نشــان مــی 
ســازد اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن  مطابــق 
ــم صــورت  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده ۲۰ قان م
ــد  ــه خواه ــا ۳۰ روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی مجل
شــد و طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــد قانــون تعییــن 
تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبــت معترضیــن 
تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک  مــدت  ظــرف 
ــت  ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی گواهــی تقدیــم 
 دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم

 نمایید.
تاریخ انتشار : ۱۳96/۰6/۰۸ 

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــی - رئی حبیب
برخــوار اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   
تاریــخ  بــه  /۳۷/۰۵/الــف/م  شــماره:۵6۳ 

96/۰6/۰۷
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ــان  ــه 960374 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ــی غالم عل
ــی موســوی  ــت مجتب ــه طرفی ــن خواســته  ب تأمی
روز         بــرای  رســیدگی  وقــت  و  نمــوده  تقدیــم 
ــده  ــن گردی ــاعت 17:30 تعیی ــورخ 96/7/26 س م
اســت. باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــه ایــن شــعبه واقــع در  قبــل از وقــت رســیدگی ب
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
ــد پســتی 8165756441 شــورای  ــالک 57 ک – پ
ــه و  ــعبه     مراجع ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ح
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  قانون

ــد.  ــد ش خواه
ــعبه 26  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16227 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960638 خواهــان 
حســین وطــن خــواه دادخواســتی مبنــی بــر: 
ــم  ــادری تقدی ــه طرفیــت زهــرا ن ــه چــک  ب مطالب
ــورخ  ــرای روز        م ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
96/7/29 ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه 
نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 
کــد پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه 13 مراجعــه و نســخه ثانــی 
ــد. در صــورت  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ
ــی   ــالغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
ــد  ــم مقتضــی اتخــاذ خواه ــی شــده  و تصمی تلق

شــد. 
ــعبه 13  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16241 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960583 خواهــان 
اکبــر خانــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه چــک  
ــوده و  ــم نم ــری تقدی ــد جهانگی ــت وحی ــه طرفی ب
ــورخ 96/7/29  ــرای روز       م ــیدگی ب ــت رس وق
ــت  ــت. باعنای ــده اس ــن گردی ــاعت 8:30 تعیی س
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــجاد- اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
ــور  ــی پ ــه روی مدرســه نیل ــاب – روب ــان  ارب خیاب
– جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 
8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – 
شــعبه 13 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ ضمائ
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.  تصمی
ــعبه 13  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 15196 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه: 9610100351205949 شــماره 
پرونــده: 9509980351200968 شــماره بایگانــی 

شــعبه: 951153 تاریــخ تنظیــم: 96/5/29 
خواهــان / شــاکی بانــک ملــت بــه طرفیــت 
ــین  ــان، حس ــوالد آری ــا ف ــرکت صب ــدگان ش خوان
ــی،  ــد عل ــد امی ــدی فرزن ــهرتین امی ــدهللا ش و ی
ــح هللا  ــی، ذبی ــد مصطف ــگری فرزن ــی عس مرتض
ــوالد  ــات ف ــرکت خدم ــرام، ش ــد به ــی فرزن رحیم
ــه فــوالد ســپاهان،  ــد، شــرکت یگان ســپاهان حدی
ــد جــواد، محســن  ــی فرزن شــهناز جمــدی خیابان
ــم  ــته تقدی ــه خواس ــنگ ب ــد هوش ــعادتی فرزن س
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 12 دادگاه عمومــی 
اصفهــان خیابــان  در  واقــع  اصفهــان  حقوقــی 
چهاربــاغ بــاال خیابــان شــهید نیکبخــت ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 1 اتــاق 120 
ــه  ــده ک ــت گردی ــه 951153 ثب ــه کالس ــاع و ب ارج
وقــت رســیدگی آن 96/7/30 ســاعت 9:30 تعییــن 
شــده اســت کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــده / متهــم و درخواســت خواهــان / شــاکی  خوان
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده / 
متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه 
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف منش 17286 /م ال
12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – 

علــی فاتحــی

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه: 9610100351405472 شــماره 
بایگانــی  شــماره   9609980351400120 پرونــده: 
شــعبه: 960137 تاریــخ تنظیــم: 96/5/19  خواهان 
قمــر احمــدی دادخواســتی بــه طرفیــت اهیــن میر 
الونــد – مرتضــی عبدالهــی بــه خواســته اعتــراض 
ــات اجرایــی )موضــوع مــواد 146 و 147  ــه عملی ب
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( تقدیــم دادگاه هــای 
ــت  ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس عموم
ــی  ــی حقوق ــعبه 14 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب رس
ــاال  ــاغ ب اصفهــان واقــع در اصفهــان خیابــان چهارب
ــان شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری  خیاب
کل اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 323 ارجــاع و 
بــه کالســه 9609980351400120 ثبــت گردیــده کــه 
وقــت رســیدگی آن 96/8/1 ســاعت 11:30 تعییــن 
شــده اســت کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 

ــده / متهــم و درخواســت خواهــان / شــاکی  خوان
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی و  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده / متهــم 
پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 
16170 /م الــف منشــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960404 خواهــان علی 
ــر: ......................  ــی ب عمــوری دادخواســتی مبن
بــه طرفیــت محمــد چــول تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز     مــورخ 96/8/2 ســاعت 
5/5 تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
ــاب –  ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب واقــع در خیاب
روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان 
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
شــعبه        – اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
ــت  ــدم حضــور در وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
ــم  ــی  تلقــی شــده  و تصمی ــالغ قانون رســیدگی اب

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. 
ــعبه 22  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 15211 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغیه
شــماره ابالغنامــه: 9610106794200623 شــماره 
بایگانــی  پرونــده: 9609986794200600 شــماره 
 96/5/22 تنظیــم:  تاریــخ   960603 شــعبه: 
ــایان  ــی: 1- ش ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
ــی  ــد ســیاوش 2- ســیاوش صادق ــی فرزن صادق
فرزنــد حیــدر مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
96/8/6 شــنبه ســاعت 10 محــل حضــور اص 
چهــارراه شــیخ صــدوق چهــارراه وکال مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف 
تاریــخ حضــور: 96/8/6 ســاعت حضــور: 10 در 
ــت  ــه طرفی ــرلک ب ــد س ــوی محم ــوص دع خص
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
م الــف 16247 دفتــر شــعبه 12 مجتمــع  شــماره 2 

ــتان اصفهان  شهرس

ابالغیه
ابالغنامــه: 9610106794200618 شــماره  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609986794200598 ش پرون
 96/5/22 تنظیــم:  تاریــخ   960601 شــعبه: 
ــد  ــی: 1- محم ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
تقــی خســروی نیســانی فرزنــد حســین 2- ســید 
ــن  ــید حس ــد س ــجاعی فرزن ــمی ش ــد هاش محم
ــنبه  ــور 96/8/6 ش ــخ حض ــکان تاری ــول الم مجه
ســاعت 11 محــل حضــور اص چهــارراه شــیخ 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال مجتم ــدوق چه ص
حــرم شــورای حــل اختــالف تاریــخ حضــور: 
ــوی  ــوص دع ــور: 11 در خص ــاعت حض 96/8/6 س
پویــا خردپیشــه بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضر شــوید 

 .
م الــف 16249 دفترشــعبه 12 مجتمــع  شــماره 2 

شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106794200619

شــماره پرونــده: 9609986794200599 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 960602 تاریــخ تنظیــم: 96/5/22

ــان  ــی: 1- مرج ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
آبــادی فرزنــد  شــریعتی 2- حســین ســعید 
ــخ حضــور 96/8/6  ــول المــکان تاری ابراهیــم مجه
ــارراه  ــور اص چه ــل حض ــاعت 11:30 مح ــنبه س ش
شــیخ صــدوق چهــارراه وکال مجتمــع شــهدای 
مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف تاریــخ حضور: 
96/8/6 ســاعت حضــور: 11:30 در خصــوص دعوی 
پویــا خردپیشــه بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضر شــوید 
م الــف 16232 دفترشــعبه 12 مجتمــع  شــماره 2 

شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106794200621

شــماره پرونــده: 9609986794200227 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 960227 تاریــخ تنظیــم: 96/5/22

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: مرجــان یــاری 
فرزنــد احمدرضــا مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
ــور اص  ــل حض ــاعت 10:30 مح ــنبه س 96/8/6 ش
چهــارراه شــیخ صــدوق چهــارراه وکال مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف 
تاریــخ حضــور: 96/8/6 ســاعت حضــور: 10:30 در 
خصــوص دعــوی امیــد رعیتــی مطلــق  بــه طرفیت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حاضــر شــوید . 
ــماره 2  ــع  ش ــعبه 12 مجتم ــف 16206 دفترش م ال

ــان  شهرســتان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960526 خواهــان 
عباســعلی رمضانــی و اکبر عســگریان دادخواســتی 
ــت  ــعید فراس ــت س ــه طرفی ــزام ب ــر: ال ــی ب مبن
روز         بــرای  رســیدگی  وقــت  و  نمــوده  تقدیــم 
مــورخ 96/8/6 ســاعت 17 تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 

آتشــگاه-  خیابــان  اصفهان-ابتــدای  در  واقــع 
مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
ــت  ــدم حضــور در وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
ــم  ــده و تصمی ــی ش ــی تلق ــالغ قانون ــیدگی اب رس

ــد.  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــعبه 27  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16265 /م ال ش
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه: 9610106794200628 شــماره 
پرونــده: 9609986794200150 شــماره بایگانــی 

شــعبه: 960150 تاریــخ تنظیــم: 96/5/23 
درخصــوص پرونــده کالســه 960150 خواهــان آقای 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــر دادخواس ــدی رخ ب مه
چــک بــه طرفیــت علــی جدیــدی و امیــد زمانــی 
تقدیــم نمــوده اســت که وقــت رســیدگی بــرای روز 
یــک شــنبه مــورخ 96/8/7 ســاعت یــازده و ســی 
دقیقــه صبــح تعییــن گردیــده اســت. باتوجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــر م ــان براب خواه
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان 
ــارراه  ــان شــیخ صــدوق شــمالی چه ــدای خیاب ابت
وکال مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف مراجع اخت
ــد. در صــورت عــدم حضــور  ــم را اخــذ نمایی ضمائ
وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ مــی گــردد. 
16260 /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 12 شــورای حل 

ــالف اصفهان  اخت

ابالغ وقت رسیدگی
ابالغنامــه: 9610100368102692 شــماره  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9309980365701037 ش پرون

شــعبه: 951401 تاریــخ تنظیــم: 96/5/10 
ســروری  حســن  آقــای  خواهــان  تجدیدنظــر 
ــت  ــه طرفی ــود ب ــی خ ــر خواه ــای تجدیدنظ تقاض
ــه اتهــام حمــل  ــد ب آقــای اکــرم الدیــن نقــش بن
بــا  جــرح   – فشــنگ  و  اســلحه  نگهــداری  و 
ــان  ــم دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفه ــداره تقدی ق
ــعبه 1 دادگاه   ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــان  ــان خیاب ــع در اصفه ــتان واق ــر اس ــد نظ تجدی
ــاال چهــارراه نظــر مجتمــع دادگاه هــای  ــاغ ب چهارب
ــه کالســه  ــان ارجــاع و ب تجدیدنظــر اســتان اصفه
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی 9309980365701037 ثب
رســیدگی آن 96/9/18 ســاعت 9 تعییــن شــده 
اســت کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــده / متهــم و درخواســت خواهــان / شــاکی  خوان
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 344 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــری  ــور کیف ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ــاد  ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ / مته
آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
حاضــر گــردد. 15239 /م الفدفتــر شــعبه 1 دادگاه 

ــلیمانی ــان – س ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ

ابالغیه
شــماره ابالغنامــه: 9610100350105739 شــماره 
بایگانــی  پرونــده: 9609980350100492 شــماره 

شــعبه: 960615 تاریــخ تنظیــم: 96/5/29
ابــالغ شــونده حقیقــی: مســعود  مشــخصات 
مــرادی فرزنــد غالمرضــا مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور 96/8/13 شــنبه ســاعت 10:30 محــل 
حضــور اص خیابــان چهاربــاغ بــاال خیابــان شــهید 
اســتان  دادگســتری کل  ســاختمان  نیکبخــت 
اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 333 تاریــخ حضــور: 
در خصــوص   10:30 حضــور:  ســاعت   96/8/13
دعــوی مهــدی مردانــی بــه طرفیــت شــما در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

ــوید .  ش
م الــف 17292 دفتــر شــعبه 1 دادگاه عمومــی 

حقوقــی اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106805300321

شــماره پرونــده: 9609986805300542 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 960542 تاریــخ تنظیــم: 96/5/29

ــالغ شــونده حقیقــی: ســید احمــد  مشــخصات اب
ــول  ــدی مجه ــید مه ــد س ــی فرزن ــینی الدان حس
چهارشــنبه   96/7/26 حضــور  تاریــخ  المــکان 
ســاعت 9 محــل حضــور اص کنارگــذر اتوبان شــهید 
خــرازی حدفاصــل خیابــان آتشــگاه و میرزاطاهــر 
ــخ  مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل اختــالف تاری
حضــور: 96/7/26 ســاعت حضــور: 9 در خصــوص 
دعــوی جعفــر ســدری بــه طرفیــت شــما در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

شــوید . 
م الــف 17261 دفترشــعبه  53 مجتمــع  شــماره 3 

ــتان اصفهان  شهرس

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106797100394

شــماره  پرونــده: 9609986797100366  شــماره 
بایگانــی شــعبه: 960366 تاریــخ تنظیــم: 96/5/29

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: محمــد امیــن 
فرازمنــد مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 96/7/26 
چهارشــنبه ســاعت 17 محــل حضــور اص خیابــان 
ســجاد خیابــان آیــت الــه اربــاب روبــه روی 
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پــالک 
57 تاریــخ حضــور: 96/7/26 ســاعت حضــور: 17 
ــه طرفیــت  در خصــوص دعــوی نجمــه حیــدری ب
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حاضــر شــوید . 
م الــف 17263 دفترشــعبه 41 مجتمــع  شــماره 1 

شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه960388 خواهان.ســید 
محمــد میریــان دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه 
ــوده و  ــم نم ــین زاده تقدی ــواد حس ــت ج ــه طرفی ب
ــرای روز شــنبه  مــورخ 96/7/17  وقــت رســیدگی ب
ــه   ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی ســاعت11:00 تعیی
ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــر  م ــان براب خواه
مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان 
ــع  ــارراه وکال  مجتم ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص خ ش
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف   
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــور در وق ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
ــم  ــده  و تصمی ــی ش ــی  تلق ــالغ قانون ــیدگی اب رس

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 17237/م الــف دفتــر شــعبه 33  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9609986794700271 
ــی  ــدری دادخواســتی مبن ــر حی ــی اکب ــان عل خواه
برمطالبــه   بــه طرفیــت علیرضــا کاظــم زاده تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز دوشــنبه  مــورخ 
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــاعت15:30 گردی 96/7/18س
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس ــای خواه تقاض
ــد منتشــر  ــب در جرای ــی، مرات ــن دادرســی مدن آئی
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه 
وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف   مراجع اخت
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ ضمائ
ــی شــده  و  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب در وق

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. تصمی
ــورای  ــعبه 17  ش ــر ش ــف دفت ــماره: 17240/م ال ش

ــان حــل اختــالف اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونده کالســه 96099867947200272 
ــی  ــدری دادخواســتی مبن ــر حی ــی اکب ــان عل خواه
برمطالبــه   بــه طرفیــت علیرضــا کاظــم زاده تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز دوشــنبه  مــورخ 
96/7/18ســاعت 16:00گردیــده اســت . باعنایــت 
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس ــای خواه تقاض
ــد منتشــر  ــب در جرای ــی، مرات ــن دادرســی مدن آئی
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه 
وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف   مراجع اخت
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ ضمائ
ــی شــده  و  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب در وق

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 17244/م الــف دفتــر شــعبه 17  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9609986794700273 
ــی  ــدری دادخواســتی مبن ــر حی ــی اکب ــان عل خواه
ــا  ــت علیرض ــه طرفی ــری   ب ــا اکب ــه علیرض برمطالب
اکبــری تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
دوشــنبه  مــورخ 96/7/18ســاعت16:30 گردیــده 
اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن 
ــه  ــتندا ب ــان مس ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــاب  ــجاد اول خ ارب ــع در خ س ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا 
پــالک57 کدپســتی8165756441 مجتمع شــورای 
حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه ثانی دادخواســت 
ــد. در صــورت عــدم حضــور  ــم را اخــذ نمای و ضمائ
ــی شــده  و  ــی  تلق ــالغ قانون ــت رســیدگی اب در وق

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــر شــعبه 17  شــورای  ــف دفت شــماره: 17239/م ال

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960998679470048  در خصــوص پرون
خواهــان جعفــر قلــی بهرامــی دادخواســتی مبنــی 
ــون   ــتانکاران مدی ــت بس ــه طرفی ــه ب ــر ترک برتحری
ــه  ــی برترک ــه حتم ــری ک ــی وکســان دیگ ــد متوف ی
متوفــی دارنــد     تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــاعت18:00  ــورخ 96/7/18س ــنبه  م ــرای روز دوش ب
ــکان  ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای ــده اس گردی
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا 
بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خ ســجاد 
ــب  ــور جن ــی پ ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب اول خ ارب
ســاختمان صبــا پــالک57 کدپســتی8165756441 
مجتمــع شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــده  و تصمی ــی ش ــی  تلق قانون

ــد شــد. خواه
شــماره: 17255/م الــف دفتــر شــعبه 17  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــری         دارای  ــان نصی ــی دهق ــای عل ــم / آق خان
شــماره شناســنامه1 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــه117/96 از ای کالس
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــودی اروری      ب ــه محم ــادروان رقی ش
شناســنامه 62 در تاریــخ1393/6/12 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
دهقــان  1.متقاضی:علــی  بــه  اســت  منحصــر 

نصیری)پســر( 2.خورشــید دهقــان نصیری)دختر( 
3.شــهربانو دهقــان نصیری)دختــر( 4.خدیجــه 
دهقــان  5.فاطمــه  نصیری)دختــر(  دهقــان 
دهقــان  نســاه  6.فاطمــه  نصیری)دختــر( 
ــدارد .  ــری ن ــه  دیگ ــی ورث ــر( متوف نصیری)دخت
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات اینــک ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 
ــت  ــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراث ب

صــادر خواهــد شــد .   
م الــف 208 محمــد گلســتانی – قاضــی شــعبه دوم 
حقوقــی  شــورای حــل اختــالف  شــهر ســتان نایین  

بــه جانشــینی از قاضــی شــعبه ســوم 

آگهی احضار متهم 
ــه  ــه اینک ــی شــعبه : 950664 نظــر ب شــماره بایگان
در پرونــده کالســه 950664 بازپرســی دادســرای 
نائیــن آقــا عطــاء الــه شــیر بــک بــا نــام مســتعار 
ــل و  ــارکت در حم ــام مش ــه اته ــانی  ب ــم کاش حکی
ــع   ــن مرج ــب ای ــاک از جان ــو تری ــداری 20کیل نگه
تحــت تعقیــب بــوده  و ابــالغ احضاریــه  نیــز 
بواســطه  مشــخص نبــودن  محــل اقامــت ایشــان  
ممکــن نگردیــده  بدینوســیله  در اجــرای مــاده 174 
قانــون آییــن د ادرســی  کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ 
تاظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در شــعبه 
اول بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب نائیــن 
ــه  ــد نتیج ــاع نمای ــابی  دف ــام انتس ــر و از اته حاض
عــدم حضــور  اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد بــود 

ــف 210  م ال
بازپرس دادسرای  عمومی و انقالب نایین

 
آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و دادخواست 

و ضمائم 
 خواهــان :خالــق ربیعــی فرزنــد عبدالعلــی ســاکن 
ناییــن خیابــان دکتــر طبــا پــالک 33  خوانــدگان : 
ــار  ــن خ به ــی ســاکن نایی ــد بقای ــان : 1- احم آقای
کوچــه 2 پــالک 15  2.رقیــه مهرابــی فرزنــد بهــرام 

ــورا  ــکان  ک پ : 340/95 ش 2 ش ــول الم مج
ــوق  ــده  ف ــت  خوان ــتی بطرفی ــان  دادخواس خواه
ــمی  ــند رس ــال س ــه انتق ــزام ب ــر ال ــر ب ــر  دائ الذک
ــه  ــی 53-859م27  ب ــماره انتظام ــه ش ــودرو ب خ
ایــن دفتــر و ثبــت  بــه کالســه فــوق و جــری 
تشــریفات  قانونــی و تعییــن وقــت رســیدگی  بــرای 
ــح  ــاعت 10 صب ــورخ96/6/29 س ــنبه  م روز چهارش
ــده  ــودن  خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه  ب ــا توج و ب
بــه اســتناد مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  
دادگاههــای عمومــی و انقــالب مراتــب یــک نوبــت  
در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی مــی 
ــی   ــخه ثان ــذ نس ــت اخ ــردگان  جه ــا نامب ــود  ت ش
ــه  و در  ــورا مراجع ــه ش ــم  ب ــت و ضمائ دادخواس
ــورا  ــه  ش ــده  در جلس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
ــم مقتضــی  اتخــاذ  ــد و اال شــورا تصمی حضــور یاب

ــود .  ــد نم خواه
م الف  207

شعبه دوم شورای حل اختالف نایین 

آگهی وقت رسیدگی به متهم
ــه 910753دادگاه  ــده کالس ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
ناییــن در خصــوص متهمیــن جاســم  انقــالب 
جهانگیرزهی-یاسر)یاســم(جهانگیرزهی ومصطفــی 
ــادره  ــت ص ــر خواس ــاس کیف ــر اس ــه ب ــی ک دامن
ــه  ــن ب ــالب نایی ــی انق ــرم عموم ــرای محت ازدادس
میــزان  نگهــداری  و  درحمــل  مشــارکت  اتهــام 
ــرح  ــن مط ــوع هرویی ــدر از ن ــاده مخ ــرم م 980گ
بــرای  آن  رســیدگی  ووقــت  تعقیــب  وتحــت 
تاریخ96/6/14ســاعت11:00تعیین گردیــده اســت وبا 
توجــه بــه عــدم دسترســی بــه متهمیــن فــوق الذکــر 
بــه تجویــز مــاده 174قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
مراتــب دریــک نوبــت دریکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار 
ــده  ــالم ش ــت اع ــردگان دروق ــردد نامب ــی میگ آگه
ــه  ــادرت ب ــن دادگاه مب ــود درای ــاع ازخ ــت دف جه
ــس  ــد م الف209رئی ــی نمای ــی م ــدور رای غیاب ص
ــتانی  ــفیعی منس ــد ش ــن  مجی ــالب نایی دادگاه انق

آگهی مزایده 
 اجــرای احــکام  حقوقــی شــوراهای حــل اختــالف  
ــق  ــل متعل ــی  ذی ــوال توقیف ــن در نظــر دارد ام نایی
ــس  -  ــم ، فرنگی ــی ، مری ــا عل ــوم علیه ــه محک ب
فاطمــه  همگــی نظیفــی  بــه شــماره پرونــده 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــرای ش ــی اج 431/95  حقوق
ناییــن جهــت وصــول  مطالبــات محکــوم لــه فریده 
فخــر نایینــی  از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند 
لــذا متقاضیــان  خریــد مــی تواننــد  در روز 96/7/5 
مــورخ چهارشــنبه  ســاعت 10 صبــح در محــل اجرای 
احــکام  حقوقــی دادگســتری  حاضــر و در مزایــده  
ــه  ــده کســی اســت ک ــده مزای ــد  برن شــرکت نماین
باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا متقاضیــان  
خریــد بایــد 10 درصــد مبلــغ کارشناســی را پرداخــت  
و بــا در دســت داشــتن  فیــش  مذکــور  در جلســه 
حاضــر و مابقــی را قبــل از یــک مــاه از تاریــخ مزایده 
ــز   ــن  واری ــتری نایی ــپرده  دادگس ــاب  س ــه حس ب
نماینــد حضــور متقاضیــان  خریــد در جلســه الزامی 
بــوده و طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل از انجــام 
مزایــده  از امــوال مشــروحه ذیــل واقــع در  مزرعــه 
ــو متــر  20 جــاده ناییــن  ــاد  واقــع در کیل ــوش آب ن
ــد  ــاد  بازدی ــت آب ــد از روســتای دول ــان  بع – اصفه
نماینــد .   بــا توجــه بــه محــل و موقعیت  مســاحت 
ــتثنیات  ــهم  مس ــر س ــرب  ه ــت الش ــی  تح اراض
ــت –  ــی – باف ــت  آب زراع ــت و کیفی ــالک  کمی پ
دانــه بنــدی  شــیب و حاصلخیــزی  خــاک زراعــی  
وضعیــت  اشــجار و مســتحدثات و ســایر  پارامتــر 
هــای  فنــی  ارزش  روز دو ســهم و بیســت و ســه 
هفتــادو هشــتم  )23/78-2(  ســهم مشــاع از 72 
ســهم ششــدانگ  پــالک از قــرار هــر ســهم  چهــل 
و ســه میلیــون ریــال 43000000 ریــال (  جمعــا بــه 
مبلــغ نــود و هشــت میلیــون و ششــصد و هفتــاد و 

شــش هــزار ریــال )98676000 ریــال تقویــم و اعالم 
مــی گــردد .

 م الــف 204  اجــرای احــکام مجتمــع شــماره یــک 
یین  نا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139304002003000930/1

شــماره پرونــده : 139304002003000930/1شــماره 
ــه  ــی ابالغی ــماره آگه ــده 9301700/1ش ــی پرون بایگان

تاریــخ صــدور 96/5/17  139603802003000121
کالســه:   اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی 
شــرکت  بــه  139304002003000930/1بدینوســیله 
ــت 33686  ــماره ثب ــه ش ــپادانا ب ــازان اس ــژه س آمی
بــه نشــانی اصفهــان خیابــان توحیــد روبــروی 
ســاختمان آرش پلغــاک 6 واحــد 6 بدهــکار پرونــده 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــه 139304002003000930/1ک کالس
اداره پســت نشــاط اصفهــان شــناخته نگردیــده 
ــی  ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ای
ــما  ــن ش 2003/300/13440458/12-90/04/22   بی
ــت  ــا ب ــال ب ــغ 4000000000 ری ــیان مبل ــک پارس و بان
اصــل 2318000000 ریــال بابــت ســود، 1956156263 
ریــال بابــت خســارت تاخیــر تــا تاریــخ 93/08/11 و 
از آن بــه بعــد روزانــه مبلــغ 3981206 ریــال بدهــکار 
مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه 
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از 
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در 
ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 
آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابالغ 
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ــت  ــک نوب ــط ی ــت فق ــوب اس ــه محس ــالغ اجرائی اب
ــان درج و  ــاپ اصفه ــن چ ــای وط ــه کیمی در روزنام
ــه  منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت 
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق 

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی مق
م الــف 17441 رئیــس اداره اجــرای اســناد رســمی 

اصفهــان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139604002003000203/1

شــماره پرونــده : 139604002003000203/1 شــماره  
بایگانــی پرونــده 9600408/1 شــماره  آگهــی ابالغیــه 

139603802003000128 تاریــخ صــدور 96/5/24
کالســه:  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی 
مجتبــی  بــه  139604002003000203/1بدینوســیله 
متولــد  عبــاس  فرزنــد  تــک  عشــری  اثنــی 
1356/06/8 بــه شــماره ملــی 1287031668 بدهــکار 
ــر  ــه براب ــه 139604002003000203/1 ک ــده کالس پرون
گــزارش مامــور پســت شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 600000000 ری ــه مبل ــردد ک ــی گ م
ــارت  ــت خس ــال باب ــغ 208251265 ری ــب و مبل طل
ــه  ــا تاریــخ 96/1/28 و از ان تاریــخ ب تاخیــر تادیــه ت
ــر  ــارت تاخی ــت خس ــال باب ــغ 510765 ری ــد مبل بع
ــرزاق  ــعبه عبدال ــران ش ــاه کارگ ــک رف ــه بان ــه ب روزان
ــرارداد بانکــی شــماره 94/12/1-122940040  ــت ق باب
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه 
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از 
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در 
ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 
آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابالغ 
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 
روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ ومنتشــر مــی گــردد 
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــدت ده روز نس ــرف م ظ
ــار  ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام ودر غی ــود اق خ
ــررات  ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ آگه

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
م الف 17442 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه فاطمــه ســپاهانی بــا تســلیم دو بــرگ 
استشــهاد  شــهود  شــماره 19048- مــورخ96/4/26 
دفتــر خانــه 106 اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن ســند 
ــه  ــاد و دو حب ــاع از هفت ــه مش ــت  14/4 حب مالکی
شــش دانــگ پــالک شــماره 62 فرعــی از 30 اصلــی  
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه در ذیــل 
ثبــت 20472 مــورد ثبــت  در  صفحــه  454  دفتــر 
جلــد 190 امــالک تحــت  شــماره چاپــی * صــادر و 
ــال شــماره 10962- ــده و بموجــب انتق تســلیم گردی

26/11/1346  دفتــر خانــه  77 اصفهــان بــه وی 
انتقــال  یافتــه و اظهــار داشــته  کــه ســند مالکیــت  
مرقــوم  در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده  و تقاضــای 
ــذا  ــی نمــوده اســت   ل ــت المثن صــدور ســند مالکی
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 
ــت آگهــی  ــت در یــک نوب ــون ثب ــن نامــه قان 120 آیی
ــه  ــام معامل ــی انج ــی شــود چنانچــه کســی مدع م
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظرف 
مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصل 
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم 
ــا مراتــب صــورت مجلــس و  و رســید اخــذ نمایــد ت
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند 
مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد . 
ــت  ــس ثب ــدر ی-رئی ــا حی ــف 17823 علیرض م ال

ــان ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام اس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139604002002000032/1

139604002002000032/1شــماره   : پرونــده  شــماره 
آگهــی  شــماره    9600753/1 پرونــده  بایگانــی 
صــدور  تاریــخ   139603802003000123 ابالغیــه 
 : کالســه  اجرائیــه  ابــالغ  96/5/17آگهــی 
اقایــان  بــه  بدینوســیله   139604002002000032/1
1- مهــرداد شــیران فرزنــد ولــی الــه شناســنامه 

ــد  ــی 1292217928 متول ــماره مل ــماره 6512 و ش ش
ــه  ــه ب ــی ال ــد ول ــیران فرزن ــی ش ــان 2مجتب اصفه
ملــی  شــماره  بــه   13543 شناســنامه  شــماره 
ــان 3- محمــد شــیران  ــد اصفه 1292288371 متول
فرزنــد ولــی الــه بــه شــماره شناســنامه 2968 
اصفهــان  متولــد   1285160495 ملــی  شــماره  و 
ــه شــماره  ــه ب ــی ال ــد ول 4- مصطفــی شــیران فرزن
 1285100591 ملــی  شــماره  و   2224 شناســنامه 
متولــد اصفهــان 5- مریــم شــیران فرزنــد ولــی 
ــی  ــه شــماره شناســنامه 53296 و شــماره مل ــه ب ال
1280421800 متولــد اصفهــان 6- فاطمــه بیــدرام 
فرزنــد ولــی الــه بــه شــماره شناســنامه 29 و شــماره 
ــی وراث  ــان همگ ــد اصفه ــی 5110529523 متول مل
ولــی الــه شــیران متعهــد پرونــده بــه ادرس اصفهــان 
ــه  ــش کوچ ــوی - نب ــان مول ــدرس خیاب ــان م خیاب
شــبنم 25باالســر قصابــی مولــوی ابــالغ مــی شــود 
ــد  ــادی فرزن ــت آب ــی دول ــه طغیان ــم فرزان ــه خان ک
غالمحســین جهــت وصــول پنجــاه عــدد ســکه تمــام 
بهــار ازادی بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج 
ــه  ــان علی ــر ازدواج 210 شــهر اصفه شــماره 234 دفت
ــه  ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــه صــادر نم شــما اجرائی
شــماره بایگانــی 9600753 در ایــن اداره تشــکیل 
شــده و طبــق گــزارش مــورخ 96/5/10 مامــور، بعلــت 
ــود   ــی میســر نم ــالغ واقع ــدم حضــور در محــل اب ع
ــاده 19  ــق م ــتانکار  طب ــای  بس ــه تقاض ــا  ب ــذا بن ل
ــه شــما  آئیــن نامــه  اجــرای مفــاد اســنار رســمی ب
ابــالغ مــی شــود اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی 
از روزنامــه هــای کیمیــای وطــن آگهــی مــی شــود و 
چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اجرایــی طبــق 
مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد عملیــات 

ــت. ــد یاف ــان خواه ــی جری اجرائ
اســناد رســمی  اجــرای  الــف 17443رییــس  م 

اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار ر خصــوص 
ــه در آن  ــکام ک ــرای اح ــه 960099 اج ــده کالس پرون
محکــوم علیــه شــرکت اونــد پلیمــر اســپادانامحکوم 
اســت بــه پرداخــت 27334206 ریــال در حــق 
فاطمــه خســروی و مبلــغ 1500000 ریــال بابــت هزینه 
ــده  ــه مزای ــر دارد جلس ــت در نظ ــق دول ــرا در ح اج
ــل  ــح در مح ــاعت 9 صب ــخ 96/06/15 س ای در تاری
ــزار  ــکام برگ ــرای اح ــر اج ــوار دفت ــتری برخ دادگس
ــل  ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــد م ــن خری ــد طالبی نمای
ــغ  ــده از مبل ــد. مزای ــد نماین ــده از امــوال بازدی از مزای
ارزیابــی شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده 
درصــد مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و برنــده کســی 
اســت کــه حداقــل ده درصــد مبلــغ ارزیابــی شــده را 
در زمــان مزایــده بــه همــراه داشــته باشــد و باالتریــن 

ــد . قیمــت را پیشــنهاد نمای
ــغ 2350  ــه مبل 1-14000 بطــری 27 گرمــی بطــری ب

ــدون درب ــال ب ــال هربطــری -2100 ری ری
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه حقوقــی  
برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

/5/37/502
م الف به تاریخ 96/05/26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی 

ــد ســند رســمی و ســاختمانهای فاق
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
ــی و  ــی اراض ــت  ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش 
16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت 
تصرفــات  تســلیمی  عــادی  اســناد  و  مشــاعی  
متقاضیــان  بالمعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی 
ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور 
اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس از اخ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت تس
ــی اســت در صــورت  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق 
مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور 
ــه دادگاه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان  ســند مالکی

نیست.
ــه  ــماره 139660302018000299 کالس ــر رای ش 1-براب
حســین  آقــای   1394114402018000044 پرونــده 
ــد رمضــان بشــماره شناســنامه  ــی جمــال فرزن کمال
ــه ســه دانــگ  58520 صــادره از اصفهــان  نســبت ب
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه ســنگبری بــه 
ــر روی  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  5226.64 مت مس
قســمتی از پــالک 435  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالک رســمی 

آقــای رمضــان کمالــی جمــال
ــر رای شــماره 139660302018000300 کالســه  2- براب
پرونــده 1394114402018000043 آقــای علــی کمالــی 
ــنامه 2721  ــماره شناس ــان بش ــد رمض ــال فرزن جم
صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه ســنگبری بــه مســاحت  
ــر روی قســمتی از  ــع احداثــی ب 5226.64 متــر مرب
ــش  ــاد بخ ــت آب ــع در دول ــی واق ــالک 435  اصل پ
16 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 

رمضــان کمالــی جمــال
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
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توپ و تور
 ضرر ۳۵۰ میلیونی تماشاگران 

به سپاهان
ــگ  ــه در لی ــداری ک ــه دی ــر س ــه ازای ه ــپاهان ب س
هفدهــم در ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار کــرده بــه 
دلیــل رفتــار برخــی هوادارانــش جریمــه شــده اســت. 
کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال جدیدتریــن 
احــکام خــود را اعــام کــرد و بــر اســاس آن ســپاهان 
بــه دلیــل توهیــن تماشــاگرانش بــه تیــم داوری 
ــم  ــوس تی ــه اتوب ــه ب ــل، حمل ــم مقاب ــن تی و بازیک
ســپیدرود رشــت و وارد شــدن صدمــه و خســارت در 
ــاده  ــد ۳ م ــق بن ــر طب ــگ برت ــه پنجــم لی ــدار هفت دی
۷۶ آیین نامــه انضباطــی بــا تذکــر کتبــی و اقــدام بــه 
ــده تماشــاگرانش  ــار زنن ــری از فحاشــی و رفت جلوگی

مواجــه شــد. 
ــت  ــر اس ــل تجدیدنظ ــه قاب ــه البت ــن رأی ک ــق ای طب
ــه  ــال جریم ــون ری ــد ۱۵۰ میلی ــی بای باشــگاه اصفهان

ــردازد.  ــدی بپ نق
کمیتــه انضباطــی پیش تــر ســپاهان را بــه دلیــل 
برابــر  دیــدار  در جریــان  مــواد محترقــه  پرتــاب 
ــای اول  ــی از هفته ه ــارس جنوب ــای ســایپا و پ تیم ه
و ســوم لیــگ برتــر نیــز در احکامــی جداگانــه جمعــا 
ــارت  ــه عب ــود. ب ــرده ب ــه ک ــال جریم ــون ری ۲۰۰ میلی
دیگــر، بــا ســپری شــدن پنــج هفتــه از لیــگ هفدهــم 
ســپاهان ۳۵ میلیــون تومــان بابــت رفتــار هوادارانــش 
جریمــه نقــدی شــده اســت؛ یعنــی تماشــاگران 
منتســب بــه تیــم اصفهانــی بــه ازای هــر مســابقه ای 
کــه در ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار شــده، بــه دلیل 
ــته اند. ــپاهان گذاش ــت س ــرج روی دس ــان خ رفتارش

ایمان موسوی در راه ذوب آهن
مهاجــم ســابق اســتقال تهــران در آســتانه پیوســتن 

بــه تیــم ذوب آهــن قــرار دارد. 
ایمــان موســوی، مهاجــم ســابق تیم هــای اســتقال، 
فــوالد خوزســتان، گســترش فــوالد و ... کــه در زمــان 
حضــور علــی کریمــی در نفــت تهــران بــه ایــن تیــم 
ــم جــدا  ــن تی ــا حضــور درخشــان از ای ــود، ب ــه ب رفت
شــد و شــنیده می شــود بــه زودی راهــی تیــم 

ذوب آهــن خواهــد شــد. 
امیــر قلعه نویــی کــه در فصــل نقــل و انتقــاالت 
بــرای  دانــگ  شــش  مهاجــم  یــک  نتوانســت 
ــه  ــش اضاف ــه تیم ــتون ب ــری بنگس ــی ج جایگزین
ــن  ــوی و همچنی ــد موس ــا خری ــد دارد ب ــد، قص کن
اضافــه شــدن بازیکــن برزیلــی وضعیــت خــط حمله 

تیمــش را بهبــود بخشــد. 
موســوی در اســتقال شــاگرد امیــر قلعه نویــی بــود و 
قــرار اســت دوبــاره زیــر نظــر ایــن ســرمربی کار کند.

 بازگشت کرانچار به 
تمرینات سپاهان

ــپاهان روز  ــه س ــوالد مبارک ــال ف ــم فوتب ــرمربی تی س
سه شــنبه صبــح در تمرینــات زردپوشــان حاضــر شــد. 
ــات  ــی تمرین ــای تعطیل ــه در روزه ــار ک ــو کرانچ زالتک
ــران  ــه ای ــب ب ــود، دوشنبه ش ــده ب ــی آم ــه مرخص ب
بازگشــت و روز سه شــنبه صبــح بــا حضــور در مجموعــه 
فــردوس فــوالد مبارکــه، تمرینــات زردپوشــان را زیــر 

نظــر گرفــت. 
تمرینــات تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان در دو 

ــزار می شــود. ــح و عصــر برگ ــت صب نوب

قائدی بدون مشکل تمرین کرد
هافبــک جــوان اســتقال بــدون مشــکل در تمریــن 

ایــن تیــم حاضــر شــد. 
روز دوشــنبه عنــوان شــد کــه مهــدی قائــدی در 
جریــان تمریــن مصــدوم شــده و حضــورش در 
بــازی بــا گل گهــر ســیرجان در  هالــه ای از ابهــام قــرار 
ــن  ــدی در تمری ــال قائ ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس گرفت
روز سه شــنبه بــدون مشــکل حاضــر شــد و بــه 
طــور قطــع مشــکلی بــرای بــازی اســتقال در جــام 

ــت. ــد داش ــی نخواه حذف

 هافبک پرسپولیس 
به سپیدرود پیوست

کرمــی در آخریــن روزهــای فصــل نقــل و انتقــاالت بــه 
ســپیدرود رشــت پیوســت. 

بــه گــزارش »ورزش ســه« و بــه نقــل از روابــط 
عمومــی باشــگاه ســپیدرود،  هافبــک کرمانشــاهی 
ــن در  ــش از ای ــت و پی ــاله اس ــران، ۲۶ س ــال ای فوتب
سرچشــمه،  مــس  تبریــز،  پتروشــیمی  تیم هــای 
ــدر  ــوان بن ــتان، مل ــوالد خوزس ــوج، ف ــهرداری یاس ش
ــت.  ــته اس ــور داش ــران حض ــپولیس ته ــی و پرس انزل
ــا  ــوالد و ۹۵-۹۶ ب ــا ف ــای ۹۲-۹۳ ب ــی در فصل ه کرم
پرســپولیس ســابقه حضــور در لیــگ برتــر را در کارنامــه 
دارد و دو ســال نیــز عضــو تیــم ملــی امیــد ایــران بــوده 

ــت.  اس
وی جانشــین پیــام صادقیــان خواهــد شــد که باشــگاه 
ــا وی صرف نظــر  ــرارداد ب ــت رســمی ق ســپیدرود از ثب

کــرده اســت.

تیم ملی فوتسال بانوان در اصفهان 
اردو می زند

اســامی بازیکنــان دعوت شــده جهــت برگــزاری اردوی 
ــان  ــوان در اصفه ــال بان ــی فوتس ــم مل ــازی تی آماده س

اعــام شــد.
ــایت  ــل از س ــه نق ــا ب ــزاری ایمن ــزارش خبرگ ــه گ  ب
رســمی فدراســیون فوتبــال، شــهرزاد مظفــر ســرمربی 
تیــم ملــی فوتســال بانــوان، اســامی ملی پوشــان 
ــان و  ــه در اصفه ــی را ک ــه اردوی تدارکات ــده ب دعوت ش
ــرد:  ــام ک ــزار می شــود، اع ــا ۱۶ شــهریورماه برگ از ۱۱ ت
نســیمه غامــی، فرشــته کریمــی، فرزانــه توســلی، آرزو 
صدقیانــی زاده از تهــران، ســهیا ملمولــی، فاطمــه پاپی، 
ــتان،  ــروی از خوزس ــته خس ــور، فرش ــره مهدی پ طاه
نســترن مقیمــی از مازنــدران، ســارا شــیربیگی از 
کرمانشــاه، لیــا خــدا بنده لــو از البــرز، فهیمــه زارعــی از 
هرمــزگان، فاطمــه اعتــدادی از قزویــن، فاطمــه ارژنگی 

از خراســان رضــوی.
 بازیکنــان بایــد عصــر روز شــنبه ۱۱ شــهریورماه در 

ــد. ــی کنن ــی معرف ــه کادر فن ــود را ب ــان خ اصفه

کوتاه اخبار 
 پاسخ فدراسیون کشتی به 

ادعای داورزنی
متاســفانه  گفــت:  کشــتی  فدراســیون  نایب رئیــس 
دســت هایی در وزارت ورزش در کار اســت کــه تــاش 
ــتی  ــزرگ کش ــای ب ــی موفقیت ه ــار تمام ــد از کن می کنن

رد شــوند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون کشــتی، حمیدرضــا 
بنی تمیــم در پاســخ بــه ادعــای داورزنــی مبنــی بــر اینکــه 
فدراســیون کشــتی بیشــترین بودجــه را دریافــت می کنــد، 
ــر فدراســیون های  گفــت: فدراســیون کشــتی چندیــن براب
ــه وزارت  ــه ای ک ــت دارد و کل بودج ــال فعالی ــر در س دیگ
ــه فدراســیون می دهــد معــادل ۷ درصــد بودجــه  ورزش ب
کشــتی اســت؛ یعنــی اگــر وزارت ورزش در پرداخــت 
ســهم بودجــه خــود بــه فدراســیون کشــتی بــه همــه قــول 
ــد  ــود ۷ درص ــد، می ش ــل کن ــته عم ــه گذاش ــراری ک و ق
ــال  ــدای س ــتی. از ابت ــیون کش ــال ۹۶ فدراس ــه س بودج
تــا شــهریور، وزارت ورزش ۳ میلیــارد تومــان از حــق 

ــرده اســت.  فدراســیون کشــتی را پرداخــت نک
ــبه وزارت ورزش  ــی یک ش ــت: نگران ــم گف ــد بنی تمی حمی
بــرای کشــتی، آن هــم از طریــق انتشــار عمومــی در 
ــان چــرا  ــب و تماشــایی اســت. آقای ــا جال رســانه ها واقع
ــردم  ــد. م ــا را می بینن ــردم آن ه ــه م ــد ک ــه نمی کنن توج
متوجــه هســتند کــه هنــگام موفقیت هــای بــزرگ و 
ــا  ــی رود ی ــان م ــتی یادش ــان کش ــتی، آقای ــی کش پی درپ
ــت ایســتادن  ــه عل ــا کشــتی ب ــا ت ــد؛ ام ــق وقــت دارن ضی
پــای یــک اصــل درســت )مســابقات انتخابــی( به مشــکل 

برمی خــورد، نگــران کشــتی می شــوند.

پاداش 2 میلیونی ذلت آور است!
ــان شایســته  رئیــس فدراســیون بســکتبال گفــت: بازیکن
تیــم ملــی بســکتبال هیــچ وقــت بــه حــق و حقــوق خــود 

نرســیدند. 
محمــود مشــحون دربــاره پــاداش ۲ میلیــون تومانــی بــه 
ملی پوشــان بســکتبال اظهــار داشــت: بــرای تقدیــر از 
زحمــات بازیکنــان ایــن جلســه را برگــزار کردیــم؛ اگرچــه 
خــودم می دانــم کــه پــاداش ۲ میلیــون تومانــی ذلــت آور 
ــان بیشــتر از این هاســت؛  اســت؛ واقعــا حــق ایــن بازیکن
ــرات  ــن نف ــوان از زحمــات ای ــه هــر حــال در حــد ت ــا ب ام
تقدیــر کردیــم. آن هــا همبســتگی و همدلــی بی ســابقه ای 

ــتند.  ــیا داش ــای کاپ آس در رقابت ه
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا پــاداش ۲ میلیونــی 
در شــأن ملی پوشــان اســت، عنــوان کــرد: تــوان فدراســیون 
همیــن بــود. بــرای دادن همیــن پــاداش هــم خیلــی بــه 
خودمــان فشــار آوردیــم. شایســتگی ایــن بازیکنــان صــد 
برابــر ایــن پــاداش اســت؛ امــا بســکتبال همیشــه مظلــوم 

واقــع شــده اســت. 
رئیــس فدراســیون بســکتبال تصریــح کــرد: عملکــرد 
ــان  ــا نش ــود و آن ه ــر ب ــیا بی نظی ــی در کاپ آس ــم مل تی
دادنــد کــه چگونــه بایــد یــک تیــم همدلــی داشــته باشــد. 
ــد،  ــازی می کردن ــا ب ــد ی ــی کــه روی نیمکــت بودن بازیکنان
هیــچ تفاوتــی بــا هــم نداشــتند. حامــد حــدادی کــه بزرگ 
ایــن تیــم محســوب می شــود، بــا اینکــه پــدر نیســت، امــا 
مثــل یــک پــدر، بازیکنــان جوان تــر را راهنمایــی می کــرد.

نباید اسیر حاشیه های بیجا شویم
 معــاون اقتصــادی باشــگاه پرســپولیس گفت: پرســپولیس 
ــان را دارد؛ مگــر  ــه فینــال لیــگ قهرمان توانایــی رســیدن ب

اینکــه حاشــیه های کاذب، اجــازه ایــن صعــود را ندهــد! 
محمدعلــی ترکاشــوند دربــاره وضعیــت مالــی بازیکنــان و 
کادر فنــی ایــن تیــم در آســتانه بــازی برگشــت بــا االهلــی 
ــان  ــگ قهرمان ــی لی ــارم  نهای ــه یک چه ــتان در مرحل عربس
آســیا گفــت: نمی خواهــم دربــاره مشــکات زیــادی کــه در 
مبحــث مالــی داریــم، صحبــت کنــم؛ چــرا کــه آقــا طاهــری 
تصمیــم دارد ظــرف دو روز آینــده، نشســت خبــری برگــزار 
ــاره بــه طــور مفصــل گــزارش بدهــد؛ امــا  کنــد و در ایــن ب
ــه بازیکنانمــان  ــه ب ــی ک ــه تعهدات ــا توجــه ب ــم ب ــد بگوی بای
ــه  ــه وظیف ــم و ب ــه داری ــی نگ ــا را راض ــد آن ه ــم، بای داری

خودمــان عمــل کنیــم. 
وی دربــاره پرداختــی اخیــر بــه بازیکنــان و کادر فنــی 
پرســپولیس تصریــح کــرد: وقتــی پرداختــی داریــم بــرای 
ــوری  ــول را ط ــن پ ــان اســت و الزم اســت ای ــام بازیکن تم
پخــش کنیــم کــه حاشیه ســاز نشــود. هــر بازیکنــی 
ــه  ــول گرفت ــته، پ ــه داش ــراردادی ک ــوع ق ــه ن ــه ب ــا توج  ب

است. 
امیــدوارم بتوانیــم در کمتریــن زمــان ممکــن بــار دیگــر بــه 
اعضــای تیــم پــول بدهیــم تــا فکــر آن هــا در ادامــه مســیر 
ســختی کــه پیــش رو داریــم، درگیــر مشــکات مالــی هــم 

نشــود. 
معــاون اقتصــادی باشــگاه پرســپولیس در ادامــه بــه 
صعــود ایــن تیــم بــه دور نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا 
اشــاره و تصریــح کــرد: خیلــی بــه رســیدن پرســپولیس بــه 
فینــال امیدواریــم. مــن فکــر می کنــم شــرایطمان در بــازی 
برگشــت بهتــر از دیــدار بــا ابوظبــی خواهد بــود. تماشــاگران 
ــم در حضــور آن هــا  ــم و می توانی بیشــتری در امــارات داری
انگیــزه بیشــتری بــرای بــرد پیــدا کنیــم. مــن فکــر 
ــته  ــی، شایس ــاظ فن ــی از لح ــای فعل ــن تیم ه ــم بی می کن

صعــود بــه مرحلــه بعــد هســتیم.
ــان  ــوده در درون خودم ــر اســیر حاشــیه های کاذب بیه  اگ
ــم داشــت.  ــرای ادامــه مســیر نخواهی نشــویم، مشــکلی ب
ــا  ــم ب ــت و می توانی ــوب اس ــی خ ــان خیل ــرایط فعلی م ش
همیــن انگیــزه بــه رؤیــای هوادارانمــان کــه قهرمانــی اســت 

ــد اســیر حاشــیه های بیجــا شــویم. برســیم. نبای

 دو بازیکن سایپا 
شاگردان نکونام شدند

بازیکنــان فصــل گذشــته تیــم فوتبــال ســایپا بــه خونــه بــه 
خونــه مازنــدران پیوســتند. 

ــراردادی  ــد ق ــی عق ــی ط ــعید لطف ــکل پور و س ــجاد مش س
یــک ســاله بــا باشــگاه خونــه بــه خونــه مازنــدران بــه ایــن 
ــل  ــک فص ــع  هافب ــکل پور، مداف ــدند. مش ــق ش ــم ملح تی
گذشــته ســایپا ســابقه بــازی در تیــم صنعــت نفــت آبــادان 
را دارد و عضــو تیــم ملــی امیــد کشــورمان نیــز بــوده اســت. 
لطفــی، مدافــع فصــل گذشــته ســایپا نیــز ســابقه حضــور 
در تیم هــای ســپاهان اصفهــان، راه آهــن تهــران، شــهرداری 

اراک، صبــای قــم و نفــت تهــران را داشــته اســت.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

دن گاســپار، مربــی دروازه بانــان تیــم ملــی، 
ــا  ــد ت ــراج ش ــی اخ ــم مل ــر از تی ــار دیگ ب
همــکاری ایــن مربــی بــا تیــم ملــی ایــران 

بــه پایــان برســد. 
اخــراج گاســپار اگرچــه در ایــن مقطــع 
ــا  ــی نیســت، ام ــم مل ــع تی ــه نف ــدان ب چن
حــاوی درســی مهــم بــرای فوتبــال ایــران 
اســت. کارلــوس کــی روش بــا اخــراج 
ســختگیری های  داد  نشــان  گاســپار 
عجیــب و غریــب او تنهــا مختــص بــه 
ــه  ــا هرگون ــت و او ب ــی نیس ــان ایران مربی
یاغی گــری در تیمــش بــه شــدت برخــورد 

. می کنــد
دوســتانه  رابطــه  اتفاقــا  کــه  گاســپار 
بــار  بــا کــی روش دارد، یــک  نزدیکــی 
ــن  ــر و چی ــازی قط ــل از ب ــم قب ــر ه دیگ
ــود.  ــده ب ــته ش ــار گذاش ــی کن ــم مل از تی
دربــاره اختافــات کــی روش و گاســپار 
ــا  ــازی ب گفتــه می شــود گاســپار پــس از ب
ــان و  ــه بازیکن ــار ناجوانمردان ــوریه و رفت س
مربیــان ایــن تیــم، برخــورد خیلــی گرمــی 
ــی روش  ــته و ک ــوریه داش ــان س ــا مربی ب
ــر  ــه او تذک ــابی ب ــار حس ــن رفت ــت ای باب

داده بــود. 

ــی روش  ــر ک ــن تذک ــه از ای گاســپار هــم ک
ناســازگاری  بنــای  بــود،  شــده  دلگیــر 
هــم  ناســازگاری  همیــن  می گــذارد؛. 
وجــود  بــا  می شــود کــی روش  باعــث 
ــار  ــی کن ــم مل ــش، او را از تی ــه رفاقت هم
بگــذارد. پــس از ایــن ماجــرا بــا وســاطت 
ــم  ــه تی ــپار ب ــر گاس ــار دیگ ــیون ب فدراس
ملــی بازمی گــردد، امــا رفتارهــای او در 
ــم  ــراج او از تی ــث اخ ــی باع ــرودگاه دب ف

می شــود. ملــی 

 بیانیه فدراسیون
 فدراســیون فوتبــال هــم بافاصلــه بــا 
ــه ای اخــراج گاســپار را تأییــد کــرد. در  بیان
ــال  ــیون فوتب ــده: »فدراس ــه آم ــن بیانی ای

ــران اعــام مــی دارد  جمهــوری اســامی ای
کــه دانیــال گاســپار، هماهنگ کننــده و 
مربــی دروازه بانــان تیــم ملــی فوتبــال، 
غیرحرفــه ای  کامــا  رفتــار  از  پــس 
چهــارم  شــنبه  روز  قبــول  غیرقابــل  و 
شــهریورماه در فــرودگاه دبــی، تصمیــم 
گرفــت کــه پــرواز بــه کــره جنوبــی را 
ســوار نشــود و همــراه اعضــای تیــم ملــی 
فوتبــال کشــورمان وارد شــهر ســئول نشــد. 
ــپار  ــه گاس ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــود  ــراردادی خ ــدات ق ــف و تعه ــه وظای ب
عمــل نکــرده، بنابرایــن فدراســیون فوتبــال 
ســریع اقــدام بــه حضــور یــک مربــی 
دروازه بانــان جدیــد کــرد و الکســاندر لوپــز 
جایگزیــن وی شــد. لوپــز در حــال حاضــر 
ــه  ــی ب ــره جنوب ــی در ک ــم مل در اردوی تی
ــم  ــود در تی ــف خ ــه وظای ــرد و ب ســر می ب

ملــی عمــل می کنــد.« 
هرچنــد هنــوز هیــچ جزئیاتــی از ایــن 
ماجــرا منتشــر نشــده، امــا همــه مــا خــوب 
می دانیــم کــه کــی روش مربــی ای بــه 
شــدت ســختگیر اســت و هیچ گونــه رفتــار 
ــان و  ــدام از مربی ــه ای را از هیچ ک غیرحرف

بازیکنــان نمی پذیــرد.
 اصول کی روش

بزنگاه هــای  ســخت ترین  در  کــی روش 

تاریخــی فوتبــال در حالــی کــه تیمــی 
بــه مراتــب ضعیف تــر از تیــم فعلــی در 
ــان  ــی کاپیت ــدی رحمت ــار داشــت، مه اختی
ــادی  ــی و  ه ــم مل ــان تی ــتاره آن زم و س
ــان  ــط آن زم ــع وس ــن مداف ــی بهتری عقیل
ــرای  ــان داد ب ــت و نش ــار گذاش ــم را کن تی
ــت. ــر اس ــز مهم ت ــه چی ــش از هم او اصول

مربیــان  بارهــا  ســال ها  ایــن  طــی  در 
و بازیکنــان مختلــف از ایــن رفتارهــای 
ــد، امــا کــی روش  کــی روش انتقــاد کرده ان
بــه جرئــت تنهــا مربــی ای اســت کــه 
ــاالری را در  ــاخ بازیکن س ــده ش ــق ش موف

ــکند. ــران بش ــال ای فوتب
فوتبــال باشــگاهی ایــران در ســال های 
ــج  ــاالری رن ــدت از بازیکن س ــه ش ــر ب اخی
تیم هــای  بیشــتر  در  اســت.  می بــرده 
انــواع و  برتــری فعلــی، شــاهد  لیــگ 

اقســام اعتراضــات و رفتارهای غیرورزشــی 
از ســوی بازیکنــان هســتیم و مربیــان 
ــات در  ــز مماش ــه ج ــم کاری ب ــی ه ایران
قبــال ایــن بازیکنــان انجــام نمی دهنــد؛ اما 
ــا  ــان ت ــن بازیکن ــی از قدیمی تری ــم مل در تی
جدیدهــا، هیــچ کــدام جرئــت کوچک تریــن 

ــد. ــه ای را ندارن ــار غیرحرف رفت
اگــر تــا پیــش از ایــن گفتــه می شــد 
کــی روش بــا مربیــان ایرانــی مشــکل دارد، 
اخــراج گاســپار بــه وضــوح نشــان می دهــد 
ــاط و  ــان بی انضب ــا مربی ــی روش ب ــه ک ک
غیرحرفــه ای فــارغ از ملیــت و ســن و رنگ 
پوســت و نــژاد و مذهــب و ... مشــکل دارد 
و این چنیــن مربیــان و یــا بازیکنــان را بــه 

ــد.  ــول نمی کن ــوان قب ــچ عن هی
در یــک کام بایــد گفــت در تیــم کــی روش 

جایــی بــرای یاغی هــا نیســت!

گاسپار، آخرین قربانی کی روش

جایی برای یاغی ها نیست

مدافــع اســتقال کــه در تمریــن روز دوشــنبه تیمــش 
ــی  ــود را جراح ــف خ ــد کت ــود، بای ــده ب ــدوم ش مص
کنــد. بــه گــزارش »ورزش ســه«، پژمــان منتظــری در 
تمریــن اســتقال در یــک صحنــه روی هــوا بلنــد شــد 
تــا ضربــه ســر بزنــد؛ امــا تعادلــش را از دســت داد و 
ــه زمیــن آمــد؛ اتفاقــی کــه باعــث شــد او  ــا کتــف ب ب
محــل تمریــن را تــرک کنــد و بــا ناراحتــی بــه رختکــن 

بــرود. 
پژمــان  اســتخوان کتــف  پزشــکان  اعــام  طبــق 
منتظــری شکســته و ایــن بازیکــن بایــد تحــت عمــل 
ــد  ــاه نمی توان ــا ۲ م ــن ت ــرد؛ بنابرای ــرار بگی جراحــی ق

ــد. ــازی کن ب
ــه  ــران در هفت ــی ته ــری درب ــرایط منتظ ــن ش ــا ای ب
دهــم لیــگ برتــر را از دســت می دهــد و ایــن بدتریــن 

ــوب  ــان محس ــا منصوری ــرای علیرض ــن ب ــر ممک خب
می شــود.

ــد  ــا تأیی ــتقال ب ــکی اس ــای کادر پزش ــی از اعض یک
ایــن خبــر گفــت: اســتخوان کتــف منتظــری شکســته 
ــت  ــت مصدومی ــاه دوران نقاه ــد ۲ م ــت و او بای اس
البتــه مصدومیــت  بگــذارد.  پشــت ســر  را  خــود 
ــه مصدومیتــی کــه فصــل گذشــته  منتظــری ربطــی ب

ــدارد. ــد، ن ــش ش ــی نصیب ــم مل ــای تی در بازی ه
ــاون پزشــکی باشــگاه  ــوروزی، مع ــن ن ــن امی همچنی
ایــن خبــر را تأییــد کــرد و گفــت: متاســفانه منتظــری 
ــده  ــتگی ش ــار شکس ــوه دچ ــتخوان ترق ــه اس  از ناحی
ــک  ــه نزدی ــم در ناحی ــا ه ــه قب ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
بــه ایــن اســتخوان عمــل جراحــی انجــام گرفتــه، نظــر 

ــر انجــام جراحــی اســت. جــراح ایشــان ب

بــا عضویــت رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون در شــورای داوری 
ــب  ــال صاح ــس از ۴۷ س ــران پ ــه ای ــی، کارات ــیون جهان فدراس
ــه داوران  ــس کمیت ــلیمی، رئی ــواد س ــد. ج ــی ش ــی جهان کرس
ــنبه از  ــی روز دوش ــه، در حال ــی کارات ــورمان و از داوران جهان کش
ســوی »آنتونیــو اســپینوز« رئیــس فدراســیون جهانــی کاراتــه بــه 
ــه  ــه کارات ــد ک ــی درآم ــیون جهان ــورای داوران فدراس ــت ش عضوی
ــن  ــچ گاه در گرفت ــش هی ــی باالی ــگاه فن ــود جای ــا وج ــران ب ای

کرســی های بین المللــی موفــق نبــوده اســت. 
ــیون  ــی فدراس ــه فن ــا در کمیت ــعود رهنم ــاب مس ــد از انتص بع
ــیون  ــه داوری فدراس ــلیمی در کمیت ــواد س ــت ج ــی، عضوی جهان
ــه  ــرای کارات ــد ب کــه از کمیته هــای تاثیرگــذار wkf اســت، می توان
ایــران کــه از قدرت هــای برتــر جهــان اســت، حائــز اهمیــت باشــد. 
محمدصــادق فرجــی کــه راه دیپلماســی را بــه خوبــی بلــد اســت 
و ارتبــاط خوبــی هــم بــا »اســپینوز« دارد، بایــد در ادامــه تــاش 

کنــد بــا رایزنی هــای خــود کرســی های بیشــتری را بــرای کاراتــه 
ایــران فراهــم کنــد؛ امــا شــورای داوری فدراســیون جهانــی کاراتــه 

جــدا از ۵ عضــو هیئت رئیســه، دارای ۱۴ عضــو اســت. 
خاویــر اســکاالنته از ســوئد، »هامــارا« از نــروژ بــه عنــوان رئیــس 
و دبیــر ایــن کمیتــه فعالیــت دارنــد. »فریبــا مدنــی« از آمریــکا، 
»پاولنــد« از فرانســه بــه عنــوان معاونیــن دبیــر و »رولنــد 
ــوان مشــاور کنســول داوری هســتند.  ــه عن ــان ب ــر« از آلم لوینگ
ــر جــواد ســلیمی از کشــورمان، »منصــور الســلطان« از  ــاوه ب ع
کویــت، »آرنــاس« از آرژانتیــن، »باکســتر« از آمریــکا، »کوبــاس« 
ــی«  ــش، »موه ــی« از مراک ــزی، »زیتون ــم« از مال ــه، »لی از ترکی
اســترالیا،  از  »پانوســیان«  فرانســه،  از  »اورتــگا«  مصــر،  از 
»ســان چانگ« از ماکائــو، »تاکاهاشــی« از ژاپــن، »ویســبوک« از 
اســترالیا و والســکو از اســپانیا، اعضــای کمیتــه داوری فدراســیون 

ــد. ــکیل می دهن ــی را تش جهان

ورزش

،،
دن گاســپار، مربــی دروازه بانــان تیــم 
ــار دیگــر از تیــم ملــی اخــراج  ملــی، ب
شــد تــا همــکاری ایــن مربــی بــا تیــم 

ملــی ایــران بــه پایــان برســد

تالــو  بخــش  در  یونیورســیاد  برنــز  مــدال  برنــده 
گفــت: تمرینــات بســیار خوبــی داشــتیم و تصــورم از 
ــک خطــا  ــا ی ــا ب ــود؛ ام ــره ب ــا نق ــن رقابت ه ــدال ای م
 هنــگام اجــرای فــرم اول، رنــگ مدالــم برنــزی 

شد. 
نتیجــه  و  عملکــرد  از  افــزود:  امیــر محمدرضایــی 
فرم هایــی کــه اجــرا کــردم، راضــی هســتم و اگــر بــه 
برنــز رســیدم، اشــتباه خــودم بــود کــه موجــب کســر 

ــن شــد. ــاز از م امتی
ــرم  ــع اجــرای ف ــت: موق ــوکار گف ــن دانشــجوی تال ای
ــاز از  ــر امتی ــا اجــرای بهت ــردم ب ــاش ک ــی ت دوم خیل
دســت رفتــه را جبــران کنــم؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.

ــو دانشــجویان   وی معتقــد اســت رشــته ووشــو و تال

در ســال های اخیــر بــا حمایــت فدراســیون و شــخص 
ــه و قطعــا در  ــژاد وضعیــت بهتــری یافت مهــدی علی ن
ــد  ــز خواه ــری نی ــه بهت ــدی نتیج ــیادهای بع یونیورس

گرفــت.
ــور  ــه حض ــجویان ب ــیاد دانش ــزی یونیورس ــوکار برن تال
ــف  ــای مختل ــو در رده ه ــته ووش ــی رش ــان چین مربی
ســنی اشــاره کــرد و گفــت: بــا کاری کــه ایــن مربیــان 
ــو در  ــه زودی ووش ــد، ب ــرا می کنن ــه اج ــطح پای در س
ــای  ــگاه برترین ه ــد در جای ــم می توان ــو ه ــش تال بخ

ــان بایســتد. جه
یونیورســیاد  دوره  نهمیــن  و  بیســت  رقابت هــای   
دانشــجویان جهــان فــردا بــا اجــرای مراســم اختتامیــه 

پایــان می یابــد.

مدافــع ملی پــوش رئــال مادریــد از هــواداران خواســته 
ــو  ــه را ه ــرار پیک ــا، ج ــل ایتالی ــپانیا مقاب ــدار اس در دی

ــد.  ــرام بگذارن ــان احت ــه همــه بازیکن ــد و ب نکنن
ــی  ــات بین الملل ــپانیا در تعطی ــال اس ــی فوتب ــم مل تی
ــت در  ــرار اس ــی ق ــام جهان ــی ج ــای انتخاب در بازی ه
ســانتیاگو برنابئــو بــه مصــاف ایتالیــا بــرود و در آســتانه 
ــت  ــواداران درخواس ــوس از ه ــرخیو رام ــازی س ــن ب ای
کــرده تــا پیکــه را هــو نکننــد و برایــش ســوت نزننــد. 
معمــوال در بازی هــای تیــم ملــی اســپانیا جــرار پیکــه، 
ــه  ــود و توج ــو می ش ــلونا، ه ــوش بارس ــع ملی پ مداف
بــه ایــن موضــوع کــه ایــن بــازی در برنابئــو، ورزشــگاه 
خانگــی رئــال اســت و او هــم بازیکــن بارســلونا نشــان 
می دهــد چــرا ایــن بــار رامــوس نگرانــی بیشــتری دارد. 

ســرخیو رامــوس، مدافــع ملی پــوش رئــال مادریــد، امــا 
ــی  ــاره توضیحات ــن ب ــگاران در ای ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــی  ــرده اســتقبال خوب ــواداران درخواســت ک داده و از ه
ــن  ــر بازیک ــه ه ــه و چ ــه پیک ــند: چ ــته باش از او داش
دیگــری، همیشــه بایــد بــه بازیکنــان احتــرام گذاشــت. 
پیکــه در ادامــه گفــت: مــن از هــواداران می خواهــم کــه 
از مــا حمایــت کننــد. بــازی پرتنــش و ســختی خواهــد 
بــود. قســمت بعــد صحبــت پیکــه دربــاره دعــوت شــدن 
ــر  ــال حاض ــلونا و ح ــبق بارس ــم اس ــا، مهاج ــد وی داوی
ــرده  ــب ک ــه را متعج ــه هم ــت ک ــی اس نیویورک اف س
اســت: بــه نظــرم ایــن موضــوع همــه را متعجــب کــرد. 
امــا از آمــدن او اســتقبال می کنیــم. او هنــوز روحیــه و 
انگیــزه جوانــان را دارد و همیشــه دوســت دارد گل بزنــد.

تالوکار برنزی یونیورسیاد:

تصورم مدال نقره بود
راموس:

از هواداران می خواهم پیکه را هو نکنند

 شباهت جالب طارمی و مهاجم تاتنهام 
از نگاه سایت کره ای

ــن  ــگ می ــون یون ــی و س ــدی طارم ــباهت مه ــه ش ــره ای ب ــایت ک س
اشــاره کــرد و بــازی پنجشــنبه را نبــرد ایــن دو مهاجــم توصیــف کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ســایت news.kmib، تیــم ملــی فوتبــال 
کــره جنوبــی و ایــران بایــد پنجشــنبه در دیــدار ماقبــل پایانی خودشــان 
در انتخابــی جــام جهانــی در ورزشــگاه ســئول بــه مصــاف هــم برونــد. 
رســانه های کــره ای در روزهــای گذشــته ســعی در حــدس زدن ترکیــب 
تیــم ملــی ایــران داشــتند. ایــن بــار ســایت کــره ای از مهــدی طارمــی به 
ــاد کــرد و نوشــت: سرنوشــت  ــوان ســاح اصلــی تیــم کــی روش ی عن
مســابقه را دو مهاجــم تیــم می تواننــد مشــخص کننــد؛ ســون یونــگ 
میــن از کــره جنوبــی و مهــدی طارمــی از ایــران دو بازیکنــی هســتند 
ــن دو بازیکــن  ــد. ای ــن کنن ــد سرنوشــت مســابقه را تعیی کــه می توانن
شــباهت های زیــادی بــا هــم دارنــد. هــر دو بازیکــن در جــوالی ۱۹۹۲ 
بــه دنیــا آمدنــد و هــر دو در پســت مهاجــم هســتند. نکتــه جالــب ایــن 

اســت کــه هــر دو بازیکــن ۱8۰ ســانتیمتر قــد دارنــد. 
ــه  ــران توانســته ب ــی ای مهــدی طارمــی در بازی هــای گذشــته تیــم مل

خوبــی گلزنــی کنــد و گل هــای حســاس او کمــک شــایانی بــه صعــود 
ایــران بــه جــام جهانــی کــرده اســت. بــا توجــه بــه غیبــت ســردار آزمون 
بــه دلیــل محرومیــت، اکنــون وظیفــه طارمــی بــه عنــوان مهاجــم تیــم 

ملــی ایــران ســنگین تر از قبــل هــم شــده اســت.
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: ســون یونــگ میــن فصــل گذشــته 
۲۱ بــار بــرای تیمــش گلزنــی کــرد تــا یکــی از بهتریــن گلزنــان فوتبــال 
ــم  ــابق تی ــتاره س ــورد س ــع او رک ــد. در واق ــا باش ــطح اروپ ــیا در س آس
ملــی کــره، یعنــی چــا بــوم کئــون را شکســت کــه ۱۹ گل بــرای تیمــش 
بــه ثمــر رســانده بــود. بــا ایــن حــال ایــن مهاجــم کــره ای در انتخابــی 
جــام جهانــی عملکــرد خوبــی نداشــته و در شــش مســابقه تنهــا یــک 

گل بــه ثمــر رســانده اســت.
طارمــی بــرای تیــم باشــگاهی خــود یعنــی پرســپولیس هــم عملکــرد 
ــران را  ــگ ای ــی لی ــای گل ــوان آق ــی عن ــته و دو دوره پیاپ ــی داش خوب
بــه خــود اختصــاص داده و بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن لیــگ ایــران 
انتخــاب شــده و کفــش طــای فوتبــال ایــران را نیــز بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. طارمــی شــم بــاالی گلزنــی دارد و وقتــی 
ــرای تیــم حریــف بســیار  در محوطــه جریمــه صاحــب تــوپ شــود، ب

ــود. ــد ب ــاک خواه خطرن

ــال  ــی فوتب ــم مل ــد تی ــی جدی ــن دوتابعیت بازیک
ایــران در مصاحبــه ای دربــاره حضــور در اردوی 
بــه صحبــت  تیــم ملــی و صمیمیــت در آن 

پرداخــت.
ســایت  از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
قــدوس  ســامان   ،svenska ســوئدی زبان 
ــران  ــی ای ــم مل ــد تی ــی و جدی ــن دوملیت  بازیک
ــا  ــازی ب ــرای دو ب ــوس کــی روش ب از ســوی کارل
ــوت  ــی دع ــم مل ــه تی ــوریه ب ــی و س ــره جنوب ک
شــده اســت. قــدوس روز دوشــنبه راهــی ســئول 

ــا تیــم را همراهــی کنــد. شــد ت
ســامان قــدوس دربــاره آینــده باشــگاهی فوتبــال 
اروپــا  از بــازی در لیــگ  خــود گفــت: قبــل 
ــود کــه  ــه دســت مــن رســیده ب پیشــنهادهایی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن موضوع ــی ای ــد؛ ول ــاد بودن زی
بــه آن می پــردازد و  برنامه هــای مــن  مدیــر 

مــن تمایلــی بــه صحبــت دربــاره آن نــدارم. مــن 
دوســت دارم در ســوئد و اوسترســاند بمانــم. 
ــه  ــاده ب ــنهادی فوق الع ــر پیش ــال اگ ــن ح ــا ای ب
ــری  ــم دیگ ــن اســت تصمی دســتم برســد، ممک

ــرم. بگی
مــدت  ایــن  در  خوشــحالم کــه  وی گفــت: 
توانســتم بــا حمایــت مربیــان خــودم رشــد 
کنــم و بــه تیــم ملــی هــم برســم. مــن مربیــان 
ــا  ــف ب ــای مختل ــه در تیم ه ــتم ک ــی داش مختلف
آن هــا بــازی کــردم و االن خیلــی خوشــحالم کــه 
بــه ایــن جایــگاه رســیده ام و در تیــم ملــی بــازی 
ــیده ام  ــی رس ــم مل ــه تی ــه ب ــون ک ــم. اکن می کن
ــرای  ــم ب ــا بتوان ــرد ت ــم ک ــم را خواه ــام تاش تم

ــد باشــم. ــی مفی ــم مل تی
او دربــاره آشــنایی بــا کارلــوس کــی روش و حضور 
در تیــم ملــی ایــران گفــت: مــن و کارلــوس 
کــی روش اخیــرا خیلــی در ارتبــاط بودیــم؛ ولــی 
ارتبــاط مــا حضــوری نبــوده اســت. مــا از طریــق 
SMS بــا هــم در ارتبــاط بودیــم و دســتیارش بــه 
ســوئد آمــد و بــا او ماقــات داشــتم. در کل بایــد 
بگویــم کــه تــاش زیــادی کردیــم تــا مشــکات 
موجــود بــر ســر ورود بــه تیــم ملــی ایــران را حــل 
ــم. او از  ــازی کن ــی ب ــم مل ــم در تی ــم و بتوان کنی
مــن خواســت تــا بــه ســئول بــروم و بــا بازیکنــان 
ــت  ــن فرص ــوم و ای ــنا ش ــران آش ــی ای ــم مل تی
ــن دوســت دارم آن  ــه م ــی اســت ک ــی خوب خیل

ــت  ــه داد: بی نهای ــدوس ادام ــم. ق ــه کن را تجرب
خوشــحالم کــه بــرای تیــم ملــی ایــران انتخــاب 
ــخت  ــئولیت س ــن مس ــه ای ــم ک ــدم و می دان ش
و بزرگــی اســت کــه در اختیــار مــن قــرار گرفتــه 
ــران  ــی ای ــم مل ــی در تی ــی خوب اســت. جــو خیل
اســت و مــن همیــن االن بــا ســردار آزمــون، 
علیرضــا حقیقــی دروازه بــان ایرانــی کــه در ســوئد 
بــازی می کنــد و اشــکان دژاگــه دوســت شــده ام.

بازیکــن جدیــد تیــم ملــی ایــران در پایــان گفــت: 
ــن  ــه ای ــم ک ــی روش تشــکر می کن ــوس ک از کارل
ــم  ــا بتوان ــرار داد ت ــن ق ــار م ــت را در اختی فرص
ــازی کنــم و تمــام تاشــم  ــران ب در تیــم ملــی ای
ــم.  ــد باش ــم مفی ــرای تی ــا ب ــرد ت ــم ک را خواه
ــران  ــی ای ــم مل ــختی در تی ــت س ــم رقاب می دان
اســت و بازیکنــان خــوب زیــادی در تیــم هســتند 
و بایــد از فرصــت بــه دســت آمــده اســتفاده کنــم.

سامان قدوس:

رقابت سختی در تیم ملی ایران است

کاراته ایران پس از ۴۷ سال، صاحب یک کرسی جهانی شد منتظری دو ماه خانه نشین شد!

خبر ویژه



پیشهناد فیلم

پنج ستاره

کارگردان: مهشید افشارزاده
نویسنده: علی اکبر قاضی نظام

بازیگــران: شــهاب حســینی، دیبــا زاهــدی، همایــون 
ــا، ســحر قریشــی،  ــی، شــیرین بین ــد روحان ارشــادی، امی

ــری ــاز جعف ــوکات، بهن ــا بل ــاری، لی ــوش بختی بهن
 خالصه داستان فیلم

 ایــن فیلــم، داســتان دختــری اســت کــه بــرای رفتــن به 
دانشــگاه دچــار مشــکاتی می شــود.

فیلــم »پنــج ســتاره«، اولین فیلم بلند ســینمایی مهشــید 
افشــارزاده اســت. »پنــج ســتاره« از مضمونــی اجتماعــی 
برخــوردار اســت و بــه تشــریک مســاعی بیــن شــغل های 
مختلــف و مناســبات آن هــا بــا یکدیگــر می پــردازد. فیلــم 
 نــگاه واقع بینانــه ای بــه مســائل و مشــکات بانــوان 

دارد. 
»مهشــید افشــارزاده« در طــول دوران فعالیــت هنری اش 
بــه عنــوان بازیگــر، موفقیت چشــمگیری نداشــته اســت. 
ــک  ــرای ی ــی اش ب ــه کارگردان ــن تجرب ــا وی در اولی ام
فیلــم بلنــد، امیدوارکننده تــر از ســوابق بازیگــری اش 
نشــان داده اســت. ایــن بــدان معنــی نیســت کــه »پنــچ 
ســتاره« یــک فیلــم چنــد ســتاره اســت )کــه بــا توجــه 
بــه مشــکات محتوایــی و ســاختاری بســیاری کــه دارد، 
قطعــا چنیــن نیســت(؛ ولــی بــه عنــوان یــک دســتگرمی 
ــه و  ــارزاده پذیرفت ــید افش ــدی مهش ــای بع ــرای کاره ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــی از فیلم های ــر از بعض ــا بهت ــه بس چ
ــران  ــینمای ای ــابقه س ــان باس ــر از کارگردان ــال حاض ح

می بینیــم. 
بــا »پنــج ســتاره« هــر چنــد  افشــارزاده  مهشــید 
ســتاره ای را روشــن نکــرده اســت، امــا ایــن امیــد را کــه 
در آینــده بــا تجربــه ای بیشــتر و در قالــب فیلمنامه هایــی 
هدفمنــد کارهــای قابــل قبولــی ارائــه خواهــد داد، زنــده 

نگــه داشــته اســت.

حرف و نقل

ــم ســینمایی  ــازی در فیل ــرای ب ــش ب ــر خیراندی  گوه
»خانــه دیگــری« ســاخته بهنــوش صادقی، جایــزه بهترین 
بازیگــر جشــنواره ACTION ON FILM را از آن خــود کــرد.

ــر عروســی اش در  ــس انتشــار تصاوی ــا پ ــاره رهنم  به
ــا را  ــن عکس ه ــت انتشــار ای صفحــه شــخصی خــود، عل
بــرای انتشــار جرئــت و جســارت دادن بــه تمــام زن هــای 

غمگیــن اطرافــش اعــام کــرد.
ــز  ــی پروی ــه کارگردان ــا« ب ــینمایی »ماالری ــم س  فیل
شــهبازی در ســینما تــک ونکــوور طــی روزهــای آینــده بــه 

نمایــش درمی آیــد.
 ســمیه مهــری، کارگــردان و نویســنده نمایش »کــژدم«، 
از اعــزام ایــن گــروه نمایشــی بــه کشــورهای آســیایی خبــر 
داد و گفــت: ۲۵ شــهریورماه گــروه اجرایــی ایــن نمایــش در 
چند کشــور آســیایی همچون مســکو، گرجســتان، روســیه و 
ترکیــه روی صحنــه مــی رود. شــیوا خســرومهر، شــراره رخام 

و ســمیه مهــری از بازیگــران ایــن نمایش هســتند.
 دبیــر پنجمیــن دوســاالنه »ســرو نقــره ای« از اضافــه 
شــدن بخــش گرافیــک محیطــی بــه فراخــوان امســال و 

همچنیــن حــذف هیئــت انتخــاب آثــار خبــر داد.
ــینما،  ــد س ــنده و منتق ــاری، نویس ــل ذوالفق  ابوالفض
در یادداشــتی عنــوان کــرد کــه جشــنواره »مســیر عشــق« 
ابعــاد گســترده و بــزرگ حماســه اربعیــن را ثبــت و روایــت 

می کنــد.
ــا ۹  ــه ب ــرد ک ــان ک ــو، بی ــدی صباغــی، بازیگــر رادی  مه
لهجــه می توانــد حــرف بزنــد و اســتفاده از لهجه هــای 
مختلــف را در برنامه هــای رادیویــی و ســریال ها اتفــاق 

ــود. ــدت می ش ــث وح ــه باع ــت ک ــی دانس خوب
ــوان از روز  ــیقی ج ــی موس ــنواره مل ــن جش  یازدهمی
چهارشــنبه هشــتم شــهریورماه در ســه بخــش موســیقی 
دســتگاهی، موســیقی نواحــی و موســیقی کاســیک آغــاز 

می شــود.
ــو رو  ــادم ت ــم »ی ــازی در فیل ــرای ب ــاری ب ــین ی  حس
ــنواره  ــانی در جش ــی عطش ــی عل ــه کارگردان ــوش« ب فرام
فیلمســازان مســتقل کــه در برلیــن برگــزار می شــود، نامــزد 

ــزه شــد. دریافــت جای
 محمــد احمــدی، فیلــم »آزارگــر« را بــا یــک کارگــردان 
ــنواره  ــمین جش ــی و شش ــا در س ــازد ت ــی می س فیلم اول

فیلــم فجــر حضــور داشــته باشــد.
 الیزابــت دبیکــی در نقــش ویرجینیــا وولــف در فیلمــی 
بــا عنــوان »ویتــا و ویرجینیــا« بــازی می کنــد. جمــا 
آرترتــون نیــز بــرای ایفــای نقــش ویتــا در ایــن درام انتخاب 
شــده اســت. قــرار اســت چانیــا باتــون کارگــردان بریتانیایی 
ــن  ــوختن« ای ــوختن، س ــوختن، س ــم »س ــازنده فیل و س

فیلــم را کارگردانــی کنــد.
 رحمــت امینــی، رئیــس شــورای ارزشــیابی و نظــارت 
تئاتــر، اعــام کــرد به دلیل بیشــتر شــدن مســئولیت هایش 
در دانشــگاه چنــدی اســت کــه بــه صــورت غیررســمی و در 
ــن شــورا  ــای نمایشــی از ای ــر کل هنره ــا مدی ــو ب گفت وگ

خداحافظــی کــرده اســت.
 مهــران مدیــری پــس از ۱۵ ســال در گفت وگویــی 
زنــده گفــت کــه بــه دلیــل ممنوع الــکاری، بــازی در نقــش 
اصلــی فیلــم »ضیافت« مســعود کیمیایــی را از دســت داده 

اســت.

کوتاه اخبار 

 ICU جمشید  هاشم پور در 
جلوی دوربین رفت

جمشــید  هاشــم پور به تازگــی مقابــل دوربیــن »هایایــت« 
ــه صــورت شــبانه روزی ادامــه دارد،  ــرداری آن ب کــه فیلمب

رفــت. 
ــد از آن  ــش از ۴۵ درص ــه بی ــت« ک ــرداری »هایای فیلمب
ــه  ــا ب ــن روزه ــا ای ــهرک هم ــر ش ــاوه ب ــه، ع ــش رفت پی
صــورت فشــرده در بخــش ICU یکــی از بیمارســتان های 
ــه  ــم پور از جمل ــید  هاش ــه دارد. جمش ــران ادام ــمال ته ش
بازیگــران ایــن پــروژه اســت کــه در ایــن مــدت به تازگــی 
همــراه بــا پژمــان بازغــی، آزاده زارعــی، مینــا وحیــد و الهــه 
حصــاری جلــوی دوربیــن مســعود ســامی رفتــه اســت. 
ــد  ــان در چن ــازی ســام قریبی ــس از شــروع ب ــه پ در ادام
ــه  ــهری ک ــکانس های ش ــط س ــر ضب ــاوه ب ــده، ع روز آین
از تنــوع باالیــی برخوردارنــد، فیلمبــرداری در خــارج از 
تهــران ادامــه می یابــد. عــاوه بــر این هــا یــزدان فتوحــی، 
ــز از  ــی نی ــا کاج ــور و بیت ــی فرهادپ ــری، لیل ــیوا طاه ش
ــد.  ــن کار حضــور دارن ــه در ای ــی هســتند ک ــر بازیگران دیگ
ــی  ــر نعیم ــی اصغ ــندگی و کارگردان ــه نویس ــت« ب »هایای
ــر عشــق«  ــا«، »ســام ب ــی چــون »بی وف بعــد از فیلم های
و »ســایه های مــوازی«، چهارمیــن ســاخته وی محســوب 
می شــود کــه در آن درامــی عاشــقانه و متفــاوت را بــا 

ــد. ــت می کن ــی روای ــون اجتماع مضم

»عرق سرد« به پایان رسید
فیلمبــرداری فیلــم  ســینمایی »عــرق ســرد« بــه کارگردانی 
ــاز  ــاه آغ ــر تیرم ــه از اواخ ــی ک ــهیل بیرق ــندگی س و نویس
ــان  ــه پای ــرداری ب ــه فیلمب ــس از ۴0 جلس ــود، پ ــده ب ش

رســید. 
ــازی  ــا ب ــن« ب ــم »م ــردان فیل ــاخته  کارگ ــن س جدیدتری
ــدی  ــیدی، ه ــی رش ــدی، لیل ــر جدی ــری، امی ــاران کوث ب
ــود  ــی می ش ــاهی پیش بین ــحر دولتش ــن و س زین العابدی
بــا ســپری کــردن مراحــل آماده ســازی، در جشــنواره  فیلــم 

ــی شــود.  فجــر رونمای
تدویــن فیلــم »عــرق ســرد« کــه همزمــان بــا فیلمبــرداری 
ــا  ــن روزه ــود، ای ــده ب ــاز ش ــی آغ ــرام دهقان ــط به توس

ــد. ــپری می کن ــی را س ــل نهای ــن مراح آخری

رونمایی از آلبوم صوتی عاشقانه های 
»یادِ تو«

ــو« شــعرهای  ــاِد ت ــی »ی ــوم صوت ــی از آلب جشــن رونمای
ــکویی  ــرداد اس ــدای مه ــا ص ــی ب ــا بهرام ــقانه علیرض عاش

ــود.  ــزار می ش ــنبه برگ پنجش
ــهریورماه  ــنبه 0۹ ش ــر روز پنجش ــه عص ــم ک ــن مراس در ای
جــاری از ســاعت ۱8 بــا حضــور جمعــی از عاقه منــدان و 
اهالــی ادبیــات، ســینما، موســیقی و رســانه در شــهر کتاب 
فرشــته برگــزار خواهــد شــد، تعــدادی از چهره هــای حاضــر 
ســخن خواهنــد گفــت و تعــدادی از شــعرهای آلبــوم هــم 

خوانــده خواهــد شــد. 
ــر  ــان دکت ــران، خیاب ــانی ته ــه نش ــته ب ــاب فرش ــهر کت ش
ــگ  ــه روی پارکین ــدر، روب ــل ص ــه پ ــیده ب ــریعتی، نرس ش

ــت. ــماره ۱67۱ اس ــال، ش روی

تئاتر

نمایش »بازی« در فرشچیان
و  طراحــی  بــا  نــوری  اصغــر  نویســندگی  بــه  »بــازی«  نمایــش 
کارگردانــی اصغــر مــرادی تــا ۱۳ شــهریورماه در ســالن اصلــی مجتمــع 

مــی رود.  صحنــه  روی  فرشــچیان  فرهنگی هنــری 
کارگــردان نمایــش »بــازی« از جزئیــات نمایــش خــود خبــر داد و گفت: 
نمایشــنامه  بــازی بــه واســطه  یــک دوســت بــه مــن معرفــی شــد و بعد 

از خوانــدن متــن، تصمیــم بــر اجرایــی کــردن آن روی صحنــه گرفتم. 
اصغــر مــرادی تصریــح کــرد: اصغــر نــوری ایــن اثــر را نوشــته و ویژگــی 
ــن  ــودن آن اســت؛ ضم ــو ب ــگاه نویســنده و ن ــودن ن ــاوت ب ــن، متف مت
ــتن  ــر داش ــا در نظ ــنامه ب ــرای نمایش ــیوه  اج ــی در ش ــه تغییرات اینک

ــه اســت.  ــن صــورت گرفت ــردن حــق مت ــظ و ادا ک ــدات و حف تعه
وی افــزود: موضــوع نمایــش حــرف و نــگاه و اندیشــه  خیلــی از مــردم 
ــار  ــر هســتند و آن گرفت ــا آن درگی ــار ب ــد ب ــه شــاید روزی چن اســت ک
ــه  ــت ک ــدی اس ــط و ناامی ــای غل ــرات، باوره ــار تفک ــن حص ــدن بی ش
می توانــد از ایــن جهــت بــرای مخاطــب باورپذیــر باشــد. نویســنده نیــز 
ــا  ــاط ب ــن ارتب ــراری باالتری ــود ســعی در برق ــذار و روان خ ــا کام اثرگ ب

تماشــاگر داشــته اســت. 
ــش  ــای نق ــر ایف ــارش دادگ ــری و کی ــمیرا مظاه ــش س ــن نمای در ای
می کننــد و رســول الهــی بــه عنــوان دســتیار کارگــردان، ارغــوان فتوحــی 
بــه عنــوان منشــی صحنــه، امیرعلــی کاکلــی بــه عنــوان مدیــر صحنــه 
ــره  ــه، زه ــراح صحن ــوان ط ــه عن ــان ب ــی، حســام حیدری ــر اجرای و مدی
ــه  ــرادی ب ــه م ــه، راضی ــرای صحن ــرای اج ــی ب ــاز متول ــد و مهن هیرمن
عنــوان طــراح نــور، ســاناز نــوروزی بــرای اجــرای نــور، مهــدی توکلــی بــه 
عنــوان طــراح لبــاس و هومــن همامــی بــه عنــوان آهنگســاز فعالیــت 

دارنــد.

عکاسی

عکاسی از بناهای تاریخی اصفهان
ســازمان  ملــل  خانــه  و  اصفهان شناســی  مرکــز  کیمیای وطن
جهــت  ثبت نــام  پذیــرای  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــود  ــی خ ــتانی و تخصص ــای تابس ــر از کارگاه ه ــی دیگ ــزاری یک برگ

تحت عنوان »عکاسی از بناهای تاریخی اصفهان« است. 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان«  ــی اصفه ــای تاریخ ــی از بناه ــی »عکاس ــان، کارگاه آموزش اصفه
ــا حضــور اســتاد »داریــوش فردی پــور« برگــزار می شــود. داریــوش  ب
فردی پــور ســاکن اصفهــان و متولــد ۱۳۴۴ اســت. وی عکاســی را بــه 
صــورت حرفــه ای همزمــان بــا آمــوزش طراحــی دکوراســیون داخلــی 
ــاز  ــال ۱۳80 آغ ــران از س ــگاه ته ــای آزاد دانش ــی در کاس ه و عکاس
کــرده و در بیشــتر آثــارش بــه موضــوع معمــاری از زاویه هــای کمتــر 

می پــردازد.  دیده شــده 
تاریخــی  بناهــای  از  »عکاســی  آموزشــی  مباحــث کلــی کارگاه 
اصفهــان« شــامل عکاســی بــدون دوربیــن، بهتریــن زمان هــای 
عکاســی، اســتفاده از نــور و ســایه، شــناخت لنزهــای مــورد اســتفاده 
و آشــنایی بــا فاصلــه کانونــی، خاقیــت در دیــد و کادربنــدی، آشــنایی 
ــزان  ــاری، کادر در کادر، می ــدی در عکاســی، معم ــل ترکیب بن ــا عوام ب
ــش  ــت و نق ــا، اهمی ــده در بن ــود زن ــان و موج ــور انس ــش حض و نق

ــت.  ــدان اس ــق می ــوح عم ــه پایه در وض س
ایــن کاس هــا  در  بــه شــرکت  تمایــل  در صــورت  عاقه منــدان 
ــه  ــز اصفهان شناســی و خان ــه مرک ــه حضــوری ب ــا مراجع ــد ب می توانن
ــا  ــاس ب ــا تم ــان ی ــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه مل
ــدام  ــود اق ــام خ ــرای ثبت ن ــی ۱7 ب ــن ۳۲۲۴۵۱8۴ داخل ــماره تلف ش

ــد. کنن

سینما

شهرزاد سالمی »توهم« را می سازد
بــا  فیلمنامــه ای  روی  ســینما،  ســالمی، کارگــردان  شــهرزاد 
ــی کار  ــای تیم ــان و خانه ه ــت جوان ــا محوری ــم« و ب ــام »توه ن
ــا  ــو ب ــینما، در گفت وگ ــردان س ــالمی، کارگ ــهرزاد س ــد. ش می کن
ــت:  ــود گف ــای خ ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری ــر درب ــگار مه خبرن
دوســت داشــتم اثــری در حــوزه کــودکان و نوجوانــان بســازم؛ امــا 
ــاالن  ــوزه بزرگس ــی در ح ــه فیلم ــت ک ــه داش ــده ام عاق تهیه کنن
ــی  ــه اجتماع ــک فیلمنام ــراغ ی ــل س ــن دلی ــه همی ــازیم؛ ب بس
رفتــم و در حــال حاضــر مشــغول بازنویســی فیلمنامــه »توهــم« 

ــتم.  هس
ــه  ــد جــوان اســت ک ــزود: »توهــم«، داســتان زندگــی چن وی اف
معتــاد می شــوند؛ امــا نــه بــه مــواد مخــدر، بلکــه بــه خانه هــای 
تیمــی دچــار مشــکاتی  ایــن خانه هــای  در  آن هــا  تیمــی. 
ــد کــه در پــی  ــه وجــود می آی ــه ای برای شــان ب می شــوند و حادث
ــده می شــود.  ــرای آن هــا زن ــک عشــق قدیمــی ب ــه ی ــن حادث ای
ســالمی بیــان کــرد: مــا در نظــر داریــم هفتــه دیگــر درخواســت 
پروانــه ســاخت بدهیــم و در صورتــی کــه بتوانیــم مجــوز را 
ــای  ــه مکان ه ــم و هم ــد می زنی ــران کلی ــم را در ته ــم فیل بگیری

ــود.  ــد ب ــران خواه ــم در ته ــرداری آن ه فیلمب
ایــن کارگــردان در بخــش دیگــری از صحبت هایــش دربــاره 
پخــش فیلــم »شــوکا« گفــت: مــا ایــن فیلــم را بــه گــروه تأمیــن 
ــک  ــوکا« ی ــه »ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب ــبکه ۲ دادی ــه ش برنام
ــا در روز  ــم مناســبتی اســت، در قراردادمــان ذکــر شــد کــه ی فیل
معلــم یــا روز اول مهــر یــا در ۱۳ آبــان پخــش شــود و احتمــاال در 

ــد. ــش درمی آی ــه نمای ــا ب ــن تاریخ ه ــی از ای یک
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پــس از پایــان برنامــه »دور همــی« مهــران 
مدیــری، امیــد بیننــدگان برنامه هــای تلویزیونــی 
بــه دیگــر برنامــه پرطرفــدار تلویزیــون یعنــی 
»خندوانــه« بــود تــا دســت کم در ســاعات پایانــی 
شــب برنامــه ای بــرای دیــدن داشــته باشــند؛ امــا 
ــک  ــه« نزدی ــه »خندوان ــان برنام ــه پای ــه ب هرچ
ــن  ــگی ای ــی همیش ــی از تعطیل ــویم نگران می ش

برنامــه بیشــتر می شــود.
ــر  ــا فرارســیدن ماه هــای محــرم و صف ــد ب هرچن
ــر  ــی تغیی ــور کل ــه ط ــی ب ــای تلویزیون برنامه ه
ــه  ــوف ب ــدگان معط ــی بینن ــا نگران ــد، ام می کنن

ــت. ــاه اس ــن دو م ــد از ای بع
 دور همی

ــه  ــا برنام ــف خــود را ب ــه تکلی ــری ک ــران مدی مه
»دور همــی« تقریبــا مشــخص کــرد و بعیــد 
ــن برنامــه ادامــه داشــته باشــد؛ حتــی  اســت ای
نگرانی هــا از ادامــه همــکاری مهــران مدیــری بــا 
تلویزیــون هــم بیــش از هــر زمــان دیگری اســت؛ 
زیــرا مهــران مدیــری بــه صراحــت اعــام کــرد کــه 
ــدارد و  ــریال را ن ــاخت س ــوان س ــاب و ت ــر ت دیگ
ترجیــح می دهــد فیلــم ســینمایی بســازد. البتــه 
مدیــری بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه اگــر 
فضــا فراهــم باشــد برنامه هایــی ماننــد »دور 

ــون خواهــد ســاخت. ــرای تلویزی همــی« را ب

 خندوانه
امــا »خندوانــه« بــا ابهــام بیشــتری روبه روســت. 
ــوان  ــد ج ــرای رامب ــه« ب ــارم »خندوان ــل چه فص
شــبیه بــه یــک کابــوس بــود. در همــان آغــاز ایــن 
فصــل نبــود جناب خــان و ماجراهــای پیرامــون آن 
بــه شــدت بــه محبوبیــت برنامــه لطمــه زد. بعد از 
ــن  ــرای جایگزی ــد ب آن تاش هــای نافرجــام رامب
ــه  ــه جــای جناب خــان ب کــردن عروســک هایی ب
جایــی نرســید و برنامــه مــدت زیــادی را دســت 
ــید.  ــو« رس ــه »خنداننده ش ــه برنام ــا ب ــا زد ت و پ
مســابقه »خنداننده شــو« از ابتــدای فروردیــن 
ــان  ــه پای ــاه ب ــط مردادم ــا اواس ــد و ت ــروع ش ش
ــرای  ــرکت کنندگان ب ــابقه ش ــن مس ــید. در ای رس
اولیــن بــار در طــول برنامــه از میــان مــردم 
ــتندآپ  ــرای اس ــه اج ــدام ب ــدند و اق ــاب ش انتخ

ــد.  کمــدی کردن
در ایــن مســابقه ۱6 نفــر از چنــد صــد هــزار 
ــود  ــان خ ــر مربی ــر نظ ــدند و زی ــاب ش ــر انتخ نف
ــن  ــان، حس ــقایق دهق ــوان، ش ــد ج ــامل رامب ش
ــد و  ــوزش دیدن ــی آم ــکان خطیب ــی و اش معجون
ــم  ــا ه ــره ب ــورت ۴ نف ــه ص ــمت ب ــر قس ــی ه ط
بــه رقابــت پرداختنــد؛ امــا از همــان آغــاز برنامــه، 
ــادات  ــرکت کنندگان انتق ــی ش ــوخی های برخ ش
تنــد و تیــزی را روانــه برنامــه کــرد. ایــن انتقــادات 
ــی  ــتار تعطیل ــده ای خواس ــه ع ــود ک ــدی ب ــه ح ب

ــدند.  ــه ش برنام
تهیه کننــده برنامــه در یکــی دو نوبــت مجبــور 
بــه واکنــش و عذرخواهــی شــد. از آن طــرف 
حــذف شــوخی های شــرکت کنندگان انتقــادات 

آن هــا و طرفدارانشــان را بــه دنبــال داشــت. 
بــه جــز این هــا بــا هــر بــار حــذف یکــی از 
آن هــا در فضــای  شــرکت کنندگان، طرفــداران 
و  حریــف  خجالــت  از  حســابی  مجــازی 

درمی آمدنــد.  خندوانه ای هــا 

ایــن فضــای ملتهــب بــه حــدی ادامــه داشــت 
ــد کــه برخــی  کــه حتــی عــده ای مطــرح کردن
ــه نظــر  ــا نظــر شــخصی و ن شــرکت کنندگان ب
مــردم از مســابقه حــذف شــدند. بــا ایــن حــال 
ــام مشــکات  ــا تم ــوس »خنداننده شــو« ب کاب
ــابقه  ــروع مس ــا ش ــا ب ــید؛ ام ــان رس ــه پای ب
ادابــازی بــار دیگــر انتقــادات بــه همــان شــکل 
ــال  ــن ح ــا ای ــرد. ب ــدا ک ــه پی ــمایل ادام و ش
مهم تریــن مســئله کنونــی ایــن برنامــه، ادامــه 
حیــات آن در فصــل پنجــم اســت. رامبــد 
ــن  ــه ای ــخ دادن ب ــوح از پاس ــه وض ــوان ب ج
ســؤال طفــره مــی رود و شــاید حتــی خــود او 

هــم نمی دانــد کــه بایــد برنامــه را ادامــه بدهــد 
یــا خیــر.

 تجربه برنامه نود
ــد جــوان بســیار شــبیه  مشــکات امــروز رامب
برنامــه  پیــش  ســال های  مشــکات  بــه 
همــواره  »نــود«  برنامــه  اســت.  »نــود« 
ــانی  ــود و کس ــال ب ــده ای در فوتب ــوب ع مغض
ــی  ــال ماه ــود فوتب ــه از آب گل آل ــه همیش ک
ــازی های  ــا شفاف س ــدت ب ــه ش ــد، ب گرفته ان

ــتند. ــف هس ــه مخال ــن برنام ای
ــه  ــن برنام ــکات ای ــش مش ــال پی ــد س  چن
ــک  ــداران ی ــس و طرف ــده مجل ــک نماین ــا ی ب
تیــم خــاص کار را بــه جایــی رســاند کــه 
ــی  ــرای تعطیل ــاش ب ــا از ت ــی پور عم فردوس
برنامــه »نــود« ســخن گفــت؛ امــا در آن مقطع 
ــه  ــه اضاف ــال ب ــزرگان فوتب ــتر ب ــا بیش تقریب
ــه  ــه و البت ــبکه س ــیما، ش ــدا و س ــران ص مدی
ــی از  ــه، همگ ــن برنام ــی ای ــدگان میلیون بینن
ــه  ــن برنامــه ب ــد و ای ــاع کردن فردوســی پور دف

ــه داد.  ــود ادام کار خ
بــا  نمی تــوان  »خندوانــه«  دربــاره  حــاال 
قاطعیــت گفــت کــه خــود رامبــد جــوان و 
مدیــران شــبکه نســیم بــا ادامــه ایــن برنامــه 

ــه.  ــا ن ــتند ی ــق هس مواف
ــه«  ــا تعطیلــی »خندوان ــی اینکــه ب نکتــه پایان
برنامه هــای صــدا و ســیما بــا فقــر برنامه هــای 
ــه  ــد و البت ــد ش ــه خواه ــرح مواج ــاد و مف ش
همیــن انــدک بیننــدگان تلویزیونــی بــا ریــزش 

ــوند. ــه می ش ــمگیری مواج چش

ــام  ــا ن ــدگار ب ــی مان ــب کاش ــر از نص ــا تقدی ــد ب ــرام برومن احت
داوود رشــیدی گفــت: بــا راه انــدازی مــوزه تئاتــر در مرکــز تئاتــر 
نصــر، یادگاری هــای ایــن هنرمنــد بــه مــوزه منتقــل می شــود. 
برومنــد در این بــاره در گفت وگویــی بــا ایســنا بیــان کــرد: 
مدتــی قبــل از ســازمان میــراث فرهنگــی تمــاس گرفتنــد کــه 
قصــد دارنــد کاشــی ای بــا نــام آقــای رشــیدی بــر ســردر منــزل 
مــا نصــب کننــد کــه کاری ارزشــمند بــود و تشــکر کــردم. البتــه 
ــام مــن نصــب شــود  ــه ن ــه شــد کــه یــک کاشــی هــم ب گفت
کــه مــن خواهــش کــردم ایــن اتفــاق نیفتــد تــا ارزش آن بــاال 
بمانــد؛ ولــی نظــر دوســتان بــر ایــن بــود کــه بــه دلیــل همراهی 
ــن  ــیدی و همچنی ــای رش ــا آق ــال ها ب ــن س ــام ای ــن در تم م
ناشــناس نبــودن خــودم بــرای مــردم، ایــن کاشــی نصــب شــود 

ــم.  ــی کن ــت آن قدردان ــم باب ــه فقــط می توان ک
ایــن هنرمنــد بــا بیــان اینکــه بایــد طــرز فکــر هنرمنــد زنــده نگه 

ــدام ارزشــمند نشــان می دهــد  ــن اق ــزود: ای داشــته شــود، اف
کــه میــراث  فرهنگــی کــه یــک نهــاد دولتــی اســت، بــه 
دانشــمندان، نویســندگان، شــعرا و هنرمنــدان اهمیــت می دهــد 
و همــه ســایق در ایــن طــرح مدنظــر قــرار داده شــده اســت. 
برومنــد تاکیــد کــرد: ۱۹ ســال اســت کــه در ایــن خانــه ســاکن 
ــدان  ــد هنرمن ــل رفت وآم ــه مح ــا همیش ــزل م ــتیم و من هس

بســیاری بــوده و هنــوز هــم هســت. 
کــه  دوره ای  در  مســجدجامعی  آقــای  شــد:  یــادآور  وی 
تهران گــردی داشــتند، در روزی کــه مخصــوص تئاترگــردی 
بــود آخریــن جایــی کــه ســر زدنــد، منــزل مــا بــود و در حضــور 
 آقــای رشــیدی از تــاش بــرای در اختیــار گرفتــن تئاتــر »نصــر« 
و تبدیــل آن بــه مــوزه تئاتــر صحبــت کردنــد و حــاال کــه مــژده 
خریــد آن را در شــب ســالگرد آقــای رشــیدی دادنــد، وســایل و 

یادگاری هــای ایشــان در مــوزه نگهــداری خواهــد شــد.

ســعید روســتایی یــک ماهــی می شــود کــه طــرح کامــل 
فیلمنامــه اش را بــه شــورای پروانــه ســاخت داده اســت. جمــال 
شــورجه دربــاره ایــن فیلمنامــه گفــت: »ایــن کار دو مشــکل دارد؛ 
ــدارد.  ــوز ن ــده کار مج ــه تهیه کنن ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اصل مش
پیمــان معــادی، هنرپیشــه موفقــی اســت، امــا بــرای همــکاری 
بــه عنــوان تهیه کننــده بایــد از صنــف تهیه کننــدگان مجــوز 

داشــته باشــد.« 
البتــه او ادامــه داد کــه فیلمنامــه نیــز نیــاز بــه اصاحاتــی دارد و 
ــا وجــود  ــت شــود. ب ــد صحب ــورد تائی ــده م ــرای تهیه کنن ــد ب بای
ــم را همیــن حــاال  ــه ســاخت اصاحــات فیل ایــن شــورای پروان
ــا ســعید روســتایی در  ــد و اتفاق ــردان اعــام کردن ــه کارگ هــم ب
روزهــای گذشــته خیلــی جــدی پیگیــر اصــاح فیلمنامــه شــد. 
او قهرمانــان قصــه فیلمنامــه اش را مردانــه تعریــف کــرده اســت. 
دو بازیگــر اصلــی فیلــم هــم پیمــان معــادی و شــهاب حســینی 

هســتند؛ دو بازیگــری کــه در »جدایــی« همبــازی بوده انــد. 
ــی از  ــه حت ــن فیلمنام ــد: ای ــاخت می گوی ــه س ــورای پروان ش
ــت  ــر اس ــیاه تر و تلخ ت ــم س ــک روز« ه ــد و ی ــخ »اب ــت تل روای
ــیرین تر  ــف و ش ــه اش را تلطی ــد فیلمنام ــردان بای ــن کارگ و ای
ــتانی  ــت داس ــی در روای ــی اساس ــه تغییرات ــر اینک ــد و مهم ت کن
ــای  ــرای کاراکتره ــدی ب قصــه داشــته باشــد و سرنوشــت جدی
فیلمنامــه اش خلــق کنــد. ایــن نکتــه ای اســت کــه ســعید 
روســتایی هــم پذیرفتــه و چنــد وقتــی اســت بــه دنبــال ایجــاد 
ایــن تغییــرات رفتــه و شــاید در جلســه بعــدی شــورای پروانــه 
ــه را  ــکل فیلمنام ــرات الزم، مش ــاد تغیی ــا ایج ــد ب ــاخت بتوان س
حــل کنــد. در ایــن بیــن مصوبــه جدیــدی از ســوری وزارت ارشــاد 
شــاید کمــک کنــد تــا مشــکل اول فیلــم حــل شــود. تغییراتی در 
ضوابــط تهیه کننــدگان مجــاز ایجــاد شــده کــه می توانــد مشــکل 

ــد. ــل کن ــی ح ــرای تهیه کنندگ ــم ب ــادی را ه ــان مع پیم
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،،
مســئله کنونــی ایــن برنامــه، ادامــه 
حیــات آن در فصــل پنجــم اســت. 
رامبــد جــوان بــه وضوح از پاســخ دادن 
بــه ایــن ســؤال طفــره مــی رود و شــاید 
حتــی خــود او هــم نمی دانــد کــه بایــد 

برنامــه را ادامــه بدهــد یــا خیــر

»خندوانه« به سرنوشت »دور همی« دچار می شود؟

خندوانه در کما

وا
�ن

احساس خاص
خواننده حسین استیری

آهنگساز نیما صرافی مهر، حسین 
استیری، شایان اشراقی، امیرعباس 

حسن زاده
ترانه سرا لیال مهاجرانی، کیوان   

نظری، شایان اشراقی، فریدون آسرایی

عشق برفی
خواننده علی معتمدی
آهنگساز علی معتمدی

ترانه سرا مهدی ایوبی، پوریا 
ربیعی، یلدا ستایش، سعدی

انرژی مثبت
خواننده علیرضا بهمنی

آهنگساز مسعود مفیدی، 
رحمت هللا وطن دوست، علی دینه، 

علی اسماعیلی
ترانه سرا هادی زینتی، فرامرز 

جعفری، مهدیه عرب، علی مهرگان

نامه های سیمین و جالل
جالل عزیزم...

M.Ghasemi@eskimia.ir
مریم قاسمیگروه فرهنگ

در بعضــی نامه هــا بعضــی از آثــار آل احمــد و 
ــا در  ــه اســت؛ مث ــرار گرفت دانشــور مــورد بحــث ق
ــازار  ــتان »در ب ــفند 31 داس ــه 28 اس ــان نام هم

ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــل« تجزی وکی
ــازار  ــتان در ب ــه داس ــذت نمون ــن کاغ ــا ای ــا ب »ام
وکیــل هــم رســید. تکه هــای خوبــی داشــت، ولــی 
اگــر ایــن را بــه اســتگنر مــی دادم رد می کــرد. 
ــم  ــتان در ه ــا داس ــت، دو ت ــیون نداش کمپوزیس
ــا  ــا غالب ــی جاه ــوده و بعض ــود. بیه ــده ب ــه ش بافت
بــه جــای دختربچــه، بــازار از چشــم خــود نویســنده 
دیــده می شــد کــه خوشــبختانه تــو قســمت عمــده 

آن را زده ای و خــودت درســت کــرده ای. اصــا 
ــر  ــن از نظ ــتان های م ــه داس ــتان و هم ــن داس ای
ســبک ضعیــف اســت و از نظــر ایــده قــوی. بــه کار 
ــت ترین  ــن رئالیس ــک ضم ــات رمانتی ــردن ترکیب ب
بــا  نویســنده  نظــر  کــردن  قاطــی  مضامیــن، 
ــم  ــا ه ــودن صحنه ه ــلوغ ب ــتان و ش ــان داس قهرم
ــتان  ــطح داس ــرداب س ــم در م ــل و ه ــازار وکی در ب
را پائیــن آورده اســت. قلــم ناشــی اســت و ســبک 
یکدســت نیســت و ایــن همــه صفــت و قیــدی کــه 
ــه جــای نشــان دادن  ــم و ب مــن اســتعمال می کن
ــا  ــف اکتف ــه وص ــل، ب ــن عم ــده ضم ــا ای ــه ی صحن
ــه  ــندیدم. چ ــدام را نپس ــچ ک ــزم، هی ــم. عزی می کن
ــی  ــنده نائیف ــه نویس ــم رفت ــرد؟ روی ه ــود ک می ش
ــد  ــتگنر می گوی ــه اس ــور ک ــتم. این ط )naif( هس
یــا بایــد مثــل دوربیــن عکاســی عکســبرداری کــرد 

ــان داد،  ــا را نش ــان قضای ــک جری ــرف و خش و بیط
یــا از نظــر شــخص اول و یــا از نظــر شــخص ســوم و 
مــن در همــه داســتانهایم نظرهــا را قاطــی کــرده ام و 
ایــن اســت کــه ســبکم ضعیــف شــده و شــاید یکــی 
از اســرار نویســندگی تــو و چوبــک و هدایــت همیــن 
از یــک نظــر خــاص نوشــتن باشــد... .« )ص 320(
رد پــای برخــی از شــخصیت های داســتان های 
بعــدی دانشــور و آل احمــد را نیــز در البــه الی 
نامه هــا می تــوان دنبــال کــرد؛ مثــا در میــان 
دختــر  اســتنفرد  در  دانشــور  همکاســی های 
ــود.  ــده می ش ــز دی ــیتا نی ــم پس ــه اس ــی ب فیلیپین
بعدهــا در »جزیــره ســرگردانی« می بینیــم کــه 
ــا  ــام دارد ی ــیتا ن ــواده پس ــی خان ــت فیلیپین کلف
در نامه هــا می خوانیــم کــه دانشــور می گویــد: 
ــه  ــب حول ــر ش ــر روز و ه ــت ه ــم گف ــر چش »دکت

ــان و  ــوی و بچ ــرد بش ــز را در آب س ــک تمی کوچ
ــده.«)ج 1  ــودت را واب ــذار و خ ــمهایت بگ روی چش
ــت  ــه ای اس ــان معالج ــن هم ــرداد 31( و ای 20 خ
کــه در جزیــره ســرگردانی نیــز بــه یکــی از قهرمانــان 

داســتان توصیــه می شــود.
ــد  ــری کــه از دانشــور در ایــن جل در مجمــوع تصوی
از نامه هــا ترســیم شــده، تصویــر زن جوانــی اســت 
کــه در عیــن حــال کــه نگــران مســائل وطــن خــود 
ــا شــریک  اســت و پیوندهــای عاطفــی اســتواری ب
ــوی  ــاط در تکاپ ــور و نش ــا ش ــود دارد، ب ــی خ زندگ
کشــف محیــط تــازه و شــناخت و یادگیــری اســت. 
ــتن  ــه دانس ــتیاق او ب ــور و اش ــن دانش ــگاه روش ن
ــا و  ــا و تباهی ه ــا تیرگی ه ــل ب ــدن در تقاب و آفری
ــود  ــا نم ــر نامه ه ــه در سراس ــتگی های زمان سرگش

ــکار دارد. آش

چرا آخرین فیلم سعید روستایی، مجوز ساخت نگرفت؟ یادگاری های داوود رشیدی به »تئاتر نصر« منتقل می شود

کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
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دانش آموزان انگیزه ای برای 

یادگیری ندارند
ــای  ــت: فض ــی، گف ــناس آموزش ــژاد، کارش ــا نیک ن محمدرض
مجــازی بــرای دانش آمــوزان جــذاب اســت و در عیــن حــال 
کتاب هــای درســی عــاوه بــر کســل کننده بــودن باعــث 

ــود.  ــری می ش ــه یادگی ــبت ب ــا نس ــی آن ه بی انگیزگ
ــل  ــی از دالی ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــا نیک ن محمدرض
وجــود آســیب های اجتماعــی در بیــن نوجوانــان تمایــل 
ــت: در  ــت، گف ــازی اس ــای مج ــتفاده از فض ــه اس ــا ب آن ه
ــود؛  ــواده یــا جمــع دوســتانه ب گذشــته یادگیــری مــا در خان
امــا در حــال حاضــر یادگیری هــا از طریــق فضــای مجــازی 
ــا  ــادرش ب ــا م ــدر ی ــی پ ــا گوش ــاله ب ــودک ۶ س ــت. ک اس

ــت.  ــاط اس ــازی در ارتب ــای مج فض
ــرای  ــن فضــا ب ــه داد: در حــال حاضــر اســتفاده از ای او ادام
ــل ورود  ــی از عل ــود دارد و یک ــا وج ــه جوان ه ــه از جمل هم
ــا فضــای مجــازی  ــه مدرســه قطع ــی ب آســیب های اجتماع
اســت. ممکــن اســت برخــی از بچه هــا ارتبــاط بیشــتری بــا 
ــن  ــا ای ــر؛ ام ــی کمت ــند و برخ ــته باش ــازی داش ــای مج فض

ــاط همیشــگی اســت.  ارتب
او بــا بیــان اینکــه مــا امیــدوار بودیــم بــا تغییــر نظــام 
آموزشــی، محتــوای آموزشــی هــم تغییــر کنــد، امــا کتاب هــا، 
یادگیری محورتــر شــد، اضافــه کــرد: بعضــی از کتاب هــا 
ــا  ــم؛ ام ــه ده ــژه در پای ــده؛ به وی ــوب ش ــی خ ــا خیل انصاف
دبیرســتان می شــوند، حجــم کتاب هــا  وارد  وقتــی کــه 
ــود.  ــخت می ش ــیار س ــم بس ــب ه ــاد و مطال ــدت زی ــه ش ب
آمــوزش و پــرورش می خواســت حجــم کتــاب ثابــت بمانــد 

ــود.  ــر ش ــال مفهومی ت ــن ح و در عی
نیک نــژاد معتقــد اســت: ایــن دو مــورد در کنــار هــم پیــش 
ــوز  ــه دانش آم ــاب را ب ــه کت ــود ۲۰۰ صفح ــی رود. نمی ش نم
ســپرد و از او خواســت کــه کتــاب را کشــف کنــد. اگــر آمــوزش 
ــد حجــم را  ــد یادگیری محــور شــود، بای ــرورش می خواه و پ
بــه ۷۰ صفحــه برســاند و بعــد بــه بچه هــا فرصــت داده شــود 

کــه خودشــان دربــاره محتویــات کتــاب تحقیــق کننــد.

 تعویض ۱۰ میلیون کارت 
پایان خدمت قدیمی

فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت: تاکنــون بیــش از ۱۰ 
میلیــون کارت پایــان خدمــت قدیمــی تعویــض شــده اســت. 
 ســردار حســین اشــتری در حاشــیه نشســت معاونــان 
و مدیــران ســازمان وظیفــه عمومــی ناجا در جمــع خبرنگاران 
ــه برنامه هــای پیــش روی نیــروی انتظامــی در  ــا اشــاره ب ب
ســازمان وظیفــه عمومــی اظهــار داشــت: پــس از هفتــه ناجــا 
در ســال جــاری، مشــموالن عزیــزی کــه درخواســت خــروج 
از کشــوررا بــرای ســفرهای زیارتــی یــا ... دارنــد و همچنیــن 
ــا دیگــر  مشــموالنی کــه در حــال تحصیــل در دانشــگاه ها ی
ــور  ــدون حض ــد ب ــتند، می توانن ــور هس ــی کش ــز علم مراک
مســتقیم در مراکــز و از طریــق ســامانه اینترنتــی درخواســت 

خــود را اعــام کننــد. 
وی درخصــوص مشــموالن غایــب خــارج از کشــور نیــز 
عنــوان کــرد: اگــر کســانی باشــند کــه تــا قبــل از ۲۲ بهمــن 
خودشــان را معرفــی کننــد، حتمــا شــامل قانــون بخشــودگی 

ــد شــد. غیبــت خواهن

کوتاه حوادث 
 اختالس میلیاردی یک خانم 

از تیم لیگ برتری
ــد از  ــته بع ــردی توانس ــد ف ــنیده ش ــر ش ــای اخی در روزه
ــرک  ــران را ت ــری ای ــگ برت ــگاه لی ــک باش ــاس از ی اخت
کنــد. حــال مشــخص شــده فــرد متــواری خانمــی اســت 
کــه ۵ مــاه قبــل توســط یکــی از مقامــات اجرایــی باشــگاه 
ــع آگاه  ــک منب ــود. ی ــده ب ــتخدام ش ــی اس ــور مال در ام
ــای  ــرای چک ه ــک ب ــوال بان ــت: »معم ــه گف ــن رابط در ای
بــاالی ۵۰ میلیــون تومــان از مدیــر مالــی باشــگاه اســتعام 
می گرفــت؛ ولــی ایــن بــار بــرای ۴ فقــره چــک کــه 
مجمــوع آن بیــش از ۸۰۰ میلیــون تومــان بــوده، ایــن 
ــی باشــگاه  ــدان امــور مال ــه نشــده و کارمن اســتعام گرفت
ــل  ــا جع ــل را روی چک ه ــر عام توانســته اند امضــای مدی

ــد«  ــک آن را وصــول کنن ــه بان ــه ب ــا مراجع و ب
همچنیــن گفتــه می شــود خانــم فــراری بــا مبلغــی حــدود 
ــن  ــه ای ــرده و بقی ــرار ک ــران ف ــان از ای ــون توم ۳۸۴ میلی
ــئوالن  ــه مس ــده ک ــل ش ــی منتق ــابی بانک ــه حس ــول ب پ
ــه صاحــب  ــوط ب ــات مرب ــی اطاع ــال ردیاب باشــگاه در ح
ــن  ــه ای ــتند ک ــانی هس ــا کس ــا آن ب ــاط ب ــاب و ارتب حس

ــد. ــم زده ان ــی را رق ــه مال فاجع

افزایش کشته های سرقت مسلحانه 
دوگنبدان

ــه دو  ــدان ب ــلحانه دوگنب ــرقت مس ــته های س ــداد کش تع
نفــر افزایــش یافــت. فرمانــدار شهرســتان گچســاران گفت: 
در ایــن حادثــه کــه ۳ نفــر زخمــی شــده بودنــد، متاســفانه 
ــان  ــر از مصدوم ــی دیگ ــان داد و یک ــر در دم ج ــک نف ی
نیــز دقایقــی پــس از حادثــه بــه علــت شــدت جراحــات 

واردشــده جــان ســپرد. 
رحیمــی افــزود: تــاش بــرای دســتگیری ســارقان ادامــه 
دارد. یکــی از مغازه هــای طافروشــی در خیابــان بادیــان 
شــهر دوگنبــدان ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقــه روز دوشــنبه مــورد 
ســرقت ۳ فــرد مســلح قــرار گرفــت. صاحبان طافروشــی 
پــدر بــا دو فرزنــدش در مغــازه بودنــد کــه پــدر و یک پســر 

ــدند.  کشته ش
وی بــدون اشــاره بــه میــزان ســرقت از ایــن مغــازه 
ــا یــک دســتگاه خــودروی  طافروشــی گفــت: ســارقان ب

ــدند. ــواری ش ــل مت ــژو ۴۰۵ از مح ــواری پ س

 دستگیری شایعه ساز اینترنتی 
در مشهد

مدیــر کانالــی تلگرامــی کــه شــایعه آتش ســوزی در یکــی 
از مجتمع هــای تفریحــی شهرســتان را در کانالــش منتشــر 
ــه  ــتان طرقب ــای شهرس ــس فت ــط پلی ــود، توس ــرده ب ک
شــاندیز دســتگیر شــد. در تحقیقــات و بازجویی هــای 
انجام شــده از ایــن متهــم ۴۲ ســاله کــه مدیــر یــک کانــال 
ــوزی  ــر آتش س ــن خب ــد ای ــخص ش ــت، مش ــی اس ورزش
ــاح  ــش از افتت ــه ســال های گذشــته و پی ــق ب ــه متعل را ک
ایــن مجموعــه تفریحــی اســت، بــه علــت افزایــش تعــداد 

ــرده اســت. ــال منتشــر ک ــای کان بیننده ه

کنش    وا

دادستان کل کشور   
متاسفانه در دستگاه قضایی با مشکات و کمبودهای 
عدیده از جمله کمبود نیروی انسانی و کمبود امکانات 

مواجه هستیم که پیامدها و آثار منفی آن متاسفانه 
دامن مردم عزیزو مراجعان به دستگاه قضایی را 

می گیرد. از دولت و مجلس محترم درخواست داریم 
که در تأمین بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی 

دستگاه قضایی بیش از پیش همکاری کنند که اگر 
این همکاری صورت گیرد، منافع آن در نهایت به مردم 

می رسد و اگر همکاری نشود، فشارش در نهایت به 
مردم وارد شده و موجب اطاله دادرسی می شود.

جانشین فرمانده ناجا   
روزهای باقی مانده از شهریور بسیار پرتردد خواهد بود؛ 

لذا اجرای طرح سالم سازی دریا باید به قوت ادامه 
داشته باشد و حتی یک مورد غفلت در سواحل و 

تفرجگاه ها پذیرفتنی نیست.

پرهام پارسانژاد، فیریوتراپیست   
اگر وزن کیف مناسب نباشد، دانش آموز فشار زیادی 
را در مسیر منزل تا مدرسه تحمل می کند و وقتی به 
مدرسه می رسد، عضات به علت فشار زیادی که بر 
آن ها وارد شده، دچار اسپاسم می شوند و دیگر تاب 

وزن سر را ندارند که این می تواند موجب انحراف ستون 
فقرات به جلو یا طرفین، فشار بر دیسک های ستون 

فقرات و صفحه های رشد شود. بندهای کوله پشتی نیز 
باید کوتاه باشد تا زمانی که بچه ها راه می روند، تکان 

نخورد و وزن آن ها را به چپ و راست نکشاند. از طرفی 
هم نباید به اندازه ای تنگ باشد که به عصب های زیر 

بغل فشار بیاورد و باعث خواب رفتن دست بچه ها 
شود. فشار به این عضات باعث کرختی و بی حسی 

می شود.

زهره امین زاده، متخصص عفونی   
در انجام آزمایش های پیش از ازدواج تنها آزمایش 

سیفیلیس به شکل اجباری پیش بینی شده و آزمایش 
ایدز در این فرآیند ضروری نیست. بیماری ایدز 

سال هاست در مراحل اول تست های خانگی امکان پذیر 
شده است؛ اما سؤال اصلی اینجاست که چرا نباید 

درباره این بیماری پیشگیری های موثری انجام شود؟

دبیر انجمن داروسازان   
مقوله داروخانه های اینترنتی با عرضه دارو به صورت 
اینترنتی دو مبحث جداگانه است؛ طبق قانون، عرضه 

دارو و مکمل ها به صورت اینترنتی ممنوع است. 
یعنی هیچ داروخانه ای حق ندارد دارویش را به شکل 
اینترنتی به مصرف کننده عرضه کند؛ اما آنچه امروزه 

باب شده این است که بعضی داروخانه ها برای 
فروش اقام آرایشی و بهداشتی شان، مبادرت به اخذ 

مجوزهای الزم از سازمان های مربوطه مانند پلیس 
الکترونیک و سازمان غذا و دارو می کنند تا با استفاده 

از سایت های اینترنتی بتوانند کاالهای آرایشی و 
بهداشتی خود را بفروشند.

گروگان گیری تازه داماد تهرانی

ــاه، مــرد میانســالی وارد  شــامگاه شــنبه ۳۱ مردادم
کانتــری ۱۵۲ خانی آبــاد شــد و از آدمربایــی بــه 
ــت: دو  ــرد. او گف ــودن پســرش شــکایت ک ــام رب اته
ــود پســرم  ــود. قــرار ب ــد مــن ب روز قبــل جشــن تول
مرتضــی کــه به تازگــی عقــد کــرده، در جشــن تولــدم 
شــرکت کنــد. هــر چقــدر منتظــرش ماندیــم، خبــری 
از او نشــد تــا اینکــه نیمه هــای شــب تمــاس گرفــت 
و گفــت: بــرای انجــام کاری چنــد روزی بــه خــارج از 
تهــران رفتــه اســت. او امــروز صبــح تمــاس گرفــت و 
گفــت بــه مــردی بــه نــام مصیــب بدهــکار اســت و از 
مــن خواســت خانــه ۶۰ متــری اش را کــه در حوالــی 
مرتضی گــرد اســت، بــه نــام او بزنــم. ســاعتی بعــد 
مصیــب بــا مــن تمــاس گرفــت و بــا هــم بــه بنــگاه 
اماکــی در حوالــی نعمت آبــاد در جنــوب تهــران 
رفتیــم و خانــه را بــه مبلــغ ۷۵ میلیــون تومــان 
ــان روز  ــر هم ــه داد: عص ــم. وی ادام ــه او فروخت ب
مرتضــی بــا بــرادرش تمــاس گرفتــه و خواســته 
بــود، تمامــی طاهــای همســرش را بگیــرد و تحویــل 
ــود  ــه ب ــرادرش گفت ــه ب ــی ب ــد. مرتض ــب بده مصی
کــه بــه مصیــب بدهــکار اســت. او هــم بــه توصیــه 
ــه  ــا ب ــه م ــی ک ــود. در حال ــرده ب ــل ک ــرادرش عم ب
تلفن هــای مرتضــی مشــکوک شــده  و  رفتارهــا 
بودیــم، مرتضــی دوبــاره بــا بــرادرش تمــاس گرفتــه 
و گفتــه بــود کــه از ســوی چهــار مــرد ربــوده و تهدیــد 

بــه مــرگ شــده اســت. 
وی در پایــان گفــت: مــن نگــران مرتضــی هســتم و 

درخواســت کمــک دارم. 
بــا طــرح شــکایت تیمــی از کارآگاهــان اداره یازدهــم 
ــتور  ــه دس ــی ب ــس آگاه ــی پلی ــا آدم ربای ــارزه ب مب
ــرای  ــم دادس ــعبه نه ــرس ش ــهرابی، بازپ ــی س قاض
امــور جنایــی تهــران، بــرای رســیدگی وارد عمــل 
شــهریورماه،   ۵ یکشــنبه  روز  اینکــه  تــا  شــدند 
مصیــب و همدســتش ســیاوش را بازداشــت کردنــد. 
ســپس مأمــوران بــرای رهایــی گــروگان راهــی باغــی 
ــداری  ــان، مرتضــی را در آنجــا نگه ــه متهم شــدند ک
می کردنــد؛ امــا مشــخص شــد همدســت آدمربایــان 

ــت.  ــه اس ــل گریخت ــرده و از مح ــی را آزاد ک مرتض
دو متهــم صبــح دیــروز بــرای بازجویــی بــه دادســرای 
امــور جنایــی تهــران منتقــل شــدند. مصیــب بــا انکار 
آدمربایــی گفــت: مــن و ســه نفــر از دوســتانم مدتــی 
قبــل ۱۰۰ میلیــون تومــان بــه شــاکی قــرض دادیــم. 
ــا  ــاه پــس بدهــد؛ ام ــا را یک م ــول م ــود پ ــرار ب او ق
هــر وقــت درخواســت پولمــان را می کردیــم، امــروز 
ــا او قــرار  ــه ب ــا اینکــه شــب حادث و فــردا می کــرد ت
گذاشــتیم کــه دربــاره نحــوه پرداخــت بدهــی اش بــا 

هــم حــرف بزنیــم.
 او بــا خــودروش ســر قــرار آمــد و قــرار شــد 
ــد روز  ــن چن ــد و در ای ــا باش ــش م ــد روزی پی چن
ــه  ــه خان ــی ب ــا همگ ــد. م ــاف کن ــی اش را ص بده
ســیاوش رفتیــم و چنــد روزی هــم بــه خانــه یکــی 
ــه و  ــد روز او خان ــن چن ــتانمان. در ای ــر از دوس دیگ
خــودروش را بــه نــام مــا زد و تلفنــی از دوســتانش 
پــول قــرض گرفــت و قــرار شــد بقیــه بدهــی اش را 
ــد.  ــا را بازداشــت کردن ــوران م ــه مأم ــردازد ک هــم بپ
ــی  ــکار آدمربای ــا ان ــا ب ــم در بازجویی ه ــیاوش ه س
حرف هــای همدســتش را تأییــد کــرد. دو متهــم 
قاضــی  دســتور  بــه  بازجویی هــا  ادامــه  بــرای 
ســهرابی در اختیــار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی قــرار 
گرفتنــد. مأمــوران در تاشــند تــا متهمــان فــراری را 

ــد.  ــت کنن بازداش
هشــت   از  پــس  ســاله کــه   ۲۶ مــرد  مرتضــی 
شــبانه روز وحشــت موفــق بــه فــرار از دام آدمربایــان 
شــده بــود، در شــرح حادثــه گفــت: مــن در کار 
خریــد و فــروش خــودرو هســتم و چنــد مــاه قبــل 
ــه  ــان ب ــم و از آن زم ــب فروخت ــه مصی ــی ب خودروی
ــامگاه ۲9  ــد. ش ــرار ش ــر برق ــا دو نف ــاط م ــد ارتب بع
مردادمــاه بــود کــه مصیــب و ســه نفــر از دوســتانش 
مــرا ربودنــد. آن هــا هشــت روز مــرا حبــس کردنــد و 
در ایــن مــدت تهدیــد کردنــد هرچــه امــوال دارم بــه 
نــام آن هــا بزنــم. آن هــا تهدیــد کردنــد کــه اگــر بــه 
ــاه ۴۰  ــل چ ــرا داخ ــم، م ــل نکن ــا عم ــته آن ه خواس

ــد. ــن می کنن ــاغ دف ــری ب مت
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»مــواد مخــدر دولتــی توزیع می شــود.« همین 
ــای  ــه اظهارنظره ــود ک ــی ب ــه کاف ــک جمل ی
مختلــف از مخالــف و موافــق بــه راه بیفتــد. در 
نهایــت بازگشــت بــه سیاســت های چهــار دهــه 
قبــل یــا مانــدن و ادامــه دادن مســیر کنونــی 
خواهــد بــود. آنچــه در ادامــه می خوانیــم نظــر 
آســیب های  پدریــان، کارشــناس  مرتضــی 

اجتماعــی در ایــن زمینــه اســت.
 نظر شما به عنوان یک کارشناس 

فعال در زمینه مواد مخدر درباره توزیع 
تریاک دولتی در داروخانه ها چیست؟

توزیــع تریــاک بــه صــورت دولتــی دو رویکــرد 
ــای  ــد دارای کارکرده ــل می توان ــن عم دارد؛ ای
ــم  ــه بگویی ــی اینک ــی باشــد؛ ول ــت و منف مثب
ایــن قضیــه خــوب اســت یــا بــد، بســتگی دارد 
بــه اهــداف مــا از طــرح موضــوع توزیــع مــواد 
مخــدر یــا همــان تریــاک بــه صــورت یارانــه ای 

یــا دولتــی. 
ایــن عمــل بــه لحــاظ جامع شــناختی دارای دو 

کارکــرد مثبــت و منفی اســت. 
اولیــن کارکــرد مثبــت آن کاهــش هزینه هــای 
دولــت اســت؛ هزینه هــای مالــی و آنچــه 
صــرف مبــارزه بــا مــواد مخــدر می کنــد و 
همچنیــن نیروهایــی کــه در ایــن راه از دســت 

می دهــد.
از  عــده ای  آن  دســت  دیگــر  طرفــی  از   
ــن  ــی در ای ــه صــورت پنهان ــه ب ــان ک قاچاقچی
ایــن ماجــرا  از  زمینــه فعالیــت می کننــد، 
ــاه شــدن دســت آن هــا  ــاه می شــود و کوت کوت
ــای  ــود فض ــه خودبه خ ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــه  ــد و ب ــودن درمی آی ــی ب ــه از آن پنهان جامع
صــورت کامــا آشــکار و شــفاف می شــود. 

کــه  کســانی  قضیــه  ایــن  در  حــال 
ــه راحتــی  ــد ب ــده هســتند، می توانن مصرف کنن
ــد و  ــا بگیرن ــان را از داروخانه ه ــهم خودش س

باشــند. داشــته  را  خودشــان  مصــرف 
 یکی از عوامل محافظت کننده در 

برابر بروز آسیب های اجتماعی همچون 
مصرف مواد در هر جامعه ای قبح و 

انگ اجتماعی یا نگاه منفی است که 
به آن پدیده وجود دارد؛ حال با قانونی 

شدن مواد ممکن است قبح مصرف 
مواد ریخته شود؟

ــواد  ــرف م ــح مص ــن کار قب ــا ای ــا ب ــه آی اینک
مخــدر از بیــن مــی رود و بــه افزایــش اعتیــاد 

ــق دارد. ــای تعم ــه، ج ــا ن ــد ی ــن می زن دام
ــل  ــن چه ــا در ای ــه م ــم اســت اینک  آنچــه مه
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــده مب ــه پدی ــالی ک س

نتوانســتیم  دادیــم،  قــرار  خــود  معیــار  را 
بــه صــورت واقع بینانــه در زمینــه اعتیــاد و 
ــن  ــیم و ای ــق باش ــدر موف ــواد مخ ــش م کاه
ــا  ــم عم ــج آن را ه ــت و نتای ــح اس ــر واض ام
داریــم می بینیــم کــه خانه هــا و تمــام نهادهــا 
و ســازمان های مــا بــه گونــه ای درگیــر پدیــده 

اعتیــاد هســتند. پــس مــا در ایــن بحــث 
ــم.  ــق نبودی موف

حــال اگــر مــا ایــن سیســتم را سیســتم 
ــای  ــر و ببنده ــای بگی ــه ج ــم و ب ــازی بکنی ب
ــار  ــی بخشــی از مــواد مخــدر را کــه آث آن چنان
ــراد  ــار اف ــدارد، در اختی ــم ن ــادی ه مخــرب زی
ــن کاری  ــل همی ــر دارد؛ مث ــم، تاثی ــرار دهی ق
ــاالت  ــی و ای ــورهای اروپای ــی از کش ــه بعض ک
ماری جوانــا  زمینــه  در  آمریــکا  متحــده 
ــوان یــک  ــه عن ــاده ب ــن م ــه ای ــه ب ــد ک کرده ان
مــاده مخــدر نــگاه نمی شــود؛ ماری جوانــا 
جــزء مــواد مخــدر توهم زاســت و مصــرف آن 
بــه آن مفهــوم در حــوزه اعتیــاد جــا نمی گیــرد؛ 
ــد؛  ــم کرده ان ــذاری آن را ک ــل ســیگار تأثیرگ مث
بــه همیــن دلیــل در کشــورهای اروپایــی نظــر 
بعضــی صاحب نظــران ایــن اســت کــه خیلــی 
ــد و  ــش کار نکنن ــواد مخــدر روی ــوان م ــه عن ب
ــی در دســترس باشــد و مصــرف آن  ــه راحت ب

را آزاد بگذارنــد. 
حــال اینکــه بعــد از ایــن اتفــاق در کشــورهای 
اروپایــی گرایــش بــه آن کــم شــده یــا نــه در 

ایــن زمینــه اطاعاتــی نــدارم.
ــواد مخــدر  ــم مصــرف م ــا بیایی ــر م ــال اگ ح
را دولتــی و تحــت نظــارت مطــرح کنیــم 
حــس  کاهــش  حــس  باعــث  می توانــد 
کنجــکاوی افــراد بــرای مصــرف مــواد مخــدر 
ــورت  ــه ص ــان ب ــت پنه ــدن آن از حال و درآم
پیامدهــای  دارای  هــم  باشــد کــه  آشــکار 
ممکــن  و  اســت  منفــی  هــم  و  مثبــت 
ایجــاد  افــراد  ذهــن  در  تصــوری  اســت 
ــع  ــان توزی ــود، خودش ــد ب ــر ب ــه اگ ــود ک  ش

نمی کردند.
 ما چندین سال است که مراکز ترک 
اعتیاد داریم؛ به نظر شما رویکرد این 

مراکز نسبت به ترک اعتیاد چگونه 
بوده است؟

ــه انجــام شــد  یکــی از رویکردهــای غلطــی ک
ــن  ــه ای ــاد اســت ک ــرک اعتی ــز ت ــن مراک همی
مراکــز نه تنهــا بــه تــرک کمکــی نکرده انــد، 
بلکــه بــه شــدت در حــوزه اعتیــاد نقــش 
مثبتــی بــازی کرده انــد؛ یعنــی عــده ای از 
بیمــاران اعتیــاد رفتنــد زیــر نظــر ایــن مراکــز و 
بعــد از مدتــی نه تنهــا مــواد را کنــار نگذاشــتند، 
بلکــه میــزان مصــرف آن هــا تغییــر پیــدا کــرد 
و بــه قــول امروزی هــا دوگانه ســوز شــدند؛ 
ــواد  ــم م ــد، ه ــادون می خورن ــم مت ــی ه یعن
ــوب  ــا خ ــن نه تنه ــد؛ ای ــرف می کنن ــر مص دیگ
نیســت، بلکــه میــزان مصــرف آن هــا را دو برابر 
ــادون  ــرک مت ــر ت ــرف دیگ ــت. از ط ــرده اس ک
ــون  ــت؛ چ ــر اس ــای دیگ ــخت تر از مخدره س

ــت. ــتر اس ــدن بیش ــدگاری اش در ب مان
 با توجه به اینکه افراد گاه به چند 
ماده مخدر معتادند، پس باید همه 

مواد سهمیه بندی شوند؟ با این 
سیاست کسان دیگری هم که مواد 

دیگر مصرف می کنند، کم کم روی 
می آورند به تریاک؛ حال چرا این اتفاق 

می افتد؟ 
ایــن نکتــه در ذهنتــان باشــد کــه تغییــر الگوی 
مصــرف مــواد بــه چنــد دلیــل اتفــاق می افتــد؛ 
ــن  ــواد در بی ــر مصــرف م ــل تغیی یکــی از دالی
یعنــی  بوســت؛  داشــتن  مصرف کننــدگان 
کســی کــه از تریــاک می آیــد روی شــیره، 
ــت در  ــر خواس ــه اگ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــیره  ــویی ش ــل دستش ــودش و داخ ــه  خ خان
مصــرف کنــد، هیــچ بویــی نــدارد یــا رفتــن از 
شــیره بــه هروئیــن بــه دلیــل ایــن اســت کــه 
ــر  ــیار راحت ت ــم بس ــش ه ــدارد و مصرف ــو ن ب
اســت؛ به ویــژه اگــر استنشــاقی باشــد. حــال 
اگــر تریــاک مــاده مصرفــی جامعــه مــا شــود، 
احتمــال اینکــه افــراد بــه ســمت مــواد مخــدر 

ــود. ــر می ش ــد، کمت ــر برون دیگ

،،
توزیــع تریــاک بــه صــورت دولتــی دو 
ایــن  بگوییــم  اینکــه  دارد؛  رویکــرد 
قضیــه خــوب اســت یــا بــد، بســتگی 
ــه اهــداف مــا از طــرح موضــوع  دارد ب
توزیــع مــواد مخدر یا همــان تریاک به 

صــورت یارانــه ای یــا دولتــی
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یکــی از ســؤاالت مهــم بشــر در قــرن حاضــر مســئله 
علــم و خوشــگلی اســت. دانشــمندان و پژوهشــگران 
ــا  ــی را ره ــر کار و زندگ ــرن اخی ــک ق ــیاری در ی بس
ــد  ــم پاســخ دهن ــن پرســش مه ــه ای ــا ب ــد ت کرده ان

کــه دســت آخــر علــم بهتــر اســت یــا خوشــگلی؟
مــا امــروز مفتخریــم کــه پاســخ ایــن ســؤال بنیادین 

را در اختیــار شــما قــرار دهیم.
ــد  ــن عــده بســیاری تصــور می کردن ــا پیــش از ای  ت
علــم از خوشــگلی بســیار مهم تــر اســت؛ ایــن 
ــد  ــیرین عقل می گفتن ــاده انگار ش ــاالن س خوش خی
ــد؛  ــد تمــام مشــکات بشــر را حــل کن ــم می توان عل
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــذر روزگار نش ــروزه گ ــا ام ام
افــراد تــا چــه انــدازه کوته فکــر بوده انــد. خــود بنــده 
در در و همســایه و محله مــان دســت کم بیســت 
ــا  ــکار را ســراغ دارم کــه ب ــر و مهنــدس بی ســی دکت
ــردن  ــر ک ــان مت ــغل خیاب ــه ش ــم ب ــاری از عل کوله ب
ــغولند و در  ــتاگرام مش ــتن در اینس ــت گذاش و پس
کمــال تعجــب ایــن روزهــا هیــچ درآمــدی از ایــن دو 

ــد. شــغل پردرآمــد ندارن
در مقابــل امــا همیــن پانیــدا )اقــدس ســابق(، 
دختــر مهیــن خانــم، همســایه باالیی مــان کــه مــا تــا 
قبــل از عمــل جراحــی زیبایــی فکــر می کردیــم پســر 
اســت، ایــن روزهــا درآمــد کانــی از شــبکه های 
مجــازی دارد و هــر روز بــا ماشــین های آخریــن 
مــدل بــه ایــن ســو و آن ســوی شــهر ســفر می کنــد.

 پانیــدا )اقــدس ســابق( تنهــا در اینســتاگرام حــدود 
۱ میلیــون نفــر فالــوور دارد و پســت هایش هــر 
روز بیــش از ۵۰۰ هــزار الیــک می خــورد. تعــداد 
کامنت هــا هــم کــه دیگــر از حســاب خــارج اســت. 
مهیــن خانــم، مــادر پانیــدا )اقــدس ســابق(، تعریف 
ثروتمنــد  خواســتگاران  دســت  از  کــه  می کنــد 
دختــرش بــه ســتوه آمــده و هرچــه بــه پانیــدا 
ــی از  ــه زن یک ــد ک ــرار می کن ــابق( اص ــدس س )اق
همیــن بچه پولدارهــا شــود، او می گویــد کــه بــه 
خواســتگاران داخلــی عاقــه ای نــدارد و دوســت دارد 

ــا ترانســفر شــود.  ــه اروپ ب
خواســتگاران  او  می گفــت  خانــم  مهیــن  البتــه 
ــارس دارد،  ــج ف ــی از کشــورهای حاشــیه خلی فراوان
پیشــنهادهای  بــه  ترجیــح می دهــد  فعــا  امــا 
ــر  ــر فک ــرایط اگ ــن ش ــا ای ــد. ب ــر کن ــی فک اروپای
می کنیــد خیلــی علــم فایــده دارد، توصیــه می کنــم 
ســری بــه اینســتای پانیــدا )اقــدس ســابق( بزنیــد 
و خودتــان از نزدیــک قضــاوت کنیــد کــه علــم بهتــر 

ــگلی؟! ــا خوش ــت ی اس

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــوهرهایی ک ــه زن و ش ــان همهم در می
ــرده  ــه ک ــعبه ۲۷۳ مراجع ــه ش ــان ب ــای خانوادگی ش پرونده ه
ــه چشــم می خــورد کــه لباس هــای  ــی ســالخورده ب ــد، زن بودن
ــر از  ــه نف ــراه س ــه هم ــت. او ب ــن داش ــر ت ــی ب ــیک و مرتب ش
خانــواده  دادگاه  بــه  خانوادگی شــان  وکیــل  و  فرزندانــش 
ــود  ــم ایســتاده ب ــا زن میانســالی ه ــار آن ه ــود. در کن ــده ب آم
کــه لبــاس سرتاســر ســیاه پوشــیده بــود و قــاب عکــس یــک 
مــرد ســالخورده را هــم در دســت داشــت. وقتــی ایــن دو زن و 
وکایشــان وارد دادگاه شــدند، قاضــی »محمدرضــا نیک صفــت« 
ــد آن نوشــته شــده  ــه روی جل ــرد ک ــاز ک ــده ای قطــور را ب پرون
بــود: »دادخواســت اثبــات زوجیــت«. ایــن دادخواســت ۱۸ مــاه 
پیــش توســط »فرنگیــس«، همســر موقــت مــرد ثروتمنــد، بــه 

ــود.  ــه شــده ب دادگاه ارائ
ــه زن  ــه، قاضــی رو ب ــه محکم ــده ب ــن پرون ــد از ورود طرفی بع
ــاره  ــما درب ــای ش ــس! ادع ــم فرنگی ــت: »خان ــیاه پوش گف س
ازدواج دائمــی بــا مرحــوم اســدهللا از طــرف کارشناســان 
ــری  ــند معتب ــچ س ــال هی ــن ح ــده و در عی ــتری رد ش دادگس
هــم وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد شــما بــه عقــد دائمــی مــرد 
فوت شــده درآمده ایــد و ۵۰۰۰ ســکه طــا مهریه تــان بــوده 

اســت. 
زن ســیاه پوش جــواب داد: »در چنــد ســال آخــر زندگــی 
مرحــوم حــاج اســدهللا، همســر، پرســتار، مونــس و همدمــش 
ــان  ــای ساحلی ش ــش در وی ــر اول ــه همس ــی ک ــودم؛ در حال ب
ــرای  ــال ب ــد س ــن چن ــد. در ای ــوش می گذران ــا خ در کالیفرنی
آنکــه مشــکل شــرعی نداشــته باشــیم، بــه عقــد موقــت ایشــان 
ــا  ــودم ب ــش ب ــی برای ــی خوب ــر خیل ــون همس ــدم و چ درآم
رضایــت خــودش مــرا بــه محضــر بــرد و صیغــه عقــد دائمــی 
ــه  ــد ب ــان بوده ان ــاهد عقدم ــه ش ــردی را ک ــاال دو م ــد. ح خوان

اینجــا آورده ام...« 
همــان موقــع زن ۷۵ ســاله کــه همــراه ســه نفــر از فرزندانــش 
ــرد و  ــع ک ــیاه پوش را قط ــرف زن س ــود، ح ــده ب ــه دادگاه آم ب
گفــت: »آقــای قاضــی! ایــن خانــم دروغ می گویــد. ایــن 
دو شــاهد همراهــش هــم آبدارچــی دفترخانــه و نگهبــان 
ســاختمانی هســتند کــه عقــد قابــی در آن منعقد شــده اســت. 
چنــد مــاه اســت پیگیــر ایــن ماجــرا هســتیم و بعــد از تحقیقات 
ــه ایــن نتیجــه رســیده ایم کــه اصــا عقــدی واقعــی  فــراوان ب
در کار نبــوده و تخلــف آن ســردفتر هــم در انجــام عقــد قابــی 
محــرز شــده اســت. وکیلــم اســناد مربــوط بــه محکومیــت ایــن 

ــد...« ــه می کن ــان ارائ ــردفتر ازدواج را خدمتت س
ــگار آب ســردی روی   در آن لحظــه فرنگیــس در حالــی کــه ان
صورتــش ریختــه باشــند، در خــودش فرورفــت و صــدای 
همهمــه دادگاه را نشــنید. آشــنایی او بــا اســدهللا کــه مــرد بازاری 
ــت. در آن  ــل بازمی گش ــال قب ــش س ــه ش ــود ب ــدی ب ثروتمن
روزهــا بــه  دنبــال کار بــرای پســر جوانــش بــود کــه بــه ســفارش 
یــک آشــنا بــه حجــره بــازاری ســالخورده رســید. میرزا اســدهللا، 
پســر فرنگیــس را بــه حجــره دوســتش معرفــی کــرد و وقتــی 
قصــه گرفتاری هــای مالــی ایــن زن میانســال را شــنید، او را بــه 
صنــدوق قرض الحســنه ای در بــازار تهــران معرفــی کــرد و بعــد 
ــس  ــی فرنگی ــن وام ۵ میلیون ــار شــد خــودش ضام ــم ناچ ه
شــود. بــا ایــن حــال فرنگیــس بــاز هــم به ســراغ مــرد نیکــوکار 
ــه خواهــرش  ــه جهیزی ــا در تهی رفــت و از او کمــک خواســت ت

ــی  ــرزا اســدهللا ضمــن کمــک مال ــار می ــن ب ــد. ای کمکــش کن
ــای  ــکار، کاره ــوان خدمت ــه  عن ــرد ب ــنهاد ک ــس پیش ــه فرنگی ب
ــن  ــد. بدی ــت کن ــد و دســتمزدی دریاف ــه اش را انجــام ده خان
ترتیــب فرنگیــس بــا پختــن غذاهــای متنــوع رژیمــی و نظافت 
خانــه اســدهللا در دلــش جــا بــاز کــرد. تــا اینکــه یــک روز برفــی 
اســدهللا در خیابــان زمیــن خــورد و بــه خاطــر شکســتن پایــش 
ــور  ــارج از کش ــرش در خ ــه همس ــا ک ــد. از آنج ــین ش خانه نش
بــه ســر می بــرد، قــرار شــد فرنگیــس شــبانه روز در کنــار میــرزا 
بمانــد و دســتمزدی دریافــت کنــد. همیــن اتفــاق بهانــه ای برای 
آشــنایی بیشــتر فرنگیــس و میــرزا اســدهللا شــد و ســرانجام 
مــرد ســالخورده کــه دلبســته ایــن زن شــده بــود، بــه فرنگیــس 
ــای  ــد بچه ه ــاه بع ــد م ــا چن ــت داد. ام ــنهاد ازدواج موق پیش
میــرزا از ایــن موضــوع خبــردار شــدند و بعــد از دعــوای مفصلــی 
بــا آن هــا، فرنگیــس را از خانــه بیــرون انداختنــد. بــا ایــن حــال، 
ــا  ــه رابطــه اش ب ــد و ب ــس خری ــرای فرنگی ــی ب ــرزا آپارتمان می
ــرزا و بســتری  ــی می ــا ســکته قلب ــه ت ــن رابط ــه داد. ای او ادام
ــا حضــور  شــدنش در بیمارســتان ادامــه داشــت و ســرانجام ب
ــرزا اســدهللا، او چشــم  ــن می ــر بالی ــا ب ــدان و نوه ه ــه فرزن هم

از زندگــی فروبســت.
 چنــد روز بعــد از مراســم چهلــم درگذشــتش، فرنگیــس 
دادخواســتی بــه دادگاه خانــواده ارائــه کــرد و در ادعانامــه خــود 
ــه  ــک دفترخان ــدهللا در ی ــوت اس ــل از ف ــاه قب ــد م ــت چن نوش
بــا مهریــه ۵۰۰۰ ســکه ای بــه عقــد دائمــی او درآمــده و از 
ــدارک  ــه م ــس از ارائ ــه پ ــند نکاحی ــوده س ــرار ب ــه ق ــا ک آنج
ــه ســند عــادی  ــه ثبــت شــود، ب ســجلی دو طــرف در دفترخان
دســتنویس اکتفــا شــد؛ امــا ســکته میــرزا و بســتری شــدنش 
ــن حــال  ــا ای ــد شــد. ب ــت رســمی عق ــع ثب در بیمارســتان مان
قاضــی دادگاه بــا توجــه بــه نقــص مــدارک، رأی نهایــی را صــادر 
ــرزا  ــاه گذشــته همســر می ــدت ۱۸ م ــرد. ســرانجام طــی م نک
اســدهللا از آمریــکا بــه تهــران برگشــت تــا خــاف بــودن ادعــای 
فرنگیــس را ثابــت کنــد. او جــدا از آنکــه وکای متعــددی بــرای 
تقســیم ارثیــه بــه جــا مانــده از شــوهر و اداره حجره هــای او در 
بــازار تهــران اســتخدام کــرد، وکیــل مجربــی هــم اســتخدام کــرد 
ــی  ــوهرش را بررس ــا ش ــس ب ــای ازدواج فرنگی ــد ادع ــا بتوان ت
کنــد. بــا ایــن حــال خــودش نیــز بــه تحقیــق دربــاره خانــواده 
فرنگیــس پرداخــت و خبــردار شــد ســردفتری کــه ازدواج 
موقــت شــوهرش و فرنگیــس را ثبــت کــرده، نســبت فامیلــی 

ــن زن دارد. ــا ای ب
ــر  ــت: »ب ــس گف ــه فرنگی ــه رو ب ــد لحظ ــد از چن ــی بع   قاض
وکیــل  و  مرحــوم  آن  اول  همســر  مدارکــی کــه  اســاس 
ــه شــما و همســر  ــد ســردفتری ک ــه داده ان خانوادگی شــان ارائ
ــدان  ــون در زن ــم درآورده، هم اکن ــد ه ــه عق ــده تان را ب فوت ش
ــوص  ــر مخص ــه در دفات ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد و ب ــر می ب ــه س ب
دفترخانــه مدنظــر هیــچ ســندی دربــاره عقــد شــما ثبت نشــده، 
قــرارداد دســتنویس شــما بایــد بــرای بررســی بیشــتر در اختیار 

ــی صــادر شــود.« ــا رأی نهای ــرد ت ــرار گی کارشناســان خــط ق
 چنــد روز بعــد کارشناســان، دســتخط ســردفتر زندانــی را تأییــد 
کردنــد. آن هــا امضــای هــر دو طــرف را نیــز صحیــح دانســتند؛ 
امــا اعــام کردنــد بــه شــیوه ماهرانــه ای عبــارت »عقــد موقــت« 
بــه »عقــد دائمــی« جعــل شــده و عــدد »۵ ســکه« بــه »۵۰۰۰ 

ســکه« تغییــر پیــدا کــرده اســت.

نقشه هووی کالهبردار ناکام ماند

نظرات آسیب شناس اجتماعی در زمینه توزیع تریاک دولتی

تریاک دولتی، آری یا نه؟ 
پشت پرده های سیاست توزیع تریاک دولتی

مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت 
ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه بــرای اولیــن 
ــوزه ازدواج  ــن ح ــع خیری ــور مجم ــار در کش ب
شــده  راه انــدازی  اســتان ها  در  خانــواده  و 
اســت، گفــت: قصــد داریــم در کشــور بیــش از 
گذشــته از ظرفیــت خیریــن اســتفاده و آن هــا 
ــرح  ــن ط ــه ای ــم و در ادام ــازماندهی کنی را س
ــن ازدواج« را  ــی خیری ــع مل ــه زودی »مجم ب

ــرد. ــم ک ــدازی خواهی ــز راه ان نی

بــه گــزارش ایســنا، ناصــر صبحــی بــا اشــاره به 
اقدامــات انجام شــده بــرای فرهنگ ســازی 
در جهــت کاهــش هزینه هــا و حرکــت بــه 
ــا در  ــف م ــت: وظای ــان گف ــمت ازدواج آس س
دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده، سیاســتگذاری، 
ــی در  ــت و ارزیاب ــارت، حمای ــزی، نظ برنامه ری

ایــن زمینــه اســت.

مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت 
ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی طرح 
ازدواج جوانــان« در ســال گذشــته  »بیمــه 
ــوع وام  ــا موض ــم ت ــاش کردی ــرد: ت ــار ک اظه
ــا همــکاری بانــک  ــز ب ــی ازدواج را نی ۱۰ میلیون
ــر می رســد  ــه نظ ــم و ب ــی کنی ــزی عملیات مرک
ــان  ــن جوان ــت نســبی بی ــه رضای ــن زمین در ای

ایجــاد شــده اســت.
صبحــی بــا اشــاره بــه تفاهم نامه هــا و قراردادهای 
منعقدشــده بــا تولیدکننــدگان، کارخانه هــا و 
فروشــندگان ســطح کشــور اضافــه کــرد: بدیــن 
ترتیــب تــاش کردیــم تــا جوانــان در کنــار وام 
۱۰ میلیــون  تومانــی بتواننــد از وام هــای خریــد 

کاالهــای ایرانــی نیــز اســتفاده کننــد.

وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســن ازدواج در 
میــان جوانــان تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص 
ــرا  ــدارد؛ زی ــود ن ــی وج ــی چندان ــای نگران ج
ــرده  ــر ک ــان تغیی ــان جوان ــی می ــبک زندگ س
می خواهنــد  دختــران  به ویــژه  آن هــا  و 
ــتغال و  ــپس اش ــی و س ــات عال ــه تحصی ب
ــن  ــه ای ــیدن ب ــند. رس ــی برس ــتقال مال اس
ــار  ــا چه ــم ت ــت ک ــن ازدواج را دس ــوارد، س م

افزایــش می دهــد. ســال 

تشکیل مجمع ملی خیرین ازدواج



امامصادق)ع(میفرمایند:
مسلمانانموظفنددرراهرسیدگیوکمکبهنیازمندان
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گرفتاری،یارویاورهمباشند.

ترفندهایخانهداری
 بــرای زود جــوش آمــدن آب ســماور ابتــدا آن را تــا 
نیمــه از آب پــر کنیــد و پــس از گــرم شــدن، بقیــه آب 

را بــه آن اضافــه کنیــد.
 بــرای خوشــمزه تر شــدن دلمــه بــرگ مــو از 
چاشــنی تمــر هنــدی مخلــوط بــا آب اســتفاده 

ــد. کنی
 بــرای رفــع بــوی بــد ســیر و پیــاز از دســتتان  آن هــا 
را بــه یــک ظــرف اســتیل بمالیــد. ظــرف اســتیل بوی 
ــرد.  ــد ک ــذب خواه ــود ج ــه خ ــاز را ب ــیر و پی ــد س ب
ــد را از  ــوی ب ــد ب ــز می توان ــوه نی ــازه قه ــای ت دانه ه

دســتان شــما دور کنــد.
ــرغ  ــدن تخم م ــته ش ــگیری از شکس ــرای پیش  ب
پوســته  روی  نمــک  کمــی  جوشــیدن،  هنــگام 

بپاشــید. تخم مــرغ 
ــویید؛  ــوینده نش ــواد ش ــا م ــی را ب ــروف چدن  ظ
بلکــه آن هــا را بــا نمــک، بســایید و بشــویید و بــا یــک 

ــد. دســتمال خشــک کنی

ــوط  ــری درون آن، مخل ــرم از کت ــع ج ــرای رف  ب
نیمــی از آب و نیمــی ســرکه بریزیــد و بجوشــانید و 

ــد. ــی کنی ســپس آن را خال
 بــرای پیشــگیری از بدبو شــدن ظروف پالســتیکی 
نمی شــود،  آن هــا  وارد  هــوا  بســته ای کــه  درب 

ــد. ــا بریزی ــک درون آن ه ــداری نم مق

سالمباشیم
 اصلی ترین دالیل دندان قروچه 

و راه درمان آن
ــراد  ــه در اف ــداوم دندان قروچ ــاره ت ــک درب ــک دندان پزش ی
ــه در  ــه ک ــت: دندان قروچ ــی گف ــدی کاویان ــدار داد. مه هش
ــد  ــد می توان ــراد رخ می ده ــی اف ــرای برخ ــواب ب ــان خ زم

ــود. ــا ش ــوردن دندان ه ــرک خ ــبب ت س
وی افــزود: بــه دلیــل فشــار زیــاد دندان هــا، ســایش صــورت 

می گیــرد و از میــان رفتــن دندان هــا را ســبب می شــود.
ــب  ــن عص ــان رفت ــه از می ــاره ب ــا اش ــک ب ــن دندان پزش ای
دنــدان در پــی تــداوم دندان قروچــه اظهــار کــرد: افــراد بایــد 
ــی  ــه الزام ــان دندان قروچ ــه درم ــند ک ــته باش ــه داش توج
ــن شــرایط اســتمرار داشــته باشــد، در  ــر ای ــرا اگ اســت؛ زی
ــی رود. ــان م ــا از می ــب دندان ه ــدود، عص ــان مح مدت زم

کاویانــی درخصــوص اصلی تریــن دالیــل دندان قروچــه 
ــه اســترس، ناهنجاری هــای  ــی از جمل ــح کــرد: عوامل تصری
ــن  ــاوی کافئی ــواد ح ــدازه م ــش از ان ــرف بی ــی و مص دندان

ســبب ایجــاد دندان قروچــه می شــود.
مقابلــه  بــرای  موجــود  راهکار هــای  درخصــوص  وی 
دچــار  کــه  افــرادی  کــرد:  اذعــان  دندان قروچــه  بــا 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  می شــوند،  دندان قروچــه 
ــه  ــرده و در مرحل ــت ک ــظ دهــان دریاف دندان پزشــک، محاف
 بعــدی بــرای درمــان ایــن مشــکل بــه روان شــناس مراجعــه

 کنند. میزان

سبکزندگی
جاودانگی

قــرآن کریــم، کتابــی اســت کــه بــا گذشــت زمــان رنــگ 
کهنگــی بــر چهــره  مفاهیــم بلنــدش نمی نشــیند و همــواره 

مانــدگار و جاودانــه اســت. 
امــام صــادق)ع( پرســید: چگونــه اســت  از  مــردی 
کــه قــرآن بــا بحــث و گفت وگــو دربــاره آن فرســوده 

نمی شــود و همــواره شــاداب و تــازه اســت؟ 
ــرآن را  ــد ق ــه خداون ــت ک ــدان جه ــد: ب ــرت فرمودن حض
مخصــوص عصــر و دورانــی خــاص قــرار نــداد. همچنــان 
کــه آن را بــه مــردم خاصــی اختصــاص نــداده اســت؛ بلکه 
قــرآن بــرای همــه  اعصــار جدیــد و نــزد هــر گروهــی تــا 

بــه قیامــت تــازه اســت.
ــام  ــاری ام ــاری و رفت ــیره  گفت ــت و س ــه سرش ــا ک از آنج
عجیــن گشــته،  قرآنــی  آموزه هــای  بــا  حســین)ع( 

شــخصیت او، قیــام او و ســیره  او جاودانــه اســت. 
حضــرت زینــب، شــیرزن کربــال، ایــن جاودانگــی را 
پیش بینــی کــرده و خطــاب بــه امــام ســجاد در دلــداری 
آن حضــرت بعــد از واقعــه دلخــراش عاشــورا می فرمایــد: 
»... بــر فــراز آرامــگاه پــدرت قبلــه ای ترتیــب خواهــد داد 
کــه نشــانه هایش کهنــه نمی گــردد و گذشــت روزگار 
ــودی  ــرای ناب ــتمگران ب ــه س ــرد؛ هرچ ــن نمی ب آن را از بی
آن کوشــش کننــد، هرگــز بــه خواســته  خــود نائــل 
ــه افزایــش  نمی شــوند؛ پیوســته شــکوه و جــالل آن رو ب

ــال ــرب و ب اســت.« ک

چرا رنگ مو را در پشت گوش و 
داخل آرنج امتحان می کنند؟

یــک کارشــناس نظــارت بــر مــواد غذایــی، آرایشــی و 
ــه مضــرات مــواد آرایشــی مــو  ــزوم توجــه ب ــر ل بهداشــتی ب
تاکیــد کــرد و نســبت بــه چرایــی امتحــان رنــگ مو در پشــت 

ــح داد. ــج توضی ــل آرن ــا داخ ــوش ی گ
ــو،  ــی م ــای تدریج ــه رنگ ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــم قیاس  مری
ــد،  ــاد می کنن ــه ایج ــه هفت ــا س ــرای دو ی ــگ را ب ــر رن تغیی
اظهــار داشــت: ایــن رنگ هــا معمــوال باعــث ایجــاد مشــکل 

نمی شــوند.
وی افــزود: رنگ هــای مــوی نیمه دائمــی بعــد از 4 تــا 6 
ــه  ــی ک ــای دائم ــد و رنگ ه ــن می رون ــو از بی ــار شست وش ب
ــث ایجــاد حساســیت می  شــوند. ــی  شــوند، باع شســته نم

ــر  ــگ کــردن مــو، ب ــل از رن ــر اســت قب ــن محصــوالت بهت ای
ــوند. ــان ش ــت امتح ــی از پوس ــش کوچک روی بخ

ــردن  ــرای روشــن ک ــه ب ــی ک ــه عوامل ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
 contact باعــث  بــرده می شــود، می  توانــد  بــه کار  مــو 
ــت  ــن اس ــاده ممک ــن م ــرد: ای ــار ک ــود، اظه dermatitis ش
باعــث حساســیت ناگهانــی مثــل ســرگیجه و ســردرد شــود.

ــی، آرایشــی و بهداشــتی  ــواد غذای ــر م ــارت ب کارشــناس نظ
ــای  ــر، پیونده ــاده ف ــه م ــان اینک ــا بی ــدان ب ــگاه هم دانش
ــاد  ــث ایج ــکند و باع ــاف می ش ــای ص ــیمیایی را در موه ش
ــو را  ــد م ــل می توان ــن عم ــزود:  ای ــود، اف ــو می  ش ــر در م ف

ــر ــد. شــهر خب ــب کن تخری

خانواده

زندگیامروز چهارشنبه 08 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 515 روزنامه
دریچه

 بازار عید قربان در کشمیر - عکس: تسنیم

 پارک آبی به مناسبت ۸۷۰اُمین سالگرد مسکو در فضای باز این 
میدان افتتاح شده و مردم به رایگان می توانند از آن استفاده کنند.

برد تیم رسانه ورزش مقابل تیم منتخب داوران اصفهان در دیدار 
دوستانه با گرامیداشت یاد شهید مدافع حرم، محسن حججی 

عکس: ایمنا 

  پاک سازی ساحل ساری به مناسبت »روز جهانی نلسون ماندال«  
عکس: تسنیم

حسن یزدانی، مرد طالیی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان 
۲۰۱۷، پس از بازگشت از مسابقات در پایتخت کشتی جهان مورد 

استقبال همشهریانش در جویبار قرار گرفت - عکس: مهر 

کارگاه دوخت پرده خانه کعبه 
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بــا توجــه بــه برپایــی مراســم دعــای روز عرفــه، ســرویس دهی بــه شــهروندان در ایــن 
روز توســط 15۰ دســتگاه اتوبــوس انجــام می شــود.

ــان،  ــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفه ــه نق ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
بــه منظــور رفــاه حــال شــهروندان ســرویس دهی از ســاعت 13 ظهــر روز پنجشــنبه بــه 
مقاصــد چهارگانــه برگــزاری دعــای عرفــه در دانشــگاه اصفهــان از میــدان قــدس، میــدان 
ــوری اســالمی،  ــدان جمه ــاد، می ــل یزدآب ــدان آزادی، پ ــر، می ــدان بزرگمه ــاد، می احمدآب
پایانــه صفــه، دعــای عرفــه گلســتان شــهدا میــدان قــدس، میــدان احمدآبــاد، میــدان 
ــاغ  ــه کاوه و آرامســتان ب ــه صفــه، پایان بزرگمهــر، میــدان آزادی، میــدان نهــم دی، پایان
ــه  ــاد و پایان ــدان احمدآب ــی)ع(، می ــام عل ــدان ام ــخانه، می ــاغ قوش ــه ب ــوان پایان رض
شــهدای ارغوانیــه و حــرم مطهــر حضــرت زینــب)س( بنــت موســی بــن جعفــر 

ــرار اســت. ــه، دارک برق ــارک الل ــدان قــدس، پ ــه( می )زینبی
ــد  ــان و حومــه همشــهریان می توانن ــه شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفه ــر اطالعی ــا ب بن
بــرای حضــور در مراســم عرفــه از اتوبوس هــا بــه منظــور تــردد اســتفاده کننــد. همچنیــن 

بازگشــت اتوبوس هــا نیــز پــس از اتمــام مراســم بــه مبــدأ فــوق انجــام خواهــد شــد.
ــالم ســتاد  ــه اع ــا توجــه ب ــه ب ــا روز جمع ــان ب ــد قرب ــارن روز عی ــل تق ــه دلی امســال ب

ــود. ــزار نمی ش ــه برگ ــاز جمع ــان، نم ــه اصفه ــاز جمع ــزاری نم برگ

برگزاری دعای عرفه در 4 مکان شهر اصفهان

سرویس دهی ویژه 150 دستگاه اتوبوس در روز عرفه


