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یادداشت
به قلم سردبیر

قربان، عید عشق و ایثار
ــان اســت. ایــن  دهــم ذی الحجــه، عیــد ســعید قرب
روز بــزرگ را بــه همــه مســلمانان تبریــک و تهنیــت 

می گوییــم. 
ــان  ــلیم ابراهیمی ــد و تس ــوه گاه تعب ــان جل ــد قرب عی
حنیــف اســت و فصــل قــرب مســلمانان بــه خداونــد 
در ســایه عبودیــت. در روایــت اســت کــه: ُمعاِوَیــُة بــُن 
ــوِم  ــن َی ــه الســام َع ــِه علی ــأَلُت أباَعبِدالّل ــار : َس َعّم
ــجُّ  ــرِ ، والَح ــوُم النَّح ــَو َی ــاَل : ُه ــرِ ، َفق ــجِّ اأَلکَب الَح

ــُر الُعمــَرُة.  اأَلصَغ
معاویــة بــن عمــار: از امــام صــادق علیه الســام 

دربــاره »روز حــج اکبــر« پرســیدم. 
فرمودنــد: روز عیــد قربــان اســت و حــج اصغــر عمــره 

ست. ا
عیــد قربــان، فصــل قربانی کــردن عزیــزان در آســتان 
»عزیزتریــن« یعنــی خداســت. عیــد قربــان یکــی از 
ــن  ــادآور زیباتری ــه ی ــزرگ اســامی اســت ک ــاد ب اعی
نمونــه تعبــد انســان در برابــر خداونــد متعــال اســت. 
عیــد قربــان، عیــد فــداکاری، ایثــار، قربانــی، اخاص 
ــد خــود در  ــد دلبن ــردن فرزن ــدا ک و عشــق اســت. ف
ــم  ــرت ابراهی ــرای حض ــی ب ــی اله ــدا، امتحان راه خ
علیه الســام بــود کــه عیــد قربــان یــادآور آن اســت. 
ــر  ــلمانان ه ــه مس ــت ک ــته اس ــز خواس ــام نی اس
 ســال عیــد قربــان را جشــن بگیرنــد تــا ایــن اصــول 
و ارزش هــای الهــی را همــواره مدنظــر داشــته باشــند 
خداونــد  دســتورات  از  تبعیــت  بــرای  همــواره   و 
و کســب رضایــت الهــی آمــاده هرگونــه ایثــار و 

باشــند. فــداکاری 
آری، عیــد قربــان مجــرای فیــض الهــی و بهانــه 
عنایــت رحمانــی بــه بنــدگان مؤمــن و مطیــع اســت 
و هــر کــس بتوانــد رضــای خویــش را فــدای رضــای 
حــق کنــد، از خواســته دل در راه خواســته خــدا چشــم 
بپوشــد و از داشــته ها و خواســته ها بگــذرد، بــه مــرز 

ــد.  ــت می رس عبودی
»قربانــی«، وســیله قــرب بــه خداســت و عیــد قربــان 
ــدن از  ــا ش ــت. روز ره ــروردگار اس ــه پ ــرب ب روز تق
ــای  ــش پ ــات در پی ــردن تمنی ــی ک ــات و قربان تعلق

ــی اســت.  اراده اله
ــلیم  ــق و تس ــات عش ــوت و اثب ــان، روز ثب ــد قرب عی
ــوق،  ــر معش ــان در براب ــه انس ــت ک ــت. روزی اس اس
ــرد، خــود و همــه  ــز را می پذی ــودن همــه چی ــچ ب هی
ــه  ــه نتیج ــد« را ک ــد و »تعب ــدای او می کن ــز را ف چی
عرفــان، شــهود و دیــدن یــار اســت، در معــرض دیــد 

می گــذارد. 
امــروز بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم و بــه نوعــی از 
ــم وار و  ــه ابراهی ــم ک ــه درآیی ــان ب ــش و امتح آزمای
اســماعیل وار عشــق و تســلیم را بــه نمایــش بگذاریم. 
امــروز بایــد خاطــره عشــق و ایثــار حضــرت ابراهیــم 
علیه الســام و حضــرت اســماعیل علیه الســام و 

ــم.  ــد کنی ــام را تجدی ــر علیهاالس حضرت هاج
ــا  ــان م ــق و ایم ــه عش ــود ک ــکار ش ــد آش ــروز بای ام
ــا در چــه حــدی  ــه ای و آرزوی وصــل م در چــه مرتب
اســت و تــا چــه انــدازه ای بــه تعبــد و تســلیم دســت 

یافته ایــم. 
ــد:  ــان فرمودن ــد قرب ــاره عی ــی)ره( درب ــام خمین ام
»فرارســیدن عیــد بــزرگ اســامی قربــان را بــه 
ــدی  ــم؛ عی ــرض می کن ــک ع ــلمین تبری ــه مس هم
ــگاه ابراهیمــی  ــاد قربان ــه ی ــه انســان های آگاه را ب ک
ــاد  ــداکاری و جه ــدازد؛ قربانگاهــی کــه درس ف می ان
ــا  ــدان آدم و اصفی ــه فرزن ــزرگ ب ــدای ب را در راه خ
توحیــد  پــدر  ایــن  می دهــد...  خــدا  اولیــای   و 
انســان ها  همــه  و  مــا  بــه  جهــان  بت شــکن  و 
آموخــت کــه قربانــی در راه خــدا پیــش از آنکــه 
جنبــه توحیــدی و عبــادی داشــته باشــد، جنبه هــای 
سیاســی و ارزش هــای اجتماعــی دارد. بــه مــا و همــه 
انســان ها آموخــت کــه عزیزتریــن ثمــره حیــات 
ــود  ــد. خ ــد بگیری ــد و عی ــدا بدهی ــود را در راه خ  خ
و عزیــزان خــود را فــدا کنیــد و دیــن خــدا را و عــدل 

الهــی را برپــا نماییــد.« 
کعبــه، جلــوه گاه قــدرت و جــال الهــی و مرکــز عشــق 

و ایمــان اســت و قربانــگاه، تجلــی اســم قهــار حــق. 
کعبــه، جایــگاه همدلــی و وحــدت و قربانــگاه نمــاد 

ــوان آن وحــدت اســت.  قــدرت و ت
کعبــه بــه دور دوســت گشــتن و قربانگاه ازخودگذشــتن 

است. 
کعبــه بــه گــرد شــمع یــار پریــدن و قربانــگاه از غیــر 

یــار بریــدن اســت. 
ــر او  ــگاه از غی ــتن و قربان ــوق پیوس ــه معش ــه ب کعب

ــت.  ــتن اس گسس
عیــد قربــان، عیــدی اســت کــه بایــد تســلیم بــودن 
ــور  ــه ظه ــه منص ــوال ب ــر م ــل را در براب ــاد کام و انقی
ــزرگ  ــد ب ــه عی ــم ک ــن رســتاخیز عظی رســاند و در ای
مســلمانان اســت، بــه شــکرانه توفیــق در انجــام دادن 
ــیطان،  ــا ش ــاف ب ــروزی در مص ــج و پی ــک ح مناس
ــی را  ــات غیرخدای ــده از تعلق ــن ذرات باقی مان آخری
در قربانــگاه ذبــح کنیــم و ایــن روز بــزرگ را جشــن 

ــم. بگیری

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

نیایش در عرفه 
 زیــرا آن حضــرت)ع( در ایــن روز بــا اشــک دیــده 
ــه درگاه الهــی  و قلــب شکســته و نیــت خالــص ب
مناجــات کــرده و دعــای عرفــه را زمزمــه می کــرد.

ــی  ــه درگاه اله ــرب ب ــا، تق ــن دع ــی ای ــدف اصل ه
اســت. حضــرت امــام ســجاد)ع( بــرای آنکــه 
شــیعیان بــه آن هــدف دســت یابنــد و بــرای بــاال 
بــردن ســطح معرفــت و شــناخت شــیعیان در 
زمینــه خداشناســی، امامــت و توبــه و دوری از 

ــت.  ــرده اس ــا ک ــه را انش ــای عرف ــاه، دع گن
عرفــه  دعــای  نخســت  بخــش  در  امــام)ع( 
و ضمــن  بــه مســئله خداشناســی می پــردازد 
ــدای  ــس خ ــبیح و تقدی ــتایش و تس ــد و س حم
 متعــال بــه موضوعاتــی چــون توحیــد، علــم، قضــا 
و قــدر، خالقیــت و بعضــی از صفــات الهــی اشــاره 

می کنــد.
ــرار  ــا اق ــام)ع( ب ــا، ام ــای دع ــتین فرازه در نخس
بــه وحدانیــت و یگانگــی خــدا بــه »توحیــد« 
ــِه َرّب  ــُد لِّل ــد: »اْلَحْم ــد و می فرمای ــاره می کن اش
اْلَعاَلِمیــَن... أْنــَت الّلــُه الَ ِإَلــَه ِإالّ َأْنــَت، اأْلََحــُد 

اْلُمَتَوّحــُد اْلَفــْرُد اْلُمَتَفــّرُد«
»ســپاس خدایــی را کــه پــروردگار جهانیــان اســت، 
ــو  ــز ت ــده ای، ج ــتش ش ــه پرس ــی ک ــی خدای توی

ــدی.«  ــه بی مانن ــای یگان ــای تنه ــت یکت نیس
ــوده   ــاره فرم ــی« اش ــم اله ــه »عل ــر ب ــراز دیگ در ف
علــم شــی«؛ »علــم  عنــه  اســت: »والیعــزب 

چیــزی از او پنهــان نیســت.«
همچنیــن فرمــوده اســت: »ســبحانک، خضــع لــک 

مــن جــری فــی علمــک« 
ــه  ــق گرفت ــدان تعل ــو ب ــم ت ــه عل ــی، هرچ »منزه

ــد.« ــی کن ــو فروتن ــرای ت ــت، ب اس
 نکتــه دیگــر خالقیــت اســت کــه می فرمایــد: 
ــریک  ــک ش ــی خلق ــک عل ــم یعن ــذی ل ــت ال  »ان
و لــم یــوازرک فــی امــرک وزیــر و لــم یکــن لــک 

مشــاهد وال نظیــر«
تویــی آن کــه در آفریدنــت شــریک و انبــازی 
یــاری ات نکــرده و در کار تــو  وزیــر و معاونــی تــو را 
یــاری ننمــوده و بیننــده و ماننــدی بــرای تــو نبــوده 

اســت.«
در فرازهایــی کــه اشــاره شــد، امــام)ع( بــا یــادآور 
شــدن توحیــد و صفاتــی چــون: علــم و خالقیــت، 
و  خــدا  بــه  نســبت  معرفتــی  و  شــناخت  و... 
عظمــت وی در دل و جــان انســان ایجــاد می کنــد 
ــروز حــاالت خــاص  ــن شــناخت، ب ــه نتیجــه ای ک
روانــی و رفتــاری نظیــر حالــت شــکر و ســپاس بــه 
درگاه الهــی اســت کــه بــا توجــه بــه منعــم بــودن 
ــت در  ــی نعم ــوان ول ــه عن ــناخت او ب ــدا و ش خ
انســان بــه وجــود می آیــد؛ از ایــن رو امــام)ع( بــه 
ــد:  ــردازد و می فرمای ــدا می پ ــتایش خ ــد و س حم

ــدوم بدوامــک« »لــک الحمــد حمــدًا ی
»ســپاس شایســته توســت؛ سپاســی کــه بــه 

همیشــگی تــو دوام داشــته باشــد.«
 بعــد از حمــد و ســتایش خداونــد امام ســجاد)ع( 
در فرازهــای فراوانــی صلــوات بر محمــد)ص( و آل 
ــل  ــد: »رب ص ــتد و می فرمای ــرت می فرس آن حض
ــی  ــد، المنتجــب المصطف ــد و ال محم ــی محم عل
المکــرم المقــرب، افضــل صلواتــک و بــارک علیــه 

َاتــمَّ برکاتــک و ترحــم علیــه امتــع رحماتــک«
کــه  محمــد  آل  و  محمــد  بــر  پــروردگار  »ای 
اســت،  مقــرب  و  پســندیده، گرامــی  برگزیــده، 
ــن  ــت و کامل تری ــود را بفرس ــای خ ــن دروده بهتری
نیکی هایــت را بــر او افزونــی ده و ســودمندترین 

ببخــش.« او  بــه  را  مهربانی هایــت 
 ســپس بــه امامــت می پــردازد و عــرض می کنــد: 
ــام  ــی کل اوان بام ــک ف ــدت دین ــک ای ــم ان »الله
ــد  ــادک بع ــی ب ــارًا ف ــادک، و من ــا لعب ــه علم اقمت
ان وصلــت حبلــه بحبلــک، و جعلتــه الذریعــة الــی 

رضوانــک«
»بــار خدایــا! بــه هــر روزگار بــر روی زمیــن، دیــن 
تــو در ســایه بنــده ای از بنــدگان برگزیــده تــو پنــاه 
ــردد؛  ــدید گ ــد و تش ــت وی تایی ــرد و در حمای گی
ایــن بنــده برگزیــده تــو امــام مــردم باشــد و اقــوام 
و ملــل را بــه ســوی رضــوان تــو هدایــت کنــد؛ زیــرا 

رشــته ای بــا رشــته تــو مربــوط دارد.«
ــی  ــه وظایف ــد ب ــا می رس ــد ت ــه می یاب ــا ادام و دع
ــد:  ــام)ع( دارن ــت ام ــان غیب ــیعیان در زم ــه ش ک

ــن ...« ــم المعترفی ــی اولیائه ــل عل ــم و ص »الله
ــان  ــتان ایش ــر دوس ــت ب ــا! درود فرس ــار خدای »ب
کــه بــه مقــام و مرتبــه آنــان اقــرار دارنــد، راه 
روشنشــان را پیــروی می نماینــد، دنبــال آثــار و 
ــگ  ــه دستاویزشــان چن ــد، ب نشانه هاشــان می رون
ــد،  ــک می جوین ــان تمس ــه دوستی ش ــد، ب می زنن
اقتــدا می کننــد،  پیشوایی شــان  و  امامــت  بــه 
بــرای امــر و فرمانشــان تســلیم و فرمانبــر هســتند، 
و پیروی شــان می کوشــند، روزهــای  در طاعــت 
ایشــان )حضــرت امــام زمان)عــج(( را انتظــار 
آنــان                     ســوی  بــه  را  چشم هایشــان  و  دارنــد 

دوخته انــد.« 
همان طــور کــه ماحظــه می شــود یکــی از وظایــف 
شــیعیان در زمــان غیبــت امــام زمــان)ع(، انتظــار 
ــن  ــه ای ــان)ع( اســت. البت ــام زم ــا ام ــور آق در ظه
ــام  ــی ام ــه وقت ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــت بای حال
زمــان)ع( تشــریف آوردنــد، آنچــه بــه مــا دســتور 
می دهنــد، بــدون چــون و چــرا پذیــرا باشــیم؛ 
آمــاده باشــیم کــه در خدمــت آن حضــرت از مــال 
و جــان و همــه دلبســتگی های خــود بگذریــم 
و همــه را در اختیــار ایشــان قــرار دهیــم. آیــا 
این گونــه هســتیم؟ چنیــن آمادگــی را در خــود 

می بینیــم؟ 
بکوشــیم خــود را بــه ایــن مرحلــه از شــناخت 
ــب  ــان عق ــه جان ــا از قافل ــانیم ت ــت برس و معرف

)ان شــاءهللا(.  نمانیــم 
 در ادامــه بــه توبــه کــه رکــن اساســی بازگشــت بــه 
خداســت می پــردازد کــه بــه دلیــل طوالنــی شــدن 

مطلــب بــه همیــن مقــدار بســنده می کنیــم.

ــه  ــور، در جلس ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
هیئــت دولــت بــا گرامیداشــت 08 شــهریورماه 
ــی  ــدر رجای ــهیدان گرانق ــهادت ش ــالروز ش س
و باهنــر و بــا اشــاره بــه زندگــی سراســر 
پربــار ایــن شــهیدان اظهــار داشــت: شــهیدان 
رجایــی و باهنــر، مردانــی بودنــد کــه راه ایثار و 
فــداکاری را از ابتــدای زندگــی خــود انتخــاب 
کردنــد و ان شــاء هللا مــا هــم بتوانیــم راه آن هــا 

را ادامــه دهیــم.
وی گفــت: ایــن روزهــا یــادآور روزهای بســیار 
پیچیــده و ســخت در پایــان دهــه 50 و اوایــل 
دهــه 60 در جمهــوری اســامی ایــران اســت؛ 
یعنــی در ســال هایی کــه انقــاب و نظــام 
ــزرگ  ــای ب ــای قدرت ه ــا توطئه ه ــامی ب اس
ــود؛  ــدید ب ــار ش ــت فش ــکا تح ــژه آمری به وی
تحریم هــای جدیــد و کودتــا را طراحــی و 
جنــگ را در سراســر مرزهــای غربــی و جنــوب 

غربــی مــا تحمیــل کــرده بودنــد.
رئیس جمهــور افــزود: در آن شــرایط گروهک هــا 

هــم در داخــل ایــران از فرصــت سوء اســتفاده 
ــا  ــر ابرقدرت ه ــع مجــری اوام ــد و درواق کردن
و اربابانشــان شــدند و آنچــه امــروز در سراســر 
ــیار  ــات بس ــش و جنای ــئله داع ــا از مس دنی
ــبه آن  ــود، ش ــه می ش ــا گفت ــیانه آن ه وحش
در  و  ایــران  در  تــا 61  در ســال های 59  را 
همیــن تهــران شــاهد بودیــم؛ یــک نمونــه اش 
ــن ســاختمان نخســت وزیری انجــام  در همی

گرفــت.
ــر  ــه در لحظــه انفجــار دفت ــان اینک ــا بی وی ب
نخســت وزیری در مجلــس شــورای اســامی  
و در کمیســیون دفــاع مجلــس مشــغول 
ــا در شــرایط  ــردم م ــزود: م ــود، اف ــت ب فعالی
بســیار ســخت از انقــاب، نظــام و کشورشــان 
بــه  خــم  و  حراســت کردنــد  و  حفاظــت 
ــخت  ــیار س ــای بس ــد و ضربه ه ــرو نیاوردن  اب
و ســنگینی را تحمــل کردنــد و ایــن ضربه هــا 
و زخم هــای ســنگین نتوانســت زانــوی مــردم 

را در برابــر ابرقدرت هــا خــم کنــد.

ــردم  ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــی  ــچ جای ــد و هی ــداکاری کردن ــادت و ف رش
ــد، اظهــار داشــت:  احســاس خســتگی نکردن
ــام  ــا انج ــت م ــه مل ــر کاری علی ــمنان ه دش
ــام  ــه ام ــی ک ــا روح ایمان ــا ب ــت م ــد، مل دادن
ــان مــردم  ــا نفــش گرمشــان در می بزرگــوار ب
دمیــده بودنــد، مقاوم تــر، رشــیدتر و بــااراده ای 

ــد. ــه دادن ــود را ادام ــتحکم تر راه خ مس
رئیس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــماعیل را  ــه اس ــه نمون ــان اینک ــا بی ــود ب خ
ــم،  ــره شــهید حججــی می بینی ــروز در چه ام
گفــت: شــما بــه چهــره شــهید حججــی 
عزیــزی کــه او را یــک آدم ســتمگر و جــاد به 
قربانــگاه می بــرد، نــگاه کنیــد؛ همــه نگاهــش 
آرامــش اســت. آن نــگاه شــهید حججــی 
بــرای افتخــار کشــور مــا کافی اســت و نشــان 
ــامی  ــران اس ــان ای ــردم و جوان ــد م می ده
ــاده  ــا چــه حــد در راه اهــداف بلندشــان آم ت
ــل اســت  ــم خلی ــادگار ابراهی ــن ی ــد. ای ایثارن
ــا انجــام شــد. ــه اعظــم آن در کرب ــه نمون ک

روحانــی افــزود: لــذا روز عرفــه امــروز در 
ــات مــا آمــده  بعضــی کشورهاســت و در روای
کــه  نظــر و لطــف خداونــد اول بــه زائــران قبر 
ــه  ــران عرف ــه زائ ــد ب ــین)ع( و بع ــام حس ام
اســت؛ چــون آنجــا هــم یــادآور یــک ذبــح و 
ــادآور یــک  ــار از ابراهیــم اســت و اینجــا ی ایث

ــا  ــه م ــه ب ــن حادث ــت و ای ــر اس ــار مهم ت ایث
می آمــوزد کــه مــا بایــد از ایــن روزهــای 

ــم. ــتفاده کنی ــم اس ــی و مه تاریخ
ــد  ــام عی ــه پی ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
و  منطقــه  از  خونریزی هــا  زدودن  قربــان، 
اســامی  و محبــت  ثبــات، رشــد  ایجــاد 
ــر،  ــان و فط ــد قرب ــار داشــت: عی اســت، اظه
ــت و  ــامی ماس ــی و اس ــزرگ دین ــد ب دو عی
ــزرگ  ــد ب ــن دو عی ــه ای ــلمانان ب ــه مس هم
ــد از  ــد بع ــر دو عی ــد و ه ــرام می گذارن احت

ــت.  ــزرگ اس ــادت ب ــک عب ی

پاکی هاســت  و  خلوص هــا  و  عبــادات 
ــاده  ــرور آم ــن و س ــرای جش ــه را ب ــه زمین ک
ــا  ــرای م ــزرگ ب ــد ب ــن دو عی ــد و ای می کن

ــر  ــه خاط ــد و ب ــد درس باش ــلمانان بای مس
ــام و  ــر اس ــه خاط ــر و ب ــان و فط ــد قرب عی
ــا را  ــوی خونریزی ه ــد جل رحمــت اســام بای
در منطقــه بگیریــم؛ چــرا کــه تــا چــه زمانــی 
ــان، یمــن  ــد مــردم در ســوریه، عــراق، لبن بای
ــای اســام  و فلســطین و جاهــای دیگــر دنی

ــوند. ــته ش کش
ــه دســت دهیــم و  ــد دســت ب وی گفــت: بای
ــه  ــوی کشــتارها و خشــونت ها را در منطق جل
ــه  ــران ب ــم. ای ــه را آرام کنی ــم و منطق بگیری
عنــوان کشــوری بــزرگ، بســیار قدرتمنــد 
اســت؛ امــا همان قــدر بــه خاطــر تمــدن 
بــزرگ، دارای ملتــی صبــور نیــز هســت. 
و می توانیــم  داریــم  اهرم هــا  مــا خیلــی 
ــا  ــن اهرم ه ــت از ای ــم؛ هیچ وق ــتفاده کنی اس
ــچ  ــس و هی ــه هیچ ک ــال علی ــن 40 س در ای
ــه  ــم و همیش ــتفاده نکرده ای ــایه ای  اس همس
در حــد دفــاع از خــود از آن هــا اســتفاده 

کرده ایــم.
ایــن  از  امیدواریــم  افــزود:  رئیس جمهــور 
روزهــا و اعیــاد، رهبــران کشــورهای اســامی 
ــه زودی  ــه ب ــد و در منطق درس الزم را بیاموزن
ــورها  ــه کش ــات در هم ــش و ثب ــاهد آرام ش
و  شــود  متوقــف  خونریزی هــا  و  باشــیم 
منطقــه مــا ســرزمین رشــد و بــرادری و 

ــد. ــامی باش ــت اس ــزرگ رحم ــگ ب فرهن

روحانی در جلسه هیئت دولت:

قدرتمند، اما صبوریم
نگاه مقتدرانه شهید حججی، بهترین جلوه اقتدار نظام اسالمی است

ادامه از صفحه اول

دبیــر شــورای نگهبــان گفــت: شــهیدان رجایــی و باهنــر 
بــه واســطه عملکــرد خــود، خاطــره ای خــوب در ذهــن 

مــردم ایــران باقــی گذاشــتند. 
ــه  ــتور جلس ــش از دس ــخنان پی ــی در س ــت هللا جنت آی
هفتگــی اعضــای ایــن شــورا ضمــن تبریــک فرارســیدن 
اعیــاد قربــان و غدیــر افــزود: البتــه ایــن روزهــا 
خاطــرات تلخــی را نیــز بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه 
یکــی از آن هــا حادثــه تــرور شــهیدان رجایــی و باهنــر 
ــی  ــرد انقاب ــاص و عملک ــطه اخ ــه واس ــه ب ــت ک اس
ــی  ــران باق ــردم ای ــن م ــوب در ذه ــره ای خ ــود خاط خ

ــتند. گذاش
ــه مســائل  ــا اشــاره ب ــان ســپس ب ــر شــورای نگهب دبی
منطقــه ای، بــه تشــریح وضعیــت مــردم یمــن پرداخــت 

ــق  ــه در ح ــی ک ــر جنایت های ــاوه ب ــرد: ع ــه ک و اضاف
ــی  ــرد، بیماری های ــورت می گی ــوم ص ــردم مظل ــن م ای
ــا نیــز آن هــا را آزار می دهــد؛ امــا ایــن مــردم  ماننــد وب
مؤمــن در برابــر مشــکات اســتوار ایســتاده اند کــه ایــن 

مقاومــت جانانــه، شایســته تقدیــر اســت.
ــری و داعــش  ــان تکفی ــه جری ــی در ادام ــت هللا جنت آی
ــه افــول دانســت و افــزود: آن هــا در کشــور  ــه رو ب را ب
عــراق تقریبــا نابــود و در کشــور ســوریه نیــز بــه شــدت 
تضعیــف شــده اند و ان شــاءهللا بــه زودی ایــن دو کشــور 
از لــوث وجــود آن هــا پــاک خواهــد شــد؛ اگرچــه آن هــا 
ــکا و بعضــی  ــای آمری ــا حمایت ه ــاش هســتند ب در ت
ــه  ــود را ب ــرارت های خ ــه  ش ــه، دامن ــای منطق دولت ه

کشــورهای دیگــر گســترش دهنــد.

ــر در  ــردم مای ــده م ــواه، نماین ــد آزادی خ ــام اح حجت االس
ــس ســازمان  ــارات صالحــی رئی ــه اظه ــا اشــاره ب ــس، ب مجل
ــود  ــی ب ــر اینکــه برجــام از الطــاف اله ــی ب ــرژی اتمــی مبن ان
ــم. برجــام  ــه ایــن موضــوع اعتقــاد نداری تصریــح کــرد: مــا ب
یــک اتفــاق سیاســی بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه دلیــل 
توجــه مــردم مخالفتــی بــا آن نداشــتند؛ امــا همــواره نســبت 
ــن  ــودن ای ــاد نب ــل اعتم ــا و قاب ــای آمریکایی ه ــه بدعهدی ه ب

ــد. کشــور هشــدار دادن
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــاده ای نب ــزه خارق الع ــام معج ــزود: برج وی اف
ــت  ــه نتوانس ــرد، بلک ــاد نک ــادی ایج ــایش اقتص ــا گش نه تنه
ــام  ــت برج ــه مثب ــا نکت ــد. تنه ــام ده ــی انج ــعه سیاس توس
تغییــر نــگاه کشــورهای مختلــف بــه ایــران بــود کــه توانســت 
ــا  ــه دنی ــو ب ــل گفت وگ ــوری اه ــوان کش ــه عن ــورمان را ب کش

ــاند. بشناس
ــر  ــپ ب ــدات ترام ــذاری تهدی ــوص تاثیرگ ــواه درخص آزادی خ
مواضــع دولــت ایــران افــزود: قطعــا مواضــع ترامــپ تاثیرگــذار 
بــوده اســت؛ چــرا کــه در نهایت نــگاه کشــورهای غربــی همواره 
ــه سیاســت های آمریکاســت؛ امــروز ترامــپ، رئیس جمهــور  ب
امریکاســت؛ زمانــی کــه وی بــه صــورت غیرمنطقــی بــه 
ــه  ــنا علی ــس س ــال آن مجل ــه دنب ــد و ب ــگاه می کن ــام ن برج
ــی آمریکایی هــا اســتراتژی  ــد، یعن مــا قطعنامــه صــادر می کن

ــد. ــش گرفته ان ــامی در پی ــوری اس ــه جمه ــدی را علی جدی
ــه هــر شــکل  ــا ب ــرد: آمریکایی ه ــان خاطرنشــان ک وی در پای
ــج برجــام اســتفاده  ــا از نتای ــد م ــد بگذارن ممکــن نمی خواهن
کنیــم؛ البتــه مــا بایــد بــه تعهــدات و منافــع ملی مــان پایبنــد 

باشــیم.

نماینده مردم در مجلس:

برجام نه گشایش اقتصادی داشت، نه دستاورد سیاسی 
شهیدان رجایی و باهنر خاطره خوب در ذهن مردم 

باقی گذاشتند 

جانشین فرمانده کل ارتش:
آمریکا با ایجاد داعش به 
دنبال جلوگیری از قدرت 
کشورهای اسالمی است 

امیــر احمدرضــا پوردســتان، جانشــین فرمانــده 
ــجویان  ــاز دوره ۲8 دانش ــم آغ ــش، در مراس کل ارت
دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد ارتــش بــا تبریــک دو 
ــل  ــن دلی ــار کــرد: مهم تری ــر اظه ــان و غدی ــد قرب عی
ــام  ــه نظ ــه زدن ب ــراق، ضرب ــی ع ــم بعث ــه رژی حمل
نوپــای جمهــوری اســامی و انقــاب اســامی بــود.
جانشــین فرمانــده کل ارتــش گفــت: آمریــکا وقتــی 

ــد اســتقال و ... از  ــدی مانن ــات جدی ــد کــه ادبی دی
ــن  ــود و ای ــه می ش ــامی ارائ ــوری اس ــب جمه جان
ادبیــات در مرزهــا باقــی نمی مانــد و بــه تمــام 
ــا و  ــا، تحریم ه ــد، تروره ــد ش ــادر خواه ــان ص جه
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــود را علی ــات خ اقدام

آغــاز کــرد.
ــکا  ــی آمری ــز تحقیقات ــی از مراک ــرد: یک ــان ک وی بی
ــرا  ــرد چ ــام ک ــرق اع ــدرت ش ــودی ق ــس از ناب پ
ــدرت  ــنی ق ــیعه و س ــاد ش ــا اتح ــه ب ــته اید ک نشس
شــد.  خواهــد  ایجــاد  اســام  بــزرگ  قطــب  و 
ــاب  ــس از انق ــال های پ ــول س ــا در ط آمریکایی ه
بــا روش هــای مختلــف ماننــد حملــه بــه افغانســتان 

ــا  ــوند؛ ام ــران وارد ش ــه ای ــتند ب ــراق می خواس و ع
قــدرت بازدارندگــی نظــام اســامی مانــع ایــن 

ــد. ــداف ش اه
امیــر پوردســتان اقــدام دیگــر دشــمن بــرای تضعیف 
جهــان اســام را جنــگ داخلــی و تقســیم کشــور های 
منطقــه اعــام کــرد و گفــت: آمریکایی هــا بــا ایجــاد 
داعــش و گروه هــای تروریســتی و بــا بهره گیــری از 
ســرمایه های کشــور های اســامی و فریــب مســلمانان 
قــدرت  شــکل گیری  از  جلوگیــری  دنبــال  بــه 
کشــورهای اســامی هســتند. تحریــم و تهاجــم 
فرهنگــی از دیگــر روش هــای دشــمن بــرای تضعیف 

جهــان اســام اســت.

وی تصریــح کــرد: در ســال ۲005، طــرح خاورمیانــه 
ــق آن  ــه طب ــکا مطــرح شــد ک ــزرگ از طــرف آمری ب
بایــد کشــورهای خاورمیانــه تکه تکــه می شــدند؛ 
ــیعی و  ــنی و ش ــمت س ــه قس ــه س ــراق ب ــا ع مث
کــردی و همچنیــن ســوریه و عربســتان، ایــران 
ــد قســمت تقســیم  ــه چن ــا همیــن برنامــه ب هــم ب

می شــد.
امیــر پوردســتان افــزود:  هانتینگتــون آمریکایــی 
ــان  ــده جه ــه آین ــتیم ک ــوری هس ــا کش ــد م می گوی
ــه  ــی چ ــوان ایران ــه ج ــم ک ــازیم و می گویی را می س
ــود را  ــر خ ــوی س ــدل م ــد و م ــد بپوش ــی بای لباس

ــد. ــاح کن ــه اص چگون

امنیت
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،،
آن نــگاه شــهید حججــی بــرای افتخــار 
نشــان  و  اســت  کافــی  مــا  کشــور 
می دهد مردم و جوانان ایران اســامی 
تــا چــه حــد در راه اهــداف بلندشــان 
آماده ایثارند. این یادگار ابراهیم خلیل 
ــا  ــه اعظــم آن در کرب اســت کــه نمون

انجــام شــد

رئیس مجلس:

تروریسم، ریشه تمام تهدیدات ضد امنیت جهانی 
وزیر امور خارجه:

از سفرای زن استفاده می کنیم 

رئیــس مجلــس در پیامــی اعــام کــرد: مبــارزه بــا تروریســت 
نیــاز بــه عــزم جــدی جهانــی دارد و امیــدوارم شــاهد 

ــیم.  ــوم باش ــده ش ــن پدی ــه کنی ای ریش
فراکســیون  عضــو  ایمن آبــادی،  جعفــرزاده  غامعلــی 
ــران  ــش »ای ــامی، در همای ــورای اس ــس ش ــران مجل ایثارگ
ــام  ــن پی ــش«، مت ــا داع ــن ت ــم؛ از منافقی ــی تروریس قربان
ــه  ــامی را ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی رئی ــی الریجان عل
مناســبت »روز مبــارزه بــا تروریســم« کــه مصــادف بــا 

ــرد. ــت ک ــت، قرائ ــی اس ــر و رجای ــهید باهن ــهادت ش ش
در بخشــی از ایــن پیــام آمــده اســت: روز 8 شــهریور مصــادف 
ــام  ــات ارشــد نظ ــه مقام ــات تروریســتی نســبت ب ــا عملی ب
ــهادت  ــه ش ــه ب ــال 1360 ک ــران در س ــامی ای ــوری اس جمه
رئیس جمهــور و نخســت وزیر کشــورمان انجامیــد، در تقویــم 

کشــورمان روز مبــارزه بــا تروریســم نــام دارد.
تروریســم از اساســی ترین معضــات جامعــه جهانــی و 
خطرناک تریــن تهدیــدات ضــد حقــوق ملت هــا و ثبــات 
ــال  ــد س ــژه یکص ــخ به وی ــول تاری ــت. در ط ــی اس بین الملل
اخیــر، تروریســم، ریشــه مهم تریــن تهدیــدات ضــد صلــح و 
ــوده اســت. وضعیــت دردآور و فاجعه آمیــز  امنیــت جهانــی ب
بیشــتر ملت هــا و کشــورهایی کــه درگیــر جنــگ و خونریــزی 
هســتند و از آوارگــی و فقــر رنــج می برنــد، دســتاورد اغــراض 
ــا در شــکل گیری  ســلطه گرانه و تروریســتی اســت کــه عمدت

ــته اند. ــش داش ــزرگ نق ــای ب ــا، قدرت ه ــعه آن ه و توس
ملــت ایــران بــا پدیــده شــوم تروریســم آشناســت. ســازمان 
تروریســتی منافقیــن کــه از حمایت هــای مالــی سیاســی و 
ــران  ــای ای ــف نظــام نوپ تبلیغــی برخــی از دولت هــای مخال
بهــره می بــرد، بــا شــیوه قهرآمیــز و ترورهــای فــراوان، درصــدد 
حــذف فیزیکــی عناصــر کارآمــد و طراحــان نظــام برآمــد تــا 
بــا ایجــاد خألهــای جــدی در ارکان حســاس کشــور، ضربــه 

اساســی بــه جمهــوری اســامی ایــران وارد آورد.
در ایــن راســتا، 8 شــهریور، ســالروز شــهادت مظلومانــه 
شــهیدان باهنــر و رجایــی، »روز مبــارزه بــا تروریســم« 

نامگــذاری شــده اســت.
از ایــن رو یکــی از وظایــف مهــم »حکومــت اســامی« 
را برقــراری امنیــت و حفــظ جــان و مــال مســلمانان و 
غیرمســلمانانی می دانــد کــه در پنــاه حکومــت اســامی 

می کننــد.  زندگــی 
ــتی  ــح، دوس ــاد صل ــتای ایج ــه در راس ــران همیش ــت ای  مل
ــت آزادی،  ــد اس ــرده و معتق ــاش ک ــان ت ــت در جه و امنی
ــه  ــد ریش ــت و بای ــانی اس ــر انس ــق ه ــت، ح ــح و امنی صل
ایــران کــه  اســامی  را خشــکاند. جمهــوری  تروریســم 
ــوده،  ــوردل ب ــت های ک ــات تروریس ــرض جنای ــواره در ع هم
از ســال های نخســت طلــوع خورشــید انقــاب تاکنــون، 
ــارزه پرداختــه اســت. ــه مب ــرور و تروریســت ب ــا ت همیشــه ب

ــفرای  ــم از س ــد داری ــت: قص ــه گف ــور خارج ــر ام وزی
زن اســتفاده کنیــم و بهره گیــری از جوانــان در ایــن 

وزارتخانــه از اولویت هــای ماســت. 
محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه کشــورمان، در پاســخ 
ــه  ــور خارج ــای وزارت ام ــاره اولویت ه ــوالی درب ــه س ب
ــت:  ــت گف ــه دول ــک هفت ــا تبری ــم ب ــت دوازده در دول
همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد مــا بــه 
دنبــال روابــط گســترده بــا سراســر جهــان هســتیم و در 
دولــت گذشــته و همچنیــن در دولــت کنونــی بــه دنبــال 
ــه  ــه اینک ــتیم؛ ن ــا هس ــه دنی ــا هم ــوازن ب ــط مت رواب
متمرکــز بــر اروپــا شــویم یــا اینکــه اروپــا را از روابطمــان 

حــذف کنیــم.
ــدگان کشــورهای خارجــی در  ــت: حضــور نماین وی گف
مراســم تحلیــف هــم نشــان داد تقریبــا از همــه قاره هــا 

شــرکت کردنــد.
وزیــر خارجــه کشــورمان کمــک بــه پیشــرفت اقتصادی 
و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن ارتقــای روابــط 
بــا همســایگان را دو اولویــت مهــم وزارت امــور خارجــه 
در دولــت دوازدهــم برشــمرد و گفـــت: در منطقــه ناامن 
ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــتیم و جمه ــی هس و پرتنش
ــای  ــدگان و نیروه ــاش رزمن ــهدا و ت ــون ش ــت خ برک
امنیتــی از امنیــت خوبــی برخــوردار اســت؛ امــا زندگــی 

در محیــط ناامــن باعــث می شــود کــه شــاهد حمــات 
ــه مجلــس یــا حــرم حضــرت امــام)ره(  تروریســتی ب
باشــیم؛ لــذا بایــد در بحــث امنیــت و همچنیــن امنیــت 
ــز  ــایگان متمرک ــا همس ــود ب ــط خ ــه روی رواب منطق

شــویم.
ــان  ــاره حضــور جوان ــه ســؤالی درب ظریــف در پاســخ ب
و بانــوان در ایــن وزارتخانــه گفــت: مــا در دوره گذشــته 
اولیــن وزارتخانــه ای بودیــم کــه معــاون زن و همچنیــن 
ــیار  ــم بس ــم افخ ــات خان ــتیم و اقدام ــفیر زن داش س
موفقیت آمیــز بــود و قصــد داریــم در ایــن دوره هــم از 

ســفرای زن اســتفاده کنیــم.
ــه  ــن وزارتخان ــان در ای ــری از جوان ــاره بهره گی وی درب
تصریــح کــرد: مدیــران وزارت خارجــه جوان هــا هســتند 
ــی ادامــه خواهــد  ــه کنون ــی در وزارتخان و روح جوانگرای

داشــت.
ــور خارجــه  ــه وزارت ام ــت: البت ــور خارجــه گف ــر ام وزی
و  اســت  نیروهــای مســلح سلســله مراتبی  ماننــد 
دوســتان مــا بایــد مراحــل را طــی کننــد کــه اساســنامه 
وزارت امــور خارجــه بــه نوعــی ملــزم می کنــد کــه 
ــزن و بعــد  ــا رای هــر کســی وارد می شــود از وابســته ت
ــان نخبــه ای را داریــم  ســفارت را طــی کنــد و مــا جوان

ــد. ــن مراحــل را طــی کردن ــری ای ــان کمت ــه در زم ک

کوتاه خبر 
در پیامی

رهبر معظم انقالب درگذشت آیت هللا 
روح هللا شاه آبادی را تسلیت گفتند 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
ــا  ــی و پارس ــم ربان ــت عال ــی درگذش ــامی، در پیام اس

آیــت هللا روح هللا شــاه آبادی را تســلیت گفتنــد.
ــن  ــه ای ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــام رهب ــن پی مت

ــت: ــرح اس ش
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــت  ــاه آبادی دام ــرهللا ش ــا نص ــاج آق ــای ح ــت هللا آق آی
ــه برکات

ــای حــاج  ــت هللا آق ــی مرحــوم آی ــم ربان درگذشــت عال
ــی  ــه جنابعال ــه را ب ــاه آبادی رحمة هللا علی ــا روح هللا ش آق
ــرم  ــواده  مک ــوص خان ــاه آبادی بالخص ــع ش ــت رفی و بی
ــزه و  ــخصیت من ــدان آن ش ــه ارادتمن ــز ب ــان و نی ایش
پارســا و پرهیــزگار تســلیت عــرض می کنــم و علــو 

ــم. ــألت می نمای ــان را مس ــات ایش درج
سید علی خامنه ای
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کوتاه از اقتصاد
خسارت شدید فرسایش خاک به 

درآمد ناخالص ملی 
رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و  کیمیای وطن
محیــط  زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه فرســایش خــاک ســاالنه 14 درصــد بــه درآمد 
ناخالــص ملــی خســارت وارد می کنــد گفــت: مطابــق 
بــا آمــار منتشرشــده هــر ســال 2 میلیــارد تــن 
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــور ش ــاک را در کش ــایش خ فرس
ایــن میــزان 3 برابــر آســیا و 4 برابــر میانگیــن جهانی 
بیهــوده  کارشناســان  می دهــد  نشــان  و  اســت 
فرســایش خــاک را بــه بیمــاری جــذام تشــبیه 

نکرده اند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــوم  ــره  عل ــن کنگ ــکاری در پانزدهمی ــا قلم حمیدرض
خــاک ایــران در دانشــگاه صنعتــی آمــار منتشرشــده 
ــیار  ــور را بس ــاک در کش ــایش خ ــا فرس ــه ب در رابط
وحشــتناک توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: بــا 
 توجــه بــه اینکــه ایــران در یــک اقلیــم خشــک 
پیــش  بیــش از  بایــد  دارد،  قــرار  نیمه خشــک  و 
نســبت بــه تخریــب ســرزمین و از بیــن رفتــن منابــع 
ملــی هوشــیار باشــیم و بــرای جلوگیــری از آن اقــدام 

کنیــم. 
وی بــر اســاس قوانیــن، اتاق هــای بازرگانــی را مــأوا 
ــری  ــکار و مطالبه گ ــه  راه ــرای ارائ ــی ب ــر خوب و معب
ــه  ــط  زیســتی از جمل ــای محی درخصــوص چالش ه
خــاک و آب و کشــاورزی دانســت و ادامــه داد: 
کمیســیون کشــاورزی از عمــوم دانشــگاهیان دعــوت 
می کنــد تــا بــرای حــل ابرچالش هــای محیــط 
 زیســتی و اقــدام عملــی در ایــن زمینــه، بخــش 

ــد.  ــاری دهن ــت را ی صنع
قلمــکاری بــا بیــان اینکــه پیامدهــای منفــی فاصلــه 
گرفتــن دانشــگاه و صنعــت بــه کشــور ضربــه می زند، 
گفــت: ایجــاد ارتبــاط مطلــوب و ارگانیــک بین صنعت 
ــرای  ــه دانشــگاه ب و دانشــگاه مســتلزم آن اســت ک
ــا  ــد و متقاب ــه ده ــکار ارائ ــت راه ــای صنع چالش ه
صنعــت نیــز از تحقیقــات دانشــگاهی حمایــت مالــی 
ــا در کمیســیون کشــاورزی، آب و  داشــته باشــد و م
ــال  ــه دنب ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان محیــط  زیســت ات

ایجــاد ایــن ارتبــاط مطلــوب هســتیم.

واردات افزایش یافت
بــر اســاس تازه تریــن آمــار گمــرک ایــران از تجــارت 
خارجــی کشــور ارزش صــادرات غیرنفتــی ایــران 
بــا کاهــش 5 درصــدی و واردات بــا افزایــش 1۶ 
درصــدی نســبت بــه پنــج ماهــه ســال گذشــته 
همــراه بــوده اســت؛ امــا آمــار حاکــی از بهبــود 
مــاه گذشــته  بــه  نســبت  ایــران  تجــاری   تــراز 

است. 
در پنــج ماهــه اول ســال جــاری تشــریفات گمرکــی 
۶2 میلیــون و 2۶۶ هــزار تــن کاال در گمــرکات کشــور 
تمامــا بــه صــورت الکترونیکــی و بــا کنتــرل کامــل بــه 
روش هوشــمند انجــام شــده کــه از ایــن مقــدار 4۸ 
میلیــون و 41 هــزار تــن ســهم واردات و 14 میلیــون 
و 225 هــزار تــن ســهم کاالهــای صادراتــی غیرنفتــی 

بــود. 
ــدت  ــران در م ــادرات و واردات ای ــوع ارزش ص مجم
یادشــده بــه 3۶ میلیــارد و ۶35 میلیــون دالر رســید 
کــه ایــن رقــم 5.34 درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه 
ســال 13۹5 اســت؛ چــرا کــه مجمــوع تجــارت 
خارجــی ایــران در پنــج ماهــه نخســت ســال گذشــته 

ــود. ــون دالر ب ــارد و ۷۷۸ میلی 34 میلی

کوتاه اخبار 
جوالن تخمه های بی خاصیت چینی 

در بازار
ــکبار  ــل و خش ــندگان آجی ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــر ۷۰ درصــد تخمه هایــی کــه  ــغ ب تصریــح کــرد: بال
در بــازار ایــران بــه فــروش می رســد، چینــی اســت. 
مصطفــی احمــدی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه حجــم 
پاییــن تولیــد کشــور در زمینــه بعضــی از انــواع 
آجیــل، نمونه هــای چینــی بــا حجــم زیــاد وارد بــازار 
شــده اســت و اکنــون در حــوزه انــواع تخمه هــا 
بــازار  محصــوالت  از  توجهــی  جالــب  بخــش 
ــاالی  ــه عنــوان مثــال ب نمونه هــای چینــی اســت؛ ب
۹۰ درصــد از تخمه هــای کــدوی مرمــری چینــی 
ــر  ــغ ب ــز بال ــوده و در حــوزه تخمــه آفتابگــردان نی ب
ــت.  ــن اس ــت چی ــازار در دس ــت ب ــد ظرفی ۸۰ درص
در ارتبــاط بــا تخمــه کــدوی گوشــتی نیــز 5۰ تــا ۶۰ 
درصــد بــازار در اختیــار محصــوالت چینــی قــرار دارد. 
ــه  ــب توج ــه جال ــرد: نکت ــوان ک ــن عن وی همچنی
آنکــه هیــچ یــک از ایــن محصــوالت ارزش غذایــی 
ــی  ــد؛ در حال ــا ظاهــری مناســب دارن ــد و تنه ندارن
کــه آجیــل تولیدشــده در ایــران شــاید از نظــر ظاهــر 
بــه انــدازه نمونه هــای خارجــی شــکیل نباشــد، امــا 
ــر ارزش  ــوده و از نظ ــاوت ب ــم متف ــا دارای طع قطع
ــا نمونه هــای  ــه هیچ وجــه قابــل قیــاس ب غذایــی ب

خارجــی نیســت. 
ــکبار  ــل و خش ــندگان آجی ــه فروش ــس اتحادی رئی
همچنیــن اظهــار کــرد: زمانــی مــا جــزو تنهــا 
صادرکننــدگان آجیــل و خشــکبار بودیــم؛ امــا اکنــون 
رقبــای بســیاری داریــم و در آمریــکا بیشــترین 
ــرایط  ــن ش ــه ای ــود ک ــد می ش ــته تولی ــم پس حج
موجــب شــده مــا پــس از قرن هــا بــه عنــوان 

ــویم.  ــناخته ش ــته ش ــده پس ــن تولیدکنن دومی
ــه کشــت  ــواع تخم ــز ان ــن نی ــه داد: در چی وی ادام
ــر  ــن براب ــدات چندی ــن تولی می شــود کــه حجــم ای
ایــران اســت و شــاید اگــر مــا 1۰ ســال دیگــر هــم 

ــه حجــم آن هــا نرســیم. کار کنیــم، ب

 آغاز واگذاری آزمایشی 
سیم کارت مجازی

پروانــه  صــدور  و  فنــی  بررســی های  معــاون 
ــی  ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
بایــد  مجــازی  اپراتورهــای  اینکــه  بیــان  بــا 
ــوری  ــا هــر اپرات ــد ب ــن باشــند کــه می توانن مطمئ
ــت و  ــزوم خاقی ــاره ل ــد، درب ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــردم  ــه م ــات ب ــه خدم ــد ارائ ســرویس های جدی

ــت.  ــخن گف ــی س ــازار رقابت در ب
صادق عباســی شــاهکوه دربــاره شــرایط اپراتورهای 
ــم  ــه کمیســیون تنظی ــرد: مصوب ــار ک مجــازی اظه
ــل  ــی موبای ــای اصل ــات، اپراتوره ــررات ارتباط مق
ــه  ــازی ک ــور مج ــا دو اپرات ــد ب ــف می کن را موظ
موافقــت اصولــی دارنــد، قــرارداد ببندنــد. بنابرایــن 
هــر ســه اپراتــور قراردادهــای خــود را بســته و بــه 
مــا نیــز اعــام کردنــد و ایــن قراردادهــا هــر کــدام 
حــل ایــراد شــدند. درنهایــت در حــال حاضــر پنــج 
MVNO از مــا پروانــه گرفتنــد و بــا قراردادهایــی 

ــد.  ــت کردن ــم دریاف ــه بســته اند، شــماره ه ک
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه صاحبــان MVNO ها 
ــی  ــاده و شــرایط بازاریاب ــد ســیم کارت ها را آم بای
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــم می کردن ــان را فراه و تبلیغاتش
بعضــی از آن هــا بــه ایــن کار اقــدام کــرده و برخــی 
ســیم کارت نیــز واگــذار کردنــد. از پنــج ســیم کارت 
مجــازی، دو مــورد واگــذاری را بــه صــورت جــدی 
آغــاز کردنــد و یکــی از آن هــا نیــز بــه زودی 
سیـم کارت هـــای آزمایشـــی را ارائـــه خواهـــد                                                                     

کــرد.

هفتــه گذشــته، ســقف نــرخ ســود ســپرده گذاری 
بانکــی از 1۸ بــه 15 درصــد کاهــش یافــت و 
ایــن افــت ســود ســپرده، گمانه زنی هــا را 
ــش داد؛  ــا افزای ــرخ اجاره به ــد ن ــاره رش درب
زیــرا تجربــه دو ســال گذشــته و کاهــش نــرخ 
ــهم  ــش س ــر آن را در افزای ــپرده، اث ــود س س

ــت. ــان داده اس ــی نش ــه خوب ــا ب اجاره به
ــان کارشناســان اقتصــاد مســکن  ــن می در ای
ــرخ  ــش ن ــه کاه ــه اگرچ ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــان  ــرر و زی ــب ض ــدت موج ــود در کوتاه م س
مســتاجران را فراهــم مــی آورد و بــر ایــن 
قشــر فشــار مالــی دوچندانــی را تحمیــل 
می کنــد، امــا در طوالنی مــدت زمینه هــای 
را  بــازار معامــات ملــک  در  ثبــات  بــروز 
مهیــا می ســازد؛ از همیــن رو ایــن دســته 
ــایر  ــر س ــد اگ ــار می کنن ــان اظه از کارشناس
ــم، از  ــرض کنی ــت ف ــادی را ثاب ــل اقتص عوام
ــادل در  ــرمایه، تع ــازار س ــادل در ب ــه تع جمل
ــل را  ــن عوام ــر ای ــن اث ــول و همچنی ــازار پ ب
ثابــت فــرض کنیــم، کاهــش نــرخ ســود 
و  فــروش  و  خریــد  بــر  بانکــی  ســپرده 
ــازار و  ــوازن ب ــکن، ت ــاخت مس ــن س همچنی
رونق بخشــی بــه مســکن اثرگــذار اســت.

در شــرایطی کــه ســقف نــرخ ســود ســپرده ها 
بــه زودی بــه 15 درصــد کاهــش می یابــد، 
ــود،  ــرح می ش ــه مط ــوالی ک ــن س فوری تری
ایــن اســت کــه آیــا ایــن کاهــش نــرخ ســود 
ســپرده، ســهم اجــاره بــه رهــن را تغییــر 
ــاره  ــهم اج ــش س ــب افزای ــد و موج می ده
ــط  ــژه فق ــه  صــورت وی ــه ب ــا اینک می شــود ی
ــر  ــری ب ــد و اث ــش می ده ــا را افزای اجاره به

ــدارد؟ ــه ن ــه و کرای ــهم ودیع س
بــه گــزارش ایران جیــب، فرهــاد بیضایــی 
ــم  رئیــس گــروه سیاســتگذاری دانشــگاه عل
ــود  ــرخ س ــش ن ــر کاه ــاره اث ــت درب و صنع

ــد:  ــا می افزای ــرخ اجاره به ــی برن ــپرده بانک س
اثــر نــرخ ســود ســپرده بــر بــازار اجــاره ناشــی 
ــت.  ــه و تقاضاس ــان عرض ــادل می ــود تع از نب
وی ادامــه می دهــد: زمانــی کــه دولــت نــرخ 
ــد،  ــش می ده ــی را کاه ــپرده بانک ــود س س
ــا  ــن ی ــت ره ــرای دریاف ــران ب ــزه موج انگی
ــل  ــد و تمای ــش می یاب ــکن کاه ــه مس وثیق
آن بــه ســوی دریافــت اجاره بهــا حرکــت 

می کنــد. 

بیضایــی ادامــه می دهــد: امــا بــا توجــه 
ــه  ــازار عرفــی، نســبت رهــن ب ــه اینکــه در ب ب
ــرخ ســود ســپرده بانکــی تبعیــت  اجــاره از ن
می کنــد و در ایــن میــان در حالــی کــه نــرخ 
ســود ســپرده 15 درصــد اســت، نــرخ تبدیــل 
رهــن بــه اجــاره، 3۰ درصــد اســت، بنابرایــن 
ــل  ــه تمای ــوند ک ــب می ش ــام موج ــن ارق ای
موجــر بــرای دریافــت اجاره بهــا افزایــش 

ــد. یاب
ــکن  ــد مس ــناس ارش ــن کارش ــه ای ــه گفت ب
بانکــی  نــرخ ســود ســپرده  بــا کاهــش 
نــدارد.  را  قبلــی  مســکن کارکــرد  وثیقــه 
صورتــی  در  و  ســال های گذشــته  در  اگــر 
اجــاره  ســهم  تغییــر  بــا  مســتأجر   کــه 

ــد  ــت کن ــن را پرداخ ــت ره ــن می توانس و ره
و منبــع مالــی خــود را بــرای پرداخــت اجــاره 
در بانــک ســپرده گذاری کنــد، بــا کاهــش 
نــرخ ســود ســپرده بانکــی، ایــن امتیــاز هــم 

ــود.  ــه می ش ــتأجر گرفت از مس
ــوان شــاهد  ــه می ت وی اظهــار می کنــد: چگون
کاهــش اثرگــذاری افــت نــرخ ســود ســپرده 
بــر بــازار اجــاره باشــیم یــا اینکــه چگونــه ایــن 
ــدان  ــتیجار چن ــازار اس ــد در ب ــدام می توان اق
اثرگــذار نباشــد؟ در شــرایطی کــه عرضــه 
ــا  ــه تقاض ــبت ب ــاره نس ــازار اج ــبی در ب مناس
ــه  ــم عرض ــی حج ــد، یعن ــته باش ــود داش وج
بیشــتر از تقاضــا باشــد، همیــن موضــوع 
موجــب می شــود کــه دســت برتــر بــا موجــر 
ــر مســتأجر وارد  ــدان ب نباشــد و فشــار دوچن

نشــود.
 افزایش قیمت اجاره با کاهش 

نرخ سود
بیضایــی تصریــح می کنــد: وجــود مابه التفــاوت 
میــان نــرخ تبدیــل رهــن بــه اجــاره بــا نــرخ 
ــا  ــش اجاره به ــه افزای ــر ب ــپرده منج ــود س س
ــن و  ــان ره ــهم می ــر س ــا ب ــده و تنه ــم ش ه

ــوده اســت.  ــذار نب ــاره اثرگ اج
مســکن  سیاســتگذاری  گــروه  رئیــس 
ــد:  ــه می ده ــت ادام ــم و صنع ــگاه عل دانش
ــون  ــدی ۶۰ میلی ــر واح ــه اگ ــوان نمون ــه  عن ب
تومــان رهــن کامــل باشــد و موجــر بخواهــد 
ســهم رهــن و اجــاره را تغییــر دهــد، مســتأجر 
ــاره پرداخــت  ــا اج ــن ب ــون ره ــد 3۰ میلی بای
کنــد؛ بــه همیــن دلیــل مســتأجر  3۰ میلیــون 
ســپرده گذاری  بانــک  در  را  باقی مانــده 
می کنــد؛ در ایــن شــرایط موجــر، اجــاره را بــا 
نــرخ ســود 3۰ درصــد حســاب کــرده اســت؛ 
ــود  ــد س ــا 15 درص ــک تنه ــه بان ــی ک در حال
ــت  ــه پرداخ ــود ک ــب ش ــن موج ــد؛ ای می ده

مابه التفــاوت نــرخ ســود ســپرده و نــرخ 
ــتأجر  ــده مس ــر عه ــاره ب ــازار اج ــل در ب تبدی

ــد.  باش
ــد: ممکــن اســت کاهــش  ــه می کن وی اضاف
قیمــت  بــر  بانکــی  ســپرده  ســود  نــرخ 
کلــی اجــاره اثرگــذار نباشــد؛ امــا وجــود 
ــه  ــن ب ــرخ ره ــل ن ــان تبدی ــاوت می مابه التف
ــرخ ســود ســپرده موجــب فشــار  اجــاره و ن

بــر مســتأجر می شــود. 
ایــن کارشــناس ارشــد مســکن می گویــد: در 
ــن  ــون ره ــت 3۰ میلی ــه پرداخ ــاال ک ــال ب مث
ــه را  ــون بقی ــتأجر 3۰ میلی ــد، مس ــرح ش مط
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــپرده گذاری می ک ــک س در بان
ــه  ــان را ماهان ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ــک میلی ی
بــه موجــر بپــردازد؛ یعنــی جــدا از 3۰ میلیــون 
رهــن بایــد ۶۰۰ هــزار تومــان ماهانــه بپــردازد؛ 
بــا شــرایط فعلــی و کاهــش نــرخ ســود 
ســپرده، مســتأجر 35۰ هــزار تومــان ماهانــه 
از بانــک دریافــت می کنــد و بایــد 25۰ هــزار 

ــردازد.  ــه را از جیــب بپ تومــان بقی
بیضایــی بــا اشــاره بــه ایجــاد فشــار بــه 
ــپرده  ــود س ــرخ س ــش ن ــا کاه ــتأجر ب مس
بانکــی اظهــار می کنــد: ایــن اقــدام )کاهــش 
ــش  ــوار را افزای ــای خان ــود( هزینه ه ــرخ س ن

می دهــد. 
نــرخ مشــخص  یــک  اعــام  دربــاره  وی 

بــرای اجاره بهــا در هــر ســال در راســتای 
افزایــش نیافتــن افسارگســیخته اجاره بهــا 
می گویــد: اعــام یــک نــرخ مشــخص بــرای 
اجاره بهــا در ایــران، اجرانشــدنی اســت؛ البته در 
کشــورهایی کــه ســاختار سوســیال دموکــرات 
دارنــد ماننــد کشــورهای اســکاندیناوی، آلمان 
و دانمــارک، دولــت ایــن سیاســت را اجرایــی 
می کنــد و نــرخ اجــاره مشــخص اســت؛ 
ــال،  ــن س ــرای چندی ــت ب ــن اس ــی ممک حت
ــاره  ــت اج ــد و دول ــت بمان ــاره ثاب ــرخ اج ن

ــد. ــاره را نمی ده ــرخ اج ــش ن افزای
 نبود ابزار کنترل احتکار مسکن

مســکن  سیاســتگذاری  گــروه  رئیــس 
در  می افزایــد:  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه 
ــی و  ــای کنترل ــه ابزاره ــران، اشــراف الزم ب ای
حــوزه امــاک نداریــم و شــفافیت اطاعاتــی 
ــد؛  ــی و مســکن وجــود ندارن در حــوزه مالیات
ــن  ــده ای ــورهای ذکرش ــه در کش ــی ک در حال
اجــرای  امــکان  و  دارد  وجــود  شــفافیت 
ــت.  ــر اس ــم امکان پذی ــا ه ــه طرح ه این گون
در صورتــی کــه  بیــان می کنــد:  بیضایــی 
ــرخ  ــه ن ــه ب ــا توج ــی ب ــورها، مالک در آن کش
ــد  ــه واح ــرای عرض ــی ب ــده تمایل مشخص ش
ــا اســتفاده از  خــود نداشــته باشــد، دولــت ب
ــع از اجــرای  ــد مان ــی می توان ــای کنترل ابزاره

ــم شــود. ــن تصمی ای

بررسی تأثیر کاهش سود بانکی بر بازار مسکن

 معادله پیچیده 
سود بانکی و مسکن

معــاون کنتــرل آفــات ســازمان حفــظ نباتــات از ثبــت بیش از 
هــزار برنــد کــود و ســم در کشــور خبــر داد و گفــت: هم اکنــون 

بیــش از ۶۰ ســم جدیــد دنیــا در کشــور بــه ثبت رســید. 
ــاح نمایشــگاه تخصصــی دام،  ــن افتت ــی در آیی ــی ابطال یحی
ــزات کشــاورزی  ــان، ماشــین آالت، ادوات و تجهی ــور، آبزی طی
ــای  ــی در حوزه ه ــای فراوان ــرد: ظرفیت ه ــار ک ــل اظه در آم

ــور و شــیات وجــود دارد.  ــف کشــاورزی، طی مختل
معــاون کنتــرل آفــات ســازمان حفــظ نباتــات کشــور بــا بیــان 
ــار  ــن در هکت ــن ت ــزارع چندی ــروز از م ــاورزان ام ــه کش اینک
ــز  ــی نی ــه کیف ــادآور شــد: در زمین ــد، ی ــد محصــول دارن تولی
الزم اســت تــا دانــش کافــی در زمینــه بخش هــای مختلــف 

ــد.  کشــاورزی افزایــش یاب
وی بــا بیــان اینکــه شناســایی ظرفیت هــای کشــاورزی منطقــه 
ــت:  ــت، گف ــتاوردهای نمایشگاه هاس ــی آن از دس ــش فن و دان

بایــد بــرای مــردم جامعــه غــذای کافــی و ســالم تهیــه شــود. 
معــاون کنتــرل آفــات ســازمان حفــظ نباتــات کشــور با اشــاره 
بــه اینکــه در مازنــدران بــه مباحثــی ماننــد گل و گیــاه، ذخایــر 
ــی  ــه چندان ــاورزی توج ــه کش ــته ب ــع وابس ــیاتی، صنای ش
نشــده، اظهــار کــرد: بایــد محصــوالت کشــاورزی کیفــی 

شــوند. 
ابطالــی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 5۰۰۰ برنــد بــرای کــود و 
ســم در دنیــا ثبــت شــده، تصریــح کــرد: تاکنــون 12۰۰ ثبــت 
برنــد ســموم کشــاورزی در کشــور انجــام شــده کــه ۶۸۰ برنــد 
ــم  ــش از ۶۰ س ــون بی ــرار دارد و هم اکن ــی ق ــت بررس در دس

جدیــد دنیــا در کشــور بــه ثبــت رســید.
 در حاشــیه ایــن مراســم ســامانه مدیریــت اطاعــات صنعــت 
ــی   ــور رونمای ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــران نی ــور ای طی

شــد.

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر دالیــل افزایــش 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــریح و عن ــکه را تش ــا و س ــت ط قیم
قیمــت طــا طــی چنــد روز گذشــته رکــورد پنــج ســال 
گذشــته را زده و هــر گــرم طــای 1۸ عیــار بــه بیــش 

ــت.  ــیده اس ــان رس ــزار توم از 12۰ ه
محمــد کشــتی آرای دربــاره دالیــل گرانــی ســکه و طــا 
ــر و همچنیــن افزایــش قیمت هــا  طــی روزهــای اخی
ــاق  ــته اتف ــد روز گذش ــت: در چن ــروز گف ــازار ام در ب
عجیــب طوفانــی اســت کــه در آمریــکا اتفــاق افتــاده 
ــت  ــادی تح ــائل اقتص ــی از مس ــده خیل ــث ش و باع

ــد.  تأثیــر قــرار بگیرن
ــه  ــاد منطق ــدر در اقتص ــان آنق ــن طوف ــزود: ای وی اف
ــف شــده  ــه ارزش دالر تضعی ــر گذاشــته ک ــکا اث آمری
اســت؛ از طرفــی چــون ایــن طوفــان در تگــزاس اتفــاق 

ــاخص های ارزش  ــی از ش ــده خیل ــث ش ــاده باع افت
ــد.  ــدا کن ــه شــدت کاهــش پی ســهام در آن منطقــه ب
ــه داد: از طــرف  ــر ادام ــه طــا و جواه ــس اتحادی رئی
دیگــر افزایــش ارزش یــورو در مقابــل دالر باعــث 
ــد و درنتیجــه  ــدا کن ــه ارزش دالر کاهــش پی شــده ک
ــاال  ــش ارزش دالر ب ــه کاه ــه ب ــا توج ــا ب ــت ط قیم

ــت.  ــیده اس ــش از 1322 دالر رس ــه بی ــه و ب رفت
کشــتی آرای عنــوان کــرد: از ســوی دیگــر نیــز تاثیــرش 
در بــازار داخلــی ایــن بــوده کــه همیــن افزایــش 
قیمــت جهانــی ســبب شــد کــه قیمــت طــا و ســکه 
رشــد زیــادی پیــدا کنــد؛ بــه طــوری کــه قیمــت هــر 
گــرم طــای 1۸ عیــار پــس از پنــج ســال بــه باالتریــن 
ــه  ــیده ک ــان رس ــزار توم ــش از 12۰ ه ــی بی ــم یعن رق

ایــن رکــورد جدیــدی اســت.

2.6 درصد، کاهش تولید چای30 میلیون بشکه، صادرات نفت 
در ماه میالدی گذشته

 هزار میلیارد تومان 
بدهی وزارت نیرو

مدیــر اجرایــی ســندیکای کارخانه هــای چــای شــمال کشــور از 
کاهــش ۲۴ درصــدی تولیــد چــای در کشــور خبــر داد.

ــران در مــاه گذشــته میــادی  میــزان صــادرات نفــت خــام ای
هــزار   600 و  میلیــون   ۲ حــدود  بــه  مــرداد(  اوایــل  )ژوئــن- 

رســید. بشــکه 

سرپرســت وزارت نیــرو میــزان کلــی بدهــی ایــن وزارتخانــه را 
بــه پیمانــکاران و بانک هــا ۳0 هــزار میلیــارد تومــان اعــام 

کــرد.
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،،
هفتــه گذشــته، ســقف نــرخ ســود 
بــه 15  از 18  بانکــی  ســپرده گذاری 
درصــد کاهــش یافــت و ایــن افــت 
ســود ســپرده، گمانه زنی هــا را دربــاره 

رشــد نــرخ اجاره بهــا افزایــش داد

پروژه های افتتاحی امور برق شهرستان فالورجان به مناسبت هفته دولت
مبلغ به میلیون ریال عنوان ردیف

380 جابجایی شبکه خیابان مالصدرا  فالورجان  1

270 رفع حریم شبکه فشار متوسط مسکن مهر قهدریجان  2

800 بهسازی و جابجایی شبکه فشار متوسط میدان ورودی پیربکران 3

850 تقویت ترانس و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف خیابان باهنر یزدآباد 4

750 احداث شبکه و نصب ترانس محله اجگرد 5

400 نصب ترانس و تبدیل سیم به کابل خیابان عمار یاسر فالورجان 6

500 احداث شبکه و نصب ترانس خیابان گلزار شهدای گارماسه 7

550 نصب ترانس جدید خیابان دانش شمالی روستای زفره 8

600 احداث شبکه و نصب ترانس روستای حسین آباد 9

200 احداث شبکه جهت رفع ضعف ولت خیابان رجایی قهدریجان 10

450 روشنایی بلوار امام رضا روستای جوجیل 11

750 نصب ترانس و بهینه سازی شبکه روستای دشتلو 12

300 جابجایی و بهسازی شبکه روستای دارگان 13

300 جابجایی پایه های روستای محله حبیب آباد پیربکران 14

5000 تبدیل بیش از 10 کیلومتر از شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار  15

2000 تعویض بیش از 200 اصله پایه فرسوده  16

مدیــر کل فنــاوری اطاعــات ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
ــن  ــتری تلف ــرای رجیس از اج
مهرمــاه  پایــان  از  همــراه 

ــر داد.  خب
حمیدرضــا دهقانی نیــا اظهــار 
کــرد: طــی روزهــای گذشــته 
بــا حضــور تمــام بخش هــای 
فعــال و مرتبــط در ایــن حوزه 
جلســات متعــددی برگــزار 

شــده و در قالــب ایــن جلســات تصمیــم گرفتــه شــد طــرح 
ــود.  ــی ش ــاه اجرای ــان مهرم ــراه از پای ــن هم ــتری تلف رجیس
وی در عیــن حــال عنــوان کــرد: یکــی از ضرورت هــای اجــرای 
ایــن طــرح آن بــود کــه بیــش از ۹۰ درصــد واردات ایــن حــوزه 
از مجــاری غیرقانونــی و قاچــاق تأمیــن می شــد؛ حــال اگــر 
قیمــت هــر گوشــی را بــه طــور متوســط 13۰ تــا 1۶5 دالر در 
ــن  ــارد دالر ارزش ای ــادل 1.۸ میلی ــی مع ــم، رقم ــر بگیری نظ

ــود.  ــازار می ش ب
مدیــر کل فنــاوری اطاعــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز در عیــن حــال عنــوان کــرد: اکنــون در طــول ســال 12 تــا 
ــه از  ــاز کشــور اســت ک ــورد نی ــراه م ــون گوشــی هم 14 میلی
ایــن عــدد حــدود یــک میلیــون آن بــه واســطه تولیدکننــدگان 
ــه  ــون دســتگاه ب ــی تأمیــن می شــود و حــدود دو میلی داخل
ــود؛  ــور می ش ــی وارد کش ــادی قانون ــمی و از مب ــورت رس ص
ــه  ــراه ب ــون گوشــی هم ــا 12 میلی ــان حــدود 11 ت ــا همچن ام
ــاماندهی  ــرای س ــد ب ــه بای ــود ک ــاق وارد می ش ــورت قاچ ص

ــد.  ــه می ش ــی گرفت ــش تصمیم ــن بخ ای
ــان  ــا همزم ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا در پاس دهقانی نی

ــری  ــز تغیی ــی نی ــای گمرک ــتری در تعرفه ه ــرای رجیس ــا اج ب
صــورت خواهــد گرفــت، اظهــار 
گمرکــی  تعرفه هــای  کــرد: 
نکــرده و در حــد  تغییــری 
همــان 5 درصــد قبلــی باقــی 

می مانــد. 
ــرد:  ــوان ک ــن عن وی همچنی
در طــول مــدت باقی مانــده 
کــه  اســت  آن  بــر  قــرار 
ــر  ــرح را ب ــن ط ــانی ای ــث اطاع رس ــط بح ــای مرتب بخش ه
عهــده بگیرنــد تــا اجــرای ایــن طــرح بــه گونــه ای باشــد کــه 
کمتریــن اصطــکاک را بــه همــراه داشــته باشــد و مــردم دچار 

ــوند.  ــکلی نش مش
رجیســتری گوشــی های همــراه، طرحــی اســت کــه در قالــب 
ــی در  ــدگان قانون ــل توســط واردکنن آن شــماره ســریال موبای
گمــرک و ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات رادیویــی ثبــت 
ــوان  ــرای کاهــش قاچــاق عن ــی ب ــن طــرح راه می شــود. ای
ــار در دولت هــای گذشــته  شــده کــه پیــش از ایــن هــم دو ب
بــه صــورت ناموفــق اجرایــی شــده و افــراد ســودجو موفــق بــه 
کپــی کــردن کــد IMEI گوشــی های قاچــاق شــده بودنــد. در 
دولــت قبــل نیــز تاریخ هــای متعــددی بــرای اجرایــی شــدن 
ایــن طــرح اعــام شــد؛ امــا در نهایــت محمــود واعظــی )وزیر 
ارتباطــات دولــت یازدهــم( اجــرای طــرح رجیســتری موبایــل 
را بــه دولــت دوازدهــم موکــول کــرد. حــال بایــد دیــد پــس 
از اینکــه چندیــن بــار بــا وجــود وعده هــا اجــرای ایــن طــرح 
در دقیقــه ۹۰ بــه تعویــق افتــاده، آیــا ایــن بــار شــاهد اجــرای 

رجیســتری خواهیــم بــود یــا نــه؟

اجرای رجیستری موبایل از پایان مهرماه

آب معدنی دماوند
ــابه  ــد نوش ــده و تولی ــد آب بسته بندی ش ــه تولی ــد در زمین ــی دماون ــای معدن ــرکت آب ه ش
ــی  ــس از بررس ــه پ ــه فرانس ــرکت پری ــال 1352 ش ــد. س ــت می کن ــران فعالی گازدار در ای
چشــمه های معدنــی در ایــران، ســفره زیرزمینــی چشــمه اعــا را بــا توجــه بــه خصوصیــات 
آب آن تأییــد و بــرای اولیــن بــار در ایــران اقــدام بــه احــداث کارخانــه بســته بندی آب کــرد. 
ســال 135۶ آب معدنــی دماونــد بــه مرحلــه تولیــد رســید. شــرکت آب معدنــی دماونــد در 
ســال 13۸۶ بــا هــدف تولیــد بیشــتر بــه خریــد و نصــب خــط تولیــد جدیــد ســاخت کرونس 
ــاعت  ــری در س ــزار بط ــت 3۶ ه ــا ظرفی ــودکار ب ــد خ ــط تولی ــن خ ــرد. ای ــدام ک ــان اق آلم
راه انــدازی شــد. ســال 13۷۷ شــرکت آب هــای معدنــی دماونــد همــکاری بــا ویشــی را آغــاز 
ــون فرانســه واگــذار کــرد.  ــه شــرکت دن کــرد. ســال 13۸۶ ویشــی تمــام ســهام خــود را ب
ســال 13۸۶ شــرکت آب هــای معدنــی دماونــد اقــدام بــه خریــد و نصــب خــط تولیــد جدیــد 
بــا ظرفیــت تولیــد 3۶۰۰۰ بطــری در ســاعت کــرد. شــرکت آب معدنــی دماونــد هم اکنــون 4۰ 
درصــد از بــازار مصــرف آب بســته بندی را در اختیــار دارد. ایــن شــرکت دارای اســتاندارد ملــی 
ایــران و اســتاندارد بین المللــی ایــزو سیســتم مدیریــت محیــط زیســت، سیســتم مدیریــت 

کیفیــت و سیســتم مدیریــت ایمنــی غذایــی اســت.

تولید ملی

روابط عمومی امور برق فالورجان

رکوردشکنی طال در بازار 60 سم جدید کشاورزی به ایران آمد
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 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۶,۰۰۰ ریال 

  یوان چین 

۹,۲۷۰ ریال 

  رینگت مالزی 

۱۰,۴۳۰ ریال 

  ریال عربستان

۱۰,۵۵۳ ریال 

  درهم امارات 

۱۱,۴۶۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۵۱,۰۹۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۴۶,۵۸۶ ریال 

  یورو 

۳۸,۶۳۰ ریال 

  دالر آمریکا 



کوتاه از نصف جهان
 نماینده ولی  فقیه در استان اصفهان 
در جمع مسئوالن و کارمندان دولتی:

اگر اشتباهی کردید به مردم بگویید
ــژاد در آییــن گرامیداشــت  آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
ــاب  ــی اصح ــت: وقت ــار داش ــر اظه ــی و باهن ــهیدان رجای ش
امــام حســین)ع( بــرای وداع بــه خیمــه حضــرت می آمدنــد 
حضــرت در چشم هایشــان اشــک جمــع می شــد. حضــرت از 
شــهادت یکــی از یــاران خــود ناراحــت شــد و آن  هــم حضــرت 
ــهید  ــه ش ــد ک ــحال می ش ــه خوش ــرای بقی ــود و ب ــاس ب عب

ــر می شــدند. شــدند؛ چــرا کــه عاقبــت  بخی
ــوق  ــت: از حق ــان گف ــتان اصفه ــه در اس ــی  فقی ــده ول نماین
مــردم نیــز ایــن اســت کــه حاکــم هیــچ  چیــزی مگــر اســرار 
ــد؛ امــا بقیــه چیزهــا را بایــد  جنگــی را از مــردم مخفــی نکن
صادقانــه بــه مــردم بگوییــم. اگــر بی تدبیــری کردیــم و کاری 
را اشــتباه انجــام دادیــم یــا اصــا انجــام ندادیــم بــه مــردم 

بگوییــم.
طباطبایی نــژاد خطــاب بــه کارمنــدان و مســئوالن خاطرنشــان 
ــران  ــرد، کل ای ــک اداره ای را خــراب ک ــر مســئولی ی ــرد: اگ ک
را خــراب کــرده اســت؛ چــرا کــه اگــر مقــام واالتــری داشــت 
ــان  ــر هم ــی آورد و اگ ــار م ــه ب ــز ب ــتری نی ــای بیش خرابی ه
اداره خــود را آبــاد کــرده، گویــی کل ایــران را آبــاد کــرده اســت. 
ــاق  ــه آن ات ــاق ب ــن ات ــوردن و از ای ــی خ ــا چای ــان را ب وقتت

رفتــن تلــف نکنیــد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی و 
دولتی در استان 

ــش  ــارکت بخ ــرای مش ــتر ب ــت: بس ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــت و  ــم اس ــان فراه ــتان اصفه ــی در اس ــی و دولت خصوص

ــد دارد. ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــتان ب ــت کان اس مدیری
رســول زرگرپــور در آییــن افتتــاح پروژه هــای شهرســتان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــرون ب ــران و ک تی
اینکــه بیــش از هــزار و ۶۰۰ پــروژه در ایــن هفتــه در اســتان 
ــداث  ــرای اح ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــاح می ش ــان افتت اصفه
ــارد  ــزار و ۵۰۰ میلی ــر ۲۶ ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــن پروژه ه ای

ــت. ــده اس ــه ش ــال هزین ری
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه تدبیــر مدیریــت اســتان برای 
زمینــه و بسترســازی جهــت حضــور و ورود بخــش خصوصــی 
ــرای مشــارکت بخــش خصوصــی و  ــان داشــت: بســتر ب بی
ــت کان  ــم اســت و مدیری ــان فراه ــی در اســتان اصفه دولت

اســتان بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارد.
وی ادامــه داد: واگــذاری پروژه هــای دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی بــرای ســرعت در انجــام کار و توســعه خدمت رســانی 
مهــم اســت و تعــدادی از پروژه هــای ایــن اســتان بــرای 
ــرای تکمیــل اعــام شــده  ــه بخــش خصوصــی ب واگــذاری ب

اســت.

۱۰ هزار نگهبان محله تحت نظارت 
مستقیم پلیس اصفهان 

ــان،  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــی، فرمان ــردار معصوم بیگ  س
ســه راهبــرد اصلــی نیــروی انتظامــی را بــرای تامیــن امنیــت 
جامعــه اســتفاده از نقــش مــردم، به کارگیــری فناوری هــای 
روز دنیــا و افزایــش مهارت هــا و توانمندی هــای کارکنــان 

عنــوان کــرد. 
وی دربــاره اســتفاده از نقــش مــردم در ایجــاد امنیــت گفــت: 
هم اکنــون بیــش از 1۰۰ هــزار نگهبــان محلــه در سراســر 
ــای  ــی ایف ــروی انتظام ــتقیم نی ــارت مس ــت نظ ــور تح کش
نقــش می کننــد کــه در کاهــش و پیشــگیری از جرایــم 

ــتند. ــر هس ــیار مؤث بس

معماری بناهای بوم گردی متناسب با 
فرهنگ و معماری منطقه 

فریــدون هللا یــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه 
ایجــاد اقامتگاه هــای بوم گــردی اظهــار داشــت: اولویــت 
جــدی میــراث فرهنگــی ایــن اســت کــه معمــاری بناهــا در 
بوم گــردی، ســنتی و متناســب بــا مصالــح و معمــاری همــان 

ــد. ــه باش منطق
وی افــزود: در بخشــی از مناطــق اســتان کــه پیشــینه تاریخی 
ــت  ــز باف ــتاها نی ــه روس ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــری دارن غنی ت

قدیمــی و ســنتی داشــته باشــند.

 تور کنسرت »آواز پارسی « 
در اصفهان 

کنســرت »آواز پارســی«  شــهرام ناظــری و حافــظ ناظــری بــا 
ــدون و ضحــاک شــاهنامه  ــی از داســتان فری اجــرای قطعات
فردوســی  بــه همــراه گزیــده ای از کنســرت ناگفتــه و قطعــات 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــز در اصفه خاطره انگی
تــور کنســرت »آواز پارســی « اســتاد شــهرام ناظــری و حافــظ 
ناظــری پــس از اســتقبال ۲۰ هــزار نفــری در تهــران و شــیراز، 
بــه اصفهــان می رســد. ایــن برنامــه شــامل اجــرای قطعاتــی 
از داســتان فریــدون و ضحــاک شــاهنامه فردوســی  بــه 
همــراه گزیــده ای از کنســرت ناگفتــه و قطعــات خاطره انگیــز 
شــهرام ناظــری اســت و در روزهــای پنجشــنبه 1۶ و جمعــه 
17 شــهریورماه در کاخ مجلــل چهلســتون بــرای نخســتین بار 

ــود. ــزار می ش ــان برگ در اصفه

دو نماینده اصفهانی در جمع 
منظم ترین نمایندگان مجلس 

ــه  ــدگان در 3 ماه ــن نماین ــن و فعال تری ــامی  منظم تری اس
نخســت اجاســیه دوم مجلــس دهــم در جلســه علنــی امروز 
پارلمــان در جلســات صحــن و کمیســیون های مجلــس 
توســط هیئت رئیســه اعــام شــد. حســن کامــران  دســتجردی 
حاجی دلیگانــی  حســینعلی  و  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
ــد  ــی بودن ــه نمایندگان ــهر از جمل ــردم شاهین ش ــده م نماین
کــه منظم تریــن حضــور را در صحــن علنــی مجلــس و 

کمیســیون های تخصصــی پارلمــان داشــته اند.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

 محمــد شــریعتمداری، وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت، در مراســم شــهدای هفتــم تیــر در 
مســجد مصــای قــدس اصفهــان اظهــار کرد: 
دولــت شــهید باهنــر و رجایــی زمــان کوتاهــی 
بــر قــدرت نشســت و بــر ایــران اســامی 
ــرکات  ــد؛ ب ــم ران ــه حک ــوه مجری ــوزه ق در ح
اخاقــی و ســجایای اخاقــی ایــن دو بزرگــوار 
ــود، ســبب  ــورد توجــه ب ــه در کار و عمــل م ک
شــد تــا ایــن شــهیدان الگــوی مدیریــت 

ــد. اســامی شــوند و جــاودان باقــی بمانن
وی ادامــه داد:  کتابــی از بیانــات رهبــر معظــم 
ــه  ــی ک ــائل اخاق ــه و در آن مس ــاب تهی انق
ــده  ــرح ش ــد، مط ــت کنن ــد رعای ــران بای مدی
اســت. ایــن ویژگی هــا در رفتــار شــهیدان 

ــت. ــود داش ــی وج ــر و رجای باهن
و  تقــوا  اینکــه  بیــان  بــا  شــریعتمداری 

ــات شهداســت،  ــن صف ــزکاری از بارزتری پرهی
ــی  ــر در زندگ ــورد توجــه دیگ ــه م ــزود: نکت اف
شــهید رجایــی، نظــم و انضبــاط بــود. وی 
ــش  ــه کارهای ــرر ب ــاعت مق ــواره رأس س هم

می کــرد.  رســیدگی 
خصلــت دیگــر ساده زیســتی بــود. همچنیــن 
مــردم  عرفــی  زندگــی  بــه  شــهید  ایــن 
ــرام  ــردم احت ــرف م ــه ع ــت و ب ــه داش توج
می گذاشــت؛ همــواره بــرای مــردم زمــان 
داشــت و هیــچ گاه بــا مــردم بدرفتــاری نکــرد.

ــان  ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
اینکــه ایــن ویژگــی  باید سرمشــق و ســرلوحه 
ــد  ــد، تاکی ــردم باش ــا م ــئوالن ب ــورد مس برخ
کــرد: مــردم بــا امیــد بــه مســئوالن مراجعــه 
مســئولی  نیســت  شایســته  و  می کننــد 
ــر  ــل دیگ ــر دلی ــا ه ــتگی ی ــل خس ــه دلی ب

ــد. ــورد کن ــردم برخ ــا م ــه ب بی حوصل
وی بــا بیــان اینکــه شــهید رجایــی ســعی در 

ایــن داشــت تــا بــه همــه مراجعه کننــدگان بــا 
رویــی گشــاده پاســخ دهــد، گفــت: مســئوالن 
جمهــوری اســامی بایــد خدا را شــاکر باشــند 
ــردم  ــه م ــد ک ــرار گرفته ان ــه در جایگاهــی ق ک
ــن  ــد؛ ای ــه آن هــا مراجعــه می کنن ــد ب ــا امی ب
از  رده  هــر  در  اســت کــه  کمتریــن کاری 

ــم. ــام دهی ــم انج ــئولیت می توانی مس
 تشریفات مسئوالن مردم را 

آزرده خاطر می کند
 شــریعتمداری بــا اشــاره بــه اینکــه رســیدگی 
ــی  ــهید رجای ــور ش ــردم در رأس ام ــه کار م ب
بــود، تصریــح کــرد: ایشــان حتی در ســفرهای 
اســتقبالش  بــه  مســئولی  اگــر  اســتانی 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــت می ش ــت، ناراح می رف
اســت کــه امــروزه برخــی مســئوالن بســیار به 
دنبــال تشــریفات و تجمــات زندگــی هســتند 
ــه  ــوم جامع ــی عم ــا ســطح زندگ و خــود را ب
تطبیــق نمی دهنــد و ایــن امــر باعــث آزردگــی 

ــود. ــردم می ش م
 مسئوالن باید به مسیر خدمت به 

مردم بازگردند
ــی مســئوالن  ــد ســطح زندگ ــزود: نبای وی اف
ــته  ــردم داش ــوم م ــا عم ــی ب ــاوت فاحش تف
مــردم  و  غذایــی کــه کارمنــدان  و  باشــد 
می خورنــد بــا غــذای مســئوالن متفــاوت 
باشــد؛ بایــد بــا الگــو قــرار دادن عملکــرد 
شــهیدان بزرگــوار بــه مســیر خدمــت بــه 

مــردم بازگردیــم.
ــان  ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ســال   4۰ در  اســامی  جمهــوری  اینکــه 
ــار  ــته، اظه ــیاری داش ــات بس ــته خدم گذش
ــان  ــه اشــتغال در کشــور همچن کــرد: در زمین
ــه  ــتیم؛ ب ــه رو هس ــدی روب ــکات ج ــا مش ب

نوعــی کــه رهبــر معظــم انقــاب بزرگ تریــن 
معضــل کشــور را بیــکاری می داننــد.

همــه  کــرد:  خاطرنشــان  شــریعتمداری 
ــد؛  ــت کنن ــتغال هم ــرای اش ــد ب ــا بای نهاد ه
دوازدهــم  دولــت  در  بتوانیــم  امیدواریــم 
ــاد  ــروم ایج ــاط مح ــی در نق ــتغال را حت اش

ــم. کنی

وی اضافــه کــرد: در ایــن راســتا بایــد بــا 
ــی در  ــی و خارج ــرمایه های داخل ــذب س ج
ــا  ــم و ب ــاش کنی ــکاری ت ــع بی ــتای رف راس
ایجــاد آرامــش جامعــه را بــه ســمت وحــدت 
هدایــت کنیــم تــا کار و تــاش در ایــن کشــور 

ــد. ــور یاب ــروز و ظه ب
مســیر  در  کشــور  افــزود:  شــریعتمداری 
آبادانــی قــرار دارد و تــاش بــرای ایجــاد 
جمهــوری  مدنظــر  مســائل  از  زیربناهــا 

اســت.  اســامی 
ــات  ــم خدم ــت یازده ــت در دول ــر بهداش وزی
ــه در  بســیار بزرگــی صــورت داده اســت؛ البت
بعضــی از زمینه هــا بــا مشــکاتی مواجــه 

ــتیم. هس

 اگر قانون اجرا می شد، زاینده رود 
خشک نمی شد

ــان در  ــده مــردم اصفه حســن کامــران، نماین
ــن مراســم  ــس شــورای اســامی، در ای مجل
اظهــار کــرد: هــر ســاله ایــن مراســم بــه یــاد 
شــهید باهنــر و رجایــی برگــزار شــده و امســال 
نیــز بــه  رســم ســال گذشــته از خانــواده 

ــود. ــر می ش ــرم تقدی ــع ح ــهدای مداف ش
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
ــی  ــه داد: شــهید رجای شــورای اســامی ادام
دولتمــردی ساده زیســت بــود؛ امــا امــروز 
خــوی اشــرافیگری زیــاد شــده اســت. حاکــم 
ــاد  ــا اقتص ــرد ت ــخت بگی ــود س ــر خ ــد ب بای
ــک  ــرای ی ــر ب ــرد. تکب ــکل بگی ــی ش مقاومت

ــت. ــم اس ــس س رئی
ــان  ــتاندار اصفه ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فــردی پاکدســت و عاقــل اســت، افــزود: بــه 
ــدم؛  ــادآور ش ــه را ی ــه نکت ــد س ــت جدی دول
را  اربــاب  رجــوع  تکریــم  آنکــه  نخســت 
سرمشــق خــود قــرار دهنــد؛ چــرا کــه تکریــم 
ــی  ــهید رجای ــی ش ــیره عمل ــوع س ــاب  رج ارب

ــود. ب
 دومیــن مســئله، ساده زیســتی مســئوالن 
اســت. شــهید رجایــی در ســازمان ملــل جــای 
شــاق های زندان هــای شــاه را در کــف پــای 

خــود بــه حضــار نشــان داد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــر دادم  ــت تذک ــه دول ــه داد: ب ــامی ادام اس
کــه بــه اجــرای قانــون توجــه کنــد. اگــر 
ــده رود خشــک  ــود، زاین ــون اجــرا شــده ب قان
نمی شــد. مــردم اصفهــان بســیار نجیــب 
هســتند و اگــر اعتراضــی هــم داشــته باشــند 
در چارچــوب قانــون آن را بیــان می کننــد.

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــت  ــازی، در نشس ــس اداره راه و شهرس ــفیع، رئی ــی پورش مجتب
و  راه  اداره  اقداماتــی کــه  عمده تریــن  کــرد:  اظهــار  خبــری 
شهرســازی در ســال ۹۶ انجــام داده در موضــوع اراضــی و تعییــن 
ــم  ــی حری ــی اراض ــدود ثبت ــی و ح ــاک دولت ــی ام ــدود ثبت ح

ــت. ــوده اس ــتان ب شهرس
پورشــفیع  گفــت: اقدامــات صورت گرفتــه در قالــب نقشــه گــوگل 
ــه  ــوط ب ــه اینکــه آخریــن برنامــه مرب ــا توجــه ب ــاده شــده و ب پی
ــوده، نقشــه های دقیقــی از ثبتــی اراضــی و  چنــد مــاه گذشــته ب
میــزان مالکیــت آن و اراضــی تعارضــی در اختیارمــان می توانیــم 

مشــخص کنیــم.
اراضــی  بخــش  در  دیگــر  اقدامــات  مهم تریــن  افــزود:  وی 

ــب  ــدون صاح ــی ب ــب اراض ــر مکع ــون مت ــک میلی ــایی ی شناس
شهرســتان اســت کــه در ســه شــهر اردســتان، زواره و مهابــاد قــرار 
گرفتــه و اقدامــات ثبتــی الزم درخصــوص تثبیــت مالکیــت دولت 

دنبــال می شــود.
رئیــس اداره راه و شهرســازی اردســتان بــا بیــان اینکــه فرمانداری 
ــه  ــه ب ــته ک ــه اداره راه داش ــی ب ــل اباغ ــل و نق ــوع حم در موض
ــام  ــتان انج ــریانی شهرس ــای ش ــروه راه ه ــئول کارگ ــوان مس عن
وظیفــه کننــد، تصریــح کــرد: توانســته ایم دفترچــه کارگــروه 
ــرض  ــا ف ــتان را ب ــای شهرس ــوزه راه ه ــاده و ح ــتان را آم شهرس
انســداد هــر محــور و هــر پــل بــه صــورت کامــل جانمایــی کنیــم.

ــا  ــزان مالکیت ه ــه می ــرای اینک ــرد: ب ــان ک ــفیع خاطرنش پورش
ــی، حــدود 7۰۰ ســند  ــت اســناد دولت ــت ثب مشــخص شــود جه

ــت. ــده اس ــادر ش ــرای آن ص ــی ب تک برگ

هــال  جمعیــت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
احمــر اســتان اصفهــان از ســفر مدرســان 
بــه  اســپانیا  ســرخ  صلیــب  بین المللــی 
ــزاری دوره آموزشــی  ــان در حاشــیه برگ اصفه
معیشــت در ســوانح  و توزیــع کمک هــای 

نقــدی خبــر داد.
ــار  ــر اظه ــن خب ــان ای ــا بی شــهریار انصــاری ب
داشــت: خانــم مارتــا الجاننــو مونگــه و آقایــان 
اســتوریز بگوریســتین و گارســیا گونزالــز پــس 
از برگزاری دوره آموزشــی معیشــت در ســوانح 

و توزیــع کمک هــای نقــدی در تهــران، بــه 
منظــور بازدیــد از فعالیت هــا و توانمندی هــای 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــت ه جمعی

نصــف جهــان ســفر خواهنــد کــرد.
ــای  ــاس برنامه ه ــر اس ــرد: ب ــح ک وی تصری

میهمانــان  ســفر  ایــن  در  پیش بینی شــده 
ابتــدا بــا مدیــر عامــل جمعیــت اســتان دیــدار 
ــی  ــد کــرد و ســپس از مرکــز بین الملل خواهن
نجــات  و  امــداد  تخصصــی  آموزش هــای 
اصفهــان و امکانــات و ظرفیت هــای آموزشــی 

ــد داشــت. ــد خواهن ــز بازدی ــن مرک ای
مدیــر روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر 
خاطرنشــان  پایــان  در  اصفهــان  اســتان 

و  ظرفیت هــا  بــه  توجــه  بــا  ســاخت: 
توانمندی هــای جمعیــت هــال احمــر اســتان 
اصفهــان، بســیاری از مقامــات فدراســیون 
ــب ســرخ و هــال احمــر از  ــی صلی بین الملل

بازدیــد کرده انــد. اصفهــان 
گفتنــی اســت بازدیــد از اماکــن دیدنــی و 
ــن  ــای ای ــر برنامه ه ــان از دیگ ــی اصفه تاریخ

ــود. ــد ب ســفر خواه

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــت:  ــوار گف ــامی برخ ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــئول ش مس
ــد  ــا روز عی ــان ب ــر خــم همزم ــه غدی ــش شبیه ســازی واقع نمای
ــوم اجــرا می شــود.  ــرای عم ــر خــم 1۸شــهریورماه ب ســعید غدی
مرتضــی داوری در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن افــزود: 
ــا حرکــت  نمایــش بازخوانــی غدیــر در میــدان فاطمــی همــراه ب

ــود. ــرا می ش ــه اج قافل
ــع  ــا تجم ــراه ب ــش هم ــن و نمای ــه جش ــرد: قافل ــح ک وی تصری
ــمت  ــه س ــام ب ــهدای گمن ــره ش ــح از مقب ــاعت ۹ صب ــردم س م
ــی(  ــزاده نرم ــر )امام ــن جعف ــی ب ــن موس ــم ب ــزاده ابراهی امام

حرکــت می کنــد.
ــار  ــوار اظه ــامی برخ ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــئول ش مس

داشــت: خانــه کعبــه در میــدان انقــاب طراحــی می شــود و 
مــردم نیــز بــه صــورت نمادیــن از ســمت کعبــه همــراه بــا قافلــه 

ــد. ــت می کنن ــه حرک ــدان فاطمی ــمت می ــه س ب
داوری افــزود: گلبــاران هوایــی و اســتقرار ســه دســتگاه اتوبــوس 

از دیگــر برنامه هــای عیــد غدیــر مســیر حرکــت قافلــه اســت.
مســئول شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی برخــوار ادامــه داد: 
نمــاز ظهــر در امامــزاده نرمــی بــه امامــت آیــت اهللا ناصــری اقامــه 

و بســته های غــذا نیــز بیــن زائــران توزیــع می شــود.
ــه  ــر در 3۵ محل ــر در دهــه غدی ــان اینکــه جشــن غدی ــا بی وی ب
برخــوار برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: همزمــان بــا شــب والدت 
ــدت ۶  ــه م ــم)ع( ب ــی کاظ ــام موس ــا والدت ام ــادی ت ــام  ه ام
شــب، جشــن باشــکوهی همــراه بــا ســخنرانی حــاج آقــا فرحــزاد 

ــن جعفــر برگــزار می شــود. ــن موســی ب ــم ب در امامــزاده ابراهی

رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان خبر داد:

صدور ۷۰۰ سند تک برگی برای امالک شهرستان اردستان 
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برخوار خبر داد:

اجرای نمایش شبیه سازی واقعه غدیر خم در برخوار

مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

سفر مدرسان بین المللی صلیب سرخ به نصف جهان

 نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل:

مشکل اصلی فوالد کویر آران و 
بیدگل، تأمین مواد اولیه است

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــردم کاشــان  ــده م ســید جــواد ســاداتی نژاد، نماین
و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای اســامی، 
مشــکل فــوالد کویــر آران و بیــدگل را مســئله 
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــه دانس ــواد اولی ــن م تأمی
فــوالد خوزســتان شــمش تولیــدی خــود را صــادر 
می کنــد؛ بنابرایــن صنایــع نــوردی داخلــی بــا 

ــتند. ــه هس ــه مواج ــواد اولی ــکل م مش
وی صــادرات خــام مــواد را برخــاف سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی خوانــد و افــزود: مــا بــا صــادرات 
ــدی  ــع تولی ــی صنای ــا وقت ــتیم؛ ام ــف نیس مخال
ــد  ــت، بای ــه اس ــواد اولی ــد م ــور نیازمن ــل کش داخ

ــگ  ــد داخــل صــادر شــود؛ در فرهن ــر تولی ــازاد ب م
اولیــه  مــواد  بایــد  ابتــدا  مقاومتــی،  اقتصــاد 
تولیدکننــده داخلــی تأمیــن و مــازاد آن صادر شــود.
نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس 
شــورای اســامی بــه کاهــش شــدید تولیــد میلگــرد 
ــن  ــل تأمی ــه دلی ــدگل ب ــر آران و بی ــوالد کوی در ف
نشــدن مــواد اولیــه شــمش اشــاره کــرد و گفــت: 
ــی در  ــن مجتمــع صنعت ــرد ای ــه میلگ ــد ماهان تولی
ــم  ــن رق ــه ای ــود ک ــن ب ســال ۹۵، یک صــد هــزار ت
در ســال جــاری بــا ۶۰ درصــد کاهــش بــه زیــر 4۰ 

هــزار تــن رســیده اســت.
ــن مشــکل را وزارت صنعــت،  وی مســئول حــل ای
معــدن و تجــارت دانســت و عنــوان کــرد: در جلســه 
کمیســیون ویــژه کــه بــا حضــور نمایندگانــی از ایــن 
ــکیل  ــامی تش ــورای اس ــس ش ــه در مجل وزارتخان
ــه  ــواد اولی ــن م ــه تأمی ــتان ب ــوالد خوزس ــد، ف ش
بــا رقــم ۵ درصــد پایین تــر از قیمــت صــادرات 
ــا  ــف شــد؛ ام ــی مکل ــع داخل ــرای صنای شــمش ب

ــی نشــد. ــن وعــده عمل ای

ســاداتی نژاد بــه برگــزاری جلســه دیگــری بــا 
حضــور معــاون معدنــی وزارت صنایــع اشــاره کــرد 
ــر آران  ــوالد کوی ــرکت ف ــل ش ــر عام ــت: مدی و گف
ــت  ــه قیم ــمش ب ــد ش ــا خری ــی ب ــدگل حت و بی
صــادرات هــم موافقــت کــرد و معــاون وزیــر دســتور 
عرضــه ۲۰ هــزار تــن شــمش در هفتــه بــرای 
مصــرف صنایــع داخلــی را صــادر کــرد، امــا شــمش 
ــت  ــاالی قیم ــان ب ــا 3۰۰ توم ــته ب ــه گذش در هفت
ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــع داخل ــه صنای ــادرات ب ص

وی خاطرنشــان کــرد: بــا این گونــه رفتارهــای 
ــده در  ــا تولیدکنن ــی، طبیعت ــاد مقاومت ــد اقتص ض
تنگنــا قــرار می گیــرد و نتیجــه آن، تعدیــل نیــروی 

انســانی و بیــکاری کارگــر می شــود.
ــن  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــان  ــوالد در کشــور اســت، بی ــع ف مشــکل کل صنای
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  در  داشــت: 
ــانیم  ــد برس ــه تولی ــه مرحل ــام را ب ــواد خ ــد م  بای
ــا ارزش  ــا افزایــش بهــره وری آن، محصــول را ب و ب

افــزوده بیشــتری صــادر کنیــم.

ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
اصفهــان گفــت: 7۰ درصــد بــازار فــرش دســتباف 
فــرش  تنــوع  و  دارد  قــرار  رکــود  در  اصفهــان 
ــازار فرش هــای دســتباف را در  ماشــینی ترکیــه، ب

ــت. ــرده اس ــه ک ــدف قبض ــورهای ه کش
ــا بیــان اینکــه فــرش دســتباف  محمــود داعــی ب
در میــان صنایــع  دســتی و صادراتــی مظلــوم 
فروشــگاه های  داشــت:  اظهــار  شــده،  واقــع 
فــرش دســتباف، یکــی پــس از دیگــری تعطیــل 

می شــوند.
وی وضعیــت صــادرات فــرش دســتباف را بســیار 
نابســامان خوانــد و افــزود: صــادرات از رونــق 

ــرش  ــا ف ــم، تنه ــی ه ــداران داخل ــاده و خری افت
می خرنــد. نجف آبــاد  یــا  اردکان 

ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
تعطیلــی  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
فروشــگاه های فــرش دســتباف در اصفهــان بیــان 
ــرش  ــندگان ف ــیاری از فروش ــون بس ــت: اکن داش
دســتباف دچــار مشــکات دادوســتد شــدند و 

ــد. ــغل دادن ــر ش تغیی
وی خاطرنشــان کــرد: اکنــون قیمــت فــرش 
ــر  ــته تغیی ــال های گذش ــه س ــبت ب ــتباف نس دس
آنچنانــی نداشــته و بعضــی حجــره داران قــراردادی 
اقــدام بــه فــروش می کننــد؛ امــا مشــکل اصلــی 

نبــود خریــدار اســت و همیــن مســئله ســبب 
ــت. ــده اس ــا ش ــگاه ها و حجره ه ــی فروش تعطیل

ــان 4۰۰  ــتان اصفھ ــه در اس ــان اینک ــا بی ــی ب داع
ــت:  ــتند، گف ــه کار ھس ــغول ب ــده مش ــزار بافن ھ
ــتند  ــوان ھس ــا بان ــد آن ھ ــداد ۹۹ درص ــن تع از ای
ــای  ــده ای در کارگاه ھ ــازل، ع ــدادی در من ــه تع ک
کارگاه ھــای  در  نیــز  درصــد   1۰ و  نیمه  متمرکــز 

متمرکــز فعالیــت می کننــد.
 فروشندگان فرش دستباف، گرفتار 

بانک ها
ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــروش  ــد و ف ــه خری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه

وجــود  دســتباف  فــرش  بــازار  در  آن چنانــی 
نــدارد، افــزود: فروشــندگان فــرش دســتباف 
مدت هاســت کــه گرفتــار بانک هــا هســتند و 
مســئوالن هــم هیچ گونــه همــکاری بــا آن هــا 
ــت  ــن هنرصنع ــن اصیل تری ــادرات ای ــد و ص ندارن

ــت. ــده اس ــل ش ــی مخت ایران
وی دربــاره اینکــه ایــران از لحــاظ کیفیــت و تنــوع 
فــرش دســتباف در دنیــا اول اســت، بیان داشــت: 
پایــداری مشــکات بــازار فــرش در ســال های 
اخیــر ســبب شــده از لحــاظ صــادرات در جهــان، 

رتبــه ۲4 را کســب کنیــم.
وی بــا ابــراز تاســف از اینکــه 7۰ درصــد بــازار 
فــرش دســتباف اصفهــان در رکــود قــرار دارد، 
ــرش  ــت ف ــا وضعی ــن روزه ــرد: ای ــان ک خاطرنش
دســتباف بســیار وخیــم اســت و فرش هــای 

ــدارد. ــداری ن ــر خری ــا دیگ ــی م صادرات

ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــته از  ــه در گذش ــورهایی ک ــزود: کش ــان اف اصفه
ایــران و اصفهــان فــرش دســتباف خریــداری 
ــینی  ــرش ماش ــد ف ــه خری ــروز ب ــد، ام می کردن
ــازار از  ــن ب ــد و ای ــل دارن از کشــورهای دیگــر تمای
فــرش اصفهــان بــه ســمت فــرش ماشــینی ترکیه 
بــه دلیــل تنــوع نقــش و رنــگ بافــت آن هــا تغییر 

ــرده اســت. ک
ــد  ــدود 1۰ درص ــون ح ــه تاکن ــاره اینک ــی درب داع
ــه  ــان ب ــازار اصفه ــتباف ب ــرش دس ــای ف مغازه ه
دلیــل رکــود و نداشــتن فــروش تعطیــل شــده اند، 
افــزود: بــا وجــود گرانــی فــرش دســتباف و 
ــتمزد  ــی دس ــه و گران ــواد اولی ــرخ م ــش ن افزای
ــتباف  ــرش دس ــدان ف ــدگان و هنرمن ــر، بافن کارگ
بــا ایــن هزینه هــا، دیگــر حاضــر بــه بافــت فــرش 

ــتند. نیس
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سعید ابریشمی راد، سکان دار 
شهرداری کاشان شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

  در چهارمیــن جلســه دوره پنجــم شــورای اســامی شــهر 
ــا پنــج رأی  کاشــان »مهنــدس ســعید ابریشــمی راد« ب
موافــق و چهــار رأی ممتنــع بــه عنــوان شــهردار کاشــان 

انتخــاب شــد.
ــال  ــهریور س ــد ش ــمی راد متول ــعید ابریش ــدس س مهن
مهندســی  مــدرک کارشناســی  بــا  کاشــان  از   134۹
عمــران، کارشناســی حقــوق، کارشناســی ارشــد مدیریــت 
اجرایــی، دانشــجوی دکتــری مدیریــت دولتــی، معــاون 
برنامه ریــزی و توســعه شــهری شــهرداری منطقــه 1۰ 
تهــران، معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــهری شــهرداری 
شهرســازی  معاونــت  سرپرســت  تهــران،   4 منطقــه 
ــی  ــی و عمران ــاون فن ــران، مع ــه ۲۲ ته ــهرداری منطق ش
شــهرداری منطقــه ۲۲ تهــران، معــاون فنــی و شهرســازی 
شــهرداری شاهین شــهر، مســئول دفتــر طــرح و برنامــه 
ــی  ــات فن ــارات شــهرداری کاشــان، مســئول خدم و اعتب
ــت  ــن عضوی ــر و همچنی ــهرداری قمص ــازی ش و شهرس
ــی معامــات، عضویــت در کمیســیون  در کمیســیون عال
تحویــل  کمیســیون  در  عضویــت  شــهری،  طراحــی 
معامــات و نماینــده مدیریــت در اســتقرار سیســتم های 

ــود دارد. ــه خ ــتاندارد را در کارنام ــی اس مدیریت

ضرورت سازماندهی سیستم 
فاضالب روستایی شهرضا

ــازماندهی  ــاح و س ــرورت اص ــر ض ــهرضا ب ــدار ش بخش
ــتان  ــن شهرس ــتایی ای ــق روس ــاب مناط ــتم فاض سیس

ــرد. ــد ک تأکی
ــتگاه های  ــرداری از دس ــن بهره ب ــی در آیی ــن یونس محس
آب شــیرین کن شهرســتان های شــهرضا، فاورجــان و 
ــار شــهرضا برگــزار  خــور و بیابانــک کــه در روســتای مهی
شــد، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر در شهرســتان شــهرضا 
۲3 روســتای دارای ســکنه وجــود دارد کــه تاش شــده از 

امکانــات اولیــه خدمــات عمومــی برخــوردار شــوند.

 کشتارگاه دهاقان 
نیمه صنعتی می شود

ــال  ــان س ــا پای ــت: ت ــان گف ــتان دهاق ــدار شهرس فرمان
می شــود. نیمه صنعتــی  دهاقــان  جــاری کشــتارگاه 

علی اصغــر قاســمیان بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
ــک  ــه و تفکی ــردن قســمت تصفیه خان ــه ک داشــت: اضاف
می توانــد کشــتارگاه ایــن شهرســتان را نیمه صنعتــی 
کنــد و بایــد تــا پایــان ســال جــاری اقدامــات الزم صــورت 

ــرد. بگی
همســایه  دامداری هــای  مشــکات  درخصــوص  وی 
بــا مســکن مهــر دهاقــان اذعــان داشــت: عملیــات 
ــت و  ــام اس ــال انج ــن در ح ــذاری زمی ــازی و واگ آزادس
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــل را ت ــن مراح ــتیم ای ــدد هس درص

ــانیم. ــام برس اتم

 آغاز عملیات ساخت پایگاه 
امداد و نجات زاینده رود

رئیــس جمعیــت هــال احمــر چــادگان گفــت: عملیــات 
ســاخت پایــگاه امــداد و نجــات بیــن شــهری زاینــده رود 

آغــاز شــد.
مجتبــی بیــات، رئیــس جمعیــت هــال احمــر چــادگان 
ــداد و  ــگاه ام ــاخت پای ــات س ــاز عملی ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
نجــات بیــن شــهری زاینــده رود اظهــار داشــت: پــس از 
تهیــه نقشــه های مربوطــه، عملیــات ســاخت ایــن پــروژه 

در یــک ســاختمان 3 طبقــه اجــرا خواهــد شــد.

 مبارزه با آفات غالت 
مزارع نجف آباد

ــاد گفــت: طــی ســال  مدیــر جهــاد کشــاورزی نجف آب
ــار از  ــه ۵۹۰ هکت ــک ب زراعــی گذشــته در ســطح نزدی
ــف هــرز  ــا عل ــارزه ب ــزارع غــات شهرســتان، کار مب م
ــا آفــت  ــار هــم ب ــه و در حــدود ۹7۰ هکت انجــام گرفت

ــارزه انجــام شــده اســت. ســن مب
ــزات  ــع تجهی ــت: توزی ــار داش ــری اظه ــی مطه مجتب
ــون و کارت زرد در  ــد فرم ــیمیایی مانن ــرل غیرش کنت
کنــار مبــارزه بیولوژیکــی بــا کــرم گلــوگاه انــار در ســطح 
3۰ هکتــار و برپایــی دوره هــای ترویجــی در ایــن 
خصــوص، از دیگــر برنامه هــای برگزارشــده محســوب 

می شــود.

بازسازی واقعه تاریخی »غدیر خم« 
در نطنز 

حجت االســام روح الــه امینــی، امــام جمعــه شهرســتان 
نطنــز، در ســومین جلســه بازســازی واقعــه غدیــر 
 شهرســتان نطنــز اظهــار کــرد: واقعــه بــزرگ غدیــر 
توســط  علــی)ع(  امــام  عهــدی  والیــت   ابــاغ  و 
ــا ســایر شهرســتان های کشــور  ــان ب ــر)ص( همزم پیامب

می شــود. اجــرا  نطنــز  شهرســتان  در 
ــن  ــری بهتری ــه فرمــوده مقــام معظــم رهب وی افــزود: ب
وســیله انتقــال اندیشــه ها هنــر اســت؛ لــذا بــرای اولیــن 
ــه شــد  ــاء هللا تصمیــم گرفت ــز شــهر اولی ــار در شــهر نطن ب
ــگ و  ــزار فرهن ــتفاده از اب ــا اس ــر ب ــمند غدی ــه ارزش واقع

هنــر بــه تصویــر کشــیده شــود.

طرح آبیاری کم فشار در گلپایگان 
ــطح ۲۰  ــت: از س ــگان گف ــاورزی گلپای ــاد کش ــر جه مدی
ــتان در ۹۰۰  ــت شهرس ــر کش ــی زی ــار از اراض ــزار هکت ه

ــت. ــده اس ــرا ش ــار اج ــاری کم فش ــار، آبی هکت
ــت  ــرح کش ــت: ط ــار داش ــدی اظه ــی گل محم حیدرعل
ــا اعتبــار ۶۰۰  گل  محمــدی از ســوی بخــش خصوصــی ب
میلیــون تومــان از محــل آورده شــخصی در روســتای 
ــز از محــل  ــون تومــان نی ــان اجــر شــده و 1۵۰ میلی فاوی
اعتبــارات باعــوض جهــاد کشــاورزی اســتان بــه اجــرای 

ــود. ــت می ش ــدی پرداخ ــرح گل محم ط

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان مطرح کرد:

رکود ۷۰ درصدی بازار فرش دستباف اصفهان

،،
بــه دولــت تذکــر دادم کــه بــه اجــرای 
قانون توجه کند. اگر قانون اجرا شده 
نمی شــد.  خشــک  زاینــده رود  بــود، 
مردم اصفهان بسیار نجیب هستند 
و اگــر اعتراضــی هــم داشــته باشــند در 
چارچــوب قانــون آن را بیــان می کننــد

در مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر در اصفهان مطرح شد:

امروز خوی اشرافیگری زیاد شده است 
مسئوالن باید به مسیر خدمت به مردم بازگردند

#مجلس
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کوتاه اخبار 
اهداء کتاب های آیت هللا  هاشمی 

رفسنجانی به موزه  
کتابخانــه شــخصی مرحــوم آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی 
بــا بیــش از 7 هــزار جلــد کتــاب بــه دانشــگاه ولــی عصــر 

رفســنجان اهــدا شــد. 
 آییــن رونمایــی از کتابخانــه آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی 
در مــوزه ریاســت جمهــوری رفســنجان بــا حضــور رئیــس 
شــورای شــهر و یاســر  هاشــمی انجــام شــد. طبــق 
وصیــت آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی کتابخانــه شــخصی 
وی بــا بیــش از 7 هــزار جلــد کتــاب در اختیــار دانشــگاه 

ولیعصر)عــج( رفســنجان قــرار گرفــت.  
در ایــن مراســم یاســر  هاشــمی، فرزنــد آیــت هللا  هاشــمی 
رفســنجانی، ضمــن بیــان ابعــاد شــخصیتی پــدرش گفت: 
مرحــوم  هاشــمی رفســنجانی 70 ســال عمــرش را صــرف 
خدمــت بــه مــردم، اعتــای کشــور، رفــاه مــردم و توســعه 

 . کرد

150 مددجوی بی خانه در فاریاب 
2 هــزار خانــوار تحــت حمایــت کمیتــه امــداد شهرســتان 
فاریــاب قــرار دارنــد کــه ۱۵0 خانــوار از ایــن تعــداد بــدون 

مســکن هســتند. 
حســن تاجیــک، مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
شهرســتان فاریــاب، بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن مســکن 
مناســب بــرای مددجویــان یکــی از رویکردهــای مهــم این 
نهــاد اســت، گفــت: مســکن و ســرپناه مناســب از جملــه 
مهم تریــن مســائل زندگــی انسان  هاســت کــه تــاش 
ــازی  ــازی و مقاوم س ــد، بهس ــاخت، خری ــا س ــود ب می ش
ــری در حــوزه مســکن  ــات مؤث ــان، اقدم ــازل مددجوی من

آن هــا انجــام شــود. 

خروج اراضی کشاورزی از بن بست
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از 
ــتان  ــن اس ــی ای ــار از اراض ــزار هکت ــف ۱2 ه ــن تکلی تعیی

خبــر داد.
ــود  ــی می ش ــال پیش بین ــت: امس ــب گف ــح هللا غری ذبی
۱2 هــزار هکتــار از اراضــی تداخلــی اســتان در پاک هــای 

مختلــف تعییــن تکلیــف شــود.
وی اظهــار کــرد: در ســال 93 قانــون حــد نــگار در مجلــس 
تصویــب شــد و منابــع طبیعــی و جهــاد کشــاورزی 
مکلــف شــدند در گرفتــن ســند اراضــی بــا یــک نرم افــزار 
پیشــرفته اســناد ثبتــی، کاداســتر، نقشــه راه و تمــام 

ــد. ــن کنن ــدون تعیی ــه م ــک و نقش ــتثنیات را تفکی مس

 افتتاح 55 پروژه برق رسانی 
در چهارمحال و بختیاری 

ــال  ــتان چهارمح ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــرکت  ــروژه ش ــی ۵۵ پ ــاح و کلنگ زن ــاری از افتت و بختی

ــر داد.  ــت خب ــه دول ــرق در ھفت ــروی ب ــع نی توزی
مجیــد فرهــزاد ضمــن اعــام ایــن مطلــب اظهــار داشــت: 
ــدی مــردم اســتان  در راســتای خدمت رســانی و رضایتمن
چهارمحــال و بختیــاری، ۵۵ پــروژه شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق ایــن اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 860 میلیــارد ریال 

افتتــاح و کلنگ زنــی خواھــد شــد. 
فرهــزاد افــزود: از ۵۵ پــروژه، 36 پــروژه افتتــاح شــده و 

ــی اســت. ــاده کلنگ زن ــروژه آم ۱9 پ

افتتاح پروژه هایی به ارزش 
۴50میلیارد تومان در رفسنجان 

ــه ارزش 4۵0  ــی ب ــت: پروژه های ــنجان گف ــدار رفس فرمان
ــتان  ــن شهرس ــهریور در ای ــان ش ــا پای ــان ت ــارد توم میلی

افتتــاح می شــود. 
حمیــد مانــوری، فرمانــدار رفســنجان، گفــت: به مناســبت 
هفتــه دولــت برنامه هایــی در ســطح شهرســتان ها و 
ــود.  ــاح می ش ــی افتت ــای عمران ــام و پروژه ه ــور انج کش
امســال هفتــه دولــت بــا آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم و 

شــوراهای اســامی دوره پنجــم مقــارن شــد.

 بهره برداری از 1۶ طرح صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری 

همزمــان بــا آخریــن روز از هفتــه دولــت ۱6 طــرح صنعتی 
بــا حضــور بهــروز ریاحــی مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت و رئیــس هیئــت حمایــت از صنایــع و اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری و جمعــی از مســئوالن بــه صــورت 

متمرکــز و همزمــان در شــهرکرد افتتــاح شــد.
ایــن طرح هــا بــا اعتبــار ۱9۱ میلیــارد و ۵42 میلیــون 
ــت. ــرده اس ــم ک ــر را فراه ــتغال ۱26 نف ــه اش ــال زمین ری

تداوم طرح های توسعه صنایع چادرملو 
در اردکان 

مدیــر مجتمــع صنعتــی چادرملــو گفــت: مجتمــع صنعتــی 
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــرق م ــن ب ــر تامی ــاوه ب ــو ع چادرمل
ــز  ــاز کشــور را نی ــع، بخشــی از نی ــن مجتم مســتقر در ای

ــرده اســت.  ــن ک تامی
محمــود مصری نــژاد، مدیــر مجتمــع صنعتــی چادرملــو در 
ــگاران رســانه های  ــزد، در بازدیــد جمعــی از خبرن اردکان ی
گروهــی شهرســتان اردکان از ایــن مجتمــع گفــت: بــرای 
ــو  ــوالد، چادرمل ــد ف ــزوده در مراحــل تولی ــظ ارزش اف حف
مصمــم اســت واحدهــای تکمیلــی چرخــه فــوالد را 
ــل                   ــد و تکمی ــعه ده ــو توس ــی چادرمل ــع صنعت در مجتم

کنــد.

 واژگونی خودروی افاغنه غیرمجاز 
با 10 مصدوم 

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــر مرک مدی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان از واژگونــی یــک دســتگاه 
ــاز در  ــی غیرمج ــاع افغان ــل اتب ــژو 40۵ حام ــودروی پ خ

محــور رایــن – کرمــان خبــر داد.
دکتــر ســید محمــد صابــری تعــداد کشــته ها و زخمی هــای 

ایــن حادثــه  را ۱0 نفــر اعــام کــرد. 
ــک  ــدوم و ی ــه 9 مص ــن حادث ــفانه ای ــزود: متاس وی اف

ــت. ــته اس ــته داش کش

حســن آقایــی، مدیــر مخابــرات منطقــه چهارمحال 
و بختیــاری، بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه 
توســط مخابــرات منطقــه چهارمحــال و بختیــاری 
ــامی  ــاب  اس ــروزی انق ــس از پی ــال های پ در س
ــامی  ــاب  اس ــروزی انق ــس از پی ــرد: پ ــار ک اظه
حــدود 277 هــزار تلفــن منصوبــه در اســتان وجــود 
ــن  ــزار تلف ــدود 270 ه ــداد ح ــن تع ــه از ای دارد ک

ثابــت مشــغول بــه کار اســت.
 ضریب نفوذ تلفن  همراه در چهارمحال 

و بختیاری بیش از 100 درصد است
ــترده  ــتقبال گس ــه اس ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
مــردم چهارمحــال و بختیــاری از شــبکه ارتباطــات، 
همــراه  تلفــن  خــط  میلیــون  یــک  حــدود  از 
واگذارشــده حــدود 984 هــزار خــط تلفــن  همــراه 
ــه کار اســت و اســتان  ــت و دائمــی مشــغول ب ثاب
چهارمحــال و بختیــاری جــزء معــدود اســتان هایی 
اســت کــه ضریــب نفــوذ تلفــن  همــراه در آن بیــش 

ــت. ــد اس از ۱00 درص
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــرات منطق ــر مخاب مدی
بــا بیــان اینکــه تعــداد 492 ایســتگاه تلفــن همــراه 
و ۱68 مرکــز دیتــا در چهارمحــال و بختیــاری 
وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: در 296 روســتا 
ــده  ــدازی ش ــت راه ان ــرعت اینترن ــای پرس پورت ه
کــه انجــام ایــن خدمــات در روســتا ها جــزء 
ــا در  ــت؛ ام ــوده اس ــتان نب ــرات اس ــف مخاب وظای
ــق  ــن مناط ــردم ای ــی م ــا و دسترس ــتای ارتق راس

بــه بســترهای اینترنــت و فضــای مجــازی بــدون 
اخــذ هزینــه، ایــن مراکــز در روســتاها فعــال شــده 

ــت. اس

 ایجاد رقابت  سالم  جهت افزایش 
خدمات اینترنتی با واگذاری بسترهای الزم 

PAP و FCP به شرکت های خصوصی
آقایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه جهــت ایجــاد فضــای 
ــوط  ــات مرب ــش خدم ــرای افزای ــالم ب ــی س رقابت
بــه افزایــش ســرعت اینترنــت بســترهای الزم 
ــه   ــرار گرفت ــرکت FCP و PAP ق ــار دو ش در اختی
اســت، افــزود: در چهارمحــال و بختیــاری 4۵ 
هــزار پــورت ADSL از بســترهای مخابراتــی در 
ــه  ــت ک ــتریان اس ــه مش ــرویس دهی ب ــال س ح
ــات و  ــت خدم ــش کیفی ــث افزای ــت باع ــن رقاب ای

ــت. ــده اس ــردم ش ــه م ــرویس  ها ب س
 ایجاد گسترده بسترهای فیبر نوری 

جهت توسعه فضاهای ارتباطی نوین
ــه توســعه فضاهــای  ــا توجــه ب وی اضافــه کــرد: ب
ارتباطــی نویــن و اســتفاده روزافــزون عامــه مــردم 
ــی شــامل بســترهای  ــد اینترنت از بســترهای جدی
دولــت الکترونیــک و فضاهــای مجــازی، مخابرات 
منطقــه  چهارمحــال و بختیــاری در راســتای تغییــر 
بســته های دسترســی از ســرویس های مســی 
ــه ایجــاد گســترده بســترهای  و رادیویــی، اقــدام ب

فیبــر نــوری کــرده اســت.
ــاری  ــه چهارمحــال و بختی ــرات منطق ــر مخاب مدی
بــا بیــان اینکــه حــدود 2 هــزار و ۱00 کیلومتــر فیبــر 
نــوری در بخــش بیــن  شــهری و 3۵0 کیلومتــر در 
ــه  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــهری م ــش ش بخ
اســت، گفــت: همزمــان از 8۵0 کیلومتــر فیبــر 
ــات  ــرکت ارتباط ــار ش ــه در اختی ــن ک ــوری بک ب ن
ــه صــورت اســتیجاری  ــوده اســت، ب زیرســاخت ب

اســتفاده می کنیــم.
ــال و  ــه چهارمح ــرات منطق ــزود: مخاب ــی اف آقای
ــرای  ــا در صــورت نیــاز ب بختیــاری آمادگــی دارد ت
منــازل  و  بانک هــا  شــعب  و  ارگان هــا  ادارات، 
ــه  ــه صــورت ویــژه ارائ ــوری را ب ــر ن بســترهای فیب

ــد. ده
ــاخت های  ــت زیرس ــور تقوی ــه  منظ ــن ب  همچنی
 9 روز   20 مــدت  طــی  انتخابــات،  ارتباطــی 

ــال و  ــطح چهارمح ــوال در س ــت اح ــی ثب نمایندگ
بختیــاری و شهرســتان ها ایجــاد شــد و انتخابــات 
الکترونیــک و نیمه الکترونیــک در نقــاط شــهری و 
روســتایی بــا ایجــاد بســترهای الزم بــدون هیــچ 

مشــکلی انجــام شــد.
 18 میلیارد تومان مطالبات وصول  نشده 

مخابرات چهارمحال و بختیاری در بخش 
قبوض تلفن همراه و ثابت

مدیــر مخابــرات منطقــه چهارمحــال و بختیــاری با 
بیــان اینکــه یکــی از مشــکات اصلــی مخابــرات 
ــع  ــاری وصــول نشــدن به موق چهارمحــال و بختی
ــت  ــن ثاب ــراه و تلف ــن  هم ــوض تلف ــات قب مطالب
اســت، تصریــح کــرد: مــا در بخش هــای تجــاری، 
مســکونی و اداری حــدود ۱0 میلیــارد تومــان در 
بخــش تلفــن همــراه و 8 میلیــارد تومــان در 
مطالبــات وصول  نشــده  ثابــت  تلفــن  بخــش 
داریــم و بــا وجــود مشــکات مالــی متعــدد جهــت 
تکمیــل پروژه هــای در دســت اقــدام، نیازمنــد 
ــات  ــت مطالب ــردم در پرداخ ــوم م ــکاری عم هم

ــتیم. هس

 صدور قبض الکترونیکی تلفن همراه از 
طریق پیامک

آقایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه تکثیــر و توزیــع قبــوض 
تلفــن  همــراه و ثابــت باعــث بــروز مشــکات 
ــت  ــط  زیس ــه محی ــیب ب ــن آس ــدد و همچنی متع
می شــود، گفــت: مخابــرات چهارمحــال در نظــر دارد 
اقــدام بــه تکمیــل بانــک  اطاعاتــی و صــدور قبــض 
بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق پیامــک کنــد کــه 
ایــن امــر مســتلزم همــکاری مــردم اســتان جهــت 

ــی اســت.  تکمیــل ایــن بانــک اطاعات
ثابــت  تلفــن  مشــترکان  پایــان گفــت:  در  وی 
می تواننــد کــد ملــی و شــماره 8 رقمــی تلفــن 
خــود را از طریــق تلفــن  همــراه مالــک بــه شــماره 
60020۱8038 تــا یــک مــاه آینــده ارســال کننــد تا از 
ایــن طریــق بتوانیــم ســرویس های خدماتــی را بــا 
بهتریــن کیفیــت ارائــه دهیــم. در مــاه گذشــته برای 
ــک  ــزار پیام ــدود 70 ه ــال ح ــار در چهارمح اولین ب
کارکــرد تلفــن ثابــت بــرای مشــترکین ارســال شــد 
کــه خواهشــمندیم مشــترکان بــرای پرداخــت 

ــد. ــدام کنن ــرر اق ــوض خــود در موعــد مق قب

مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

بدهی 18 میلیاردی مشترکان 
چهارمحالی به مخابرات

اســتان  کل گمــرکات  مدیــر  پیرحیاتــی،  مهــرداد 
ــی  ــر وزن ــرکات از نظ ــن گم ــه ای ــان اینک ــا بی ــزد، ب ی
هشــتمین گمــرک صادراتــی کشــور اســت، گفــت: در 
پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری صــادرات اســتان 
یــزد از حیــث ارزش ۱7 و از نظــر وزن ۱3 درصــد رشــد 

ــه اســت. یافت
ــاد و خاطــره شــهیدان  ــا گرامیداشــت ی ــی ب  پیرحیات
رجایــی و باهنــر و هفتــه دولــت بــه عملکــرد تجــارت 
خارجــی اســتان در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری 
اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن مــدت بیــش از 866 
هــزار تــن کاال بــه ارزش 2۱7 میلیــون دالر از گمــرکات 
اســتان یــزد بــه خــارج از کشــور صــادر شــده کــه در 
ــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته از نظــر  مقایســه ب

ــته  ــد داش ــد رش ــث ارزش ۱7 درص وزن ۱3 و از حی
اســت.

وی عمده تریــن کاالهــای صادراتــی اســتان یــزد 
میلگــرد،  و ســرامیک،  مــدت کاشــی  ایــن  در  را 
ــن، ظــروف شیشــه ای و ســنگ مصنوعــی  هیدروکرب

ــرد. ــر ک ذک
پیرحیاتــی گفــت: عــراق، افغانســتان، پاکســتان، 
ــن  ــد و ترکمنســتان عمده تری ــه، هن گرجســتان، ترکی

ــتند. ــزد هس ــی ی ــای صادرات ــد کااله مقص
وی تعــداد اظهارنامه هــای صادراتــی گمــرکات یــزد در 
پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری را ۱۵ هــزار و 842 
ــا مــدت مشــابه  فقــره اعــام کــرد کــه در مقایســه ب
در ســال گذشــته ۱9 درصــد رشــد را نشــان می دهــد.

محســن صادقیــان، مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان یــزد، بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی بیشــتر 
مســتلزم ارتبــاط مســتقیم بــا حمــل و نقــل اســت، اظهــار کــرد: 
حمــل و نقــل بــه عنــوان یکــی از عناصــر اصلــی و تاثیرگــذار در 

صنعــت و توســعه اقتصــادی کشــور مطــرح اســت.
وی افــزود: در ایــن راســتا بایــد بتوانیــم بــا اســتفاده از انــواع 
ــل  ــن حم ــل، همچنی ــاده و ری ــی، ج ــل و نقل ــای حم مدل ه
و نقــل ترکیبــی نقــش مناســبی در چرخــه بازرگانــی، تجــارت 
و صــادرات اســتان در قیمــت تمام شــده کاال داشــته باشــیم.

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــزد ارائــه 
ــالت های  ــه رس ــن را از جمل ــت و ایم ــب، راح ــات مناس خدم
بخــش حمــل و نقــل کاال و بــار دانســت و بیــان کــرد: حمــل 
ــل و  ــط حم ــی توس ــافت های طوالن ــا مس ــم ب ــای حجی باره

ــود. ــام می ش ــی انج ــل ریل نق
صادقیــان بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۱ درصــدی صــدور بارنامــه در 
ســه مــاه نخســت امســال نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال 
ــه ترتیــب  گذشــته گفــت: بیشــترین تعــداد صــدور بارنامــه ب
مربــوط بــه شهرســتان های یــزد، اردکان، اشــکذر و میبــد بــوده 

اســت.
بــه گفتــه مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
نقلــی  و  پایــش شــرکت های حمــل  یــزد شــاید طــرح 
ــن  ــازی ای ــت و توانمندس ــاد رقاب ــرای ایج ــه ب ــن گزین بهتری
ــی از  ــل را یک ــاژ حم ــدی تن ــد ۱6 درص ــد.وی رش ــش باش بخ
دســتاوردهای ایــن اداره کل دانســت و بیــان کــرد: تنــاژ حمــل 
اســتان در ســه مــاه اول امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــته افزای ــال گذش س

غامعبــاس غامــزاده، فرمانــده انتظامــی چهارمحــال 
ــته در  ــاعت گذش ــی 24 س ــرد: ط ــار ک ــاری، اظه و بختی
ــدر  ــواد مخ ــان م ــا قاچاقچی ــارزه ب ــه و مب ــتای مقابل راس
همــکاران مــا در پلیــس مــواد مخــدر اســتان و بــا همکاری 
مأمــوران انتظامــی شهرســتان بروجــن موفــق بــه کشــف 
بیــش از ۱۱0 کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک شــدند.
وی افــزود: پــس از بررســی و انجــام اقدامــات اطاعاتــی 
ــری مــواد  ــد مقادی مشــخص شــد ســوداگران قصــد دارن
ــال  ــتان انتق ــن اس ــه ای ــرقی ب ــتان های ش ــدر را از اس مخ
ــدر در  ــواد مخ ــل م ــن حم ــه حی ــد ک ــع کنن ــد و توزی دهن
محــور لــردگان – بروجــن روبــه روی کانتــری ۱2 جانبــازان 

بروجــن شناســایی و توقیــف شــدند.
ــه  ــا اشــاره ب ــاری ب ــده انتظامــی چهارمحــال و بختی فرمان

توقیــف دو دســتگاه خــودرو از قاچاقچیــان گفــت: مأمــوران 
انتظامــی در بازرســی دقیــق از ایــن خودروهــا بیــش از ۱۱0 
کیلوگــرم تریــاک کــه بــه طــرز بســیار ماهرانــه ای جاســازی 
ــوص  ــن خص ــز در ای ــم را نی ــف و دو مته ــود، کش ــده ب ش

دســتگیر کردنــد.
غامــزاده از افزایــش 93 درصــدی کشــفیات مــواد مخــدر 
ــر داد و اضافــه  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل خب نســبت ب
کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از یــک تــن 
ــواد مخــدر کشــف، 2۱ دســتگاه  ــواع م ــرم ان و 4۵2 کیلوگ
خــودرو توقیــف و ۱6 بانــد شناســایی و متاشــی شــده و 
نیــز یــک هــزار و 440 نفــر نیــز دســتگیر شــدند کــه همــراه 
ــت ســیر  ــده جه ــواد کشف شــده پــس از تشــکیل پرون م

مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

ــتایی  ــاب روس ــور آب و فاض ــر ام ــنجری، مدی ــنگ س هوش
شهرســتان جیرفــت، در آییــن افتتــاح طرح هــای هفتــه 
دولــت در ایــن شهرســتان اظهــار  داشــت: آب شــرب روســتای 
اســفارچ ســاردوئیه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 3۵0 میلیــون تومــان 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــی ب ــارات اســتانی مل از محــل اعتب
وی تصریــح کــرد: حجــم کار ایــن پــروژه شــامل حفــر، تجهیز 
و اجــرای خــط بــرق یــک حلقــه چــاه، اجــرای یــک مخــزن 
ــول  ــه ط ــذاری ب ــرای لوله گ ــد و اج ــی، خری ــر مکعب ۱00 مت

ــود. ــر می ش ــزار و 800 مت ه
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان جیرفــت بــا 
بیــان اینکــه ۱62 روســتا بــاالی 20 خانــوار در جیرفــت فاقــد 
آب آشــامیدنی ســالم اســت، عنــوان کــرد: ۱20 میلیــارد تومان 

بــرای تامیــن آب شــرب ایــن روســتاها اعتبــار نیــاز اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن تعــداد روســتا بــه 48 مــورد 
آن هــا از طریــق آبرســانی ســیار خدمات دهــی می شــود، 
ــت  ــام اس ــتایی نیمه تم ــروژه روس ــن 38 پ ــت: همچنی گف
در  و  دارنــد  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   60 بــاالی  کــه 
صــورت تامیــن اعتبــار تــا پایــان ســال بــه بهره بــرداری                 

می رســند.
ــر اســت،  ــردم در خط ــه ســامت م ــان اینک ــا بی ســنجری ب
ــرب  ــه آب ش ــتاها ب ــن روس ــه ای ــی ک ــرد: در صورت ــان ک بی
ــت و  ــر اس ــردم در خط ــامت م ــوند، س ــز نش ــالم مجه س

می طلبــد در ایــن زمینــه چــاره ای اندیشــیده شــود.
ــن  ــتاهای ای ــیاری از روس ــن بس ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
شهرســتان بــا توجــه بــه قدمــت آن هــا لوله گــذاری فرســوده 

دارنــد کــه بایــد آن هــا را نیــز تعویــض کــرد.

استانها

مدیر کل گمرکات استان یزد خبر داد:

رشد صادرات استان یزد در ۵ ماهه نخست سال جاری 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشف بیش از 110 کیلو تریاک در چهارمحال و بختیاری

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان جیرفت: 

بیش از 1۶0 روستا در جیرفت بدون آب آشامیدنی است 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد مطرح کرد: 

افزایش 1۶ درصدی تناژ حمل بار در یزد 
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همزمــان در شهرســتان شــهرکرد 82 پــروژه بــا اعتبــار 98 
ــوع 82  ــید.از مجم ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــارد توم میلی
ــروژه  ــاورزی، ۱0 پ ــاد کش ــوزه جه ــروژه در ح ــروژه، ۱6 پ پ
ــروژه  ــی، ۵ پ ــروژه درمان در حــوزه صنعــت و معــدن، ۵ پ
در حــوزه نوســازی مــدارس و 8 پــروژه در حــوزه شــرکت 

بــرق اســت.
افتتــاح  آییــن  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
همزمــان 82 پــروژه عمرانــی شهرســتان شــهرکرد بــا 
ــال  ــول 4 س ــم در ط ــت یازده ــرد دول ــه عملک ــاره ب اش
ــتان  ــای اس ــا و بزرگراه ه ــت: جاده ه ــار داش ــته اظه گذش
از ۱۱0 کیلومتــر بــه 3۵0 کیلومتــر افزایــش یافتــه اســت و 
تحــوالت بزرگــی در حــوزه راه و جاده هــای اســتان ایجــاد 

ــت.  ــده اس ش

وی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دولــت بــه حــوزه بهداشــت 
و درمــان افــزود: در حــال حاضــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه  ــروم ب ــق مح ــی مناط ــاری در تمام ــال و بختی چهارمح
ارائــه  راســتای  در  می کنــد؛  خدمات رســانی  بیمــاران 
خدمــات بهتــر بــه بیمــاران بیمارســتان ها بــه ۱060 تخــت 
بســتری مجهــز شــدند و بیــش از 400 تخــت دیگــر نیــز 
اضافــه می شــود؛ همچنیــن قــراردادی بــا قــرارگاه خاتــم 
جهــت احــداث بیمارســتان در اســتان منعقد شــده اســت.
قاســم ســلیمانی بــا اشــاره بــه توســعه فضاهای آموزشــی 
و دانشــگاهی در دولــت یازدهــم بیــان کــرد: فضــای 
دانشــگاه های وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری ماننــد آزاد اســامی، پیــام  نــور و علمی کاربــردی 
توســعه یافتــه و در حــال حاضــر ۵0 هــزار دانشــجو در ایــن 

ــتند. ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــگاه ها مش دانش
ــامی را  ــاب اس ــروزی انق ــتاورد پی ــن دس وی بزرگ تری
ــت: آزادی  ــرد و گف ــان ک ــی و آزادی بی ــاالری دین مردم س
بیــان در کشــور مــا بــه خوبــی وجــود دارد؛ بــه گونــه ای کــه 
مــردم بــا رأی خــود رئیس جمهــور، نماینــدگان مجلــس و 

بــه صــورت غیرمســتقیم رهبــر را نیــز انتخــاب می کننــد.
 ســلیمانی تصریــح کــرد: دولــت یازدهــم در حالــی 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد کــه 6 قطعنامــه خانمان ســوز 
از ســوی آمریــکا در ســازمان ملــل علیــه ایــران در 
ــن  ــردان ای ــاش دولتم ــا ت ــه ب ــود ک ــب ب ــال تصوی ح
قطعنامه هــا رد و روابــط بین المللــی کشــور تــا حــدودی 

ــد. آزاد ش
گذشــته  ســال   4 در  اینکــه  بیــان  بــا  ســلیمانی 
بخش هــای  در  پــروژه   800 و  هــزار   ۱0 اســتان  در 
افتتــاح  و گردشــگری  صنعتــی  عمرانــی،   مختلــف 
ــهرکرد  ــتان ش ــه داد: در شهرس ــد، ادام ــی ش و کلنگ زن
نیــز اقدامــات فراوانــی در دولــت یازدهــم صــورت 
ــرداری  ــانی، بهره ب ــان کاش ــازی خیاب ــه آزاد س ــه ک گرفت
از ۱2 کیلومتــر کمربنــدی شــمال شــهر، چهار خطــه 
ــامان،  ــهرکرد – س ــن و ش ــهرکرد - ب ــاده ش ــدن ج ش
راه انــدازی دوبــاره فــرودگاه شــهرکرد و افتتــاح دانشــکده 
در  شــهرکرد  پروژه هــای  مهم تریــن  از  دندانپزشــکی 

ــت.  ــوده اس ــم ب ــت یازده دول

کوتاه از استانها
 سرپرست شهرداری شهرکرد 

تعیین شد
در نشســت اعضــای شــورای اســامی شــهر شــهرکرد 
ــه   ــترین آرا ب ــب بیش ــا کس ــردی ب ــان دهک ــورهللا غامی ن
ــد. ــوب ش ــهرکرد منص ــهرداری ش ــت ش ــوان سرپرس عن
ــدت 6  ــه م ــردی ب ــان دهک ــورهللا غامی ــت ن ــی اس گفتن
ــارم  ــوم و چه ــب دور س ــهرکرد و منتخ ــهردار ش ــال ش س

ــت. ــوده اس ــامی ب ــورای اس ش
ــر  ــه مدی ــمت هایی از جمل ــن در س ــش از ای ــان پی غامی
عامــل ســازمان اتوبوســرانی، معــاون اداری و مالــی، 
معــاون خدمات شــهری و سرپرســتی شــهرداری شــهرکرد 

ــرده اســت. خدمــت ک

 افتتاح ۴ طرح کشاورزی 
در کوهرنگ 

همزمــان بــا هفتــه دولــت، 4 طرح کشــاورزی در شهرســتان 
کوهرنــگ بــه بهره بــرداری رســید.

عبــاس خســروی، مدیــر جهــاد کشــاورزی کوهرنــگ 
گفــت: ایــن طرح هــا شــامل طــرح 86 هکتــاری آبیــاری 
ــرح  ــال، ط ــون ری ــزار و 800 میلی ــار 6 ه ــا اعتب ــی ب باران
یکصــد هکتــاری تٔامیــن آب اراضــی افســرآباد بــا اعتبــار ۱6 
هــزار میلیــون ریــال و 2 واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی بــا 

ــال اســت. ــون ری ــزار و ۵00 میلی ــار 22 ه اعتب

 افتتاح ۳۴ طرح تأمین اجتماعی 
در کشور 

ــن  ــازمان تأمی ــل س ــر عام ــش، مدی ــی نوربخ ــید تق س
اجتماعــی کشــور، در ســفر بــه شــهرکرد گفــت: 34 طــرح 
تأمیــن اجتماعــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک هــزار میلیــارد 
ریــال طــی هفتــه دولــت در سراســر کشــور افتتــاح شــد.

ــن تعــداد، 3 طــرح شــامل پلی کلینیــک  وی افــزود: از ای
ــی  ــن اجتماع ــاختمان اداره تأمی ــهرکرد، س ــی ش تخصص
شهرســتان کیــار و ســالن چنــد منظــوره ســامان در اســتان 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی

مسمومیت 180 نفر از اهالی 
روستا های اردل 

۱80 نفــر از اهالــی روســتا های ارجــل و آبســرده شهرســتان 
اردل بــا مصــرف آب آشــامیدنی آلوده، مســموم شــدند. 

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــی، مع ــد فدای عبدالمجی
ــز  ــی و رئیــس مرک پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان
بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، از مســمومیت ۱80 نفــر 
ــزی  ــش مرک ــرده بخ ــل و آبس ــتا های ارج ــی روس از اهال

ــر داد. شهرســتان اردل طــی ســه روز گذشــته خب
علــت  بــه  افــراد  ایــن  مراجعــه  پــی  در  وی گفــت: 
ــی اردل و بررســی  ــه مراکــز درمان بیماری هــای گوارشــی ب
ــه،  ــط منطق ــت محی ــان بهداش ــق بازرس ــوع از طری موض
مصــرف آب آلــوده بــه عنــوان علــت ایــن بیمــاری 

تشــخیص داده شــد.

افزایش 1۳ درصدی کشف مواد مخدر 
در یزد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان یــزد از افزایــش ۱3 درصــدی 
ــواع مــواد مخــدر در مردادمــاه ســال جــاری  کشــفیات ان

نســبت بــه مــاه گذشــته در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ســرهنگ منوچهــر نصیــری اظهــار داشــت: مبــارزه بــا 
ــارات  ــات و انتظ ــی از مطالب ــدر، یک ــواد مخ ــان م قاچاقچی
بحــق مــردم و همــواره از اولویت هــای اصلــی ماموریت هــای 

ــس اســت. پلی

 آمارهای دولت برای مردم 
فایده ای ندارد

امــام جمعــه رفســنجان گفــت: از ســوی مــردم مــا نســبت 
ــت  ــدارد و دول ــود ن ــتی وج ــم و کاس ــچ ک ــام هی ــه نظ ب
ــت  ــون نوب ــد. اکن ــت کن ــردم خدم ــه م ــد ب ــم بای دوازده
عمــل اســت، نــه حــرف و مــردم بایــد روزبــه روز خدمــات 
ــد  ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــرا مق ــد؛ زی ــت را ببینن دول

»آمارهــا را در جامعــه نمی بینیــم.«
ــردم  ــرای م ــا ب ــن آماره ــه ای ــان اینک ــا بی ــور ب رمضانی پ
ــد  ــردم نمی توانن ــا م ــن قیمت ه ــا ای ــدارد و ب ــده ای ن فای
معیشــت خــود را تأمیــن کننــد، تصریــح کــرد: کم کاری هــا 
ــی شــامل حــال  ــه اســت و بدبین ــه متوجــه هم در جامع

ــود. ــم می ش ــا ه ــا طلبه ه ــه م ــئوالن از جمل ــام مس تم

 ساخت پایگاه جهانی کویر لوت
در فهرج 

همزمــان بــا هفتــه دولــت بــا حضــور مدیــر کل دفتــر امــور 
ــگاه  ــات ســاخت پای ــان، عملی ــی اســتانداری کرم اجتماع

جهانــی کویــر لــوت در فهــرج آغــاز شــد.
بــا  ایــن شهرســتان  در  لــوت  پایــگاه جهانــی کویــر 
زیربنــای382 متــر مربــع و بــا اعتبــار اولیــه 4۱0 میلیــون 
ــداث  ــی اح ــل ایران ــاری اصی ــی معم ــا طراح ــان و ب توم

می شــود. 
عملیــات ســاخت ایــن پایــگاه ظهــر دیــروز بــا حضــور مدیر 

کل دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری کرمــان آغاز شــد.

پرداخت طلب گندمکاران 
چهارمحال و بختیاری

مدیــر عامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی چهارمحــال 
ــون  ــارد و 600 میلی ــون 2۵ میلی ــت: تاکن ــاری گف و بختی
ریــال بابــت هزینــه خریــد گنــدم از کشــاورزان این اســتان 

و طلــب آنــان پرداخــت شــده اســت.
کیقبــاد قنبــری اظهــار کــرد: ایــن میــزان طلــب کشــاورزان 
ــب  ــه طل ــاه اســت و بقی ــا 2۵ تیرم ــدم ت ــد گن ــت خری باب
پرداخــت  در سیســتم  ثبــت  اســاس  بــر  کشــاورزان 

می شــود.
ــال و  ــدم در چهارمح ــی گن ــد تضمین ــه وی خری ــه گفت ب
ــا  ــد و ت ــاز ش ــز آغ ــاه در 34 مرک ــاری از ۱۵ خردادم بختی
ــه دارد.  ــهر ادام ــیلوی فرخش ــز س ــاه در مرک ــر مهرم اواخ
ــدم  ــی گن ــد تضمین ــاز طــرح خری ــان آغ ــزود: از زم وی اف
تاکنــون، ۵9 هــزار و 86 تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز 
کشــاورزان خریــداری شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــد دارد. ــد رش ــل ۵ درص ــال قب س

ــا  ــدار ب ــزد، در دی ــژاد، شــهردار ی ــدی جمالی ن مه
ــه  ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش ــور رئی ــا حض ــه ب ــزد ک ی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــام ش ــزد انج ــهر ی ش
ــه  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــی ب ــای اجرای در فعالیت ه
ــم،  ــی نمی روی ــائل سیاس ــیه و مس ــال حاش دنب
اظهــار داشــت: تنهــا موضوعــی کــه در مدیریــت 
شــهر بــرای مــا مهــم اســت کار و کار و کار اســت 
ــه پیشــرفت هرچــه  ــم زمین ــا ان شــاءهللا بتوانی ت

ــم. بیشــتر شــهر را فراهــم کنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت بــرای 
مدیریــت شــهر برنامــه جامعــی وجــود داشــته 
باشــد، خاطرنشــان کــرد: کارهــای خوبی در شــهر 
اصفهــان انجــام شــده کــه می تــوان نمونــه ای از 

ــی  ــزد هم خوان ــرایط ی ــا ش ــه ب ــا را ک ــن کاره ای
داشــته باشــد، در ایــن شــهر هــم پیــاده کنیــم.
ــی  ــان اینکــه یکــی از مباحث ــا بی ــزد ب شــهردار ی
کــه شــهرداری بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــد 
ــزد  ــت: ی ــت، گف ــی اس ــث فرهنگ ــث مباح بح
شــهری بــا اصالــت و بــا شــخصیت اســت و هــر 
ــه  ــام داد؛ ب ــهر انج ــن ش ــوان در ای کاری نمی ت
همیــن دلیــل الزم اســت تمــام کارهــا بــا برنامــه 

ــرود. ــش ب و منظــم پی
ــه  ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ــزود: ای وی اف

کار در شــهر یــزد بــه عنــوان شــهردار کار ســاده ای 
ــی  ــه برنامه های ــبت ب ــا نس ــد حتم نیســت و بای
کــه داریــم، دقــت و حساســیت الزم را بــه خــرج 

دهیــم.
جمالی نــژاد ادامــه داد: از طــرف دیگــر کار کــردن 
ــی  ــه مردمان ــه اینک ــه ب ــا توج ــهر ب ــن ش در ای
ــت و  ــت اس ــیار راح ــن دارد، بس ــراه و متدی هم
ان شــاءهللا بــا همــکاری و همراهــی مــردم زمینــه 
اجــرای طرح هــای موفــق و خــوب را در یــزد 

فراهــم می کنیــم.

وی تصریــح کــرد: قطعــا پروژه هــای ایــن شــهر 
ــگ و ارزش هــای مــردم  ــر اســاس فرهن ــد ب بای
ــی  ــیار غن ــت بس ــت و هوی ــق اصال ــد و طب باش
کــه ایــن شــهر از آن برخــوردار اســت، بایــد 
ــاس آن  ــر اس ــت و ب ــق داش ــزی دقی برنامه ری

ــرد. ــت ک حرک
غامعلــی ســفید، رئیــس شــورای اســامی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــم در ای ــزد، ه ــهر ی ش
ــار داشــت: یکــی از  ــد انتخــاب شــهردار اظه رون
رویکردهــای شــورای اســامی شــهر یــزد در ایــن 
دوره، ایجــاد وحــدت در مدیریــت شــهری اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن دوره از شــورا همــه 
ــراد  ــام اف ــا رأی تم ــی و ب ــر جمع ــا نظ ــا ب کاره

انجــام شــده اســت.

شهردار یزد: 

فعالیت های شهرداری را سیاسی نمی کنیم

،،
مدیــر مخابرات منطقه چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: یکــی از مشــکالت 
و  چهارمحــال  مخابــرات  اصلــی 
به موقــع  وصــول  عــدم  بختیــاری 
و  تلفن همــراه  قبــوض  مطالبــات 

اســت. ثابــت  تلفــن 

#اعمرانی



ــزاده، رئیــس انجمــن سرطان شناســی  عبــاس فضل علی
ایــران، در نشســت خبــری ایــن انجمــن اظهــار داشــت:  
ــال 1383  ــران در س ــی ای ــی سرطان شناس ــن علم انجم
تشــکیل شــد. هرچنــد قبــل از آن انجمن هایــی در زمینــه 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــت می کردن ــرطان فعالی ــان س درم
ــل  ــی حاص ــج خوب ــا نتای ــت آن ه ــودن فعالی ــده ب پراکن

نمی شــد.
ــرد  ــاب می ک ــرطان ایج ــیوع س ــش ش ــزود: افزای وی اف
ــر  کــه ایــن انجمــن تشــکیل شــود و تمــام تشــکل ها ب

روی یــک ریــل حرکــت کننــد.
ــرد:   ــح ک ــران تصری ــی ای ــن سرطان شناس ــس انجم رئی
در حــال حاضــر انجمــن ســرطان ایــران از هفــت گــروه 
آنکولــوژی تشــکیل شــده و ایــن گروه هــا در زمینــه 

ــتند. ــت هس ــال فعالی ــی در ح ــرطان و سرطان شناس س
فضل علیــزاده ادامــه داد: یکــی از نقــاط مهمــی کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، بــاال بــردن ســطح آگاهــی مــردم 
ــردم  ــا م ــت ت ــرطان اس ــاری س ــناخت بیم ــه ش در زمین
ــیوع  ــش ش ــی از افزای ــی و خودمراقبت ــا آگاه ــد ب بتوانن

ــد. بیمــاری ســرطان در جامعــه پیشــگیری کنن
ــروزه  ــت: ام ــران گف ــی ای ــن سرطان شناس ــس انجم رئی
اطالعــات مــردم در زمینــه پیشــگیری از بیمــاری ســرطان 
افزایــش جالــب توجهــی یافتــه اســت؛ امــا متأســفانه به 
بعضــی عوامــل ماننــد مصــرف ســیگار و قلیــان در جامعه 
توجهــی نمی شــود و بایــد گفــت هنــوز مــردم جامعــه بــه 
ــد در  ــل می توان ــن دو عام ــه ای ــیده اند ک ــاور نرس ــن ب ای

بــروز بیمــاری ســرطان نقــش بســزایی داشــته باشــند.

ــان  ــدن انس ــوی ب ــه از س ــتند ک ــوادی هس ــی، م ــای غذای فیبره
قابــل هضــم نیســتند و موجــب تســهیل در حــرکات دودی روده 

باریــک می شــوند.
دکتــر مجیــد کالهــدوزان، متخصــص تغذیــه، گفــت: فیبرهــا فقــط 
ــازه، میوه هــای خشــک و  در گیاهــان و ســبزیجات، میوه هــای ت

ســبوس غــالت یافــت می شــوند. 
ــه دو دســته کلــی  دکتــر کالهــدوزان افــزود: فیبرهــای گیاهــی ب
فیبرهــای  می شــوند.  تقســیم  محلــول  و کمتــر  محلول تــر 
ــود،  ــال، نخ ــا، باق ــو، لوبی ــود در ج ــر موج ــد فیب ــر مانن محلول ت
ــترول  ــد کلس ــا می توانن ــواع میوه ه ــج و ان ــبوس برن ــج و س هوی
خــون را پاییــن بیاورنــد؛ امــا فیبرهــای کمتــر محلــول نظیــر آنچــه 
ــت را  ــن خاصی ــود، ای ــت می ش ــدم یاف ــبوس گن ــتر در س بیش

ــد. ندارن

وی در ادامــه بیــان داشــت: فیبرهــا عــالوه بــر آنکــه زمــان جویدن 
را طوالنــی می کننــد، بــا پرکــردن بیشــتر معــده، موجــب احســاس 

ســیری بیشــتر و نیــز تأخیــر در تخلیــه معــده می شــوند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی فــوالد افــزود: افزایــش 
حجــم مدفــوع و عبــور ســریع مــواد از روده بــزرگ، باعــث کاهــش 
ــترول و  ــذب کلس ــش ج ــن کاه ــرطان زا و همچنی ــواد س ــر م اث
گلوکــز و نیــز باعــث تأخیــر و کاهــش جــذب مــواد مغــذی 

می شــوند.
ــا  ــاد فیبره ــرف زی ــت: مص ــان داش ــه بی ــص تغذی ــن متخص ای
باعــث کاهــش رونــد بازگشــت چاقــی و همچنیــن باعــث 
ــای  ــت و بیماری ه ــواع ســرطان، دیاب ــر ان کاهــش امراضــی نظی
قلبی عروقــی و اختــالالت روده ای نظیــر یبوســت )از طریــق 

افزایــش ســرعت دفــع( می شــود.

رئیس انجمن سرطان شناسی ایران مطرح کرد:

لزوم فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از بروز سرطان
متخصص تغذیه:

مصرف زیاد فیبرها، روند بازگشت چاقی را کم می کند

 دانه ای پرخاصیت برای 
غلبه بر اضطراب و افسردگی

جــوز هنــدی، دانــه ای اســت کــه توســط درخــت همیشــه ســبز میریســتیکا 
فراگرانــس تولیــد می شــود. ایــن درخــت در نواحــی گرمســیری دنیــا بــه 
وفــور یافــت می شــود. دانه هــای جــوز هنــدی شــاید کوچــک باشــند، امــا 
مــواد مغــذی موجــود در آن هــا بســیار بــاارزش بــوده و فوایــد زیــادی بــرای 
ســالمتی و زیبایــی دارنــد. ایــن ادویــه  خوشــایند و تــا حــدودی شــیرین 
در آشــپزی تمــام دنیــا کاربــرد دارد و شــما مجبــور نیســتید مقــدار زیــادی 
از آن اســتفاده کنیــد تــا از طعــم مطبوعــش بهــره ببریــد. تنهــا کمــی از آن 
کافــی اســت تــا بــو و طعــم غــذا را خوشــایندتر کنــد. جــوز هنــدی هــم بــه 
صــورت کامــل و هــم بــه صــورت پــودر در آشــپزی کاربــرد دارد و بــه صــورت 

عصــاره نیــز در ســایر زمینه هــا می توانــد مــورد اســتفاده باشــد.
ــیم،  ــامل پتاس ــدی ش ــوز هن ــود در ج ــد موج ــات مفی ــی از ترکیب  بعض
ــی چــون  ــم، مــس و ویتامین های ــوالت، منیزی ــن، ف ــز، تیامی آهــن، منگن
ــی،  ــواص ضدمیکروب ــدی دارای خ ــوز هن ــن ج ــت. همچنی B1 و B6 اس
آنتی اکســیدانی، ضــد التهابــی، ضدنفــخ، محــرک، ضداسپاســم، روانگــردان 
ــه   ــن ادوی ــه ای ــث شــده ک ــا باع ــن ویژگی ه ــام ای و شــهوت آور اســت. تم

ــد. ــته باش ــالمتی داش ــرای س ــد را ب ــتی از فوای ــر، لیس خوش عط
 غلبه بر اضطراب و افسردگی

ــد  ــدی می توان ــوز هن ــتید، ج ــردگی هس ــا افس ــراب ی ــار اضط ــر دچ اگ
برای تــان بســیار عالــی باشــد. ترکیبــات میریستیســین و اِلِمیســین 
موجــود در جــوز هنــدی، تــا حــدودی آرام بخــش و ضــد اضطــراب اســت؛ 
ــه  ــه ب ــود ک ــز می ش ــن در مغ ــروتونین و دوپامی ــخ س ــث ترش ــون باع چ
بــدن در مبــارزه بــا اســترس هــم کمــک می کنــد. مطالعــه ای کــه در ســال 
ــدی را در  ــوز هن ــوه  ج ــواص بالق ــار خ ــن ب ــرای اولی ــده ب ــام ش ۲۰1۲ انج
ــت شــبه  ــد فعالی ــا نشــان می ده ــرد. یافته ه ــالم ک ــان افســردگی اع درم
ضدافســردگی جــوز هنــدی ممکــن اســت بــه دلیــل تاثیــر تعدیلگــر آن بــر 

ــد. ــزی باش ــای مرک مونوآمین ه
ــا یــک قاشــق غذاخــوری آب انگــور فرنگــی  کمــی پــودر جــوز هنــدی را ب
ــید. از  ــد و بنوش ــت کنی ــار درس ــب را روزی دوب ــن ترکی ــد. ای ــب کنی ترکی

ــت. ــون توهم زاس ــد؛ چ ــودداری کنی ــدی خ ــوز هن ــاد ج ــرف زی مص
 افزایش قدرت مغز

جــوز هنــدی در حفــظ قــدرت مغــز بســیار مفیــد اســت. در روم باســتان و 
تمدن هــای یونانــی از جــوز هنــدی بــه عنــوان نوعــی داروی تقویت کننــده  

مغــز اســتفاده می شــده اســت.

ــو دزاده، رئیــس انســتیتو کانســر   ــب هللا  محم حبی
بیمارســتان امــام خمینــی)ره(، در نشســت خبری 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــره ســرطان آســیای غرب کنگ
ســرطان بــار اقتصــادی و روانــی زیــادی بــر جامعه 
تحمیــل می کنــد، گفــت: ســرطان بیمــاری ای 
اســت کــه هزینــه اقتصــادی زیــادی بــه خانــواده 
ــا  ــواده را ب ــان خان ــرده و بنی ــل ک ــه تحمی و جامع
ــان  ــرفت درم ــا پیش ــد. ب ــه می کن ــکل مواج مش
ســرطان، نــگاه مــردم بــه ایــن بیمــاری تــا حــدی 

تغییــر  کــرده اســت .
ایــن  بــه  برگــزاری کنگــره ای  داد:  ادامــه  وی 
وســعت  و ابعــاد در حــوزه ســرطان  موجــب ارتقــای 
ــی شــده و  ــوزش پزشــکان و دانشــمندان ایران آم

راهــی بــرای دور زدن تحریم هــا در حــوزه دارو 
ــرا   ــود؛ زی ــوب می ش ــکی محس ــزات پزش و تجهی
بــا آمــدن دانشــمندان بین المللــی  بــه ایــران 
تحریم هــا در ایــن حــوزه کم رنگ تــر می شــود.

محمــود زاده عنــوان کــرد: بایــد در درمــان ســرطان  
کار تیمــی انجــام شــود. عملکــرد  فــردی  در درمــان 
ــه  ایــن بیمــاری  نادرســت  اســت و اکنــون بایــد ب
ســمت  درمــان تیمــی  در درمــان ســرطان پیــش 

برویــم .
امــام  بیمارســتان  کانســر   انســتیتو  رئیــس 
ــازوی  ــانه ها ب ــه رس ــان اینک ــا بی ــی)ره( ب خمین
نقــش  گفــت:  هســتند،  پزشــکان  درمانــی 
رســانه ها در آمــوزش پزشــکی و اجتماعــی بســیار 

ــم  ــا می توانی ــک آن ه ــا کم ــت و ب ــذار  اس تأثیرگ
تشــخیص  و  پیشــگیری  در  را  مــردم  دانــش 

زودهنــگام  ســرطان  افزایــش دهیــم.
در  پژوهشــی  بودجــه   اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــوان  ــز  اســت، عن تحقیقــات ســرطان بســیار ناچی
کــرد: هزینــه درمــان در ســرطان بســیار زیــاد 
بیشــتر  انســتیتو  کانســر   هم اکنــون  و  اســت 
می پــردازد.  خیــران   کمــک  بــا  را  هزینه هــا 
تحقیقــات در درمــان و تشــخیص ســرطان نقــش 
ویــژه ای دارد؛ امــا در کشــور مــا بودجــه تحقیقاتــی  
در ســرطان  بســیار ناچیــز  اســت؛ زیــرا  هم اکنــون 
بــا مشــکل کمبــود منابــع درمــان ســرطان مواجــه  

ــتیم . هس

محمــود زاده بــا اشــاره بــه الگــوی ســرطان در 
ایــران گفــت: الگــوی ســرطان در یــک ســال تغییــر 
نمی کنــد و معمــوال رونــد آن در یــک دوره 5 ســاله، 
ــود. ــر می ش ــتخوش  تقدی ــتر  دس ــاله و بیش 1۰ س

همچنیــن ســمیعی  جــراح ســرطان بــا بیــان اینکه 
ــد سیســتمی  ــرای ثبــت الگــوی ســرطان نیازمن ب
ــر در  ــرطان  اگ ــت س ــت: ثب ــتیم ، گف ــق هس دقی
کشــور مــا ماننــد کشــورهای  پیشــرفته دنیــا 
ــه طــور  ــی باشــد،  اطالعــات ب ــر اســاس کــد مل ب
ــور  ــه کش ــن زمین ــود و در ای ــت می ش ــق ثب دقی

ــت. ــرآمد اس ــا س ــکاندیناوی  در دنی اس
ــرطان  ــت س ــا ثب ــور م ــون در کش ــزود: اکن وی اف
بــر اســاس نتایــج آزمایشــگاهی  پاتولــوژی  اســت.

ــدرک  ــچ م ــوز هی ــه هن ــان اینک ــا بی ــمیعی  ب س
مســتندی  دربــاره ارتبــاط موبایــل و پارازیت هــا بــا 
ســرطا ن وجــود نــدارد، گفــت: ایــن موضــوع هنــوز 

ثابــت نشــده؛ البتــه گزارش هایــی در ایــن زمینــه 
ــی کــه  وجــود دارد کــه نشــان می دهــد موش های
در معــرض موبایــل  روشــن قــرار داشــتند، گرفتــار 

تومورهــای  ســرطانی  شــدند.
ایــن متخصــص آنکولــوژی عنــوان کــرد: 3۰ تــا 4۰ 
ــه  ــت؛ ب ــگیری  اس ــل پیش ــرطان ها قاب ــد س درص
همیــن دلیــل بایــد بــه پیشــگیری توجــه ویــژه ای 

کــرد.
ســمیعی  بــا اشــاره بــه داروهــای آنکولــوژی 
ــا  ــی در پیشــرفته ترین کشــورهای  دنی ــت: حت گف
ــد آن کشــور  ــان ســرطان تولی ــای درم ــز داروه نی
ــه  نیســت؛ زیــرا ایــن داروهــا بــرای تولیــد نیــاز ب
باالتریــن  تکنولــوژی  دارنــد و اکنــون درصــد کمــی 
از داروهــای آنکولــوژی  در ایــران تولیــد می شــود؛ 
زیــرا تولیــد بســیاری از داروهــا مقــرون  بــه صرفــه  

نیســت.

#طب_سنتی
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در نشست خبری کنگره سرطان آسیای غربی:

ثبت سرطان با کد ملی در کشور ضروری است 

تازههایپزشکی
مصرف »ایبوپروفن« با افزایش 

فشار خون مرتبط است
داروهــای ضدالتهابــی غیراســتروئیدی )NSAID( از جمله 
ــا  ــتند؛ ام ــان هس ــزی در جه ــای تجوی ــایع ترین داروه ش
ــروز  ــون و ب ــار خ ــش فش ــا افزای ــا ب ــن داروه ــرف ای مص

ــت. ــراه اس ــی هم ــکالت قلبی عروق مش
در برچســب داروهــای NSAID، هشــدارها دربــاره افزایش 
فشــار خــون آمــده اســت، امــا داده هــای کمــی دربــاره آثــار 

داروهــای خــاص وجــود دارد.
ــون در  ــار خ ــرل فش ــا کنت ــظ ی ــان، حف ــه محقق ــه گفت ب
ــا آن  ــراه ب ــون هم ــار خ ــروز و فش ــه آرت ــال ب ــاران مبت بیم
)درمان شــده یــا درمان نشــده( ســاالنه مانــع از مــرگ 
ــه دلیــل  ــه دلیــل ســکته و 6۰ هــزار نفــر ب ۷۰ هــزار نفــر ب

بیمــاری قلبی عروقــی کرونــر می شــود.
ــار را  ــب ســوئیس 444 بیم ــز قل ــان دانشــگاه مرک محقق
کــه 4۰8 نفرشــان مبتــال بــه اســتئوآرتریت و 36 نفرشــان 
ــرار  ــد، مــورد مطالعــه ق ــد بودن ــروز روماتوئی ــه آرت ــال ب مبت

ــد. دادن
ــن  ــده ایبوپروف ــاران دریافت کنن ــان بیم ــه محقق ــه گفت ب
61 درصــد بیشــتر در معــرض ابتــال بــه فشــار خــون قــرار 
داشــتند؛ از ایــن رو تاکیــد می شــود بــه دلیــل وجــود ایــن 
ــا  ــا ب ــن حتم ــرف ایبوپروف ــل از مص ــر قب ــوارض پرخط ع

پزشــک مشــورت شــود.

شناسایی داروی کاهش ریسک 
سرطان و حمله قلبی

محققــان بیمارســتان بریــگام و زنــان آمریــکا دریافته انــد 
ــاب  گروهــی از داروهــای مــورد اســتفاده در کاهــش الته
می تواننــد ریســک حمــالت قلبــی دوبــاره، ســکته و 

ــد. ــه را کاهــش دهن ســرطان ری
در یــک آزمایــش ۲5 ســاله، محققــان 1۰ هــزار بیمــار را کــه 
قبــال دچــار حملــه قلبــی شــده بودنــد و دارای میــزان بــاال و 
مــداوم پروتئیــن hs-CRP، نشــانگر التهــاب بودنــد، مورد 

ــرار دادند. مطالعــه ق
تمامــی بیمــاران درمــان اســتاندارد تهاجمــی که شــامل دوز 
ــترول  ــده کلس ــتاتین های کاهش دهن ــرف اس ــاالی مص ب

بــود، دریافــت کردنــد.
بــه عــالوه بــه شــرکت کنندگان بــه طــور تصادفــی 5۰، 15۰ 
یــا 3۰۰ میلی گــرم کاناکینومــاب )یــا دارونمــا بــرای گــروه 
کنتــرل(، هــر ســه مــاه یــک بــار تزریــق شــد. ایــن افــراد 

تــا حــدود 4 ســال تحــت نظــر بودنــد.
ــده  ــاران دریافت کنن ــرد در بیم ــاهده ک ــق مش ــم تحقی تی
ــک  ــد ریس ــاب، 15 درص ــرم کاناکینوم ــا 3۰۰ میلی گ 15۰ ت

ــت. ــش یاف ــی کاه ــاری قلبی عروق بیم
اســتاتین ها داروی اصلــی بــرای پیشــگیری از حملــه 
قلبــی هســتند و از طریــق کاهــش ســطح کلســترول 
ــار  ــرادی کــه یــک ب ــارم از اف ــد. امــا یک چه عمــل می کنن
ــداوم  ــرف م ــم مص ــه رغ ــده اند، ب ــی ش ــه قلب ــار حمل دچ
اســتاتین ها در مــدت پنــج ســال دوبــاره دچــار ایــن 
ــد کنتــرل نشــدن  عارضــه می شــوند. متخصصــان معتقدن
ــاره  ــی دوب ــه قلب ــت حمل ــب عل ــای قل ــاب در رگ ه الته

ــت. اس

تغذیه

 یک راهنمایی ساده برای 
خرید پنیر سالم

ــی  در  ــیار کم ــوع بس ــدان دور تن ــال های نه چن در س
انــواع پنیــر وجــود داشــت؛ امــا امــروزه بیشــتر از 4۰۰ 
ــه پنیــر وجــود دارد؛ ماننــد پنیــر لذیــذ صنعتــی،  گون

پنیــر نــرم، پنیــر ســفت، پنیــر کهنــه و پنیــر آبــی.
ــش  ــث افزای ــا باع ــی از پنیر ه ــه بعض ــل آنک ــه دلی ب
وزن می شــوند، در انتخــاب پنیــر ســالم بایــد دقــت 
کــرد. بــر اســاس مطالعــات متخصــص تغذیــه جــان 
ســالج بلــک، پروفســور دانشــگاه بوســتن، پنیــر منبع 
فوق العــاده ای از کلســیم اســت؛ همچنیــن دارای 

ــده.   ــی اشباع ش ــی چرب ــدار فراوان مق
 آشنایی با انواع پنیر

روش مشــخصی بــرای طبقه بنــدی انــواع پنیــر وجود 
ــاس  ــر اس ــا را ب ــگاه ها آن ه ــی از فروش ــدارد. بعض ن
اصــل و ریشــه طبقه بنــدی می کننــد و برخــی دیگــر 
بــر اســاس پنیــر نــرم، نیمه نــرم و پنیــر ســفت. 
را خــوب می شناســند، دارای  پنیــر  کســانی کــه 
ــرای دســته بندی هســتند؛  ــده ای ب ــای پیچی روش ه
بــا ایــن حــال انــواع پنیــر در دســته بندی کلــی 

ــل اســت: ــق ذی مطاب
 پنیرهای تازه

پنیرهــای تــازه در آب پنیــر قــرار می گیرنــد و بــه طــور 
کلــی دارای مدت زمــان مصــرف و عمــر کوتاهــی 
هســتند. پنیرهــای کوتــاژ، ریکوتــا، پنیرهــای خامه ای، 
ماســکارپونه و موتــزارال در دســته پنیرهــای تــازه قــرار 
دارنــد. پنیرهــای تــازه، حالــت نــرم و خامــه ای دارند.

 پنیرهای نیمه نرم
پنیرهــای صنعتــی خوش طعــم، کاممبــر و انــواع 
ــی در  ــر کیب ــد پنی ــر فرآوری شــده مانن برندهــای پنی
ــای  ــد. پنیره ــرار دارن ــرم ق ــای نیمه ن ــته پنیره دس
ایــن گــروه بی رنــگ بــوده و بــه آســانی خــرد 
ــا گیاهــان  می شــوند. بعضــی از پنیرهــای نیمه نــرم ب
ــد جــک  ــم دار می شــوند؛ مانن ــا طع ــر و ادویه ه معط

ــتر. ــری و میونس مونت
 پنیرهای سفت

پنیرهــای ســفت همچنیــن بــا عنــوان پنیرهــای 
ــفت  ــای س ــواع پنیره ــوند. ان ــناخته می ش ــه ش کهن
عبارتنــد از: پارمیســان، رگیانــو، آســیاگو و گریــر. ایــن 
ــه طــور کامــل  ــا ب ــل اینکــه آب آن ه ــه دلی ــا ب پنیره
ــه می شــود، بســیار ســفت و خشــک هســتند  گرفت
ــان  ــرای مدت زم ــا ب ــدگاری آن ه ــث مان ــن باع و ای
از  بســیاری  همچنیــن  می شــود؛  طوالنی تــری 
پنیرهــای ایــن گــروه دارای طعــم قــوی و تنــد 

ــتند. هس
 پنیر شسته شده

ــر در آب  ــو و لیمبرگ ــد تالیگ ــده مانن ــر شسته ش پنی
ــده  ــا خوابان ــی میوه ه ــاره بعض ــی و عص ــور و نمک ش
ــا  ــه آن ه ــی ب ــم خاص ــد طع ــن فرآین ــود و ای می ش
می دهــد. ایــن کار رنــگ و مــزه آن هــا را تغییــر داده 
و باعــث حفــظ آب درون آن هــا می شــود. الیــه 
خارجــی آن هــا قهــوه ای یــا نارنجــی روشــن اســت و 

ــزه دار. ــه و م ــرم، پرادوی ــی ن ــه درون الی

زیبایی

روغن هایی برای تقویت مو )4(
بــرای تقویــت و جلوگیــری از ریــزش مــو روغن هــای 
ــد  ــما مفی ــرای ش ــاید ب ــد؛ ش ــان کنی ــی را امتح گیاه

ــود و دیگــر نگــران ریــزش مــوی خــود نبودیــد. ب
 روغن کنجد

ــگا 6  ــگا 3، ام ــرب ام ــیدهای چ ــد اس ــن کنج   روغ
ــه  ــن E  دارد و معمــوال از دانه هــای کنجــد ک و ویتامی

ــود.  ــه می ش ــتند، تهی ــی هس ــای روغن دانه ه
روغــن کنجــد عــالوه بــر مصــرف پخــت و پــز در صنایع 
ــای  ــواع کرم ه ــه ان ــرای تهی ــتی، ب ــی و بهداش آرایش
مرطوب کننــده، نرم کننــده و ترمیم کننــده پوســت و 

مــو کاربردهــای فراوانــی دارد.
 روغن کرچک

بیــش از 4۰۰۰ ســال ســابقه نشــان دهنده ویژگی هــای 
خــاص و مفیــد ایــن روغــن اســت. ایــن روغــن دارای 
خــواص درمانــی و زیبایــی بی نظیــری اســت کــه 
ــه  ــواردی از جمل ــه م ــد ب ــی بای ــن خــواص درمان از ای
تقویــت مــژه و ابــرو، از بیــن برنــده موخــوره، تقویــت 
و رشــد مــو، چیــن  و چــروک پوســت، از بیــن برنــده 

خشــکی و تــرک دســت  و پــا  اشــاره کــرد.
 روغن شترمرغ 

ــن  ــه ای ــوری اســت ک ــده نوظه ــن شــترمرغ، پدی روغ
روزهــا بــه عنــوان یــک درمــان دارویــی و یــک 
محصــول زیبایــی جــای خــود را در میــان خانواده هــا 
بــاز کــرده و بــه تجربــه می تــوان تأثیــر بی نظیــر ایــن 
روغــن را در تقویــت ناخن هــای شــکننده، تقویــت مــو، 
ابــرو و مــژه، پوســت صــورت و همچنیــن پوســت بــدن 

مشــاهده کــرد.
 روغن فندق

ــا ســابقه  ــا ب ــن روغن ه ــدق، یکــی از بهتری روغــن فن
ــه  ــت ک ــت و موس ــی، پوس ــه زیبای ــان در زمین درخش
همــه بــا نــام و خــواص درمانــی ایــن روغــن در زمینــه 

تقویــت و رشــد مــو، ابــرو و مــژه آشــنا هســتند. 
ــه  ــگاه های زنان ــتر آرایش ــا در بیش ــن تقریب ــن روغ ای
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در تمامــی مــوارد تأثیــر 

ــی نشــان داده اســت. ــه خوب خــود را ب
 روغن جوجوبا 

ــی  ــادام  زمین ــد ب ــی مانن ــا در حقیقــت دانه های جوجوب
 اســت کــه در گذشــته در محلــی میــان مکزیــک 
ــم  ــران ه ــدا در ای ــه جدی ــرده ک ــد می ک ــکا رش و آمری

ــود. ــد می ش ــت و تولی کاش
ایــن روغــن غلظــت زیــادی دارد؛ امــا خاصیــت جــذب 
ــه بســیاری محصــوالت آرایشــی  ســریع دارد و در تهی

ــرد. ــرار می گی مــورد اســتفاده ق
روغــن جوجوبــا تأثیــر فوق العــاده ای در زمینــه پوســت 
و مــو دارد؛ از جملــه: ضــد چیــن و چــروک و سرشــار 
از ویتامین هــای A ،B ،E و مــواد معدنــی ماننــد 
ــو،  ــت و م ــده پوس ــده و نرم کنن ــلنیوم، مرطوب کنن س
شــفافیت پوســت و مــو، جلوگیــری از ریــزش مــو بــه 
 ،B ،E دلیــل دارا بــودن مــواد معدنــی و ویتامین هــای
مفیــد در ضخیــم و پرپشــت شــدن مــو، برطرف کننــده 
خشــکی و تــرک لــب و مفیــد بــرای پوســت های 

مســتعد آکنــه.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )9(
َاَصْبــَت  »اِذا  مى فرماینــد:  صــادق)ع(  امــام 
ــأَُلَک  ــى َاس ــم اّن ــْل الّله ــِدَک فق ــِى َی ــن ف َه الدَّ

ْیــَن َو الّزیَنــة« الزَّ
 »هنــگام روغــن زدن بــه مــوى ســر، بگــو بــار الهــا 

از تــو درخواســت زیبایى و زینــت دارم.«
ببینیــد فکــر پیشــرفته امــام صــادق)ع( را! وقتــى 
جــوان فطرتــا نیازمنــد زیبایــى و خودآرایــى و 
ــه  ــن ب ــد روغ ــه مى فرمای ــه اینک ــت، ن ــت اس زین

ــر زدن س
بــراى جوانــان مــا یــک مســئله شــده؛ در بســیارى 
از جاهــا ایــن کار را مانــع مى شــوند یــا بــه دیــده 
ــی  ــد؛ در حال ــئله مى نگرن ــن مس ــه ای ــرى ب دیگ

کــه ایــن نیــاز طبیعــى جــوان اســت. 
 على)ع( و قنبر جوان

ایــن رفتــار علــى)ع( یــک درس مانــدگار در 
تاریــخ اســت. توجــه کنیــد: امــام محمدباقــر)ع( 
بــراى  خالفــت  دوران  در  علــى)ع(  فرمودنــد: 
ــا  ــازار بزازه ــه ب ــر ب ــود قنب ــالم خ ــا غ ــه ب معامل
ــیدند: دو  ــید. پرس ــبى رس ــرد کاس ــه م ــت. ب رف

لبــاس دارى بــه مــن بفروشــى؟
مــرد کاســب گفــت: بلــى، اى پیشــواى مســلمین 
ــود  ــن موج ــزد م ــد ن ــاج داری ــه احتی ــى ک جنس

اســت.
حضــرت وقتــى متوجــه شــدند کــه مــرد کاســب 
او  دکان  در  از  و  نکــرد  معاملــه  را شــناخته،  او 
گذشــت و مقابــل مغــازه بــزاز دیگــرى کــه جــوان 
بــود، توقــف کــرد و دو لبــاس خریــد. یکــى را بــه 
ســه درهــم و دیگــرى را بــه دو درهــم. پــس بــه 
ــردار و دو  ــو ب ــى را ت ــه درهم ــد: س ــر فرمودن قنب

ــى دارم. ــن برم ــى را م درهم
 قنبــر گفــت: شایســته اســت ســه درهمى را شــما 
کــه خلیفــه مســلمین هســتید و منبــر مى رویــد و 

بــراى مــردم ســخن مى گوییــد، برداریــد.
ــایر  ــد س ــى و مانن ــو جوان ــد: ت ــرت فرمودن  حض
ــه  ــت دارى؛ ب ــى رغب ــل و زیبای ــه تجم ــان ب جوان
ــه لباســم از  ــم ک ــا مى کن عــالوه مــن از خــدا حی
تــو بهتــر باشــد؛ زیــرا از پیامبــر)ص( شــنیدم کــه 
فرمودنــد: بــه غالمــان همــان لبــاس را بپوشــانید 
ــد  ــذا را بخورانی ــان غ ــید و هم ــود مى پوش ــه خ ک

ــد. ــود مى خوری ــه خ ک
جوانــى  بــاب  در  اســت کــه  ایــن  حقیقــت 
ــتار  ــن نوش ــه ای ــت و از حوصل ــاد اس ــب زی مطل
خــارج؛ عالقه منــدان مى تواننــد بــه کتبــى کــه 
ــه  ــده، مراجع ــر درآم ــته تحری ــه رش ــاره ب در این ب
کننــد و مــا بــه همیــن اختصــار بســنده مى کنیــم. 
همــای  انتشــارات  تربیــت«،  »اصــول  کتــاب  از 

رحمــت

بیماری هــای  بــا  مبــارزه  اداره  رئیــس 
ــان وزارت  ــوان و انس ــن حی ــال بی ــل انتق قاب
بهداشــت گفــت: افــراد در عیــد قربــان دقــت 
داشــته باشــند پــس از کشــتار دام، بایــد 
الشــه دام و آالیش هــای دامــی در یــک 
ــه مــدت دســت کم ۲4  ســالن پیش ســرد ب
ــا  ــی آالیش ه ــرد؛ در بعض ــرار بگی ــاعت ق س
ایــن مــدت حتــی ممکــن اســت 48 ســاعت 

باشــد. 
دکتــر حســین عرفانــی در گفت وگــو بــا جــام 
ــان و  ــا فرارســیدن عیــد قرب جــم در رابطــه ب
نگرانی هــا دربــاره تــب کنگــو بیــان کــرد: 
ــه انســان  ــه از دام ب ــی ک یکــی از بیماری های
منتقــل می شــود و بیمــاری وخیمــی بــا 
میــزان گیرندگــی باالســت، تــب کریمــه کنگــو 

اســت.
ــا  ــل گرم ــاز فص ــا آغ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
احتمــال بــروز تــب کریمــه بیشــتر می شــود، 
گفــت: ایــن بــه دلیــل ایــن اســت کــه 
انتقــال  در فصــل گرمــا کنه هــای عامــل 
ــد  ــت و زاد و ول ــه فعالی ــروع ب ــروس ش وی

. می کننــد
 نشانه تب کنگو بی نشانه بودن 

آن است
دکتــر عرفانــی خاطرنشــان کــرد: امســال 
موضــوع  جریــان  در  رســانه ها  و  مــردم 
ــواردی از  ــا م ــد؛ م ــو بودن ــب کنگ ــاری ت بیم
ابتــال بــه ایــن بیمــاری را در کشــور داشــتیم 
ــن بیمــاری بی  نشــانه  و متاســفانه نشــانه ای
بودنــش اســت یــا تــب خیلــی خفیفــی 
قابــل  عمــال  ایجــاد می کنــد کــه  دام  در 
تشــخیص نیســت یــا بــدون عالمــت اســت.

وی بــا بیــان اینکــه هیــچ دامــی را فی نفســه 
نمی توانیــم بگوییــم بیمــاری تــب کنگــو دارد 
یــا نــدارد، تاکیــد کــرد: بایــد کاری کنیــم اگــر 
ــاری  ــال بیم ــت انتق ــت، فرص ــوده اس دام آل

بــه انســان ایجــاد نشــود.
 راه های انتقال بیماری

ــل  ــای قاب ــا بیماری ه ــارزه ب ــس اداره مب رئی
انتقــال بیــن حیــوان و انســان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه انســان از دو طریــق ممکــن اســت بــه 
تــب کنگــو مبتــال شــود، گفــت: یــا از طریــق 

گــزش کنــه یــا از طریــق تمــاس بــا امحــا و 
ــل دل و  ــتی مث ــای گوش ــا و فرآورده ه احش

ــود. ــاد می ش ــکان ایج ــن ام ــر و ... ای جگ
وی در بیــان توصیه هایــی بــرای کاهــش 
ــد:  ــادآور ش ــو ی ــب کنگ ــه ت ــال ب ــال ابت احتم
ــن اســت کــه حتمــا  ــم ای یکــی از مــوارد مه
دام در کشــتارگاه ذبــح شــود و بعــد از ذبــح 
در شــرایط بهداشــتی احتیاطــات افــرادی کــه 
در فرآینــد کشــتار و ســالخی دام دخالــت 

ــظ شــود. ــد، حف دارن
عرفانــی ادامــه داد: پــس از کشــتار دام هــم 
بایــد الشــه دام و آالیش هــای دامــی در یــک 
ــه مــدت دســت کم ۲4  ســالن پیش ســرد ب
ــا  ــی آالیش ه ــرد؛ در بعض ــرار بگی ــاعت ق س
ایــن مــدت حتــی ممکــن اســت 48 ســاعت 

باشــد.
ــود  ــد و جم ــن فرآین ــد از ای ــه او بع ــه گفت ب
نعشــی کــه اتفــاق می افتــد، اگــر بافت هــای 
دامــی آلــوده بــه ویــروس تــب کریمــه کنگــو 

ــد. ــن می رون ــال از بی باشــند، عم
وی توصیــه کــرد: هموطنــان اگــر نــذر و 

نیتــی دارنــد، در عیــد قربــان قربانــی داشــته 
ــا توجــه بــه  باشــند، ایــن قربانــی را حتمــا ب
ــکی  ــق دامپزش ــه از طری ــی ک هماهنگی های
صــورت گرفتــه، ســفارش دهنــد قربانی شــان 
ــال  ــا خی ــا ب ــود ت ــتار ش ــتارگاه ها کش در کش
راحــت گوســفند ذبح شده شــان را مصــرف 

کننــد.
 نشانه این بیماری تب حاد است

ــل  ــای قاب ــا بیماری ه ــارزه ب ــس اداره مب رئی
ــوان و انســان خاطرنشــان  ــن حی ــال بی انتق
کــرد: نشــانه ایــن بیمــاری تــب حــاد اســت 
کــه می توانــد بــا هــر نــوع خونریــزی از نقــاط 

ــدن همــراه باشــد. ــف ب مختل
بــرای  نیــاز  مــورد  اقدامــات  دربــاره  وی 
ــه تــب  ــان ب افــرادی کــه احتمــال ابتــالی آن
کنگــو مــی رود، گفــت: ایــن افــراد اگــر 
بــه  بایــد  داشــتند،  را  نشــانه گفته شــده 
و مراکــز درمانــی مراجعــه  بیمارســتان ها 
اولیــه مراجعــه  کننــد و اگــر در مراحــل 
بیمــاری آن هــا تشــخیص داده شــود در 
تمامــی ســطح کشــور آمادگــی بــرای پذیرش 
مــوارد مشــکوک و مبتــال وجــود دارد تــا منجر 
بــه فــوت و مــرگ و میــر در هموطنان نشــود.
تبلیغــات  بــه  اشــاره  بــا  عرفانــی  دکتــر 
صورت گرفتــه بــرای فــروش دام زنــده در 
ــا  ــزود: ب ــهر اف ــطح ش ــازی و س ــای مج فض
دامپزشــکی هماهنــگ شــده تــا حتمــا مــردم 
از مراکــزی دام هــای خــود را تهیــه کننــد کــه 
ــاز  ــکی و مج ــازمان دامپزش ــد س ــورد تائی م

ــد. باش
 پیش از عید قربان به خریداری و 

ذبح دام اقدام کنید
وی بــا اشــاره بــه فرآینــد ذبــح بهداشــتی دام 
ــداری ۲4 ســاعته الشــه دام در  ــزوم نگه و ل
ســالن های پیش ســرد تاکیــد کــرد: اگــر 
هموطنــان قصــد ذبــح دام و توزیــع گوشــت 
ــد پیــش از  ــد؛ بای ــان را دارن ــد قرب در روز عی
ــح  ــداری و ذب ــه خری ــدام ب ــان اق ــد قرب عی
دام کننــد تــا الشــه فرآینــد الزم را طــی کــرده 

باشــد.
بیماری هــای  بــا  مبــارزه  اداره  رئیــس 
ــاره  قابــل انتقــال بیــن حیــوان و انســان درب
ــرد:  ــار ک ــح دام اظه ــز ذب ــر مراک ــا ب نظارت ه
مرکــز ســالمت محیــط کار وزارت بهداشــت در 

ایــن زمینــه نظــارت دارد؛ امــا نظــارت اصلــی 
ــت. ــکی اس ــبکه دامپزش ــکاران در ش ــا هم ب
 آخرین آمارها از ابتال به تب کنگو 

در کشور
ــب  ــه ت ــال ب ــن آمارهــا از ابت ــاره آخری وی درب
کنگــو در کشــور گفــت: اتفاقــی کــه امســال 
ــن  ــد ســال گذشــته ای ــر ســیر چن ــاد، اگ افت
ــک  ــا ی ــال ب ــد عم ــر بگیری ــاری را در نظ بیم
انحــراف معیــار قابــل قبــول آمــاری افزایــش 
نداشــته ایم؛  شــکل  آن  بــه  ابتــال  مــوارد 
ــار  ــش آم ــث افزای ــال باع ــه امس ــزی ک چی
اســتان  در  محلــی  طغیــان  یــک  شــد، 
سیســتان و بلوچســتان بــود کــه خوشــبختانه 
ــزان  ــن می ــا کمتری ــگام ب ــخیص بهن ــا تش ب
ــود. کشــندگی در ده ســال گذشــته همــراه ب
دکتــر عرفانــی اضافــه کــرد: امســال بــا 
حساســیت هایی کــه مــردم داشــتند و مراکــز 
بهداشــتی در نظــر گرفتــه بودنــد، بــا کمتریــن 
ــه مراکــز بهداشــتی  ــروز نشــانه ها، مــردم ب ب
مراجعــه کردنــد و بــه خوبــی تشــخیص 
ــال  ــه امس ــی ک ــی از علل ــد. یک الزم داده ش
ــکوک  ــوارد مش ــت م ــداد ثب ــد تع ــث ش باع
بــه تــب کنگــو بیشــتر باشــد، افزایــش 
سیســتم  و  مردمــی  حساســیت های 

ــود. ــتی ب بهداش

ــه  ــر اینک ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــان ب وی در پای
ــالمی  ــی و اس ــگ ایران ــی در فرهن ــذر قربان ن
ــی  ــا وجــود دارد، گفــت: در آموزه هــای دین م
ــتی و  ــول بهداش ــر اص ــادی ب ــد زی ــا تاکی م
ســالمتی شــده و خوشــبختانه در کشــور ایــن 
زمینه هــا فراهــم اســت و هموطنــان اگــر 
ــد در  ــل کنن ــان عم ــه نذوراتش ــد ب می خواهن

ــد. ــتی باش ــای بهداش ــوب توصیه ه چارچ

،،
افــراد در عیــد قربــان دقــت داشــته باشــند 
و  دام  الشــه  بایــد  دام،  کشــتار  از  پــس 
آالیش های دامی در یک ســالن پیش ســرد 
بــه مــدت دســت کم 24 ســاعت قــرار بگیــرد

رئیس اداره مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان وزارت بهداشت:

امسال پیش از عید قربان، گوسفند قربانی کنید  
نشانه تب کنگو »نشانه نداشتن« است! 
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 گشت ارشاد خدا به مؤمنان 
تذکر می دهد

بهره منــدی از روش هایــی کــه خداونــد متعــال در 
قــرآن کریــم بــرای رفــع بعضــی معضــات اجتماعــی 
بــه کار بــرده اســت، جــای بســی تأمــل دارد؛ از جملــه 
ایــن معضــات بدحجابــی و رفتارهــای منافــی عفــت 
اســت کــه دانســتن روش قرآنــی در رفــع آن هــا 

بســیار جالــب توجــه اســت.
در آیــات ۳۰ و ۳۱ ســوره مبارکــه »النــور« دربــاره 
حجــاب مــرد و زن و مــواردی کــه ایــن دو گــروه 
نســبت بــه همدیگــر بایــد رعایــت کننــد، ســخن بــه 
ــی در  ــوال فراوان ــه اق ــی ک ــت؛ آیات ــده اس ــان آم می
ــث  ــن بح ــه ای ــه در حوصل ــده ک ــان ش ــیر آن بی تفس
نیســت و صرفــا تفســیر عامــه طباطبایــی ذیــل آیــه 
۳۰ بیــان می شــود تــا ضمــن بیــان مفهــوم آیــه، یــک 
ســؤال از دریچــه ای دیگــر کــه هیــچ تفســیری بــه آن 

ــان شــود. توجــه نداشــته، بی
ــوا  خداونــد متعــال می فرمایــد: »ُقــْل لِْلُمْؤِمِنیــَن َیُغضُّ
ِمــْن َأْبصارِِهــْم َو َیْحَفُظــوا ُفُروَجُهــْم ذلِــَک َأْزکــى  َلُهــْم 

ــَه َخِبیــٌر ِبمــا َیْصَنُعــوَن«  ِإنَّ اللَّ
»بــه مــردان مؤمــن بگــو کــه چشــمان خویــش 
فروگیرنــد و شــرمگاه خــود نگــه دارنــد؛ ایــن برایشــان 
بــه کارهایــى کــه  خــدا  زیــرا  اســت؛  پاکیزه  تــر 

اســت.« آگاه  مى  کننــد، 
نهــادن  هــم  روى  معنــاى  بــه  »غــض«  کلمــه 
ــان  ــار« هم ــه »ابص ــت و کلم ــم اس ــاى چش پلک  ه
عضــو بیننــده اســت و کلمــه »ِمــن« در جملــه 
ــراى  ــا ب ــت ی ــداى غای ــراى ابت ــْم« ب ــْن َأْبصارِِه »ِم
ــک را  ــر ی ــه ه ــت ک ــض اس ــا تبعی ــس ی ــان جن بی
مفســرى گفتــه و معنایــش ایــن اســت کــه مؤمنیــن 

چشم  پوشــى را از خــود چشــم شــروع کننــد.
ِمــْن  ــوا  َیُغضُّ لِْلُمْؤِمِنیــَن  »ُقــْل  در جملــه  پــس 
ــب  ــوا« مترت ــه »یغض ــه کلم ــى ک ــْم« از آنجای َأْبصارِِه
بــر »قــل« اســت، نظیــر ترتبــى کــه جــواب شــرط بــر 
ــر اینکــه »قــول«  شــرط دارد، قهــرا داللــت مى  کنــد ب
در اینجــا بــه معنــاى امــر اســت و معنــاى جملــه ایــن 
اســت کــه بــه مؤمنیــن امــر کــن کــه چشــم خــود را 
ــه ایشــان را امــر  ــن اســت ک ــر آن ای بپوشــند و تقدی
ــى،  ــر بکن ــر ام ــه اگ ــن ک ــه غــض و چشم  پوشــى ک ب

ــند. ــود را مى  پوش ــم خ چش
ایــن آیــه بــه جــاى اینکــه نهــى از چشــم  چرانى کنــد، 
ــدارد آن  ــى ن ــرده و فرق ــم ک ــیدن چش ــه پوش ــر ب ام
امــر ایــن نهــى را هــم افــاده مى  کنــد و چــون مطلــق 
ــه  ــگاه ب ــر مــردان و ن ــه زن اجنبــى را ب ــگاه ب اســت ن
مــرد اجنبــى را بــر زنــان تحریــم فرمــوده؛ جملــه »َو 
َیْحَفُظــوا ُفُروَجُهــْم« نیــز بــه معنــاى ایــن اســت کــه 

بــه ایشــان امــر کــن تــا فــرج خــود را حفــظ کننــد.
ــوا ِمــْن  مقابلــه  اى هــم کــه میــان جملــه »َیُغضُّ
ــاده،  ــْم« افت ــوا ُفُروَجُه ــه »َیْحَفُظ ــا جمل ــْم« ب َأْبصارِِه
ایــن معنــا را مى رســاند کــه مــراد از »حفــظ فــروج« 
پوشــاندن آن از نظــر نامحرمــان اســت، نــه حفــظ آن 
ــواط کــه بعضــى پنداشــته  اند. در روایــت از  ــا و ل از زن
امــام صــادق)ع( نیــز رســیده کــه فرمودنــد: »تمامــى 
ــه  ــاره حفــظ فــروج اســت ب آیاتــى کــه در قــرآن درب
ــه  ــه ک ــن آی ــر از ای ــه غی ــظ از زناســت؛ ب ــاى حف معن

ــظ از نظــر اســت.« منظــور حف
ــا  ــرده و ب ــاره ک ــم اش ــن حک ــت ای ــه مصلح ــگاه ب آن
بیــان آن مــردم را تحریــک مى  کنــد کــه مراقــب ایــن 
حکــم باشــند و آن اشــاره ایــن اســت کــه مى  فرمایــد: 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد؛ ع ــاک مى  کن ــر شــما را پ ــن بهت »ای
ــه  ــت.« )ترجم ــر اس ــا خب ــد ب ــه مى  کنی ــدا از آنچ خ

ــزان، ج ۱۵، ص: ۱۵۵( المی
ســؤالی کــه مطــرح اســت اینکــه آیــا خداونــد حکیــم 
ــدون مــورد اجتماعــی آن صــادر  متعــال حکمــی را ب
می کنــد؟ بــه عبارتــی آیــا حکیــم قــادر متعــالـ  نعــوذ 

باللــه ـ فعــل غیرحکیمانــه انجــام می دهــد؟ 
بــا توجــه بــه ایــن ســؤال مفهــوم دیگــری می تــوان از 
ایــن آیــه یافــت و آن اینکــه قاعدتــا جامعــه آن زمــان 
ــی  ــا بی حجاب ــی ی ــام بدحجاب ــه ن ــی ب ــار معضل دچ
ــی در آن  ــن معضل ــر چنی ــه اگ ــرا ک ــت؛ چ ــوده اس ب
زمــان وجــود نداشــت، اقتضــای بیــان چنیــن حکمــی 

فراهــم نبــود.
همچنیــن مســئله فراتــر از ایــن بــوده اســت؛ چــرا کــه 
ــه در  ــى ک ــه نقــل می نویســد: »تمامــى آیات ــه ب عام
قــرآن دربــاره حفــظ فــروج اســت بــه معنــاى حفــظ 
از زناســت؛ بــه غیــر از ایــن آیــه کــه منظــور حفــظ از 

نظــر اســت.«
 مــراد از حفــظ فــروج پوشــاندن آن از نظــر نامحرمــان 
ــا جامعــه آن زمــان  اســت. طبــق ایــن ســخن قاعدت
ــن  ــوده اســت و ای ــز ب ــی نی ــن معضل ــه چنی ــا ب مبت
ــدوی  ــرب ب ــه ع ــه دور از ذهــن نیســت؛ چــرا ک قضی
مناســکی را کــه بــه اصطــاح مناســک حجشــان 
بــود، بــه صــورت عریــان و بی هیــچ پوششــی انجــام 
مــی داد و نمایــان کــردن فــروج بــرای ایشــان چنــدان 

ــدارد. بعــدی ن
نکتــه جالــب توجــه اینکــه قــرآن کریــم بــرای 
ــاز  ــی آغ ــه دین ــن مســئله حرکــت را از جامع حــل ای
کــرده اســت؛ یعنــی ســرمایه گذاری روی افــرادی 
کــه نســبت بــه ایــن مســائل متعهــد هســتند و 
سعی شــان بــر آن اســت کــه خــود را بــه تعالــی 
ــه  ــه ب ــاب آی ــانند؛ خط ــی برس ــن اله ــل فرامی در ذی
مؤمنــان اســت و دســتور هــم بــه مؤمنــان ابــاغ شــده 
ــا و  ــن جلوه ه ــه چنی ــانی ک ــی از کس ــت و توقع اس

تعدی هایــی دارنــد، بیــان نشــده.
توجــه کنیــم کــه ســوره »النــور«، یــک ســوره مدنــی 
ــم را  ــن حک ــال ای ــد متع ــی خداون ــن یعن اســت و ای
زمانــی بیــان مــی دارد کــه مدینــه ای ذیــل نظــر اشــرف 
ــه  ــه و آل ــی هللا علی ــد صل ــرت محم ــات حض مخلوق
ــرح  ــؤال مط ــن س ــال ای ــود؛ ح ــلم اداره می ش و س
اســت: آیــا می تــوان پذیرفــت در جامعــه ای کــه 
تحــت لــوای شــخص اول اســام مدیریــت می شــود، 
بحــث بی حجابــی مطــرح باشــد آن هــم در ســطحی 
ــی بپوشــاند و  ــد چشــم را از بی حجاب ــن بای ــه مؤم ک

کســانی باشــند کــه فــروج خــود را عریــان کننــد؟
شــاید بتــوان بــا ایــن ســخن کــه عــرب هنــوز وامــدار 
ــه  ــوده، پاســخی ب ــی ب ــت اول ــن منســوخ جاهلی آیی
ــد متعــال ســاری  ایــن ســؤال داد؛ امــا حکــم خداون
و جــاری در طــول خلقــت بشــر اســت و ایــن حکــم 
ــوان از آن  ــا بت ــم جــزو احــکام منســوخ نیســت ت ه

چشــم پوشــید. ایکنــا

گردشگری
گردشگران خارجی 36 میلیون دالر 

ارز به یزد آوردند
درآمــد حاصــل از حضــور گردشــگران خارجی در اســتان 

یــزد ۳6 میلیــون دالر بوده اســت.
اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از 
ــت:  ــزد گف ــی ی ــت تاریخ ــدن باف ــی ش ــت جهان فرص
درآمــد حاصــل از حضــور گردشــگران خارجی در اســتان 

ــت. ــوده اس ــون دالر ب ــزد ۳6 میلی ی
 ســید محمــد میرمحمــدی در نشســت شــورای اداری 
اســتان یــزد کــه بــا حضــور علی اصغــر مونســان، 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 
دولــت  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــان  ــا بی ــد، ب ــزار ش ــزد برگ ــتانداری ی ــم در اس دوازده
ــهر  ــی ش ــی بازآفرین ــتاد مل ــوع در س ــه ۱4 موض اینک
دربــاره اقدامــات قابــل اجــرا در جهانشــهر یــزد تصویــب 
ــی  ــای بوم ــتفاده از ظرفیت ه ــرد: اس ــار ک ــده، اظه ش
ــوان  ــه عن ــزد ب ــهر ی ــعه ش ــای توس ــی از اولویت ه یک

ــت. ــی اس ــهری جهان ش
ــه  ــروه زیرمجموع ــکیل ۱۰ کارگ ــه تش ــاره ب ــا اش وی ب
ــزد در اســتان افــزود:  ــی شــهر ی ســتاد مدیریــت جهان
ــگری  ــای گردش ــته ظرفیت ه ــال گذش ــار س ــی چه ط

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــزد افزای ــتان ی اس
ــردی  ــای بوم گ ــداد محل ه ــش تع ــزد افزای ــتاندار ی اس
ــزد  ــتاوردهای ی ــه دس ــه را از جمل ــه 6۱ نقط ــتان ب اس
ــال  ــرد: در س ــان ک ــت و بی ــگری دانس ــوزه گردش در ح
گذشــته اســتان یــزد میزبــان بیــش از ۱۱۳ هــزار 
ــوده  ــا ب ــف دنی ــورهای مختل ــی از کش ــگر خارج گردش

ــت. اس
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه درآمــد حاصــل از 
حضــور گردشــگران خارجــی در اســتان یــزد ۳6 میلیون 
دالر بــوده، خاطرنشــان کــرد: الزم اســت کــه تمــام 
نیازهایــی کــه بــرای ایــن موضــوع در اســتان یــزد وجود 
ــئوالن  ــک مس ــا کم ــاءهللا ب ــود و ان ش ــرف ش دارد، برط
اســتانی و کشــوری زمینــه معرفــی هرچــه بیشــتر یــزد 

ــم. ــم می کنی ــان را فراه ــه جهانی ب
میرمحمــدی در ادامــه افزایــش اماکــن پذیرایــی و 
ــداد  ــش تع ــورد و افزای ــه 9۳ م ــتان ب ــی اس ــن راه بی
ــر  ــه ۳74 نف ــزد را ب ــگری ی ــال گردش ــان فع راهنمای
توســعه  حــوزه  در  اســتان  دســتاوردهای  دیگــر  از 
گردشــگری عنــوان کــرد و گفــت: خوشــبختانه همکاری 
و تعامــل ســازنده ای بیــن دســتگاه های اســتان در 
راســتای ارتقــای ظرفیت هــای گردشــگری ایجــاد شــده 

ک ــت. تابنــا اس

روستای بیدخوان
روســتای بیدخــوان در شهرســتان بردســیر، یکــی 
از شهرســتان های بــا پتانســیل بــاالی کشــاورزی، 
ابتــدای  از  کــه  اســت  گردشــگری  و  صنعتــی 
زمینه هــای  در  زیــادی  خدمــات  تاکنــون  انقــاب 

اســت. کــرده  ارائــه  فرهنگی اجتماعــی 
ایــن روســتا پیشــینه و قدمتــی دیرینــه دارد. مورخــان 
ــش  ــای پی ــه دوره ه ــوط ب ــتا را مرب ــن روس ــت ای قدم
ــوه  ــه ک ــرق ب ــتا از ش ــن روس ــد. ای ــام می دانن از اس
یشــم، از جنــوب شــرقی بــه کــوه قلعــه دســکوئیه و از 
جنــوب و جنــوب شــرقی بــه کــوه بحــر آســمان محــدود 

می شــود.
 آب و هــوای روســتا، در بهــار و تابســتان مطبــوع و 
دلپذیــر و در زمســتان ها ســرد اســت. در ایــن روســتا، 
درخــت گــردوی کهنســالی وجــود دارد کــه بــر اســاس 
ــل  ــال قب ــه 2۰۰۰ س ــت آن ب ــتندات قدم ــی مس بعض

می رســد. 
ــراف  ــات اط ــه از ارتفاع ــوان ک ــی بیدخ ــه دائم رودخان
طــراوت  و  شــادابی  می گیــرد،  سرچشــمه  روســتا 

ــت.  ــیده اس ــه بخش ــن ناحی ــه ای ــژه ای ب وی
غــار یخــی و بنــدر یخــدان هــم در 7 کیلومتــری جنــوب 
ــی  ــای طبیع ــه از جاذبه ه ــرار دارد ک ــتا ق ــرقی روس ش
ایــن منطقــه محســوب می شــود. هــر ســاله گردشــگران 
ــه خــوش آب و  ــن ناحی ــه ای ــادی ب طبیعت دوســت زی
ــد  ــن روســتا بازدی ــای ای ــر زیب ــد و از مناظ ــوا می آین ه

می کننــد. 

پیست اسکی کوهرنگ
ایــن پیســت، یکــی از شناخته شــده ترین پیســت های 
ــه در ســال ۱۳۵4  ــرس اســت ک ــع در زاگ اســکی واق
ــل اول کوهرنــگ در  ســاخته شــده و در مجــاورت تون

قســمت شــرقی کــوه کارکنــان قــرار گرفتــه اســت. 
اســکی بازان بــا آغــاز بــارش بــرف از آذرمــاه تــا پایــان 
ــد  ــرد برون ــز چلگ ــه پیســت مجه ــد ب اســفند می توانن

و اســکی کننــد. 
پیســت اســکی چلگــرد ۸۰۰  متــر طــول و شــیبی 2۰ 
درصــدی دارد کــه هــوای آفتابــی آن در اغلــب روزهــای 
ــرف و راه  ــاد ب ــیار زی ــم بس ــت حج ــتان، انباش زمس
دسترســی آســان، ایــن پیســت را در منطقــه زاگــرس 

مشــهور ســاخته اســت.
 جــاده آســفالت، دسترســی بــه هتــل کوهرنــگ، 
ــات  ــه امکان ــگ از جمل ــتی و پارکین ــرویس بهداش س
ــال  ــت در ح ــن پیس ــت. ای ــکی اس ــت اس ــن پیس ای
ــا  ــان و خانم ه ــژه آقای ــر وی ــتگاه باالب ــر دو دس  حاض
و یــک دســتگاه باالبــر آموزشــی بــا طــول 2۰۰ متــر دارد 
و دارای ســه محوطــه تفکیک شــده بــرای خانواده هــا، 

آقایــان و خانم هاســت.
رونــق  در  مهمــی  نقــش  اســکی  پیســت  ایــن 
گردشــگری منطقــه دارد و مســافران و گردشــگران 
بســیاری در فصــل زمســتان بــرای اســتفاده از امکانات 
ــد. ــفر می کنن ــگ س ــه کوهرن ــکی ب ــت اس ــن پیس ای

ــات  ــه ارتفاع ــت ب ــن پیس ــایت ای ــعه و س ــد توس بای
باالتــر زاگــرس گســترش یابــد تــا بتــوان مــدت زمــان 
ــن پیســت اســکی  بیشــتری در فصــل زمســتان از ای

بهــره بــرد. 
در ارتفاعــات بــاالی ایــن پیســت اســکی بــرف جالــب 
ــتر  ــز بیش ــرف نی ــدگاری ب ــود دارد و مان ــی وج توجه
ــال  ــای فع ــداد روزه ــود تع ــب می ش ــه موج ــت ک اس

پیســت بیشــتر شــود. 
ــان  ــش زم ــرای افزای ــا ب ــن راهکاره ــی از مهم تری یک
فعالیــت پیســت اســکی کوهرنــگ توســعه پیســت به 

ارتفاعــات باالتــر اســت.

ــن  ــی از قدیمی تری ــی »دزک«، یک ــه تاریخ قلع
اســتان  تاریخــی  قلعه هــای  زیباتریــن  و 
ــاله  ــر س ــه ه ــت ک ــاری اس ــال و بختی چهارمح
ــت. ــوروز اس ــیاری در ن ــافران بس ــرای مس پذی
حــوزه  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
قلعه هــای  دارد کــه  بســیاری  آثــار  تاریخــی 
ــار تاریخــی  ــن آث ــن اســتان مهم تری تاریخــی ای
اســت کــه از زمان هــای بســیار قدیــم در اســتان 

ــت. ــده اس ــی مان باق
ــی  ــیار زیبای ــی بس ــای تاریخ ــون قلعه ه هم اکن
ــا  ــن آن ه ــود دارد؛ مهم تری ــتان وج ــن اس در ای
فرخ شــهر،  دزک،  چالشــتر،  تاریخــی  قلعــه 

ــت. ــورک و... اس س
ــی  ــه تاریخ ــی، قلع ــای تاریخ ــان قلعه ه در می
دزک یکــی از زیباتریــن قلعه هــای تاریخــی ایــن 
اســتان بــه شــمار مــی رود کــه معمــاری بســیار 

ــی دارد. زیبای
ــوان  ــه عن ــه دزک ب ــاختمانی قلع ــه س مجموع
آثــار ممتــاز فرهنگــی و هنــری در  از  یکــی 
روســتای دزک واقــع در شهرســتان کیــار و در 4۰ 
کیلومتــری شــهرکرد اســت. ایــن قلعــه عمــارت 
و خانــه، مســکونی چنــد نســل از ایلخانــان 
بختیــاری بــوده کــه نویســندگان متعــدد ایرانی و 
خارجــی چــون راولینســن، ایزابــل بــرد بیشــاپ، 

هنــری رنــه دالمانــی، شــونمان، ویلســون و ... از 
ــد. ــاد کرده ان ــین ی ــا تحس آن ب

اصلــی  قســمت  و  احــداث شــالوده  تاریــخ 
ــود  ــروف ب ــان مع ــاح آن زم ــه در اصط ــه ک قلع
ــکلت  ــا و اس ــامل اطاق ه ــوده و ش ــه ب دیوانخان
ــه ســال  ــی اســت، ب ــای کنون ــه همکــف بن طبق
ــال  ــا س ــس ت ــد و از آن پ ــری می رس ۱292 قم
۱۳2۵ قمــری کــه آخریــن لوحــه تاریخــدار ایــن 
مجموعــه نصــب شــده، بــه تدریــج قســمت های 
ــی، حیات هــای  دیگــری شــامل عمــارات اندرون
خلــوت و ســایر بخش هــا بــه بنــای اصلــی 
افــزوده شــده و تزئینــات داخلــی، روکارهــا، 

ســاختمان  نماســازی های  و  نازک کاری هــا 
به ویــژه در عمــارت ســردر و بیرونــی در چنــد 
ــه  ــوع توســعه یافت ــای متن ــه صورت ه ــه ب مرحل

ــت. ــده اس ــل ش و تکمی
 عــاوه بــر ارزش هــای کلــی فرهنگــی کــه 
قدیمــی  ارزشــمند  هــر ســاختمان  ماهیــت 
اســت، وجــوه امتیــاز مجموعــه ســاختمانی قلعه 
ــی  ــه تاریخ ــن قلع ــای ای ــز از ویژگی ه دزک نی

ــت. اس
ــار ممتــاز قلعــه  ــه ایــن مجموعــه از آث ــاالر آئین ت
تاریخــی اســت. چهــار محــل از نقاشــی های 
دیــواری ایــن تــاالر بــه صــورت شیشــه نقاشــی 
ــای  ــه نم ــم« اســت ک »دو پوســته عکــس دره
کامــل ســه بعــدی دارد و نمونه هــای مشــابه آن 

بســیار کمیــاب اســت.
ــتاد  ــر اس ــر نظ ــه کاری زی ــی آیین ــای اصل کاره
برجســته ترین  از  خواجوئــی  ابوالقاســم 
اســتادان آیینه بنــد قــرن گذشــته انجــام گرفتــه 
کــه کارهــای طراحــی، نقاشــی، رنگ بنــدی و 
زرک انــدازی همــه مجموعــه اثــر اســتادان بــزرگ 
اصفهــان اســت کــه غالبــا در اصفهــان طراحــی و 

ــت. ــده اس ــب ش ــرا و نص ــل اج در مح
هنــر  لحــاظ  از  مجموعــه  ســفره خانه  تــاالر 
و  ابــری  رنگ انــدازی  به ویــژه  گچ آرایــی 

قلمگیــری و نیــز ریسه ســازی های ســتونی و 
قــاب کتیبه هــای تســمه دار جالــب توجــه اســت.

فــرش تــاالر ســفره خانه یــک تختــه قالــی 
عتیقــه ۵۰ متــری اســت کــه در حــدود نــود 
ــت.  ــده اس ــه ش ــاری بافت ــل در بختی ــال قب س
ــت  ــه و باف ــت و نقش ــر قدم ــرش از نظ ــن ف ای
نمونه هــای  ارزنده تریــن  از  یکــی  می توانــد 

ــد.  ــاری باش ــرش بختی ف
فــرش  جهــان،  در  آن  مشــابه  نمونــه  تنهــا 
بختیــاری معروفــی اســت بــه همیــن قــواره کــه 
در یکــی از مجموعه هــای اختصاصــی در آمریــکا 

نگهــداری می شــود.
درهــای طاق هــا کــه بــرای هــر مدخــل بــه 
صــورت مضاعــف کفش کــن دارد، تودرتــو نصــب 
ــوب  ــر چ ــش ب ــوع مفتول ک ــه از ن ــده و هم ش
ــزه ای دو  ــه دارای دســتگیره های نی گردوســت ک
ــت و  ــاظ ظراف ــا از لح ــن دره ــت و ای ــه اس زبان

پوشــش کار و تنــوع جوهــر کــه در مغــز نقــش 
ــب توجــه اســت. ــه، جال ــه کار رفت ب

ــوع  ــدد و متن ــا و سنگ تراشــی های متع حجاری ه
ایــن مجموعــه نیــز جالــب توجــه اســت و 
ــر و  ــوض آبگی ــواره ح ــا در دی ــن آن ه ارزنده تری
آب نماهــا و ســرفواره ها و همچنیــن سرســتون ها 
ــود و  ــاهده می ش ــاق ها مش ــتون ها و س و زیرس
کارهــای سنگ تراشــی زیــر نظــر اســتاد حســن 
پهلــوان از حجــاران معــروف آن دوره، انجــام 

ــه اســت. گرفت
ایــن  در  هنــری  آثــار  توجه تریــن  جالــب  از 
مجموعــه ســاختمانی، گره چینی هــای آجرکاشــی 
ــا،  ــوع در کتیبه ه ــای متن ــا طرح ه ــه ب ــت ک اس
پشــت بغل هــا و فخری هــا بــه کار رفتــه اســت. 
به ویــژه دو کتیبــه بــزرگ و متقــارن محلــه 
پاگــرد راه پله هــای داخــل محوطــه از هــر لحــاظ 

ــت. مهــر  ــمند اس ارزش

 قلعه»دزک« نگینی تاریخی 
بر بلندای زاگرس

در تفســیر نــور ذیــل آیــه شــریفه ۱۰ ســوره حجــرات می خوانیــم: 
جامعــه بى تقــوا از دریافــت رحمــت الهــى محــروم اســت.

در آیــه شــریفه ۱۰ ســوره حجــرات می خوانیــم: »ِإنََّمــا اْلُمْؤِمُنــوَن 
کُــْم ُتْرَحُمــوَن«  ــَه َلَعلَّ ُقــوا اللَّ ِإْخــَوٌة َفأَْصِلُحــوا َبْیــَن َأَخَوْیکُــْم ۚ َواتَّ

ــس همیشــه  ــد؛ پ ــرادر یکدیگرن ــه ب ــان هم ــت مؤمن ــه حقیق »ب
بیــن بــرادران ایمانــی خــود صلــح دهیــد و خداتــرس و پرهیــزکار 

باشــید، باشــد کــه مــورد لطــف و رحمــت الهــی قــرار گیریــد.«
تفسیر نور:

ــادى،  ــائل اقتص ــت. )مس ــان اس ــرو ایم ــرادرى در گ ــه ب ۱- رابط
سیاســى، نــژادى، جغرافیایــى، تاریخــى و ... نمى توانــد در مــردم 

ــه وجــود آورد.(  ــرادرى ب روح ب
2- بــرادرى بــر اســاس ایمــان، مشــروط بــه ســن، شــغل، ســواد 

و درآمــد نیســت. »ِإنََّمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوٌة«
۳- هیــچ کــس، خــود را برتــر از دیگــران ندانــد. »ِإْخــَوٌة« )آرى، 

ــرادران،  ــان ب ــى می ــت، ول ــرى اس ــد برت ــن و فرزن ــان والدی می
ــرى.( براب

4- بــراى برقــرارى صلــح و آشــتى از کلمــات محبت آمیــز و 
ترغیب کننــده اســتفاده کنیــم. »ِإْخــَوٌة َفأَْصِلُحــوا«

۵- جلوگیــرى از نــزاع و اقــدام بــراى اصــاح و برقــرارى صلــح، 
وظیفــه  همــه اســت، نــه گروهــى خــاص. »َفأَْصِلُحــوا«

6- اصاح کننــده نیــز خــود را بــرادر طرفیــن درگیــر بدانــد. 
»َفأَْصِلُحــوا َبْیــَن َأَخَوْیکُــْم«

ــود.  ــب ب ــد مراق ــه بای ــى دارد ک ــتى دادن، آفات ــاح و آش 7- اص
ــهَ « ــوا اللَّ ُق ــوا ... َو اتَّ »َفأَْصِلُح

۸- صلــح و صفــا، مقدمــه  نــزول رحمــت الهــى اســت. »َفأَْصِلُحوا 
ُتْرَحُمونَ «  ...

ــت.  ــروم اس ــى مح ــت اله ــت رحم ــوا از دریاف ــه بى تق 9- جامع
ــوَن« ــْم ُتْرَحُم کُ ــَه َلَعلَّ ــوا اللَّ ُق »اتَّ

محمــد محب خدایــی، معــاون گردشــگری، گفــت: مدیریــت 
ــل  ــت شــهری گردشــگری تبدی ــه مدیری ــد ب ــی بای شــهری عموم
ــد پاســخگوی تمــام ذائقه هــا باشــد. مــا تعامــات  ــا بتوان شــود ت
ــا در  ــن برنامه ه ــه ای ــم ک ــگران داری ــذب گردش ــرای ج ــژه ای ب وی

ــد. ــد ش ــده خواه ــم گنجان ــردی ه ــه راهب ــن برنام تدوی
بررســی برنامــه جامــع ملــی گردشــگری کــه در ســال ۸۱ تهیــه و 
ــد  ــا حضــور محم ــود، چهارشــنبه ۸ شــهریور 96 ب ــن شــده ب تدوی
محب خدایــی معــاون گردشــگری، ســید محمــد بهشــتی رئیــس 
پژوهشــگاه میــراث  فرهنگــی و گردشــگری، لودویــک ریــدر مشــاور 
ــای  ــی از معاونت ه ــگری، نمایندگان ــی گردش ــازمان جهان ــد س ارش
میــراث  فرهنگــی و صنایــع  دســتی و مدیــران معاونــت گردشــگری 
برگــزار شــد.محمد محب خدایــی، معــاون گردشــگری، در ایــن 
نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت تبییــن برنامــه راهبــردی در حــوزه 

ــردی  ــه راهب ــن برنام ــن و تبیی ــر از تدوی ــت: مهم ت ــگری گف گردش
گردشــگری، اجــرای آن اســت. مــا بایــد بــه شــاخص های بــه روز 

برســیم تــا نتیجــه نهایــی را بــه  دســت آوریــم.
ــم از  ــگری، اع ــول گردش ــر محص ــز ب ــا تمرک ــا ب ــه داد: م او ادام
گردشــگری فرهنگــی، تاریخــی، ســامت، تنــوع اقلیمــی و قومیتــی 
و تمــام ظرفیت هــای موجــود در کشــور بــرای دســتیابی بــه نتیجــه 

مطلــوب تــاش خواهیــم کــرد.
ــه  ــه اینکــه در هــر نقطــه از کشــور جاذب ــا اشــاره ب ــی ب محب خدای
ــران  ــه ای ــتن ب ــه بازگش ــگر را ب ــه گردش ــود دارد ک ــی وج و ظرفیت
ــمند  ــه و هوش ــت یکپارچ ــرد: مدیری ــه ک ــد، اضاف ــب می کن ترغی
ــره  ــه در جزی ــی اســت ک ــه برنامه های در حــوزه گردشــگری از جمل
ــام  ــه در تم ــن مقول ــده و ای ــاز ش ــوت آغ ــورت پایل ــه  ص ــش ب کی

ــرد. ــدا خواهــد ک کشــور تســری پی

،،
از  یکــی  »دزک«،  تاریخــی  قلعــه 
قدیمی تریــن و زیباتریــن قلعه هــای 
تاریخی استان چهارمحال و بختیاری 

اســت

ــهید  ــاد ش ــس بنی ــور و رئی ــاون رئیس جمه مع
چهارمحــال  بــه  در ســفر  ایثارگــران  امــور  و 
ابراهیــم   و بختیــاری بــا خانــواده شــهیدان 
ــین  ــاز علی حس ــور و آزاده جانب ــر کاظمی پ و اکب
کــرد. دیــدار  شــهرکرد  در  جمالــزاده، 

محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــهریور در  ــته 7 ش ــی روز گذش ــهیدی محات ش
ــر  ــم و اکب ــهیدان ابراهی ــواده ش ــا خان ــدار ب دی
علی حســین  جانبــاز  آزاده  و  کاظمی پــور 
جمالــزاده در مرکــز چهارمحــال و بختیــاری 
و  مــردم  مســئوالن،  تمامــی  کــرد:  تأکیــد 

ــات،  ــون خدم ــور مره ــف کش ــرهای مختل قش
ــازان،  رشــادت ها و جانفشــانی های شــهدا، جانب

هســتند. ایثارگــران  و  آزادگان 
وی افــزود: انقــاب اســامی ایــران هزینه هــای 
بســیار ســنگینی را پرداخــت کــرده و بــه همیــن 
منظــور ترویــج فرهنــگ دیــدار بــا خانواده شــهدا، 
ــازان و ایثارگــران در نقــاط مختلــف کشــور  جانب

ضــرورت دارد.
شــهیدی محاتــی تصریــح کــرد: مســئوالن 
موظفنــد رســیدگی بــه مشــکات خانــواده شــهدا 
ــازان، آزادگان و ایثارگــران را در دســتورکار  و جانب

خــود قــرار دهنــد.وی بیان داشــت: خوشــبختانه 
چهارمحــال و بختیــاری در حــوزه ایثارگــران 
 مشــکلی نــدارد و از عملکــرد مطلوبــی برخــوردار 

است.
ــت:  ــز گف ــاری نی ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
شــهدا، جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران توانســتند 
ــوری  ــود جمه ــای خ ــادت ها و دالوری ه ــا رش ب
اســامی ایــران را برای همیشــه بیمه کنند.قاســم 
ســلیمانی دشــتکی اضافه کــرد: ازخودگذشــتگی 
و جانفشــانی های شــهدا و جانبــازان، آزادگان 
بــه  مقــدس  دفــاع  دوران  در  ایثارگــران  و 

ــث  ــی)ره( باع ــام خمین ــه ام ــری پیامبرگون رهب
شکســت دشــمن بعثــی و اســتکبار جهانــی 
ــرائیل  ــس و اس ــکا، انگلی ــرکردگی آمری ــه س ب
شــد.وی ادامــه داد: مســئوالن دســتگاه های 
مــردم  بختیــاری،  و  چهارمحــال   اجرایــی 
و قشــرهای مختلــف بایــد ترویــج فرهنــگ 
ایثــار و شــهادت و انتقــال آن بــه نســل های 
ــزو  ــتورکار و ج ــدی در دس ــور ج ــه ط ــده را ب آین

برنامه هــای اصلــی خــود قــرار دهنــد.
روحیــه  کــرد:  اظهــار  دشــتکی  ســلیمانی 
استکبارســتیزی و مبــارزه بــا ظلــم و ســتم 

اســامی  ایــران  مختلــف  نقــاط   مــردم 
و چهارمحــال و بختیــاری بــرای همیشــه تاریــخ 

ــد. ــه می مان جاودان
ــور ۵ اســفند ۱۳6۵ در  ــم کاظمی پ شــهید ابراهی
ــور ۱2  ــر کاظمی پ ــهید اکب ــر و ش ــات خیب عملی
ــات  ــفند ۱۳6۵ در عملی ــی ۱7 اس ــد یعن روز بع
ــزوده  ــل آمدند.اف ــه فیــض شــهادت نائ ــر ب خیب
دوران  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  می شــود 
جنــگ تحمیلــی 2 هــزار و 44۰ شــهید، 7 هــزار و 
2۰۰ جانبــاز و ۵۰۸ آزاده تقدیــم انقــاب اســامی 

ــران کــرده اســت. ایکنــا ای

دیدار معاون رئیس جمهور با خانواده شهیدان کاظمی پور و آزاده جانباز در شهرکرد

آبشار تونل اول کوهرنگ، زیبا و بی مثال
ــه  ــه حــس آرامــش را ب ــگ، آبشــاری زیباســت ک ــل اول کوهرن آبشــار تون
ــان  ــت کاری را از تنش ــال فعالی ــک س ــتگی ی ــد و خس ــگران می ده گردش

ــد. ــرون می کن بی
ــر، تونــل کوهرنــگ، تونلــی اســت کــه  ــگار کوهرنــگ خب ــه گــزارش خبرن ب
بــرای انتقــال آب رود ماربــر )آب کوهرنــگ( بــه زاینــده رود در نزدیــک شــهر 
چلگــرد یــا کوهرنــگ در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ایــران ســاخته 

شــده  اســت.
ایــن تونــل، یکــی از جاذبه هــای طبیعــی و بســیار زیبــای منطقــه کوهرنــگ 
اســت کــه بــه همــراه دیگــر جاذبه هــای منطقــه کوهرنــگ همچــون چشــمه 
دیمــه، پیســت اســکی چلگــرد، روســتای شــگفت انگیز سرآقاســید و 
بســیاری از مناطــق گردشــگری و طبیعــی کوهرنــگ هــر ســاله گردشــگران 

ــد. ــب می کن ــه خــود جل ــاه اردیبهشــت ب ــژه در م بســیاری را به وی
ــال  ــد. در س ــرداری ش ــال ۱۳۳2 بهره ب ــگ در س ــل کوهرن ــتین تون از نخس
۱۳64 تونــل دوم بــه بهره بــرداری رســید. در ســال ۱۳77 عملیــات ســاخت 

ســومین تونــل کوهرنــگ آغــاز شــد کــه تاکنــون ادامــه دارد.
بــار شــاه عبــاس کبیــر در ســال ۱۰29ه ق، میرجهانگیرخــان  اولیــن 

بهرامســری آســترکی بختیــاری )۱۰۳7–974ه ق( فرزنــد تاجمیرخــان 
بهرامســری آســترکی دوَرکــی )974–924ه ق( کــه فرمانــروای تامــه 
ــن  ــرد و در ای ــده رود ک ــه زاین ــاق آب کارون ب ــور الح ــود را مأم ــاری ب بختی
ــز توســط بختیاری هــا شــکافته  ــه چلگــرد نی ــگ ب ــه کوهرن خصــوص گردن
شــد و اکنــون بــه نــام کارکنــان معــروف اســت و پایه هــای ســدی کــه بــر 
رودخانــه کوهرنــگ احــداث گردیــد نیــز، موجــود اســت؛ امــا بــا مــرگ شــاه 

ــد. ــام مان ــرح ناتم ــن ط ــاس، ای عب
 محل ورود آب به نخستین تونل کوهرنگ

 آب کوهرنــگ، یکــی از سرچشــمه های کارون بــود. پیوســتن آن بــه 
ــر  ــته در نظ ــن دورود از گذش ــمه ای ــی سرچش ــل نزدیک ــه دلی ــده رود ب زاین
ــن  ــت پیوســتن ای ــوده  اســت. در 996 ه. ق شــاه طهماســب اول مأموری ب
دو رود را بــه میرفضــل هللا شهرســتانی، حاکــم اصفهــان، ســپرد. قــرار بــود 
ــه  ــی ب ــن کار انجــام شــود؛ ول ــان ای ــدن مســیری در کــوه کارکن ــا کن کــه ب
دلیــل تحوالتــی ایــن کار بــه ســرانجام نرســید. در دوره شــاه عبــاس اول نیز 

ــد. ــز ناتمــام مان کوششــی شــد و آن نی
ایــن تونــل در ســال ۱۳۳2 خورشــیدی جهــت انتقال قســمتی از آب چشــمه 
کوهرنــگ و چشــمه های مجــاور بــه زاینــده رود در منطقــه چلگــرد )از توابــع 

شهرســتان کوهرنــگ اســتان چهارمحــال و بختیاری( ســاخته شــد.

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان 
عملیــات  درصــدی   7۰ پیشــرفت  از 
ــان  ــام اصفه ــد مســجد ام ــت گنب مرم

ــر داد. خب
فریــدون اله یــاری اظهــار کــرد: قریــب 
ــد  ــات مرمــت گنب ــه 7۰ درصــد عملی ب
عظیــم مســجد امــام اصفهــان بــه 

ــام رســیده اســت. اتم
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه گنبــد 
بــزرگ مســجد امــام اصفهــان در اثــر 
بــارش نــزوالت جــوی و تغییــرات 
دمایــی فصــول مختلــف بــا فرســایش 
الیه هــای مــات نگهدارنــده کاشــی ها، 
در  جــدی  آســیب های  دچــار 
ــث  ــی باع ــده و حت ــیکاری ها ش کاش

بخش هایــی  در  نیــز  ریزش هایــی 
از بدنــه گنبــد شــده بــود، عملیــات 
ــرای  ــا اج ــال ۱۳9۱ ب ــت آن از س مرم
 داربســت در جبهــه جنوبــی گنبــد آغــاز 

شد.
ــات مرمــت  ــه داد: عملی ــاری ادام اله ی
انحنــای  بــا قالب گیــری  کاشــی ها 
و  گنبــد  از  )بخــش(  تــرک  یــک 
ســاخت تخمیــر )قالــب بــزرگ گنبــد( 
بــه ابعــاد یکــی از ترک هــای گنبــد )بــه 
ــاز شــد. ــر( آغ طــول بیــش از 2۰۰ مت

مرمت هــای  میــزان  دربــاره  وی 
ــزرگ  ــد ب ــن گنب ــه روی ای صورت گرفت
تصریــح کــرد: مرمــت زیرســاخت های 
ــت   ــپس مرم ــزرگ و س ــد ب ــن گنب ای
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــی های آن ب کاش

قطعــه کاشــی  هــزار   ۵۰۰ از  بیــش 
ــر روی آن و آن  ــف ب ــاد مختل ــه ابع ب
هــم در ارتفــاع ۵۰ متــری از ســطح 
کم نظیرتریــن  از  یکــی  زمیــن، 
عملیات هــای مرمــت آثــار تاریخــی 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــور ب ــطح کش در س
مرمــت  عملیــات  وصــف  ایــن  بــا 
بودجه هــای  وجــود کمبــود  بــا  آن 
 عمرانــی کشــور از ســال ۱۳9۳ ســرعت 

یافت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
زمینــه گفــت:  همیــن  در  اصفهــان 
عملیــات مرمــت کاشــی ها شــامل 
ــد و  ــطح گنب ــی ها از س ــت کاش برداش
مرمــت و بازســازی آن هــا و همچنیــن 
اصــاح بســتر گنبــد و پارچه بنــدی 

ــاره  ــب دوب ــرق و نص ــی های مع کاش
اســت کــه  بدنــه  روی  بــر  آن هــا 
ــادل  ــاری مع ــرف اعتب ــا ص ــون ب تاکن
بیســت میلیــارد ریــال بــر روی 9 تــرک 
ــر  ــی ها ب ــب کاش ــه و نص ــام یافت انج
ــا ــال اتم ــز در ح ــم نی ــرک ده  روی ت

م است.
ــازی  ــه آماده س ــاره ب ــا اش ــاری ب اله ی
ــت  ــت مرم ــد جه ــم گنب ــرک یازده ت
بــه  قریــب  تاکنــون  تأکیــد کــرد: 
ایــن  مرمــت  عملیــات  درصــد   7۰
گنبــد بــزرگ بــه اتمــام رســیده و 
ــگام  ــص بهن ــا تخصی ــی رود ب ــد م امی
ســریع ترین  در  بتوانیــم  اعتبــارات 
ــده را  ــرک باقی مان ــن 6 ت ــان ممک زم

نیــز بــه اتمــام برســانیم. فــارس

#دیدنی

مرمت گنبد مسجد امام اصفهان به زودی به اتمام می رسد

 مدیریت شهری عمومی باید به 
مدیریت شهری گردشگری تبدیل شود

جامعه بى تقوا از دریافت رحمت الهى محروم است
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ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610106797100381

شــماره پرونــده: 9609986797100234 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960234 شــعبه:  بایگانــی 
96/5/28 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: 
حســین شــیرانی فرزنــد حســین مجهــول 
ــنبه  ــور 96/7/26 چهارش ــخ حض ــکان تاری الم
ســاعت 16 محــل حضــور اص خیابــان ســجاد 
ــه روی مدرســه  ــاب روب ــه ارب ــت ال ــان آی خیاب
ــالک 57  ــا پ ــب ســاختمان صب ــور جن ــی پ نیل
ــخ حضــور: 96/7/26 ســاعت حضــور: 16  تاری
ــت  ــه طرفی ــر ب ــرا نص ــوی زه ــوص دع در خص
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــن شــعبه حاضــر شــوید .  ای
م الــف 17250 دفترشــعبه 41 مجتمــع  شــماره 

1 شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960548 خواهــان 
اصغــر قدمــی زاده دادخواســتی مبنــی بــر: 
ــه طرفیــت علیرضــا صــدری  ــه ســفته  ب مطالب
ــرای روز        ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
مــورخ 96/7/26 ســاعت 9:30 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب اســت. باعنای
خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــعبه 13  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. 
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 17236 /م ال ش

ــان ــالف اصفه 13 شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960641 خواهــان 
پیمــان خردپیشــه دادخواســتی مبنــی بــر: 
مطالبــه چــک  بــه طرفیــت وحیــد مجیــدی و 
ــت رســیدگی  ــوده و وق ــم نم ــد زارع تقدی مجی
ــاعت 8:30  ــورخ 96/7/26 س ــرای روز      م ب
تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت بــه  مجهــول 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه 13 مراجعــه و نســخه ثانــی 
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد شــد.  اتخــاذ خواه
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16236 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 13 ش

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960642 خواهــان 
پیمــان خردپیشــه دادخواســتی مبنــی بــر: 
ــام مقصــودی  ــت اله ــه طرفی ــه چــک  ب مطالب
ــت  ــوده و وق ــم نم ــهریاری تقدی ــین ش و حس
 96/7/26 مــورخ  روز       بــرای  رســیدگی 
اســت.  تعییــن گردیــده  صبــح   9 ســاعت 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــعبه 13  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16234 /م ال ش

ــان ــالف اصفه 13 شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 960373 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان علــی غالمــی دادخواســتی مبنــی بــر: 
مطالبــه تأمیــن خواســته بــه طرفیــت مجتبــی 
موســوی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز       مــورخ 96/7/26 ســاعت 18 
تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت بــه  مجهــول 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه     مراجعــه و نســخه ثانــی 
در  نمایــد.  اخــذ  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه اتخ
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16229 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 26 ش

رونوشــت آگهی حصر وراثت
خانــم اعظــم دهقــان نصیــری          بــه  
شــماره شناســنامه 464 به شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 120/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان نعمــت الــه عــرب بافرانــی      
بــه شــماره شناســنامه 78 در تاریــخ 96/5/30 
زندگــی  بــدرود  دائمــی خــود  اقامتــگاه  در 

ــه  1-  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث گفت
متقاضــی : اعظــم دهقــان نصیــری ) همســر ( 
2- مریــم عــرب بافرانــی  دختــر 3-علــی عرب 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر  این ــی پس بافران
ــت  ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب مقدمات
ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــخ نشــر آگهــی  باشــد ظــرف یــک مــاه از تاری
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
 م الف 222

محمــد گلســتانی  قاضــی شــعبه دوم  حقوقــی  
ــه  ــن ب ــتان نایی ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

جانشــینی  از قاضــی شــعبه ســوم

دادنامه 
 9609973727101293  : دادنامــه  شــماره   
شــماره     96/5/19  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9309980359501165 پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960558  پرونــده کالســه 
9309980359501165  شــعبه دادگاه عمومــی 
شهرســتان ناییــن  تصمیــم نهایــی شــماره 
آقــای    : شــاکی    9609973727101293
مهــدی نامجــو فرزنــد منصــور  بــه نشــانی 
ــم  ــینی پ 28 مته ــهید حس ــوار  ش ــن بل نایی
آقــای  علــی پناهــی  فرزنــد ترحــم  بــه نشــانی 
آبــاد  شــهرک طالقانــی  خ  تهــران یافــت 
ســعاد تــی ک نصــر 5 پ 4 اتهــام کالهبــرداری 
ــن   ــی نایی ــکار : دادگاه عموم ــی  گردش اینترنت
بــه تصــدی  امضــا کننــده زیــر تشــکیل اســت  
بــا مالحظــه ائــراق و محتویــات پرونــده ختــم 
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــالم و ب رســیدگی را اع
منــان بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای 
ــام  ــوص اته ــد . رای دادگاه  در خص ــی نمای م
ــر  ــر ب ــم دای ــد ترح ــی  فرزن ــی پناه ــای عل آق
مبلــغ  تصاحــب  و  اینترنتــی   کالهبــرداری 
شــانزده  میلیــون  و ششــصد هــزار ریــال وجــه 
نقــد شــاکی موضــوع  شــکایت آقــای مهــدی 
نامجــو  فرزنــد منصــور  نظــر بــه شــکایت 
شــاکی  اســتعالم صــورت گرفتــه  از بانــک 
ــر بزهــکاری  وی را  ــی ب ــان مبن تجــارت  اصفه
ــاده   ــه م محــرز و مســلم دانســته  مســتندا  ب
ــر رد  ــالوه ب ــه ای  ع ــم  رایان ــون جرای 741 قان
مــال  بــه شــاکی بــه تحمــل یکســال   حبــس 
تعزیــری  محکــوم مــی نمایــد رای صــادره 
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ ــی  و ظ غیاب
ــرف 20 روز  ــن شــعبه  و ظ ــی  در همی واخواه
ــی در  ــر  خواه ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب پ
دادگاه محتــرک تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

ــد .  ــی باش م
ــی دادگاه  ــفیعی دادرس ــد ش ــف 221 مجی م ال

ــن عمومــی نایی

آگهــی حصر وراثت
خانــم فاطمــه شــعبانی بــه شناســنامه شــماره 
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   1264
643/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان احمــد شــعبانی بــه شــماره 
 96/05/28 تاریــخ  در   179 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه ش.ش  ــا ب ــد رض ــت فرزن ــره قام ــه طاه ب
ــه  ــد ب ــد احم 203 همســر،زهره شــعبانی فرزن
ش.ش197، راحلــه شــعبانی فرزنــد احمــد بــه 
ــد احمــد  ش.ش2596، فاطمــه شــعبانی فرزن
بــه ش.ش1264، علیرضــا شــعبانی فرزنــد 
ــر. ــدان والغی ــه ش.ش46238، فرزن احمــد ب

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک   
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
هرکســی  تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  مرتبــه 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر  مــاه ب

ــد. ــد ش خواه
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــف ــور 1032/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهــی حصر وراثت
بــه  مهــر  عظیمــی  الــه  حجــت  آقــای 
شــرح  بــه   11474 شــماره  شناســنامه 
ایــن  از  بــه کالســه 644/96  دادخواســت 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــورا 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــی کی ــه رضای فاطم
53 در تاریــخ 95/09/24 اقامتــگاه دایمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
حجــت الــه عظیمــی مهــر فرزنــد محمــد بــه 
ش.ش 11474، اســماء عظیمــی مهــر فرزنــد 
محمــد بــه ش.ش 1093، آســیه عظیمــی 
ــه ش.ش14، محســن  ــد محمــد ب ــر فرزن مه
عظیمــی مهــر فرزنــد محمــد بــه ش.ش 
مهــر  عظیمــی  حمیدرضــا   ،1250316741
ــدان،  ــه ش.ش1472 فرزن ــد ب ــد محم فرزن
محمــد عظیمــی مهــر فرزنــد حســن بــه 
ــدر، زهــرا ســوهان کارزاده  ش.ش 39574 پ
 958 ش.ش  بــه  محمدجعفــر  فرزنــد 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر. این ــادر، والغی م
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفیــه نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1031/ م الــف

آگهــی ابالغ اجراییه 
کالسه: 139504002126000119/1

منیــره شــرافتیان کاشــانی  بــه  بدینوســیله 
کالســه  پرونــده  بدهــکار  آقاجعفــر  فرزنــد 
بایگانــی  شــماره  و    39504002126000119/1
9500125 ئکــه برابــر گــزارش مأمــور پســت 
ــه  ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ش
ــماره 70627-  ــی ش ــال قطع ــند انتق ــر س براب
95/03/16 دفتــر 1 کاشــان بیــن شــما و بانــک 
انصــار ملــزم بــه تخلیــه پــالک 2/3875 واقــع 
در بخــش 2 حــوزه ثبتــی کاشــان مــی باشــید 
کــه بــر اثــر عــدم تخلیــه، بســتانکار درخواســت 
ــریفات  ــس از تش ــوده و پ ــه نم ــدور اجرایی ص
قانونــی اجراییــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن 
ــاده 18  ــق م ــذا طب ــی باشــد ل اجــرا مطــرح م
ــه  ــاد اســناد رســمی ب ــی مف ــه اجرای ــن نام آیی
ــن  ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــالغ مــی گ شــما اب
آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ محســوب اســت فقــط 
ــای وطــن درج و  ــت در روزنامــه کیمی یــک نوب
منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه تخلیــه اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون 
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق 

ــد شــد. ــب خواه ــه شــما تعقی ــررات علی مق
ــان،  ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ریی

ــف ــلمانی 1025/ م ال ــد س محم

دادنامه
پــس از ارجــاع پرونــده بــه شــعبه هشــتم 
حقوقــی شــورای حــل اختــالف کاشــان و ثبــت 
بــه کالســه 947/95 و طــی تشــریفات  آن 
اعضــاء،  مشــورتی  نظریــه  اخــذ  و  قانونــی 
قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح 

ــد. ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
آقــای  دعــوی  در خصــوص   ) رأی شــورا   (
ــت  ــا وکال ــر ب ــد امی ــی فرزن ــه ارباب ــب ال حبی
ــین  ــری و امیرحس ــدی ذاک ــان مه ــدی آقای بع
حیــدرزاده بــه طرفیــت آقایــان علــی اکبــر 
ــی  ــلم رضای ــرلک و مس ــر س ــی و اصغ میرزای
ــال  ــغ 150/000/000 ری ــه مبل ــه خواســته مطالب ب
ــخ  ــماره و تاری ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
733504- 1395/10/30 عهــده بانــک رفــاه بــه 
انضمــام خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی، ضمــن 
صــدور قــرار رد دعــوی نســبت بــه آقــای مســلم 
رضایی)خوانــده ســوم( بــه اســتناد بنــد ب 
مــاده 107 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــت  ــه جه ــی ب ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــا  اســترداد دعــوی از ســوی وکیــل خواهــان، ب
توجــه بــه بقــاء اصــول مــدارک ابــرازی در یــد 
مدعــی کــه داللــت بــه اشــتغال ذمــه خوانــدگان 
خواســته  مبلــغ  بــه  خواهــان  اســتحقاق  و 
ــوص  ــدگان در خص ــه خوان ــد و اینک ــی نمای م
ــراد و  ــاع و ای ــان دف ــرازی خواه ــتندات اب مس
انــکاری بعمــل نیــاورده و دلیــل و مدرکــی کــه 
ــتغال  ــت اش ــن و برائ ــت دی ــه پرداخ ــت ب دالل
ذمــه خــود نمایــد بــه شــورا ارائــه ننمــوده 
ــت  ــان را ثاب ــوی خواه ــورا دع ــذا ش ــت، ل اس
و محــرز دانســته و مســتندا بــه مــواد 310، 
313 و 314 از قانــون تجــارت و استفســاریه 
ــون اصــالح  ــاده 2 قان ــه م ــی ب و تبصــره الحاق
مــوادی از قانــون اصالحــی چــک مصــوب 
76/3/10 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و 
مــاده 1257 از قانــون مدنــی و مــواد 198، 519 
ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی و 522 از قان
ــه  ــم ب ــی حک ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــه پرداخــت  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن محکومی
مبلــغ 150/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــت هزین و پرداخ
خســارت  پرداخــت  و  تعرفــه  طبــق  وکیــل 
تاخیــر تادیــه چــک از تاریــخ سررســید لغایــت 
ــک  ــاخص بان ــق ش ــه مطاب ــم، ک ــرای حک اج
مرکــزی، توســط اجــرای احــکام محاســبه 
خواهــد شــد، در حــق خواهــان صــادر واعــالم 
و  اســت  غیابــی  صــادره  رأی  نمایــد.  مــی 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــت روز قاب ــرف بیس ظ
قابــل  بیســت روز  شــعبه و ســپس ظــرف 
ــان ــی کاش ــی حقوق ــراض در دادگاه عموم  اعت

 می باشد.
هشــتم  شــعبه  قاضــی  نوریــان،  علیرضــا 
کاشــان اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی 

1033/ م الف

آگهی مزایده 
شــعبه 3 اجــرای احــکام حقوقــی اصفهــان در 
نظــر دارد در خصــوص پرونــده 961150 ج/3 لــه 
آقــای مهــدی بدیعــی گورتــی بــا وکالــت خانــم 
زهــرا اســفندی و علیــه ســید حســین حقوقــی 
ــه خواســته دســتور فــروش ملــک  ــی ب اصفهان
مشــاع جلســه مزایــده ای در روز پنجشــنبه 
مــورخ 96/7/6 ســاعت 9 صبــح در  محــل ایــن 
اجــرا واقــع در اصفهــان خ شــهید نیکبخــت 
زیرزمیــن  طبقــه  اصفهــان  دادگســتری کل 
واحــد اجــرای احــکام شــعبه 3 برگــزار نمایــد .

ــزل  ــگ من ــده: 6 دان ــورد مزای ــخصات و م مش
ــع در  ــی 4991/6 واق ــالک ثبت ــه پ ــکونی ب مس
ــان  ــه نشــانی اصفه ــان ب ــت اصفه بخــش 4 ثب
خ شــریف واقفــی بیــن ســه راه ملــک و گلــزار 
کــوی شــماره 20 ) شــهید لــوح موســوی( 
انتهــای کوچــه ســمت راســت کــوی شــهید 
 3 تهرانــی  شــهید  الحســینی کــوی  مــداح 
پــالک 54 بــه مســاحت عرصــه 236/21 متــر 
مربــع ناخالــص و اعیانــی در یــک طبقــه و 
ــای حــدود 120  ــه زیربن ــاری( ب ــن ) انب زیرزمی
ــی  ــال م ــدود 40 س ــت ح ــا قدم ــع ب ــر مرب مت
باشــد و دارای امتیــاز بــرق و آب و گاز شــهری 
مــی باشــد و ملــک کال تخلیــه و بــدون ســکنه 
ــه اســتناد اســتعالم شــهرداری  مــی باشــد و ب
ــص  ــده خال ــینی باقیمان ــب نش ــت عق ــا رعای ب

بــه متــراژ 165/91 متــر مربــع مــی باشــد 
ــل  ــات و عوام ــع جه ــه جمی ــه ب ــا توج ــه ب ک
تأثیرگــذار و موقعیــت محــل و قدمــت و میــزان 
متــراژ و زیربنــای ســاختمان و اخــذ مجــوز 
ــوت  ــه روی پیل ــاع ســاخت در حــد 4 طبق ارتف
دانــگ   6 ارزش  تقاضــا  و  عرضــه  میــزان  و 
آن 7 میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون 
ریــال 7/250/000/000 ریــال توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری ارزیابــی و نظریــه مصــون 
اســت  مانــده  باقــی  طرفیــن  اعتــراض  از 
ــل  ــد 5 روز قب ــی توانن ــد م ــن خری ــذا طالبی ل
ــوق  ــه آدرس ف ــه ب ــا مراجع ــده ب ــخ مزای ازتاری
ضمــن بازدیــد از محــل بــا تودیــع 10 درصــد از 
قیمــت پایــه درجلســه مزایــده شــرکت نماینــد 
ــده   ــده مزای ــده بران ــنهاد دهن ــری را پیش . باالت

ــود. ــد ب خواه
ــکام  ــرای اح ــعبه 3 اج ــف 12110 دادورزش م ال

ــان ــی اصفه حقوق

آگهی فقدان ســند ما لکیت
ششــد  مالکیــت  ســند  اینکــه  بــه  نظــر 
انــگ پــالک ثبتــی شــماره : 3552فرعــی 
واقــع در بخــش 14 اصفهــان  اصلــی   40 از 
شــماره  الکترونیــک  امــالک  دفتــر 
ــی  ــه رضای ــام ریحان 139520302025010102 بن
ــل 632359 ج  ــی مسلس ــماره چاپ ــت ش تح
ــا  ــده اســت مالــک ب 94 صــادر و تســلیم گردی
ــرگ  ــام دو ب ــه انضم ــی ب ــه درخواســت کتب ارائ
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن 
ذیــل شــماره : 51 346 مــورخ 1395/05/10 
گواهــی دفترخانــه 135 اصفهــان رســیده اســت 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
جابجائــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت 
ــوق  ــک ف ــت مل ــند مالکی ــای س ــدور المثن ص
ــه اســتناد تبصــره  ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان را نم
ــه  ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
ــت آگهــی مــی شــود  ــون ثبــت در یــک نوب قان
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلســی و اصل 
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ســند مالکیــت ب
ــرر  گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مق
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا ســند معامل ــت ی ســند مالکی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد  ــد ش ــررات خواه مق
م الــف 17914 رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری 

آگهی فقدان ســند ما لکیت
ششــد  مالکیــت  ســند  اینکــه  بــه  نظــر 
انــگ پــالک ثبتــی شــماره : 3554فرعــی 
واقــع در بخــش 14 اصفهــان  اصلــی   40 از 
شــماره  الکترونیــک  امــالک  دفتــر 
139520302025010104 بنــام زینــب رضایــی 
ــل 632357 ج  ــی مسلس ــماره چاپ ــت ش تح
ــا  ــده اســت مالــک ب 94 صــادر و تســلیم گردی
ــرگ  ــام دو ب ــه انضم ــی ب ــه درخواســت کتب ارائ
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن 
ذیــل شــماره : 52 346 مــورخ 1395/05/10 
گواهــی دفترخانــه 135 اصفهــان رســیده اســت 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
جابجائــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت 
ــوق  ــک ف ــت مل ــند مالکی ــای س ــدور المثن ص
ــه اســتناد تبصــره  ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان را نم
ــه  ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
ــت آگهــی مــی شــود  ــون ثبــت در یــک نوب قان
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــی  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش خ

ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا 
ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب معامل
ــل  ــی و اص ــورت مجلس ــب ص ــا مرات ــد ت نمای
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ســند مالکیــت ب
ــرر  گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مق
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا ســند معامل ــت ی ســند مالکی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد  ــد ش ــررات خواه مق
م الــف 17911 رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری

 موضوع : آگهی فقدان ســند
ــد  ــی فرزن ــد کیان ــای محم ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
استشــهادیه  بــرگ  دو  تســلیم  بــا  رمضــان 
ــر  ــه 96/5/8 دفت ــماره 16616 مورخ ــهود ش ش
خانــه 416 رهنــان مدعــی مفقــود شــدن ســند 
مالکیــت ســیصد و ســی و ســه ســهم از یکهــزار 
ــالک  ــدانگ پ ــهم شش ــاه س ــد و پنج و هفتص
ثبتــی 18/3594 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــه  ــت 58693 در صفح ــل ثب ــه ذی ــان ک اصفه
ــماره  ــت ش ــد 450 تح ــالک جل 73 دفتــر ام
گردیــده  تســلیم  و  صــادر   182506 چاپــی 
ــه 74/3/4 و  ــناد 0 3970 مورخ ــی اس ــه ط ک
39952 مورخــه 74/4/3 دفتــر 91 اصفهــان 
ــار داشــته کــه  ــه ایشــان انتقــال یافتــه و اظه ب
ــی  ــت جابجائ ــه عل ــوم ب ــت مرق ــند مالکی س
مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صدور ســند 
مالکیــت المثنــی ملــک فــوق را نمــوده اند.لــذا 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل 
ــک  ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی م
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل  ــًا ضمــن ارائ ــراض خــود را کتب روز اعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای اداره تســلیم و رســید اخ
صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر 
ــا در  ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق ــرف م ظ
ــا  ــت ی ــند مالکی ــی س ــراض اصل ــورت اعت ص
ــدور  ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــند معامل س
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 

شــد .
الــف 17936 علیرضــا حیــدری  رئیــس  م 

ثبــت اســناد و امــالک منطقــه غــرب 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک 
دولــت آبــاد برخــوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــی موضــوع م ســند رســمی آگه
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ســاختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت 
ــای  ــماره ه ــر آرای ش ــمی براب ــند رس ــد س فاق
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــل هی ذی
وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
بخــش  برخــوار  آبــاد  دولــت  ملــک  ثبــت 
16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی 
ــلیمی  ــادی تس ــناد ع ــاعی  و اس ــت مش مالکی
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی متقاضی
طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــب در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات رســمی و ب
ــی مــی شــود  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دونوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــان اعتراضــی داشــته  ــت متقاضی اســناد مالکی
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش

ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ،  ظ
بــه مراجــع  را  اعتــراض دادخواســت خــود 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش خواه

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض مراجع
رای شــماره 139660302018000254  1-برابــر 
 1391114402018003196 پرونــده  کالســه 
ــد حســین  ــای مرتضــی پوســتین دوز  فرزن آق
بشــماره شناســنامه 441 صــادره از اصفهــان  
ــه  ــار ب ــاب انب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  557.39 مت مس
ــع در  ــی واق ــالک 315 اصل ــمتی از پ روی قس
ــان  ــت اصفه ــاد بخــش 16 ثب ــب آب جــاده حبی
خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای عبــاس 

ــی ــی اصفهان ــی مالک عل
2- برابــر رای شــماره 139660302018000279 
 1395114402018000148 پرونــده  کالســه 
ــد حســین  ــای مرتضــی پوســتین دوز  فرزن آق
بشــماره شناســنامه 441 صــادره از اصفهــان  
ــه  ــار ب ــاب انب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  2102.95 مت مس
ــع در  ــی واق ــالک 315 اصل ــمتی از پ روی قس
ــان  ــت اصفه ــاد بخــش 16 ثب ــب آب جــاده حبی
آقــای  از  الواســطه  مــع  بطــور  خریــداری 

عباســعلی مالکــی اصفهانــی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/25
تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1396/06/09

ــالک برخــوار   شــماره:  ــت اســناد و ام اداره ثب
ــخ 96/05/22 ــه تاری ــف/م ب 481 /37/05/ال

تاریخ ارسال: 96/05/24

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــتی  ــینی  دادخواس ــی س ــته قربان ــم فرش خان
ــه شــماره  ــالک خــودرو ب ــک پ ــه خواســته ف ب
ایــران 43  بــه طرفیــت محمــد  661 د 22 
ــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه  ســول فــوالدی ب
بــرای 96/07/17  و  ثبــت  کالســه 96/394  
تعییــن  رســیدگی  وقــت    04:30 ســاعت 
ــول  ــده مجه ــه اینکــه خوان شــده اســت نظــر ب
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــب یــک نوب ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــر االنتشــار طب یکــی از روزنامــه هــای کثی
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک نشــر میشــود و از خوان
ــی  ــد جهــت دریافــت نســخه ثان عمــل مــی آی
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق
حضــور  عــدم  صــورت  در  شــود.  حاضــر 
دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا 
ــدا  ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض تصمی
نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج 

و مــدت آن ده روز اســت
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 96/06/07 ــه تاری ــف ب 5/37/564/م ال
 داوری -برخوار

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
آقــای روح الــه قاســمی  دادخواســتی بــه 
ــت مجیدســلمانی  ــه طرفی ــه  ب خواســته مطالب
شــورا  ایــن  بــه  عبدالــه  فرزنــد  نوکابــادی 
تســلیم کــه بــه کالســه 96/298  ثبــت و بــرای 
ــیدگی  ــت رس ــاعت 04:45  وق 96/07/17 س
ــده  ــه اینکــه خوان تعییــن شــده اســت نظــر ب
ــذا حســب مــاده  مجهــول المــکان میباشــد ل
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

ــرر  ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ب
ــت رســیدگی حاضــر شــود. در  ــز جه ــوق نی ف
صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــوب و ش محس
ــی باشــد  ــه آگه ــازی ب ــدا نی نمود.چنانچــه بع
فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

ــت اس
ــک  ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار داوری -برخــوار

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــه  ــتی ب ــان دادخواس ــی حیدری ــای مصطف آق
ثالــث  و جلــب  معاملــه  بطــالن  خواســته 
و  داوری  حســنعلی  آقایــان  طرفیــت  بــه 
ــاج  ــی و ح ــه رضای ــی ال ــدری و ول ــی حی عل
تســلیم  دادگاه  ایــن  بــه  رفیعــی  محمــود 
ــت و  ــه 951144 و 960083 ثب ــه کالس ــه ب ک
بــرای تاریــخ 96/08/13 ســاعت 09:30 وقــت 
ــه ایــن  رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر ب
کــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــند 
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب هــای کثی
از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف جه
ــت  ــه و  وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقررفــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود.
دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی 

داوری -برخــوار برخــوار 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
بــه  آقــای محمــد هنرمنــد  دادخواســتی 
شــرکت  طرفیــت  بــه  مطالبــه   خواســته 
ــلیم  ــورا تس ــن ش ــه ای ــالم ب ــازه کاران اس س
بــرای  و  ثبــت    96/182 بــه کالســه  کــه 
96/07/18 ســاعت 03:00  وقــت رســیدگی 
ــده  ــه اینکــه خوان تعییــن شــده اســت نظــر ب
ــذا حســب مــاده  مجهــول المــکان میباشــد ل
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــرر  ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ب
ــت رســیدگی حاضــر شــود. در  ــز جه ــوق نی ف
صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــوب و ش محس
ــی باشــد  ــه آگه ــازی ب ــدا نی نمود.چنانچــه بع
فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

ــت. اس
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/570/م الــف بــه تاریــخ 96/06/08
 داوری -برخوار

آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
خانــه پــالک 264 فرعــی از 23/120 واقــع 
اصفهــان  کــه طبــق  ثبــت   14 بخــش  در 
ــنایی  ــاه س ــی ش ــام مرتض ــه ن ــات ب رای هی
گنیرانــی فرزنــد محمــد مفــروز و  در جریــان 
حــدود  تحدیــد  عملیــات  و  اســت  ثبــت 
ــک  ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنجشــنبه مــورخ 
96/6/30 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
مجلــس  صــورت  تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت 
خواهــد  پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

شد. 
تاریــخ انتشــار : 96/6/9 رئیــس منطقــه  ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – حیدری 

آگهی مزایده )چاپ اول(

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری خمینی شهر

سازمانرفاهیتفریحیشهرداریخمینیشهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده ها با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید: 
موضوعمزایده:

1- اجاره محل و ساختمان رستوران و سفره خانه سنتی پارک جنگلی واقع در پارک ولیعصر)عج(، مجاور کمربندی خمینی شهر - نجف آباد به مدت دو سال شمسی
2- اجاره محل پارک آموزش ترافیک و خانه بازی کودکان به مساحت تقریبی 5000 متر مربع واقع در خیابان سلمان فارسی، جنب پارک پیروزی به مدت دو 

سال شمسی
3-اجاره محل نصب و راه اندازی ترامپولین )تخته فنر( در مجموعه باغ بانوان به مساحت تقریبی 70 متر مربع به مدت دو سال شمسی

4- اجاره محل نصب و راه اندازی ترامپولین )تخته فنر( در پارک پیروزی، جنب شهر بازی به مساحت تقریبی 200 متر مربع به مدت دو سال شمسی
5-اجاره محل نصب و راه اندازی عینک شگفت انگیز سه بعدی در منطقه گردشگری الدر با مساحت تقریبی 30 متر مربع به مدت دو سال شمسی

مهلتارائهپیشنهادهایمزایده: تا ساعت 13ظهر چهارشنبه مورخ 96.6.29 
محلدریافتاسناد:امور قراردادهای سازمان 

-محلارائهپیشنهادات:دبیرخانه سازمان
-تاریخبازگشاییپیشنهادات:ساعت 11صبح روز پنجشنبه مورخ 96.6.30

-مدتاعتبارپیشنهادها: روز دوشنبه 96.7.10 
-اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود. 

جهت اطالعات بیشتر به امور رفاهی سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه 14، خانه تاریخی مجیر مراجعه نمایید. 

32298058ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

چاپ اول
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کوتاه اخبار 
پیشنهاد جذاب برای مهاجم 

محوشده
ــی  ــا بازیکن ــرارداد ب ــد ق ــتانه عق ــرا در آس ــن ظاه ذوب آه
اســت کــه از دوران اوج خــود فاصلــه زیــادی دارد. درســت 
زمانــی کــه خریــد مهاجمــی از ســری D برزیــل انتقاداتــی 
ــال  ــه دنب ــن ب ــی ذوب آه ــل و انتقاالت ــرد نق ــه عملک را ب
ــی یــک  ــر رســیده اســت کــه باشــگاه اصفهان داشــته، خب
خریــد ُپرحــرف و حدیــث دیگــر را هــم در دســتورکار خــود 
قــرار داده اســت. ایمــان موســوی کــه زمانــی بــا عملکــرد 
ــر  ــر س ــود را ب ــام خ ــران ن ــت ته ــن نف ــش در پیراه خوب
ــی در  ــه درخشش ــت ک ــود، مدت هاس ــه ب ــا انداخت زبان ه

ــران نداشــته اســت.  ــال ای ســطح اول فوتب
ــتقالل  ــی در اس ــه مدت ــاران ک ــل گچس ــم اه ــن مهاج ای
ــازی در  ــا ب ــس از آن ه ــود و پ ــی ب ــر قلعه نوی ــاگرد امی ش
تیم هــای گســترش فــوالد، فــوالد و ســیاه جامگان را هــم 
بــه کارنامــه کاری خــود اضافــه کــرد، اکنــون بیــش از یــک 

ســال اســت کــه در لیــگ برتــر حضــور نــدارد. 
موســوی کــه فصــل گذشــته در اکســین البــرز بــازی 
می کــرد، امســال بــه نســاجی مازنــدران پیوســت. در 
ــتقالل  ــابق اس ــم س ــید مهاج ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک حال
دومیــن فصــل پیاپــی خــود را در لیــگ یــک پشــت ســر 
ــری  ــع خب ــی مناب ــای برخ ــق ادع ــت، طب ــد گذاش خواه
ــود  ــابق خ ــرمربی س ــوی س ــی از س ــنهاد جذاب ــا پیش او ب
مواجــه شــده و گویــا شــانس حضــور در تیــم لیــگ برتــری 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــن را پی ذوب آه

جدیدترین ملی پوش پرسپولیس
ــی  ــم مل ــه تی ــپولیس ب ــی پرس ــوان و تکنیک ــک ج هافب

ــد.  ــوت ش ــران دع ــال ای ــر 19 س ــان زی جوان
ــک  ــی،  هافب ــد طاهرخان ــزارش »ورزش ســه«، حمی ــه گ ب
ــه  ــه گفت ــود آنک ــا وج ــپولیس، ب ــوان پرس ــش و ج ریزنق
می شــد ممکــن اســت بــه طــور قرضــی بــه تیــم دیگــری 

ــدگار شــد.  ــرود، در پرســپولیس مان ب
طاهرخانــی دیــروز توســط فرهــاد پورغالمــی، مربــی تیــم 
ملــی جوانــان زیــر 19 ســال، بــه تیــم ملــی جوانــان ایــران 

دعــوت شــد. 
طاهرخانــی طــی دو ســال گذشــته همــراه تیــم بزرگســاالن 
ــن  ــز ای ــابقه نی ــد مس ــرد و در چن ــن ک ــپولیس تمری پرس
ــه  ــوان بازیکــن تعویضــی ب ــه عن ــه ب شــانس را داشــته ک
میــدان بــرود. او همزمــان در بازی هــای مهــم تیــم امیــد 
پرســپولیس شــرکت می کنــد. او را می تــوان در حــال 

ــد. ــپولیس نامی ــوش پرس ــن ملی پ ــر جوان تری حاض

 تیم ملی آب های آرام بانوان 
به آب می زند

ششــمین مرحلــه اردوی تیــم ملــی آب هــای آرام بــه 
ــی آســیا از 11  ــق در مســابقات قهرمان منظــور حضــور موف

شــهریورماه در دریاچــه آزادی آغــاز می شــود. 
ــم  ــی، تی ــیون قایقران ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ملــی آب هــای آرام بانــوان کشــورمان خــود را بــرای حضــور 
موفــق در مســابقات قهرمانــی آســیا آمــاده می کنــد. 
ــو  ــاک وکان ــش کای ــم در بخ ــن تی ــور ای ــن منظ ــه همی ب
ششــمین مرحلــه اردوی خــود را از 11 شــهریورماه در 
ــا 31  ــه از اردو ت ــن مرحل ــد. ای ــاز می کن ــه آزادی آغ دریاچ

ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــه پی ــهریورماه ادام ش
ســونیا نــوری زاد، ســرمربی و فاطمــه مجللــی، سرپرســت 
و مربــی تیــم ملــی آب هــای آرام بانــوان رده ســنی 
بزرگســاالن هســتند. نــگار علی محمــدی و مونــا ابراهیمــی 
ــان  ــاز غضنفری ــزگان، گلن ــی از هرم ــه کاظم ــران، هدی  از ته
و آرزو حکیمــی از همــدان در بخــش کایــاک و آتنــا 
رئوفــی و زیبــا ســماک حرفــه از گیــالن، معصومــه داناپــور 
ــوا  ــران، هی ــم شورگشــتی از ته از آذربایجــان شــرقی، مری
افضلــی و فاطمــه کرمجانــی از کرمانشــاه و مهســا کهنســال 
ــه از اردو  ــن مرحل ــه ای ــرات دعوت شــده ب از خوزســتان نف

هســتند.

 یک بسکتبالیست دورگه دیگر 
در راه ایران

ســنتر ایرانی انگلیســی در تمرینــات تیــم پتروشــیمی 
ــرد.  ــرکت ک ش

یــک بازیکــن دورگــه دیگــر در راه بســکتبال ایــران اســت. 
آران گرامی پــور، بسکتبالیســت ایرانی انگلیســی اســت کــه 
در تمرینــات تیــم پتروشــیمی شــرکت کــرده و در صــورت 
ــل  ــیا و فص ــگاه های آس ــهری ها را در باش ــق، ماهش تواف

ــد.  ــران همراهــی می کن ــده لیــگ ای آین
او ۲13 ســانتیمتر قامت دارد و ۲۵ ســاله اســت. حضور در 
تیــم زیــر 1۶ و زیــر 1۸ ســال انگلیــس، بــازی در کالج هــای 
آمریــکا، لیگ دســته یــک اســپانیا و بســکتبال مکزیک در 

کارنامــه او دیــده می شــود.

علیرضا منصوریان در چین
ــان  ــش مربی ــور در همای ــرای حض ــتقالل ب ــرمربی اس س
برتــر آســیا بــه چیــن رفــت. علیرضــا منصوریــان، ســرمربی 
ــر آســیا  ــرای حضــور در همایــش مربیــان برت اســتقالل، ب
ــران  ــه ای ــرار اســت امــروز ب ــن شــد و ق راهــی کشــور چی
بازگــردد تــا آبی هــا را بــرای مصــاف بــا گل گهــر ســیرجان 

آمــاده کنــد. 
حضــور ایــن مربــی در جمــع مربیــان برتــر آســیا در حالــی 
ــی  ــال و روز خوب ــت ح ــای پایتخ ــه آبی ه ــد ک رخ می ده
ندارنــد و کادر فنــی و بازیکنــان اســتقالل فشــار زیــادی را 
تحمــل می کننــد. بــه جــز منصوریــان، برانکــو ایوانکوویــچ 
هــم بــرای حضــور درایــن مراســم دعــوت شــده بــود؛ ولــی 
بــر اســاس بعضــی اخبــار بــه دلیل برخــی مشــکالت اداری 

نتوانســت بــه ایــن مراســم بــرود.

 خوشحالی بائوسا از 
ناکام گذاشتن عربستان

ســرمربی آرژانتینــی تیــم ملــی فوتبــال امــارات از پیــروزی 
ــم  ــت. تی ــحال اس ــیار خوش ــتان بس ــر عربس ــش براب تیم
ملــی فوتبــال امــارات در انتخابــی جــام جهانــی ۲01۸ 
ــد  ــر 1 عربســتان را شکســت ده ــا نتیجــه ۲ ب توانســت ب
تــا بــا 13 امتیــاز کورســوی امیــدی بــرای صعــود بــه جــام 

ــی داشــته باشــد.  جهان
بائوســا، ســرمربی سرشــناس امــارات، پــس از ایــن بــازی 
گفــت: بســیار خوشــحالم کــه بــا ارائــه یــک بــازی خــوب 
ــروزی  ــه پی ــم و ب ــاکام کنی ــود را ن ــف خ ــتیم حری توانس

برســیم. بــه ایــن پیــروزی نیــاز داشــتیم.

کوتاه اخبار 
رنجبر:

 مدالم را به شهید حججی 
تقدیم می کنم

تکوانــدوکار وزن ۵9- کیلوگــرم کشــورمان کــه بــا 
ــکوی  ــر س ــه ب ــده ترکی ــر نماین ــت براب ــول شکس قب
ــان  ــاالن جه ــی نونه ــابقات قهرمان ــی مس نایب قهرمان
ایســتاد، گفــت: مدالــم را بــه شــهید حججــی تقدیــم 

می کنــم. 
بــه گــزارش ایمنــا، ســومین دوره مســابقات قهرمانــی 
نونهــاالن جهــان از پنجشــنبه ۲ شــهریورماه بــا حضــور 
و  ورزش  »المپیــک  ســالن  در  تکوانــدوکار   ۴۲0
ــان« شرم الشــیخ برگــزار شــد کــه یلــدا رنجبــر،  جوان
ــاالن،  ــدو نونه ــی تکوان ــم مل ــی تی ــوش اصفهان ملی پ
بــرای کســب مــدال نقــره ایــن رقابت هــا، ابتــدا 
»ایالهــا گولــوزاده« آذربایجانــی را ۲9 بــر 1۴ از پیــش 
رو برداشــت؛ ســپس برابــر »جولیانــا لیپاتــوآ« از 

ــری رســید.  ــه برت ــر 10 ب ــا نتیجــه 13 ب ــن ب اکرای
رنجبــر در مرحلــه نیمه نهایــی بــه مصــاف »لیلیــا 
خوزینــا« روس رفــت و 9 بــر ۶ پیــروز شــد؛ او در 
فینــال برابــر »نــور ارگیــن« از ترکیــه نتیجــه را 1۵ بــر ۴ 

ــره رســید.  ــه مــدال نق واگــذار کــرد و ب
ملی پــوش نونهــال کشــورمان پــس از کســب عنــوان 
ــان ۲01۷،  ــی جه ــابقات قهرمان ــی در مس نایب قهرمان
ــد  ــران ش ــهریورماه وارد ای ــنبه ۷ ش ــح روز سه ش صب
و در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایمنــا عنــوان کــرد: مــدال 
نایب قهرمانــی مســابقات قهرمانــی جهــان ۲01۷ را بــه 
شــهید حججــی تقدیــم می کنــم؛ درواقــع مــا امنیــت 
ــان  ــتیم و قهرمان ــهدا هس ــون ش ــمان را مدی و آرامش

واقعــی شــهدا هســتند. 
ــا  ــن رقابت ه ــره ای ــدال نق ــب م ــاره کس ــر درب رنجب
خاطرنشــان کــرد: توانایــی کســب مــدال طــال در 
مســابقات جهانــی را داشــتم و زحمــات زیــادی بــرای 
بــه دســت آوردن ایــن مــدال کشــیدم. وی افــزود: از 
پــدر و مــادر و مربیانــم ویــژه تشــکر می کنــم کــه بــه 
مــن در راه رســیدن بــه مــدال جهانــی کمــک کردنــد؛ 
اســتان  تکوانــدو  هیئــت  مســئوالن  از  همچنیــن 
ــرای  ــرایط را ب ــه ش ــس ک ــس و نایب رئی ــژه رئی به وی
ــد،  ــم کردن ــم فراه ــت برای ــن موفقی ــه ای ــیدن ب رس

تشــکر می کنــم.

 اوزان کشتی در رده های سنی 
تغییر کرد

آخریــن  جهانــی کشــتی  اتحادیــه  هیئت رئیســه 
رشــته های  اوزان  تغییــر  درخصــوص  تصمیمــات 
کشــتی آزاد و فرنگــی را در رده هــای ســنی مختلــف 

ــرد.  ــالم ک اع
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بــا توجــه بــه برگــزاری 
جلســات هیئت رئیســه اتحادیــه جهانــی کشــتی، 
ــر اوزان  ــوص تغیی ــری درخص ــور تصمیم گی ــه منظ ب
رشــته های کشــتی آزاد و فرنگــی در رده هــای ســنی 
ــزاری  ــه در نحــوه برگ ــرات صورت گرفت ــف، تغیی مختل
مســابقات، تغییــر اوزان و شــرایط وزن کشــی بــه 

ــر اعــالم شــد:  شــرح زی
ــی در رشــته های  ــی و مل 1. تمامــی رقابت هــای داخل
ــف  ــنی مختل ــای س ــی در رده ه ــتی آزاد و فرنگ کش

ــرای هــر وزن برگــزار خواهــد شــد.  طــی دو روز ب
۲. وزن کشــی کشــتی گیران هــر روز صبــح، دو ســاعت 
پیــش از آغــاز مســابقات در روز اول بــدون ارفــاق و در 
روز دوم بــا دو کیلــو ارفــاق وزن )صرفــا در ســال ۲01۸ 
ــن موضــوع از ســال  ــرد. )ای ــالدی( انجــام می گی می

۲019 بــدون ارفــاق وزن اعمــال خواهــد شــد( 
3. اوزان جدیــد ایــن رشــته ها بــه شــرح زیــر اســت: 

رده هــای ســنی جوانــان، امیــد و بزرگســاالن:
آزاد: ۵۷- ۶1- ۷0-۶۵ -۷۴ - ۷9- ۸۶ - 9۷-9۲ 

ــرم - 1۲۵ کیلوگ
ــی: ۵۵- ۶0- ۶3- ۶۷- ۷۲- ۷۷- ۸۲- ۸۷-  فرنگ

9۷- 130 کیلوگــرم
رده سنی خردساالن، نونهاالن و نوجوانان:

خردســاالن و نونهــاالن: 3۴ تــا 3۸ -۴1- ۴۴- ۴۸- 
۵۲- ۵۷- ۶۲- ۶۸- ۷۵- ۸۵ کیلوگــرم

نوجوانــان: ۴1 تــا ۴۵- ۵1-۴۸- ۵۵- ۶0- ۶۵- ۷1- 
۸0- 9۲- 110 کیلوگــرم

 برنامه ویژه برانکو برای 
آنالیزورهای پرسپولیس

ــرای شــناخت  ــال پرســپولیس ب ــم فوتب ســرمربی تی
بــه  را  ویــژه ای  برنامــه  تیــم حریــف،  از  بیشــتر 

آنالیزورهایــش محــول کــرد. 
ــت  ــود خواس ــای خ ــچ از آنالیزوره ــو ایوانکووی برانک
االهلــی  بازیکنــان  عملکــرد  از  جامعــی  گــزارش 
عربســتان در دیــدار دو شــب گذشــته تیــم ملــی 

عربســتان مقابــل امــارات ارائــه دهنــد. 
چنــد بازیکــن اصلــی االهلــی عربســتان در ایــن 
بــازی بــه میــدان رفته انــد کــه ســرمربی پرســپولیس 
می خواهــد عملکــرد آن هــا را بررســی کنــد. ســرمربی 
پرســپولیس پــس از بازگشــت از کرواســی، جلســات 
متعــددی را بــا دســتیاران و گــروه آنالیــز خــود داشــته 
تــا مشــکالت تیمــش را در بــازی رفــت مقابــل االهلی 

عربســتان شناســایی و آن هــا را برطــرف کنــد.
 برانکــو ایوانکوویــچ کــه از عملکــرد  هافبک هــای خــود 
ــرای  ــازی را ب ــم ب ــود، فیل ــی ب ــت ناراض ــدار رف در دی
شــاگردان خــود هــم پخــش کــرد تــا اشــتباهات خود 

را در دیــدار برگشــت تکــرار نکننــد. 
ــه تغییــر  ســرمربی سرخپوشــان پایتخــت تصمیــم ب
در ترکیــب اصلــی تیمــش گرفتــه و می خواهــد ایــن 
ــی  ــی برخ ــرایط فن ــی ش ــس از بررس ــرات را پ تغیی
بازیکنــان خــود در جلســات آنالیــز، اعمــال کنــد. 
ــش را  ــک تیم ــد تاکتی ــچ می خواه ــو ایوانکووی برانک
ــگفتی کادر  ــث ش ــه باع ــد ک ــزی کن ــوری برنامه ری ط

ــی شــود.  ــی االهل فن
ــه  ــت مرحل ــدار برگش ــپولیس، دی ــال پرس ــم فوتب تی
 ۲1 را  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  نهایــی  یک چهــارم 
شــهریور در ابوظبــی امــارات مقابــل االهلــی عربســتان 

انجــام می دهــد.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــره  ــدول به ــه در ج ــود اینک ــا وج ــا ب کره ای ه
هوشــی در جایــگاه بســیار باالیــی قــرار دارنــد، 
ــن  ــم ای ــد. خش ــی دارن ــه ضعیف ــا حافظ ام
ــا و رفتارهــای نادرستشــان  روزهــای کره ای ه
بــا تیــم ملــی ایــران بــه جــام جهانــی گذشــته 

برمی گــردد.
ــازی  ــش از آن ب ــان هســت پی ــا خاطرت حتم
ــان  ــی آن زم ــی، مرب ــره جنوب ــروف در ک مع
کره ای هــا اعــالم کــرد از ایــران بیشــتر از 
ازبکســتان بــدش می آیــد و دوســت دارد 
ازبکســتان بــه جــای ایــران بــه جــام جهانــی 
بــرود. ایــن جملــه جنجالــی موجــی از خشــم 
ــوس  ــا کارل ــود آورد؛ ام ــه وج ــان ب را در ایرانی
ــزاری  ــه اب ــم را ب ــوج خش ــن م ــی روش ای ک

ــرد.  ــل ک ــران تبدی ــم ای ــروزی تی ــرای پی ب
از  قبــل  تمرینــات  در  روز  هــر  کــی روش 
بــازی بــا کــره، عکــس مربــی کــره جنوبــی و 
جملــه ای را کــه دربــاره ایــران گفتــه بــود روی 
ــران  ــان ای ــه بازیکن لباســش می چســباند و ب
گوشــزد می کــرد کــه مربــی حریــف چــه 

ــت.  ــه اس گفت
کــی روش کــه اســتاد بــزرگ جنگ هــای 
ــان  ــزه بازیکن ــن کار انگی ــا ای ــی اســت، ب روان
در  ملــی  تیــم  و  کــرد  برابــر  ده  را  ایــران 
دیــداری حماســی موفــق شــد کــره جنوبــی را 
در ســئول و در مقابــل چشــم هــزارن کــره ای 
شکســت دهــد. پــس از ایــن شکســت، 
ــمت  ــه س ــی روش ب ــرده ک ــت های گره ک مش
مربــی کــره در صــدر عکس هــای خبــری 

ــت  ــن ژس ــه ای ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرار گرف ق
کــی روش امــروز یکــی از شناخته شــده ترین 

عکس هــای ورزشــی ایــران اســت. 
ــی روش  ــه شــوخی های ک ــن ماجــرا و البت ای
ــه قــدری  ــی کــره ای ب ــا مرب ــازی ب پــس از ب
ــاال  ــه ح ــده ک ــام ش ــران تم ــره ای گ ــرای ک ب
پــس از مدت هــا آن هــا هنــوز بــه دنبــال 
انتقــام از ایــران هســتند؛ انتقامــی کــه هیــچ 

ــد. ــش ندارن ــی ای برای ــه منطق توجی

 نقش رسانه های کره ای
البتــه نبایــد ایــن موضــوع را بــه پــای مــردم 
ــردم  ــه م ــش از اینک ــرا بی ــت؛ زی ــره نوش ک
ــن  ــش داشــته باشــند، ای ــن ماجــرا نق در ای
رســانه های کــره هســتند کــه بــا درســت 
ــا، ســعی در  ــواع و اقســام برنامه ه ــردن ان ک
ــره  ــران و ک ــال ای ــمنی فوتب ــان دادن دش نش

ــد.  دارن
ــرای  ــازی ب ــن ب ــد ای ــال هرچن ــن ح ــا ای ب
ــی را دارد،  ــی حکــم مــرگ و زندگ ــره جنوب ک

امــا بــرای مــا کــه صعودمــان بــه جــام 
ــدار  ــک دی ــا ی ــده، تنه ــجل ش ــی مس جهان
دســت گرمی اســت و تنهــا انگیــزه مــا حفــظ 

آمــار و ارقــام خیــره کننده مــان اســت. 
درســت اســت کــه اصــرار رســانه های کــره ای 
ــتر  ــازی بیش ــن ب ــردن ای ــی ک ــرای حیثیت ب
ــک  ــه ی ــرای ارائ ــان ب ــک بازیکن ــرای تحری ب
بــازی هجومــی اســت، امــا ایــن ماجــرا 
ــد،  ــدا کن ــه پی ــورت ادام ــن ص ــه همی ــر ب اگ
بــازی  بــر  معکــوس  تاثیــری  می توانــد 

ــد. ــته باش داش
 بازی با دم شیر

ــران  ــازی ای ــن ب ــاره ای ــا درب ــام گفته ه ــا تم ب
بــه دلیــل صعــود مقتدرانــه عمــال انگیــزه 
ــاید  ــدارد و ش ــازی ن ــن ب ــرای ای ــی ب خاص
بازیکنــان ایرانــی بیــش از پیــروزی بــه ایــن 
فکــر می کننــد کــه مصــدوم نشــوند؛ امــا اگــر 
ــن  ــه همی ــی ب ــره جنوب ــانه های ک ــار رس رفت
ــه  ــیر خفت ــد، ش ــته باش ــه داش ــورت ادام ص
ــام  ــت تم ــد و آن وق ــد ش ــدار خواه ــران بی ای
ــام  ــه ج ــود ب ــرای صع ــا ب ــای کره ای ه آرزوه
جهانــی بــر بــاد خواهــد رفــت. بــه هــر حــال 
ــاک  ــی خطرن ــا دم شــیر در هــر حال ــازی ب ب
ــای  ــه ماجراه ــا توجــه ب ــا ب اســت و کره ای ه
ــد. ــوع درس بگیرن ــن موض ــد از ای ــی بای قبل

 ترکیب ایران
حــدس زدن ترکیــب تیــم آن هــم بــا وجــود 
بازیکنانــی عالــی کار ســختی اســت. اگرچــه 
بســیاری از کارشناســان کــره ای ترکیــب ایران 
ــب آشــنای  ــان ترکی ــازی هم ــن ب ــرای ای را ب
ــی روش  ــا ک ــا قطع ــد ام ــگی می دانن همیش

بــرای ایــن بــازی هــم ســورپرایزهایی خواهــد 
داشــت. 

بــه لحــاظ  وجــه مشــترک قطــر و کــره 
برگشــت  بــازی  در  هجومــی  انگیزه هــای 
خانگــی مقابــل ایــران اســت. قطــر بــه دلیــل 
ــه  ــه ارائ ــور ب ــروزی مجب ــه پی ــرم ب ــاز مب نی
ــز  ــا نی ــود و کره ای ه ــی ب ــازی هجوم ــک ب ی
ــر  ــی هجومی ت ــا انگیزه های ــود ب ــه خ در خان
نســبت بــه بــازی رفــت بــه میــدان خواهنــد 

ــد.  آم
وقتــی ســرمربی کــره صحبــت از پــرس 
شــدید روی مدافعیــن ایــران می کنــد، یعنــی 
ــتری از  ــه بیش ــا فاصل ــی اش ب ــوک دفاع بل
ــان  ــرد؛ هم ــد ک ــازی خواه ــودی ب دروازه خ
دســتورکار  در  قطری هــا  کــه  برنامــه ای 
داشــتند و ریســک ایجــاد فضــای خالــی 
پشــت مدافعــان را خریدنــد. در آن بــازی ســه 
مهاجــم ایــران انصاری فــرد، آزمــون و طارمــی 
وظیفــه داشــتند روی ارســال های بلنــد و 
مســتقیم در تمــام عــرض فضــای خالــی 
دروازه بانشــان  و  حریــف  مدافعــان  بیــن 
حرکــت کننــد؛ تدبیــری کــه بــه خوبــی جــواب 
داد. آن هــا ضمــن مشــارکت و کمــک بــه 

ــا  ــار ب ــن ب ــری چندی ــی در توپ گی خــط میان
ــاد  ــر ایج ــال ها روی دروازه قط ــت ارس دریاف
موقعیــت کردنــد و اگــر تــک بــه تک هــا 
تبدیــل بــه گل می شــد، کنتــور بــازی تــا 
دقیقــه ۶0 بیــش از یــک گل )طارمــی( بــرای 

ایــران ثبــت می کــرد.
ــازی  ــال حضــور ســه مهاجــم در ب ــا احتم ام
امــروز بســیار انــدک اســت؛ زیــرا در آن بــازی 
مــا بــه دنبــال بــرد بودیــم، امــا در ایــن بــازی 
ــم.  ــازی می کنی ــورد ب ــظ رک ــرای حف ــا ب تنه
احتمــال اســتفاده از قوچان نــژاد در نــوک 
ــان بیشــتر  پیــکان تیــم ملــی از بقیــه بازیکن
ــت  ــرار اس ــی ق ــه کس ــه چ ــا اینک ــت؛ ام اس
زوج او در خــط حملــه باشــد، کار ســختی 

اســت. 
کریــم انصاری فــرد در بهتریــن فــرم قــرار 
بــه شــدت  بازیکــن  و طارمــی هــم  دارد 
در  کــه  اســت  کــی روش  اعتمــاد  مــورد 
چندیــن پســت قابلیــت بــازی دارد. بــا ایــن 
ــی  ــه نظــر می رســد ســورپرایز اصل شــرایط ب
ــی  ــط میان ــا در خ ــرای کره ای ه ــی روش ب ک
باشــد؛ جایــی کــه انبوهــی از  هافبک هــای بــا 

ــتند. ــی هس ــار خودنمای ــت در انتظ کیفی

نگاهی به دیدار ایران – کره جنوبی

بازی با دم شیر

لژیونــر ایرانــی لیــگ بلژیــک تاکیــد کــرد که جدایــی از اســتقالل 
و پیوســتن بــه شــارلوا تصمیــم درســتی بــوده اســت. او آرزو کرد 

در جــام جهانــی روســیه عضــو تیــم ملــی ایــران باشــد. 
کاوه رضایــی پــس از درخشــش در بــازی ایــن هفتــه در 
ــاس  ــن احس ــت: م ــی گف ــایت بلژیک ــک س ــا ی ــه ب مصاحب
ــارلوا  ــه ش ــادی ب ــس زی ــا اعتمادبه نف ــی دارم. ب ــی خوب خیل
آمــده ام. خیلــی مثبت اندیــش بــودم و از تصمیمــی کــه گرفتــم 
خوشــحالم. بــا وجــود مشــکل زبــان، هم تیمی هایــم اســتقبال 
ــه روز احســاس بهتــری پیــدا  ــد. مــن روزب ــی از مــن کردن خوب
ــتم،  ــارلوا پیوس ــه ش ــی ب ــادم. وقت ــا افت ــم ج ــردم و در تی ک
ــد و  ــرده گرفتن ــن خ ــم م ــن تصمی ــه ای ــران ب ــا در ای خیلی ه
وقتــی برخــی از مــردم دیدنــد کــه مــن دو بــازی اول را از روی 
نیمکــت ذخیره هــا شــروع کــردم، بــه انتقــاد از مــن پرداختنــد 
ــوم.  ــین ش ــه نیمکت نش ــردم ک ــرک ک ــتقالل را ت ــد اس و گفتن

ــردم و  ــت ک ــابقه ثاب ــن مس ــودم را در زمی ــه خ ــحالم ک خوش
نشــان دادم تــرک تیــم فوتبــال اســتقالل و پیوســتن بــه شــارلوا 

ــود.  ــم درســتی ب تصمی
ــداد  ــه تع ــی چ ــر می کن ــه فک ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
ــح  ــن ترجی ــت: م ــانی، گف ــر برس ــه ثم ــل ب ــان فص ــا پای گل ت
ــن ســؤال را پیــش خــودم نگــه دارم.  می دهــم کــه جــواب ای
فقــط ایــن را می گویــم کــه آدم جاه طلبــی هســتم و اگــر 
ــرای خــودم ترســیم کــرده ام برســم  ــه اهدافــی کــه ب ــم ب بتوان

ــود.  ــم ب ــی خواه راض
ــم  ــران هــم گفــت: همیشــه برای ــی ای ــم مل ــاره تی ــی درب رضای
ــم و از  ــازی کن ــران ب ــی ای ــم مل ــرای تی ــه ب ــت ک ــار اس افتخ
پیراهــن و پرچــم کشــورم دفــاع کنــم. امیــدوارم کــه جزئــی از 
تیمــی باشــم کــه بــه جــام جهانــی مــی رود تــا بتوانــم در جــام 

ــم. ــران را همراهــی کن ــال ای ــی فوتب ــم مل ــی تی جهان

دارنــده مدال هــای برنــز المپیــک و طــالی جهــان بــا بیــان 
اینکــه بــرد و باخــت در هــر رشــته ورزشــی وجــود دارد، گفت: 
مطمئنــا بــا بررســی و اقدامــات درســت فدراســیون کشــتی 
ــد ســابق اوج می گیــرد.  ــران مانن ــار دیگــر کشــتی آزاد ای ب

علیرضــا حیــدری دربــاره اختالفــات پیش آمــده میــان وزارت 
ورزش و جوانــان و فدراســیون کشــتی پــس از ناکامــی 
آزادکاران ایــران در رقابت هــای جهانــی پاریــس اظهــار کــرد: 
ــای  ــرای تیم ه ــرایط الزم را ب ــام ش ــتی تم ــیون کش فدراس
ملــی فراهــم کــرد و هــر آنچــه در توانــش بــود، بــرای 
حمایــت از تیــم ملــی انجــام داد. مــن وام دار و حقوق بگیــر 
ــتی  ــواده کش ــزو خان ــون ج ــا چ ــتم؛ ام ــادم نیس ــول خ رس
ــب  ــی مطال ــار بعض ــم و انتش ــات  را می گوی ــتم، واقعی هس
غیرواقعــی از ســوی مــن را توســط برخــی  تکذیــب می کنــم. 
ــی  ــران در جهان ــف آزادکاران ای ــج ضعی ــه نتای ــا اشــاره ب او ب

ــال برزیــل در جــام  ــی فوتب پاریــس تصریــح کــرد: تیــم مل
ــه آخــر  ــا ب ــرای آن ه ــا ب ــا دنی ــت گل خــورد؛ آی ــی هف جهان
رســید؟ کشــتی ایــران نیــز بــه عنــوان قــدرت جهانــی این بــار 
ــه هــر حــال در هــر  ــد. ب ــرآورده کن نتوانســت انتظــارات را ب
ــد همیشــه  ــرد و باخــت وجــود دارد و نبای رشــته ورزشــی ب
ایــن انتظــار از کشــتی وجــود داشــته باشــد کــه تحــت هــر 

ــد.  ــج را کســب کن ــن نتای شــرایطی بهتری
ــرای انتخــاب نفــرات  وی تاکیــد کــرد: فدراســیون کشــتی ب
ــی تیــم  ــد انتخاب تیــم ملــی در ایــن مســابقات، پــای فرآین
ــی  ــه جهان ــا را ب ــن رقابت ه ــر ای ــرات برت ــی ایســتاد و نف مل
ــی  ــج مســابقات انتخاب ــه نتای ــرام ب ــر حــال احت ــرد. در ه ب
ــه  ــود ک ــتی ب ــیون کش ــوی فدراس ــوب از س ــدام خ ــک اق ی
ــادی  ــا کمــک زی ــی قطع ــد در ســال های آت ــن رون ــه ای ادام

ــران خواهــد کــرد. ــه کشــتی ای را ب

ورزش

،،
اگــر رفتــار رســانه های کــره جنوبــی بــه 
همیــن صــورت ادامــه داشــته باشــد، 
شــیر خفتــه ایــران بیــدار خواهــد شــد 
و آن وقــت تمــام آرزوهــای کره ای هــا 
بــرای صعــود بــه جــام جهانــی بــر بــاد 

خواهــد رفــت

اشــتباه محاســباتی ۴۵ میلیــارد تومانــی 
ــانی  ــه آس ــود ب ــه بش ــت ک ــزی نیس چی
بــاور کــرد؛ امــا گویــا ایــن اتفاقــی اســت 
فوتبــال  لیــگ  کــه گریبــان ســازمان 
ــاب  ــده حس ــث ش ــه و باع ــران را گرفت ای
بانکــی متولــی فوتبــال باشــگاهی ایــران 

ــود.  ــدود ش مس
ــدود  ــرای مس ــنا، ماج ــزارش ایس ــه گ ب
ســازمان  بانکــی  حســاب های  شــدن 
لیــگ فوتبــال همچنــان ادامــه دارد و 
ــه دســت آمــد  امــروز اعــداد و ارقامــی ب
کــه نشــان می دهــد کفــه تــرازو بــه 
ــال ســنگین تر  ــگ فوتب ــع ســازمان لی نف

ــت.  اس
ــاز  ــش از آغ ــی پی ــور مالیات ــازمان ام س
ســال 9۶ بــه ســازمان لیگ میــزان بدهی 
ــالم  ــزوده اش را اع ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــگ دو  ــازمان لی ــس از آن س ــد. پ می کن
مشــاور مالیاتــی اســتخدام می کنــد و بــا 
ســازمان امــور مالیاتــی مکاتباتــی انجــام 
ــه  ــبت ب ــان را نس ــا اعتراضش ــد ت می ده
مالیــات بــر ارزش افــزوده ای که برایشــان 
ــه آن هــا برســاند؛ امــا  محاســبه شــده، ب
ســازمان امــور مالیاتــی ایــن اعتــراض را 
ــازمان  ــاب های س ــا حس ــد ت وارد نمی دان

لیــگ مســدود شــود. 
ــه ســازمان  ــرار اســت ک ــن ق ماجــرا از ای
لیــگ فوتبــال ایــران ادعــا کــرده ســازمان 
 ۴۵ پرداخــت  لــزوم  مالیاتــی،  امــور 
ارزش  بــر  مالیــات  تومــان  میلیــارد 
افــزوده و 131 میلیــارد تومــان دیرکــرد در 
ــگ  ــازمان لی ــه س ــات را ب ــت مالی پرداخ
ابــالغ کــرده اســت. ایــن میــزان مالیــات 
لیــگ  ســازمان  بــرای   ۸۷ ســال  از 
محاســبه شــده اســت؛ امــا نکتــه ای کــه 

ــا  ــه ورزش ت ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
ــر ارزش  ــات ب ســال 9۲ از پرداخــت مالی

ــت. ــوده اس ــاف ب ــزوده مع اف
 اعتراض سازمان لیگ

ــد  ــه چن در ایــن ماجــرا ســازمان لیــگ ب
اینکــه  نخســت  دارد؛  اعتــراض  نکتــه 
ــرف  ــه ط ــی ک ــات محیط ــرکت تبلیغ ش
حســاب ســازمان لیــگ اســت، پیــش از 
آنکــه مبلغــی بــه حســاب ســازمان لیــگ 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــد، مالی ــز کن واری
آن را پرداخــت کــرده اســت. ایــن شــرکت 
در مقطعــی 330 میلیــون تومــان بــه 
ــن  ــه ای ــوده ک ــکار ب ــگ بده ــازمان لی س
مبلــغ را در حســابی در بانــک اقتصــاد 
نویــن واریــز می کنــد. ســازمان لیــگ 
عنــوان کــرده کــه ســازمان امــور مالیاتــی 

ــه اشــتباه ایــن حســاب را یــک ردیــف  ب
جدیــد مالیاتــی حســاب کــرده و در ادامه 
بــرای 330  در یــک اشــتباه بزرگ تــر 
میلیــارد تومــان مالیــات محاســبه کــرده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت 
ــی اش را  ــه بده ــش از اینک ــی پی تبلیغات
بــه حســاب اقتصــاد نویــن ســازمان 
ــول را  ــد، مالیــات ایــن پ ــز کن لیــگ واری

ــود.  ــرده ب ــت ک پرداخ
همچنیــن ســازمان لیــگ 100 میلیــارد 
تومــان از بابــت قــرارداد 1۶0 میلیــارد 
ــران نویــن کیــش  ــا شــرکت ای ــی ب تومان
ــرده و  ــم آن را وصــول نک ــوز ه ــه هن - ک
حکــم قضایــی اش را دارد- و 30 میلیــارد 
تومــان از صداوســیما بــه دلیــل حــق 
ــا  ــت؛ ام ــکار اس ــی طلب ــش تلویزیون پخ

ــی  ــود خارج ــه وج ــا ک ــن پول ه ــرای ای ب
هــم ندارنــد، مالیــات حســاب شــده 
اســت. البتــه ایــن مشــکلی اســت کــه در 
چنــد ســال اخیــر گریبــان فوتبــال را گرفتــه 
می برنــد؛  رنــج  آن  از  هــم  بازیکنــان  و 
دریافــت  کــه  مبالغــی  بــرای  آن هــا 
نکرده انــد، بایــد مالیــات بپردازنــد و بــه 
همیــن راحتــی حساب هایشــان مســدود و 

می شــوند.  ممنوع الخــروج  خودشــان 
در ادامــه طبــق ادعــای ســازمان لیــگ 
ســازمان امــور مالیاتــی یــک اشــتباه بــزرگ 
دیگــر هــم انجــام داده اســت؛ شــرکت 
تبلیغــات محیطــی طــرف قــرارداد ســازمان 
ــی را  ــات مبالغ ــت مالی ــف اس ــگ موظ لی
ــه  ــردازد، ب ــگ بپ ــه ســازمان لی ــد ب ــه بای ک
حســاب ســازمان امــور مالیاتــی واریــز 
کنــد. ایــن شــرکت 1۲ میلیــارد تومــان 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه ســازمان 
ــا پــس از اینکــه  ــز کــرده، ام ــی واری مالیات
حســاب  بــه  را  لیــگ  ســازمان  طلــب 
ســازمان واریــز می کنــد، دوبــاره بــرای 
ــود.  ــبه می ش ــات محاس ــغ مالی ــن مبل ای
درصــد   ۸0 اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
ایــن مبلــغ بــرای باشــگاه ها، 10 درصــد 
ــرای  ــال، ۵ درصــد ب ــرای فدراســیون فوتب ب
 ۵ تنهــا  و  اســتان  فوتبــال  هیئت هــای 
ــرای خــود ســازمان لیــگ اســت.  درصــد ب
کــه  می شــود  جالب تــر  وقتــی  ماجــرا 
بدانیــم پــس از اینکــه ایــن پــول بــه 
حســاب باشــگاه ها، فدراســیون فوتبــال 
می شــود،  واریــز  فوتبــال  هیئت هــای  و 
ــم  ــات از آن ک ــرای مالی ــی ب ــاره مبلغ دوب
می شــود تــا بــه ایــن صــورت ســازمان 
ــر ارزش  ــار مالیــات ب امــور مالیاتــی ســه ب
افــزوده از ایــن پــول کــم کــرده باشــد. ایــن 

ــگاهی  ــرای باش ــده ب ــث ش ــتباه باع اش
ماننــد ذوب آهــن مبلغــی نزدیــک بــه 
ــر ارزش  ــات ب ــان مالی ــارد توم ۲30 میلی

ــود.  ــبه ش ــزوده محاس اف
ســازمان لیــگ فوتبــال دربــاره مبلــغ 
یــک میلیــارد تومانــی کــه بــه آن هــا 
واریــز شــد تــا بــا اســتفاده از آن حقــوق 
ــاده  ــب افت ــاه عق ــه هشــت م داوران را ک
ــن  ــه ای ــرد ک ــوان ک ــور عن ــردازد، این ط بپ
پــول همــان روز کــه بــه حســاب ســازمان 
امــور  ســازمان  توســط  شــد،  واریــز 

ــت. ــده اس ــته ش ــی برداش مالیات
 مالیات بر ارزش افزوده

ــا  ــا ت ــگ، آن ه ــای ســازمان لی ــق ادع طب
ــه  ــی را ک ــای تکلیف ــام مالیات ه االن تم
بــر گردنشــان بــوده، پرداخــت کرده انــد و 
تنهــا مالیــات بــر ارزش افــزوده ای را کــه 
ــد،  ــت می کردن ــال 93 پرداخ ــد از س بای

نپرداخته انــد. 
البتــه نکتــه ای کــه وجــود دارد این اســت 
کــه ســازمان لیــگ بــه شــدت نســبت بــه 
میــزان مالیــات بــر ارزش افــزوده ای کــه 
ــراض  ــده، اعت ــبه ش ــا محاس ــرای آن ه ب
ــر  ــلطانی فر، وزی ــعود س ــی مس دارد. حت
ورزش و جوانــان، هــم در گفت وگــوی 
تاریــخ ۵  در  رســانه ها  در  منتشرشــده 
شــهریور بــه ایــن موضــوع اعتــراض کــرده 

اســت. 
این طــور  می تــوان  مجمــوع  در 
نتیجه گیــری کــرد کــه ســازمان لیــگ 
فوتبــال ایــران - طبــق ادعــای ایــن 
ــال  ــه قب ــی ک ــت پول ــد باب ــازمان - بای س
مالیاتــش گرفتــه شــده و پولــی کــه 
هنــوز دریافــت نکــرده، مالیــات بــر ارزش 
اشــتباه  یــک  یعنــی  بدهــد؛  افــزوده 
»کوچــک« محاســباتی بــه مبلــغ ۴۵ 
میلیــارد تومــان! همــان حکایــت آش 

نخــورده و دهــان ســوخته.

یک اشتباه کوچک ۴۵ میلیارد تومانی

بــه  اســتقالل  تیــم  پیشــین  مهاجــم 
ــی  اســپانیا ســفر کــرد و از باشــگاه کاتاالن

اســپانیول دیــدن کــرد. 
ــپانیول  ــگاه اس ــایت باش ــزارش س ــه گ ب
ــم  ــین تی ــن پیش ــدی، بازیک ــاد مجی فره
ــه  ــی ب ــم کاتاالن ــرف تی ــران، از ط ــی ای مل
بارســلونا دعــوت شــد و از باشــگاه دیــدن 

ــرد.  ک
مهاجــم پیشــین اســتقالل پیش تــر در 
ایــن ورزشــگاه حاضــر  ســال ۲01۴ در 

شــده بــود. او بــه اســپانیا ســفر کــرده تــا 
 Dani Jarques بــا فوتبــال پایــه آکادمــی

Training Facilities آشــنا شــود. 
مجیــدی بــه عنــوان میهمــان چنــد هفتــه 
ــا  ــت ت ــد داش ــور خواه ــلونا حض در بارس
و  مشــاهده  نزدیــک  از  را  چیــز  همــه 

ــد.  ــی کن بررس
ــت و  ــد داش ــور خواه ــات حض او در تمرین
بــا روش و متــد تیــم نخســت باشــگاه کــه 
ــانچس  ــه س ــت کیک ــت هدای ــون تح اکن

ــورس اســت، آشــنا خواهــد شــد.  فل
نحــوه  از  مجیــدی  ایــن  بــر  عــالوه 
و  ورزشــی  پیشــرفت  و  ســازماندهی 
آکادمیــک باشــگاهی همچــون اســپانیول 
ــای  ــی از تیم ه ــگا و یک ــذار اللی ــه پایه گ ک
ــدا  ــناخت پی ــت ش ــن رقابت هاس ــم ای مه

ــرد.  ــد ک خواه
حضــور بازیکــن پیشــین اســتقالل در اروپا 
بــه فصــل 1999 – ۲000 برمی گــردد کــه 
ــا دوران  ــود؛ ام ــن ب ــد وی ــم راپی ــو تی عض

ــه  ــورد. او ب ــم خ ــیا رق ــانش در آس درخش
عنــوان یــک ســتاره در آســیای میانــه 
بازیکــن پیشــین  محســوب می شــود. 
تیــم ملــی ایــران در لنــدن بــرای مربیگری 

ــد.  ــوزش دی آم
بازیکــن  یــک  کشــورش  در  مجیــدی 
ــگاه  ــود و باش ــوب می ش ــوب محس محب
اطمینــان دارد کــه دیــدار ایــن بازیکــن 
ــی  ــیای غرب ــپانیول در آس ــهرت اس ــه ش ب

ــرد. ــد ک ــک خواه کم

بازدید فرهاد مجیدی از باشگاه اسپانیول

وام دار خادم نیستم، اما حقایق را می گویم جدایی از استقالل، تصمیم درستی بود



پیشهناد فیلم

من

کارگردان: سهیل بیرقی
نویسنده: سهیل بیرقی

بازیگــران: لیــا حاتمــی، امیــر جدیــدی، بهنــوش 
ــی منصــور، ســعید  ــاری، علیرضــا اســتادی، عل بختی
عطاییــان، مانــی حقیقــی، محمــد غفــوری، داوود 
بخشــی خانی، داوود مرتضــوی، مرتضــی آقاحســینی.

فیلــم ســینمایی »مــن«، اولیــن ســاخته ســهیل 
بیرقــی اســت. ســهیل بیرقــی ســابقه دســتیاری 
فیلم هــای  در  برنامه ریــزی  مدیریــت  و  کارگــردان 
»اســب حیــوان نجیبــی اســت«، »کیفــر«، »تردیــد«، 
مطلــق«،  »اســتراحت  بی جهــت«،  و  »بی خــود 
»زندگــی بــا چشــمان بســته«، »هــر شــب تنهایــی« 

و »مــن دیه گــو مارادونــا هســتم« را دارد. 
فیلــم »مــن« در بخــش نــگاه نــو و ســودای ســیمرغ 
ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر حضــور 
ــل زن  ــر مکم ــن بازیگ ــش بهتری ــت و در دو بخ داش
)بهنــوش بختیــاری( و بهتریــن بازیگــر مکمــل مــرد 

ــد.  ــن ش ــیمرغ بلوری ــزد س ــدی( نام ــر جدی )امی
ــروزی  ــه و ام ــوآری زنان ــوان ن ــن« را می ت ــم »م فیل
ــه  ــت ک ــق وار دانس ــه و تعلی ــاختاری معماگون ــا س ب
ــرده  ــر ک ــال« او تغیی ــم فت ــرد و »ف ــکار م ــای تبه ج
و همــه اتفاقــات در روز روشــن و در خیابان هــای 
ــار  ــخ و اندوه ب ــی تل ــا پایان ــذرد، ب ــهر می گ ــلوغ ش ش
کــه ایــن احســاس را در مــا بــه وجــود مــی آورد 
ــه  ــرای جامع ــه ب ــش از آنک ــکار بی ــای تبه ــه زن ه ک
پیرامونشــان خطرنــاک باشــند، در مســیر تباهــی 
ــگار  ــد. ان ــش می رون ــروا پی ــان بی پ ــه خودش آگاهان
فقــط بــا آســیب رســاندن بــه خــود می تواننــد در برابــر 
بی رحمــی و خشــم و خشــونت جامعــه پیرامونشــان 
از خــود محافظــت کننــد و حــس رانده شــدگی و 
جداافتادگی شــان را بــا انتقــام از خودالتیــام بخشــند.

حرف و نقل

 در نهمین جشــن مســتقل انیمیشــن ســینمای 
ــم  ــف فیل ــای مختل ــس در بخش ه ــران ۷ تندی ای
کوتــاه انیمیشــن و یــک تندیــس مســتقل بــه یــک 

فیلــم انیمیشــن بلنــد ســینمایی اهــدا می شــود.
 جابــر رمضانــی، کارگــردان تئاتر که از ۸ شــهریورماه 
نمایــش »نمی تونیــم راجــع  بهــش حــرف  برنیــم« را 
در ســالن سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر روی صحنه 
می بــرد، دربــاره چهارمیــن تجربــه کارگردانــی اش 
گفــت: ایــن نمایــش در تــاش اســت تــا تجربــه ای 
ــب و  ــه مخاط ــواس پنج گان ــه ح ــا هم ــد را ب جدی
ــه اشــتراک بگــذارد  ــه فقــط چشــم و گوشــش ب ن
ــم  ــرای او رق ــاوت را ب ــه ای متف ــت تجرب  و در نهای

بزند.
 منوچهــر شاهســواری، مدیــر عامــل خانــه ســینما 
گفــت: بعضــی فیلم هــا هســتند کــه امــکان نمایــش 
پیــدا نمی کننــد و بایــد کاری کنیــم کــه اصــا این هــا 
تولیــد نشــوند؛ چــون موانعــی همیشــه وجــود داشــته 
اســت. بایــد اتــاق فکــری باشــد تــا راه را نشــان دهــد. 
ــود را از  ــهم خ ــه س ــت دارد ک ــران قابلی ــینمای ای س
ســینمای جهــان بگیــرد؛ ولــی نتوانســتیم بــازار موفقی 

داشــته باشــیم.
 ســید محمــد بهشــتی بــا بیــان اینکه شــیر ســنگی 
نشــان از یــک گنــج دارد و بــه عنوان ســنگ قبــر بزرگان 
گذاشــته می شــده، گفــت: معتقــدم ســینمای مســتند 
ــن حــق مستندســازان اســت  ــه اســت و ای همین گون
کــه تندیــس شــیر ایرانــی را بــرای خود داشــته باشــند.

 هفتادوچهارمیــن جشــنواره فیلــم ونیز )۸ شــهریور( 
ــان و   ــای سرشــناس ســینمای جه ــا حضــور چهره ه ب
هالیــوود در ایتالیــا آغــاز شــد. »نــت بنینــگ«، بازیگــر 
آمریکایــی، بــه عنــوان اولیــن زن در ۱۱ ســال اخیــر در 
رأس هیئــت داوران بخــش رقابتــی جشــنواره معتبــر 

ونیــز قــرار گرفــت.
ــه  ــی« ب ــه« و »کرخت ــوز ن ــاه »هن ــای کوت  فیلم ه

بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم میامــی پیوســتند.
 چنگیــز حبیبیــان، خواننــده مطــرح دهــه هفتــاد 
ــود، در  ــن ســال ها کــم کار ب ــاپ کــه در ای موســیقی پ
حــال برنامه ریــزی بــرای انتشــار آلبــوم و قطعاتــی در 
فضــای مجــازی و همچنیــن برگزاری کنســرت اســت.

 فریــده ســپاه منصور، بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
بــا ابــراز گایــه از شــرایط نامطلــوب کار بــرای بازیگــران 
ــه برخــی فیلمســازان در  ــرد ک ــوان ک پیشکســوت عن

ــد. ــی می کنن ــری زندگ ــم دیگ عال
 مریــم کاظمــی، دبیــر بیســت و چهارمیــن جشــنواره 
بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان، اظهــار کــرد کــه تعــداد 
نمایش هایــی کــه بــه بخــش بین الملــل جشــنواره دعوت 

می شــوند، بســتگی بــه کیفیــت آثــار دارد.
ــک  ــه«، ی ــم »جاذب ــر فیل ــوالک، بازیگ ــاندرا ب  س
میلیــون دالر بــه آســیب دیدگان طوفــان  هــاروی اهــدا 

کــرد.
 تازه تریــن تک آهنــگ گــروه موســیقی »رســتاک« 
بــا تمرکز روی موســیقی نواحی سیســتان و بلوچســتان 
بــه خوانندگــی محمدرضــا هدایتــی در فضــای مجــازی 

ــر شد. منتش

کوتاه اخبار 

سیامک انصاری پس از »دور همی«
ــدش پــس از  ــاره پروژه هــای جدی ســیامک انصــاری درب
تمــام شــدن ضبــط برنامــه »دور همــی« توضیحاتــی داد. 
ــم  ــا فیل ــن روزه ــه ای ــون ک ــینما و تلویزی ــر س ــن بازیگ ای
»ســاعت ۵ عصــر« را بــه کارگردانــی مهــران مدیــری روی 
پرده هــای ســینما دارد، در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره 
فعالیــت ایــن روزهایــش اظهــار کــرد: مــن االن در پــروژه 
جدیــد مانــی حقیقــی بــه نــام »خــوک« بــازی می کنــم. 
ــاز  ــی، پرین ــن معجون ــم حس ــن فیل ــن در ای ــکاران م هم

ــا حاتمــی هســتند.  ــار و لی ایزدی
او ادامــه داد: همچنیــن یــک پــروژه تئاتــر بــا گــروه 
ــی  ــداد و لیل ــا ح ــا رض ــه ب ــم ک ــش داری ــایه« در پی »س
رشــیدی همــکاری می کنــم. ایــن تئاتــر در خــارج و داخــل 
ایــران اجــرا می شــود. البتــه قــرار اســت اول در اروپــا بــه 
روی صحنــه بــرود و فکــر کنــم در ســال آینــده اجــرای آن 

ــه تهــران برســد.  ب
ــن  ــه م ــفندماه برنام ــا اس ــا ت ــرد: فع ــه ک ــاری اضاف انص
این گونــه پیــش مــی رود و بعــد از عیــد پــروژه ســینمایی 

ــش دارم. ــری را در پی دیگ

چاپ تازه »تاریخ سینمای ایران« 
منتشر شد

چــاپ ســوم کتــاب »تاریــخ ســینمای ایــران« )جلــد اول( 
ــاب در ۱۱۴۸  ــن کت ــد منتشــر شــد. ای ــال امی نوشــته جم
صفحــه و بــه قیمــت ۱۵۰ هــزار تومــان در قطــع رحلــی از 

ســوی انتشــارات روزنــه منتشــر شــده اســت. 
ــخ  ــده: »تاری ــوان ش ــاب عن ــن کت ــر از ای ــی ناش در معرف
مرجــع  و کامل تریــن  جامع تریــن  ایــران«،  ســینمای 
ــتانه  ــا آس ــا ت ــتین روزه ــران از نخس ــینمای ای ــاره س درب
انقــاب اســامی اســت. ایــن کتــاب در ۱۸ فصــل و شــامل 
ــس،  ــرداری، اوگانیان ــش و بهره ب ــون: پیدای ــی چ محورهای
ــال های  ــد، س ــران می آین ــد دوم، دیگ ــود، تول ــپنتا، رک س
تکــرار رونــق و رکــود، ده ســال تــا ســقوط، ســینمای 
ــون  ــاژ، انتشــارات ســینمایی، کان مســتند، سانســور، دوب
فیلــم، جشــنواره ها، تفرقــه، عــوارض و اتحادیــه، تلویزیــون، 
کانــون پــرورش فکــری و ســینمای آزاد اســت کــه هرکــدام 

ــه تنظیــم شــده اســت. ــه شــکل جداگان ب

 کتاب »طنین سکوت« 
رونمایی می شود

کتــاب »طنیــن ســکوت« کــه در قالــب پژوهشــی جامــع 
در بــاب ازدواج کــودکان در ایــران تألیــف شــده بــا حضــور 
از ســوی  نویســنده و پژوهشــگر »کامیــل احمــدی« 
دیگــر(  )رویــش  پیدایــش  فرهنگی هنــری  موسســه 

می شــود.  رونمایــی 
ایــن تحقیــق جامــع بــرای اولیــن بــار ســعی در تحلیــل و 
بررســی رواج ازدواج کــودکان در ایــران بــا تاکیــد بــر عوامل 
اجتماعی فرهنگــی دارد کــه آینــه تمام نمــای نابرابری هــای 
عمیــق و ریشــه داری هســتند کــه بــه تــداوم حیــات 
کودک همســری در ایــران دامــن زده اســت. ایــن مراســم 
ــزار می شــود. روز دوشــنبه ۱۳ شــهریور در ســاعت ۱۸ برگ

ادبیات

نصب »کاشی ماندگار« سردر خانه سپانلو
نقشــه فرهنگــی تهــران بــه خانــه شــاعر تهــران »محمدعلــی ســپانلو« 
رســید و »کاشــی مانــدگار« ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــا  ــد ت ــب ش ــاعر نص ــن ش ــه ای ــردر خان ــر س ــگری ب ــتی و گردش دس
ــن  ــی از ای ــای فرهنگ ــه چهره ه ــدن خان ــرای دی مقصــد گردشــگران ب

ــز بگــذرد.  مســیر نی
بــه گــزارش ایســنا، »کاشــی مانــدگار« عصــر روز سه شــنبه )۰۷ 
ــه محمدعلــی ســپانلو، شــاعر و مترجــم فقیــد،  شــهریور( ســردر خان
ــاس  ــه  پ ــی او، ب ــی و وص ــت قدیم ــوت، دوس ــدی اخ ــور مه ــا حض ب

ــد.  ــب ش ــر او نص ــه بهت ــی هرچ ــاعر و معرف ــن ش ــات ای خدم
محمدعلــی ســپانلو شــاعر، منتقــد ادبــی و مترجــم معاصــر ۲۹ آبــان 
۱۳۱۹ در تهــران متولــد شــد و در طــول عمــر ۷۵ ســاله خــود عــاوه بــر 
ترجمــه آثــار مختلــف و ســرودن شــعر، در چنــد فیلــم ســینمایی نیــز 

بــه ایفــای نقــش پرداخــت. 
او در کنــار برگــردان آثــار ادبــی، مجموعه هــای شــعری از جملــه 
ــد در  ــرم«، »تبعی ــم را می گی ــض وطن ــا«، »نب ــا«، »پیاده روه »رگباره
ــراه«  ــز در بزرگ ــار«، »پایی ــروزه در غب ــد«، »فی ــاعت امی ــن«، »س  وط
و »قایق ســواری در تهــران« را در کارنامــه خــود دارد. همچنیــن آثــاری 
از نویســنده های مطــرح دنیــا مثــل آلبــر کامــو و ژان پــل ســارتر را نیــز 

ترجمــه کرده اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه »تهــران« از اصلی تریــن عنصرهــای شــعر 
محمدعلــی ســپانلو بــود، یکــی از لقب هــای او »شــاعر تهــران« اســت. 
ــه تهــران اشــاره هایی دارد.  او در بســیاری از شــعرهایش کم وبیــش ب

موسیقی

»یادم تو را فراموش« مازیار فالحی منتشر شد
»یــادم تــو را فرامــوش« عنــوان تازه تریــن آلبــوم موســیقی مازیــار 
فاحــی اســت کــه پــس از گذشــت ۳ ســال از انتشــار آلبوم هــای 
»قلــب یخــی«، »لعنــت بــه مــن« و »مــاه هفتم« توســط موسســه 

فرهنگی هنــری »آوای فروهــر« در بــازار موســیقی منتشــر شــد. 
»اســترس« بــا ترانــه یاحــا کاشــانی و مازیــار فاحــی، آهنگســازی 
ــه  ــا تران ــه« ب ــرد، »دیوون ــر جمال ف ــم امی ــی و تنظی ــار فاح مازی
حســین عبداللهــی، آهنگســازی رامیــن عبداللهــی و تنظیــم 
ــدم،  ــی ثابت ق ــه عل ــا تران ــدام« ب ــو ص ــق ت ــکندر، »عش ــد اس نوی
ــرد، »قســم«  ــر جمال ف ــم امی ــار فاحــی و تنظی آهنگســازی مازی
بــا ترانــه و آهنــگ مازیــار فاحــی و تنظیــم نویــد اســکندر، 
»ممنونــم« بــا ترانــه علــی ثابت قــدم و آهنگســازی و تنظیــم امیــر 
ــازی  ــی و آهنگس ــا ایمان ــه نیم ــا تران ــم« ب ــرد، »ای جون جمال ف
ــی  ــاز عباس ــه فرن ــا تران ــرون« ب ــی، »طه ــار فاح ــم مازی  و تنظی
ــا ترانــه  و آهنگســازی و تنظیــم مازیــار فاحــی، »دســت بــزن« ب
علــی ثابت قــدم، آهنگســازی مازیــار فاحــی و تنظیــم امیــر 
جمال فــرد، »دلــم تنگتــه« بــا ترانــه، آهنگســازی و تنظیــم مازیــار 
فاحــی، »نــاردون« بــا ترانــه، آهنگســازی و تنظیــم مازیــار فاحــی، 
»حواســت بــه منــه« بــا ترانــه علــی ثابت قــدم، آهنگســازی مازیــار 
فاحــی و تنظیــم امیــر جمال فــرد و »یــادم تــو را فرامــوش« 
قطعاتــی  فاحــی،  مازیــار  تنظیــم  و  آهنگســازی  ترانــه،  بــا 
ــده                                                                                    ــر ش ــی منتش ــار فاح ــوم مازی ــن آلب ــه در تازه تری ــتند ک هس

اســت.

رادیو

»رادیو جمعه« به مرخصی دو ماهه می رود
ــا اعــام ایــن خبــر کــه ایــن برنامــه  تهیه کننــده و ســردبیر »رادیــو جمعــه« ب
بــه مــدت دو مــاه پخــش نخواهــد شــد، گفــت: برنامــه »رادیــو جمعــه« فقــط 
ــه  ــامل ویژه برنام ــه ش ــت ک ــان اس ــان مخاطب ــر میهم ــمت دیگ ــار قس ــا چه ت

ــر هــم می شــود.  ــد غدی ــه مناســبت عی ــد« ب ــه و لبخن »عیدان
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه رادیویــی ایــران، ســاجد قدوســیان ادامــه 
داد: جمعــه )۱۰ شــهریور( مصــادف شــده بــا عیــد ســعید قربــان کــه هنرمنــدان 
رادیــو جمعــه، ویژه برنامــه ای را بــه همیــن مناســبت تــدارک دیده انــد و 
همچنیــن روزهــای ۱۷ و ۲۴ شــهریورماه نیــز طبــق روال از ســاعت ۹ صبــح در 
خدمــت مخاطبــان خواهنــد بــود و بــا توجــه بــه کنداکتــور پخــش رادیــو ایــران، 
ــه و  ــو جمعــه تهی ــدان رادی ــد« کــه توســط هنرمن ــه و لبخن ویژه برنامــه »عیدان
ــهریورماه( از  ــنبه )۱۸ ش ــم ش ــر خ ــعید غدی ــد س ــود در روز عی ــد می ش تولی

ســاعت ۱۰ تــا ۱۲ پخــش خواهــد شــد. 
ــه« در  ــو جمع ــته »رادی ــنوات گذش ــد س ــه داد: مانن ــه ادام ــده برنام تهیه کنن
ــا  ــدت ب ــن م ــم در ای ــاش می کنی ــا ت ــود. م ــش نمی ش ــر پخ ــرم و صف مح
ــانیم.  ــل برس ــه حداق ــه را ب ــای برنام ــود ایراده ــاله خ ــک س ــد ی ــاح رون اص
بازنگــری در بخش هــای برنامــه از دیگــر کارهایــی اســت کــه انجــام خواهــد 

ــود.  ــا نظــر مخاطــب خواهــد ب ــا متناســب ب ــن کار حتم شــد و ای
ــدون شــک اجــرای برنامــه در فصــل جدیــد میدانــی  قدوســیان ادامــه داد: ب
ــد شــد.  ــط خواه ــه ضب ــر تماشــاگران برنام ــا حضــور جدی ت ــود و ب ــد ب خواه
ــت  ــوان اس ــوت و ج ــدان پیشکس ــی از هنرمن ــه«، تلفیق ــو جمع »رادی
کــه در دو ســال گذشــته مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جــذب کــرده 

اســت.

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحیدصادقیگروه فرهنگ

»یــک فنجــان مــادری، یــک لحظــه کودکی« 
ــوی ۴  ــه از س ــت ک ــگاهی اس ــوان نمایش عن
ــوان و  ــازی، نوج ــودک، ب ــی ک ــر تخصص دفت
بانــوان ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
»مــادر،  نمایشــگاه  حاشــیه  در  اصفهــان 
ــنی  ــای س ــان گروه ه ــودک« میزب ــوزاد و ک ن

ــود. ــف ب مختل
ــت وارد  ــی اس ــه کاف ــه غرف ــیدن ب ــرای رس ب
ــئوالن  ــوی و از مس ــان ش ــش جه ــالن نق س
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  غرفــه  ســراغ 

ــری. ــان را بگی ــهرداری اصفه ش
ــه  ــود ک ــه ای ب ــتین غرف ــوان، نخس ــه بان غرف
وارد آن شــدم. خانــم لیــا لنــدی، مدیــر 
بانوســرای آفتــاب، بــا اشــاره بــه دفتــر 
تجربــه  نخســتین  و  بانــوان  تخصصــی 
حضــور در ایــن رویــداد گفــت: امســال پــس 
ــوان و ۳ دفتــر  از تخصصــی شــدن دفتــر بان
ــک  ــوان و نزدی ــودک و نوج ــازی، ک ــر ب دیگ
بــودن محتــوای ارائه شــده در ایــن دفاتــر بــا 
نمایشــگاه کنونــی، قــرار شــد تــا نمایشــگاهی 
بــا حضــور ایــن ۴ دفتــر در ایــن مــکان برگــزار 

ــود. ش
 دانشگاه مادری در رشته زندگی

وی بــه وایت بــرد تخصصــی مرکــز بانــوان بــا 
عنــوان »دانشــگاه مــادری در رشــته زندگــی« 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن وایت بــرد بــه 
منظــور آشــنایی بیشــتر خانواده هــا بــا ۵ 
ــا  ــتفاده از آن ه ــی اس ــق و چگونگ ــان عش زب

طراحــی شــده اســت.
لنــدی بــا بیــان اینکــه در کنــار ایــن وایت بــرد 
ــور  ــه منظ ــق ب ــان عش ــردن ۵ زب ــام ب ــا ن ب
رفــع دغدغــه زوجیــن راه حل هــای مختلفــی 
ــن  ــن ای ــرد: در پایی ــح ک ــده، تصری ــه ش ارائ
وایت بــرد ســعی شــده اســت مصادیــق ایــن 
ــوزش  ــر آم ــاوه ب ــده و ع ــه ش ــا ارائ زبان ه

بــا  نیــز  مــادران  و  همســران  فرزنــدان، 
ــوند. ــنا ش ــان آش ــن ۵ زب ــق ای مصادی
 ویژه برنامه معرفی 5 زبان عشق

ــاره  ــان اش ــف جه ــی نص ــالن جنب ــه س وی ب
ــه  ــه ای ک ــت: در ویژه برنام ــار داش ــرد و اظه ک
بــا حضــور آقــای ماه ســلطان کارشــناس و 
مشــاور خانــواده برگــزار شــد، ضمــن معرفــی 
۵ زبــان عشــق بــرای آمــوزش افــراد اقدامــات 

ــت. الزم انجــام گرف
 حضور شورای علمی مرکز تخصصی 

بانوان آفتاب در نمایشگاه
لنــدی بــه حضــور اســتادان و اعضــای شــورای 
علمــی دفتــر تخصصــی بانــوان در ایــن غرفــه 
اشــاره کــرد و گفــت: در مــدت ۴ روز برگــزاری 
ــا  ــن اعضــا از ســاعت 6 ت ــن نمایشــگاه، ای ای
ــخگوی  ــر و پاس ــه حاض ــر در غرف ۸ بعدازظه
مختلــف  زمینه هــای  در  مــردم  ســؤاالت 

ــد. بودن
 همایش مادرانه و رونمایی از شعر 

مادر
وی بــه همایــش »مادرانــه« کــه توســط 
بانوســرای آفتــاب ســازمان فرهنگی تفریحــی 
جنبــی  ســالن  در  اصفهــان  شــهرداری 
ــه  ــرد و ادام ــزار شــد، اشــاره ک نمایشــگاه برگ
داد: در ایــن برنامــه ضمــن رونمایــی از شــعر 
ــوان زاده یکــی از  ــا حضــور فرشــید پهل مــادر ب
کارشناســان خانــواده بــه مشــاوره و گفت وگــو 
بــا مــردم پرداختــه شــد و بــا معرفــی ۵ زبــان 
ــه  ــدی ادام ــی کم ــرای نمایش ــا اج ــق ب عش

ــت. یاف
 معرفی طرح کتاب »مادر و کودک«

ــا اشــاره بــه طــرح  مدیــر بانوســرای آفتــاب ب
کتــاب »مــادر و کــودک« تصریــح کرد: مــادران 
ــن  ــژه در ای ــرم وی ــردن ف ــا پرک ــد ب می توانن
ــگان  ــورت رای ــه ص ــد و ب ــام کنن ــرح ثبت ن ط

ــوند. ــه ش ــن کتابخان ــو ای عض
و  »مــادر  طــرح کتــاب  بیــان کــرد:  وی 

تمــام  شــامل  و  مــادران  ویــژه  کــودک« 
ــارداری،  ــل از ب دوره هــای زندگــی یــک زن قب
دوران بــارداری، شــیردهی و حتــی تربیــت             

فرزنــد اســت.
ــژه  ــک وی ــک پ ــه ی ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــدی ب لن
ــا توجــه بــه ســن آن هــا گفــت:  بــه مــادران ب
مختلــف  گروه هــای  بــه  بســته ها  ایــن 
کــدام  هــر  در  کــه  شــده  دســته بندی 

می شــود. ارائــه  مختلفــی  کتاب هــای 
 حضور بانوسرای آفتاب در نمایشگاه 

و تعامل با ارگان های مختلف
وی بــا اشــاره بــه حضــور اداره بهزیســتی، 
حــوزه علمیــه و بســیاری از ارگان هــای مؤثر در 
ایــن نمایشــگاه گفــت: بــر اســاس نیازســنجی 
انجام گرفتــه توســط ســازمان تــاش شــد تــا 
ــب  ــاب در قال ــرای آفت ــات بانوس ــام خدم تم
ــه  ــود ک ــه ش ــردم ارائ ــه م ــراف ب ــک اینفوگ ی
عامــل مهمــی در ایجــاد تعامــل بــا ارگان هــای 

مختلــف اســت.
 دفتر تخصصی بازی و نمایش نماد 

بازی ها
غرفــه دفتــر تخصصــی بــازی سرشــار از لوگــو 
و بازی هــای فکــری اســت. یکــی از بازی هــا 
نظــرم را جلــب می کنــد؛ در حــال تماشــا 
هســتم کــه یکــی از کارشناســان بــازی در 
ــازی  ــن ب ــت: ای ــازی abalone گف ــرح ب ش
یــک بــازی اســتراتژیک بــوده کــه ســبب 
 abalone .تقویــت قــدرت فکــر می شــود
ــه 6  ــک صفح ــفید و ی ــیاه و س ــره س از ۲ مه
ضلعــی تشــکیل شــده و برنــده کســی اســت 

کــه بتوانــد 6 مهــره حریــف را از صفحــه بــازی 
ــد. خــارج کن

ــان  ــر از کارشناس ــی دیگ ــینی یک ــم حس خان
بــه  اشــاره  بــا  بــازی  تخصصــی  دفتــر 
ــش  ــه نمای ــه ب ــن غرف ــه در ای ــی ک بازی های
گذاشــته شــده، گفــت: تمــام تــاش مــا 
ــک کار  ــام ی ــازی، انج ــی ب ــر تخصص در دفت
ــه  ــن غرف ــوده و در ای تخصصــی و فرهنگــی ب
ــن  ــورت نمادی ــه ص ــرگرمی ها ب ــواع س ــز ان نی
ــش  ــه نمای ــردم ب ــرای آشــنایی بیشــتر م و ب

ــت. ــده اس ــته ش گذاش
ــا  ــن بازی ه ــش ای ــی از نمای ــدف اصل وی ه

ــار  ــازی دانســت و اظه ــا ب را آشــنایی بیشــتر ب
داشــت: در زمــان بــازی کــردن اعضــای خانــواده 
وقــت بیشــتری بــرای یکدیگــر دارنــد کــه ایــن 
ــا و در  ــتر آن ه ــدن بیش ــک ش ــبب نزدی کار س

ــواده می شــود. ــن خان ــرار گرفت ــم ق ــار ه کن
 رستوران بازی های فکری و میز 

روان شناسی بازی
ــه در  ــازی ک ــز روان شناســی ب ــه می حســینی ب
ــرد  ــاره ک ــت، اش ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــار غرف کن
ــدوی  ــک کن ــکل ی ــه ش ــز ب ــن می ــت: ای و گف
عســل اســت کــه از آن بــه عنــوان کنــدوی بــازی 
ــتوران  ــز در رس ــن می ــود. ای ــرده می ش ــام ب ن
ــای چهارشــنبه از ۴  ــری در روزه ــای فک بازی ه
تــا ۸ شــب میزبــان همشــهریان و عاقه منــدان 

ــازی اســت. ــه ب ب
روان شناســی  انجــام  دربــاره چگونگــی  وی 
ــرد:  ــان ک ــری بی ــازی فک ــتوران ب ــازی در رس ب
ــدت  ــه م ــب ب ــک مخاط ــتوران ی ــن رس در ای
ــد و  ــازی را انجــام می دهن ــک ب ــه ی ــد هفت چن
کارشناســان بــا بررســی رونــد بــازی کــردن فــرد 
ــل روان  ــه و تحلی ــه تجزی ــک دوره، ب در طــی ی

می پــردازد. او 
بــه  اشــاره  بــا  بــازی  کارشــناس  ایــن 
ــورا از  ــن ش ــزود: ای ــازی اف ــورای ب ــکیل ش تش
کارشناســان ماهــر بــازی، تولیدکننــده، طراحان، 
اجراکننــدگان و روان شــناس بــازی تشــکیل 
شــده کــه در مــدت ۴ روز برگــزاری نمایشــگاه 
هــر روز از ســاعت 6 تــا ۸ شــب از حضــور ایــن 

اســتادان در غرفــه اســتفاده می شــود.
 به باشگاه هواداران بازی ملحق 

شوید
اشــاره  بــازی  هــواداران  باشــگاه  بــه  وی 
ــت  ــس از ثب ــه پ ــن برنام ــت: در ای ــرد و گف ک
شــماره های عاقه منــدان بــه بــازی و عضویــت 
بــازی  تخصصــی  دفتــر  کانــال  در  آن هــا 
آگاهــی  و کارگاه هــا  برنامه هــا  از  می تواننــد 
یابنــد و از رســتوران بــازی فکــری نیــز اســتفاده 

ــد. کنن

 دفتر تخصصی نوجوان و دعوت از 
گروه سنی 12 سال به باال

غرفــه بعــد ویــژه دفتــر تخصصــی نوجــوان 
اســت. در آنجــا تعــداد زیــادی نوجــوان در حــال 

ــتند.  ــت زدن هس تس
ــر تخصصــی نوجــوان  ــی، کارشــناس دفت  نجف
بخــش  ایــن  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا 
به ویــژه ارائــه مشــاوره تحصیلــی، خانــواده 
و مشــاوره پیــش از ازدواج گفــت: نوجوانــان 
نوجــوان  تخصصــی  دفتــر  در  عضویــت  بــا 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
به ویــژه  مختلــف  امکانــات  از  می تواننــد 
کتابخانــه، بازی هــای فکــری و حتــی اردوهــای 

تفریحــی مختلــف بهره منــد شــوند.
ــا« اشــاره  ــه دری ــران رو ب ــه طــرح »دخت وی ب
کــرد و افــزود: ایــن طــرح چنــد ســالی اســت 
کــه بــا شناســایی دختــران نوجــوان و عضویــت 
ــکونت  ــل س ــرای مح ــن فرهنگس در نزدیک تری
انجــام می شــود و ســپس ایــن افــراد بــا 
و  اخاقــی  و  تربیتــی  دوره هــای  گذرانــدن 
ــرای  ــهری ب ــهری و برون ش ــای درون ش اردوه

ــد. ــدام می کنن ــژه اق ــی وی ــت مرب تربی
 آغاز دوره تربیت مربی آقایان

ــت  ــزاری دوره تربی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب نجف
ــی در ایــن مرکــز گفــت: در ســال جــاری  مرب
در  را  آقایــان  مربــی  تربیــت  طــرح  نیــز 
ــای  ــط اعض ــه توس ــم ک ــرار دادی ــتورکار ق دس
شــورای علمــی تدویــن و تنظیــم شــده اســت.

 تست شخصیت رنگی و بررسی 
روان نوجوان

وی بــا اشــاره بــه تســت شــخصیت رنگــی آن 
ــاال  ــه ب ــال ب ــنی ۱۲ س ــروه س ــوص گ را مخص
ــن تســت ســؤاالت  ــوان کــرد و گفــت: در ای عن
ــت  ــا عام ــه ای ب ــورت ۴ گزین ــه ص ــف ب مختل
ــان  ــه در پای ــده ک ــخص ش B ،O ،Y و G مش
پاســخ دهی بــه ســؤاالت و تفســیر آن هــا 
بــه وســیله مشــاور بــه بررســی روان فــرد 

می پردازنــد.

امروز پنجشنبه 09 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 516 روزنامه10 فرهنگ و هنر

جشنواره
 برای جشنواره »ایران من« 

داستانک بنویسید
ــران از  ــو ای ــگ و اندیشــه رادی ــروه فرهن ــر گ مدی
ــگارش  ــا ن ــه ب ــرد ک ــوت ک ــو دع ــان رادی مخاطب
ــران  ــنواره »ای ــه جش ــال آن ب ــتانک و ارس داس
مــن«، در ایــن رویــداد فرهنگــی شــرکت کننــد. 
یــدهللا گــودرزی در مطلبــی دربــاره جشــنواره 
اســت:  نوشــته  ایــران  رادیــو  مــن«  »ایــران 
ــن«  ــران م ــنواره »ای ــنهادهای جش ــی از پیش  »یک
ذوق آزمایــی و هنرآفرینــی در زمینه داستان نویســی 
اســت. داســتان و داســتانک از کهن تریــن و 
ــه در  ــت ک ــری اس ــای هن ــن قالب ه جذاب تری

ــش  ــد پیدای ــابقه ای در ح ــم س ــز ه ــران عزی ای
داســتانک،  نــگارش  موضــوع  دارد.  زبــان 
ــه بســتر  ــی اســت ک ــی و کارآفرین ــدات ایران تولی
ــده  ــوع و ای ــردن موض ــدا ک ــرای پی ــبی را ب مناس
ــر  ــی فک ــت کم ــی اس ــد. کاف ــت می ده ــه دس ب
کنیــم و روی ایــن دو موضــوع متمرکــز شــویم و 
بــه تالش هــای هموطنانــی کــه بــا ایجــاد فضــای 
ــه  ــت ب ــا کیفی ــدات ب ــا تولی ــران ی ــرای دیگ کار ب

ــیم. ــد، بیندیش ــک می کنن ــران کم ــالی ای اعت
انــدازه داســتانک نیــز در فراخوان مشــخص شــده 
ــتر  ــه بیش ــزار کلم ــما از ه ــتانک ش ــت. داس اس
ــم  ــلیقه و قل ــر و س ــه هن ــته ب ــر بس ــد. دیگ نباش

ــد. ــید و می آفرینی ــه می نویس ــه چ ــت ک شماس
ــرای شــما  ــاه ب ــه کوت ــد توصی ــن حــال چن ــا ای ب
ــتن  ــما را در نگاش ــدوارم ش ــه امی ــم ک می نویس

ــد. ــاری ده ــتانکتان ی داس
ــر  ــتانتان فک ــه داس ــوع و درونمای ــه موض ۱- ب
کنیــد و طــرح کلــی آن را در ذهنتــان شــکل 

ــد. دهی
ــید. در  ــته باش ــدود داش ــخصیت های مح ۲- ش
داســتانک نمی تــوان شــخصیت های زیــادی 
وارد کــرد؛ چــون قــرار بــر کوتاهــی اســت و بایــد 

داســتان را در حــدود هــزار کلمــه تمــام کــرد.
ــه  ــا، زمان ــه  م ــد. زمان ــت کنی ــاز را رعای ۳- ایج

ســرعت اســت. باید حداکثــر اســتفاده را از کوتاهی 
ــر  ــر و پرمعنی ت ــدر کوتاه ت ــر چق ــرد؛ ه ــاز ک و ایج
ــم داشــت  بنویســیم، مخاطــب بیشــتری خواهی
ــود. ــذاذ هنــری مخاطــب بیشــتر خواهــد ب و الت

۴- ســعی کنیــد مخاطــب را غافلگیــر کنیــد. 
ــه  ــا زاوی ــا ب ــت ت ــی اس ــال خوب ــتانک مج داس
ــگفت،  ــدی ش ــوب و پایان بن ــاب خ ــد، انتخ دی
ــد و تأمــل و شــگفتی  مخاطــب را حیــرت زده کنی
او را برانگیزیــد؛ شــعر کوتــاه، فیلــم کوتــاه و 
داســتان کوتــاه و ... در ایــن زمینــه بــا هــم 
ــد  مشــترکند؛ اصــل غافلگیــری در آن هــا می توان
ــود. ــل ش ــرا تبدی ــش ماج ــن بخ ــه جذاب تری ب

۵- ســعی کنیــد از خالقیــت خودتــان بــرای 
ــام  ــد. ن ــتفاده کنی ــتانک اس ــام داس ــاب ن انتخ
ــح  ــد توضی ــه می خواهی ــی را ک ــد ماجرای آن نبای
دهیــد، لــو بدهــد. ابهــام در نــام داســتانک 
ــمندانه  ــام هوش ــاب ن ــت؛ انتخ ــذاب اس ــم ج ه
ــی  ــما یعن ــدف ش ــه ه ــب را ب ــد مخاط می توان

ــد. ــب کن ــر، ترغی ــا آخ ــتان ت ــدن داس خوان
خــب حــاال قلــم را برداریــد و بعــد از اندیشــیدن 
بــه طــرح داســتانک، شــروع بــه نوشــتن کنیــد. 
اگــر طوالنــی هــم نوشــتید ایــرادی نــدارد، بعــدا 
می توانیــد آن را کوتــاه یــا بازنویســی کنیــد. 

نویســا باشــید

،،
»یــک فنجــان مــادری، یــک لحظــه 
کودکــی« عنــوان نمایشــگاهی اســت 
که از ســوی 4 دفتر تخصصی کودک، 
ســازمان  بانــوان  و  نوجــوان  بــازی، 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
میزبــان گروه هــای ســنی مختلــف بــود

تجربه لحظات ناب مادری در کنار فرزندان

بازی کردن، عامل مهم گرمای کانون خانواده دول ارکا�ن �ج

کوه
کارگردان امیر نادری

بازیگران کلودیا پوتنزا، اندریا 
سارتورتی 

سینما سوره

زمانی دیگر
کارگردان ناهید حسن زاده

بازیگران محمد پتکی، یاسمن 
نصرتی، شقایق کمندی، فریبا 

خادمی، عصمت رضاپور
سینما هنر و تجربه

یک ایستگاه جلوتر
کارگردان سامان استرکی

بازیگران دومان اشرفی، زهرا 
سلطانی، علی طالشی، فاطمه 

محمدی، حافظ کهنمویی 
سینما سوره
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 ۴ چالش اساسی درمان 

در کشور
ــوان  ــه عن ــرا ب ــر بهداشــت کــه اخی معــاون درمــان وزی
ــتی  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس
منصــوب شــد، چهــار مشــکل اساســی در درمان کشــور 

را اعــام کــرد.
 دکتــر محمــد آقاجانــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه درمان 
ــن  ــت: اولی ــم، گف ــی مواجهی ــکل اساس ــد مش ــا چن ب
مشــکل مــا بحــث نداشــتن منابــع مالــی پایدار اســت. 
ــول  ــرح تح ــع ط ــن مناب ــه تأمی ــرد ک ــه ک ــد توج بای
ــع  ــا، منب ــدی یارانه ه ــل هدفمن ــامت از مح ــام س نظ
مطمئــن و پایــداری نیســت و نیــاز دارد کــه بــه منبــع 
ــره  ــزوده گ ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــری مانن مطمئن ت
ــع مالــی ســازمان های بیمه گــر  بخــورد. از طرفــی مناب
ــن و  ــد روش تأمی ــتند و بای ــدار نیس ــی و پای ــم کاف ه

تخصیــص آن هــا تغییــر پیــدا کنــد. 
وی افــزود: مشــکل دوم مــا در بحــث کیفیــت خدمــات 
درمانــی اســت. در چهــار ســال گذشــته توانســتیم 
ــم  ــش دهی ــی را افزای ــات درمان ــه خدم ــت ارائ کیفی
اجــرای  بــا  آینــده  در  ایــن کیفیــت  امیدواریــم  و 
ــر  ــرای دقیق ت ــی و اج ــای بالین ــتانداردها، راهنماه اس
اعتباربخشــی ارتقــاء بیشــتری پیــدا کنــد و این مســیر 

ــد.  ــه یاب ادام
ــروی انســانی هــم یکــی از  ــن نی ــن حــال تأمی در عی
مشــکات مهــم در ایــن حــوزه اســت کــه بایــد هرچــه 
زودتــر حــل شــود. یکــی دیگــر از مشــکات درمــان هم 
کــه بســیار اهمیــت دارد، الگــوی اداره بیمارســتان ها در 
ــوم پزشــکی  ــا در دانشــگاه عل ــه م کشــور اســت. البت
ــم.  ــه داری ــوع برنام ــن موض ــرای ای ــتی ب ــهید بهش ش
درواقــع بایــد بدانیــم کــه الگــوی اداره دولتــی و ســنتی 
بیمارســتان های وزارت بهداشــت نمی توانــد اهــداف 
بلنــد نظــام ســامت و نیازمنــدی و خواســته های 
مــردم را بــه طــور کامــل تأمیــن کنــد. بنابرایــن نیازمنــد 

ــتیم. ــتان ها هس ــول در اداره بیمارس تح

آغاز پویش ملی »صد برگ«
پویــش ملــی »صــد بــرگ« بــا هــدف حمایــت از 
ــعه یافته  ــر توس ــق کمت ــوزان در مناط ــل دانش آم تحصی
بــا مشــارکت فعــاالن اجتماعــی و حمایــت طیــف 
ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــدان و ورزشــکاران آغ وســیعی از هنرمن
ایــن پویــش بــا شــعار »صــد بــرگ، هــر نفــر یــک برگ« 
قصــد دارد کمک هــای خــرد و کان مــردم نیکــوکار ایــران 
را بــه دســت دانش آموزانــی برســاند کــه آینده ســاز 
خــود و جامعــه خویــش بــوده و می بایــد زنجیــره 

ــلند.  ــود بگس ــه خ ــت را در منطق محرومی
مبالــغ جمع آوری شــده صــرف خریــد نوشــت افزاری 
خواهــد شــد کــه اول تولیــد داخــل بــوده و دوم از 
طرح هــا و شــخصیت های ایرانــی در آن هــا اســتفاده 

ــت.  ــده اس ش
عاقه منــدان می تواننــد بــا مراجعــه بــه وب ســایت 
پویــش  از   www.kheiranet.ir آدرس  بــه  خیرانــت 
ــتوری *۷۶۷*#۱۱  ــد دس ــن ک ــد. همچنی ــت کنن حمای

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــرای حمای ب

جامعه
به معلمان با استانداردهای جدید 

نیاز داریم
وزارت  انســانی  منابــع  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
ــه شــیوه نامه جــذب  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
معلمــی تنهــا ویرایــش و تفکیــک شــده، گفــت: نیــاز بــه 

ــم.  ــتاندارد روز داری ــا اس ــان ب معلم
ــذب  ــد ج ــیوه نامه جدی ــاره ش ــد درب ــفندیار چهاربن اس
ــال های  ــت: در س ــی گف ــانه مل ــور در رس ــا حض ــم ب معل
اخیــر انتظــارات از شــغل معلمــی افزایــش یافتــه و ایــن 
ــرار داده اســت.  ــر ق مســئله اســتانداردها را تحــت تأثی

ــه  ــا از جمل ــی زمینه ه ــتانداردها در بعض ــزود: اس وی اف
توانایــی ذهنــی و قابلیت هــای جســمی بســیار متفــاوت 

شــده اســت. 
چهاربنــد بــا بیــان اینکــه معلــم ســتون اصلــی در ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اســت، گفــت: او باید 
راهکارهــای ســند را اجــرا کنــد؛ درحقیقت مطالبات ســند 
ماننــد بــاری اســت کــه بــر روی ســتون معلــم گذاشــته 
می شــود؛ در ایــن شــرایط نیــاز بــه تقویــت معلــم 
داریــم؛ چــرا کــه بــا اســتانداردهای فعلــی، ســتون معلــم 

ــاورد.  ــار ســند تحــول دوام بی ــر ب ــد در براب نمی توان
وزارت  انســانی  منابــع  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: معلمــی کــه اســتخدام 
می کنیــم، بایــد ۳۰ ســال در خدمــت آمــوزش و پــرورش 
باشــد. از آنجــا که ســرعت تحــوالت در حــوزه قابلیت های 
اجتماعــی، برقــراری ارتبــاط و توانایــی ذهنــی بســیار زیاد 
اســت و بــا پیشــرفت فضــای مجــازی، نیــاز بــه معلمــان 

بــا اســتانداردهای جدیــد داریــم.

وقوع ۱۹ درصد تصادفات 
درون شهری در بلوارها

رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهور 
ــات  ــد تصادف ــال، ۷۰ درص ــرداد امس ــت: در م ــا گف ناج
ــه  ــری ورودی شــهرها و بقی برون شــهری در ۳۰ کیلومت

ــد.  ــه بعــد اتفــاق افتاده ان از کیلومتــر ۳۰ ب
ــادر رحمانــی  ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســرهنگ ن ب
گفــت: ۶۰ درصــد تصادفــات برون شــهری مردادمــاه در 
ــی  ــای فرع ــد در محوره ــی و ۲۵ درص ــای اصل  محوره
و ۱۵ درصــد آن در محورهــای روســتایی رخ داده اســت. 
ســرهنگ رحمانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه مقایســه ایــن 
ــات  ــرد: در تصادف ــح ک ــهرها تصری ــل ش ــار در داخ آم
درون شــهری تیرمــاه امســال، ۴۷ درصــد تصادفــات در 
محورهــای اصلــی اتفــاق افتــاده؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه ۱۹ درصــد تصادفــات درون شــهری در بلوارهــا و ۱۷ 

ــت.  ــا رخ داده اس ــد در بزرگراه ه درص
رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهور 
ــات  ــد تصادف ــال، ۷۰ درص ــرداد امس ــت: در م ــا گف ناج
ــه  ــری ورودی شــهرها و بقی برون شــهری در ۳۰ کیلومت

ــد. ــه بعــد اتفــاق افتاده ان از کیلومتــر ۳۰ ب

کوتاه حوادث 
متهمان پرونده بنیتا ۲۰ شهریور 

محاکمه می شوند
غالمحســین اســماعیلی، رئیس کل دادگســتری اســتان 
تهــران، در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه حقوقــی و قضایــی 
خبرگــزاری میــزان از تعییــن وقــت پرونــده فــوت بنیتــا 

دختــر 8 ماهــه خبــرداد. 
وی گفــت: ایــن پرونــده پــس از بررســی های اولیــه در 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران در روز 20 شــهریور 

تعییــن وقــت شــده اســت.

پرونده مرموز قتل دختر 8 ساله
پرونــده قتــل مرمــوز دختربچــه هشــت ســاله ای بــه نــام 
»حدیثــه« کــه در روســتای میگــون از توابــع لواســانات 
قربانــی جنایتــی دهشــتناک شــده، دوبــاره در دادگاه 
کیفــری تهــران ورق خــورد؛ امــا راز جنایــت همچنــان ســر 

بــه مهــر مانــد. 
بــه  رفتــن  بــرای  اســفند ســال 90 دو خواهــر  صبــح 9 
مدرســه از خانه شــان در »میگــون« بیــرون آمدنــد. در 
بیــن مســیر خواهــر بزرگ تــر وارد مغــازه ای شــد تــا بــرای 
خواهــر 8 ســاله اش خوراکــی بخــرد؛ امــا وقتــی از مغــازه 
بیــرون آمــد، اثــری از »حدیثــه« نبــود. پــس از اعالم خبر 
گــم شــدن دختــرک، جســت وجوهای گســترده مــردم و 
پلیــس آغــاز شــد. تــا اینکــه همــان روز جســد ســوخته و 
متالشــی دختربچــه ای در دره حاشــیه فشــم پیــدا شــد. 
در ادامــه مشــخص شــد جســد مربــوط بــه حدیثــه اســت 
کــه بــه طــرز هولناکــی کشــته شــده و ســپس جنــازه اش 
آتــش کشــیده شــده اســت. در ادامــه تحقیقــات  بــه 
شــد.  بازداشــت  شــهروز  نــام  بــه  مــردی  نیــز  پلیســی 
امــا از آنجــا کــه دلیــل روشــنی در پرونــده علیــه ایــن 
مــرد وجــود نداشــت، دو بــار ماجــرای قتــل در دادگاه 
کیفــری یــک اســتان تهــران مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و بررســی قضــات در نهایــت نشــان داد هیــچ مــدرک 
محکمه پســندی علیــه شــهروز وجــود نــدارد و بــه همیــن 
دلیــل او از قتــل عمــد تبرئــه شــد. بــا ایــن  حــال پــس از 
ارســال پرونــده بــه دیــوان  عالــی کشــور، رأی دادگاه تأیید 
ــار  نشــد و ســرانجام صبــح روز سه شــنبه پرونــده بــرای ب
دیگــر در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
بــه ریاســت قاضــی محمدباقــر قربانزاده و مستشــارانش 

مطــرح شــد. 
در جلســه دادگاه، شــهروز در جایگاه متهمان ایســتاد و 
گفــت: مــن هیــچ قتلــی انجــام نــداده ام و نمی فهمــم چــرا 
دو ســال بیهــوده مــرا زندانــی کرده انــد. موضــوع اختــالف 
مــن و پــدر حدیثــه هــم بــه کار بازمی گــردد. قــرار بــود مــن 
بــرای پــدر او درخــت گــردو بزنــم کــه ایــن کار را نکــردم و 
او از مــن کینــه بــه دل گرفــت؛ وگرنــه باقــی ماجــرا دروغ 
اســت و شــاهدان هــم هیچ کــدام بــه صراحــت مــرا قاتــل 
معرفــی نکرده انــد. در نهایــت و بــا توجــه بــه درخواســت 
وکیــل متهــم بــرای اســتمهال در پرونــده، قرار شــد اولیای 
دم و خانــواده شــهروز بــا هــم صحبــت کننــد تــا بــه توافــق 
برســند. در غیــر ایــن صــورت دوبــاره بــه پرونــده رســیدگی 
ــا مشــخص شــود متهــم مجــرم شــناخته  خواهــد شــد ت

می شــود یــا خیــر.

کنش    وا

 معاون حج و عمره مرکز پزشکی 
هالل احمر   

آخرین آمار حجاج بستری در بیمارستان های 
هال  احمر ایران ۴۹ نفر است. ۱۱ زائر بیمار هم 

در بیمارستان های سعودی بستری هستند. شمار 
فوتی های امسال تا روز سه شنبه ۸ نفر بوده است. 

سن باال و ناراحتی قلبی علت فوت زائران بوده است.

وزیر آموزش و پرورش   
بخشی از شانیت و ارتقای جایگاه منزلت معلم 

در جامعه به حوزه های مالی و مادی و معیشتی 
برمی گردد؛ اما بخش دیگر که مهم تر است ارتقای 

علمی و تخصصی و جایگاه حرفه ای معلمان در 
جامعه است که باید دوباره مورد توجه قرار بگیرد. در 
برنامه ای که برای آموزش و پرورش دولت دوازدهم 
پیش بینی شده، اجرای نظام سنجش صاحیت و 
نظام رتبه بندی معلمین یک گام جدی برای ارتقای 
جایگاه و منزلت و شان معلم در جامعه خواهد بود.

سازمان بین المللی نجات کودکان   
حدود ۵۰ درصد از کودکان خشونت های روانی را در 

خانه تجربه می کنند که شامل داد کشیدن بر سر 
آن ها، دشنام دادن، مقصر بدبختی والدین دانستن، 

تحقیر آن ها در میان جمع، تهدید به رها و بیرون 
کردن آنان از خانه است. این ارزیابی نشان می دهد 

که کودکان شهری نسبت به کودکان روستایی در 
معرض خشونت کمتری هستند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش   

 کلیه کودکان فاقد شناسنامه که اوراق هویتی ندارند، 
می توانند به فرمانداری ها مراجعه و بر اساس 
 خوداظهاری کارت حمایت تحصیلی دریافت 

کنند. 
کلیه مدارس موظف هستند با ارائه کارت حمایت 
تحصیلی دانش آموزان را ثبت نام کنند و این گامی 

مهم در جهت دسترسی به تحصیل برای تمام کودکان 
است. عدالت آموزشی صرف دسترسی به آموزش 
نیست، بلکه فرصت برابر تحصیل از نظر کیفی در 

داشتن معلم، فضا و برنامه آموزشی است.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان 
مدیریت بحران کشور   

برنامه ریزی برای مقاوم سازی زندان های فرسوده، 
سست و دارای مشکات ایمنی از مدت ها قبل در 
دستورکار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفته 
و در همین راستا جلساتی با مسئوالنی از سازمان 

زندان ها و قوه  قضائیه برگزار شد. 
در نهایت مبلغ یک میلیارد و ۲۸۰ هزار میلیون ریال 
برای بازسازی، به سازی و ایمن سازی هفت زندان 
از محل منابع ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیل سازمان 
مدیریت بحران کشور برای این منظور به تصویب 

رسید.

ادعاهای عجیب وکیل قاتل آتنا اصالنی

ــن  ــد. برای ــادر ش ــی ص ــا اصان ــل آتن ــم قات ــته حک روز گذش
اســاس متهــم از بابــت تجــاوز بــه عنــف محکــوم بــه اعــدام، 
از بابــت یــک فقــره قتــل عمــد محکــوم بــه قصــاص نفــس و 
از بابــت ســرقت محکــوم بــه حبــس و شــاق و رد مــال شــد.
بنــا بــه اعــام دادگســتری اســتان اردبیــل اجــرای مجــازات بــه 

صــورت علنــی در ماءعــام صــورت خواهــد گرفــت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــل آتن ــل قت ــده عام ــخیری پرون ــل تس وکی
متهــم هیــچ یــک از اتهاماتــش را قبــول نــدارد، اظهــار داشــت: 
ــه  ــن اینک ــم؛ ضم ــر کن ــم اظهارنظ ــل نمی توان ــوص قت درخص
ــه  ــه کمیســیون پزشــکی ب ــه عنــف هــم نظری ــاره تجــاوز ب درب
ــه  ــوان نشــده اســت. محســن افشــاری ب ــی عن صــورت قطع

ــخ داد. ــاره پاس ــرح در این ب ــؤاالت مط س
 به نظر شما اتهام واردشده به متهم مبنی بر 

ارتکاب قتل های سریالی صحت دارد؟
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی اتهام ــات حت ــک از اتهام ــچ ی ــم هی مته
پرونــده آتنــا اصانــی را قبــول نــدارد و همــه را تکذیــب کــرده 
ــم در  ــاع از مته ــوص دف ــط درخص ــه فق ــن اینک ــت؛ ضم اس
موضــوع قتــل آتنــا دارای ســمت هســتم و درخصــوص ســایر 

ــدارم. ــی ن ــوارد صحبت م
 آیا در این پرونده موضوع قتل، تجاوز به عنف و 

سرقت طالها به اثبات رسیده است؟
ــن  ــد دارم و در ای ــخصا تردی ــف ش ــه عن ــاوز ب ــوص تج درخص
خصــوص یقیــن نــدارم؛ زیــرا در صفحــه ۴۲۷ پرونــده، نظریــه 
کمیســیون پزشــکی نیــز بــه صــورت قطعــی در ایــن خصــوص 
ــه  ــکی ب ــیون پزش ــس کمیس ــا رئی ــت؛ ام ــده اس ــوان نش عن
ــت در  ــا قاطعی ــده و ب ــر ش ــوری در دادگاه حاض ــورت حض ص
ایــن خصــوص نظــر داده اســت. متهــم نیــز منکــر ایــن اتهــام 
ــی و  ــر اســاس نظــر هیئــت قضای شــده؛ امــا درنهایــت رأی ب
بــر اســاس علــم آن هــا و شــواهد و مــدارک موجــود در پرونــده 

صــادر خواهــد شــد.
 سرقت طالهای آتنا توسط متهم صحـت دارد؟

متهــم بــه لحــاظ مالــی نیــازی بــه طاهــای آتنــا کــه در مجموع 
۳ میلیــون می شــود، نــدارد؛ ضمــن اینکــه عنــوان کــرده طاهــا 

را بــه ایــن نیــت برداشــته کــه بــه خانــواده آتنــا بدهــد.
 پس چرا طالها را تحویل نداده؟

متهــم مدعــی شــده فرصــت نداشــته و قصــد داشــته آن را در 
فرصــت مناســب بــه حیــاط خانــواده آتنــا بینــدازد.

 اگر متهم قصد سرقت طال و تجاوز به عنف را 
نداشته، پس چرا جنازه آتنا را درون بشکه نگهداری 

کرده است؟
درخصــوص قتــل نظــری نــدارم. چــون آتنــا در مغــازه وی جــان 
ــوص  ــن خص ــم در ای ــن نمی خواه ــت داده و م ــود را از دس خ

اظهارنظــر کنــم.
 متهم در اظهارات اخیرش عنوان کرده آتنا خودش 

وارد مغازه وی شده؛ به گونه ای که متهم با دیدن 
آتنا در مغازه شوکه شده و از او سؤال کرده در مغازه 
چه می کند و سپس مشاهده کرده که آتنا روی زمین 

افتاده. چگونه ممکن است کودکی که روی زمین 
افتاده، پاسخ سؤال متهم را داده باشد؟

همــه این هــا در جلســه دادگاه، بازپرســی و بازجویــی از متهــم 
ســؤال شــده و او پاســخ داده کــه تحــت فشــارهای متفــاوت 
ــرده  ــوان ک ــی عن ــای متناقض ــن صحبت ه ــرای همی ــوده و ب ب

اســت.
 با توجه به اینکه اولیای دم و اهالی پارس آباد 

خواستار اعدام در مــألعام هستند، شما در صورت 
صدور رأی دادگاه مبنی بر اعدام در این خصوص 

اعتراض و دفاعیه خاصی خواهید داشت؟
بــه عقیــده مــن اگــر تمــام اتهامــات ثابــت شــود و رأی مبنــی 
ــرا  ــدان اج ــم در زن ــم مته ــت حک ــر اس ــد، بهت ــدام باش ــر اع ب
شــود؛ زیــرا بــه هــر حــال خانــواده متهــم کــه نبایــد بــه واســطه 
اشــتباه وی، زندگی شــان دچــار اخــال شــود و ایــن موضــوع 

بــه آبــروی آن هــا هــم وابســته اســت.
 با توجه به حساسیت پرونده قتل آتنا آیا 

درخصوص وکالت متهم حواشی برای شما ایجاد 
شده است؟

ــس  ــات، حب ــه مجــازات آن موجــب ســلب حی در جرائمــی ک
ــم  ــر مته ــد، اگ ــس باش ــاص نف ــا قص ــو ی ــاص عض ــد، قص اب
بــرای خــود وکیلــی تعییــن نکنــد، دادگاه ملــزم اســت وکیلــی 
را تحــت عنــوان وکیــل تســخیری معرفــی کنــد. بنــده هــم بــه 
 عنــوان وکیــل تســخیری از ســوی دادگســتری انتخــاب شــدم. 
امــا بایــد بــر اســاس وظایــف قانونــی در حــد تــوان علمــی از 
ــن  ــل در ای ــردم آگاهــی کام ــم. متأســفانه م ــاع کن ــم دف موکل
ــه  ــی را ب ــا تعیین ــخیری ب ــت تس ــرق وکال ــد و ف ــورد ندارن م

ــد. ــل نمی دانن ــورت کام ص

زن تبعــه خارجــی کــه خــودش صاحــب ۴ فرزنــد اســت، پــس 
از طــاق بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی اش اقــدام بــه 
ــن  ــن زن در آخری ــرد. ای ــا می ک ــای دختربچه ه ــرقت طاه س
ماجــرای ســرقت بــرای رســیدن بــه طاهــای دختربچــه 
فریمانــی دســت بــه قتــل زد. او پــس از ۲ روز ســکوت در 
ــده  ــادی در پرون ــراد زی ــه اف ــی ک ــس و در حال بازداشــتگاه پلی
قتــل معمایــی ایــن دختربچــه ۵ ســاله دســتگیر شــده بودنــد، 

ــت.  ــی برداش ــت پنهان ــن جنای ــرده از راز ای پ
ــاله ای  ــه ۵ س ــال دختربچ ــهریور امس ــوم ش ــه، س ــر جمع عص
ــه پدربزرگــش  ــام فاطمــه همــراه ۲ کــودک دیگــر در خان ــه ن ب
ســرگرم بــازی بودنــد کــه پدربــزرگ خانــواده از بچه هــا 
ــیر  ــت ش ــک پاک ــان ی ــر خیاب ــازه س ــرای او از مغ ــت ب خواس
ــد،  ــر بودن ــه از او بزرگ ت ــر ک ــودک دیگ ــه و ۲ ک ــد. فاطم بخرن
بــرای خریــد شــیر از خانــه خــارج شــدند؛ امــا فاطمــه در مســیر 
ــت. او در  ــه بازگش ــه خان ــد و ب ــا مان ــر ج ــودک دیگ راه از ۲ ک
ــد  ــازی شــد. دقایقــی بع ــه پدربزرگــش ســرگرم ب ــاط خان حی
ــه  ــد ب ــده بودن ــیر خری ــان ش ــرای پدربزرگش ــه ب ــودک ک دو ک
خانــه بازگشــتند؛ امــا خبــری از فاطمــه در حیــاط خانــه نبــود و 
پدربــزرگ احتمــال داد کــه نــوه اش بــه خانــه خودشــان کــه در 
ــه باشــد. عقربه هــا ســاعت ۲۱:۳۰  همسایگی شــان اســت، رفت
ــدرش  ــه پ ــا خان ــه ب ــدر فاطم ــه پ ــی داد ک ــان م ــه را نش دقیق
ــردد. در  ــه بازگ ــه خان ــه ب ــا فاطم ــت و خواســت ت ــاس گرف تم
ایــن لحظــه پدربــزرگ وقتــی شــنید نــوه اش بــه خانــه نرفتــه 
شــوکه شــد و ماجــرای مرمــوز ناپدیدشــدن فاطمــه کلیــد خورد. 
ــوران  ــل و مام ــی مح ــه، اهال ــواده دختربچ ــب خان ــن ترتی بدی
ــه  ــان ب ــان ولیعصــر شــمالی شهرســتان فریم پلیــس در خیاب
ــن  ــا ردی از ای ــد؛ ام ــاله پرداختن ــه ۵ س ــت وجوی فاطم جس
ــه  ــاعت ۲۲ جمع ــه س ــا اینک ــد ت ــت نیام ــه دس ــه ب دختربچ
صــدای دادوفریــاد زن جوانــی از حیــاط خانــه پدربــزرگ فاطمــه 
از ماجــرای دلخراشــی خبــر داد. زن جــوان کــه از دوســتان یکی 
از بســتگان خانــواده پــدری فاطمــه اســت، در حالــی کــه همــه 
ــد،  ــده بودن ــر گمش ــت وجوی دخت ــه جس ــه ب ــرون از خان در بی
بــه ســمت ســرویس بهداشــتی داخــل حیــاط رفــت و زمانــی 
ــرویس  ــل س ــه داخ ــه ک ــد فاطم ــا جس ــرد، ب ــاز ک ــه در را ب ک
بهداشــتی افتــاده بــود، روبــه رو شــد. در ایــن مرحلــه دختربچــه 
ــه بیمارســتان فریمــان منتقــل شــد امــا پزشــکان در همــان  ب
اقدامــات ابتدایــی مــرگ وی را تأییــد کردنــد. مامــوران در ایــن 
مرحلــه پــی بردنــد کــه النگــوی طــای فاطمــه بــه ســرقت رفتــه 
و ایــن در حالــی بــود کــه عامــل جنایــت گوشــواره های طــای 
مقتــول را ندزدیــده بــود. در ایــن مرحلــه دو فرضیــه پیــش روی 
مامــوران قــرار گرفــت؛ نخســتین فرضیــه ایــن بــود کــه عامــل 
ــرقت  ــه س ــدام ب ــردن اق ــرای رد گم ک ــل ب ــس از قت ــت پ جنای
ــال  ــدی احتم ــه بع ــرده و در فرضی ــه ک ــای فاطم ــوی ط النگ
می رفــت کــه قاتــل بــه قصــد ســرقت طاهــای فاطمــه دســت 
ــه   ــاد ب ــت زی ــتن وق ــل نداش ــه دلی ــت زده و ب ــن جنای ــه ای ب
ســرعت پــا بــه فــرار گذاشــته و موفــق بــه ســرقت گوشــواره ها 

نشــده اســت. 
تیــم پلیســی در گام نخســت تجســس ها چنــد مظنــون را 
ــد، یکــی پــس از دیگــری هــدف  ــواده فاطمــه بودن ــه از خان ک
بازجویی هــای فنــی قــرار دادنــد و در ایــن شــاخه از تحقیقــات 
ــان  ــتان فریم ــمس، دادس ــی ش ــیدند. قاض ــرنخی نرس ــه س ب

بــا توجــه بــه شــایعاتی کــه درخصــوص تکــرار پرونــده آتنــا در 
ــر ۵ ســاله  ــود، گفــت: »فاطمــه دخت فریمــان منتشــر شــده ب
فریمانــی هــدف آزار و اذیــت قــرار نگرفتــه و ایــن پرونــده هیــچ 

ــه پرونــده آتنــا اصانــی نــدارد.«  شــباهتی ب
ایــن در حالــی بــود کــه چنــدی پیــش مامــوران پلیــس تربــت 
ــا انگیــزه ســرقت  جــام در جریــان ربوده شــدن دو دختربچــه ب
ــژه ای از  ــد و تیــم وی طاهایشــان در حاشــیه شــهر قــرار گرفتن
ــل  ــن ســرقت ها وارد عم ــل ای ــرای دســتگیری عام ــوران ب مام
ــای  ــراغ دزد طاه ــه س ــت ب ــان در گام نخس ــدند. کارآگاه ش
ــل  ــه عام ــد ک ــی بردن ــه پ ــن مرحل ــد و در ای ــا رفتن دختربچه ه
ایــن ســرقت ها زن جوانــی اســت کــه بــه بهانــه دادن خوراکــی 
ــا  ــای آن ه ــه ســرقت طاه ــدام ب ــوده و ســپس اق ــا را رب آن ه
کــرده اســت. مامــوران در گام بعــدی پــی بردنــد که مــرد جوانی 
همــراه یــک کــودک بــه مغــازه طافروشــی در شهرســتان باخرز 
رفتــه و اقــدام بــه فــروش طاهــای بچگانــه کــرده اســت. بدین  
ــی را  ــازه طافروش ــته مغ ــن مداربس ــوران دوربی ــب، مام ترتی
مــورد بازبینــی قــرار دادنــد و بــا بــه دســت آمــدن تصویــر مــرد 
جــوان، خیلــی زود موفــق بــه دســتگیری ایــن متهــم شــدند. 
ــه  ــای بچگان ــام ســرقت طاه ــر اته ــی در براب ــوان وقت ــرد ج م
ــه مامــوران گفــت: »از ماجــرای ســرقت طاهــا  قــرار گرفــت ب
بی اطــاع هســتم و ایــن طاهــای بچگانــه را یــک زن کــه مــورد 
اعتمــادم اســت در اختیــارم قــرار داد و مــن نیــز بــا توجــه بــه 
اینکــه مــرد طافــروش از دوســتانم اســت، بــه مغــازه اش رفتــم 

و طاهــا را فروختــم.«
ــدند  ــق ش ــوان موف ــرد ج ــات م ــه اعتراف ــه ب ــا توج ــوران ب مام
مخفیــگاه زن جــوان را کــه اهــل منطقــه مشــهد ریزه شهرســتان 
تایبــاد اســت، شناســایی کننــد و او روز یکشــنبه ۵ شــهریورماه 
دســتگیر شــد. ایــن زن ۴۰ ســاله کــه تبعــه خارجــی اســت، در 
ــت و  ــی اش برداش ــرقت های طای ــرده از راز س ــدا پ ــان ابت هم
گفــت: »پــس از جدایــی از همســرم، زندگــی بــا ۴ بچــه برایــم 
ســخت بــود و بــه همیــن دلیــل بــه فکــر ســرقت افتــادم. بــرای 
اجــرای نقشــه ام ابتــدا کــودکان خردســال را کــه همراهشــان طا 
ــه دادن خوراکــی  ــه بهان ــرار مــی دادم. آن هــا را ب ــود، ســوژه ق ب
ــپس در  ــردم، س ــهری می ک ــن ش ــی های بی ــر تاکس ــوار ب س
محــل دیگــر طاهایشــان را می دزدیــدم و در خیابــان رهایشــان 

می کــردم.« 
ــه  ــان ب ــه در خیاب ــت: »روز حادث ــش گف ــن زن در اعترافات ای
ــه ای در  ــاط خان ــدم در حی ــه دی ــتم ک ــه می گش ــال طعم دنب
ــازی  ــرگرم ب ــه ای س ــت و دختربچ ــاز اس ــر ب ــان ولیعص خیاب
ــگاه کــردم و  ــه را ن ــاط خان ــه آرامــی داخــل حی ــدا ب اســت. ابت
زمانــی کــه مطمئــن شــدم کســی داخــل حیــاط نیســت، بــرای 
ــد  ــرا دی ــی م ــاط شــدم. فاطمــه وقت اجــرای نقشــه ام وارد حی
ابتــدا ســکوت کــرد، امــا بعــد شــروع کــرد بــه ســروصداکردن 
ــمت  ــه س ــه زور ب ــپس او را ب ــم. س ــتم او را آرام کن ــه توانس ک
ســرویس بهداشــتی داخــل حیــاط کشــاندم کــه او در برابــر مــن 
مقاومــت کــرد. نمی دانــم چــه شــد کــه متوجــه شــدم او را خفــه 
کــرده ام. وقتــی فاطمــه روی زمیــن افتــاد، ترســیده بــودم و تنها 
توانســتم النگویــش را از دســتش خــارج کنــم و بــه ســرعت پــا 

بــه فــرار گذاشــتم.«
عامــل ایــن جنایــت بــرای تحقیقــات بیشــتر در اختیــار ماموران 

پلیــس آگاهــی خراســان  رضــوی قــرار گرفت.

اعترافات تلخ زن سارق به قتل »فاطمه«

بعــد از بــوق ممتــد تلفــن، صــدای زنــی خســته 
بــه گــوش می رســد؛ ۳۰ تــا ۳۵ ســاله می زنــد؛ 

امــا خــودش می گویــد ۲۳ ســال ســن دارد! 
انــگار ســاز روزگار از همــان اول بــرای ســارا کــوک 
نبــود. وقتــی دختــرش بــه دنیــا آمــد همســرش 
او را رهــا کــرد و حــدود ۶ مــاه اســت از او 
خبــری نــدارد. بــا بــرادر معتــاد و مــادری زندگی 
ــرد.  ــج می ب ــی رن ــاری روح ــه از بیم ــد ک می کن
ــچ و  ــر پی ــای پ ــای راهروه ــر روز پله ه ــارا ه س
خــم دادگاه را بــاال و پاییــن مــی رود تــا پرونــده 
طاقــش را بــه جریــان بینــدازد؛ امــا همچنــان 
بایــد منتظــر بمانــد چــون یــک زن معلق اســت؛ 
زنــی کــه بایــد انتظــار بکشــد تــا دادگاه بــا 
بررســی پرونــده اش پــس از چنــد ســال حکــم 
ــد.  ــه و نفقــه صــادر کن ــدون مهری طاقــش را ب
ماجــرای  اول  همــان  از  می گویــد  خــودش 
ــق  ــد ح ــه بای ــی ک ــان دادگاه ــش در هم طاق
می شــد،  برگردانــده  او  بــه  حقوقــش  و 
پیشــنهادهای زیــادی از طــرف وکیــل و منشــی 

دادگاه و مــردان شــاکی داشــته اســت. 
ــد  ــود، چن ــد می ش ــش بلن ــه کودک ــدای گری ص
لحظــه اجــازه می گیــرد تــا کودکــش را آرام 
ــر  ــد: ه ــه می ده ــرزان ادام ــی ل ــا صدای ــد؛ ب کن
ــد  ــرار ش ــه ق ــا اینک ــتم ت ــال کار می گش روز دنب
از پیرزنــی پرســتاری کنــم؛ امــا اجــازه نداشــتم 
دختــرم را همــراه خــودم ببــرم؛ بعــد از چنــد روز 
ــی  ــت روح ــه حال ــادرم ک ــا م ــرم را ب ــه دخت ک
ــدم  ــه ش ــتم، متوج ــا گذاش ــدارد، تنه ــی ن ثابت
ــه  ــرار گرفت ــادم ق ــرادر معت ــت ب ــورد آزار و اذی م

ــت.  اس
می گیــرد  تصمیــم  موضــوع  ایــن  از  بعــد 
ــب ها  ــی ش ــد: بعض ــود؛ می گوی ــین ش خانه نش
نــان هــم نداریــم بخوریــم. مــادر و بــرادرم 
ــاال  ــوم. ح ــتقل ش ــد مس ــه بای ــد ک ــم گفته ان ه
ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــرای م ــش را ب ــارا، کودک س
ــادی  ــردان زی ــا م ــپارد و ب ــایه می س زن همس
رابطــه دارد؛ چــون هنــوز دادگاه طاقــش را صادر 
ــکیل  ــاره ای تش ــی دوب ــد زندگ ــا بتوان ــرده ت نک

ــد.  ده
ــه آرزوهایــش و  ــه دلیــل رســیدن ب ــه ب ســارا ن
نــه از ســر لــذت، بلکــه بــه دلیــل ســهل انگاری 
نظــر  در  و  کشــور  بانــوان  امــور  متولیــان 
نگرفتــن حقــوق نیمــی از جمعیــت جامعــه بــه 

تن فروشــی تــن داده اســت. 
ــهر  ــن ش ــاراهای ای ــی س ــه زندگ ــه پرغص قص
ــده  ــه ته مان ســوهان روح انســان هایی اســت ک

ــت؛  ــی هس ــرت و مردانگ ــی غی ــان کم وجودش
مردانــی کــه اگــر نمی تواننــد دســت زن معلــق، 
بیــوه، مطلقــه و یــا زن بی ســرپناهی را بگیرنــد، 
امــا مشــکلی هــم بــه مشــکاتش اضافــه 

نمی کننــد. 
تشــکیات  شــمار  مــا  جامعــه  در  واقــع  در 
از  مردمــی  و  دولتــی  حاکمیتــی،  حمایتــی 
ــت  ــن حمای ــداد و انجم ــه ام بهزیســتی و کمیت
از خانــواده زندانیــان گرفتــه تــا خیریه هــای 
ــزوده  ــا اف ــداد آن ه ــر تع ــدام ب ــه م ــددی ک متع
ــر می رســد  ــه نظ ــا ب ــم نیســت؛ ام می شــود، ک
ــه ایــن  نه تنهــا ایــن مؤسســات جهــت کمــک ب
زنــان قــدم تاثیرگــذاری برنداشــته اند بلکــه 
مســئوالن هــم تاکنــون هیــچ الیحــه و قانونــی 
ــوان  جهــت بهتــر شــدن وضــع زندگــی ایــن بان

نکرده انــد.  تصویــب 

ــان  ــی زن ــده کارشناســان مشــکل اصل ــه عقی  ب
بدسرپرســت و به ویــژه زنــان معلــق غیــر از 
ــود حمایت هــای  ُبعــد اقتصــادی و اشــتغال، نب
اجتماعــی و حقوقــی اســت؛ در واقــع مشــکات 
زنــان معلــق زمانــی حــل می شــود کــه نگــرش 
جامعــه بــه ایــن افــراد تغییــر کنــد، رونــد 
طاقشــان تســریع شــود و بتواننــد به خودشــان 
کمــک کــرده و منافــع حاصــل از خدمــات 

ارائه شــده را دریافــت کننــد. 
ــای  ــه فعالیت ه ــی ب ــام حمایت ــوق دادن نظ س
توســعه اجتماعــی و شناســاندن اســتعداد و 
قابلیت هــای فــردی و جمعــی زنــان معلــق 
ــان  ــرای آن ــی ب ــدام مثبت ــد اق ــا می توان مطمئن

ــد. باش
 انتظار طوالنی زنان معلق برای طالق

امیرحســین ســلیمانی پور، حقوقــدان، در گفت وگو 
ــواد  ــران در م ــذار ای ــد: قانونگ ــا می گوی ــا ایمن ب
۱۰۱۱، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۹ و ۱۱۳۰ قانون 

ــف  ــن تکلی ــت و تعیی ــت حمای ــه جه ــی ب مدن
غیبــت همسرانشــان موجــب  بانوانــی کــه 
ایجــاد عســر و حــرج می شــود و بقــای آن هــا 
بــر زوجیــت احتمــال تحمــل مشــقت و زجــر را 
بــرای آن هــا دارد، تمهیداتــی در نظــر گرفتــه کــه 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــه می توان ــورت زوج ــن ص در ای
بــه دادگاه درخواســت صــدور حکــم مــوت 
فرضــی کنــد و پــس از طــی تشــریفات قانونــی، 

خــود را مطلقــه ســازد.
ــه نشــوز  ــه لحــاظ اینک ــد: ب ــه می ده  وی ادام
ــه و  ــر زوج ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس از صفات
ــترک  ــی مش ــرک زندگ ــردد، ت ــارض گ زوج ع
ــا ۹  ــی ی ــاه متوال ــدت ۶ م ــه م ــط زوج ب توس
مــاه متنــاوب در یــک ســال بــدون عــذر موجــه 
ــه  ــه حبــس ب ــز محکومیــت قطعــی وی ب و نی
مــدت ۵ ســال یــا بیشــتر نیــز از مصادیق عســر 
و حــرج بــرای زوجــه بــوده کــه وی بــه اســتناد 
ــم  ــدور حک ــای ص ــد از دادگاه تقاض آن می توان

طــاق کنــد.
 سنگینی بار زندگی بر دوش زنان 

سرپرست خانوار
همــا صــدری، جامعه شــناس، بــا اشــاره 
ــه تعریــف ســازمان بهزیســتی و مــددکاران  ب
خانــوار  سرپرســت  زنــان  از  اجتماعــی 
ــی  ــوار، زنان ــت خان ــان سرپرس ــد: زن می گوی
هســتند کــه تأمیــن معــاش مــادی و معنــوی 
خــود و اعضــای خانــوار را بــه عهــده دارنــد کــه 
ــت و  ــت، بدسرپرس ــان بی سرپرس ــامل زن ش

زنــان خودسرپرســت می شــوند. 
وی بــا قــرار دادن زنــان معلــق در دســته 
زنــان بدسرپرســت ادامــه می دهــد: ایــن 
عنــوان بــه زنــی اطــاق می شــود کــه همســر 
مــرد معتــاد، زندانــی، بیــکار، ازکارافتــاده 
در اثــر حــوادث ناشــی از کار یــا همســر 
ــان  ــن زن ــع ای ــت؛ درواق ــازگار اس ــرد ناس م
از حمایــت سرپرســت خانــواده برخــوردار 
ــدان  ــت فرزن ــه حضان ــی ک نیســتند؛ در صورت
نیــز بــه عهــده آن هاســت کــه بــه دلیــل 
ــت  ــژه دول ــه وی ــد توج ــتی نیازمن بدسرپرس

هســتند. 
ــد:  ــح می کن ــی تصری ــددکار اجتماع ــن م ای
زن معلقــه، زنــی اســت کــه هــم شــوهر دارد 
ــد  ــه امی ــی کــه شــوهرش ب ــدارد. زن و هــم ن
کســب درآمــد بــه کشــور یــا شــهری دیگــری 
و  قانون شــکنی  خوشــگذرانی،  یــا  رفتــه 
ــه  ــه خان ــر ب ــه دیگ ــدی باعــث شــده ک بی قی

بازنگــردد؛ حــاال جامعــه بــا زنــی مواجــه 
اســت کــه بــه امیــد بازگشــت شــوهرش 
روزهــا را شــب و شــب ها را صبــح می کنــد و 

بــار زندگــی را بــه دوش می کشــد.
 مشکالت عدیده

صــدری بــا انتقــاد از در دســترس نبــودن آمــار 
ــد: ایــن  ــان معلــق اظهــار می کن دقیقــی از زن
موضــوع باعــث شــده انــواع آســیب های 
اجتماعــی بیــن ایــن زنــان رواج پیــدا کنــد و 
ســامت روحــی، روانــی و اجتماعی شــان بــه 

خطــر افتــد.
ــتن  ــق نگهداش ــای معل ــن از پیامده همچنی
تمایــل  افســردگی،  بــه  می تــوان  زنــان 
بــه مصــرف مــواد مخــدر، القــای حــس 
بی ســرپناهی، شــرایط نامســاعد فرزنــدان 
ــات  ــه ارتباط ــا و ورود ب ــروش آن ه ــی ف حت
جنســی متعــدد و تولــد نــوزادان بــدون هویت 

و نامشــروع اشــاره  کــرد.
 ضرورت حمایت

کاهــش  راهکارهــای  ارائــه  بــا  صــدری 
پیامدهــای زنــان معلــق می گویــد: زنــان 
ــه  ــوند ک ــی ش ــت اجتماع ــد حمای ــق بای معل
برابــر  در  محافظت کننــده  عامــل  و  ســپر 
پیامدهــای منفــی ناشــی از ایــن آســیب 
ــا  ــم تنه ــن مه ــد اســت و ای ــی نوپدی اجتماع
تقویــت  اجتماعــی  مــددکاران  طریــق  از 

. د می شــو
ــت  ــراد حمای ــن اف ــددکاران از ای ــع م  درواق
کــرده، آن هــا را ســاماندهی می کننــد تــا 
ــا  ــدای آن ه ــد و ص ــت کنن ــر حمای از یکدیگ
را بــه دولــت و ســازمان های اجتماعــی و 

می رســانند.  مردم نهــاد 
ــدن  ــدا درآم ــه ص ــاره ب ــدار درب ــا هش وی ب
ــی  ــیب اجتماع ــای آس ــر پیامده ــگ خط زن
زنــان معلــق در جامعــه عنــوان می کنــد: 
ــددکاران  ــه م ــود ک ــم ش ــتری فراه ــد بس بای
ــراه وکا  ــا هم ــد در دادگاه ه ــی بتوانن اجتماع
ــی  ــاع و قاض ــو دف ــی مددج ــوق روح از حق
ــق  ــان معل ــار زن ــر انتظ ــه اگ ــد ک ــع کنن را قان
ــه  ــد، چ ــه یاب ــال ادام ــا ۴ س ــاق ت ــرای ط ب
پیامدهایــی گریبــان جامعــه را خواهــد گرفت. 
بــه نظــر می رســد نیــاز اســت مــاده یــا بنــدی 
ــاق  ــت ط ــور در جه ــی کش ــون مدن ــه قان ب
ــه  ــود ک ــه ش ــق اضاف ــان معل ــدت زن کوتاه م
ــر  ــد وارد ســیکل های دیگ ــوان بتوانن ــن بان ای

ــی بشــوند. زندگ
 همچنیــن نیــاز اســت دولــت از کلینیک هــای 
ــون  ــد؛ چ ــت کن ــی حمای ــددکاری اجتماع م
ایــن کلینیک هــا بــه طــور مســتقیم بــا زنــان 
سرپرســت خانــوار در ارتبــاط هســتند و بــرای 
توانمندســازی فــردی و اجتماعــی ایــن بانوان 

می کوشــند.

،،
 زن معلقه، زنی است که هم شوهر 
دارد و هــم نــدارد. زنــی کــه شــوهرش 
بــه امیــد کســب درآمــد بــه کشــور یــا 
شــهری دیگــری رفتــه یــا خوشــگذرانی 
قانون شــکنی و بی قیدی باعث شــده 

کــه دیگــر بــه خانــه بازنگــردد

گرد فراموشی روی پرونده زنان معلق
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عــدد   ۱۶ جایگزینــی  و  بومی ســازی  پــروژه  
ــای HNX و  ــای پایه ه ــه ج ــی ب ــه  هیدروژن پای
اتوماســیون صنعتــی در واحــد باکــس آنیلینــگ 
ــه دســت  ــه ب ــوالد مبارک ــورد ســرد شــرکت ف ن
توانمنــد کارکنــان فــوالد مبارکــه و بــا مشــارکت 
شــرکت های داخلــی بــا موفقیــت پایــان یافــت 
و بــا حضــور دکتــر ســبحانی مدیــر عامــل، 
ــه و  ــوالد مبارک ــران ف ــی از مدی ــان، جمع معاون
مدیــران عامــل شــرکت های پیمانــکاری حاضــر 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــروژه ب ــن پ در ای
 اجرای این پروژه، نماد عینی 

هماهنگی خودباوری و ترجمه  »ما 
می توانیم« است

ــر عامــل  ــر ســبحانی، مدی ــن مراســم دکت در ای
شــرکت فــوالد مبارکــه، بــا ابــراز خرســندی 
از اجــرای موفقیت آمیــز ایــن پــروژه گفــت: 
ــش  ــاالنه بی ــه س ــرح ک ــن ط ــرداری از ای بهره ب
تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  تــن  هــزار   ۷۰ از 
ــورد ســرد فــوالد مبارکــه  ــژه در ن محصــوالت وی
ــار نشســتن  ــه ب ــارز ب ــی دارد، مصــداق ب را در پ
راهبردهــای اقتصــاد مقاومتــی، قطــع وابســتگی 
و گام برداشــتن درســت در مســیر تولیــد و 

ــت. ــتغال اس اش
ــروژه   ــن پ ــام ای ــه انج ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــار در کشــور انجــام  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــزرگ ک ب
شــد، ریســک زیــادی را نیــز بــه همــراه داشــت، 
ــان  ــت و کارشناس ــبختانه مدیری ــزود: خوش اف

فــوالد مبارکــه بــا اتــکا بــر دانــش فنــی و 
ــوب  ــیار خ ــکاری بس ــا هم ــود و ب ــت خ خالقی
پیمانــکاران و شــرکت های ســازنده داخلــی 
توانســتند شــجاعانه و بــا جســارت هرچــه 

تمام تــر، ایــن مهــم را انجــام دهنــد.
 ارتقای سطح کمی و کیفی 

محصوالت
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه 
ــروژه  ــن پ ــرداری از ای ــه بهره ب ــب ک ــن مطل ای
عــالوه بــر اینکــه ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی 
محصــوالت ایــن ناحیــه را در برداشــته و کشــور 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــتیابی ب ــز در دس ــران را نی ای
تکنولوژی هــای عرصــه  صنعــت فــوالد رهنمــون 
ــرای  ــری ب ــگام تصمیم گی ــزود: هن ــاخته، اف س
ــده ای  ــل بازدارن ــزرگ عوام ــرح ب ــن ط ــاز ای آغ
ــر  ــام آن ب ــه را از انج ــود و مجموع ــش رو ب پی
ــا راهبردهــای کالن کشــور  حــذر می داشــت؛ ام
ــا را دلگــرم  ــه م ــوالد مبارک و تجــارب مشــابه ف
ــن حمایت هــا و همدلی هــا  ســاخت. نتیجــه  ای
ــی کشــور  ــش فن ــر دان ــار دیگ ــه ب ــن شــد ک ای
ــورد  ــی ن ــی و کیف ــد کم ــوان تولی ــن ت و همچنی

ــه اســت. ــش یافت ــه افزای ــوالد مبارک ســرد ف
 صرفه جویی

همدلــی  و  وفــاق  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
ــاری کســب  ــر شــرکت و شــرکای تج ــم ب حاک
و کار فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: بومی ســازی و 
جایگزینــی ۱۶ عــدد پایــه  هیدروژنــی، ۱۲ کــوره 

ــا  ــرداری از آن ه ــی و بهره ب ــیون صنعت و اتوماس
عــالوه بــر ارتقــای دانــش فنــی، حــدود ۳۰۰ تــا 
ــه  ــه پای ــر مجموع ــه ازای ه ــورو ب ــزار ی ۳۵۰ ه
و کــوره و... بــرای شــرکت صرفه جویــی بــه 
همــراه داشــته اســت؛ ضمــن اینکــه انجــام ایــن 
ــتغال زایی و  ــر اش ــالوه ب ــور ع ــل کش کار در داخ
کاهــش مصــرف انــرژی، اســتفاده از مــواد 
مصرفــی و کاالی ایرانــی را نیــز بــه همــراه 

داشــته کــه از دیگــر مزایــای مهــم اجــرای ایــن 
ــروژه اســت. پ

ــه اجــرای  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایشــان در پای
ایــن پــروژه نمــاد عینــی هماهنگــی، خودبــاوری 
ــی  ــت، از تمام ــم« اس ــا می توانی ــه  »م و ترجم
ــی و  ــروژه قدردان ــن پ ــر در ای ــگران حاض تالش
خاطرنشــان کــرد: ایــن اقدامــات می توانــد 
ــه کار گرفتــه  ــوان یــک الگــو در کشــور ب ــه عن ب

شــود.
 جسارت و مسئولیت پذیری کارکنان و 

پیمانکاران، دو شاخص مهم در اجرای 
این پروژه

معــاون  بخشــیان،  مختــار  بــاره  ایــن  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــه نی ــوالد مبارک ــرداری ف بهره ب
ــن موفقیــت گفــت:  ــر در کســب ای عوامــل مؤث
و  کارکنــان  مســئولیت پذیری  و  جســارت 
پیمانــکاران مجــری ایــن طــرح باعــث شــد بــا 
ــی،  ــک های احتمال ــع و ریس ــه  موان ــود هم وج
امــروز شــاهد بــه بــار نشســتن تمامــی زحمــات 

و بهره بــرداری از ایــن پــروژه باشــیم.
ــه دانــش فنــی بومی ســازی  وی از دســتیابی ب
و  هیدروژنــی  پایــه  عــدد   ۱۶ جایگزینــی  و 

اتوماســیون صنعتــی در ایــن پــروژه بــه عنــوان 
مهم تریــن دســتاورد ایــن طــرح یــاد و از همــه 
ــرد. ــی ک ــان آن قدردان ــت اندرکاران و مجری دس
 تجهیزات بومی سازی شده با کاهش 
مصرف انرژی و بدون هیچ مشکلی در 

حال تولید هستند
ایــن گــزارش حاکــی اســــت نــادر حســین زاده، 
ــروز  ــت: ام ــز گف ــرد، نی ــورد س ــه  ن ــر ناحی مدی

ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد ش ــورد س ــه  ن در ناحی
هســتیم  پــروژه ای  از  بهره بــرداری  شــاهد 
کــه حاصــل دو ســال تــالش شــبانه روزی 
ــان فــوالد مبارکــه و شــرکای  مدیریــت و کارکن
تجــاری کســب و کار ایــن شــرکت اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه تمــام فعالیت هــای 
انجام شــده در ایــن راســتا از ابتــدا تــا انتهــا بــه 
ــی بومی ســازی  ــان داخل ــای کارکن دســت توان

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــده و ب ش
وی در تشــریح ضــرورت و اهمیــت اجــرای 
ایــن پــروژه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
افزایــش تقاضــای بــازار بــرای ورق هــای ویــژه 
ــا  ــن گریده ــل ای ــودن ســیکل آنی ــی ب و طوالن
ــن  ــن بخــش، ای ــی در ای ــت کاف ــود ظرفی و نب
واحــد بــه گلوگاهــی در تولیــد محصــوالت ســرد 
ــن توســعه  واحــد  ــدل شــده اســت؛ بنابرای مب
بازپخــت هیدروژنــی در ناحیــه  نــورد ســرد 
در شــرایط  رو  ایــن  از  بــود؛  اجتناب ناپذیــر 
شــرکت های  همــکاری  قطــع  و  تحریــم 
خارجــی، مدیریــت فــوالد مبارکــه بــر آن شــد 
ــی ۱۶  ــروژه  جایگزین ــام پ ــه انج ــبت ب ــا نس ت
ــای  ــای پایه ه ــه ج ــی ب ــه هیدروژن ــدد پای ع

ــد. ــدام کن HNX اق
ــروژه از  ــن پ ــی ای ــات اجرای ــزود: عملی وی اف
مهرمــاه ســال ۹۴ آغــاز و پیش بینــی شــد 
اتمــام  بــه  بــازه  زمانــی دوســاله  در یــک 
ــن امــر محقــق شــد و  برســد. خوشــبختانه ای

هم اکنــون پایه هــا بــدون هیــچ مشــکلی و 
ــد  ــال تولی ــرژی در ح ــرف ان ــش مص ــا کاه ب

ــتند. هس
مدیــر ناحیــه نــورد ســرد هزینــه  اجــرای ایــن 
پــروژه را حــدود ۲۹ میلیــارد تومــان اعــالم 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــد: اج ــادآور ش ــرد و ی ک
بهره گیــری از تــوان داخــل کشــور، بیــش 
از ۱۷ میلیــارد تومــان بــرای فــوالد مبارکــه 

صرفه جویــی بــه همــراه داشــته اســت.
حســین زاده اهــم فعالیت هــای انجام شــده 
ــتندات  ــدارک و مس ــه  م ــروژه را تهی ــن پ در ای
ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز در پــروژه شــامل 
ــی  ــده و بعض ــک خنک کنن ــوره، کاله ــه، ک پای
ــوالد  ــات ف ــی امکان ــی، بررس ــات یدک از قطع
مبارکــه جهــت ســاخت بعضــی از تجهیــزات در 
داخــل شــرکت، بررســی امکانــات شــرکت های 
مــورد  تجهیــزات  ســاخت  جهــت  داخلــی 
نیــاز و همچنیــن بومی ســازی و جایگزینــی 
سیســتم خودکارســازی صنعتــی دانســت و 
گفــت: در بــازه  زمانــی اجــرای ایــن پــروژه بــا 
ــر  ــه ه ــدیم ک ــه ش ــدی مواج ــای ج چالش ه
بــار بــا حمایــت مدیریــت عالــی شــرکت و بــا 
ــه  ــوالد مبارک ــی ف ــی داخل ــش فن ــر دان ــکا ب ات
و پیمانــکاران طــرح، از جملــه شــرکت های 
ــا،  ــار، ایریس ــد بخ ــان فرآین ــان و مجری طراح
ــو  ــن، تامــکار، داب ــرز قزوی ــع ب ــران، صنای تقطی

ــد. ــرف ش ــت برط ــداد صنع ــت، س صنع

بومی سازی و جایگزینی ۱۶ پایه  هیدروژنی و اتوماسیون صنعتی در فوالد مبارکه
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و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  شــریعتمداری،  محمــد 
تجــارت، در اولیــن برنامــه کاری خــود پــس از معارفــه 
در ذوب آهــن اصفهــان حضــور یافــت تــا طــی نشســتی 
ــط  ــرکت از خ ــن ش ــئوالن ای ــا مس ــو ب ــن گفت وگ ضم

ــد. ــد کن ــی بازدی ــل مل ــد ری تولی
ــن  ــدن و تجــارت تأســیس ذوب آه ــت، مع ــر صنع وزی
ــردم  ــرای م ــی ب ــزرگ صنعت ــک تحــول ب ــان را ی اصفه
ــه نقــش مهمــی در توســعه صنعــت  ــران دانســت ک ای

ــا کــرده اســت. کشــور ایف
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت کارخانــه ذوب آهــن گفــت: 
تــا دو مــاه آینــده بایــد برنامــه روشــنی بــرای برطــرف 
ــن  ــی از ای ــده و بخش ــه ش ــکالت ارائ ــن مش ــردن ای ک
برنامه هــا نیــز بیــن مجموعه هــای مرتبــط شــروع 

شــود.
محمــد شــریعتمداری اظهــار داشــت: در دنیــا همراهــی 
ــی  ــات خوب ــت ســبب اتفاق ــش و صنع ــوژی، دان تکنول
ــد  ــر می توان ــن ام ــم و ای ــاهد آن بوده ای ــه ش ــده ک ش
همچــون  بزرگــی  صنعتــی  واحدهــای  مشــکالت 

ــد. ــل کن ــز ح ــن را نی ذوب آه
ــوازن در توســعه  ــود ت ــزود: متأســفانه شــاهد نب وی اف
فــوالد بوده ایــم کــه در جلســه ای بــا مقــام معظــم 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــوع انتق ــن موض ــه ای ــز ب ــری نی رهب
ایشــان اعتقــاد داشــتند کــه نبــود تــوازن نبایــد وجــود 

ــد. ــته باش داش
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بیــان کــرد: امیدواریــم 
ــدن  ــت، مع ــر وزارت صنع ــن از منظ ــکالت ذوب آه مش
ــزی  ــا برنامه ری ــد ب ــه بای ــود ک ــری ش ــارت پیگی و تج

زمان بندی شــده ای در ایــن راه گام برداشــت.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در ایــن راه بایــد وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز کمک کننــده باشــد و 
پیگیری هــای الزم را انجــام دهــد.

بــا کاهــش  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  شــریعتمداری 
ــت:  ــم، گف ــه  داری ــال نگ ــد را فع ــن واح ــا، ای هزینه ه
ایــن مجموعــه دارای مدیــر عامــل بــا تجربــه ای اســت 
و تقویــت فعالیــت اجرایــی نیــز بایــد در دســتورکار قــرار 
گیــرد. مــا نیــز در حیطــه اختیاراتمــان تمــام تــالش الزم 

را انجــام می دهیــم.
ــنی  ــه روش ــد برنام ــده بای ــاه آین ــا دو م ــت: ت وی گف
ارائــه شــود و بخشــی از ایــن برنامه هــا نیــز بیــن 

مرتبــط شــروع شــود. مجموعه هــای 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: بایســتی 
ــرده و  ــه ک ــه کار توج ــته ب ــش از گذش ــز بی ــک نی مال
ــه  ــات الزم را ب ــکالت اقدام ــردن مش ــرف ک ــرای برط ب

ــل آورد. عم
 صادرات ذوب آهن به 585 هزار تن رسید

احمــد صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان، 
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه افزایــش صــادرات 
ــت: ۵۸۵  ــته گف ــال گذش ــه دو س ــبت ب ــن نس ذوب آه
هــزار تــن محصــول از ذوب آهــن طــی ۵ مــاه اول 

ــد. ــادر ش ــال ص امس
ــار  ــه ذوب آهــن اظه ــه صــادرات کارخان ــا اشــاره ب وی ب
ــادرات را در  ــش ص ــته افزای ــال گذش ــت: در دو س داش
ــت  ــی اس ــن در حال ــم؛ ای ــاهد بودی ــرکت ش ــن ش ای
ــراق و  ــورهای ع ــه کش ــادرات ب ــن ص ــش از ای ــه پی ک
افغانســتان صــورت می گرفــت، امــا هم اکنــون بــه 
ــارات  ــن، ام ــزار ت ــدار ۱۷۵ ه ــه مق ــان ب کشــورهای عم
۱۰۹ هــزار تــن، افغانســتان ۸۱ هــزار تــن و تایلنــد نیــز 

ــته ایم. ــول داش ــادرات محص ــن ص ــزار ت ۶۸ ه
وی بــا بیــان اینکــه جمــع صــادرات مــا بــه ۵۸۵ هــزار 

تــن می رســد، گفــت: در ۵ ماهــه ســال ۹۶، ۸۰ درصــد 
برنامه هــای مــا در صــادرات محقــق شــده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن بــا بیــان اینکــه هزینــه 
ــه  ــزود: هزین ــم، اف ــن آورده ای ــده را پایی ــد تمام ش تولی
ــه  ــان ب ــن از ۱۸۷۸ توم ــوالت ذوب آه ــده محص تمام ش
۱۲۵۰ تومــان کاهــش یافتــه کــه حاصــل فعالیت هــای 

مختلــف مدیریتــی و تکنیکــی اســت.
صادقــی اظهــار داشــت: مشــکل اصلــی ذوب آهــن 
ــده  ــش عم ــه بخ ــت ک ــی اس ــائل مال ــه مس ــوط ب مرب
ــوده  ــوازن ب آن حاصــل بازنگشــتن ســرمایه در طــرح ت

ــت. اس
وی افــزود: ذوب آهــن در طــرح تــوازن ۴ هــزار میلیــارد 
تومــان هزینــه کــرد؛ امــا بــه دلیــل جــدا شــدن واحــد 

ــد. ــه بی ثمــر مان ســبا، ایــن هزین
ــرای حــل مشــکالت  ــت: ب ــل ذوب آهــن گف ــر عام مدی
ایــن شــرکت راه حل هــای مختلفــی پیشــنهاد داده ایــم 
ایــن  دوبــاره  شــکوفایی  موجــب  می توانــد  کــه 

ــود. ــور ش ــوالد کش ــت ف مادرصنع
ــدن  ــی چ ــد کنون ــت: تولی ــار داش ــی اظه ــد صادق احم
ذوب آهــن حــدود ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن اســت کــه 
امــکان افزایــش آن بــه ۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن بــا 
۵۶ میلیــون یــورو ســرمایه گذاری وجــود دارد و در ایــن 

زمینــه اقدامــات الزم آغــاز شــده اســت.
رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، نیــز در ایــن 
برطــرف کــردن  بــرای  نشســت خاطرنشــان کــرد: 
مشــکالت ذوب آهــن بایــد بســته ای ارائــه و تمــام 

بررســی شــود. از منظرهــای مختلــف  نــکات آن 
وی افــزود: ایــن بســته بایــد توســط وزارت هــای 
تامیــن  و  رفــاه  کار،  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 

شــود. بررســی  دارایــی  و  اقتصــاد  و  اجتماعــی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ذوب آهن:

 برنامه روشنی تا ۲ ماه آینده 
برای حل مشکالت ذوب آهن ارائه شود


