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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
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4 الی 95013702

سبک زندگی اسالمی: قرائات و غایات
رو  ایــن  از  اســالمی  زندگــی  ســبک  موضــوع  طــرح 
بحث برانگیــز اســت کــه نــه تنهــا مســلمان امــروز بلکــه 
انســان امــروز در جامعــه ایــران یــک زندگــی شــبه مــدرن 
بــا بارقه هایــی از ســنت )اســالمی و غیــر اســالمی بــه 
معنــای عرفــی( را تجربــه می کنــد. تجربــه ای کــه بــه 
واســطه شــدت یافتــن ســویه های مــادی زندگــی و تفوق 
مصرف )زیســتی و غیرزیســتی( ســازه های نظام ارزشی 
را بــا چالــش تحــول و اصالــت مواجــه کــرده اســت. 
تعبیرهــای متعــددی از ایــن مفهوم می تــوان ارائه نمود. 
نخســت تعبیر بدبینانه که طرح مفهوم ســبک زندگی 
در جامعــه اســالمی امــری بــه غایــت سیاســی و واجــد 
پیــش فرض هایــی تجویــزی و مهندســی شــده اســت 
 و هــدف نخســت، زیســتن بــه ســبک زندگــی اســالمی

 نیست...

سرمقاله
دکتر سعید شریفی

نویسنده و پژوهشگر
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ملتایرانزیربارزورنمیرود
فرمانده معظم کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی:

هر حرکت غلط نظام سلطه در قضیه برجام، با عکس العمل جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد
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یادداشت
 بیزاری از بیکاری

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسردبیر

 
فرهنــگ دیــن مبیــن اســام کار و تــاش را عبادت و 
گاهــی جهــاد می دانــد و بــر فعالیــت و اشــتغال بــه 
کســب و کار ترغیــب و تشــویق می کنــد. ائمــه هــدی 
ــب و  ــه کس ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــام ب علیهم الس
ــا  ــی و ره ــکاری و تنبل ــد، بی ــب می فرماین کار ترغی
ــکاری  ــد و از بی ــت می کنن ــی و مذّم ــردن کار را نه ک
بیــزار هســتند. بی گمــان، بیــکاری، افــزون بــر آنکــه 
ــت و  ــها و ناهنجاری هاس ــروز لغزش ــاز ب ــه س زمین
عــزت نفــس را از آدمــی مــی ســتاند، مانــع اصلــی 
ــودی و شــکوفایی اقتصــادی نیــز هســت. اگــر  بهب
ــور  ــد »موت ــه، فاق ــرد و جامع ماشــین اقتصــادی ف
ــد،  ــگی باش ــاش همیش ــی کار و ت ــه«، یعن محرّک
متوّقــف و بــه ایســتایی و رکــود دچــار مــی شــود. 
بــا نگاهــی بــه ســیره پیامبــران الهــی علیهم الســام 
ــی  ــی، حّت ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ــم ک درمی یابی
بــرای آنــان نیــز تــرک کســب و کار را نپســندید 
ــه در  ــان ک ــد؛ چن ــرا خوان ــش ف ــه کوش ــان را ب و آن
حدیثــی قدســی چنیــن آمــده اســت: »َاْوَحــی 
ــُد...  ــَم اْلَعْب ــَک نِْع ــُه اِلــی داُووَد علیه الســام : اِنَّ الّل
ــو  ــرد: »ت ــی ک ــام وح ــه داوود علیه الس ــد ب خداون
از بهتریــن بندگانــی، اّمــا از بیــت المــال ارتــزاق 
می کنــی و بــا دســتت کســب و کار نمی کنــی!« 
گریــه  صبــح  چهــل  علیه الســام  داوود  پــس 
ــه  ــرد ک ــی ک ــن وح ــه آه ــد ب ــه خداون ــا آنک ــرد ت ک
ــد  ــس خداون ــرم شــو! پ ــن داوود، ن ــده م ــرای بن ب
ــرم ســاخت و او از آن  ــش ن ــن را برای ــه آه بدینگون
پــس شــروع بــه کار کــرد، بدیــن گونــه کــه هــر روز، 
ــم  ــزار دره ــه ه ــرد و آن را ب ــی ک ــت م ــی درس زره
ــس ســیصد و شــصت زره درســت  می فروخــت. پ
کــرد و آن را بــه ســیصد و شــصت هــزار درهــم 
ــال  ــردن از بیت الم ــا کار ک ــه ب ــت و بدین گون فروخ

بی نیــاز شــد.« 
ــزارم  ــن بی ــد: م ــام می فرمای ــر علیه الس ــام باق ام
ــب  ــراغ کس ــد و س ــی می کن ــه عذرتراش ــی ک از کس
ــر پشــت دراز می کشــد  ــه ب و کار نمــی رود، و در خان
ــن! و  ــا ک ــن روزی عط ــه م ــا! ب ــد: »خدای و می گوی
ســرازیر شــدن در اطــراف کــره زمیــن بــرای کســب 
و کار را و درخواســت از فضــل خــدا را وامی نهــد؛ 
ــه طلــب روزی  ــه اش ب در حالــی کــه مورچــه از خان
خــارج می شــود ]و روزی اش را بــا تــاش بــه دســت 
مــی آورد.« همچنیــن ایشــان فرمــود: از آن کســی 
کــه در کار دنیــا]ی خــود[ تنبــل باشــد، نفــرت دارم. 
ــل باشــد،  آن کســی کــه در کار دنیــای خویــش تنب

ــود.«  ــد ب ــر خواه ــش تنبل ت در کار آخرت
ــد: »اِنَّ  ــی فرمای ــر م ــی دیگ ــرت در حدیث آن حض
، ِحیــَن َاْهَبــَط آَدَم علیه الســام  الّلــَه َعــزَّ َوَجــلَّ
ــْن  ــْاکَُل ِم ــِدِه، َفَی ــُرَث ِبَی ــَرُه َاْن َیْح ــِة، َاَم ــَن اْلَجنَّ ِم
ــّل در آن  ــدای عّزوج ــة؛ خ ــِم اْلَجنَّ ــَد َنِعی ــا َبْع ه کَدِّ
هنــگام کــه آدم را از بهشــت بــه زمیــن فــرود آورد، 
بــه او فرمــان داد تــا بــه دســت خــود زراعــت کنــد و 
]پــس از محــروم مانــدن از نعمت هــای بهشــت[ از 
دســترنج خــود بخــورد.« و بــاز از آن حضــرت آمــده 
ــا؛ تنبلــی بــه  نِی یــِن َوالدُّ اســت: »َاْلکََســُل َیُضــرُّ ِبالدِّ

ــاند.« ــیب می رس ــا آس ــن و دنی دی

بین الملل
هشدار العبادی به مقامات 

کردستان عراق 
نخســت وزیــر عــراق بــه مقامــات منطقــه کردســتان 
ــه  ــه ب ــن منطق ــی ای ــی جدای ــر همه  پرس ــدار داد اگ هش
آشــوب در ایــن کشــور بینجامــد، متوســل بــه قــدرت 

ــد.  ــد ش ــی خواه نظام
نخســت وزیــر عــراق می گویــد اگــر همه پرســی کردســتان 
منجــر بــه آشــوب و هــرج و مــرج در عــراق شــود، آمــاده 
ــدرت نظامــی اســت.حیدرالعبادی، نخســت  اســتفاده از ق
وزیــر عــراق در اظهاراتــی جدیــد بــه مقامــات منطقــه 
برگــزاری همه پرســی  بــر  اصــرار  مــورد  در  کردســتان 
ــو  ــراق در گفت وگ ــر ع ــت وزی ــدار داد.نخس ــی هش جدای
ــی  ــن همه پرس ــر ای ــرد: اگ ــد ک ــیتدپرس تأکی ــا آسوش ب
باعــث آشــوب در عــراق شــود، مــا آمــاده  دخالــت نظامــی 

هســتیم.

 اعزام خودروهای زرهی ترکیه 
به مرزهای سوریه 

نیروهــای اعزامــی ترکیــه بــه ســوریه وارد مناطــق مــرزی 
ایــن کشــور بــا ســوریه شــدند. 

انتشــار  بــا  ســوریه  اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران 
تصاویــری اعــام کردنــد کــه نیروهــای اعزامــی ترکیــه بــه 
ــور  ــن دو کش ــرزی بی ــق م ــون وارد مناط ــوریه هم اکن س
شــده اند.بنا بــه ایــن گزارش هــا هم اکنــون نیروهــای 
ــرزی  ــهر م ــه وارد ش ــی ترکی ــای زره ــی و خودروه نظام
»ریحانلــی « اســتان »هاتــای« ترکیــه نزدیــک بــه مرزهای 
ــکاری در  ــتانداری ح ــال اس ــن ح ــدند.در همی ــوریه ش س
ــی  ــات نیروهــای امنیت ــه ای اعــام کــرد کــه در عملی بیانی
ــک  ــر گروه ــن از عناص ــه ت ــا س ــهر چوکورج ــه در ش ترکی

پ.ک.ک کشــته شــدند.

 شمار آوارگان روهینگیا 
به 400 هزار نفر رسید 

فرمانــده ارتــش میانمــار ضمــن دفــاع از نسل کشــی 
ــه مســلمانان  ــی شــد ک ــا مدع مســلمانان روهینگی
ــد و  ــا هیــچ ریشــه  ای در ایــن کشــور ندارن روهینگی

بایــد از میانمــار خــارج شــوند.
از  دفــاع  بــا  هاینــگ«  آنــگ  »میــن  ژنــرال 
»عملیــات پاکســازی« مســلمانان از ایالــت راخیــن 
مدعــی شــد: هــدف اصلــی دولــت میانمــار از انجــام 
ایــن عملیــات اخــراج کســانی از میانمــار اســت کــه 
در 25 آگوســت بــه مراکــز پلیــس در اســتان راخیــن 
ــل  ــزارش ســازمان مل ــه گ ــا ب ــرده بودند.بن ــه ک حمل
در پــی عملیات هــای خشــونت آمیز ارتــش میانمــار 
ــر  ــا نف ــون صده ــا کن ــا ت ــه مســلمانان روهینگی علی
جــان خــود را از دســت داده انــد و نزدیــک بــه 
400 هــزار نفــر نیــز از تــرس جــان خــود بــه کشــور 
ایــن  در  و هم اکنــون  کرده انــد  فــرار  بنــگادش 

ــتند. ــور آواره هس کش

مجلس
بروجردی تأکید کرد:

 ضرورت برخورد جدی 
با تخلف آمریکا

عاءالدیــن بروجــردی نماینــده مــردم بروجــرد و 
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــان اینکــه موافقــت  ــا بی مجلــس شــورای اســامی ب
ممنوعیــت  دربــاره  آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس 
ــام  ــح برج ــض صری ــران نق ــه ای ــا ب ــروش هواپیم ف
اســت، اظهــار داشــت: بایــد اذعــان کــرد کــه فــروش 
هواپیمــا بــه ایــران در متــن و پیوســت برجــام تصریــح 

ــت. ــده اس ش
وی بــا بیــان اینکــه قطعــًا آمریکایی هــا بــا ایــن اقــدام 
بــه عنــوان یکــی از امضاکننــدگان برجام تخلف آشــکار 
ــت  ــوع ممنوعی ــاید موض ــزود: ش ــد، اف ــام داده ان انج
فــروش هواپیمــا بــه کشــورمان در مراحــل اولیه باشــد 
و بــرای تأییــد نهایــی نیــاز بــه مطــرح شــدن در ســنای 
آمریــکا و رأی گیــری داشــته باشــد ولــی چنیــن 
موضوعــی در گام اول خطاســت و بایــد اصــاح شــود.
ــه  ــد ک ــادآور ش ــد ی ــه بای ــت: البت ــن گف وی همچنی
جمهــوری اســامی ایــران در طــول دوران تحریــم 
همیشــه مشــکات خــود را حــل کــرده و معطــل 
تصمیــم آمریکایی هــا نمانــده امــا چــون ایــن موضــوع 
حــق ایــران بــوده و مصوبــه قانونــی وجــود دارد بایــد با 
تخلــف آمریکایــی هــا برخــورد جــدی صــورت بگیــرد.

الریجانی:
 ایجاد اشتغال از اولویت های 

برنامه ششم توسعه است 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: رســیدگی به 
ــود آب و ایجــاد اشــتغال از اولویت هــای  مشــکل کمب

برنامــه ششــم توســعه اســت.
ــت: اســتان  ــگاران گف ــع خبرن ــی در جم ــی الریجان عل
ــذار در  ــم و تاثیرگ ــک اســتان مه ــی ی آذربایجــان غرب
اقتصــاد ایــران اســت و امیــدوارم مشــکات ایــن 

ــود. ــع ش ــتان رف اس
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: بــا ســفر 
بــه ایــن اســتان قصــد داشــتیم از نزدیــک در جریــان 
مســائل اســتان آذربایجــان غربــی قــرار بگیریــم البتــه 
ــتیم و  ــتان هس ــن اس ــائل ای ــان مس دورادور در جری
نماینــدگان اســتان آذربایجــان غربــی در مجلــس 

پیگیــر مســائل اســتان هســتند.
ــث  ــه باع ــزود: مشــکات دریاچــه ارومی ــی اف الریجان
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــا اس ــه م ــی هم نگران
برنامــه ششــم توســعه بــه مســائل و مشــکات محیط 
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــده و تصمیمات ــه ش ــت توج زیس
بــه ایــن مهــم اتخــاذ شــده کــه شــامل رســیدگی بــه 
ــن  ــز می شــود. همچنی ــه نی مشــکات دریاچــه ارومی
در برنامــه ششــم رســیدگی بــه مشــکات کمبــود آب و 

ــت. ــا اس ــزو اولویت ه ــتغال ج اش

مراســم دانــش آموختگی دانشــجویان دانشــگاه 
علــوم انتظامــی روز گذشــته بــا حضــور فرمانــده 

معظــم کل قــوا برگــزار شــد.
ــدای ورود  ــه ای در ابت ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــه دانشــگاه علــوم انتظامــی در محــل یادمــان  ب
شــهدا حضــور یافتنــد و بــا قرائــت فاتحــه، علــو 
درجــات شــهدای نیــروی انتظامــی را از خداونــد 

مســئلت کردنــد.
از  ســپس  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــی و  ــی، و راهنمای ــی، مرزبان ــای انتظام یگان ه

رانندگــِی حاضــر در میــدان ســان دیدنــد.
ــازان ســرافراز حاضــر در  ایشــان همچنیــن جانب

ــد. میــدان را مــورد تفقــد قــرار دادن
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــم حض ــن مراس در ای
بــا اشــاره بــه ســابقه ســردمداران نظــام ســلطه 
ــاد  ــای آن در ایج ــه روه ــکا و دنبال ــژه آمری به وی
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  ایــران  در  ناامنــی 
اســامی گفتنــد: بــا وجــود همــه اقدامــات 
ــلب  ــرای س ــه ب ــزی ک ــرارت آمی ــرکات ش و ح
ــته  ــال گذش ــول ۳۸ س ــور در ط ــت از کش امنی
انجــام شــد، امــا ســازمان های مســلح از جملــه 
ــال  ــا کم ــن، ب ــان مؤم ــی و جوان ــروی انتظام نی
رشــادت و قــدرت ایســتادند و از امنیــت کشــور 

ــد. ــاع کردن دف
ــوع و گســترده  ــت هــای متن ــه مأموری ایشــان ب
نیــروی انتظامــی در سراســر کشــور اشــاره کردند 
و افزودنــد: هیــچ ســازمان و نیرویــی بــه انــدازه 
نیــروی انتظامــی در مقابــل چشــم مــردم قــرار 
ــدرت،  ــی، ق ــاس »توانای ــن اس ــدارد و برهمی ن
ــه  ــرو«، مای ــن نی ــادت ای ــع و رش ــدام به موق اق

ــرای نظــام اســت. افتخــار و ســربلندی ب
ــروی  ــه نی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوا ب ــده کل ق فرمان
ــردم، زمینه ســاز  ــت م ــن امنی ــا تأمی ــی ب انتظام
اســامی  جمهــوری  نظــام  آبــروی  تأمیــن 
ــی  ــی کنون ــور را در ناامن ــت کش ــود، امنی می ش

منطقــه، مثال زدنــی خواندنــد و خاطرنشــان 
کردنــد: در شــرایطی کــه دســت های آلــوده 
منطقــه  در  را  تروریســت  بــذر  دشــمنان، 
ــن  ــت کشــور و همچنی ــن امنی پاشــیده اند، تأمی
ــا مفاســد و اشــرار،  ــی ب ــروی انتظام ــه نی مقابل
بســیار حائــز اهمیــت اســت و ایــن نقــش باید از 
ُبعــِد علمــی، تحقیقــی، تجربــی و مهــارت آموزی 
در مراکــزی همچــون دانشــگاه نیــروی انتظامی، 
ــری شــود. ــت پیگی ــا جدی ــت و ب ــروز تقوی روزب

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
ــوری  ــراز جمه ــی در ط ــروی انتظام ــد نی ــا بای م
اســامی و دولــت اســامی و یــک جامعــه 
ــه توفیــق  اســامی و قرآنــی داشــته باشــیم و ب
ــی برســیم. ــن هدف ــه چنی ــم ب ــی مــی توانی اله
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوِم اقتــدار همــراه 
بــا محبــت و صمیمــت بــا مــردم، گفتنــد: 
ــرای  ــری ب ــون و جــرأت و دلی ــه قان ــدی ب پایبن
اجــرای بی ماحظــه آن، وظایــف اصلــی نیــروی 

ــت. ــی اس انتظام
رهبــر انقــاب اســامی ســپس در تبییــن علــت 
ناامنــی کنونــی در منطقــه، بــه دخالت هــای 
و  آمریــکا  شــیطنت آمیز  و  شــرارت آمیز 
ــن  ــه و تأمی ــوذ در منطق ــرای نف ــم ب صهیونیس
منافــع نامشــروع خــود و تضعیــف ملت هــا 
روز،  یــک  آنهــا  افزودنــد:  و  اشــاره کردنــد 
ــه  ــی ک ــد و هنگام ــود می آورن ــش را به وج داع
ــان مؤمــن، داعــش  ــا همــت مقاومــت و جوان ب
ــه  ــت، ب ــیده اس ــود رس ــر خ ــای آخ ــه نفس ه ب
دنبــال راه هــای خباثت آمیــز دیگــر می رونــد 
امــا بــه توفیــق الهــی و بــه همــت جوانــان ایــران 
ــار دیگــر بینــی کارگــزاران  ــان مقاومــت، ب و جوان
ــده خواهــد شــد. ــه خــاک مالی نظــام ســلطه ب
ــه  ــا راه مقابل ــه ای، تنه ــت هللا خامن ــرت آی حض
بــا نفــوذ و طمــع ورزی قدرت هــای ســلطه گر 
ــا  ــی ملت ه ــاس توانای ــکا را احس ــژه آمری به وی

و دولت هــای منطقــه و بکارگیــری آن، دانســتند 
و تأکیــد کردنــد: اگــر مــا کوتــاه بیاییــم، دشــمن 

جلــو خواهــد آمــد.
ایشــان در همیــن خصــوص بــه گســتاخی و 
وقاحــت آمریــکا در قضیــه برجــام اشــاره کردنــد 
و افزودنــد: آنهــا در ایــن موضــوع، هــر روز از 
خــود یــک شــرارت و یــک شــیطنت نشــان 
مــی دهنــد کــه نشــانگر صحــت فرمایــش امــام 
ــزرگ  ــیطان ب ــکا را ش ــه آمری ــت ک ــوار اس بزرگ
ــده  ــاالت متح ــم ای ــًا رژی ــد، و حقیقت می خواندن

آمریــکا خبیث تریــِن شــیطان ها اســت.
ــر  ــاه ب ــروری کوت ــا م ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
علــت تــاش و رویکــرد علمــی دانشــمندان 
ــته ای  ــش هس ــه دان ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ایران
گفتنــد: بــر اســاس بــرآورد کارشناســی و دقیــق 
متخصصــان، کشــور تــا چنــد ســال آینــده بــرای 
ــزار  ــل 20 ه ــد حداق ــود، نیازمن ــرق خ ــن ب تأمی
ــته  ــای هس ــدی از نیروگاه ه ــرق تولی ــگاوات ب م
ــران  ــت ای ــاس مل ــن اس ــر همی ــت و ب ای اس
بــرای تأمیــن نیــاز خــود، به دنبــال یــک مســیر 
علمــی و عملــی و یــک اقــدام مشــروع و صحیح 
و بی خطــر رفــت امــا آمریــکا کــه مخالــف 
ــا  ــر ملته ــران و دیگ ــت ای ــی مل ــرفت علم پیش
اســت، در مقابــل ایــن حرکــت مشــروع ایســتاد 

و تحریم هــای ظالمانــه را تحمیــل کــرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: مســئوالن 
ــره  ــه مذاک ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــور ب کش
کننــد و از بخشــی از حــق خــود نیــز صرف نظــر 
ــا امــروز  ــا تحریم هــا برداشــته شــود ام ــد ت کنن
می بینیــم علی رغــم همــه قرارهــا و تعهدهــا 
برخــورد  مذاکــرات،  در  فــراوان  بحث هــای  و 
ــًا  ــرات و نتیجــه آن، کام ــن مذاک ــا ای ــکا ب آمری

ــت. ــه اس ــه و زورگویان ــه، قلدرمآبان ظالمان
ایشــان بــا طــرح ایــن ســؤال کــه »ملــت ایــران 
ــه  ــت خصمان ــن حرک ــل ای ــئوالن در مقاب و مس
ــد؟«  ــام دهن ــد انج ــی بای ــه اقدام ــمن، چ دش
ــه ســردمداران  ــد ب ــد: مســئوالن بای ــد کردن تأکی
ــات  ــکا اثب ــده آمری ــاالت متح ــم ای ــِد رژی فاس
ــتند و  ــی هس ــود متک ــردم خ ــه م ــه ب ــد ک کنن
ملــت ایــران کــه ملتــی مقتــدر اســت، بــه برکــت 
اســام، زیــر بــار زور نمــی رود و کُرنــش نخواهــد 

کــرد.
ــا  ــد: آمریکایی ه ــامی افزودن ــاب اس ــر انق رهب
ــر مواضــع شــرافتمندانه و  بداننــد ملــت ایــران ب
ــه خــود خواهــد ایســتاد و در مســائل  قدرتمندان
ــینی  ــی، عقب نش ــع مل ــه مناف ــوط ب ــِم مرب مه
ــدارد و  ــی ن ــوری اســامی معن در قامــوس جمه

ــت. ــد رف ــش خواه پی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
اگــر زورگویــی و قلدرمآبــی  بدانــد،  دشــمن 
در نقــاط دیگــر جهــان جــواب می دهــد، در 
جمهــوری اســامی، جــواب نخواهــد داد و ایــن 
ــت. ــتاده اس ــدر ایس ــت قامت و مقت ــام، راس نظ

ایشــان، علــت خصومــت ورزی روزافــزون بــا 
ــای  ــرای ملت ه ــی ب ــران را »الهام بخش ــت ای مل
ــد: مســئوالن فاســد،  دیگــر« دانســتند و افزودن
دروغگــو و فریبــکارِ آمریــکا، وقیحانــه ملــت ایران 
ــی  ــه دروغ گوی ــامی را ب ــوری اس ــام جمه و نظ
ایــران  ملــت  حالی کــه  در  می کننــد،  متهــم 
صادقانــه حرکــت و اقــدام کــرده و صادقانــه نیــز 

ــا آخــر خواهــد پیمــود. ــن مســیر را ت ای

ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــامی خط ــاب اس ــر انق رهب
آمریکایــی تأکیــد کردنــد: دروغگو شــما هســتید؛ 
دروغگــو کســانی هســتند کــه بــرای هیــچ ملتی، 
ســعادت و خوشــبختی قائــل نیســتند و تامیــن 
منافــع نامشــروع خــود را بــه هــر قیمتــی جایــز 

می داننــد.
ــت  ــد: مل ــه ای افزودن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــت  ــر حرک ــت و ه ــتاده اس ــم ایس ــران محک ای
بــا  برجــام،  قضیــه  در  نظــام ســلطه  غلــط 

مواجــه  اســامی  جمهــوری  عکس العمــل 
خواهــد شــد.

ــه  ــود، ب ــخنان خ ــی س ــش پایان ــان در بخ ایش
موضــوع تصادفــات جــاده ای اشــاره کردنــد 
ــق،  ــزی دقی ــه ری ــزوم برنام ــر ل ــد ب ــا تأکی و ب
ــا ایــن مســئله  ــه ب ــرای مقابل ســریع و جامــع ب
و موضوعاتــی همچــون مقابلــه بــا قاچــاق مــواد 
ــات  ــد: در موضــوع تصادف مخــدر و اشــرار، گفتن
جــاده ای بایــد نیــروی انتظامــی و دســتگاه های 
دیگــر همچــون وزارت راه و مراکــز صنعتــی، 
ســهم خــود را در جلوگیــری از بــروز چنیــن 
ــا  ــد و ب ــواری مشــخص کنن ــخ و ناگ حــوادث تل
ــود را  ــه خ ــف، وظیف ــاط ضع ــردن نق ــرف ک برط

ــد. ــام دهن انج
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــه مســئوالن 
دولــت بــرای کمــک بــه نیــروی انتظامــی، تأکیــد 

کردنــد.
اشــتری  ســرتیپ  ســردار  مراســم،  ایــن  در 
فرمانــده نیــروی انتظامــی در ســخنانی بــا بیــان 
اینکــه خادمــان مــردم در ایــن نیــرو برآننــد تــا 
ــزاری  ــام و خدمتگ ــرای نظ ــته ب ــی شایس پلیس
ــرای مــردم باشــند، افــزود: »ارتقــای  بی منــت ب
توانمندی هــای مأموریتــی و رزمــی«، »تشــکیل 
ــتمر از  ــت مس ــی«، »مراقب ــای عملیات قرارگاه ه
ــران در  ــا اخال گ ــان ب ــه بی ام مرزهــا« و »مقابل
نظــم و امنیــت عمومــی« ســرلوحه برنامه هــای 

ــروی انتظامــی اســت. نی
علــوم  دانشــگاه  فرمانــده  بختیــاری  ســردار 
انتظامــی نیــز گزارشــی از اقدامــات و برنامه هــای 
علمــی، فرهنگــی، آموزشــی و تقویــت تــوان 

ــرد. ــان ک ــگاه بی ــن دانش ــی ای رزم
در ایــن مراســم تعــدادی از فرماندهــان، مدیــران 
و اســاتید نمونــه دانشــگاه علــوم انتظامــی، 
هدایــای خــود را از دســت فرمانــده کل قــوا 
دانشــجویان  نماینــده  دو  و  دریافــت کردنــد 
ــه و  ــت درج ــه دریاف ــر ب ــگاه مفتخ ــن دانش ای
سردوشــی شــدند.اجرای طــرح میثــاق بــا شــهدا 
و رزمایــش میدانــی، بخــش دیگــری از مراســم 
دانش آموختگــی دانشــگاه علــوم انتظامــی بــود.

ــر  ــای حاض ــم، یگان ه ــن مراس ــن در ای همچنی
در میــدان از مقابــل فرمانــده کل قــوا رژه رفتنــد.

فرمانده معظم کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی:

هر حرکت غلط در برجام با عکس العمل 
جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد 

سردار کارگر در نشست خبری 
مطرح کرد؛

 برگزاری هزار و 500 برنامه 
در سراسر کشور به مناسبت 

هفته دفاع مقدس
ــاع  ــه دف ــزی گرامیداشــت هفت ــس ســتاد مرک رئی
مقــدس گفــت: هــزار و 500 برنامــه اصلــی بــه 
مناســبت ایــن هفتــه در سراســر کشــور برگــزار 
می شــود. ســردار بهمــن کارگــر رئیــس ســتاد 
و  دفــاع مقــدس  مرکــزی گرامیداشــت هفتــه 
رئیــس بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 

ــبت  ــه مناس ــری ب ــت خب ــدس در نشس ــاع مق دف
ــنبه  ــروز یکش ــح دی ــه صب ــدس ک ــاع مق ــه دف هفت
ــزار  ــور برگ ــان ن 26 شــهریور در ســتاد مرکــزی راهی
شــد اظهــار کــرد: هفتــه دفــاع مقــدس امســال بــا 
دهــه اول مــاه محرم الحــرام همزمــان شــده اســت 
و همانگونــه کــه انقــاب اســامی از واقعــه عاشــورا 
ــوری  ــدس جمه ــاع مق ــت، دف ــه اس ــأت گرفت نش
ــزرگ درس  ــه ب ــن واقع ــز از ای ــران نی ــامی ای اس

ــت. ــه اس گرفت
ــه  ــزار و 500 برنام ــه ه ــان اینک ــا بی ــر ب ــردار کارگ س
اصلــی بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در 
سراســر کشــور برگــزار می شــود گفــت: برخــی 

از هفتــه  برنامه هــا چــون همایــش پیــاده روی 
گذشــته آغــاز شــده اســت و برخــی برنامه هــا 
ــاع  ــوتان دوران دف ــت پیشکس ــد نکوداش ــز مانن نی

مقــدس از ۳0 شــهریور مــاه آغــاز می شــود.
ــاع  ــه دف ــزی گرامیداشــت هفت ــس ســتاد مرک رئی
ــه  ــر چ ــزاری ه ــرای برگ ــرد: ب ــح ک ــدس تصری مق
ــدس  ــاع مق ــه دف ــت هفت ــم گرامیداش ــر مراس بهت
ــتور  ــت دس ــت دول ــه وزرا و هیئ ــور ب ــس جمه رئی
ــای  ــن ج ــه ای ــت ک ــای الزم را داده اس همکاری ه

ــیار دارد. ــندی بس خرس
ــدس  ــاع مق ــه دف ــال هفت ــعار امس ــاره ش وی درب
ــدس  ــاع مق ــه دف ــرد: شــعار امســال هفت ــار ک  اظه

ــا  ــی برنامه ه ــت و در تمام ــی ام«  اس ــن انقاب » م
ــور  ــان ن ــدس و راهی ــاع مق ــای دف ــم از برنامه ه اع

ایــن شــعار گفتــه مــی شــود.
ســردار کارگــر بــا بیــان ایــن موضــوع کــه برنامه های 
هفتــه دفــاع مقــدس از جمعــه ۳1 شــهریور آغــاز و 
تــا 7 مهــر مــاه ادامــه خواهــد داشــت افــزود: اولیــن 
روز هفتــه دفــاع مقــدس کــه روز جمعــه اســت بــه 
نــام معنویــت، اقتــدار و ســامت نیروهــای مســلح 
نامگــذاری شــده اســت کــه در آن برنامه هــای 
فراوانــی از جملــه رژه نیروهــای مســلح بــه صــورت 
ویــژه در تهــران و بندرعبــاس و در ســایر نقــاط کشــور 

ــود. ــزار می ش برگ

هفته دفاع مقدس

امروز دوشنبه 27 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 530 روزنامه2
سیاسـت

،،
ملــت ایــران محکــم ایســتاده اســت 
و هــر حرکــت غلــط نظــام ســلطه 
در قضیــه برجــام، بــا عکــس العمــل 
جمهــوری اســامی مواجــه خواهــد 

شــد. 

حجــت االســام محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه 
قضائیــه در یکصــد و هجدهمیــن نشســت خبــری 
ــه دفــاع مقــدس  خــود ضمــن گرامیداشــت هفت
و یــاد شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــا  ــد ت ــاری کن ــا را ی ــد م ــم خداون ــت: امیدواری گف
ــم  ــا را پاســداری کنی ــات آنه خــون شــهدا و زحم
و فرامــوش نکنیــم کــه در آغــاز انقــاب در ســال 
59 کــه در محاصــره بودیــم در یــک جنــگ نابرابــر، 
ایــن مــردم متدیــن بودنــد کــه بــا ایمــان بــه خــدا 
و تــوکل بــه خــدا توانســتند همــه ایــن مراحــل را 

پشــت ســر بگذارنــد.
ــا همــه تروریســت ها و  ــن مــردم ب ــزود: ای وی اف
ــد و تحریم هــای  ــارزه کردن داعش هــای آن روز مب
را پشــت سرگذاشــتند،  امــروز  تــا  تاریــخ  آن 

امیدواریــم اینهــا فرامــوش نشــود و بدانیــم ایــن 
ــم زده اســت. ــی را رق ــاق بزرگ ــت چــه اتف مل

ســخنگوی قــوه قضائیــه ادامــه داد: یکــی از 
توقعــات مــردم ورود بیشــتر قــوه قضاییــه در 
ــط  ــم توس ــا ه ــت، م ــه اس ــوق عام ــوع حق موض
از  بازرســی کل کشــور  دادســتان کل کشــور و 
ــم و  ــوزه ورود کرده ای ــن ح ــل در ای ــال های قب س
تــاش شــده تــا ایــن مــوارد احصــا شــود و بعــد از 

ــد. ــدی کن ــت بن ــوارد اولوی ــن م ــه ای ان ب
وی افــزود: پــس از اولویــت بنــدی در حــد مقــدور 
ــه آنهــا رســیدگی می شــود، البتــه از دولتمــردان  ب
هــم می خواهیــم بــه ایــن مــوارد توجــه کنــد کــه 
یکــی از ایــن مــوارد تصادفــات جــاده ای اســت کــه 
در همــه دنیــا وجــود دارد امــا در کشــور مــا تلفــات 

آن زیــاد اســت.
بــا ســامت  می شــود  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
ــل و  ــل و نق ــرل بیشــتر وســایل حم ــا و کنت راه ه
ــل در  ــل و نق ــردن شــرکت های حم ــد ک ــا متعه ب
ــه  ــی ک ــتر و امورات ــده بیش ــتخدام رانن ــت اس جه
عمومــا می توانــد بــرای کاهــش تلفــات جــاده ای 
ــم و  ــی را انجــام دهی ــد، اقدامــات خوب کمــک کن
امیدواریــم وزارت راه و ســایر وزارتخانه هــا نیــز 

ــد. ــاش کنن ــات ت ــش تلف ــرای کاه ب
ــی  ــه یک حجــت االســام محســنی اژه ای در ادام
دیگــر از مــوارد خواســت مــردم را امنیــت ســرمایه 
ــرد و گفــت: برخــی از شــرکت های  ــام ب گــذاری ن
لیزینگــی باعــث آن شــده اند کــه امنیــت مالــی و 
ســرمایه گــذاری مــردم بــه خطــر بیفتــد کــه ایــن 

ــزوم توجــه بیشــتر دولــت را می خواهــد. امــر ل
ــوع  ــر موض ــد ب ــت اوالً بای ــه دول ــزود: البت وی اف
اشــتغال زایــی و اســتفاده از ســرمایه هــای مــردم 
ــر مؤسســات  ــارت ب ــه موضــوع نظ ــد از آن ب و بع

ــد. ورود کن
ســخنگوی قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: دولــت و 
رســانه ها موظــف هســتند در جریــان پیشــگیری 
از وقــوع جــرم بیشــتر نقــش آفرینــی کننــد البتــه 
دســتگاه قضایــی هــم وظایفــی دارد کــه در حــال 

انجــام اســت.
اژه ای درخصــوص امنیــت و آرامــش جامعــه نیــز 
گفــت: برخــی مــوارد شــاید بــه چشــم نیایــد ولــی 
ــا  ــد کــه یکــی از آنه آرامــش جامعــه را برهــم بزن

همیــن آثــار اســتفاده از فضــای مجــازی اســت.
وی افــزود: در ســال 96 قتل هــای فجیــع نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبل بیشــتر شــده اســت، 
البتــه نمی گوییــم همــه اش آثــار فضــای مجــازی 

ــت از آن  ــی ها حکای ــی کارشناس ــا برخ ــت ام اس
ــوده  ــر نب ــی تاثی ــم ب ــه فضــای مجــازی ه دارد ک

اســت.
معــاون اول قــوه قضاییــه تصریــح کــرد: البتــه در 
کنــار فضــای مجــازی موضــوع مــواد روان گــردان 
ــن  ــال همی ــرای مث ــت، ب ــر نیس ــی تاثی ــم ب ه
جنایــت اتوبــان تهــران - قــم کــه یــک نوجوانــی 
ــده  ــرح ش ــه مط ــاس آنچ ــید براس ــل رس ــه قت ب
انگیزه هــا همیــن فضــای مجــازی و مصــرف مــواد 

ــردان اســت. روانگ
ــه دادســتان کل  ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
کشــور از ســاخت چنــد هــزار ویــا در گــرگان خبــر 
ــوص  ــی درخص ــه اقدام ــد چ ــال بفرمایی داده، ح
ــت:  ــواری شــده اســت؟ گف ــن خ ــا زمی ــارزه ب مب
یکــی از مســائلی کــه قــوه قضاییــه را درگیــر خــود 
کــرده اســت همیــن زمیــن خــواری اســت و البتــه 

ــد. ــن حــوزه ورود جــدی کن ــت در ای ــد دول بای

سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود تشریح کرد:

نقش فضای مجازی در افزایش قتل های فجیع در سال 96

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــته ای مجل ــه هس ــس کمیت رئی
ــح برجــام  ــکا نقــض مجــدد و صری ــر آمری تحریم هــای اخی

اســت، خواســتار تصمیم گیــری جــدی 
ــر  ــات نظــارت ب و شــفاف از ســوی هی

ــد. ــام ش ــرای برج اج
ــور در  ــی ذوالن ــام مجتب ــت االس حج
بــه تحریــم 7 شــخص و  واکنــش 
ــه  ــی از ســوی وزارت خزان شــرکت ایران
داری آمریــکا و نیــز مصوبــه اخیــر 

کنگــره آمریــکا بــرای ممنوعیــت فــروش هواپیمــا بــه ایــران 
اظهــار داشــت: قطعــا تحریــم هــای وزارت خزانــه داری 
ــد محســوب مــی شــود و جــزء مــوارد نقــض  ــم جدی تحری
ــت  ــاره ممنوعی ــکا درب ــره آمری ــه کنگ ــت و مصوب ــام اس برج
فــروش هواپیمــا نیــز مخالــف نــص صریــح برجــام و ناقــض 

ــت. ــند اس ــن س ای
وی افــزود: یکــی از مــواردی کــه بــه طــور صریــح و مصداقــی 
در برجــام آمــده، برداشــتن تحریــم فــروش هواپیمــا و 

ــت. ــروش اس ــس از ف ــات پ ــات و خدم قطع

رئیــس کمیتــه هســته ای مجلــس تاکیــد کــرد: از نظــر مــا 
ــر  ــارت ب ــی نظ ــات عال ــده و هی ــض ش ــددا نق ــام مج برج
اجــرای برجــام نیــز بایــد نســبت بــه این 
ــری  ــم گی ــر و تصمی ــام نظ ــاله اع مس
کنــد و ایــن مســئله را کــه چــه اقدامــی 
ــف  ــن تکلی ــرد، تعیی ــورت بگی ــد ص بای

ــد. کن
البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  ذوالنــور 
مجلــس شــورای اســامی هــم بــه 
وظیفــه خــودش عمــل مــی کنــد و در اولیــن جلســه 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی ایــن موضــوع را 

بررســی و اتخــاذ تصمیــم خواهــد کــرد.
وی دربــاره انتقادهــای کارشناســان نســبت بــه نحــوه عملکرد 
و واکنــش هیــات نظــارت بــر برجــام در مــوارد گذشــته نقــض 
ــه ای از  ــام هزین ــت: در برج ــار داش ــته ای، اظه ــق هس تواف
ــد از  ــد بتوانن ــت پرداخــت شــده و االن مــردم بای کیســه مل
ــم  ــد ه ــای جدی ــم ه ــد؛ تحری ــتفاده کنن ــام اس ــع برج مناف

منافــع مــردم را ضایــع مــی کنــد.

حجت االســام والمســلمین حســن روحانــی پیــش از عزیمــت 
بــه نیویــورک بــرای حضــور در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

در جمــع خبرنــگاران در فــرودگاه مهرآبــاد 
ــت:  ــفر گف ــن س ــای ای ــاره برنامه ه درب
اجــاس ســاالنه مجمع عمومی ســازمان 
ــیاری  ــران بس ــور س ــا حض ــه ب ــل ک مل
از کشــورها برگــزار می شــود، فرصــت 
مناســبی بــرای آن اســت کــه صــدا و نظر 
ملــت ایــران بــه گــوش جهانیــان رســیده 

و شــبهات و ســواالتی کــه بعضــًا میــان افــکار عمومــی آمریــکا و 
ــز زدوده شــود. غــرب وجــود دارد نی

ــع  ــخنرانی در مجم ــار س ــرد: در کن ــه ک ــور اضاف ــس جمه ریی
ــا مدیــران  ــه ای ب عمومــی ســازمان ملــل نشســت های جداگان
ــال  ــمندان فع ــت مداران و اندیش ــانه ها، سیاس ــئوالن رس و مس
ــامی  ــران اس ــا رهب ــتی ب ــی، نشس ــکده های آمریکای در اندیش
ــن  ــه در ای ــت ک ــم داش ــم خواهی ــان مقی ــا ایرانی ــداری ب و دی
نشســت ها مســایل الزم تبییــن و توضیــح داده خواهــد شــد.

ــی  ــای جنب ــاس و برنامه ه ــن اج ــت: ای ــار داش ــی اظه روحان

آن فرصتــی اســت تــا در گفتگوهــا و دیدارهــای مختلــف 
مطالــب بــرای مــردم آمریــکا و مــردم جهــان بیــان شــود، چــرا 
ــاره کشــورهای  کــه معمــواًل تبلیغــات درب
ــا  ــان ب ــران در جه ــه ای اســامی و از جمل

ــه دارد. ــت فاصل واقعی
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه دیــدار 
خــود بــا ســران برخــی از کشــورها از 
جملــه بلژیــک، اتریــش، فرانســه، ژاپــن، 
ــوی،  ــی و بولی ــای جنوب پاکســتان، آفریق
تصریــح کــرد: در اجــاس ســران بســیاری از کشــورها از 
قاره هــای مختلــف حضــور دارنــد کــه در حــد فرصــت بــا آنهــا 
ــه ای و  ــه، مســایل منطق ــط دوجانب ــاره رواب ــرده و درب ــدار ک دی
جهــان و موضوعاتــی نظیــر برجــام و بحــران میانمــار بــا آنــان 
گفتگــو خواهیــم کرد.رییــس جمهــور گفــت: امــروز در شــرایطی 
هســتیم کــه بایــد از فضــای بوجــود آمــده در ارتبــاط ایــران بــا 
جهــان بهــره ببریــم همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری تأکیــد 
ــا کشــورهای  ــط گســترده و ســازنده ب ــال رواب ــه دنب ــد، ب کردن

ــتیم. ــان هس ــه و جه ــت در منطق دوس

رئیس کمیته هسته ای مجلس:

هیئت نظارت، جدی تصمیم بگیرد
رییس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک مطرح کرد:

تبلیغات درباره ایران در جهان با واقعیت فاصله دارد 

سرمقاله
 سبک زندگی اسالمی: 

قرائات و غایات
پاره نخست

 نویسنده و پژوهشگر   
دکتر سعید شریفی 

 چــرا کــه آنچــه هســت کارکــرد و محصــول زیســتن 
ــن  ــًا ای ــن رو صرف ــه اســامی اســت؛ از ای در جامع
مفهــوم امــری شــعاری و هدفمنــد بــا اغــراض 
سیاســی اســت. بــه گونــه ای کــه »خاقیــت«، 
»عاقــه«، »ذوق« فــردی را بــا ادبیاتــی کامــًا 
ــد و  ــدود می کن ــن مح ــه پایی ــاال ب ــزی و از ب تجوی
ــبک  ــا س ــن معن ــه در ای ــرد ک ــل ک ــوان تحلی می ت
نهــاد  تفــوق  بــرای  ابــزاری  اســامی  زندگــی 
سیاســت بــر شــئون زندگــی اجتماعــی آحــاد افــراد 
ــرد در  ــهم ف ــه س ــت ک ــی اس ــه عرصه های و ورود ب
ــت. نمی تــوان انــکار کــرد  تعییــن آن بیشــتر اس
کــه آنچــه هســت نتیجــه و پیامــد جمیــع عناصــری 
اســت کــه در طــول چندیــن ســال بــر عرصــه زندگی 
اجتماعــی افــراد تأثیــر گــذار بــوده و آحــاد اعضــای 
ــد  ــه انتخــاب زده ان ــه در ســاختاری دســت ب جامع
کــه هیــچ نتیجــه ای )ســبک زندگــی( بهتــر از ایــن 
ــی  ــه نوع ــت نتیج ــه هس ــد. آنچ ــت باش نمی توانس
ــت  ــی اس ــت سیاس ــا حاکمی ــه ب ــدال و مخاصم ج
ــته  ــم داش ــه ه ــک ب ــبتًا نزدی ــرد نس ــه دو کارک ک
ــات  ــای ترجیح ــر مبن ــتن ب ــت »زیس ــت؛ نخس اس
دلبخواهانــه« و توجیــه آن بــر مبنــای »مبانــی 
حاکــم« و دیگــر نزدیــک کــردن ترجیحــات عرصــه 
»خصوصــی« بــر حســب »منافــع« بــه عرصــه 
ــر و  ــه تظاه ــت ک ــن رو اس ــم از ای ــی«؛ ه »عموم
دوگانگــی رفتــاری، در عرصــه فضــای عمومــی 
و خصوصــی بــا ایــن پیــش فــرض کــه ســهم 
افــراد  انتخاب هــای  و  ترجیحــات  در  عقانیــت 
رواج  اســت  »منافــع« شــخصی  تابــع  جامعــه 
دیگــر ســبک  تعبیــری  در  بیشــتری می گیــرد. 
ــا  ــوب ب ــه شــیوه ای مطل ــه مثاب ــی اســامی ب زندگ
ــود  ــی می ش ــن معرف ــی و ممک ــاخص هایی عمل ش
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ن ــت ول ــاد سیاس ــه نه ــه دغدغ ک
ابــزار تفــوق بلکــه بــه عنــوان واکنشــی »مســئوالنه« 
ــده  ــه دی ــراد جامع ــی اف ــی اجتماع ــال زندگ در قب
ــر از  ــوان بهت ــه می ت ــر چگون ــن تعبی می شــود. در ای
آنچــه »هســت«، »بــود«؛ پیــش فــرض ایــن بهتــر 
بودگــی، زیســتن بــه ســبک اســامی اســت کــه بــر 
زیســتن موجــود ترجیــح داده می شــود. پرداختــن 
ــطح و  ــتردگی س ــل گس ــه دلی ــوع ب ــن موض ــه ای ب
عمــق مســتلزم عطــف توجــه بســیار اســت. از ایــن 
رو در پــاره نگاشــت هایــی بــه همیــن مضمــون کــه 
ــن  ــای وط ــی کیمی ــای آت ــماره ه ــرور در ش ــه م ب
طبــع مــی شــود نگارنــده قصــد دارد صــورت بنــدی 
ســبک زندگــی اســامی، ضرورتهــا و الزامــات و 
امــکان منــدی را بــا چالــش هــای فــرا روی تحقــق 
ــه  آن طــرح کــرده و نگاهــی متفــاوت و انتقــادی ب
ــران داشــته  وضعیــت ســبک زندگــی در جامعــه ای

باشــد.

ادامه از صفحه اول



فناوری
 شیائومی می میکس

2 در 58 ثانیه تمام شد
بــر اســاس گــزارش جدیــد، موجــودی اولیــه گوشــی 
بــدون حاشــیه شــیائومی مــی میکــس ۲ در کمتــر 

از یــک دقیقــه بــه اتمــام رســیده اســت. 
جدیــد  نســل  از  به تازگــی  شــیائومی،  شــرکت 
گوشــی بــدون حاشــیه خــود یعنــی شــیائومی مــی 
میکــس ۲ رونمایــی کــرده اســت. ایــن مــدل کــه بــا 
ــن  ــی میکــس در ســال ۲۰۱۶ جایگزی شــیائومی م
فبلــت  همــراه  بــه  گذشــته  هفتــه  می شــود، 
میــان رده مــی نــوت ۳ معرفــی شــد و از نمایشــگر 

ــت.  ــوردار اس ــه برخ ــدون لب ب
ــیه  ــدون حاش ــی ب ــوان گوش ــس ۲ به عن ــی میک م
ــروش  ــه ف ــن ب ــی در چی ــیائومی، به تازگ ــد ش جدی
ــد  ــا می کن رســیده اســت و شــرکت شــیائومی ادع
ــک  ــر ی ــی در کم ت ــن گوش ــه ای ــودی اولی ــه موج ک
دقیقــه یــا به طــور دقیق تــر، در ۵۸ ثانیــه بــه اتمــام 

رســیده اســت. 
ــر  ــزار نف ــام شــده، بیشــتر از ۱۰۰ ه ــه اع ــور ک آن ط
ــد  ــس ۲ را پیش خری ــی میک ــیائومی م ــی ش گوش

کرده انــد.

 نیکون دوربین بدون آینه 
فول فریم تولید می کند

ــق و  ــم تحقی ــر تی ــط مدی ــده توس ــات ارائه ش اطاع
توســعه نیکــون نشــان از ایــن دارد کــه ایــن شــرکت 
ــه فــول  ــدون آین درصــدد عرضــه ی یــک دوربیــن ب

فریــم بــه بــازار اســت. 
ــه در  ــی ک ــت کمپانی های ــده اس ــی ش ــو مدع گوت
ــه فعالیــت  ــدون آین ــه ی تولیــد دوربین هــای ب زمین
ــه  ــه ای ب ــان حرف ــاز عکاس ــد نی ــد، نمی توانن می کنن
ــا  ــد. وی ب ــن کنن ــه را تأمی ــدون آین ــای ب دوربین ه
نــام بــردن از کمپانی هایــی نظیــر فوجی فیلــم، 
فاقــد  را  ایــن کمپانی هــا  ســونی،  و  الیمپــوس 
حرفــه ای  عکاســان  تغذیــه  بــرای  محصوالتــی 

می دانــد. 
وجــود  بــا  را  ســخنان گوتــو  نمی تــوان  البتــه 
آن چنــان کــه  ســونی   a9 نظیــر  دوربین هایــی 
ــه  ــم ک ــان کنی ــد اذع ــه بای ــرد. البت ــد ک ــد، تأیی بای
ــای  ــون دوربین ه ــه همچ ــدون آین ــای ب دوربین ه
DSLR در کاربردهــای حرفــه ای چنــدان مــورد 

نمی گیرنــد. قــرار  اســتفاده 

 Arrow ساعت هوشمند 
با دوربین ۳۶۰

ســاعت هوشــمند جدیــد Arrow فقــط ۱۵۰ دالر 
قیمــت دارد و بــه یــک دوربیــن بــا قابلیــت چرخش 
۳۶۰ درجــه مجهــز شــده اســت. ایــن محصــول بــه 
یــک دوربیــن ۱۰۸۰p اچ دی مجهــز شــده کــه امــکان 

چرخــش ۳۶۰ درجــه دارد. 
بــا  دوربیــن  ایــن  کنیــم  اشــاره  بایــد  البتــه 
دوربین هــای ۳۶۰ درجــه فــرق دارد و در واقــع 
ــیه ی  ــواه در حاش ــکان دلخ ــد آن را روی م می توانی
امــکان ثبــت  نمایشــگر، بچرخانیــد؛ در نتیجــه 
ــد  ــترس خواه ــف در دس ــای مختل ــس از زوای عک

ــود.  ب
ــه ۸ گیگابایــت حافظــه ی  ایــن ســاعت هوشــمند ب
و  تصاویــر  می توانیــد  و  شــده  مجهــز  داخلــی 

ویدیوهــای مختلــف را روی آن ذخیــره کنیــد.

کوتاه اخبار 

خیال بدحساب ها راحت شد
بــا رأی دیــوان عدالــت اداری، بخشــنامه زمــان 
رفــع ســوءاثر چــک برگشــتی ابطــال شــد و زمــان 
انتظــار بــرای مشــتریان بدحســاب بانک هــا جهــت 
گرفتــن چــک برگشــتی، کمتــر از رویــه قبلــی شــد. 
بــا وجــودی کــه مخاطبــان زیــادی دربــاره مشــکات 
ناشــی از چک هــای بــی محــل در بــازار، بارهــا 
در ســرویس مشــکات مــردم گایــه کرده انــد، 
دیــوان عدالــت اداری تصمیــم گرفــت دادن دســته 
ــک  ــه چ ــا ک ــاب بانکه ــتریان بدحس ــه مش ــک ب چ
برگشــتی دارنــد، راحت تــر شــود، چــون ایــن نهــاد، 
ــای  ــر چکه ــوء اث ــع س ــان رف ــه زم ــنامه ای ک بخش
برگشــتی را 7 ســال اعــام کــرده بــود مغایــر قانــون 
ــن  ــون، ای ــق قان ــرد طب ــام ک ــخیص داد و اع تش

ــد ۳ ســال باشــد. ــان بای زم

نهایی شدن قیمت ۳ فرآورده لبنی 
تا دوهفته دیگر

دبیــر انجمــن لبنــی اظهــار امیــدواری کــرد ســازمان 
ــی را  ــرآورده لبن ــه ف ــی س ــت قیمت ــت وضعی حمای
ــا دو هفتــه آینــده نهایــی کنــد و گفــت: پرداخــت  ت
فــاز ســوم مشــوق صادراتــی بــه دلیــل عــدم تأمیــن 

منابــع مالــی باتکلیــف مانــده اســت. 
رضــا باکــری اظهارداشــت: فــاز ســوم مشــوق 
و  نشــده  پرداخــت  هنــوز  لبنیــات  صادراتــی 
ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرده منابــع 
کافــی بــرای پرداخــت آن در اختیــار نــدارد بنابرایــن 
ــع انجــام  ــن مناب ــه تأمی ــی ک ــا زمان ــن مســاله ت ای
ــری از  ــش دیگ ــت. وی در بخ ــف اس ــود باتکلی ش
ســخنان خــود دربــاره تعییــن تکلیــف قیمــت ســه 
فــرآورده لبنــی شــیر، ماســت و پنیــر کــه قــرار بــود 
ســازمان حمایــت دربــاره آنهــا تصمیــم گیــری کنــد، 
گفــت: بــرای ایــن ســه فــرآورده نیــز هنــوز تعییــن 
ــه اســت و بررســی ها ادامــه   تکلیــف صــورت نگرفت

دارد. 
رئیــس انجمــن صنایــع لبنــی بــا بیــان اینکــه 
ــن فرآورده هــا حــدود  ــی ای بررســی وضعیــت قیمت
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــت م هش
ــن  ــف ای ــده تکلی ــه آین ــرف دو هفت ــم ظ امیدواری

شــود. نهایــی  فرآورده هــا 

 نتایج رتبه بندی بانک ها 
مهرماه اعالم می شود

ــوز  ــه هن ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
بــرای تحقــق وعــده یکسان ســازی نــرخ ارز، زمــان 
داریــم و بــه تدریــج در حــال حرکــت بــه ســمت آن 
ــاه  ــا مهرم ــدی بانکه ــج رتبه بن ــت: نتای ــتیم، گف هس

ــود.  ــام می ش اع
ولــی هللا ســیف در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار مهــر 
در خصــوص آخریــن وضعیــت رتبه بنــدی نظــام 
بانکــی گفــت: بانــک مرکــزی دو طــرح را در رابطــه 
بــا رتبــه بنــدی بانکهــا دارد کــه یــک طــرح، در درون 
ــرون  ــه بی ــج آن ب ــه نتای ــت ک ــزی اس ــک مرک بان
اعــام نمی شــود و عمــق بازرســی و نظــارت بانــک 
ــام  ــرح اع ــاس ط ــر اس ــک، ب ــر آن بان ــزی ب مرک
شــده قبلــی اســت. ســیف در خصــوص زمــان 
ــات  ــه اقدام ــه ب ــا توج ــرخ ارز ب ــازی ن ــان س یکس
اخیــری همچــون حــذف ارز مســافرتی و افزایــش 
ــه تدریــج در حــال حرکــت  نــرخ مبادلــه ای گفت:ب
بــه ســمت یکســان ســازی نــرخ ارز هســتیم؛ البتــه 
مــن اشــاره کــردم کــه ایــن اقــدام، در اوایــل دولــت 
ــی  ــوز خیل ــس هن ــرد؛ پ ــی گی ــورت م ــم ص دوازده

ــم. فرصــت داری

Gh.Karimian@eskimia.ir
غالمحسین کریمیانکارشناس امور اقتصادی

معمــواًل زمانــی کــه در گزارش هــا اخبــار و 
ــخن  ــادی س ــای اقتص ــی پژوهش ه ــا حت ی
ــای  ــا واحده ــع ی ــکات صنای ــع و مش از موان
اقتصــادی در حوزه هــای مختلــف مطــرح 
ــی،  ــزرگ صنعت می شــود منظــور واحدهــای ب
ــی و ســاخت و ســاز  ــا بازرگان کشــاورزی و ی
ــه  ــل توج ــهم قاب ــال س ــن ح ــا ای ــت. ب اس
و  متوســط  و  و کارهــای کوچــک  کســب 
ــکان  ــز ام ــتغال و نی ــاد اش ــازده در ایج زودب
راه انــدازی ســاده تر آنهــا باعــث شــده تــا 
ــر  ــکات ب ــع و مش ــناخت موان ــی و ش بررس
ســر راه فعالیــت آنهــا اهمیــت قابــل توجهــی 

ــد.  ــته باش داش
ــزرگ  ــای ب ــه واحده ــت ک ــی اس ــه طبیع البت
اقتصــادی بیشــتر دیــده شــوند آنهــا بــا 
داشــتن قــدرت اقتصــادی از نظــر تعــداد 
ــا  ــد و ی ــود دارن ــه در اســتخدام خ ــی ک نیروی
میــزان تأثیــر گــذاری و نیــز روابــط اقتصــادی 
می تواننــد  دیگــر  دســتگاه های  بــا  خــود 
مشــکات خــود را مطــرح کننــد و صــدای خود 
ــا  ــانند ام ــزاران برس ــت گ ــوش سیاس ــه گ را ب
ــرای کســب و کارهــای خــرد کــه امــروزه در  ب
حــال رشــد هســتند و آینــده اقتصــاد ایــران را 

می ســازند اینطــور نیســت. 

صــدای صنعتگــران، بازرگانــان و یــا کشــاورزان 
ــاس کار  ــا مقی ــادی در کل ب ــاالن اقتص و فع
ــت  ــی اس ــدای ضعیف ــط ص ــک و متوس کوچ
و در اخبــار و گزارش هــا کمتــر بــه آن هــا 
ــام  ــار و ارق ــه از آم ــور ک ــا آنط ــد. ام می پردازن
بــه دســت می آیــد نیمــی از اشــتغال صنعتــی 
ــک  ــرد و کوچ ــای خ ــن بنگاه ه ــران در همی ای
صنعتــی رقــم می خــورد و 9۶ درصــد از تعــداد 
کل صنایــع ایــران را صنایــع کوچک و متوســط 

ــد.  ــکیل می دهن تش

ــش  ــس طــرح پای ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
فضــای کســب و کار را بــه صــورت فصلــی اجرا 
می کنــد و تشــکل های اقتصــادی سراســر 
کشــور در ایــن طــرح از مهمتریــن مشــکات 

خــود  فعالیتهــای  روی  پیــش  موانــع  و 
نظرســنجی می شــود بــرای مثــال در بهــار 
ــکل ها  ــن تش ــل ای ــن معض ــال مهمتری امس
مشــکل دریافــت تســهیات از بانک هــا و 
ــرای  ــران ب ــورس ای ــازار ســرمایه و ب ــف ب ضع
تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــود. حتــی از 
بدحســابی دولــت و مشــکات اقتصــادی نیــز 

ــد.  ــد بوده ان ــه من گل
امــا اگــر شــما از آرایشــگر محــل، یــا تعمیــرکار 
ــا مغــازه محــل خــود  ــا کارگاه کوچــک و ی و ی
بپرســید کــه مهمتریــن مشــکل کســب و 
ــه در پاســخ  ــد اســت ک ــا چیســت بعی کارآنه
از ضعــف بــازار ســرمایه و بــورس و یــا ضعــف 
ــن  ــل را مهمتری ــل و نق ــاخت های حم زیرس
مشــکل خــود بداننــد مشــکل ایــن مشــاغل و 

کســب و کارهــا چیســت؟ 
ــک  ــزارش ی ــس گ ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
تحقیــق را منتشــر کــرده اســت کــه در آن 
همیــن پرســش از مدیــران وصاحبــان 4۰ 
واحــد تولیــدی و خدماتــی خــرد در شــهرتهران 
ســؤال شــده اســت. البتــه طبیعــی اســت کــه 
مشــکات یــک واحــد تولیــدی کیــف و کفــش 
ــی  ــان تفاوت های ــده مبلم ــد کنن ــک تولی ــا ی ب
ــر ســر کســب و  ــه ب ــی ک ــًا موانع ــا مث دارد ی
ــع  ــا موان ــز وجــود دارد ب ــک شــیرینی پ کار ی
ــرای توســعه  ــا کتــاب فــروش ب یــک عطــار ی

ــا تأســیس فروشــگاه  ــود و ی کســب و کار خ
تفاوت هایــی دارد امــا در نهایــت از جمع بنــدی 
ــع  ــی از موان ــد درک کل ــن پاســخ ها می توان ای
ــه  ــرای هم ــه ب ــت ک ــرد داش ــب و کار خ کس
ــد. در  ــان باش ــرد یکس ــادی خ ــاالن اقتص فع
ــده  ــه عم ــید ک ــد پرس ــدی بای ــع بن ــن جم ای
مشــکات کســب و کار خــرد و اهــم مشــکات 

ــن واحدهــا چیســت؟  رشــد و توســعه ای
ــن  ــق مهمتری ــن تحقی ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
موانــع بــر ســرراه کســب و کار خــرد باالبــودن 
اجاره هاســت حــدود ۶۰ درصــد از پاســخگویان 
ــه  ــا را ب ــاره به ــق اج ــن تحقی ــؤاالت ای ــه س ب
عنــوان نخســتین مانــع بــرای شــروع یــا 
ــد.  ــام کرده ان ــود اع ــب و کار خ ــعه کس توس
ــا و  ــود تقاض ــاد، کمب ــاره  زی ــل اج ــد از عام بع
ــع دوم  ــل دوم و مان ــز عام ــازار نی ــود در ب رک
بازدارندگــی فعــاالن واحدهــای کوچــک و 

ــت.  ــط اس متوس
ناعادالنــه بــودن و باالبــودن نــرخ مالیــات هــم 
از جملــه عوامــل نارضایتــی فعــاالن اقتصــادی 

ــت.  ــود اس ــط ب ــک و متوس ــای کوچ واحده
ــادی  ــای اقتص ــان واحده ــا صاحب ــران ی مدی
کوچــک معتقــد بودنــد نظــارت ناکافــی دولت 
ــی و واردات  ــاد گمرک ــاق و فس ــوزه قاچ در ح
بــی رویــه باعــث شــده ســرمایه داران کوچــک 
از تأســیس و توســعه کســب و کارهــای خــود 
ــع و  ــن موان ــد از ای ــره بع ــد و باالخ ــاز بمانن ب
مشــکات فعــاالن واحدهــای اقتصــادی خــرد 
و کوچــک بــه ســخت بــودن دریافــت وام هــای 
بانکــی و دور از دســترس بــودن این تســهیات 

ــد. ــاره کرده ان اش
در پایــان بایــد گفــت کــه بــا وجــود ایــن 
مشــکات واحدهــای کوچــک قــادر بــه ایجــاد 
و  ســرمایه  انباشــت  تکنولوژیــک،  تحــول 
ــر  ــع ب ــز موان ــق و توســعه نیســتند و نی تحقی
ــای کوچــک و  ســر راه توســعه کســب و کاره
متوســط بــا مشــکات واحدهــای بــزرگ کامًا 
متفــاوت اســت و سیاســت گــزاری بــرای ایــن 
ــادی  ــای اقتص ــا و واحده ــروه از بنگاه ه دو گ
بایــد متناســب بــا شــرایط آنهــا صــورت گیــرد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

 اجاره بها،مهمترین مشکل 
کسب و کارهای خرد

آمارهــای وارداتــی پنــج مــاه اول ســال جــاری گویای آن اســت 
کــه واردات مکمل هــای دارویــی بــرای خرده فروشــی و در 
قســمت کاالهایــی کــه تولیــد داخلــی مشــابه ندارنــد، نســبت 
بــه ســال گذشــته از نظــر وزنــی 7۰.7۵ درصــد کاهــش داشــته 
ــای  ــه مکمل ه ــت ک ــای آن اس ــی گوی ــای گمرک ــت. آماره اس
دارویــی کــه تولیــد داخلــی مشــابه ندارنــد و در مقیــاس 
ــوب  ــور محس ــی کش ــن کاالی واردات ــی چهاردهمی خرده فروش
ــی را  ــل توجه ــم قاب ــر ارزش ارزی رق ــه از نظ ــوند اگرچ می ش
بــه خــود اختصــاص می دهنــد امــا بــه اســتناد آمارهــا نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل واردات ایــن کاالهــا بیــش از 7۰ 
درصــد از نظــر وزنــی کاهــش داشــته اســت. بــر ایــن اســاس 
ــل  ــن مکم ــر ۸۶4 ت ــغ ب ــه اول ســال جــاری بال ــج ماه در پن
دارویــی بــه ارزشــی حــدود ۱۳۵ میلیــون و ۵۰۰ هــزار دالر وارد 
ــا ۰.۰۱  ــی تنه ــن واردات از نظــر وزن ــه ای کشــور شــده اســت ک

ــا ۰.7۰ درصــد از کل واردات کشــور  درصــد و از نظــر ارزش تنه
ــال  ــاه اول س ــج م ــته در پن ــال گذش ــد. س ــکیل می ده را تش
نزدیــک بــه ۳۰۰۰ تــن مکمــل دارویــی بــه ارزش بالــغ بــر ۱۰۲ 
میلیــون و ۸9۸ هــزار دالر وارد کشــور شــده بــود کــه ایــن رقــم 
۰.۲ درصــد از نظــر واردات وزنــی و ۰.۶۲ درصد از واردات ارزشــی 
کشــور را بــه خــود اختصــاص مــی داد. امســال اگرچــه حجــم 
ایــن واردات از نصــف هــم کمتــر شــده امــا از نظــر ارزش ارزی 
۳۱.۶۳ درصــد واردات ایــن بخــش افزایــش داشــته اســت. در 
ارتبــاط بــا چرایــی ایــن موضــوع از ســوی مســئوالن و فعــاالن 
مربوطــه هنــوز توضیــح مشــخصی ارائــه نشــده امــا بــر اســاس 
ــای واردات در  ــد هزینه ه ــر می رس ــه نظ ــود ب ــای موج آماره
ــا وجــود کاهــش  ــاال رفتــه اســت کــه ب ایــن بخــش بســیار ب
7۰ درصــدی در وزن ارزش واردات در ایــن بخــش بالــغ بــر ۳۱ 

ــد. ــان می ده ــد را نش ــد رش درص

ــد  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت معتقــد اســت کــه نبای وزی
ــازار  ــکل ب ــه مش ــرد ک ــق گی ــی تعل ــه واحدهای ــهیات ب تس
ــکار  ــتای بده ــا در راس ــدام تنه ــن اق ــه ای ــرا ک ــد، چ دارن
شــدن آنهاســت. محمــد شــریعتمداری در جلســه مجمــع 
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــادی س ــی ع عموم
صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن ســازمان 
بخشــی توســعه ای اســت و بایــد در راســتای رعایــت 
زیســت محیطــی  و مســائل  زیرســاخت های صنعتــی 
ــی  ــد صنعت ــزار واح ــدود 4۰ ه ــرد: ح ــار ک ــردارد، اظه گام ب
ــد  ــی هســتند و بای ــی از شــهرک های صنعت در کشــور جزی
ــرار  ــتور کار ق ــا در دس ــاب محل ه ــتری در انتخ ــت بیش دق
گیــرد. وی ادامــه داد: نبــض صنعــت در اختیــار شــهرک ها 
ــا از  ــب م ــم طل ــور حت ــه ط ــت و ب ــی اس ــی صنعت و نواح
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرهای صنعتــی ایــران ارائــه ی 

ــز  ــع و نی ــازی صنای ــازی و نوس ــتای بازس ــه در راس برنام
زمانبنــدی روشــن در راســتای جهــت گیری هــای توســعه ای 
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــر از س ــت. وزی اس
ــه  ــا بدن ــی ب ــاط هماهنگ ــا ارتب ــت ت ــران خواس ــی ای صنعت
ــاوه  ــد و ع ــته باش ــارت داش ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
بــر ایــن ارتبــاط مســتقیمی را بــا ســازمان توســعه تجــارت 
ــد  ــازمان می توان ــن دو س ــه ای ــرا ک ــد، چ ــکل ده ــران ش ای
ــی  ــتاز صادرات ــای پیش ــدن واحده ــناخته ش ــتای ش در راس
ــه ایــن  ــد ب ــه واحدهایــی نیــز کــه می توانن ــد و ب گام بردارن
واحدهــای پیشــتاز اضافــه شــوند، کمــک کننــد. وی افــزود: 
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــن س ــر ای ــاوه ب ع
صنعتــی بایــد همکاری هــای بیرونــی خــود را توســعه دهــد 
و بــا مؤسســات پژوهشــی همــکاری بیشــتری داشــته 

ــردارد.  ــت تری گام ب ــیر درس ــد در مس ــا بتوان ــد ت باش

7.8 1.5  درصد؛ رشد بدهی دولت 1.8
به بانک مرکزی

 میلیون تومان؛ میانگین رهن 
یک متر واحد مسکونی در تهران

 درصد؛ کاهش قیمت طال 
در هفته گذشته

ماهــه   ۴ در  مرکــزی  بانــک  بــه  دولتــی  بخــش   بدهــی 
نخست سال جاری ۷.۸ درصد رشد داشته است.

واحدهــای  رهــن  قیمــت  متوســط  گذشــته  مــاه  ســه  طــی 
مســکونی در تهــران حــدود یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان 

بــه ازای هــر یــک مترمربــع بــوده اســت. قیمت طال در هفته گذشته ۱.۸ درصد کاهش یافت.
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،،
بعــد از عامــل اجــاره  زیــاد، کمبــود 
تقاضــا و رکــود در بــازار نیــز عامــل 
دوم و مانــع دوم بازدارندگــی فعــاالن 
واحدهــای کوچــک و متوســط اســت

چین چین
)بیــژن(  علیرضــا  توســط   ۱۳۵۱ ســال  در  چیــن  چیــن  صنعــت  و  مجتمــع کشــت 
ــه ی تولیــد  ــه گــذاری شــد. در آن زمــان شــرکت چین چیــن اولیــن کارخان قدس طینــت پای
رب گوجه فرنگــی در ایــران بــود و یکــی از اولیــن تولیدکننــدگان مرباجــات و آبمیــوه در ایــران 

ــت.  ــمار می رف ــه ش ب
ــا  ــات از ایتالی ــوه و مرباج ــد رب، آبمی ــتگاه های تولی ــه، دس ــیس کارخان ــا تأس ــان ب هم زم
وارد و توســط متخصصــان اروپایــی نصــب و راه انــدازی شــد. بعــد از انقــاب اســامی ایــن 
مجتمــع تحــت نظــارت دســتگاه های دولتــی اداره می شــد تــا اینکــه در ســال ۱۳۸۸ گــروه 
تولیــدی آریــا ملــل زریــن مجتمــع کشــت و صنعــت چیــن چیــن را خریــداری کــرد. پــس 
از آن ایــن گــروه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن ســرمایه گذاران صنایــع غذایــی، بازســازی و 
تجهیــز ماشــین آالت چیــن چیــن را آغــاز کــرد. در ســال ۱۳۸9 کارخانــه ی چین چیــن بیــن 
الملــل نیــز در کنــار ایــن مجموعــه قــرار گرفــت و وارد فراینــد تولیــد رب گوجه فرنگــی شــد. 
ــن  ــت چی ــت و صنع ــه ی کش ــی در مجموع ــد رب گوجه فرنگ ــت تولی ــر ظرفی ــال حاض در ح
چیــن و چیــن چیــن بیــن الملــل روزانــه بیــش از ۸۰۰ هــزار قوطــی اســت کــه ایــن حجــم 
تولیــد، چیــن چیــن را بــه یکــی از بزرگتریــن مجتمع هــای تولیــد رب گوجــه فرنگــی تبدیــل 

کــرده اســت.

تولید ملی
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صدای مشتری مخابرات استان اصفهان

 3 روش برای انصراف دهندگان 
از تسهیالت 80 میلیونی مسکن

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــداف کان  ــی از اه ــوری یک ــتری مح مش
ــرای  ــت. ب ــان اس ــتان اصفه ــرات اس مخاب
ــرات  ــای مخاب ــا طرح ه ــتر ب ــنایی بیش آش
در راســتای مشــتری محــوری بــا مهنــدس 
ــتری  ــدای مش ــئول ص ــادری مس ــره ن منی
مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفــت و گــو 
پرداختیــم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفــت و گوســت.
 تاریخچه صدای مشتری چیست 

و این خدمت چه فرایندی را طی 
کرده است؟

شــرکت  بازرســی  اداره  در   ۸۲ ســال  در 
رفــع  بــرای  را   ۱۲۰ شــماره  مخابــرات 
ــرد. در آن  ــاح ک ــتریان افتت ــکات مش مش
زمــان صــدای مشــتریان ضبــط می شــد و 
ــن  ــر اســاس ای ــد از آن ب ــا بع ــکاران م هم
ــل  ــه ح ــدام ب ــده اق ــط ش ــای ضب صداه

ــد. در ســال 9۱ شــرکت  مشــکات می کردن
مخابــرات ایــران معاونتــی را در این شــرکت 
ایجــاد کــرد بــه عنــوان معاونــت بازاریابــی و 
فــروش کــه البتــه امــروز بــا نــام معاونــت 
تجــاری شــناخته می شــود کــه وظیفــه 
رســیدگی بــه مشــکات مشــتریان بــه 
ــا توجــه بــه  عهــده ایــن معاونــت اســت. ب
لــزوم بازنگــری در فرایندهــای ارائــه شــده 
ــرات طرحــی توســط  توســط شــرکت مخاب
آقــای امیرحســین زیگلــری ارائــه شــد بــه 
نــام VOC یــا صــدای مشــتری بــا شــماره 
اختصاصــی ۵۰۰۰ کــه هــدف آن یکپارچگــی 
نظــارت  و  ارتباطــی  کانال هــای  همــه 
هوشــمند و مانیتورینــگ بــر کانال هــای 
ــرح  ــن ط ــود. در ای ــتریان ب ــی مش ارتباط
مشــتریان می توانســتند مشــکات خــود را 
بــا مخابــرات بــه راحتــی در میــان بگذارنــد.

در ایــن طــرح بــه صــورت آنایــن و آفایــن 
ــود. در  ــرار می ش ــاط برق ــتریان ارتب ــا مش ب

حالــت آنایــن کــه مشــتری مســتقیمًا بــا 
ــد و در حالــت  کارشناســان صحبــت می کن
ــط می شــود  ــن صــدای مشــتری ضب آفای
و کارشناســان مــا در اولیــن فرصــت بــا 

ــد. ــرار می کنن ــاس برق ــتریان تم مش
در حــال حاضــر هســته اصلــی صــدای 
ــر اســاس  ــی ب مشــتری در 4 شــاخه اصل
فعالیــت  شــده  ارائــه  ســرویس های 
از:  عبارتنــد  شــاخه ها  ایــن  می کنــد. 
۱- تلفــن ثابــت ۲- تلفــن همــراه ۳- 
ســرویس adsl 4- دیگــر ســرویس ها

ــات  ــزاری ارتباط ــخت اف ــاخت س ــر س زی
صــدای مشــتری بر اســاس اســتانداردهای 

ــت. ــده اس ــن ش ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰4 تدوی
 همچنیــن دســتور العمل های پاســخگویی 
و حــل موضوعــات بــرای نزدیــک شــدن بــه 
کاس جهانــی در خدمــت صــدای مشــتری 
تدویــن شــده اســت کــه هــدف اصلــی آن 

مشــتری محــوری در مخابــرات اســت.

بــرای افــرادی کــه بــه هــر دلیــل بــه اســتفاده از 
پــس  صنــدوق  تســهیات 
انــداز مســکن یکــم پــس از 
ــپرده گذاری  ــک دوره س ــی ی ط
مســیرهای  ندارنــد،  تمایلــی 
جدیــدی طراحــی شــده اســت.
مســیر نخســت، »انتقــال امتیاز 
ــه  ــتگان درج ــه بس ــهیات ب تس
ــدر،  یــک« اســت کــه شــامل پ

مــادر، همســر، فرزنــد، خواهــر، بــرادر، نــوه، پدربــزرگ و 
مادربــزرگ می شــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه نبــود وضــع 
شــرایط ســنی بــرای ســپرده گذاران صنــدوق پــس انــداز 
یکــم، امتیــاز ایــن تســهیات می توانــد بــه عنــوان هدیــه 
ــزرگ و مادربزرگ هــا  ــا پدرب ــن ی ــی از ســوی والدی خوب

بــه جوانــان، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــرایط  ــا ش ــق ب ــپرده گذاری مطاب ــی دوره س ــس از ط پ
ــا  ــن دو ت ــه بی ــم )ک ــکن یک ــداز مس ــدوق پس ان صن
شــش دوره شــش ماهــه بــر اســاس میــزان تســهیات 
ــران،  ــال در ته ــون ری ــقف ۸۰۰ میلی ــا س ــتی ت درخواس
ــون  ــزرگ و 4۰۰ میلی ــهرهای ب ــال در ش ــون ری ۶۰۰ میلی
ــد  ــپرده گذار می توان ــت(، س ــهرها اس ــایر ش ــال در س ری
ــون  ــی )۱۳.۵ میلی ــون ریال ــف ۱۳۵ میلی ــظ ک ــا حف ب
تومانــی( ســپرده، الباقــی رقــم ســپرده گذاری را از 
حســاب خــارج کننــد و مبلــغ باقــی مانــده نیــز بافاصلــه 
بعــد از اینکــه امتیــاز تســهیات مذکــور بابــت خریــد یک 

آپارتمــان اســتفاده شــد، قابــل برداشــت خواهــد بــود. در 
قالــب مســیر دوم طراحی شــده، 
امــکان »تبدیل حســاب مســکن 
صنــدوق  حســاب  بــه  یکــم 
ــز وجــود  ــداز مســکن« نی پس ان
دارد. بــه ایــن ترتیــب فــردی کــه 
امــکان اســتفاده از تســهیات 
مســکن  پس انــداز  صنــدوق 
یکــم را نداشــته باشــد، می توانــد 
بــا تبدیــل ســپرده خــود بــه صنــدوق پس انــداز مســکن، 
ــان( از  ــون توم ــال )۲۰ میلی ــون ری ــقف ۲۰۰ میلی ــا س ت
ایــن تســهیات اســتفاده کنــد. زیــرا تســهیات صنــدوق 
ــم  ــکن یک ــای مس ــکن، محدودیت ه ــداز مس ــس ان پ
ــودن فــرم »ج«  ــا ســبز ب ــودن و ی ــی ب ــه اول ــد خان مانن

ــدارد.  را ن
اســتفاده از ایــن مســیر بــه ویــژه بــرای کســانی کــه بــا 
ارقــام کمتــر از 4۰۰ میلیــون ریــال )4۰ میلیــون تومــان( 
ــد  ــد خری ــال قص ــن ح ــد و در عی ــپرده گذاری کرده ان س
ــود  ــود. س ــد ب ــبی خواه ــه مناس ــد، گزین ــکن دارن مس
تســهیات ایــن صنــدوق نیــز ۱۱ درصــد اســت که نســبت 
ــد اوراق ۶.۵ درصــد  ــه ســود تســهیات از محــل خری ب
پایین تــر اســت. ســومین و تنهــا مســیر باقی مانــده 
ــاب ۱۰  ــی الحس ــود عل ــت س ــاب و دریاف ــخ حس فس
ــه ازای دوره  ــادی ب ــدت ع ــاه م ــپره های کوت ــد س درص

ســپرده گذاری اســت.

نباید به صنایع بدون بازار تسهیالت دادروزگار سیاه واردات مکمل های دارویی

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۹,۴۱۰ ریال 

رینگت مالزی 

۱۰,۳۹۰ ریال 

ریال عربستان

۱۰,۶۹۰ ریال 

درهم امارات

۶,۰۱۰ ریال 

یوان چین 

۱۱,۴۵۰ ریال 

لیر ترکیه  

۵۳,۵۷۰ ریال 

پوند انگلیس 

۴۶,۶۷۱ ریال 

  یورو 

۳۸,۹۶۸ ریال 
  دالر آمریکا 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: 
اولیــن قســط طــرح کارورزی، بــه حســاب 
ایــن  بــر  و  واریــز شــد  تعــاون  وزارت 
اســاس، ۱۲۰ هــزار کارورز، آمــاده ورود بــه 

ــازار کار هســتند. ب
ــم  ــت یازده ــت: در دول ــی گف ــی ربیع عل
مســاله بیــکاری در کشــور، بــه عنــوان 

موضــوع مهــم، همــواره مدنظــر بــود و 
ــتغال و  ــوزه اش ــه در ح ــم ک ــی ه اقدامات
بیــکاری صــورت گرفــت، بــه علــل زیــادی 

ــد. ــم نیام ــه چش ب
وی افــزود: ســالهای طوالنــی کــه کســری 

رشــد اقتصــادی در کشــور وجــود داشــت، 
در ســه ســال متوالــی جبــران شــود؛ 
ــت  ــد دارای کیفی ــه رش ــی ک ــا زمان ــا ت ام
شــده و بــر اشــتغال تاثیــر بگــذارد، زمــان 
الزم اســت؛ امــا بــه هرحــال در بحــث 

ــده از  ــا مان ــه ج ــکاری ب ــا بی ــتغال، ب اش
دهــه شــصتی هــا مواجــه بودیــم، ضمــن 
اینکــه همــه ایــن عوامــل باعــث شــد 
ــه  ــت، ب ــه صــورت گرف ــی ک ــه فعالیتهای ک
چشــم نیایــد. وی تصریــح کــرد: متوســط 

اشــتغال مــا نســبتا نســبت بــه شــاخص 
هــای جهانــی مناســب بــوده اســت، ولــی 
اینکــه مشــهود نشــده اســت، دالیلــی 
دارد؛ امــا بــه هرحــال بــه کار و تــاش 
ــر  ــه اگ ــن اینک ــم، ضم ــاز داری ــتر نی بیش
نتوانیــم سیاســت اشــتغال اعمــال کنیــم، 

ــورد. ــم خ ــت خواهی شکس

واریز اولین قسط طرح کارورزی



هشت بهشت
 انجام 58هزارعملیات بیمه ای 

برای خانواده های شهدا و ایثارگران
F.Jalali@eskimia.ir

فاطیما جاللیکیمیای وطن

ــامت  ــه س ــامت اداره بیم ــات س ــه خدم ــاون بیم مع
ــت و  ــئولین بهداش ــت مس ــان ، در نشس ــتان اصفه اس
ــد  ــا تاکی ــان ب ــاد شــهید اســتان اصفه ــان اداره بنی درم
ــه  ــذار ک ــرو بیمــه گ ــن بیمــه گ ــه تعامــل ســازنده بی ب
نقــش مهمــی در ارائــه خدمــات ایفــا مــی کننــد گفــت: 
توجــه ویــژه بــه توانمنــد ســازی بیمــه شــدگان در کنــار 
ــد تاثیــر مهمــی  در  ــان مــی توان توانمنــد ســازی کارکن
رشــد رضایتمنــدی و موفقیــت خدمــات بیمــه ای 

داشــته باشــد.
مشــاوری، بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای 
ــه اول  ــج ماه ــران در پن ــهدا و ایثارگ ــای ش ــواده ه خان
امســال گفــت: 58 هزارعملیــات بیمــه گــری  در ســال 
ــه طــور میانگیــن  جــاری صــورت گرفتــه اســت . کــه ب
ــاه ســال  ــات و در خــرداد م ــاه 12 هــزار عملی در هــر م
ــزار  ــی 35 ه ــات  یعن ــقف عملی ــترین س ــاری بیش ج

ــوده اســت. مــورد ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــاد 
مقاومتــی بــه ســمت حــذف دفتــر چــه هــا  هســتیم 
ــه  ــا ان روب ــن اداره ب ــه ای ــزود: یکــی از مشــکاتی ک اف
رو اســت و اداره بنیــاد شــهید بایســتی در جهــت رفــع 
ایــن مشــکل تــاش کنــد رفــع مغایــرت هــا و اصــاح 
اطاعــات بیمــه شــدگان بنیــاد شــهید اســت کــه 
ــه صــورت  ــن زمین ــات اساســی در ای ــم اقدام امیدواری

گیــرد.

آماده باش نیروهای آتش نشانی 
در ایام محرم

مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی شــهرداری اصفهان 
ــرم،  ــام مح ــه ای ــدن ب ــا نزدیک ش ــان ب ــت: همزم گف
ــش  ــای آت ــرای اســتقرار خودروه ــا ب ــزی ه ــه ری برنام
نشــانی و گشــت هــای موتــوری در مکان هــای مذهبــی 

پرتــردد انجــام شــده اســت. 
بهــزاد بزرگــزاد،  در ایــن راســتا همزمــان بــا ایــام محــرم 
ــای  ــت ه ــانی، گش ــش نش ــی آت ــای فرع ــتگاه ه ایس
ــه خدمــات  ــرای ارائ ــور ســوار و افســران کشــیک ب موت
ــاش  ــاده ب ــدهللا الحســین)ع( در آم ــزاداران اباعب ــه ع ب

هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متولیــان برپــاداری خیمــه های 
ــی  ــکات ایمن ــد ن ــدهللا الحســین)ع( بای عــزاداری اباعب
ــن رو  ــد گفــت : از همی ــت کنن ــا رعای ــی تکای را در برپای
ــه  ــد درخواســتی ب ــت هــا و مســاجد بای ــان هیئ متولی
صــورت کتبــی بــرای بازیــد کارشناســان آتش نشــانی از 
محــل برگــزاری مراســم عــزاداری آمــاده و بــه ســازمان 
ــن  ــا شــماره تلف ــا ب ــد و ی ــه کنن ــش نشــانی مراجع آت

32۶۷۴۴۴۴ تمــاس حاصــل نماینــد.

راه اندازی  مرکز اجتماع درمان 
مدار TC زنان در اصفهان 

بهزیســتی  پیشــگیری  کارشــناس مســئول حــوزه 
 TC اصفهــان گفت:بــرای نخســتین بــار در کشــور مرکــز
زنــان بــه صــورت پایلــوت در اصفهــان راه انــدازی شــد 
کــه در صــورت مثبــت بــودن نتایــج آن پروتــکل نهایــی 

ــود. ــرا می ش ــور اج در کل کش

ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ، ب ــر ابراهیم ــی اکب عل
ــزود:  ــود، اف ــروع می ش ــح ش ــا از ۶ صب روش برنامه ه
فعالیــت ایــن مرکــز  اقامتــی تــا ســاعت 11 شــب پایــان 
می یابــد و دوره درمــان آن 3 تــا ۶ مــاه بــه طــول مــی 

انجامــد .
وی در مــورد تعــداد افــراد تحــت پوشــش ایــن مرکــز 
ــاد  ــان معت ــر از زن ــا 25 نف ــز 2۰ ت ــن مرک ــت: در ای گف
اقامــت دارنــد و ســن پذیــرش افــراد از 18 تــا ۶۰ ســال 
ــای جســمی  ــاردار نبودن،نداشــتن بیماریه ــه ب اســت ک
شــدید و روانــی ، بیمــاری هایــی چــون ســل و ســکته 
هــای قلبــی از دیگــر شــرایط بــرای پذیــرش ایــن افــراد 

اســت .
وی گفت:هزینــه ماهانــه ایــن مرکــز 5۰۰ هــزار تومــان و 

دوره درمــان 3 تــا ۶ مــاه اســت.   

پتانسیل باالی شهر سین
 در زمینه گردشگری

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــینه  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــین، ب ــهر س ــابق ش ــهردار س ش
تاریخــی ایــن شــهرگفت: آثــار تاریخــی موجــود در شــهر 
را  ایــن شــهر  ســین می توانــد صنعــت گردشــگری 

ــد. ــکوفا کن ش
ــه پتانســیل شــهر ســین  ــا اشــاره ب ــی ،ب ابوالفضــل توکل
در زمینــه گردشــگری افزود:مــردم ایــن شــهر مذهبــی و 
اغلــب در بخــش کشــاورزی و قنــادی فعالیــت مــی کننــد  
و بایــد  ازپتانســیل ایــن شــهر در راســتای تحقــق شــعار 
ــره  ــتغال »به ــد و اش ــی تولی ــاد مقاومت ــال »اقتص امس

گرفــت.
ــی  ــع غذای ــداث کارگاه صنای ــوز اح ــرد: مج ــوان ک وی عن
ــم کارگاه  ــت و امیدورای ــده اس ــه ش ــین گرفت ــهر س در ش
صنایــع غذایــی بــه زودی توســط شــهردار جدیــد راه 

ــود. ــدازی ش ان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

مراســم آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در 
اســتان اصفهــان در هنرســتان »شــهدای 
فرهنگــی« شهرســتان نجف آبــاد )محــل 
تحصیــل شــهید محســن حججــی( برگــزار 
ــرای  ــی ب ــال تحصیل ــال، س ــود. امس می ش
و  ایثــار  فرهنــگ  بــوی  دانش آمــوزان 
دانش آمــوزان  ایــن  و  می دهــد  شــهادت 
نســل پنجــم و ششــم هســتند کــه بایــد بــا 
دالور مردانــی چــون شــهید حججــی مشــق 

ــد. ــق کنن عش
تدابیــر بــرای شــروع فصلــی نــو از یــاد 
گرفتــن و تحصیــل کــردن کــودکان، نونهــاالن 
و نوجوانــان توســط مهم تریــن نهــاد متولــی 
ــرورش در حــال انجــام  ــوزش و پ ــی آم یعن
محمدحســن  کــه  گونــه ای  بــه  اســت، 
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل  قائدیهــا، 
ــزار  ــاماندهی 85۰ ه ــان از س ــتان اصفه اس
ســال  ابتــدای  از  اصفهانــی  دانش آمــوز 
تحصیلــی جدیــد ســخن گفتــه و تأکیــد 
دانش آمــوزان  جــذب  طــرح  در  کــرده: 
ــد  ــاالی 99 درص ــال ب ــل، امس تارک التحصی
دانش آمــوزان جــذب دوره ابتدایــی خواهنــد 

ــد. ش
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــرد: در س ــان ک وی بی
ــان  ــتان اصفه ــوز در اس ــزار دانش آم 85۰ ه
ســاماندهی خواهنــد شــد کــه از ایــن تعــداد 
33۰ هــزار دانش آمــوز در ۶ ناحیــه شــهر 
ــوند.  ــل می ش ــه تحصی ــغول ب ــان مش اصفه
همچنیــن بیــش از 2 هــزار و 2۰۰ مدرســه در 
شــهر اصفهــان از ابتــدای مهــر مــاه کار خــود 

را آغــاز خواهنــد کــرد.
ــه  ــی ک ــش آموزان ــی دان ــار جمعیت ــا آم ام
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش از آن ها ســخن 
ــادر  ــن متب ــه ذه ــی را ب ــه مهم ــه، نکت گفت
ــل  ــاز فص ــا آغ ــاله ب ــر س ــه ه ــازد  ک می س
بازگشــایی مــدارس، دغدغــه خانواده هــا 
هــم بــوده و آن مســئله ســرویس مــدارس 
ــل  ــه دلی ــه در ســال های گذشــته ب اســت ک
عــدم نظــارت کافــی، نارضایتی بســیاری را از 
ــی مســئوالن شــهر  ــا و حت ســوی خانواده ه

ــال  داشــته اســت. ــه دنب ب

 کرایه سرویس مدارس
 12 درصد گران شد

در همیــن زمینــه مدیــر عامــل ســازمان 
بــا  گفت وگــو  در  اصفهــان  تاکســیرانی 
خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه 
تحصیلــی ســال  در  کــه  مطلــب   ایــن 

9۷-9۶ بــر اســاس مصوبه شــورای اســامی 
ــدارس  ــرویس م ــت س ــان قیم ــهر اصفه ش
12 درصــد افزایــش می یابــد گفــت: امســال 
۷2 هــزار دانش آمــوز در شــهر اصفهــان از 
ــه  ــد ک ــتفاده می کنن ــدارس اس ــرویس م س
 بــرای حمــل و نقــل ایــن دانش آمــوزان 
از  9 هــزار و 2۰۰ نفــر راننــده زن و مــرد 
فعالیــت  مجــوز  تاکســیرانی  ســازمان 

کرده انــد. دریافــت 
 حســین جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه

53 شــرکت حمــل و نقــل در ســرویس دهی 
ــا ســازمان تاکســیرانی همــکاری  مــدارس ب
خودروهــای  میــان  از  افــزود:  می کننــد، 
به کارگیــری شــده، 2۰۰ خــودرو ون و مابقــی 

خودروهــای ســواری هســتند.
 توصیه حمل و نقل با صرفه 

به خانواده ها    
ــت  ــاره داش ــز اش ــوع نی ــن موض ــه ای وی ب
ــتفاده  ــرای اس ــا ب ــتقبال خانواده ه ــه: اس ک
دشــواری  دلیــل  بــه  ون  خــودروی  از 
دانش آمــوزان در پیــاده و ســوار شــدن از 
ــن در  ــت، ای ــم اس ــیار ک ــیله بس ــن وس ای
ــوج  ــرای کاهــش م ــا ب ــه م ــی اســت ک حال
ترافیــک در ســطح شــهر و همچنیــن مقــرون 
ــرای  ــودن ســرویس مــدارس ب ــه صرفــه ب ب
ــم  ــد داری ــوع تأکی ــن موض ــه ای ــواده، ب خان
ــوس  ــا مینی ب ــوس ی ــا از اتوب ــه خانواده ه ک
دانش آمــوزان  بــه  ســرویس دهی  بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــود، اس خ
وی همچنیــن افــزود: دانش آمــوزان مقطــع 
ابتدایــی بــا ۶5 درصــد آمــار، بیشــترین 
متقاضــی ســرویس مــدارس هســتند و 
ــه دانــش آمــوزان مقطــع  بقیــه ایــن آمــار ب
ــاص  ــران اختص ــع دخت ــتان و درمقط دبیرس

دارد.
ــا گــران  ــه اینکــه ب جعفــری ضمــن اشــاره ب
ســرویس  قیمــت  درصــدی   12 شــدن 

صــورت  بــه  امســال کرایه هــا  مــدارس، 
ــود  ــت می ش ــا دریاف ــاطی از خانواده ه اقس
بــه  قیمــت  درصــد   ۴۰ اول  در مرحلــه  و 
افــزود: می شــود،  پرداخــت   راننــدگان 

8 درصــد از ایــن کرایــه بــه شــرکت های 
بقیــه  و  می گیــرد  تعلــق  نقــل  و  حمــل 

متعلــق بــه راننــده اســت .
وی تصریــح کــرد: ذکــر ایــن نکتــه هــم 
ضــروری اســت کــه نــرخ کرایــه بــرای 
و  ارزان تــر  پرایــد  و  پیــکان  خوردوهــای 
بــرای خودروهــای پــژو، ســمند و تنــدر 9۰ بــا 

. می شــود  محاســبه  باالتــر  قیمــت 
 دانش آموز بر اساس 

ظرفیت خودرو 
ــاش  ــان از ت ــیرانی اصفه ــل تاکس مدیرعام
ایــن شــرکت بــرای ســرویس دهی مطلــوب 
ــان  ــت آن ــظ امنی ــوزان و حف ــش آم ــه دان ب
ســخن گفــت و بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت 
کــه امســال ســامانه هوشــمندی بــرای 
ــا  ــوزان ت ــزل دانش آم ــافت من ــن مس تعیی
ــا  مراکــز آموزشــی راه انــدازی شــده اســت ت
اختــاف قیمت هــا در زمینــه مســافت طــی 
شــده از بیــن بــرود. البتــه مــردم می تواننــد 
بــرای ارائــه هرگونــه انتقــاد و پیشــنهاد خــود 
بــا شــماره تلفــن هــای 35۶881۰۰ الــی 9۰۰ 

ــد. تمــاس حاصــل نماین
وی دربــاره تخلفــات انجــام شــده در زمینــه 
ــد  ــش از ح ــوزان بی ــردن دانش آم ــوار ک س
ــد  ــودرو بای ــر خ ــت: ه ــودرو، گف ــت خ ظرفی
بــر اســاس اســتاندارد و تعــداد سرنشــینانی 
کــه در کارت خــودرو ذکــر شــده اســت 
ــر( ــر و ون 9 نف ــای ســواری ۴ نف )خودروه

اقــدام بــه ســوار کــردن دانــش آمــوزان 
نمایــد، درغیــر اینصــورت بــا برخــورد شــدید 
از ســوی ســازمان تاکســیرانی و پلیــس 

ــد. ــد ش ــرو خواهن روب
ــی  ــپ بازرس ــد: 2۰ اکی ــادآور ش ــری ی جعف
ــراه  ــه هم ــیرانی ب ــازمان تاکس ــوی س از س
اکیپ هــای اداره آمــوزش و پــرورش بــر 
فعالیــت ســرویس مــدارس تــا پایــان ســال 

ــت. ــد داش ــارت خواهن نظ
 پلیس راهور گزارش می دهد 

خبرنــگار کیمیــای وطــن، در ادامــه نیــز 
انجمــن  اداره  رئیــس  بــا  گفت وگویــی 
اولیــاء و مربیــان آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان پیرامــون  تمهیداتــی کــه بــرای 
ســرویس دهی بهتــر بــه دانش آمــوزان در 
ــه  ــورت گرفت ــدارس ص ــایی م ــل بازگش فص
ــن  ــلطانی در ای ــا س ــت. علیرض ــت داش اس
کارگــروه  مصوبــه  آخریــن  از  گف وگــو 
آمــوزش و پــرورش بــرای ســاماندهی و 
ــر داد و  ــف خب ــن صن ــر ای ــق ب ــارت دقی نظ
ــا حضــور  ــه ب گفــت: امســال در نشســتی ک
ــه  ــتیم ک ــد، خواس ــزار ش ــور برگ ــس راه پلی
گزارشــات تخلفــات ســرویس های مــدارس 
ــه آمــوزش و پــرورش  ــه ب ــه صــورت ماهان ب
ــر  ــه ب ــن زمین ــم در ای ــا بتوانی ــد ت ــه کنن ارائ
عملکــرد راننــدگان نظــارت بیشــتری داشــته 

ــیم. باش
وی تأکیــد کــرد: جمعیــت دانش آمــوزان 
اســتان اصفهــان امســال 8۰5 هــزار نفــر 

ــیب رده  ــر ش ــال های اخی ــه در س ــت ک اس
ســنی دانش آمــوزان بــه ســمت مقطــع 

متوســطه و راهنمایــی اســت.
 پراید و ون صدرنشین تخلفات 

ســلطانی افــزود: جمعیــت دانش آمــوزی 
شــهر اصفهــان ۷5 هــزار نفــر اســت کــه 
ــدارس  ــان در م ــر از آن ــزار نف ــون ۷1 ه تاکن

شــده اند. ســاماندهی 
صــورت گرفتــه  تخلفــات  بیشــترین  وی 
ــد  ــش از ح ــینان بی ــردن سرنش ــوار ک درس
ون  و  پرایــد  خودروهــای  بــه  مربــوط  را 
دانســت و گفــت: براســاس بررســی های 
صــورت گرفتــه، در مجمــوع بیشــتر مــدارس 
دولتــی و نمونــه دولتــی متقاضــی اســتفاده 

از ســرویس مــدارس هســتند.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه صحبت هــای 
ــه  ــزی زد ک ــم گری ــه ه ــن نکت ــه ای ــود ب خ
ــتر  ــه، بیش ــای مدرس ــتفاده از اتوبوس ه اس
پــرورش  و  آمــوزش   5 و   ۴ نواحــی  در 
متقاضــی دارد و اغلــب خانواده هــا مایــل 
بــرای  مــدارس  ســرویس  هســتند کــه 
ــد. ــی باش ــورت تاکس ــه ص ــان ب فرزندانش
ســلطانی البتــه بــه ایــن مطلــب هــم اشــاره 
ــون ۴۰ درصــد مقاطــع  داشــت کــه هــم اکن
ــوزش  ــر آم ــر نظ ــتان زی ــتانی اس پیش دبس
نیــاز  فعالیــت می کننــد کــه  پــرورش  و 
ــدارس  ــرویس م ــرای س ــا ب ــن بخش ه ای
ــش داده  ــازمان پوش ــن س ــق ای ــز از طری نی

می شــود.
 حضور رانندگان هم جنس 

با محدویت 
ــان  ــاء و مربی ــن اولی ــناس اداره انجم کارش
ــز  ــان نی ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ آم
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چقــدر 
بــرای بــه کارگیــری راننــدگان هم جنــس 
بوده ایــد  موفــق  مــدارس  ســرویس  در 
ــده  ــود رانن ــل کمب ــه دلی ــت: متأســفانه ب گف
ــته ایم  ــوز نتوانس ــش هن ــن بخ ــم در ای خان
ــری  ــه کارگی ــه صــورت 1۰۰ درصــد طــرح ب ب
ــه  ــدارس دختران ــرای م ــس ب ــده هم جن رانن
را اجرایــی کنیــم زیــرا ایــن بخــش بــا 

آســیب های خاصــی روبــرو اســت .
 رومینگ قیمت براساس کیلومتر

ارائــه  از  همچنیــن  توانگــر،  محمــود 
آمــوزش  بــرای  آموزشــی  ســرفصل های 
راننــدگان بــه ســازمان تاکســیرانی خبــر داد و 
افــزود: بــه تعبیــر مــا، راننــدگان همــکاران غیر 
ــس  ــتند پ ــرورش هس ــوزش و پ ــمی آم رس
بایــد نســبت بــه مســائل اخاقــی، شــناخت  
شــخصیت دانش آمــوزان و ضوابــط ترافیکــی 

ــند. ــته باش ــی داش ــنایی کامل آش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کارگــروه آمــوزش 
ــه بســیار  ــرورش اســتان، امســال مصوب و پ
خوبــی انجــام شــد، گفــت: در ســال های 
ســرویس  بــرای  بــازه کیلومتــری  قبــل 
مــدارس از 3 ، ۶ و 9 کیلومتــر بــود کــه 
متأســفانه دارای نواقــص بســیار بود و فشــار 
مالــی باالیــی را بــه خانواده هــا تحمیــل 
بــازه،  ایــن  خوشــبختانه  امــا  می کــرد 
امســال به صــورت یــک کیلومتــر به طــور 
ــی و  ــط آموزش ــا محی ــزل ت ــتقیم از من مس

برگشــت بــه صــورت تقســیم بــر 2 محاســبه 
ــود. ــی ش م

ــر  ــزار و 2۶9 نف ــت: ۷1 ه ــان داش ــر بی توانگ
ــل  ــه تحصی ــان ب ــهر اصفه ــوز در ش دانش آم
مشــغول هســتند کــه بــا احتســاب 3 هــزار 
ــتان  ــهر بهارس ــوز در ش ــر دانش آم و 5۰۷ نف
ایــن آمــار بــا افزایــش بیشــتری روبــرو 
خواهــد بــود. البتــه 1129 واحــد آموزشــی در 
اصفهــان و ۴5 واحــد آموزشــی در بهارســتان 
بــرای امــر تعلیــم و تعلــم دانش آمــوزان 

ــه شــده اســت. درنظــر گرفت
 سرویس دهی 30 دستگاه 

اتوبوس به مدارس 
همچنیــن معــاون هماهنگــی و برنامه ریــزی 
شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان درگفت وگــو 
از بــه کارگیــری 3۰  بــا کیمیــای وطــن، 
دســتگاه اتوبــوس بــرای ســرویس دهی بــه 
مــدارس در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
ــوزش  ــه 5 آم ــوس در منطق 2۰دســتگاه اتوب
و پرورش)خانــه اصفهــان( و 1۰ دســتگاه 
ــرای مــدارس پراکنــده در ســطح  اتوبــوس ب

شــهر ســرویس دهی می کننــد.
بــرای  افــزود:  کاظمی طبــاء  ســید محمد 
دانشــگاه صنعتــی ۶۰ دســتگاه اتوبــوس، 
ــوس و  ــتگاه اتوب ــان 1۴ دس ــگاه اصفه دانش
بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی 18 دســتگاه 
اتوبــوس از ســوی ســازمان اتوبوس رانــی 

ــت. ــده اس ــاص داده ش اختص
 سرویس مدارس در طرح 

زوج و فرد فقط بامجوز
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
اصفهــان هــم بــه ایــن موضــوع تأکیــد 
داشــت کــه ســرویس مــدارس بــا دریافــت 
مجــوز از ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
ــد در محــدوده طــرح زوج  ــان می توانن اصفه

ــد. ــردد کنن ــرد ت و ف
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب ــا صلوات علیرض
ســال تحصیلــی جــاری هشــت هــزار و 5۰۰ 
خــودرو وظیفــه جابجایــی دانش آمــوزان 
ــن  ــد، ادامــه داد: ای ــده دارن ــان را برعه اصفه
تعــداد خــودرو حــدود ۷۰ هــزار دانش آمــوز 

را جابجــا می کننــد.
 سرویس مدارس 

زیر ذره بین پلیس
انتظامــی  نیــروی  اجتماعــی  معــاون 
ــف  ــوص تخل ــز در خص ــان نی ــتان اصفه اس
شــركت های اداره كننــده ســرویس مــدارس 
گفــت: بارهــا بــه ایــن شــركت ها تذكــر 
از ثبت نــام دانش آمــوزان  داده شــده كــه 
خــودداری  خــودرو  ظرفیــت  از  بیشــتر 
ــف  ــاهد تخل ــال ش ــر س ــاز ه ــا ب ــد ام كنن
ــروز  ــث ب ــه باع ــتیم ك ــركت ها هس ــن ش ای
ــرای دانش آمــوزان  خطــرات و آســیب هایی ب

ند. می شــو
ســرهنگ جهانگیــر كریمــی گفــت: بــا توافــق 
صــورت گرفتــه درکارگــروه آموزش و پــرورش 
مقــرر شــد تــا تیم هــای مشــتركی از پلیــس 
ســرویس های  بــر  آموزش و پــرورش  و 
ــا  ــات آن ه ــرده و تخلف ــارت ک ــدارس نظ م
توســط پلیــس راهــور ثبــت گــردد و بــا 
ــرد. ــورت گی ــی ص ــورد قانون ــن برخ متخلفی

شــهردار منتخــب اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
فضاســازی غیرکارشناســی در تصمیمــات مــن 
تأثیــری نخواهــد داشــت، گفــت: شایســته 
ســاالری یــک ســری مؤلفــه هایــی چــون 
تجربــه، دانــش، تخصــص، ترقــی دارد کــه بنــده 
ایــن مــوارد را مــاک و معیــار قــرار خواهــم داد.
ــی از  ــا جمع ــدار ب ــوروزی، در دی ــدرت هللا ن  ق
کارکنــان و کارشناســان شــهرداری اصفهــان 
ــراد  ــع از اف ــور قط ــه ط ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
شــهرداری  مدیریــت  سیســتم  در  باتجربــه 
اســتفاده خواهــم کــرد گفــت:در ســایه برگــزاری 
جلســات متعــدد و و نظــر کارشناســان، اشــراف 
مناطــق،  معاونت هــا،  بــه  نســبت  کاملــی 

ــدا  ــهرداری پی ــای ش ــرکت ه ــازمان ها و ش س
انســجام کامــل،  بــا  امیــدوارم  و  کــرده ام 
فعالیتــی کارا و اثربخــش  داشــته باشــیم و 
دوشــادوش یکدیگــر بتوانیــم موجــب افتخــار 

ــویم. ــهرمان ش ش
وی تاکیــد کــرد: وقتــی شــورایی یکدســت 
ــرد  ــکل می گی ــاب و ش ــا انتخ ــال ه ــد از س بع
و  طوالنــی  فراینــدی  طــی  را  شــخصی  و 
کارشناســی بــه عنــوان منتخــب مــردم انتخــاب 
می کنــد، قطعــا بایــد بــه توقعــات مــردم توجــه 

ــت. ــم داش ــی خواهی ــن تغییرات ــرد؛ بنابرای ک
ــه طــور طبیعــی در  ــه ب ــان اینک ــا بی ــوروزی ب ن
ــان و  ــتمی، معاون ــرات سیس ــا تغیی ــام دنی تم

مدیرانــی بــا خــود همــراه خواهــد داشــت، 
ــه کل  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــه ب ــزود: البت اف
شــهرداری زیــر و رو شــود و کارگــران، کارکنــان، 
کارشناســان و مهندســان موقعیــت شــغلی 
شــان بــه خطــر بیفتــد ،قطعــا چنیــن اتفاقــی 

ــاد. ــد افت نخواه
ــت دارد  ــه اهمی ــده آن چ ــرای بن ــزود: ب وی اف
ــته  ــا شایس ــت و الزام ــاالری اس ــته س شایس
ســاالری در دایــره اصــاح طلبــی خاصــه 
نمی شــود، ممکــن اســت کســی در دایــره 
بــه  بــرای کار  امــا  باشــد  طلبــی  اصــاح 
ــد؛  ــته باش ــتگی الزم را نداش ــی شایس خصوص
دیگــری  دایــره  در  کســی  دیگــر  از ســوی 

باشــد امــا بــه دلیــل داشــتن مؤلفه هــای 
را  کاری  انجــام  توانایــی  شایسته ســاالری، 
داشــته باشــد؛ بنابرایــن اینهــا قطعــا مــاک و 

ــود. ــد ب ــار خواه معی
ــردم،  ــا م ــاط ب ــت: ارتب ــان گف ــهردار اصفه  ش
ــان و رســانه ها  ــاط در کوچــه و خیاب ــا ارتب صرف
ــهردار  ــات ش ــی از ارتباط ــه بخش ــت، بلک نیس
بایــد بــا مدیــران، کارشناســان و کارکنــان درون 

ــد. ــش باش ــازمان متبوع س
  وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــراد ســالم، دلســوز، 
متخصــص و متعهــد حتمــا حمایــت می شــوند، 
بیــان کــرد: اگــر هر کســی بــا هــر تفکــر بخواهد 
ــردم ســوء اســتفاده  ــه م از فرصــت خدمــت ب
کنــد و بــه ایــن حیثیــت، آبــرو و امیــد، لطمــه 
وارد کنــد، بــا کمــک شــما بــا وی برخــورد قاطــع 

خواهیــم کــرد.
ــر اینکــه موضــوع آمــوزش در  ــا تأکیــد ب  وی ب

ــان  ــت،گفت: کارکن ــم اس ــیار مه ــهرداری بس ش
همــواره بایــد در حــال آمــوزش و بــه روز شــدن 
ــد  ــد همانن ــن بای ــند، بنابرای ــود باش ــش خ دان
دانشــگاه ها از فرصت هــای مطالعاتــی بهــره 
ــورد  ــد را م ــوم جدی ــا عل ــد دنی ــم و همانن گیری

مداقــه قــرار دهیــم.
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ــهیات  ــته تس ــال گذش ــت: در س ــان گف ــتاندار اصفه  اس
ــد  ــه بای ــد ک ــاغ ش ــر اب ــی دی ــاغل خانگ ــه مش ــوط ب مرب
دالیــل آن پیگیــری شــود ،بــه همبــن دلیــل تنهــا 21 درصــد 
ــی  ــد ول ــذب ش ــش ج ــن بخ ــه ای ــوط ب ــارات مرب اعتب

ــود دارد. ــارات وج ــذب اعتب ــکان ج ــان ام همچن
ــد مقــام معظــم  ــا توجــه تأکی ــور ؛ افــزود: ب رســول زرگرپ
رهبــری بــر ایجــاد و توســعه مشــاغل خــرد و متوســط، ۴ 
هــزار و 5۰۰ میلیــارد ریــال تســهیات قرض الحســنه بــرای 
توســعه اشــتغال های خــرد و متوســط در اســتان اصفهــان 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــد  ــزان تعه ــه در ســال گذشــته می ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــر ب ــزار نف ــتان ۶۰ ه ــتغال اس اش

ظرفیــت اســتان چشــم انداز 9۰ هــزار اشــتغال جدیددرنظــر 
گرفتــه شــده اســت گفــت: بــر اســاس آمــار تأمیــن 
ــن  ــه ای اجتماعــی ۶5 هــزار شــغل ایجــاد شــده اســت ک
ــی  ــت ، ول ــر اس ــتان باالت ــد اس ــه تعه ــبت ب ــزان نس می
ــون ۷۴ درصــد  ــود تاکن ــه آنچــه تعییــن شــده ب نســبت ب

ــت. ــه اس ــق یافت تحق
ــب  ــی در قال ــد کــرد: تمامــی دســتگاه های اجرای وی تاکی
ــت اول خــود را ایجــاد  ــف ذاتی شــان بایســتی اولوی وظای

اشــتغال بداننــد.
ــه   برخــی از دســتگاه ها نســبت  ــن زمین ــت: در ای وی گف
ــت در  ــه الزم اس ــته اند، ک ــی داش ــود کوتاه ــد خ ــه تعه ب

ــران شــود. ــن کوتاهــی جب ســال 9۶ ای
زرگرپــور افــزود: دســتگاه هایی کــه کمتــر از 5۰ درصــد 
تحقــق اشــتغال داشــته اند بایــد طــی 1۰ روز آینــده دالیــل 

ــد.   و توجیهــات خــود را اعــام کنن
اســتاندار اصفهــان، بــا بیــان اینکــه اعتبــارات ســال 9۶ در 
ایــن بخــش هشــت برابــر ســال گذشــته اســت، تصریــح 
کــرد: بــا برنامه ریــزی دقیــق می تــوان در جهــت اشــتغال 

مشــاغل خــرد و خانگــی گام هــای خوبــی برداشــت. 
زرگرپــور، بــه برگــزاری بازارچه هــای مشــاغل خانگــی 
بــر اســاس مــاده 1۶ قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
ــت از  ــاماندهی و حمای ــون س ــاده 11 قان ــب و کار و م کس
ــراز داشــت: متأســفانه  مشــاغل خانگــی، اشــاره کــرد و اب
تنهــا 1۰ شــهر از 1۰۷ شــهر اســتان نســبت بــه ایجــاد ایــن 
بازارچه هــا اقــدام کرده انــد در حالــی کــه بیــش از 1۰۴ 

ــت. ــده اس ــادر ش ــی ص ــتغال خانگ ــوز اش ــزار مج ه
وی عــدم تخصیــص محــل مناســب توســط شــهرداری ها 
ــمرد و  ــا برش ــن بازارچه ه ــاد ای ــع در ایج ــن مان را مهم تری
ــتان ها  ــز شهرس ــهرهای مراک ــل در ش ــد حداق ــزود: بای اف

ــر شــود. ــا دای ــن بازارچه ه ای
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: تاکنون در هشــت شهرســتان 

ایــن بازارچــه هــا برپــا گردیده اســت.
ــا در  ــرد ت ــورت گی ــات الزم ص ــتی مکاتب ــت: بایس  وی گف
ــی  ــف قانون ــاس تکالی ــر اس ــز ب ــزرگ نی ــگاه های ب فروش
نســبت بــه فــروش محصــوالت محلــی  اقدامــات اساســی 

صــورت گیــرد.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 سمن ها، بازوی توانمند
دولت هستند 

ــر 2۴  ــغ ب ــروز بال ــت: ام ــان گف ــتان لنج ــدار شهرس فرمان
ــان  ــتان لنج ــطح شهرس ــت در س ــوز فعالی ــا مج ــمن ب س
مشــغول فعالیــت هســتند و بالــغ بــر 1۰2 درخواســت دیگر 
ــه  ــاد ب ــردم نه ــازمان های م ــکل س ــوص تش ــز در خص نی

ــه در دســت بررســی اســت. ــه شــده ک ــداری ارائ فرمان
  ســید محســن ســجاد، حضــور تشــکل های مردمــی در 
ــم تلقــی کــرد و گفــت: ســازمان هــای  ــت را مه ــار دول کن
مــردم نهــاد بــا بررســی ضعــف  هــای موجــود در جامعــه 
می تواننــد دولــت را  در زمینه هــای مختلــف و در راســتای 

بهبــود شــرایط یــاری رســانند.
ــی  وی تصریــح کــرد: مشــارکت مــردم در توســعه و آبادان
ــوده کــه طــی ۴  شهرســتان لنجــان یکــی از شــعارهایی ب
ــژه  ــی وی ــه آن توجه ــتان ب ــن شهرس ــته در ای ــال گذش س
ــم ایجــاد ســمن ها و تشــکل های  شــده  اســت ، معتقدی
غیــر دولتــی بســتر بســیار مناســبی  مشــارکت مــردم در 

امــور اســت.
وی تاکیــد کــرد: فعالیــت ســازمان های مــردم نهــاد 
در زمینه هــای تخصصــی فرهنگــی و اجتماعــی بایــد 
ــن رو بســتر مناســبی در شهرســتان  ــد از ای گســترش یاب
لنجــان بــرای فعالیــت ســمن ها مهیــا شــده و مــا از ایجــاد 
ــم  ایــن ســمن ها بســیار اســتقبال کــرده و ســعی می کنی

ــم. ــان را برطــرف کنی ــا مشــکات آن ت
 فرمانــدار شهرســتان لنجــان بــر لزوم ســاماندهی ســریعتر 
ــد  ــان تاکی ــتان لنج ــاد در شهرس ــردم نه ــازمان های م س
ــازوی  ــی ب ــر دولت ــای غی ــادآور شــد:  تشــکل ه ــرد و ی ک

ــوان در پیگیــری تحقــق اهــداف توســعه محســوب پرت
 می شوند. 

فعالیت مرکز رشد دانشگاه آزاد 
مبارکه برای حل مشکالت صنایع 

Bagherian@eskimia.ir
باقریانمبارکه

رییــس مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مبارکــه 
ــی  ــکات تخصص ــل مش ــرای ح ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
صنایــع در توســعه اکوسیســتم کار آفرینــی اســتان اصفهان 
تــاش خواهیــم کــرد گفــت: مهــم تریــن هــدف و چشــم 
انــداز در سیاســت گــذاری هــا در مراکــز رشــد دانشــگاه آزاد 
اســامی همــوار کــردن مســیر دانشــگاه هــای نســل ســوم 

یعنــی دانشــگاه هــای کار آفریــن اســت.
ــر اینکــه از دانشــگاه  ــد ب ــا تاکی ــد رضــا روناســی، ب   حمی
ــا  ــگاه ه ــت دانش ــل نخس ــه نس ــور ک ــوزش مح ــای آم ه
بودنــد بــه ســمت دانشــگاه هــای کار آفریــن حرکــت کــرده 
ــه تحقــق دانشــگاه هــای نســل ســوم  ــا بتوانیــم ب ــم ت ای
ــه  ــت دو مجموع ــزود: تشــکیل و فعالی ــم اف کمــک نمایی
دفتــر برنامــه ریــزی اقتصــاد دانــش بنیــان و مراکــز رشــد 
ــگاه  ــق دانش ــداف وتحق ــه اه ــیدن ب ــای رس ــت ه از اولوی
هــای کار آفریــن اســت کــه در دانشــگاه هــای آزاداســامی 
کل کشــور بیــش از 1۰۰ مرکــز رشــد وجــود دارد کــه ســهم 
دانشــگاه هــای آزاد در اســتان اصفهــان از ایــن رقــم تقریبــا 

یــک پنجــم اســت.
ــا  ــران دانشــگاه ه وی مقاومــت بعضــی از اســاتید و مدی
ــای  ــگاه ه ــمت دانش ــه س ــت ب ــر و حرک ــر تغیی را در براب
ــز  ــش روی مراک ــش پی ــن چال ــم تری ــوم را مه ــل س نس

ــت. ــد دانس رش

رونق دامداری های استان اصفهان 
با خرید شیر حمایتی 

 رییــس ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان 
ــون 225 هزارتــن شــیر خــام از  ــه اینکــه تاکن ــا اشــاره ب ب
دامــداران اســتان خریــداری شــده گفت:بــرای خریــد 
شــیر حمایتــی در اســتان 3۰۰میلیــارد تومــان بــه گاوداران 
پرداخــت شــده اســت و  بــا ابــاغ وزیــر جهــاد کشــاورزی 
بــرای حمایــت از گاوداران، ســازمان تعاون روســتایی مامور 
ــیصد  ــزار و س ــی ه ــرخ کیلوی ــا ن ــیر گاوداران ب ــد ش خری

ــان شــده اســت. توم

ســلیمان میرزایــی، بــا بیــان اینکــه شــیرجمع آوری شــده 
بــه 5 کارخانــه شیرخشــک اســتان تحویــل داده شــد 
ــزار و  ــه و 18 ه ــن خام ــزار ت ــدار19  ه ــن مق ــزود:از ای اف
پانصــد تــن شیرخشــک تولیــد شــده اســت.در ایــن زمینــه  
ــی  ــداران اصفهان ــده دام ــد ش ــک تولی ــد شیرخش ۶۰ درص
بــه کشــورهای روســیه ،نپــال ، امــارات ،پاکســتان وعــراق 

صــادرات مــی شــود.
میرزایــی بــا اشــاره بــه مشــکات دامــداران بــرای فــروش 
ــا  ــدن شــیر ب ــه هــای لبنــی گفــت :نخری ــه کارخان شــیر ب
نــرخ واقعــی و تعویــق در پرداخــت پــول شــیر باعــث گلــه 
ــای  ــدادی از گاوداری ه ــی تع ــداران و تعطیل ــدی دام من

اســتان اصفهــان  شــده بــود .

حضور 385 دانش آموز کالس 
اولی در مدارس اردستان

مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان، بــا بیــان اینکــه 
امســال 385 دانــش آمــوز ســال اولــی در اردســتان 
بــه مدرســه مــی روند،گفــت: چهــار هــزار و 5۰۰ نفــر 
دانــش آموزکــه ســه هــزار و 82۰ نفــر آن شــهری و 
 ۶8۰ نفــر روســتایی هســتند ســال تحصیلــی را آغــاز 

می کنند.
ــی  ــار رونمای ــن ب ــرای اولی ــزود: ب ــفیعی ، اف ــی ش عیس
ــا  ــازل ب ــن پ ــه ای ــم ک ــی« را داری ــی محل ــازل بوم از »پ
ــه  ــاد طراحــی شــده و ب ــت اردســتان، زواره و مهاب محوری

ــد. ــد ش ــداء خواه ــوزان اه ــش آم دان
ــوزان را   ــش آم ــرای دان ــای موجودب ــداد کاس ه وی تع
12۷ کاس نــام بــردو افــزود :۶2مدرســه وجــود دارد کــه از 

ایــن تعــداد 2۶ مدرســه روســتایی هســتند.

امروز دوشنبه 27 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 530 روزنامه

مسئوالن، در پاسخ به کیمیای وطن از آخرین اقدامات نظارتی بر سرویس مدارس می گویند:

بارقه های امید برای ساماندهی سرویس مدارس در اصفهان
9 هزار سرویس، دانش آموزان را به کالس درس می برند 
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کوتاه اخبار 
 کمک 29 میلیارد ریالی 

خیران به ایتام 
ــال  ــاری امس ــال و بختی ــار مح ــوکار چه ــر و نیک ــردم خی م

ــد. ــک کرده ان ــام کم ــه ایت ــال ب ــارد ری ــون 29 میلی تا کن
معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد 
چهارمحال و بختیــاری گفــت: از ایــن میــزان 20 میلیــارد 
ــوده  ــدی ب ــال غیرنق ــارد ری ــدی و 9 میلی ــک نق ــال کم ری

ــت. اس
نصیــر محمــودی افــزود: دو هــزار و 350 یتیــم تحــت 
حمایــت ایــن نهــاد اســت کــه از ایــن تعــداد یــک هــزار و 

ــد . ــن دارن ــال س ــر از 18 س ــم کمت 870 یتی
وی گفــت : بیشــترین تعــداد ایتــام در شهرســتان لــردگان، 
منطقــه یــک شــهرکرد و شهرســتان فارســان ســاکن 

ــتند. هس

 سیرجان با گلیم شیریکی پیچ 
ثبت جهانی شد 

معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور، از ثبــت 
ــیرجان  ــت کالش و س ــرای باف ــوان ب ــهر مری ــی دو ش جهان

ــرای گلیــم شــیریکی پیــچ خبــرداد. ب
نامــور مطلــق افــزود : همچنیــن نخســتین روســتای 
ــورگان«  ــیه »کلپ ــیا و اقیانوس ــه آس ــتی در منطق صنایع دس
ــد  ــورد تأیی ــتان م ــتان و بلوچس ــفال را در سیس ــرای س ب

ــت. ــه اس قرارگرفت
غــدا هیجــاوی، رئیــس منطقــه آســیا و اقیانوســیه شــورای 
ــس  ــاون رئی ــورای، مع ــن م ــع دســتی و کوی ــی صنای جهان
به عنــوان  دســتی  صنایــع  جهانــی  شــورای  منطقــه ای 
ارزیابــان شــورای جهانــی صنایــع دســتی مــرداد امســال از 
شــهر مریــوان در کردســتان، ســیرجان در کرمــان و کلپورگان 

ــد. ــد کردن در سیســتان بازدی

بهره برداری از 11 مدرسه خیر ساز 
در استان یزد 

شــیر زاد مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد گفــت: 
امســال 235 هــزار دانش آمــوز در ده هــزار کالس درس و 2 
هــزار آموزشــگاه ســال تحصیلــی خــود را آغــاز خواهنــد کــرد.

شــیرزاد افــزود : همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدید 11 
مدرســه خیــر ســاز در اســتان یــزد بــه بهــره بــرداری خواهــد 

رسید.
ــرای شــروع ســال  ــات الزم ب ــه اقدام ــرد: هم وی اشــاره ک

ــاده شــده اســت. ــی در اســتان آم تحصیل

 آغاز کشت کلزا 
در چهارمحال و بختیاری 

کشــت دانه هــای روغنــی کلــزا در ســطح دو هــزار هکتــار از 
اراضــی کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری آغاز شــد 

و تــا اواخــر مهرمــاه ادامــه دارد.
ــاد  ــر امــور زراعــت اداره کل جه ــکان مدی ســیروس بیــک ب
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اوکاپــی، نپتــون 
و گابریــال از ارقــام کلــزا هســتند کــه در ایــن اســتان کشــت 

می شــود.
وی افــزود: بــذر یارانــه ای 50 درصــدی و پرداخــت 30 درصــد 
ــی  ــات حمایت ــی کار از اقدام ــتگاه خط ــد دس ــه خری هزین

ــزاکاران اســت. ــاد کشــاورزی از کل وزارت جه
ســال گذشــته در مجمــوع یــک هــزار و 80 هکتــار کلــزا در 
چهارمحــال و بختیــاری کشــت شــد امــا بــه دلیــل کمبــود 

ــود. ــارش هــا، فقــط 500 هکتــار آن قابــل برداشــت ب ب

 کرمان نایب قهرمان 
رقابت های بین المللی کاراته

ــه، ســبک  تیــم كرمــان در رقابــت هــاى بیــن المللــى کارات
شــوتوكان jks مقــام نایــب قهرمانــى ایــن دوره از رقابــت هــا 

را بــه خــود اختصــاص داد.
ناصــر فاضلیــان ، نماینــده ســبک در اســتان گفــت: دومیــن 
دوره مســابقات اوپــن بیــن المللــی کاراتــه ســبک شــوتوکان 
ــدت دو روز در  ــه م ــکار ب ــور 800 ورزش ــا حض ــان ب jks آقای

شــیراز برگــزار شــد.
وی بــا اعــالم اینکــه ایــران، ســوریه، عــراق، کویــت و 
افغانســتان از شــرکت کننــدگان ایــن دوره از مســابقات  
ــود  ــه خ ــام اول را ب ــارس مق ــان، ف ــزود: در پای ــد، اف بودن
اختصــاص داد، اســتان کرمــان دوم شــد و اســتان اصفهــان 

ــرد. ــب ک ــوم را کس ــام س مق

 درخشش دانشجویان جیرفت 
در المپیاد علمی کشور 

گفــت:  جیرفــت  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــن  ــوم پزشــکی جیرفــت در نهمی دانشــجویان دانشــگاه عل
ــدند.  ــه ش ــز رتب ــور حائ ــجویان کش ــی دانش ــاد علم المپی
ایمــان قاســم زاده رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت بــا اشــاره بــه 
افتخــارات کســب شــده توســط دانشــجویان ایــن دانشــگاه 
در المپیــاد علمــی افــزود: رضــا رمضانــی دانشــجوی رشــته 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت در آزمــون 
گروهــی نهمیــن المپیــاد علمــی دانشــجویان دانشــگاه های 
ــجویان  ــر از دانش ــراه دو نف ــه هم ــور ب ــکی کش ــوم پزش عل
ــره  ــم ســه نف ــب تی ــان و زاهــدان در قال دانشــگاه های کرم
موفــق بــه کســب مــدال نقــره گروهــی در حیطــه اســتدالل 

ــی شــدند. بالین

 95 درصد گندم یزد 
مکانیزه کشت می شود

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی یــزد بــا بیــان اینکه 
11هــزار هکتــار زمیــن هــای ایــن اســتان بــرای کشــت گنــدم 
پاییــزه آمــاده ســازی شــد، گفــت: در ســال زراعــی جــاری 
در 95 درصــد اراضــی اســتان، ایــن محصــول راهبــردی بــه 

شــیوه مکانیــزه کشــت مــی شــود.
محمــد علــی حاتمــی زاده، در بازدیــد از طــرح هــای زراعــی 
کشــاورزی شهرســتان ابرکــوه اظهارکــرد: بــرای کشــت 
پاییــزه گنــدم 950 تــن بــذر گواهــی شــده از ارقــام ســیوند، 

ــی شــود. ــع م ســیروان ، سیســتان و پیشــتاز توزی

ــرداری  ــره ب ــی و به ــاون فن ــدی، مع معتم
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  كل  اداره 
جــاده ای اســتان یــزد گفــت : جــاده هــا از 
مكان هــای پرخطــر هــر منطقــه بــه شــمار 
ــر  ــرگ و می ــار م ــد و هرســال آم ــی آین م
ــه خــود  ــر ســوانح رانندگــی ب باالیــی در اث

ــد. ــی دهن ــاص م اختص
ــل انجام شــده  ــه داد: تحلی ــدی ادام معتم
بــر روی آمــار تصادفــات نشــان مــی دهــد 
ــاده ای  ــات ج ــی از تلف ــش از نیم ــه بی ك
ناشــی از واژگونــی و تصــادف ناشــی از 
خواب آلودگــی راننــدگان اســت كــه راننــده 
در حیــن رانندگــی از اســتراحت كافــی 
ــش  ــرای كاه ــت و ب ــوده اس ــوردار نب برخ
احــداث  جــاده ای،  تصادفــات  ایــن 
ــی رفاهــی بین راهــی  مجتمع هــای خدمات
ــد نقــش مهمــی داشــته باشــد. مــی توان

معــاون فنــی و بهــره بــرداری اداره كل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
هــای  مجتمــع  نمــود:  تصریــح  یــزد 
ــوان  ــه عن ــن راهــی ب ــی رفاهــی بی خدمات
عضــوی از یــك نظــام زیســتی كــه بــا حوزه 
تحــت اســتقرار خــود دارای ارتبــاط متقابل، 

تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری انــد، نگریســته 
شــده اســت و بــر ایــن پایــه، اعتقــاد بر آن 
اســت كــه مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی 
ــر  ــه ای و فرات ــرد منطق ــی، كارك ــن راه بی
ــذاران  ــاز رهگ ــورد نی ــات م ــن خدم از تأمی
منطقــه  پایــدار  توســعه  و  هــا  جــاده 
ای و رشــد و تــوازن منطقــه، از طریــق 
ــی  ــی بین راه ــی رفاه ــاماندهی خدمات س

دارد.

وی افــزود: مجتمــع های خدماتــی رفاهی 
و تیــر پــارک هــا، مجموعــه هایــی هســتند 

کــه بــه منظــور تمرکــز خدمــات مــورد نیــاز 
راننــدگان وســایل نقلیــه ایرانــی و خارجــی 
ــای  ــا در طــول جــاده ه و سرنشــینان آنه
ارتباطــی کشــور احــداث شــده انــد و دارای 
امکانــات و خدمــات بهداشــتی ، درمانــی، 
عرضــه  جایــگاه  نمازخانــه،  رســتوران، 
خدمــات  ســایر  و  پارکینــگ  ســوخت، 

رفاهــی هســتند.
ــردن  ــم ك ــه فراه ــاره ب ــا اش ــدی ب  معتم
زمینــه هــای الزم بــرای احــداث ایــن 
مجتمــع هــا از طریــق بخــش خصوصــی، 
مــورد  خدمــات  كلیــه  تمركــز  گفــت: 
یــک  در  مســافران  و  راننــدگان  نیــاز 
مجتمــع خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی 
ــوز  ــذ مج ــاط و اخ ــراری ارتب ــد برق نیازمن
ــی هــم  از ســازمان ها اســت و از نظــر مال
ــامان  ــرداری و س ــره ب ــداث، به ــرای اح ب
ــی  ــی رفاه ــای خدمات ــع ه ــی مجتم ده
نیــاز بــه ســرمایه گــذاری اســت كــه 
ــام  ــای انج ــا برنامه ریزی ه ــبختانه ب خوش
ــداری  ــه، اداره كل راه ــن زمین ــده در ای ش
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان موفــق 
بــه جــذب ســرمایه گذارهــای فعــال شــده 

ــت. اس
ــه  ــه ك ــت: همانگون ــان داش ــدی بی معتم
ــای  ــع ه ــوان مجتم ــی ت ــد نم ــاره ش اش
ــا  ــی و راه ه ــن راه ــی بی ــی رفاه خدمات
را بــه صــورت مســتقل از بســتر آن هــا 
مــورد  آن  ســاكنان  و  منطقــه  یعنــی 
توجــه قــرار داد ولــی در ایــن زمینــه،  
ــع  ــا  مجتم ــام ه ــه نظ ــاس نظری ــر اس ب
ــه  ــی ب ــن راه ــی بی ــی رفاه ــای خدمات ه
ــود  ــراف خ ــط اط ــا محی ــتمر ب ــور مس ط
در حــال تبــادل متقابــل یعنــی تاثیــر 
گــذاری و تاثیر پذیــری هســتند، از ایــن رو 
نقــش هــای مختلفــی اعــم از اقتصــادی، 
بازرگانــی، اجتماعــی،  فرهنگــی، سیاســی،  
ــر  ــی ب ــت محیط ــری و زیس ــی،  بص دفاع

ــت. ــب اس ــا مترت آن ه

ــرداری  ــره ب ــی و به ــاون فن ــان، مع در پای
اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان یــزد، اضافــه نمــود: در حــال حاضر 
تعــداد 21 موافقــت اصولــی مجتمــع هــای 
اداره  در  بین راهــی  رفاهــی  خدماتــی 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــداد 9  ــن تع ــه از ای ــت ك ــده اس ــادر ش ص
ــع در  ــع در حــال ســاخت، 4 مجتم مجتم
ــرداری، 2 مجتمــع در شــرف  حــال بهــره ب
ــه  ــرداری و 6 مجتمــع در حــال تهی بهــره ب
اســتعالم هــا مــی باشــد، كــه از ایــن تعداد 
2 موافقــت اصولــی در ســال 1396 صــادر 
شــده اســت و حــدود 10 ســرمایه گذار 
جدیــدی  هــای  پــروژه  هــم،  جدیــد 
ــه در حــال بررســی و  ــد ك پیشــنهاد داده ان

ــره اســت. ــالن و غی ــه ســایت پ تهی

معاون فنی و بهره برداری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

 نیمی از تلفات جاده ای 
ناشی ازخواب آلودگی رانندگان است 

بــا همــکاری میــراث فرهنگــی یــزد جشــنواره عروســکی 
ســرزمین مــن در شهرســتان اردکان برگــزار مــی شــود. 

محمــد رضــا نصیری، سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره کل 
میــراث فرهنگــی یزد از برگزاری جشــنواره عروســکی ســرزمین 
ــی شهرســتان  ــی ب ــاه ب ــوم گــردی م ــگاه ب مــن توســط اقامت
اردکان بــا همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــا 
هــدف ترویــج فرهنــگ ایرانــی و رونمایــی از عروســک هــای 

ــر داد. بومــی اردکان خب
ــی  ــگ، ســنن، آداب و شــیوه های زندگ ــت: فرهن ــری گف نصی
ملــل مختلــف از طریــق عروســک  هــا فراگیــر مــی  شــود چــرا 
کــه عروســک هــا یــک پدیــده بســیار مهــم و هنجــار فرهنگــی 
ــوان  ــق آن می ت ــد کــه از طری ــی دارن هســتند کــه نقطــه مقابل

مفاهیــم فرهنگــی را نیــز وارد فرهنــگ بومــی کــرد.

ــی،  ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــت گردش ــت معاون سرپرس
ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
عروســک ها دســتاوردهای بشــری هســتند کــه در جهــت 
هنجارهــای اجتماعــی بــه خصــوص در دوره شهرنشــینی 
ــک ها را  ــزود: عروس ــود، اف ــه ش ــا توج ــه آن ه ــتر ب ــد بیش بای
مخاطبانــی قــرار داده ایــم کــه حامــالن فرهنگــی مــا هســتند، 
چــون بــه علــت ســیر میــراث معنــوی در طــول زمــان برخــی از 

آیین هــا در قالــب عروســک شــکل گرفته انــد.
نصیــری در خصــوص برگــزاری جشــنواره عروســکی ســرزمین 
مــن در شهرســتان اردکان نیــز توضیحاتــی ارائــه نمــود و گفــت: 
ــی  ــای بوم ــک ه ــی عروس ــر معرف ــالوه ب ــنواره ع ــن جش ای
ــز  ــه نی ــگ آن منطق ــج فرهن ــب تروی ــتان اردکان موج شهرس

خواهــد شــد.

H.Bagheri@eskimia.ir
حمید باقریشهرکرد

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان در بازدیــد از شــعبه یــک 
شــهرکرد و مراحــل راه انــدازی ایــن طــرح بــا اشــاره بــه اینکــه 
طــرح بازرســی هوشــمند بــه صــورت آنالیــن و آفالیــن اســت، 
اظهــار کــرد: ایــن طــرح بــا اســتفاده از اپلیکیشــن موبایــل در 

ــد.  ــل می کن بســتر وب عم
ایــن طــرح  و دوم  اول  فــاز  افــزود:  غالمرضــا محمــدی 
ــفی،  ــی کش ــام بازرس ــیون، انج ــازی اتوماس ــامل پیاده س ش
ــی و  ــی تحقیق ــام بازرس ــتماتیک، انج ــی سیس ــام بازرس انج
ــی شــد  ــد شــیفتی عملیات درخواســتی و انجــام بازرســی چن
ــت،  ــعه اس ــه و توس ــت تهی ــه در دس ــدی ک ــای بع و در فازه
ــای  ــذ امض ــرداری، اخ ــامل تصویرب ــری ش ــای دیگ قابلیت ه

ــد.  ــد ش ــزوده خواه ــر آن اف ــز ب ــک و... نی الکترونی
و  اتوماســیون  بازرســی،  مکانیــزم  اســتاندارد کــردن  وی 
بازرســی و گســترش پوشــش  هوشــمند کــردن فرآینــد 
بیمــه ای از طریــق پالک بــرداری و شناســایی کلیــه کارگاه هــای 
تحــت پوشــش را از مزایــای ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت: 
امــکان انجــام بازرســی های تحقیقــی بصــورت سیســتماتیک 
ــان  ــی بازرس ــی و کیف ــرد کم ــر عملک ــک ب ــارت الکترونی و نظ

ــد.  ــرح می باش ــن ط ــای ای ــز از مزای ــی نی ــن اجتماع تامی
ــردن  ــتاندارد ک ــات، اس ــگام مطالب ــه هن ــول ب ــدی وص محم
ــول و  ــن ط ــکان تعیی ــدی از ام ــره من ــا به ــا ب آدرس کارگاه ه
ــان  عــرض جغرافیایــی و همچنیــن امــکان اعتــراض کارفرمای
ــرای  ــای اج ــر مزای ــال را از دیگ ــق پورت ــدگان از طری و بیمه ش

ــمرد.  ــمند برش ــی هوش ــرح بازرس ط

اداره کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری 
اســتان برتــر در برگــزاری ششــمین جشــنواره بیــن المللــی 

فیلــم ســبز ایــران شــد. 
ــی  ــن الملل ــنواره بی ــمین جش ــه شش ــن اختتامی  در آیی
فیلــم ســبز ایــران، اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحــال و بختیــاری بــه عنــوان اســتان برتــر در برگزاری 
هــر چــه بهتــر ایــن جشــنواره معرفــی شــد و مــورد تقدیــر 

قــرار گرفــت. 
آییــن اختتامیــه ششــمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 
ــور  ــاون ام ــکار مع ــه ابت ــور معصوم ــا حض ــران ب ــبز ای س
زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور و رئیــس ســابق ســازمان 
محیــط زیســت در مجموعــه فرهنگــی هنــری آســمان در 

ــد. تهــران برگــزار گردی

در ایــن آییــن از برنامه ســازان برتــر تلویزیونــی، برگزیــدگان 
ــر  ــان برت ــط ب ــع و محی ــمی و صنای ــای تجس ــش ه بخ
نیــز تجلیــل بــه عمــل آمــد. چهارمحــال و بختیــاری، 
اردبیــل، آذربایجــان غربــی، خراســان رضــوی، خوزســتان، 
کرمــان، کردســتان، کرمانشــاه، گیــالن، مازنــدران، مرکــزی 
ــر  ــه بهت ــر چ ــزاری ه ــر در برگ ــتان های برت ــدان، اس و هم

ــد.  جشــنواره بودن
ششــمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ســبز ایــران 
ــا هــدف فرهنــگ ســازی  ــا سراســر کشــور و ب همزمــان ب
ــهریورماه  ــا 24 ش ــت، از 18 ت ــط زیس ــت از محی و حفاظ
ــز در  ــه صــورت متمرک ــه و ب ــک هفت ــدت ی ــه م ــاری ب ج
ــارک  ــه پ ــاری از جمل ــه از چهارمحــال و بختی هشــت نقط

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ــان ش تهلیج

بــر آمادگــی همــه جانبــه مدیــران  فرمانــدار یــزد 
ــرد  ــد ک ــی تأکی ــان هــای بحران ــی در زم نهادهــای دولت
و گفــت: مدیــران توانمنــد افــرادی هســتند کــه بتواننــد 
ــی  ــای علم ــتفاده از راهکاره ــا اس ــی ب ــرایط بحران در ش
ــی  ــی و مال ــای جان ــارت ه ــزان خس ــردی از می و کارب

ــد. بکاهن
مصطفــی ســاالری در نشســت شــورای هماهنگــی 
ــوع  ــگام وق ــزود: در هن ــت بحــران شهرســتان اف مدیری
ــی اقــدام  ــد زمــان طالیــی یعن بحران هــای طبیعــی بای
ــرد و  ــرار گی ــد نظــر ق ــان ممکــن م ــن زم ــاه تری در کوت
ــه  ــبت ب ــی نس ــع بحران ــد در مواق ــط بای ــران ذیرب مدی
وظایــف خــود آگاه باشــند و بــه موقــع تصمیــم گیــری 
ــش و  ــزاری رزمای ــدف از برگ ــزد، ه ــدار ی ــد. فرمان کنن

ــردن انگیــزه  ــاال ب کارگاه آموزشــی مدیریــت بحــران را ب
ــال  ــان فع ــش مشــارکت و کاهــش زم و آگاهــی، افزای
شــدن تیــم بحــران در مواقــع ضــروری، افزایــش 
ــای  ــل نیروه ــرعت عم ــوادث و س ــه ح ــخگویی ب پاس
امــداد و نجــات در مواجهــه بــا بحــران هــای احتمالــی 
دانســت. ســاالری گفــت: انتظــار داریــم دســتگاه هــای 
اجرایــی عضــو شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران در 
رزمایــش و کارگاه حضــور فعــال و اثــر بخشــی داشــته 
باشــند. وی الزمــه امدادرســانی ســریع و مؤثــر را وجــود 
ــرد  ــان ک ــه بی ــاخت های الزم در جامع ــی و زیرس آمادگ
و یــادآور شــد: ضــروری اســت مســیر ارتقــای آمــوزش 
همگانــی همــوار و گام هایــی اصولــی و اساســی در ایــن 

ــه برداشــته شــود. زمین

استانها

 برگزاری جشنواره عروسکی سرزمین من 
در شهرستان اردکان 

چهارمحال و بختیاری، استان برتر در ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران  

 رونمایی ازطرح سیستم بازرسی هوشمند 
کارگاه های شعبه یک شهرکرد 

فرماندار یزد:

راهکار علمی و کاربردی برای مقابله با بحران ارائه شود

رشد 3 درصدی طالق در کرمان 
ــاوری اطالعــات دادگســتری اســتان کرمــان از رشــد 3.69 درصــدی  معــاون آمــار و فن
طــالق در اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: طــی 5 ماهــه ابتــدای ســال جــاری ســه هــزار 

و 571 پرونــده طــالق در دادگســتری بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــاوری اطالعــات دادگســتری اســتان کرمــان از رشــد  حمیــد خالقــی معــاون آمــار و فن
ــی 5  ــزود: ط ــر داد و اف ــان خب ــی در کرم ــالق توافق ــدی ط ــده 17.56 درص ــران کنن نگ
ــده طــالق توافقــی در دادگســتری  ــدای ســال جــاری یــک هــزار و 814 پرون ماهــه ابت

ــه ثبــت رســیده اســت. ب
ــا موضــوع  ــده ب ــزار و 813 پرون ــدای ســال جــاری ه ــه ابت ــه داد: طــی 5 ماه وی ادام
مطالبــه مهریــه بــه ثبــت رســیده اســت کــه آمــار نشــانگر رشــد 5.78 درصــدی در ایــن 

زمینــه مــی باشــد.
ایــن مقــام قضائــی اعــالم کــرد: طــالق بــه درخواســت زوجــه و مطالبــه نفقــه بــه ترتیــب 
3.64 درصــد و 85.20 درصــد در 5ماهــه ابتــدای ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.
وی افــزود: زوجیــن بایســتی قبــل از ازدواج شــناخت کامــل و جامعــی از طــرف مقابــل 
ــی  ــه عرصــه زندگ ــا ب ــق پ ــی و شــناخت دقی ــا آگاه ــد و ب ــواده وی کســب نماین و خان

ــد. مشــترک بگذارن

ــزود: از  ــن اســت، اف ــت زوجی ــم ازدواج کفوی ــه از شــرایط بســیار مه ــان اینک ــا بی وی ب
مهــم تریــن عوامــل پیونــد پایــدار و ازدواج موفــق و زندگــی آرام، هــم شــأن بــودن زن 

ــرد اســت. و م
ایــن مقــام قضائــی بــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن موضــوع در کفویــت، ایمــان اســت، 
ــادی  ــی واقتص ــائل مال ــالق و در مس ــگ، اخ ــتی در فرهن ــن بایس ــرد: زوجی ــد ک تأکی

هم تــراز باشــند.
وی گفــت: دوســتان، یکــی از منابــع مهــم در تحقیقــات زوجیــن محســوب مــی شــوند 
و افــرادی کــه مــورد تحقیــق قــرار مــی گیرنــد بایــد واقعیــت هــا را منعکــس نماینــد و 

اطالعــات صحیــح بدهنــد و مطالبــی کــه یقیــن ندارنــد را بیــان نکننــد.
ایــن مقــام قضائــی گفــت: طبیعتــا اختــالف ســلیقه هــا در ابتــدای زندگی امــری طبیعی 
و عــادی اســت امــا آنچــه مهــم اســت اگــر در زندگــی بحــث و موضوعــی بــه وجــود آمــد 
کــه از ســوی زوجیــن قابــل حــل نیســت، بایــد از طریــق مراجعــه بــه مشــاور و یــا بــه 
شــیوه کدخدامنشــانه و ریــش ســفیدی حــل وفصــل شــود تــا تبدیــل بــه یــک بحــران 

غیرقابــل حــل نگــردد.
ــاص  ــائل خ ــالع از مس ــدم اط ــن را ع ــی زوجی ــکالت در زندگ ــده مش ــی از عم وی یک
زناشــویی دانســت وافــزود: بــه نظــر مــی رســد چنانچــه زوجیــن و یــا خانــواده هــا در 
ــیاری از  ــگیری از بس ــب پیش ــد موج ــش دهن ــود را افزای ــات خ ــوص اطالع ــن خص ای

ــد. ــد ش ــا خواه طالق ه

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
آمادگی یک هزار و ۴۰۰ هیئت 

مذهبی برای محرم و صفر 
حجــت االســالم ســید جعفــر مرتضــوی مدیــرکل 
ــی  ــاری از آمادگ ــال و بختی ــالمی چهارمح ــات اس تبلیغ
ــون  ــدود 50 کان ــی و ح ــت مذهب ــزار و 400 هیئ ــک ه ی
ــم و  ــی مراس ــرای برپای ــتان ب ــی در اس ــی تبلیغ فرهنگ
ــدهللا الحســین )ع(  آیین هــای عــزاداری حضــرت اباعب
ــر  ــرم و صف ــای مح ــان در ماه ه ــای ایش ــاران باوف و ی

ــر داد. خب
وی گفــت: راه انــدازی محافــل عــزاداری و روضه خوانــی 
و دســته جــات ســینه زنــی و زنجیرزنــی از برنامه هــای 

ایــن هیئــات مذهبــی اســت.
مرتضــوی افــزود؛ همزمــان بــا دهــه اول محــرم الحــرام، 
یــک هــزار و 200 مبلــغ مذهبــی نیــز بــه نقــاط مختلــف 

اســتان اعــزام می شــود.
گــروه   150 امســال،  صفــر  و  محــرم  ماه هــای  در 
تعزیه خوانــی نیــز در سراســر اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری فعالیــت دارنــد.

 برگزاری دومین جشنواره 
مهربانی در یزد 

احمدیــان مســئول برگــزاری جشــنواره مهربانــی در 
ــت  ــا محوری ــی ب ــن جشــنواره مهربان ــت: دومی ــزد گف ی
فــروش محصــوالت تولیــدی بانــوان یــزدی بــا 30 غرفــه 
شــامل غرفــه هــای شــیرینی، کیــک، دســر، نوشــیدنی 

و غــذا برگــزار شــد.
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ ــزود: ه ــان اف احمدی
شــیرین کــردن کام مــردم بــا فــروش محصــوالت 
ــروش  ــای ف ــه ه ــه هزین ــت ک ــه هاس ــود در غرف موج
ــد و  ــه کــودکان نیازمن ایــن محصــوالت صــرف کمــک ب

ــود. ــی ش ــزد م ــهر ی ــین ش حاشیه نش

اعتراف سارقان منزل به 7 فقره 
سرقت در شهركرد

رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی چهارمحال 
ــه  ــزل ب ــه ای من ــارق حرف ــراف دو س ــاری از اعت  و بختی

7 فقره سرقت در شهركرد خبر داد. 
ــوع  ــی وق ــرد: در پ ــار ک ــدم اظه ــا محمدی مق محمدرض
چندیــن فقــره ســرقت وجــوه نقــد و طالجــات از 
داخــل چنــد منــزل در ســطح شــهر شــهرکرد رســیدگی 
ــوران  ــژه در دســتور کار مأم ــه صــورت وی ــه موضــوع ب ب

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــی اس ــس آگاه پلی
ــی  ــات پلیس ــام اقدام ــا انج ــان ب ــزود: کارآگاه وی اف
ــارق  ــی،  دو س ــای علم ــری روش ه ــترده و بکارگی گس
حرفــه ای و ســابقه دار را شناســایی و بــا هماهنگــی مقام 

ــد. ــه پلیــس آگاهــی منتقــل کردن قضائــی ب
رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی چهارمحال 
و بختیــاری اظهــار داشــت: متهمیــن پــس از مواجهــه بــا 
ــه و شــواهد محکــم پلیــس در بازجویی هــای فنــی  ادل

بــه 7 فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد.

وجود 5۰ هزار مهاجر در سیرجان 
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: باالتریــن نــرخ بیــکاری در اســتان 
ــن از  ــود مهاجری ــیرجان و وج ــه س ــوط ب ــان مرب کرم

ــت.  ــی آن اس ــل اصل دالی
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر 
ــع  در مجلــس شــورای اســالمی در کار گــروه رفــع موان
ــه  تولیــد در ســیرجان گفــت: کاالهــای دپــوی چینــی ب
ــد  ــع تولی ــی من ــه معن ــن ب ــد و ای ــی آین ــیرجان م س

اســت.
ــت:  ــتان گف ــن شهرس ــدات ای ــه تولی ــاره ب ــا اش وی ب
بزرگتریــن قطعــات کاشــی کشــور، در ســیرجان تولیــد 

ــی شــود. م
حســن پــور ، تولیــد قطعــات خودرویــی در ســیرجان بــا 
ــودرو و  ــران خ ــرکت های ای ــه ای ش ــم نام ــا تفاه امض
ســایپا و وجــود هــزار میلیــارد پــول ســیرجان در تهــران 
ــه ســرمایه گــذاران  ــه دلیــل عــدم مشــاوره صحیــح ب ب

را ازموانــع پیشــروی تولیــد در ســیرجان عنــوان کــرد.

 برداشت خرما از سطح 
۴۰5 هکتار نخیالت در ارزوئیه 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــاورزی ارزوئی ــاد کش ــر جه مدی
اوایــل  از  ارزوئیــه  شهرســتان  در  خرمــا  برداشــت 
ــا اواســط مهــر ادامــه دارد گفــت: ایــن  شــهریورآغاز و ت
شهرســتان دارای 635 هکتــار خرمــا اســت کــه از ایــن 

ــتند. ــارور هس ــار ب ــزان 405 هکت می
امیــری پــاک مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ارزوئیــه گفــت: همزمــان بــا آغــاز فصــل برداشــت 
خرمــا بــرای بیــش از 1000 نفــر بصــورت موقــت و دائــم 
ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ایج ــن شهرس ــتغال زایی درای اش

ــارور در شهرســتان  ــالت ب ــار نخی ــزود : 405 هکت وی اف
ــار  ــر هکت ــط از ه ــور متوس ــه بط ــود دارد ک ــه وج ارزوئی
باغــات بــارور 4/5 تــن محصــول خرمــا برداشــت 
ــان فصــل برداشــت  ــا پای ــی شــود ت ــی م ــش بین و پی
بیــش از 1822 تــن محصــول تولیــد گــردد کــه دو ســوم 
خرمــای تولیــدی درایــن شهرســتان بصــورت خشــک و 

ــه مصــرف مــی رســد. یــک ســوم بصــورت رطــب ب

 تجلیل از ادارات 
شهروندمحور شهرکرد

ــدار شهرســتان شــهرکرد گفــت: از عملکــرد ادارات  فرمان
ــهروندی و  ــوق ش ــوزه حق ــتان در ح ــن شهرس ــر ای برت

ــل شــد. ــاف و حجــاب تجلی عف
حمیــد ملک پــور اظهــار کــرد: عملکــرد ادارات شهرســتان 
شــهرکرد در حــوزه رعایــت حقــوق شــهروندی و عفــاف و 

حجــاب ارزیابــی و از برترین هــا تجلیــل شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه رعایــت حقــوق شــهروندی، 
آمــوزش و پــرورش الران و شــرکت گاز شهرســتان 
ــور آب و  ــدند و ام ــترک اول ش ــور مش ــه ط ــهرکرد ب ش
ــه داد:  ــرد ادام ــب ک ــه دوم را کس ــهری رتب ــالب ش فاض
آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک و شــهرداری طاقانــک 

ــه طــور مشــترک ســوم شــدند. ب
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد افــزود: در حــوزه عفــاف و 
ــوزش و  ــچ و آم ــهرداری ناف ــازمانی ش ــاب برون س حج

پــرورش الران عناویــن برتــر را کســب کردنــد.

شــورای  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت و گــوی 
ــته  ــال گذش ــت: س ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ــتان  ــی اس ــاد مقاومت ــهیالت اقتص ــهمیه تس س
ســه هــزار و 600 میلیــارد ریــال بــود کــه بــا تــالش 
ــتان،  ــن اس ــئوالن ای ــه مس ــورت گرفت ــای ص ه
ــد. ــذب ش ــال ج ــارد ری ــزار و 280 میلی ــار ه چه

وی افــزود: امســال بــرای اجــرای طرح اشــتغال 
و مشــوق هــای  یارانــه  پرداخــت  و  فراگیــر 
ــارد  ــزار میلی ــور 250 ه ــذاری در کش ــرمایه گ س

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ری
ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: از ایــن مبلــغ 
4.21 درصــد بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری، 

در  اقتصــادی  رونــق  و  اشــتغال  افزایــش 
ــد. ــی یاب ــاری اختصــاص م چهارمحــال و بختی
ــادآور شــد: ســال گذشــته 14 هــزار و 300  وی ی
شــغل و در دولــت یازدهــم 41 هــزار و 900 شــغل 

در چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد شــد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: این 
در حالــی اســت کــه ســال گذشــته 33 هــزار و 
500 متقاضــی شــغل در ایــن اســتان وجــود 

داشــت.
بیــکاری  نــرخ   1395 ســال  در  گفــت:  وی 
چهارمحــال و بختیــاری بــه 20.2 درصــد و نــرخ 
مشــارکت اســتان بــه 40 درصــد افزایــش پیــدا 

ــرد. ک

افزایــش  تاکیــد کــرد:  دشــتکی  ســلیمانی 
ــدان  ــگان دانشــگاهی، ورود متول ــش آموخت دان
ــرخ  ــد ن ــازار کار، رش ــه ب ــای 60 و 70 ب ــه ه ده
ــورهای  ــروی کار از کش ــت نی ــارکت و بازگش مش
حاشــیه خلیــج فــارس و اســتان هــای دیگــر بــه 
چهارمحــال و بختیــاری از مهمتریــن علــت هــای 
ــوب  ــتان محس ــکاری در اس ــرخ بی ــش ن افزای

مــی شــود.
وی افــزود: بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری و 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  اشــتغال  افزایــش 
ــا انجمــن صنفــی پوشــاک  امســال قــراردادی ب
و  ریــال  میلیــارد   720 ارزش  بــه  ایــران 
ــر امضــاء شــد. اشــتغال زایی یک هــزار و 500 نف

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: 
ــتایی  ــه روس ــرارداد در 20 نقط ــن ق ــاس ای براس
اســتان کارگاه هــای تولیــد پوشــاک راه انــدازی 

مــی شــود.
وی بــا اشــاره برخــی ایــرادات سیســتم دریافــت 
مالیــات بــر ارزش افــزوده یــادآور شــد: بــه 
عنــوان نمونــه، اخــذ مالیــات در ابتــدای فعالیــت 
واحدهــای تولیــدی از مهمتریــن ایــرادات در این 

بخــش اســت.
ســلیمانی دشــتکی اظهــار کــرد: بــرای رفــع 
مشــکالت ایــن بخــش، یک گــروه کارشناســی از 
اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی، اداره کل امــور 
مالیاتــی و اتــاق اصنــاف چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــرای ارائ ــده و پیــش نویســی ب تشــکیل گردی
بــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 

ــد. ــم کن ــه و تنظی اســالمی تهی

استاندار چهارمحال وبختیاری اعالم کرد:

3600 میلیارد ریال سهم تسهیالت اقتصاد مقاومتی

،،
اداره  بــرداری  بهــره  و  فنــی  معــاون 
كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
احــداث  لــزوم  بــر  یــزد  اســتان  ای 
مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بیــن 

راهــی تاكیــد كــرد.



امیــن رضــا چلبیانلــو جــراح، دندانپزشــک و متخصــص ایمپلــن 
اظهــار کــرد: التهــاب لثــه بیمــاری شــایع محســوب مــی شــود کــه 
شــدت ایــن بیمــاری در افــراد، متفــاوت اســت. در ایــن عارضــه 

ــورم می شــود. لثــه دچــار التهــاب و ت
وی بیــان کــرد: بــوی بــد و طعــم بــد دهــان یکــی از عالئــم ایــن 
عارضــه اســت؛ در ایــن بیمــاری، لثــه بــه راحتــی در اثــر اســتفاده 
از مســواک و نــخ دنــدان یــا در برخــی مــوارد بــدون علــت دچــار 
خونریــزی می شــود.این متخصــص ایمپلنــت افــزود: علــت هــای 
متفاوتــی در ایجــاد التهــاب لثــه نقــش دارنــد کــه از جملــه ایــن 
ــدان،  ــان و دن ــت ده ــردن بهداش ــت نک ــه رعای ــوان ب ــل می ت عل
نصــب روکش هــای نامناســب بــر روی دندان هــا و ونیر هــای 
کامپوزیتــی کــه بــه صــورت ناصحیــح بــر روی دنــدان کار گذاشــته 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای کامپوزیت ــر ونیر ه ــرد. اگ ــاره ک ــده اند، اش ش

ناصحیــح بــر روی دنــدان کار گذاشــته شــود، عوارضــی همچــون 
التهــاب لثــه، تحلیــل اســتخوان و از دســت رفتــن دنــدان بــرای 

ــد. ــش می آی ــرد پی ف
ــز  ــوغ نی ــگی و بل ــارداری، یائس ــرد: دوران ب ــد ک ــو تاکی چلبیانل
می توانــد ســبب بــروز التهــاب لثــه شــود؛ بیمــاری دیابــت، 
کمبــود ویتامیــن C، تغذیــه نامناســب و عــوارض ناشــی از مصرف 
ــش  ــه نق ــاب لث ــاری الته ــد در بیم ــز می توانن ــا نی ــی دارو ه برخ

داشــته باشــند.
وی توصیــه کــرد: بیمــاری التهــاب لثــه در صورتــی کــه بــه موقــع 
درمــان نشــود می توانــد زمینــه را بــرای بــروز ســایر بیماری هایــی 
و عروقــی، ســکته های  قلبــی  اختــالالت  دیابــت،  همچــون 
ــه و  ــد، ســرطان پانکــراس، خــون، کلی مغــزی، آرتریــت روماتوئی

دهــان فراهــم کنــد 

یــک فیزیوتراپیســت بــا تاکیــد بــر اســتفاده از کفــش مناســب 
گفــت: اســتفاده از کفــش هــای نامناســب و پاشــنه بلنــد 
می توانــد عوارضــی از جملــه قــوس کمــر، انحــراف شســت پــا و 
یــا آســیب بــه پنجــه پــا را بــه دنبــال داشــته باشــد، درحالیکــه 
ــن  ــیاری از ای ــوان از بس ــب می ت ــش مناس ــتفاده از کف ــا اس ب

ــرد. ــگیری ک ــیب ها پیش آس
ایــن فیزیوتراپیســت بــا اشــاره بــه ویژگی هــای کفــش مناســب، 
گفــت: در وهلــه اول شــکل کفــه داخــل کفــش بایــد قوس هــای 

کــف پــا را پــر کــرده و فــرد بــا آن احســاس راحتــی کنــد.
وی نرمــی و قابلیــت ارتجاعــی را مهمتریــن ویژگــی کفــه کفــش 
عنــوان کــرد و افــزود: قابلیــت االســتیکی کفــه کفــش در 
کاهــش فشــار وارده بــه اســتخوان های پــا در هنــگام فعالیــت 

ــی دارد. ــش مهم نق

ایــن فیزیوتراپیســت خاطرنشــان کــرد: اختــالف ارتفــاع مناســب 
بیــن پاشــنه و پنجــه کفــش نبایــد بیــش از دو و نیــم ســانتیمتر 

. شد با
ایــن فیزیوتراپیســت چــرم طبیعــی را بهتریــن جنــس کفــش 
ــترین  ــل بیش ــه دلی ــی ب ــرم طبیع ــرد: چ ــار ک ــت و اظه دانس
ســازگاری و انعطافــی کــه بــا حالــت پــا پیــدا می کنــد، بهتریــن 
جنــس بــرای کفــش اســت کــه افــراد در هنــگام خریــد بایــد بــه 

آن توجــه داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه وزن کفــش نقــش زیــادی در حفــظ 
ســالمت پــا دارد، اظهــار کــرد: افــراد بایــد از خریــد کفش هایــی 
ــای  ــرا کفش ه ــد، زی ــودداری کنن ــادی دارد خ ــات زی ــه تزئین ک
ســنگین تــر صرفــا فشــار بیشــتری بــه پــا وارد کــرده و کاربــرد 

ــد. ــری ندارن دیگ

 سرطان دهان، ارمغان تلخ 
سهل انگاری در درمان التهاب لثه 

یک فیزیوتراپیست مطرح کرد:

ویژگی های یک کفش مناسب را می دانید؟ 

متخصص طب سنتی مطرح کرد:
انار؛ مفیدترین میوه فصل پاییز

انــار یکــی از مفیدتریــن میوه هــای فصــل پاییــز اســت کــه در پاکســازی معــده 
ــدن  ــی ب ــوب اعضــای اصل ــر اســت و باعــث عملکــرد مطل ــه خــون موث و تصفی

ــد می شــود. ــب و کب ــز، قل همچــون مغ
ــی  ــی »آنت ــبز یعن ــای س ــاده چ ــن م ــت: مفیدتری ــنتی گف ــب س ــص ط متخص

ــود دارد. ــتر وج ــر بیش ــار ۳ براب ــیدان« در ان اکس
زینــب زمانــی افــزود: انــار بــه دالیــل زیــادی از جملــه داشــتن آهــن، خون ســاز 
بــه شــمار می آیــد. بــه همیــن دلیــل، بهتریــن زمــان بــرای مصــرف آن، صبح هــا 

قبــل از صبحانــه اســت.
ــرای  ــار ب ــت: ان ــان داش ــی بی ــوه جادوی ــن می ــی ای ــواص داروی ــورد خ وی در م
ســالمت قلــب و عــروق، جلوگیــری از تصلــب شــریان ها و بــروز ســکته، پیــری 

ــر اســت. زودرس، آلزایمــر و ســرطان پروســتات موث
ــون  ــد را از خ ــترول های ب ــار کلس ــزود: ان ــه اف ــنتی در ادام ــب س ــص ط متخص
انــار بــه عنــوان برطرف کننــده عطــش و خنک کننــده  می گیــرد، مصــرف 
ــد  ــوه اشــتهاآور، می توان ــک می ــوان ی ــار به عن ــن ان ــد اســت و همچنی ــدن مفی ب

پیش غــذای خوبــی باشــد.

ــد و کلیه هــای آنهــا  ــار داروی افــرادی اســت کــه کب زمانــی خاطرنشــان کــرد: ان
ضعیــف بــوده و ترشــح صفــرای آنهــا کــم اســت. عــالوه بــر ایــن آب انــار شــیرین 

بــرای بیماری هــای مجــاری ادرار مفیــد اســت.
ــت،  ــان اســهال، آرتری ــار در درم ــان داشــت: ان ــن متخصــص طــب ســنتی بی ای
ــار  ــه جوشــانده پوســت ان ــی اســت ک ــد اســت.این در حال زردی و بواســیر مفی

ــد. ــزه می کن ــو معج ــودرد و زخم گل ــرای گل ب
ــه شــود،  ــر پخت ــا در ف ــر خاکســتر ی ــم زی ــا حــرارت ک ــه ب ــاری ک ــزود: ان وی اف
بهتریــن مرهــم ســینه های دردنــاک می دانند.همچنیــن آب انــار تــرش و 

ــی آورد. ــن م ــون را پایی ــار خ ــس(، فش ــیرین )مل ش
ــان  ــه گریب ــت ب ــت دس ــکل یبوس ــا مش ــه ب ــرادی ک ــرد: اف ــه ک ــی توصی زمان
هســتند، نبایــد زیــاد انــار بخورنــد.از آنجــا کــه انــار میــوه ســردی اســت 
نبــات  و  انــار، کمــی آب جــوش  از خــوردن  بعــد   اگــر سردمزاج هســتید 

بخورید.
ایــن متخصــص طــب ســنتی در پایــان تاکیــد کــرد: افــرادی کــه معــده  آنهــا نفــخ 
می کنــد، بایــد مصــرف انــار را محــدود کنند.ضمــن اینکــه زیــاده روی در مصــرف 

انــار تــرش، زخــم معــده بــه دنبــال دارد.
انــار بــه دلیــل خاصیــت آنتی اکســیدانی در پیشــگیری از ســرطان ها نقــش مهمــی  

دارد. همچنیــن آب انــار نیــز خاصیــت میکروب کشــی و ضدعفونی کنندگــی دارد.

ــی  ــؤوالن فن ــی مس ــن صنف ــس انجم رئی
بهداشــتی  و  آرایشــی  غذایــی،  صنایــع 
وابســتگی  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کارخانه هــا  در  دارو  و  غــذا  کارشناســان 
بــه کارفرمــا معضــل مهمــی اســت کــه 
می توانــد ســالمت مــردم را بــه خطــر 

بینــدازد.
داشــت:  اظهــار  حســن نژاد  نفیســه 
در  دارو  و  غــذا  کارشناســان  وابســتگی 
کارخانه هــا بــه کارفرمــا معضــل مهمــی 
اســت کــه می توانــد ســالمت مــردم را 
ــوب  ــه معی ــن چرخ ــدازد، ای ــر بین ــه خط ب

ــرای آن در نظــر  ــه ب مشــخصًا نتیجــه ای ک
گرفتــه شــده را نخواهــد داشــت.

ــک  ــه در ی ــی ک ــح داد: کارشناس وی توضی
نظــارت  بــه  موظــف  غذایــی  شــرکت 
بــه  بایــد  اســت  تولیــد  کیفیــت  بــر 
کارخانــه داری ایــراد بگیــرد کــه توســط 
همــان اســتخدام شــده و از او حقــوق و 
ــی  ــورت طبیع ــه ص ــرد، ب ــتمزد می گی دس
موضــع  در  را  شــرایط کارشــناس  ایــن 
ــد  ــا می توان ــرار می دهــد و کارفرم ضعــف ق

حــق و حقــوق او را پرداخــت نکنــد.
ــی  ــؤوالن فن ــی مس ــن صنف ــس انجم رئی

بهداشــتی  و  آرایشــی  غذایــی،  صنایــع 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: در حــوزه دارو 
ــث از  ــا بح ــه ج ــم و هم ــرفت کرده ای پیش
درمــان اســت امــا شــعار پیشــگیری بهتــر 
از درمــان اســت را فرامــوش کرده ایــم؛ 
وقتــی نظــارت دقیــق از ابتــدا بــر روی مــواد 
ــا دســت خودمــان  ــدارد ب ــی وجــود ن غذای
ــم. ــر می اندازی ــه خط ــردم را ب ــالمت م س

بایــد  فنــی  مســؤول  تأکیــد کــرد:  وی 
بتوانــد  کــه  باشــد  داشــته  قدرتــی 
ــول  ــت اص ــه رعای ــف ب ــه دار را موظ کارخان
ــا دیگــر شــاهد  ــد ت ــی و بهداشــتی کن ایمن
از  مســائلی  و  نگهدارنده هــا  از  اســتفاده 
ــیم؛  ــی نباش ــع غذای ــت در صنای ــن دس ای
بیشــتر بیماری هــای جامعــه از همیــن 
اگــر محصولــی  جــا نشــأت می گیــرد، 

ــه دارو  ــاز ب ــازار شــود بعــدًا نی ســالم وارد ب
نخواهیــم  درمــان  هزینه هــای گــزاف  و 

داشــت.
ــه اقدامــات انجــام  ــا اشــاره ب حســن نژاد ب
شــده بــرای حــل مشــکل مســؤوالن فنــی 
گفــت: طــی چنــد ســال اخیــر راه حل هــای 
ــن  ــرای ای ــم و ب ــری کردی ــف را پیگی مختل
ــه  ــم ک ــی را دادی ــنهاد صندوق ــث پیش بح
ــه  کارفرمــا مبلغــی را کــه موظــف اســت، ب
آن واریــز کنــد و مســؤول فنــی هــم از 
ــود را  ــوق خ ــاه حق ــر م ــدوق ه ــان صن هم

ــد. ــت کن دریاف
ــی  ــؤوالن فن ــی مس ــن صنف ــس انجم رئی
بهداشــتی  و  آرایشــی  غذایــی،  صنایــع 
کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان 
ــت  ــذا و دارو در دول ــازمان غ ــؤوالن س مس

یازدهــم بــا ایــن درخواســت مــا مخالفــت 
متعــدد  نامه نگاری هــای  و  کرده انــد 
ــه  ــا توج ــت، ب ــته اس ــه ای نداش ــز نتیج نی
بهداشــت  وزارت  در  اخیــر  تحــوالت  بــه 
ــن  ــا در ای ــده ت ــام ش ــی الزم انج هماهنگ
ــی  ــز رایزن ــد نی ــؤوالن جدی ــا مس ــه ب زمین

ــم. کنی
وی یــادآور شــد: دلیلــی کــه از ســوی وزارت 
بهداشــت بــرای مخالفــت بــا ایــن پیشــنهاد 
و  اســت   44 اصــل  می شــود،  مطــرح 
خصوصی ســازی  راســتای  در   ایــن کــه 
وزارتخانــه نمی توانــد متولــی ایــن صنــدوق 
موضــوع  ایــن  می کنیــم  فکــر  شــود؛ 
ــرف  ــر ط ــا ب ــوان ب ــته و می ت ــل داش راه ح
شــدن بحــث متولــی، ایــن صنــدوق را 

ــرد. ــاد ک ایج

#طب_سنتی

سالمت6

 چرخه معیوب در صنایع غذایی 
که سالمت مردم را تهدید می کند

تازههایپزشکی

 دردسرهای دانش آموزان 
چاق در مدرسه

نشــان  آمریکایــی  تازه تریــن مطالعــه محققــان 
داده اســت کودکانــی کــه در دوران بچگــی دچــار 
ــی هســتند، در بزرگســالی دچــار  ــه وزن و چاق اضاف

می  شــوند. افســردگی 
بــر اســاس نتایــج حاصــل از یــک مطالعــه جدیــد، 
ــد مشــکالتی را از  چاقــی در ســنین کودکــی می توان

لحــاظ روحــی در ســنین باالتــر ایجــاد کنــد.
ــا بررســی 20 هــزار دانش   آمــوز  ــی ب محققــان اروپای
دوره دبســتان دریافتنــد، بچه هــای چــاق در مقایســه 
ــا وزن مناســب، در ســنین بزرگســالی  ــا کــودکان ب ب
ســه برابــر بیشــتر دچــار افســردگی می شــوند و اگــر 
چاقــی هــم در بچگــی و هــم در بزرگســالی باشــد، 

ایــن احتمــال چهــار برابــر اســت.
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود ب ــات خ ــگران در مطالع پژوهش
ــتر از  ــه بیش ــاق در مدرس ــای چ ــه بچه ه ــیدند ک رس
دیگــر بچه هــا توســط همساالنشــان آزار و اذیــت 
را  آنهــا  اضافــه وزن ظاهــر  می شــوند؛ همچنیــن 
زشــت می کنــد و تأثیــر منفــی بــر چهــره آنهــا 
ــروز  ــک ب ــد ریس ــل می توانن ــن عوام ــذارد؛ ای می گ
افســردگی در ســنین باالتــر را در آنهــا افزایــش دهــد. 

 ارتباط آنفوالنزا خوکی 
و ابتال به دیابت

ــون  ــای 2.2۸ میلی ــه داده ه ــن مطالع ــان ای محقق
ــال  ــن س ــروژ بی ــر را در ن ــوان ت ــال و ج ــرد ۳0 س ف
هــای 200۹ تــا 20۱4 بررســی کردنــد، یعنــی زمانیکــه 
اپیدمــی ایــن آنفلوانــزا در کشــور نــروژ اتفــاق افتــاده 

بــود.
ــزا  ــم آنفلوان ــدت عالئ ــن م ــول ای ــه در ط ــرادی ک اف
ــا ســایر افــراد  ــد در مقایســه ب را گــزارش کــرده بودن
۱۸ درصــد بیشــتر مبتــال بــه دیابــت نــوع۱ در آینــده 

ــدند. ــخیص داده ش تش
محققــان دریافتنــد ایــن رابطــه حتــی در مــورد 
کــودکان ۱۵ ســال یــا کمتــر هــم قــوی تــر بــود. در 
ــروس  ــا وی ــه ب ــرادی ک ــنی، اف ــروه س ــن گ ــن ای بی
آنفوالنــزا H۱N۱ آلــوده شــده بودنــد 2۵ درصد بیشــتر 

ــرار داشــتند. ــوع۱ ق ــت ن ــه دیاب ــال ب در معــرض ابت
بــه گفتــه محققــان، افــراد احتمــال ابتــال بــه دیابــت 
نــوع۱ را بــه صــورت ژنتیکــی بــه ارث مــی برنــد، امــا 
ــه آن ضــروری  ــال ب ــرای ابت ــز ب ــی نی ــل محیط عوام
ــت  ــن اس ــی ممک ــای ویروس ــت ه ــت و عفون اس

ــن عوامــل محیطــی باشــند. ــده ای تحریــک کنن
ــه  ــال ب ــا ابت ــی، H۱N۱ ب ــق قبل ــج تحقی ــق نتای طب

اختــالالت خودایمنــی مرتبــط شــده بــود.
»پــاز لوپــز دوریــگا رویــز« سرپرســت تیــم تحقیق از 
موسســه بهداشــت عمومــی نــروژ، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: »ایــن مطالعــه از ایــن فرضیــه حمایــت مــی 
کنــد کــه عفونــت هــای تنفســی مــی تواننــد در ابتــال 
بــه دیابــت نــوع۱، بــه دلیــل اســترس و التهــاب در 

افــراد، نقــش داشــته باشــند.«

تغذیه

بالهایی که مصرف کم سبزیجات 
بر سرتان می آورد!

رژیــم غذایــی تاثیــر مســتقیمی بــر عملکــرد بــدن دارد. 
آنچــه مــی خوریــد بــه فراهــم کــردن موادمغــذی مــورد 
نیــاز بــدن کــه قــادر بــه ســاخت یــا ذخیــره آنها نیســت 
کمــک مــی کنــد. ســبزیجات حــاوی موادمغــذی 
ضــروری بــرای بــدن بــوده کــه بــر متابولیســم، انتقــال 
اکســیژن یــا تجزیــه برخــی از موادغذایــی موثــر اســت. 
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فنجــان و نیــم از ســبزیجات توصیــه مــی شــود.
 ناراحتی های گوارشی

ــر  ــود فیب ــب کمب ــبزیجات موج ــی س ــت ناکاف دریاف
ــوارش مــی شــود.  ــی هــای دســتگاه گ ــروز ناراحت و ب
ســبزیجات بــرای گــوارش و هضــم ســالم مــورد 
نیــاز اســت. کمبــود ســبزیجات در رژیــم غذایــی 
ممکــن اســت منجــر بــه یبوســت یــا اســهال و عــدم 
ــبزیجات  ــود. س ــی ش ــرف موادغذای ــه مص ــل ب تمای
همچنیــن تامیــن کننــده ی موادمغــذی ضــروری 
بــرای متابولیســم غــذای مصرفــی اســت، بــه طوریکــه 
کمبــود ســبزیجات در رژیــم غذایــی مــی توانــد موجب 

ــود. ــه ش ــوء هاضم ــا س ــط ب ــم مرتب ــدید عالئ تش
 خونریزی غیرطبیعی

ســبزیجات بــرگ ســبز از جملــه بــرگ چغنــدر و 
کلــم کیــل میــزان ســالمی از ویتامیــن K را بــرای 
ــرای  ــذی ب ــاده مغ ــن م ــد. ای ــی کن ــم م ــدن فراه ب
انعقــاد درســت خــون، رشــد ســلولی و مینرالیزاســیون 
ــن در  ــن ویتامی ــود ای اســتخوان ضــروری اســت. کمب
بــدن موجــب خونریــزی غیرطبیعــی ناشــی از کاهــش 
ــود  ــم کمب ــده خواهــد شــد. از عالئ ــاد کنن عوامــل انعق
ایــن ویتامیــن مــی تــوان بــه خونریــزی شــدید 
قاعدگــی، خونریــزی لثــه و کبــودی آســان اشــاره کــرد. 
ــن K را در روده  ــداری ویتامی ــد مق ــی تولی ــدن توانای ب
دارد، امــا دریافــت کافــی ایــن ویتامیــن از طریــق رژیــم 

ــز ضــروری اســت. ــی نی غذای
 اسکوروی

ــت  ــن اس ــی ممک ــم غذای ــبزیجات در رژی ــود س کمب
ــود  ــا کمب ــه اســکوروی شــود. ایــن بیمــاری ب منجــر ب
ویتامیــن C در بــدن در ارتبــاط اســت. مصــرف نصــف 
فنجــان فلفــل قرمــز شــیرین ویتامیــن C بیشــتری از 
یــک لیــوان آب پرتغــال بــرای بــدن فراهــم مــی کنــد. 
عالئــم اســکوروی مــی توانــد منجــر بــه درد مفاصــل و 

ضعــف شــود.
 کم خونی

عــدم مصــرف ســبزیجات مــی توانــد منجــر بــه 
ــود.  ــدن ش ــن B۹( در ب ــیدفولیک )ویتامی ــود اس کمب
ــی  ــم خون ــب ک ــدن موج ــن در ب ــن ویتامی ــود ای کمب
ــم  ــوع ک ــن ن ــه ای ــه طوریک ــده، ب ــتیک ش مگالوبالس
خونــی بــا بزرگــی ســلول هــای قرمــز خــون بیشــتر از 
ــرا اســیدفولیک در  ــاط اســت، زی حــد معمــول در ارتب
تشــکیل ســلول هــای قرمــز خــون نقــش دارد. افــراد 
مبتــال بــه کــم خونــی مگالوبالســتیک دچار خســتگی و 
تنگــی نفــس مــی شــوند زیــرا اســیدفولیک در انتقــال 

ــم اســت.  اکســیژن بســیار مه

زیبایی

 عواقب وحشتناک 
با آرایش خوابیدن)4(

ــش  ــردن آرای ــاک ک ــدون پ ــه رختخــواب ب ــن ب رفت
ــد  ــه می توان ــت ک ــزی اس ــورت، چی ــتن ص و شس

ــد. ــته باش ــان آوری داش ــا زی ــرات واقع اث
 گل مژه خواهید زد

بــا ریمــل خوابیــدن نــه فقــط مژه هــای قشــنگ تان 
ــا  ــد ب ــه می توان ــد بلک ــف می کن ــکننده و ضعی را ش
مســدود کــردن فولیکول هــای مــژه، باعــث گل مــژه 

. د بشو
 پلک تان دچار اگزما می شود

اگزمــا یــک مشــکل رایــج پوســتی اســت، امــا نــه 
بــرای پلک هــا! اگــر آرایــش چشــم های تان را قبــل 
از خــواب بــه درســتی پــاک نکنیــد، می توانــد منجــر 
بــه درماتیــت پوســتی و مخصوصــا اگزمــا  روی 
ــدن  ــته ش ــوزش، پوس ــارش، س ــود. خ ــا ش پلک ه
و کهیــر، از پیامدهــای باقــی گذاشــتن آرایــش 
چشم هاســت. در صــورت بــروز چنیــن مشــکلی 
بایــد حتمــا بــه متخصــص پوســت مراجعــه کنیــد.

 بالش تان هم کثیف می شود
وقتــی بــا آرایــش بــه رختخــواب می رویــد، غیــر از 
چیــن و چــروک و مســدود کــردن منافــذ و اگزمــا 
ــد!  ــوده می کنی ــف و آل ــم کثی ــان را ه و ...، بالش ت
شــب بعــد کــه بــا صورتــی تمیــز و بــدون آرایــش بــه 
رختخــواب می رویــد، صورت تــان را روی بالشــی 
ــر از باکتری هــا و آلودگی هاســت،  ــد کــه ُپ می گذاری
ــاده  ــه پی ــه ب ــای برهن ــا پاه ــه ب ــل اینک درســت مث

ــد! ــان بخزی ــه رختخواب ت ــد ب ــد و بع روی بروی
 لب های تان ترک می خورد

لب هــای پوســت شــده و تــرک خــورده، زیبــا 
ــرک  ــد، ت ــب بزنی ــد رژل ــی می خواهی ــتند. وقت نیس
خوردگــی لب هــا نمی گذارنــد رژلب تــان جلــوه ی 
ــا را  ــواب، لب ه ــل از خ ــد. قب ــته باش ــی داش خوب

ــد. ــده بزنی ــوب کنن ــد و مرط ــز کنی ــال تمی کام
ــالمت و  ــظ س ــرای حف ــب ب ــن مناس ــتن روتی داش
زیبایــی پوســت مهــم اســت، ســعی کنیــد همیشــه 
ــد  ــان پایبن ــای خوب ت ــن و عادت ه ــن روتی ــه ای ب
مانــع  چیــزی  هیــچ  ندهیــد  اجــازه  و  باشــید 
بــار  دو  روزی  را  صورت تــان  شــود.  انجام شــان 
تــا چربی هــای اضافــی و ســلول های  بشــویید 
مــرده جــدا شــده و مــواد آرایشــی بــا آنهــا ترکیــب 
نشــوند. اگــر بــه یــک نمونــه پوســت در زیــر 
ــد  ــگفت زده خواهی ــد ش ــگاه کنی ــکوپ ن میکروس
شــد کــه چقــدر مــواد آرایشــی در درون منــاذ و 
ــاده  ــر افت ــرده، گی ــلول های م ــن س ــا و بی حفره ه

ــت. اس
 همــه ی ایــن اضافه هــا پوســت تان را کــدر و مــرده 
ــرف  ــرای مص ــت ب ــن فرص ــب، بهتری ــد. ش می کنن
ضــد چروک هایــی اســت کــه بــه بــاز شــدن منافــذ 
ــی چــون  ــد. رتینوئیدهای ــک می کنن ــم کم بســته ه
ــور کارآیــی خــود را از دســت  ــول، در معــرض ن رتین
می دهنــد، بنابرایــن، تاریکــی شــب، بهتریــن زمــان 

اســتفاده از آنهاســت.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و شش:  اصل تربيت 
اجتماعى)2(

فرمــوده انــد كــه: الرهبانيــة فــى اســالم اساســا اســالم 
بــا رهبانيــت ، گوشــه گيــرى و انــزوا مخالــف اســت.

ــت  ــن اس ــى اي ــادر و مرب ــدر و م ــن و پ ــه والدي وظيف
كــه فرزنــدان خــود را در ارتبــاط بــا اجتماعــى شــدن و 
رســيدن بــه رشــد اجتماعــى هدايــت و يــارى كننــد و 
اســباب و زمينــه هــاى الزم را جهــت دســتيابى بــه ايــن 

مهــم فراهــم نماينــد.
تربيــت اجتماعــى از امــورى اســت كــه الزمــه حيــات 
اجتماعــى فــرد اســت و بــراى ايــن امــر بايــد از ابتدايى 
ــى  ــدا م ــاط را پي ــرارى ارتب ــدرت برق ــا ق ــد م ــه فرزن ك
كنــد كار را شــروع كنيــم، بــه او يــاد بدهيــم در موقــع 
برخــورد بــا ديگــران ســالم كنــد، بــه بزركترهــا احتــرام 
ــر و  ــد، ام ــت كن ــه صحب ــران چگون ــا ديگ ــذارد ، ب بگ
نهى هــا و خــوب و بدهــاى اينگونــه امــور را بــه او 
بياموزيــم، او بايــد بدانــد كــه بــا ديگــران چگونــه بايــد 
غــذا خــورد چگونــه بايــد ارتبــاط برقــرار كــرد؟ چگونــه 
ــد؟  ــت ش ــد دوس ــه باي ــد؟ چگون ــين ش ــد همنش باي
ــى  ــد معاشــرت كــرد؟ ديگــران چــه حقوق ــه باي چگون
ــى از او  ــه انتظارات ــه چ ــد؟ جامع ــا دارن ــه م ــبت ب نس
دارد؟ او چــه انتظاراتــى از جامعــه بايــد داشــته باشــد؟ 
ــى  ــت اجتماع ــه محبوبي ــد ب ــى توان ــه انســان م چگون
برســد؟ تــا از ايــن رهگــذر مقبوليــت پيــدا كنــد و بتوانــد 
ــران اســتفاده  ــه ديگ ــراى خدمــت ب ــن فرصــت ب از اي

كنــد.
 بــه ايــن حديــث شــريف توجــه كنيــد: ۱ - عــن ابــى 
ــِه  ــُة الَوج ــُن َو طالق ــُر الحس ــاَل: الُبش ــر )ع( ق جعف

ــه ــٌة مــن الّل ــِة َو ُقرب ــَبٌة لِلَمَحبَّ مكَس
و  بشاشــت   : فرمودنــد  )ع(  باقــر  محمــد  امــام 
گشــاده رويى در برخوردهــاى اجتماعــى ، مايــه جلــب 
ــدر  ــت. چق ــد اس ــه خداون ــرب ب ــردم و ق ــت م محب
زيبــا و دلنشــين اســت، بايــد بــه فرزنــد آموخــت كــه 
گشــاده رويى، خوش خلقــى و بشاشــت مــى توانــد 
انســان را بــه رشــد اجتماعــى برســاند، مــى توانــد رابطه 
انســان را بــا ديگــران بــه خوبــى، نيكــى و شايســتگى 
برقــرار كنــد، ديگــران را بــه انســان جلــب مــى كنــد و 
مــردم انســان گشــاده رو را دوســت دارنــد و نــه مــردم 
ــى انســان گشــاده رو را دوســت دارد. كــه خــداى تعال

ــَرٍف  ــُل كلِّ َش ــُع اص واُض ــادق )ع( : التَّ ــال الص 2 - ق
َنفيــٍس َو مرتبــٌة رفيعــٌة فروتنــى و تواضــع مايــه اصلــى 

هــر شــرف محبــوب و مقــام بلنــد اســت
ــى  ــراد آن بخوب ــه و اف ــا جامع ــد ب ــر انســان بخواه اگ
ــا  ــد و از آنه ــا خدمــت كن ــه آنه ــد و ب ــرار كن ــاط برق ارتب
ــر  ــراد ديگ ــا اف ــورد ب ــد در برخ ــد باي ــرى نماي بهره گي
ــع و  ــد و تواض ــان ده ــى نش ــع و فروتن ــود تواض از خ
فروتنــى يكــى از عوامــل مهــم رشــد اجتماعــى اســت.

کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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ــنتی  ــب س ــای ط ــی از روش ه ــت« یک »حجام
اســت و همــه مــا ایرانــی هــا آن را می شناســیم. 
ــی  ــا ب ــد و ی ــاره مفی ــراد درب ــی از اف ــه خیل البت
ــن  ــه ای ــد ک ــک دارن ــت ش ــودن حجام ــده ب فای
ــن  ــل از ای ــناختی کام ــتن ش ــد داش ــز نیازمن نی
طــب اســت. متخصصــان طــب ســنتی معتقدنــد 
حجامــت نقــش مهمــی در پیشــگیری از بیمــاری 
هــا بخصــوص در بیمــاری هــای مزمــن و مرتبــط 

ــا ســبک زندگــی دارد.  ب
دکتــر حوریــه محمــدی متخصــص طــب ســنتی 
و عضــو هیئــت علمــی دانشــکده طــب ســنتی در 
گفــت و گــو بــا جــام جــم بیــان کــرد: در منابــع 
ــیاری  ــان بس ــت در درم ــنتی از حجام ــب س ط
ــوال  ــی معم ــده ول ــرده ش ــام ب ــا ن ــاری ه از بیم
در اکثــر ایــن بیمــاری هــا همــراه بــا دارو و 
دســتورات غذایــی و ... اســت و تقریبــا در هیــچ 
کجــا، بــه تنهایــی نقــش درمانــی نــدارد. امــروزه 
ــورهای  ــه در کش ــاالت ک ــیاری از مق ــز در بس نی
مختلــف انجــام شــده تاثیــر حجامــت را بررســی 

کــرده انــد کــه بیشــترین اثــر آن در کاهــش 
انــواع مختلــف درد، زونــا، آســم و ســرماخوردگی، 

ــوده اســت. ــای مفاصــل ب روماتیســم و درده
وی در ادامــه افــزود: بهتریــن زمــان بــرای انجــام 
ــر  ــه هــدف انجــام دارد اگ ــت، بســتگی ب حجام
ــان انجــام مــی شــود  ــه منظــور درم حجامــت ب
ــی  ــر فصل ــد در ه ــی توان ــک م ــر پزش ــق نظ طب
انجــام شــود ولــی اگــر هــدف از انجــام حجامــت 
پیشــگیری از بیمــاری باشــد بهتریــن زمــان 

ــز اســت. ــار و بعــد پایی فصــل به
ــد  ــم مانن ــت ه ــد: حجام ــر ش ــدی متذک محم
ســایر روش هــای درمانــی طــب ســنتی بایدهــا 
و نبایدهــای خــاص خــود را دارد و همیشــه 
ــورت  ــه ص ــود. ب ــد ب ــد نخواه ــه مفی ــرای هم ب
کلــی حجامــت در ســرزمین هــای خیلــی گــرم و 
خیلــی ســرد، فصــول خیلــی گــرم و خیلــی ســرد 
و مــزاج هــای خیلــی ســرد و افــراد بســیار چــاق 
ــام  ــل از انج ــا قب ــد حتم ــه بای ــت دارد ک ممنوعی
ــورت و  ــنتی مش ــب س ــک ط ــا پزش ــت ب حجام

در صــورت نیــاز تدابیــری قبــل و بعــد آن اتخــاذ 
شــود و یــا اینکــه روش دیگــری را جایگزیــن آن 

ــد. نماین
ــت  ــاط حجام ــا ارتب ــه ب ــص در رابط ــن متخص ای
بــا درمــان ســرطان گفــت: در برخــی مقــاالت کار 
شــده در ســایر کشــورها بیــان شــده کــه حجامت 
ــر  ــث تاثی ــد باع ــی توان ــرطانی م ــاران س در بیم
ــش  ــی و افزای ــیمی درمان ــای ش ــتر داروه بیش
پاســخ بــه درمــان شــود. البتــه بازهــم تاکیــد می 
شــود کــه در کنــار ســایر داروهــا مــی توانــد کمک 
ــه قــوت  کننــده باشــد، در متــون طــب ســنتی ب
ــی و ...  مریــض و وضعیــت گوارشــی و کــم خون
ــه درصــورت وجــود شــرایط  هــم توجــه شــده ک

ــوان حجامــت را انجــام داد. الزم مــی ت
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده طــب ســنتی در 
ــام  ــه انج ــراد ب ــرانه اف ــدام خودس ــوص اق خص
ــرانه در  ــدام خودس ــت: اق ــار داش ــت اظه حجام
پزشــکی بــه صــورت کلــی ممنــوع اســت و اگــر 
ــن  ــود ممک ــام ش ــاز انج ــدون نی ــرانه و ب خودس
اســت مضــر نیــز باشــد. در حجامــت نیــز پزشــک 
بایــد وضعیــت گــوارش فــرد، تغذیــه وی، ســن، 
شــغل، بیمــاری هــای همــراه، عــادت هــای 
فــردی و ... را مدنظــر قــرار دهــد و بعــد حجامــت 

ــد. ــع کن ــا من ــه و ی را توصی
ــرا در  ــه گفتــه محمــدی، امــروزه حجامــت اکث ب
ــار مصــرف و  ــا وســایل یکب مطــب پزشــکان و ب

اســتریل انجــام مــی شــود ولــی اگــر در مــکان 
هــای غیربهداشــتی و زیرزمیــن هــا و بــا وســایل 
غیراســتریل انجــام شــود مــی توانــد عامــل 

ــی باشــد. ــاری هــای عفون ــال بیم انتق

وی در رابطــه نقــش حجامــت در درمــان آلــرژی 
ــت: در  ــن گف ــه جــام جــم آنالی ــی ب ــای فصل ه
منابــع طــب ســنتی آمــده کــه در هنــگام تغییــر 
فصــل بخصــوص فصــل بهــار میــزان بــروز 
آلــرژی هــای فصلــی بیشــتر مــی شــود و 
بــرای پیشــگیری از آن هــا بایــد قبــل از شــروع 
ایــن بیمــاری بــدن پاکســازی شــود کــه شــیوه 
ــه شــرایط و افــراد مختلــف  پاکســازی، بســته ب
متفــاوت خواهــد بــود و بســته بــه شــرایط مــی 
توانــد حجامــت، فصــد، داروی مســهل یــا ... 

ــود. ــاب ش انتخ
ــرد:  ــح ک ــنتی تصری ــب س ــص ط ــن متخص ای
اهــدای خــون یــک اقــدام خداپســندانه و خــوب 
بــوده و در نجــات بیمــاران و نیازمنــدان بــه 
ــدای  ــت. در اه ــر اس ــد و موث ــیار مفی ــون بس خ
ــرای  ــت و ب ــد خــون دریاف ــوال ۱ واح خــون معم
ــا در حجامــت از  ــدان اهــدا مــی شــود ام نیازمن
چنــد قطــره تــا ۳0-40 ســی ســی ممکــن اســت 
خــون دریافــت شــود پــس از نظــر حجــم خــون 
خــارج شــده قابــل مقایســه نیســتند. البتــه ایــن 
ــه هــدف پزشــک از انجــام حجامــت  بســتگی ب
نیــز دارد اگــر هــدف از حجامــت کــم کــردن 
خــون بــه دلیــل ازدیــاد خــون باشــد مــی تــوان 
ــه انتقــال خــون  ــه کــرد کــه ب ــه بیمــاران توصی ب
مراجعــه و خــون اهــدا کنــد و یــک هفتــه قبــل و 
بعــد آن ســکنجبین، ســوپ جــو بــا ســبزیجات و 

ــد. شــربت لیمــو مصــرف کنن
ــه  ــرادی ک ــرد: اف ــه ک ــان توصی ــدی در پای محم
قصــد انجــام حجامــت دارنــد بایــد قبــل و بعــد 
ــرش و  ــور و ت ــای ش ــرف غذاه ــت از مص حجام
ــت  ــد، در حال ــز کنن ــرغ پرهی ــم م ــات و تخ لبنی
ــد و غذاهــای ســنگین  گرســنگی حجامــت نکنن
ــم هــم نخــورده باشــند. ورزش ســنگین  و حجی
و کار ســخت نکــرده باشــند، همچنیــن خانــم هــا 
ــز  ــه نی ــادت ماهیان ــام ع ــارداری و ای در دوران ب
ــا نظــر پزشــک انجــام شــود. نباشــند و حتمــا ب

یــک داروســاز بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از مکمــل بــرای 
ســالمندان گفــت: ایــن افــراد مســتعد عــوارض کلیوی هســتند 
ــز  ــا تجوی ــد ب ــی بای ــای داروی ــتفاده از مکمل ه ــن، اس بنابرای

پزشــک معالــج صــورت گیــرد.
ــل در  ــرف مکم ــورد مص ــال در م ــور دهش ــادی پ ــود ه محم
ــای دارو  ــه پیچیدگی ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــالمندان اظهارداش س
درمانــی، اهمیــت ایــن امــر بــرای ســالمندان دوچنــدان اســت.

وی در شــبکه رادیویــی ســالمت بــا تأکیــد بــر ایــن که اســتفاده 
ــه  ــت، ادام ــاز نیس ــالمندان مج ــرای س ــل ب ــوع مکم ــر ن از ه
ــن،  ــوی هســتند؛ بنابرای ــراد مســتعد عــوارض کلی ــن اف داد: ای
ــک  ــز پزش ــا تجوی ــد ب ــی بای ــای داروی ــل ه ــتفاده از مکم اس

ــرد. ــج صــورت گی معال
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه ایــن کــه ســالمندان بــه لحــاظ 

ــر هســتند، مصــرف داروهــای  ــوان جســمی ضعیف ت بنیــه و ت
تقویتــی یــک ضــرورت بــه شــمار مــی آیــد. البتــه نــوع 
ــت اســت  ــز اهمی ــان اســتفاده از آن حائ ــی و زم داروی تقویت
زیــرا ســالمندان در مــواردی قــادر نیســتند داروهــا را در زمــان 
مناســب و بــه موقــع مصــرف نماینــد و بایــد بــه آن هــا کمــک 

شــود.
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــای مختلف ــت: راه ه ــاز گف ــن داروس ای
ســالمندان وجــود دارد تــا دارو را در زمــان مقــرر مصــرف کننــد 

ــن امــر اســت. ــرای ای ــه ب ــن گزین ــواده، بهتری و خان
وی بــا بیــان اینکــه بــا یــک تمــاس تلفنــی، زمــان مصــرف دارو 
را مــی تــوان یــادآوری کــرد، گفــت: سیســتم هایــی وجــود دارد 
کــه بــه کمــک آن مــی تــوان زمــان را بــه ســالمندان یــادآوری 

. کرد

دکتــر حمیدرضــا فتحــی، فــوق تخصــص جراحــی پالســتیک 
و زیبایــی دربــاره ژل پــاژ کــه حــدود ۱0 ســال پیــش بــرای 
می شــد،  اســتفاده   ... و  لب هــا  برجسته ســازی گونــه، 
گفــت: ژل پــاژ یکــی از غیراســتاندارترین ژل هایــی بــود کــه 
ــب،  ــه، ل ــرای برجسته ســازی گون ــل ب ــک دهــه قب حــدود ی
ــرار می گرفــت امــا امــروزه  ــره مــورد اســتفاده ق ــه و غی چان
ــزارش شــده  ــن ژل گ ــق ای ــی ناشــی از تزری ــوارض فراوان ع

اســت.
ــه و  ــت، آپس ــروز عفون ــر ب ــاژ خط ــق ژل پ ــزود: تزری وی اف
ــردی  ــه ف ــه ای ک ــه گون ــراه دارد ب ــه هم ــی ژل را ب جا به جای
ــه ژل  ــرای تخلی ــه ب ــد بالفاصل ــت شــد بای ــار عفون ــر دچ اگ

ــد. ــدام کن اق
فتحــی خاطرنشــان کــرد: تخلیــه ژل پــاژ بــه کمــک ســوزن و 

یــا بــرش کوچــک انجــام می شــود. در اکثــر مــوارد پزشــکان 
ــی  ــوراخ کوچک ــاد س ــک ایج ــه کم ــد ژل را ب ــعی می کنن س
توســط ســوزن و فشــار دادن محــل تزریــق، تخلیــه کننــد امــا 
در مــواردی بــه دلیــل حجــم و عمــق زیــاد پزشــک ناچــار بــه 
ایجــاد بــرش کوچکــی می شــود کــه البتــه ایــن برش هــای 
ــه قــدری کوچــک اســت کــه موجــب ایجــاد جــای زخــم  ب

نمی شــود.
ــح  ــی تصری ــی جراحــان زیبای ــن عضــو انجمــن بین الملل ای
کــرد: در افــرادی کــه ژل هنــوز جا به جــا نشــده و یــا موجــب 
بــروز عفونــت، خــارش، تــورم و التهــاب نشــده اســت توصیــه 
ــرا  ــد زی ــدام نکنن ــاژ اق ــه ژل پ ــه تخلی ــبت ب ــود نس می ش
ــت را  ــروز عفون ــر ب ــد خط ــق می توان ــل تزری ــتکاری مح دس

افزایــش دهــد.

عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی

هشدار درباره حجامت های زیر زمینی

،،
در منابــع طــب ســنتی از حجامــت 
در درمــان بســیاری از بیمــاری هــا 
در  معمــوال  ولــی  شــده  بــرده  نــام 
اکثــر ایــن بیمــاری هــا همــراه بــا دارو 
و دســتورات غذایــی و ... اســت و 
تقریبــا در هیــچ کجــا، بــه تنهایــی 

نــدارد. نقــش درمانــی 

یک داروساز عنوان کرد

بایدها و نبایدهای مصرف مکمل در سالمندان
یک فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی:

ژل های زیبایی که جان شما را تهدید می کند
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 پايان عملیات بازگشت 
حجاج اصفهانی

حســن امجــدی از پایــان عملیــات حــج تمتــع 
ــات  ــت: عملی ــر داد و گف ــرودگاه خب ــن ف 96 در ای
بازگشــت حجــاج بیــت هللا الحــرام در فــرودگاه 
از  کــه  اصفهــان  بهشــتی  شــهید  بین المللــی 
در  بــود  شــده  آغــاز  مــاه  شــهریور   15 تاریــخ 
پایــان  96/6/24 مــورخ  جمعــه   16:30  ســاعت 

 پذیرفت.
و  هــزار   6 تعــداد  مــدت  ایــن  در  افــزود  وی 
در  پــرواز   24 بــا  وحــی،  ســرزمین  زائــر   365
و  اصفهــان  اســتان های  از  کاروان   44 قالــب 
وارد فــرودگاه اصفهــان  چهارمحــال و بختیــاری 

 شدند.
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکل فرودگاه ه مدی
اینکــه اقدامــات مــورد نیــاز بــرای اعــزام و اســتقبال 
از زائریــن از ماه هــای قبــل شــروع شــده بــود، 
عنــوان کــرد: در ایــن راســتا عــاوه بــر بســیج 
قالــب  در  اصفهــان  اســتان  فــرودگاه  کارکنــان 
ترمینــال  در  مســافر  راهنمــای  و  میــز خدمــت 
بــه  خدمت رســانی  جهــت  خارجــی  پروازهــای 
ــارکت  ــا مش ــج ب ــه ح ــکیل کمیت ــا تش ــاج، ب حج
ــه  ــط از جمل ــای مرتب ــازمان ها و ارگان ه ــی س تمام
اورژانــس،  ناجــا،  گذرنامــه،  فــرودگاه،  پلیــس 
ــارت اســتان، شــرکت  ــه، گمــرک، حــج و زی قرنطین
هواپیمایــی جمهــوری اســامی و... نســبت بــه 
ــدام  ــات اق ــود ســطح خدم ــور و بهب  ســاماندهی ام

شد.
صــورت  اقدامــات  دیگــر  از  تصریــح کــرد:  وی 
ــش  ــه افزای ــوان ب ــوص می ت ــن خص ــه در ای گرفت
کارکنــان مدیریــت ترمینــال )نوبــت ویــژه عملیــات 
ــت  ــی جه ــی و مهندس ــت فن ــراری نوب ــج(، برق ح
آمــاده نگه داشــتن تجهیــزات و تســمه نقاله هــا 
نگه داشــتن  آمــاده  الکترونیــک جهــت  نوبــت  و 
همچنیــن  و  بازرســی  کمــک  دســتگاه های 
نوســازی  تعــداد گیت هــای خروجــی،  افزایــش 
اســتقرار  و  چرخ دســتی ها  تعــداد  افزایــش  و 
ســرویس های بهداشــتی ســیار در محوطــه پارکینــگ 
فــرودگاه،  پارکینــگ  ظرفیــت  افزایــش  موقــت، 
ترمینــال  محوطــه  در  راهنمــا  تابلوهــای  نصــب 
 خارجــی و تجهیــز ســالن مســتقبلین و...اشــاره

 کرد.
ــد  ــت از رون ــام رضای ــن اع ــان ضم ــدی در پای امج
اجرایــی عملیــات رفــت و برگشــت حجــاج بیــت هللا 
ــت اندرکار  ــل دس ــه عوام ــی از کلی ــرام و قدردان الح
اضافــه کــرد: در ایــن مــدت همــه ســازمان ها 
ــت  ــان در جه ــش کارکن ــل و افزای ــی کام ــا آمادگ ب
مطلــوب  خدمت رســانی  و  عملیــات  در  تســریع 
ــرودگاه  ــس ف ــال پلی ــور مث ــه  ط ــد ب ــدام نمودن اق
ــد  ــا 25 درص ــه ناج ــر و گذرنام ــد، ایران ای 75 درص
و قرنطینــه مســتقر در فــرودگاه 100 درصــد افزایــش 

ــتند. ــرو داش نی

گردشگری
 اشتغال ماندگار و اقتصاد پایدار 

در گرو توسعه گردشگری
اخیــر  گفت و گــوی  در  رئیس جمهــوری 
تلویزیونــی خــود، بــا تأکیــد ویــژه بــر موضــوع 
اشــتغال آفرینی، تمــام اعضــای کابینــه را 
ملــزم بــه تــاش بیشــتر در ایــن حــوزه کــرده 
ــرای اشــتغال  ــی ب ــه اســت: »کار بزرگ و گفت
ــم   ــف مه ــی از وظای ــرد و یک ــد انجــام گی بای

ــت.« ــتغال اس ــئله اش ــل مس ــت ح دول
ازجملــه نــکات مهــم مطرح شــده در ســخنان 
رئیس جمهــوری نقــش گردشــگری در ایجــاد 
ــا در  ــه باره ــه ک ــت و همان گون ــتغال اس اش
سخنانشــان اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت 
گردشــگری را ازجملــه عوامــل توســعه پایــدار 
ــاری از  ــر آم ــا ذک ــز ب ــار نی ــن ب دانســته اند، ای
ــته،  ــال گذش ــغل در س ــزار ش ــاد یکصده ایج
ــه اشــاره  ــن زمین ــه ســهم گردشــگری در ای ب
داشــته اند. از دیگــر نــکات قابل اســتخراج 
تأکیــد  رئیس جمهــوری  گفته هــای  در 
حضــور  ضــرورت  و  ســرمایه گذاری  بــر 
ــگری ــعه گردش ــرای توس ــا ب ــال بانک ه  فع

 است.
بــا عنایــت بــه نام گــذاری امســال بــا عنــوان 
»اقتصــاد مقاومتــی: تولیــد و اشــتغال« و بــا 
توجــه بــه مطالبــات نماینــدگان خانــه ملــت 
ــن  ــی روش ــه، اجماع ــن زمین ــت در ای از دول
در زمینــه توســعه اشــتغال و کارآفرینــی 
در بدنــه نظــام و جامعــه به وجــود آمــده 
اســت و بدون شــک گردشــگری یکــی از 
ایــن زمینــه اســت.  حوزه هــای مهــم در 
صنعــت گردشــگری در ایجــاد اشــتغال دارای 

مزیت هــا و ظرفیت هــای ویــژه اســت.
صنعــت  متمایــز  مزیت هــای  از  یکــی 
ــر  ــع دیگ ــا صنای ــه ب ــگری در مقایس گردش
ایجــاد شــغل بــه دو صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم اســت، بــه ایــن معنــا کــه 
در قبــال هــر شــغل مســتقیم در زمینــه 
و  وابســته  شــغل  چندیــن  گردشــگری 

می شــود.  ایجــاد  پیرامونــی 
به عنــوان مثــال، وقتــی در یــک شــهر هــدف 
گردشــگری، امکانــات زیرســاختی ماننــد 
ــی  ــی، مجتمــع پذیرای ــکان مناســب اقامت م
ــرای  ــزات الزم ب ــات و تجهی ــر تأسیس و دیگ
جــذب گردشــگر احــداث شــود، عاوه بــر 
ایجــاد اشــتغال مســتقیم در حــوزه خدمــات 
کســب وکار  رونــق  موجــب  گردشــگری، 
صنایع دســتی،  فروشــندگان  از  بســیاری 
و پوشــاک،  تولیدکننــدگان مــواد غذایــی 

ــد. ــد ش ــغل خواه ــا ش ده ه

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان تصریــح 
کــرد: امــروزه تطبیــق میــراث تفســیری در 
قالــب روایــات بــا مســائل امــروز، یکــی از 
اینکــه  اســت.  دغدغه هــای مهــم مفســران 
بــا  را  نــکات  بایــد آن آموزه هــا و  مفســران 
مســائل جدیــد منطبــق کننــد کــه بــا زندگــی و 
تکنولــوژی جدیــد و پیشــرفت مرزهــای دانــش، 

ــد. ــته باش ــب داش تناس
محمدرضــا ســتوده نیا، عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه اصفهــان در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــان معاصــر  کــه ضــرورت تفســیر قــرآن در جه
ــوازم و  ــا ل ــاط ب ــه در ارتب ــت: آنچ ــت؟  گف چیس
ضــرورت تفســیر قــرآن در جهــان معاصــر اســت 
بایــد بگویــم ایــن اســت کــه قــرآن آخریــن پیام 
ــن  ــک دی ــوان ی ــه عن ــر ب ــر بش ــه ب ــمانی ک آس
ــت،  ــرار گرف ــان ق ــار انس ــد و در اختی ــازل ش ن
کــه طبــق آموزه هــای دینــی آخریــن پیــام 
ــد؛  ــد ش ــازل نخواه ــی ن ــد از آن کتاب ــت بع اس
ــی  ــود مدع ــه خ ــاب ک ــن کت ــن ای ــن ای بنابرای
ــت و  ــری اس ــای بش ــده نیازه ــت مرتفع کنن اس
هدایــت بشــر را بــه متکفــل شــده اســت، الجرم 
در صحنه هــای زندگــی بشــر کارایــی الزم را 
داشــته باشــد. آنچــه از تفســیر ســنتی بــر جــای 
مانــده، عبــارت اســت از روایــات پیامبــر)ص( و 
اهــل بیــت)ع( و همچنیــن از برخــی صحابــه و 
در بســیاری از مــوارد مفســران بایــد فهــم قــرآن 

بایــد بــه آن روایــات مراجعــه کنــد تــا به تفســیر 
رای و انحــراف در فهــم ایــن کتــاب الهــی دچــار 

نشــوند. 
کــه  اســت  طبیعــی  افــزود:  ســتوده نیا 
آنچــه از جانــب معصومیــن)ع( بیــان شــده 
اســت، بــه اقتضــای فهــم زمــان خودشــان 
ــخن ــان س ــم ایش ــر از فه ــی فرات ــوده و گاه  ب

 گفته  اند. 

مــا روایاتــی داریــم کــه امــروزه معنــای آن 
حالــی کــه  در  می کنیــم،  درک  به خوبــی  را 
بــرای  شــاید در 1000 ســال پیــش درک آن 
مــردم آن زمــان مشــکل بــوده و دچــار حیــرت 
ــه  ــی و مســائلی ک ــق علم ــد. کشــف حقای بودن
ــه  ــت هایی ک ــود و برداش ــرح می ش ــروزه مط ام

ــیم. ــرآن برس ــر ق ــم بهت ــه فه ــه ب ــود ک می ش
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان تصریــح 
کــرد: امــروزه تطبیــق میــراث تفســیری در 
قالــب روایــات بــا مســائل امــروز، یکــی از 
اینکــه  اســت.  دغدغه هــای مهــم مفســران 
بــا  را  نــکات  بایــد آن آموزه هــا و  مفســران 
مســائل جدیــد منطبــق کننــد کــه بــا زندگــی و 
تکنولــوژی جدیــد و پیشــرفت مرزهــای دانــش، 

ــد.  ــته باش ــب داش تناس
ــی  ــر مجهوالت ــب دیگ ــه مطل ــان اینک ــا بی وی ب
اســت کــه وجــود دارد، گفــت: مســائلی کــه در 
ــا  ــت. م ــده اس ــات نیام ــات در روای ــیر آی تفس
ــات  ــچ روای ــات هی ــی از آی ــه برخ ــم ک می دانی
ــیری  ــات تفس ــدون روای ــد و ب ــیری ندارن تفس
ــن  ــده اند و از ای ــن ش ــران تببی ــب مفس از جان
ــده  ــیری آم ــف تفس ــوال مختل ــه اق ــت ک روس
اســت و هــر یــک از مفســران بــا یــک مشــرب و 

ــد.  ــه کرده ان ــیری را ارائ ــرد تفس رویک
 تطبیق میراث سنتی با مسائل روز؛ 
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ــه  ــیار ب ــه بس ــروز آنچ ــه داد: ام ــتوده نیا ادام س
عنــوان یــک مســئله اساســی مطــرح می شــود، 
تفســیر اجتماعــی قــرآن اســت کــه قــرآن 
اجتماعــی و مســائل  کریــم در صحنه هــای 
بشــری چــه رویکــردی دارد و تمــام تــاش 
مفســران جدیــد بــر ایــن مبناســت. شــما اگــر 

در کشــورهای عربــی مثــا ســیدقطب در »فــی 
ضــال القــرآن« را ببینیــد، یکــی از تاش هــای 
ــه  ــه صحن ــرآن را ب ــه ق ــت ک ــن اس ــان ای ایش
ــه  ــی را ارائ ــیر اجتماع ــد و تفس ــاع بکش اجتم
ــی  ــی اجتماع ــرای زندگ ــی ب ــد و راه حل های کن

ــد.  ــه کن ارائ
اصفهــان  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
کــه  رویکردهایــی  از  یکــی  کــرد:  تصریــح 
ــد  ــزان دارن ــیر المی ــی در تفس ــه طباطبائ عام
ــی را  ــائل اجتماع ــان مس ــه ایش ــت ک ــن اس ای
ــان  ــرای آن بی ــی را ب ــرده و راه حل های ــان ک بی
کننــد. بســیاری از مفســران دیگــر در ایــن 
ــه  ــادی را ارائ ــیر زی ــد و تفاس ــه کار می کنن  زمنی

کرده اند. 
ــد تفســیر  ــی تفاســیر بســیار ســاده ای مانن حت
نــور کــه پیام هــای قــرآن را بیــان می کنــد 
بــه دنبــال آن اســت کــه بشــر امــروزی از ایــن 

ــد.  ــتفاده کن ــا اس پیام ه

ــش  ــن مســئله پی ــه بزرگتری ــان اینک ــا بی وی ب
روی مفســران ایــن اســت کــه آیــا مفســر 
می توانــد بــه قطــع و یقیــن تفســیر کنــد و 
بگویــد تفســیر کامــا منظــور خداســت، گفــت:  
مفســرین تــاش می کننــد خــود را بــه مقصــد 
اصلــی آیــه نزدیــک کننــد، امــا هنــوز مــا 
ــل  ــه نس ــیر ب ــه تفس ــادی در ارائ ــکات زی مش
ــل  ــد نس ــه بتوان ــیری ک ــم و تفس ــروز داری ام
ــت و  ــده اس ــه نش ــد، ارائ ــیراب کن ــروز را س ام
ــن  ــروری و الزم ای ــیار ض ــای بس ــی از نیازه یک
ــه در  ــوند ک ــکیل ش ــی تش ــه گروه های ــت ک اس
تفســیر تخصــص دارنــد و این هــا تطبیق هــا 
در  می کنیــم  فکــر  مــا  دهنــد.  انجــام  را 
ــت  ــه هدای ــاز بشــر در زمین ــرآن هــر آنچــه نی ق
ــذار  ــزی فروگ ــچ چی ــود دارد و هی ــت، وج اس
نشــده اســت، امــا آنچــه کــه گفتــه شــده 
داده  تطبیــق  انســان  روز  مســائل  بــا   بایــد 

شود. ایکنا

محمدرضا ستوده نیا مطرح کرد:
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ــزاری  ــر )ع( از برگ ــرت علی اصغ ــی حض ــتاد جهان ــئول س مس
ــا روز اول  ــان ب ــزد هم زم ــتان ی ــر اس ــش در سراس ــن همای ای

ــر داد. محــرم خب
ــر )ع(  ــرت علی اصغ ــی حض ــش جهان ــه همای ــن جلس ، اولی
بــا حضــور بیــش از 100 نفــر از مســئولین برگــزاری ایــن 
ــت و  ــامگاه بیس ــزد ش ــتان ی ــتان های اس ــش در شهرس همای
پنجــم شــهریور در دفتــر آیــت هللا ســید محمدکاظــم مدرســی 

ــد. ــزار ش ــزد برگ ــت ی ــه موق امام جمع
ســید محمــود حســینی در ابتــدای ایــن جلســه، گفــت: یکی از 
مشــکاتمان ایــن اســت کــه دنیــا از مراســم محــرم و عاشــورا 
ــره ای از  ــم و به ــزاداری می کنی ــط ع ــا فق ــا م ــرد ام ــره می ب به
ــد داشــته  ــه بای ــوی آن و تفکــری ک ــد معن ــم و ُبع آن نمی بری

باشــد نداریــم.

ــه داد:  ــزد ادام ــتان ی ــدگان اس ــت رزمن ــی هیئ ــئول اجرای مس
ــی  ــه به صــورت عمق ــان کســانی هســتند ک ــن می ــه در ای البت
ــرادی  ــًا اف ــه واقع ــده اند ک ــورا واردش ــا و عاش ــث کرب در بح

ــتند. ــی هس انقاب
مســئول ســتاد جهانــی حضــرت علی اصغــر )ع( در یــزد، 
حضــرت  حســینی  شــیرخوارگان  مراســم  کــرد:  اضافــه 
علی اصغــر )ع( هرســاله مصــادف بــا اولیــن جمعــه مــاه 
ــه مصــادف  ــز در روز جمع ــه امســال نی ــوده ک محرم الحــرام ب

بــا اول محــرم برگــزار می شــود.
ــر  ــا سراس ــان ب ــال هم زم ــم امس ــت: مراس ــان، گف وی در پای
کشــور ســاعت 8:30 آغــاز خواهــد شــد و مــا بــرای تأثیرگــذاری 
بیشــتر، لباس هــای یــک فــرم و تبلیغــات یکســانی خواهیــم 

داشــت.

مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان کرمــان گفــت: امســال صــدور 
ویــزای سیســتان و بلوچســتان بــا اســتان کرمــان دیــده شــده 
ــزا در  ــه 80هــزار صــدور وی ــن اســت کــه نزدیــک ب و تصــور ای

اســتان کرمــان داشــته باشــیم.
حجت االســام روح هللا صاحبــی، مدیــرکل حــج و زیــارت 
اســتان کرمــان در جلســه ســتاد اســتانی هماهنگــی اربعیــن 
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته کار صــدور ویــزا و 
اعــزام زائــران اربعیــن در اســتان بــه خوبــی انجــام شــد و رشــد 
چشــمگیری نســبت بــه ســال 94 داشــتیم، گفــت: 80 درصــد 
ــماح  ــامانه س ــق س ــته از طری ــال گذش ــزا در س ــدور وی کار ص
اتفــاق افتــاد و نیروهــا بــا کار شــبانه روزی، زمــان صــدور ویــزا از 

72 ســاعت بــه 12 ســاعت کاهــش یافــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از دوم مهرمــاه امســال کنســولگری در 

کرمــان فعــال می شــود، تصریــح کــرد: امســال صــدور ویــزای 
سیســتان و بلوچســتان بــا اســتان کرمــان دیــده شــده و تصــور 
ــزا در اســتان  ــه 80 هــزار صــدور وی ــک ب ــن اســت کــه نزدی ای
کرمــان داشــته باشیم.حجت االســام صاحبــی بیــان کــرد: 120 
دفتــر زیارتــی اســتان آمــاده انجــام کار و صــدور روادیــد زائــران 
اربعیــن هســتند و از 20 شــهریورماه کار صــدور ویــزا آغــاز شــده 

و هزینــه صــدور ویــزا 40 دالر اســت.
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــارت اســتان کرمــان ب ــرکل حــج و زی مدی
تاکنــون یــک هــزار و 20 نفــر در اســتان کرمــان بــرای همایــش 
ــد کــه نســبت  ــام کرده ان ــت ن ــاده روی اربعیــن حســینی ثب پی
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 20 درصــدی داشــته اســت، 
ــرد و  ــاال می ب ــرادی تراکــم کاری را ب ــزای انف گفــت: صــدور وی

ــام بــه صــورت ســرگروهی اســت. تأکیــد مــا ثبت ن

مسئول ستاد جهانی حضرت علی اصغر )ع(:

همایش شیرخوارگان حسینی در روز اول محرم در یزد
 پیش بینی صدور ۸۰هزار ویزا 
در اربعین سال جاری در کرمان

نظریه کارشناسی 
احــکام  اجــرای   2 شــعبه  محتــرم  مدیــر 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان  احترامــا عطــف 
بــه ابــاغ بــه شــماره 6355/94 مــورخ 23 
/96/1و پیــرو گــزارش مــورخ 94/12/16 و در 
ــی  ــی مبن ــرم قضای ــام محت اجــرای دســتور مق
بــر ارزیابــی  یکدســتگاه  ســواری پــژو 405 
بــه شــماره انتظامــی 81 – 513س 11 اینجانــب 
کارشــناس منتخــب بــا بررســی مــدارک و 
همچنیــن بــا توجــه  بــه اینکــه  حــدود 4 ســال 
اســت  کــه خــودرو در پارکینــگ متوقــف بــوده 
و 4 حلقــه الســتیک و رنــگ خــودرو  و لــوازرم  
داخــل اتــاق  بــه علــت گرمــا و ســرما و تابــش 
ــودرو  از  ــه خ ــت  و بیم ــوده  اس ــاب فرس آفت
ــودرو   ــت خ ــت  قیم ــده اس ــاقط ش ــار س اعتب
ــه  ــه  ک ــش  قیمــت  کارخان ــه افزای ــا توجــه ب ب
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش  پی ــد افزای ــال جدی در س
قیمــت خــودرو فــوق همــان شــصت و دو 
میلیــون ریــال یعنــی 62000000 میلیــون ریــال در 
بــازار روز ارزش دارد  بــا ایــن مضمــون چنانچــه 
بــه نظریــه کارشناســی  اعتــراض داریــد  ظــرف 
ــه  ــبت ب ــت  نس ــس از روی ــه روز پ ــت  س مهل
اعتــراض خــود در اجــرای احــکام واقــع در 
خیابــان  آتشــگاه دادگســتری شــماره 2 اقــدام  

ــد  نمایی
ــر اجــرای احــکام شــعبه   م الــف 18335 مدی

2شــورای حــل اختــاف اصفهــان

ابالغ وقت رسیدگی 
آقــای هللا کــرم طایــی  دادخواســتی به خواســته 
مطالبــه وجــه چــک  بــه طرفیــت آقــای بیــژن 
ــی   ــعبه 2 حقوق ــدر در ش ــد حی ــاری  فرزن حص
ســمیرم مطــرح  بــه کاســه 950664ح 2 ثبــت 
بــه تاریــخ 96/8/16 ســاعت 12 وقــت رســیدگی  
تعییــن شــده اســت  نظــر بــه مجهــول المــکان 
و  بیــژن حصــاری  آقــای  بــودن  خوانــده  
تقاضــای  خواهــان  و تجویــز  مــاده 73 از 
ــک  ــب ی ــی  مرات ــی  مدن ــن دادرس ــون آئی قان
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار  
ــده فــوق  ظــرف یــک مــاه  از  ــا خوان آگهــی  ت
تاریــخ نشــر آگهــی  بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و 

ــردد . ــع گ ــاد  دادخواســت  مطل از مف
ــی  ــعبه 2 حقوق ــر ش ــر دفت ــف 1182 مدی م ال

ــی  ــمیرم – عباس س

دادنامه
کاســه پرونــده : 96/143 شــماره دادنامــه : 
214-1396/04/28 مرجــع رســیدگی شــعبه 5  
شــورای حــل اختــاف خواهــان : جــال اورنــد 
فرزنــد محمــد بــه آدرس دســتگرد برخــوار بلــوار 
معلــم جنــب مســجدالزهرا چــادر دوزی فــدک 
ــه  ــم ب ــد ابراهی ــی فرزن ــرام غام ــده : به خوان

ــه ــکان خواســته مطالب ــول الم نشــانی مجه
دادنامــه در خصــوص دعــوی جــال اورنــد 
ــی  ــرام غام ــت به ــد  بطرفی ــد محم فرزن

فرزنــد ابراهیــم دادخواســتی بخواســته مطالبــه 
مبلــغ 10500000 ریــال وجــه فقــره چــک بــه 
شــماره 96/01/05-820561، 95/12/10-820560 
ــه  ــاب هزین ــا احتس ــادرات ب ــک ص ــده بان عه
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص 
بــه مفــاد دادخواســت  اصــل دعــوی نظــر 
ــک  ــدق چ ــه  مص ــان  و ماحظ ــی خواه تقدیم
ــدم پرداخــت آن و  ــوی و گواهــی ع مســتند دع
ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی و انتظار 
ــه  ــده و نســبت ب ــی در شــورا حاضــر نگردی کاف
ــراد و اعتراضــی ننمــوده و  خواســته خواهــان ای
ــه ننمــوده  ــر برائــت ذمــه خویــش ارائ ــی ب دلیل
ــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص  ل
ــارت  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
و  قانــون مدنــی و 198و 519  و 1301  و 1291 
ــدگان  ــی خوان ــن دادرســی مدن ــون آئی 522 قان
ــال  ــغ 10500000 ری ــه پرداخــت مبل ــا ب را متضامن
ــال  ــغ 1091250 ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــز پرداخــت خســارت تاخی نی
صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای 
ــی از  ــاخص اعام ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ن
ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط اجــرای احکام 
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــد و ح ــد ش ــبه خواه محاس
طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان محکــوم 
مینمایــد رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
ــوار  ــتری برخ ــی در دادگس ــر خواه ــد نظ تجدی

مــی باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  شهرســتان 
  

دادنامه
شــاکی: خانــم طاهــره طوطــی کمشــچه فرزنــد 
عبدالــه بــه نشــانی شــهر کمشــچه – خ مهاجــر 
روبــه روی ورزشــگاه بــزرگ متهــم: آقــای مهدی 
باقریــان فرزنــد اســماعیل بــه نشــانی اصفهــان 
ــار راه  ــه چه ــار راه آل بوی ــد از چه ــت بع خ بعث
ــن بســت 37 ســمت راســت درب  ــان ب ابوریح
آخــر کــرم رنــگ اتهــام هــا: 1- توهیــن از 
ــی  ــت تلفن ــک 2- مزاحم ــال پیام ــق ارس طری
3- تهدیــد از طریــق ارســال پیامــک رای دادگاه 
در خصــوص اتهــام آقــای مهــدی باقریــان 
ــد از  ــن و تهدی ــر توهی ــر ب ــد اســماعیل دائ فرزن
ــا  ــی ب ــت تلفن ــک و مزاحم ــق ارســال پیام طری
شــماره تلفــن 09336167121 موضــوع شــکایت 
خانــم طاهــره طوطــی کمشــچه فرزنــد عبدالــه 
ــه  ــده از جمل ــات پرون ــا بررســی محتوی دادگاه ب
کیفــر خواســت تنظیــم شــده توســط دادســرای 
عمومــی و انقــاب شهرســتان برخــوار شــکایت 
ــه  ــده ب ــال ش ــای ارس ــام ه ــن پی ــاکی مت ش
شــاکی و شــهادت گــواه مبنــی بــر ارســال 
ــور وی  ــدم حض ــم و ع ــوی مته ــا از س ــام ه پی
را  نامبــرده  ارائــه دفــاع بزهــکاری و  جهــت 

محــرز و مســلم دانســته و بــا اســتناد بــه مــواد 
608،641،669 قانــون تعزیــرات و مجازاتهــای 
بــاز دارنــده مصــوب 1375 و رعایــت مــاده 
ــوب 1392  ــامی مص ــازات اس ــون مج 134 قان
متهــم موصــوف را بــه تحمــل ســه مــاه حبــس 
تعزیــری بابــت مزاحمــت تلفنــی محکــوم نموده 
و اعــا م مــی دارد از مجازاتهــای توهیــن و 
تهدیــد فقــط مجــازات اشــد قابــل اجــرا خواهــد 
بودکــه بــا قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکم 

ــد.  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی
102 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش
ــخ 96/06/22 ــه تاری ــف ب 5/37/608/م ال

آگهی ابالغ و ضمائم
مقتضــی اســت در یکــی از روزنامــه هــای معتبر 
ــکنی  ــی داش ــای آرش ابراهیم ــردد آق ــی گ آگه
ابــاغ گــردد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ 
ــی  ــه کارشناس ــه نظری ــت ماحظ ــه جه روزنام
خــودرو توقیفــی بــه شــماره انتظامــی 43-
ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــد اج 237 ب 62 در واح
شــوراهای حــل اختــاف شهرســتان برخــوار 
واقــع در دادگســتری شهرســتان برخــوار حاضــر 

شــود.
اجرای احکام شهرستان برخوار

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
پرونــده کاســه  خصــوص  در  دارد  نظــر  در 
960175 اجــرای احــکام بــه نفــع مرضیــه نصــر 
ــته  ــه خواس ــی ب ــی صادق ــه عل ــی  علی اصفهان
 96/07/15 تاریــخ  در  ایــی  مزایــده  جلســه 
ــه  ــروش س ــور ف ــه منظ ــح ب ــاعت 09:00 صب س
دانــگ منــزل واقــع در خــورزوق خیابــان ابــوذر 
کوچــه شــهید اکبــری روبــروی مســجد صاحــب 
الزمــان پ 7 پــاک ثبتــی 568/42 بخــش 
ــغ 490000000  ــه مبل ــناس ب ــط کارش ــه توس 16 ک
ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــا در تصــرف آقــای 
ــن  ــد. طالبی ــزار نمای ــت  برگ ــی اس ــی صادق عل
ــت  ــده جه ــل از مزای ــج روز قب ــد پن ــی توانن م
بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای احــکام 
ــده  ــد مزای ــه نماین ــوار مراجع ــتری برخ دادگس
در روز مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ ارزیابــی 
ــه کســی کــه باالتریــن  شــده شــروع و ملــک ب
قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد 
ــدار مــی بایســتی 10  ــه ذکــر اســت خری . الزم ب
درصــد مبلــغ مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه 

ــد. ــز نمای ــتری واری ــاب دادگس حس
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه حقوقــی  

برخوار

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
در خصــوص پرونــده کاســه 930175 )اجــرا 
محکــوم  آن  در  کــه  احــکام  اجــرای   )1 ح 

ــه  ــت ب ــوم اس ــزاده محک ــن علی ــه محس علی
پرداخــت 169503632 ریــال در حــق خانــم 
مریــم شــکفته گان و مبلــغ 6500000 ریــال 
ــر  ــت در نظ ــق دول ــراء در ح ــه اج ــت  هزین باب
ــخ 96/07/25  ــده ای در تاری ــه مزای دارد جلس
ســاعت 9 صبــح در محــل دادگســتری برخــوار 
در دفتــر اجــرای احــکام برگــزار نمایــد طالبیــن 
ــده از  ــل از مزای ــج روز قب ــد پن ــد میتوانن خری
امــوال واقــع در پارکینــک شــهدای دولــت آبــاد 
بازدیــد نماینــد. مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده 
ــده کســی اســت کــه حداقــل ده  شــروع و برن
درصــد مبلــغ ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده 
بــه همــراه داشــته باشــد و باالتریــن قیمــت را 

ــد.  پیشــنهاد نمای
1-یــک دســتگاه ماشــین پــرس نــوار پــی وی 
ســی روی لبــه ام دی اف ســاخت چیــن بــدون 
سیســتم مکــش بــه مبلــغ 230 میلیــون ریــال

دادگاه  اول  شــعبه  احــکام  اجــرای  مدیــر 
برخــوار حقوقــی 

ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ 96/06/25 ــه تاری ــف ب 5/37/611/م ال

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 950824

مجیــد  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــیروان    نش ــدی ش مرن
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ابراهیــم  وکالــت   بــا  اقبــال  نــام: ســهیا 
حاجــی میــر ســعیدی   نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – چهــار بــاغ بــاال  خ نیکبخــت  مقابــل 
دادگســتری  نبــش بــن بســت  کیهــان پ 137 
طبقــه همکــف واحــد 4محکــوم به:بــه موجــب 
تاریــخ    9609976795400286 شــماره  رای 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 24  ش 96/3/29 ح
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکوم اســت به:پرداخــت مبلغ 
ــت  ــال باب ــون ری ــتاد و دو میلی ــد و هش یکص
ــق  ــی و ح ــر آگه ــه نش ــته و هزین ــل خواس اص
ــه  از  ــر تادی ــارات  تاخی ــل  و خس ــه وکی الوکال
تاریــخ ســر رســید چــک 566575/26 مــورخ 
  95/9/15 مــورخ   566574/40 و   95/10/15
ــه  ــوم ل ــق محک ــم  در ح ــدور حک ــت ص لغای
ــرا  در حــق  ــم عشــر حــق االج ــن نی و همچنی
صنــدوق دولــت  مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  اســتیفاء محکــوم ب
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد ــام نمای اع

م الــف شــعبه 19277 دفتــر شــعبه 24 مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ش

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده : 950349 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: آذر قاســمی نوغانی علیائی    نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم لــه: محمــد  جاویــد  بلداجــی نشــانی 
ربــاط ســوم  بلــوار دانــش  دوازده  متــری 
ــه  ــوم به:ب ــزل شــخصی   محک ــرد 8 من ..... زم
 9609976795900562 شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ 96/4/17 حــوزه 29  شــورای حل اختاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخت  ســی 
ــت  ــال  باب ــون و پانصــد هــزار ری و هشــت میلی
ــتصد و  ــون و هش ــک میلی ــته  و ی ــل خواس اص
نــود و دو هــزار و پانصــد هــزار ریــال )18925000( 
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه  
از تاریــخ ســر رســید  95/1/30 تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان  و نیــم عشــر حــق االجرا  
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

صریحــا اعــام نمایــد.
م الــف19329 شــعبه 29 مجتمــع شــماره 2 

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده :950654 مشــخصات محکــوم 
ــاری    نشــانی محــل  ــده صف ــام:  فری ــه: ن علی
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نــام بهــراد پاکــدل هارونــی  فرزنــد بهــروز  
ــپاهان  ــان –  س ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
خورشــید  خ  ایثــار  خ  غدیــر   بلــوار  شــهر 
مجتمــع مســکونی  گل هــا  بلــوک  یــاس 
رای  موجــب  بــه  بــه:  302محکــوم  واحــد 
ــخ 96/3/29  ــماره 9609976797100319 تاری ش
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 41  ش ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
مبلــغ  به:پرداخــت   اســت  محکــوم  علیــه 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــون ری ــت میلی بیس
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 26000 ری و مبل
ــخ  ــه از تاری ــارت تاخیرتادی ــی  و خس ــر آگه نش
تقدیــم دادخواســت  )95/10/25 ( لغایــت زمان 
اجــرای حکــم بانضمــام  نیــم عشــر حــق االجــرا 
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 

علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد ــام نمای ــا اع صریح
.19281 م الــف شــعبه 41 مجتمــع شــماره 1 

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 951509 ش 5 مشــخصات 
ــی     ــین  گوروئ ــی حس ــام: عل ــه: ن ــوم علی محک
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
ــا  ــو مان مشــخصات محکــوم لــه: نامشــرکت نان
) انــرژی () محمــد انصــاری (   نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان – اصفهــان خ 22 بهمــن  نبش 
کــوی فرهنــگ ش 9 مجتمــع کویــر ط 2 واحــد 

ــه: ــوم ب ــتی 8158678566 محک ــد پس 5 ک
ــماره 9609976793500490  ــب رای ش ــه موج ب
حــل  شــورای    5 حــوزه   96/2/28 تاریــخ 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
بابــت  بــه: پرداخــت مبلــغ 200000000 ریــال 
اصــل خواســته وجــه چــک  بــه شــماره ی 
ــورخ 95/9/30 و 84/048859  841/048861 م
مــورخ 95/11/30 و پرداخــت مبلــغ 6070000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه  از تاریــخ ســر رســید چــک هــای  فــوق 
الذکــر  تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان  
بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی  مــاده 34 قانون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود را ق در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

ــد نمای
19307 م الــف  شــعبه 5 مجتمــع شــماره 2 

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
 :  عســگری لمجیــری 1290137781 فرزنــد  
شــماره  المــکان    مجهــول  نشــانی  حســن 
پرونــده :حبیــب الــه  مشــخصات محکــوم علیــه: 
ــد  ــد  اس ــدم فرزن ــعودی  مق ــد مس ــام:  مجی ن
هللا    نشــانی  خ کاشــانی جنوبــی  کــوی جــوزدان  
کــوی بــاغ آســیا  پــاک 27    محکــوم بــه: 
ــماره 9609976793701967   ــب رای ش ــه موج ب

حــل  حــوزه 7شــورای  تاریــخ 96/3/31 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 

ــه:  یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت ب
ــت  ــال  باب ــون ری ــت میلی ــغ بیس ــت: مبل پرداخ
اصــل خواســته  و یــک میلیــون و چهــار و صــدو 
نــود و پنــج هــزار ریــال  بابــت هزینــه دادرســی 
ــخ ســر رســید   ــه  از تاری ــر تادی و خســارت تاخی
چــک 91/6/20 تــا تاریــخ  اجــرای حکــم در حــق 
ــرا    ــق االج ــر ح ــم عش ــت نی ــان  و پرداخ خواه
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــع اجــرا بگــذارد ی ــه موق آن را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 
ــعبه  ــف ش ــد. 19316 م ال ــام نمای ــا اع صریح
7 مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده : 960054 مشــخصات محکــوم 
 1285047141 مقامــی   حامــد  نــام:  علیــه: 
اقامــت:  محــل  نشــانی  الیــاس     فرزنــد 
لــه:  المــکان مشــخصات محکــوم  مجهــول 
ــد  ــد اس ــدم  فرزن ــعودی مق ــد مس ــام:  مجی ن
اصفهــان – خ  اقامــت:  نشــانی محــل  هللا   
ــیاب  ــاغ آس ــه ب ــوزدان کوچ ــوی ج ــانی  ک کاش
پــاک 27 محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
960997679370701970 تاریــخ 96/3/31 حــوزه 
ــان  ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 7  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکوم 
ــون  ــت میلی ــغ بیس ــت  مبل ــه: پرداخ ــت ب اس
ــون و  ــک میلی ــته و ی ــل خواس ــت اص ــال باب ری
پانصــد و پنجــاه  و پنــج هــزار ریــال  بابــت هزینه  
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
ــورخ 91/7/18 و  ــال م ــا 10000000 ری رســید  چکه
10000000 ریــال مــورخ 91/7/15 تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان  و پرداخــت نیــم عشــر 
ــون اجــرای احــکام:  ــاده 34 قان حــق االجــرا  م
ــاغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ترتیب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد ــام نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن مال
ــماره 2  ــع ش ــعبه 7 مجتم ــف  ش 19317 م ال

شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

،،
عالمــه  کــه  رویکردهایــی  از  یکــی 
طباطبائــی در تفســیر المیــزان دارنــد 
مســائل  ایشــان  کــه  اســت  ایــن 
اجتماعی را بیان کرده و راه حل هایی 

را بــرای آن بیــان کننــد.



اطالعرسانی8
دادنامه

ــه 210  ــماره دادنام ــده : 82/96ش ــه پرون  کالس
مــورخ 96/5/22  مرجــع رســیدگی: شــعبه 37 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان  خواهــان: آقای 
فرزنــد: سلطانحســین  بختیارونــد  فریــدون 
آدرس: اصفهــان - پایــگاه هشــتم شــکاری 
بلــوک 26 دیســمان - پ 3020 خوانــده: آقــای 
مجهــول  آدرس:  پــور  وردی کــردی  حســن 
ــزان  ــه می ــه ب ــه وج ــته: مطالب ــکان خواس الم
25/000/000 ریــال بابــت عــدم ایفــاء تعهــد 
ناشــی از قــرارداد عــادی مورخــه 95/12/28 
بانضمــام کلیــه خســارات قانونــی و هزینــه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای 96/2/27 ب
ــم  ــه ی مشــورتی اعضــاء شــورا خت اخــذ نظری
ــادرت  ــی مب ــه شــرح آت ــالم و پ رســیدگی را اع
ــد. رای قاشــی شــورا ــی نمای ــه صــدور رای م ب

ــار  ــدون بختی ــای فری ــوی آق ــی دع در خصوص
ــای حســن وردی کــردی  ــت آق ــه طرفی ــد ب و ن
ــزان -|  ــه می ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه  خواس پورب
25/000/000 ریــال بابــت عــدم ایفــاء تعهــد 
ناشــی از قــرارداد مورخــه 95/12/28 بانضمــام 
ــی و ــه دادرس ــی و هزین ــارات قانون ــه خس کلی

اســتماع اظهــارات خواهــان در جلســه دادرســی 
مورخــه 96/۴/21 و اینکــه خوانــده علیرغم ابالغ 
ــده و  ــی حاضرنگردی ــه دادرس ــی در جلس قانون
الیحــه ایــی نیــز ارســال ننمــوده و وکیلــی نیــز 
معرفــی ننمــوده اســت. لــذا شــورا دعــوای 
ــت تشــخیص و  ــان راوارد و ثاب مطروحــه خواه
مســتندًا بــه مــواد 198 و 519 و 515 و 522 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 10 و 183 
ــده  ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک ــون مدن قان
ــت  ــال بای ــغ 25/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
اصــل خواســته ومبلــغ 1/300/000 ریــال  بابــت 
هزینــه دادرســی و مبلــغ 275/000 ریــال بابــت 
ــت  ــال باب ــغ 30/000 ری ــه و مبل ــت اظهارنام ثب
الصــاق تمبــر دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ثبــت اظهارنامــه 96/2/27طبــق 
ــا  ــبه آن ب ــه محاس ــزی ک ــک مرک ــاخص بان ش
ــان  ــق خواه ــد در ح ــی باش ــکام م ــرای اح اج
صــادره و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی  
در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 20 روز  قابــل 
اعتــراض در دادگاههــای عمومــی اصفهــان مــی 

باشــد.
اختــالف  قاضــی شــعبه 37 شــورای حــل 

بنیمــی  اصفهــان – ســید محســن 

آگهی مزایده اموال منقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 5 اصفهــان 
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
ــه  ــه 961332 ج / 5 ل ــی کالس ــده اجرای پرون
ــری  ــا اکب ــه احمدرض ــت و علی ــعلی برک عباس
مبنــی بــر مطالبــه بابــت محکــوم و هزینــه 
هــای اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی در 
تاریــخ 96/7/25 ســاعت 9/30 صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیر 
زمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش امــوال توفیقــی 
ــه  ک توســط کارشــناس رســمی دادگســتری ب
شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصون 
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد 
. طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز 
ــگ  ــانی پارکین ــه نش ــده ب ــه مزای ــل از جلس قب
ــه و ا  ــرودگاه مراجع ــاده ف ــع در ج ــر واق ، غدی
ــه  ــت پای ــا ســپردن 10٪ قیم ــد و ب ــوال بازدی ام
ــماره  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ب
شــرکت  مزایــده  جلســه  در   2171290210008
نمایــد . پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
برنــده مزایــده خواهــد بــود. تســلیم مــال پــس 
ــد  ــورت خواه ــای آن ص ــام به ــت تم از پرداخ
گرفــت و هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده 
محکــوم علیــه مــی باشــد  لیســت امــوال مــورد 
ــه  ــودرو ب ــی خ ــخصات فن ــف( مش ــده ال مزای
شــماره انتظامــی ۴57 ب ۴9/ ایــران -35 
مــوردی پرایــد gtXi صنــدوق دار بــه رنــگ 
ســفید روغنــی مــدل 1383 شــماره موتــور 13-

ــی 1۴ 1۴1228323۴0  ــماره شناس 707266 ش
S  ب: وضعیــت بــاز دیــد ســواری مذکــور 
حــدودًا نزدیــک بــه یکســال در هــوای آزاد 
رنــگ  بنوعــی  و  بــوده  متوقــف  پارکینــگ 
شــفافیت خــود را از دســت داده و بدنــه ســمت 
ــی  ــورد مالش ــر خ ــر ب ــت مغتص ــپ و راس چم
داشــته کــه ایــن نواقــص و مــوارد أعــالم شــده 
.از  قیمــت یکدســتگاه خــودرو موصــوف کاســته 
مــی شــود و قیمــت خــودرو در شــرایط توقیــف 
ــا پیــش نهــاد کارشناســی مبلــغ  در پارکینــگ ب

ــردد . ــالم میگ ــال اع 65/000/000 ری
ــکام  ــرای اح ــر دادورز اج ــف 18333 مدی م ال

ــوری« ــن منص ــان حس ــی اصفه حقوق

»آگهی مزایده اموال غیرمنقول«
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 6 نیابــت 
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 960993 
ج/6لــه هوشــنگ آتشــبند و غیــره و علیــه ســید 
ــر  ــی ب ــاء جشــوقانی مبن ــی طب عبدالرســول بن
ــه 96/7/25  ــنبه مورخ ــه ش ــه در روز س مطالب
ســاعت  30/8 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 
ــا  ــی ب ــگ ملک ــش دان ــروش ش ــت ف 15 جه
نظریــه کارشناســی  در  منــدرج  مشــخصات 
در  اکنــون  و  اســت  شــده  درج  ذیــاًل  کــه 
ــی  ــم شــهین بقائ ــک خان ــه مال تصــرف مالکان
آبچویــه مــی باشــد توســط کارشــناس رســمی 
ــی شــده و  ــل ارزیاب ــه شــرح ذی دادگســتری ب
ــع  ــن واق ــرض طرفی ــون از تع ــه وی مص نظری
ــی  ــد م ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ گردی
تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایــده بــه 

ــا  نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و ب
ســپردن 10٪ قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده 
دادگســتری بــه شــماره 2171290210008 در 
جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد 
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده 
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
خواهــد گرفــت. هزینــه هــای اجرایــی بــر 
عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف 
ملــک مــورد مزایــده نشــانی اصفهــان. خیابــان 
مالصــدرا، نیــش بــن بســت دکتــر جهانبخــش. 
پــالک 10 مراجعــه نمــوده و ضمــن انطبــاق 
حــدود اربعــه و ابعــاد منــدرج در رونوشــت 
ــک و  ــت موجــود مل ــا وضعی ــت ب ســند مالکی
همچنیــن رونوشــت ســند مالکیــت بــه شــماره 
ــال  ــری ب س ــت 227653 س ــه مالکی دفترچ
83 و نامــه مــورخ 96/5/8 از حــوزه ثبــت 
ملــک جنــوب اصفهــان بــه شــعبه ششــم 
اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان مشــخص 
ــک  ــی ی ــدانگ اعیان ــوق شش ــک ف ــد مل گردی
ــالک  ــف، پ ــع در همک ــان واق ــتگاه آپارتم دس
ــاحت 179/20  ــه مس ــی از ۴793 ب 1807 فرع
مترمربــع بــا قدرالحصــه از عرصــه مشــاعی 
از  عبارتنــد  کــه  مشــاعات  و  فرعــی   336
موتورخانــه و راهــرو متصلــه، راه پلــه مشــاعی، 
ــاط  ــتفاده از حی ــق اس ــا ح ــاعی ب ــاط مش حی
مشــاعی، بــه شــماره ثبــت 79196، در صفحــه 
۴36 دفتــر ۴6۴ دفاتــر بخــش 5 اصفهــان 
حــوزه ثبــت ملــک جنــوب اصفهــان بــه مالکیت 
ــزان  ــه می ــه و ب ــی آبچوی ــهین بقای ــم ش خان
شــش دانــگ عرصــه و اعیــان مــی باشــد کــه 
ــی  ــخصات فن ــت. مش ــده اس ــت گردی بازداش
ــان  ــی: پارتم ــورد ارزیاب ــک م ــاختمانی مل و س
ــه  ــک مجموع ــف ی ــه همک ــع در طبق ــوق واق ف
ــا ســاخت حــدود ۴2  ــه ای اســت ب ســه طبق
ســال قدمــت کــه عرصــه ملــک فــوق از ســمت 
غــرب بــه خیابــان مالصــدرا و از ســمت جنــوب 
بــه بــن بســت دکتــر جهانبخــش محــدود مــی 
ــقف  ــزی و س ــاختمان فل ــکلت س ــد. اس باش
ــر ســالن  ــوق مشــتمل ب ــان ف ــن، آپارتم تیرآه
ــام و  ــپزخانه، حم ــواب، آش ــه خ ــی، س پذیرای
ســرویس بهداشــتی مــی باشــد کــه پوشــش 
کــف ســالن پذیرایــی از ســرامیک و کــف 
ــره  ــد. درب و پنج ــی باش ــک م ــا موازیی اطاقه
بیرونــی از پروفیــل فلــزی و درب هــای داخلــی 
از چوب ســاخته شــده، وســط ســاختمان دارای 
نورگیــر مــی باشــد و راه پلــه مشــاعی از ســنگ 
ــیده  ــوان سرپوش ــد و دارای ای ــی باش ــیاه م س
بــه ابعــاد 1×9 متــر مــی باشــد. آپارتمــان دارای 
ــرق و گاز مــی باشــد و فاقــد  انشــعابات آب، ب
ــد.  ــی باش ــی م ــاری اختصاص ــگ و انب پارکین
ــد  ــه بازدی ــه ب ــا توج ــا: ب ــم به ــی و تقوی ارزیاب
ــری،  ــاره، کارب ــب صدراالش ــده، مطال ــام ش انج
قدمــت، مســاحت مفیــد و موقعیــت آپارتمــان، 
قدرالســهم از عرصــه مشــاعی و مشــاعات، 
ــوارع و  ــکبه ش ــه ش ــی ب ــازه، دسترس ــوع س ن
ــا و  ــه و تقاض ــر عرض ــر ب ــل موث ــر، عوام معاب
نیــز جمیــع جهــات موثــر بــر ارزیابــی، قیمــت 
ــه  ــی ب ــورد ارزیاب ــان م ــدانگ آپارتم ــه شش پای
مبلــغ 300٫000٫000 12 ریــال )دوازده میلیــارد 
و ســیصد میلیــون ریــال( ارزیابــی مــی گــردد.

م الــف 18329 مدیــر و دادورز اجــرای احــکام 
حقوقــی اصفهــان حســن منصــوری 

)) آگهی مزایده(( 
ــان  ــعبه اول اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
پرونــده اجرایــی کالســه 960007ج اول خواهــان 
ــری  ــن مظاه ــده حس ــان و خوان ــواد حاجی ج
پــور محمــد حســن مظاهــری مبنــی بردســتور 
فــروش ملــک در روز ســه شــنبه مورخــه 
ــح در محــل اجــرای  96/7/25 ســاعت  9 صب
احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن 
اتــاق 15 جهــت فــروش شــش دانــگ ملکــی 
ــه کارشناســی  ــدرج در نظری ــا مشــخصات من ب
در  اکنــون  و  اســت  شــده  درج  ذیــال  کــه 
ــط  ــد توس ــی باش ــن م ــه مالکی ــرف مالکان تص
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ــون از  ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
ــد.  ــده برگــزار نمای تعــرض طرفیــن واقــع گردی
ــل  ــرف 5 روز قب ــد ظ ــد میتوانن ــن خری طالبی
ــه  ــل مراجع ــانی ذی ــه نش ــده ب ــه مزای از جلس
ــت  ــپردن 10 ٪ قیم ــا س ــد و ب ــوال بازدی و از ام
پایــه بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه 
مزایــده  جلســه  در   2171290210008 شــماره 
ــن  ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش ــرکت نماین ش
ــلیم  ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
ــام  ــس از پرداخــت تم ــده پ ــورد مزای ــک م مل
بهــای آن صــورت خواهــد گرفــت. هزینــه هــای 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. 
ــی  ــل زمین ــده  مح ــورد مزای ــک م ــاف مل اوص
بــه مســاحت 7660 متــر مربــع مــی باشــد کــه 
دارای پــالک ثبتــی 63/۴52 بخــش 16 ثبتــی 
ــی ،  ــام خمین ــان ام ــوده و در خیاب ــان ب اصفه
خیابــان وحــدت، جنــب ســنگبری و مجــاورت 
کارگاه بــرش فلــزات واقــع گردیــده اســت 
)شــکل 1( زمیــن مذکــور در زمــان بازدیــد 
ــراف  ــی در اط ــع آب ــه منب ــود و هیچگون ــر ب بای
مشــاهده نگردیــد و بــر اســاس اســناد موجــود 
نیــز زمیــن مذکــور فاقــد حــق آبــه مــی باشــد. 
عمــق، بافــت و ســاختمان خــاک بیانگــر آن بود 
کــه تــا کنــون کشــت و کار در آن انجــام نشــده 
ــز  ــن نی ــد طرفی ــورد تایی ــر م ــن ام ــت و ای اس
12639000000 )دوازده  ارزش کل ملــک  بــود. 
میلیــارد و ششــصد و ســی و نــه میلیــون ریــال 

ــردد.  ــی گ ــرآورد م ( ب
18332 مدیــر و دادورز اجــرای احــکام حقوقی 

اصفهــان - حســن منصوری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960۴81 خواهــان  در خصــوص پرون
بــر  مبنــی  دادخواســتی  کرمانــی   مهــدی 
انتقــال  بــه  الــزام  پیوســت  ثانــی  نســخه 
ــه  ــی  ب ــارات دادرس ــق خس ــودرو مطل ــند خ س
ــوده و  ــم نم ــان  تقدی ــین محققی ــت نوش طرفی
وقــت رســیدگی بــرای روز.... مــورخ  96/7/30 
ســاعت 8/30  تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــذر  ــار گ ــع در کن ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
اتوبــان خــرازی مابیــن آتشــگاه و میــرزا طاهــر 
ســاختمان مطهــری مجتمــع شــماره 3  شــورای 
ــه  ــعبه 52 مراجع ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ح
ــذ  ــم را اخ ــی دادخواســت و ضمائ ــخه ثان و نس
وقــت  در  حضــور  عــدم  صــورت  در  نمایــد. 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شــماره: 19332م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 52 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960۴23 خواهــان 
بانــک ملــت  بــه مدیریــت  آقــای هــادی 
ــه وجــه    ــر مطالب ــی ب اخالقــی دادخواســتی مبن
ــد  ــتی 2- وحی ــی علیدوس ــت 1-  عل ــه طرفی ب
 -۴ علیدوســتی  جاســم    -3 علیدوســتی 
حســین علیدوســتی 5- فریبــا حاتمــی 6- 
ــوده و  ــم نم ــتجردی تقدی ــی دس ــره صاف طاه
وقــت رســیدگی بــرای روز .................  مــورخ 
96/7/30  ســاعت 9/30 صبــح تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــتی 8165756۴۴1  ــد پس ــالک 57 ک ــا – پ صب
ــعبه 32  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 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه
ــعبه 32  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 19310م ال ش

ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه 960770 خواه در خصــوص پرون
محمــد علیخانــی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه  
ــم  ــان تقدی ــد اللهی ــت محم ــه طرفی ــغ   ب مبل
ــرای روز ..............   ــت رســیدگی ب ــوده و وق نم
مــورخ 96/7/30 ســاعت 8/30 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــتی 8165756۴۴1  ــد پس ــالک 57 ک ــا – پ صب
ــعبه ۴5  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.
شــماره: 1927۴م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۴5 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960۴27 خواهــان 
حجــت هللا ســلیمی دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه چــک   بــه طرفیــت 1- لطــف الــه 
موســی رضایــی 2- حمیــد موســی رضایــی 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
10 صبــح  ..........  مــورخ 96/7/30 ســاعت 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
جرایــد  در  مراتــب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
ــان ســجاد- اول  ــه ایــن شــعبه واقــع در خیاب ب
خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی 
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــتی 8165756۴۴1 ش پس
ــی  ــه و نســخه ثان ــان – شــعبه 13 مراجع اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شــد.
شــماره: 1838۴م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

اجرائیه
ــماره  ــه9610۴26793600032 ش ــماره اجرائی ش
پرونــده: 950998679360009۴ شــماره بایگانــی 

ــم: 96/2/12  ــخ  تنظی شــعبه : 95009۴ تاری
ــک  ــام بان ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
ــه  ــوم علی ــخصات محک ــاد      مش ــر اقتص مه
زهــره نــادی و محمــد دودانگــه     نشــانی:هر دو  
مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم 

مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه 
ــانی  ــی نش ــد  بایرامعل ــر فرزن ــن ف ــمیه ثمی س
ــان خ شــیخ صــدوق شــمالی   ــان – اصفه اصفه
ــت  کوچــه شــهید فیاضــی  ــک  مل ــروی بان روب
ــه :  ــوم ب ــاد   محک ــر اقتص ــل مه ــه 2 وکی طبق
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه  
شــماره  و   9610096793600209 شــماره  بــه 
ــم  ــه 95099769360119۴ حک ــه  مربوط دادنام
ــی   ــورت تضامن ــدگان  بص ــت خوان ــر محکومی ب
بــه پرداخــت  مبلــغ  1۴8969756 ریــال بابــت  
بابــت  ریــال    23995۴0 و  خواســته  اصــل 
ــق  ــل  طب ــه وکی ــه دادرســی و حــق الوکال هزین
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی  و خس ــه  قانون تعرف

تاریــخ ســر رســید  چــک موصــوف 91/7/9 تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
ــی    .    ــر دولت ــم عش ــام نی ــه انضم ــردد ب میگ
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : 1- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم به از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه اموال خــود را 
شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال 
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه 
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ه
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )139۴ مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان ) م
مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 139۴( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 139۴(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 139۴( ــت مال محکومی
م الــف 1933۴ متصــدی امــور دفتــری دادگاه 
اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی   6 شــعبه 

ــک   ــماره ی ــع ش ــان مجتک اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
احمــدی  عــذرا  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
دادخواســتی بــه خواســته مهریــه بــه طرفیــت 
ــوراهای  ــع ش ــه مجتم ــدی ب ــین احم غالمحس
حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از 
ــل  ــورای ح ــی ش ــعبه 7 حقوق ــه ش ــاع ب ارج
و  ثبــت   7/۴92/96 کالســه  بــه  اختــالف 
ــخ 09/13//96 ســاعت 16:20 وقــت  ــرای تاری ب
رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده 
ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ف
دادرســی  آییــن  قانــون   73 مــاده  تجویــز 
امــور  در  انقــالب  و  عمومــی  هــای  دادگاه 
ــردد  ــی گ ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات مدن
کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر 
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامی شــوند ضمن
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.

مســئول دفتــر شــعبه 7 شــورای حــل اختــالف 
کاشــان 1159/ م الــف

اجرائیه
ــماره  ــه9610۴26793600031 ش ــماره اجرائی ش
شــماره   9509986793600۴9۴ پرونــده: 
بایگانــی شــعبه : 950۴98 تاریــخ  تنظیــم: 
96/2/12  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
ــی  ــه نمایندگ ــاد   ب ــر اقتص ــک مه ــام بان 1 ن
ــدای  ــل آذر  ابت ــان پ ــی اصفه ــا زمان ــر ض علی
توحیــد پ 3   مشــخصات محکــوم علیــه 
1- محمــد رضــا هادیــان قهدریجانــی  2- 
ــانی:هر  ــی      نش ــی فودان ــی مهراب ــر عل قدی
دو  مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یــا 
ــوم  ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق قائ
ــی  ــد  بایرامعل ــر فرزن ــن ف ــمیه ثمی ــه  س علی
نشــانی اصفهــان – اصفهــان خ شــیخ صــدوق 
شــمالی  روبــروی بانــک  ملــت  کوچــه شــهید 
فیاضــی طبقــه 2 وکیــل مهــر اقتصــاد  بــه 
نمایندگــی علیرضــا زمانــی   محکــوم بــه : 
ــه   ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس بموج
شــماره  و   9610096793600210 شــماره  بــه 
دادنامــه  مربوطــه 9509976936012۴6 حکــم 
ــی   ــدگان  بصــورت تضامن ــت خوان ــر محکومی ب
ــه پرداخــت  مبلــغ  70732699 ریــال بابــت   ب
اصــل خواســته و 1220000  ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و حــق الوکالــه 
وکیــل  طبــق تعرفــه  قانونــی  و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید  چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 9۴/10/7 ت موص
ــام  ــه انضم در حــق خواهــان صــادر میگــردد ب
نیــم عشــر دولتــی    .   محکــوم علیــه مکلــف 
ــه : 1- ظــرف ده  ــالغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده3۴ 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکوم 
بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر 
ــد ظــرف  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب

ــداد  ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب غیــر منقــول ، ب
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد 8و3 قان ــی شــود) م م
محکومیــت مالــی 139۴(  .۴- خــودداری 
ــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 139۴( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 139۴(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 139۴(
م الــف 19333 متصــدی امــور دفتــری دادگاه 
اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی   6 شــعبه 

ــک   ــماره ی ــع ش ــان مجتک اصفه

آگهی ابالغ به آقای علیرضا یادگاری 
فرزند اصغر

باســالم نظــر باینکــه  آقــای علیرضــا یــادگاری 
ــراز  ــال غی ــال م ــام انتق ــه اته ــر ب ــد اصغ فرزن
طــرف ایــن دادســرا در پرونــده کالســه 960592 
ــه  ــالغ احضاری ــت و اب ــب اس ــت تعقی ب21تح
بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت 
وســیله  بدیــن  اســت  نگردیــده  ممکــن  او 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 17۴ قان ــرای  م دراج
دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری 
مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ  تــا ظــرف یکمــاه از 
ــی  ــعبه 21 بازپرس ــی در ش ــار آگه ــخ انتش تاری
ــت   ــان  جه ــالب اصفه ــی وانق دادســرای عموم
پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود در 
صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 

ــد   گردی
ــعبه 21  ــرس ش ــتر بازپ ــف 19293 دادگس م ال

ــان  ــالب اصفه ــی و انق دادســرای عموم

آگهی تجدید نظر  خواهی 
شــماره ابالغنامه : 9610100350606803 شــماره 
شــماره   9509980350600639 ک  پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 950772 تاریــخ تنظیــم : 
ــی  ــر خواه ــد نظ ــوص تجدی 96/6/16 در خص
خانم/آقــای علــی آرمــان شــکوه بطرفیــت 
رســول عشــریون و شــاهین روحانــی و حبیــب 
ــه  ــه اقدســی نســبت ب ــه فــوالدر و قــدرت ال ال
ــن  ــادره از ای ــماره 6۴0 9600000 ص ــه ش دادنام
شــعبه ، بــه پیوســت نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی بــه شــما ابــالغ 
میشــود . مقتضــی اســت حســب مــاده 3۴6 
قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــالب در امــور مدنــی چنانچــه پاســخی دارید 
ــه  ــه ، ب ــت اخطاری ــس از روی ــرف ده روز پ ظ
ایــن دادگاه اعــالم نماییــد یــا بــه دادگاه تحویــل 
ــن  ــه همی ــده ب ــر اینصــورت پرون ــد. در غی دهی

ــد نظــر ارســال میگــردد. ــه تجدی کیفیــت ب
دادگاه عمومــی   6 الــف 19305  شــعبه  م   

حقوقــی شــهر ســتان اصفهــان 

احضار متهم 
در پرونــده کالســه 960356ایــن دادیــاری ، 
در خصــوص شــکایت اقایــان علــی اصغــر 
ناظمــی ٬ مهــدی حســینی علیــه راضیــه شــیر 
افــراز فرزنــد احمــد بــه اتهــام مزاحمــت تلفنــی 
ــه  ــن ک ــه ای ــر ب ــد. نظ ــب میباش ــت تعقی تح
ــد و  ــی باش ــکان م ــول الم ــوق مجه ــم ف مته
وقــت رســیدگی پرونــده یکمــاه پــس از نشــر 
ــن وســیله  ــده اســت، بدی ــن گردی ــی تعیی آگه
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده 17۴ قان ــز م ــه تجوی ب
ــا در  ــردد ت ــی گ ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــری ب کیف
وقــت مذکــور )یــک مــاه پــس از نشــر -گهــی( 
ــابی  ــام انتس ــاع از اته ــیدگی و دف ــت رس جه
ــن  ــر ای ــاری حاضــر شــوند در غی ــن دادی در ای
صــورت طبــق مقــررات قانونــی اتخــاذ تصمیــم 

ــد شــد .  خواه
ــار  ــاری -دادی ــه ذوالفق ــف 19323  فاطم م ال
ــالب  ــی و انق ــرای عموم ــم دادس ــعبه پنج ش
ــع  ــتان- مجتم ــعبه : بهارس ــان آدرس ش اصفه
قضایــی بهارســتان طبقــه اول اتــاق 13 شــعبه 

ــاری پنجــم دادی

احضار 
امانــی  علیرضــا  ابــالغ  آگهــی  پیشــنویس 
ــرف  ــدی و...، از ط ــد مه ــادی فرزن ــن اب حس
ایــن دادســرا در پرونــده کالســه 8 5 9506 
احضاریــه  ابــالغ  و  اســت  تعقیــب  )تحــت 
او  اقامــت  نبــودن محــل  معلــوم  بواســطه 

ممکــن نگردیــده اســت بدینوســیله در اجــرای 
ــور  ــی در ام ــن دادرس ــون آیی ــاده 17۴ قان م
کیفــری مراتــب بــه نــام بــرده ابــالغ تــا ظــرف 
ــی در  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ی
ــی و  ــرای عموم ــاری  دادس ــعبه 37 دادی ش
انقــالب جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
ــس  ــدم حضــور پ حاضــر شــود در صــورت ع
ــدام  ــی اق ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م از ی

ــد .  ــد ش ــول خواه ــی  معم قانون
م الف 19298

دادســرای  دادیــاری   37 شــعبه  دادیــار 
ــه شــاه  ــرج ال ــان ف ــالب اصفه ــی و انق عموم

ســنایی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه  ــر ب ــعبه : 960507 نظ ــی  ش ــماره بایگان ش
ایــزدی  آقــای محمــد علــی  دادخواســت 
ــا   ــای غالمرض ــت  آق ــه طرفی ــا ب ــد رض فرزن
خواجــه  دائــر بــر تقاضــای فــک پــالک  
انتظامــی  شــماره 65۴ م 17 ایــران  23 از 
ــه  ــت نیســان  ک ــودرو  وان ــک دســتگاه  خ ی
طــی کالســه  960507 ایــن دادگاه  ثبــت 
تشــریفات   جــری  از  پــس  و  گردیــده  
قانونــی  وقــت رســیدگی  پرونــده بــرای 
تاریــخ 96/8/20 ســاعت 11 صبــح تعییــن 
گردیــده  و بــا توجــه بــه اینکــه آدرس خوانــده 
ــب  ــذا مرات ــد  ل ــی باش ــکان  م ــول الم مجه
ــاده  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــه درخواس ب
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده مجهــول المکان  
ــت  و  ــخه دوم دادخواس ــت نس ــت دریاف جه
ضمائــم  بــه ایــن دادگاه مراجعــه و در تاریــخ 
فــوق الذکــر جهــت رســیدگی و دفــاع در ایــن 

ــود  ــر ش دادگاه حاض
ــر دادگاه  ــر دفت ــف 2۴1 عســکری – مدی م ال

ــک   عمومــی  شهرســتان خــورو بیابان

دادخواست تجدید نظر 
تجدیــد نظــر خــواه : حســن قاســمی فرزنــد 
ــهر  خ  ــک ش ــانی مل ــغل آزاد نش ــد ش محم
ــگ  ــکینه آب کارگاه رن ــروی مس آزادگان  روب
ــه  ــت ال ــده : حج ــر خوان ــد  نظ کاری  تجدی
ــکان   ــول الم ــلطانزاد مجه ــد س ــفی فرزن یوس
تجدیــد نظــر خواســته : اعتــراض بــه دادنامــه 
مــورخ   9609976805300۴21 شــماره 
96/5/1۴  دالیــل و منضمــات دادخواســت  
ــده شــماره 263/96 ش 53  ــات پرون محتوی
ــود   ــدارک موج ــناد و م ــتی  اس ــه پیوس الیح
ریاســت محتــرم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان 
اصفهــان   اینجانــب نســبت بــه دادنامــه  
صــادره شــماره 9609976805300۴21 مــورخ 
96/5/1۴  از دادگاه   شــورا  ابالغ شــده اســت 
ــد   ــی نمای ــدد  م ــیدگی مج ــت  رس درخواس
ضمنــا رو نشــت دادنامــه بــدوی و الیحــه  
اعتراضیــه و ســایر مــدارک کــه جمعــا 1 بــرگ 
مــی باشــد پیوســت دادخواســت تقدیــم مــی 

ــردد .  گ
م الــف 19285 دفتــر شــعبه 53 مجتمــع 
ــان  ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

ابالغیه 
 96101003513056۴9  : ابالغنامــه  شــماره 
 960998035130029۴  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی  شــعبه 9603۴7 تاریــخ 
ــونده  ــالغ ش ــخصات اب ــم : 96/6/19مش تنظی
ــان   ــانی اصفه ــکیبایی نش ــان ش ــی ایم حقیق
خ مشــتاق اول  خ ابوالحســنی  ک فرشــته  
بــن گلبــرگ پ 72 در خصــوص تجدیــد 
ــت  ــدی گل  بطرفی ــای  مه ــی  آق ــر خواه نظ
دادنامــه شــماره 503 صــادره  بــه  شــما  
ــی   ــخه ثان ــت  نس ــه پیوس ــعبه  ب ــن ش از ای
دادخواســت و ضمائــم  تجدیــد نظــر خواهــی  
بــه شــما ابــالغ میشــود  مقتضــی اســت  
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 3۴6  قان ــب م حس
امــور  در  انقــالب  و  عمومــی   دادگاههــای 
ــرف ده  ــد  ظ ــخی داری ــه پاس ــی  چنانچ مدن
روز  پــس از رویــت  اخطاریــه  بــه ایــن دادگاه 
اعــالم نماییــد یــا بــه دادگاه تحویــل دهیــد  در 
غیــر اینصــورت پرونــده بــه همیــن کیفیــت بــه 

ــردد .  ــی گ ــال م ــر اس ــد نظ تجدی
م الــف 19268 شــعبه 13 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106795300530

 9609986795300۴27  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960۴30 تاریــخ 
ــونده  ــالغ ش ــخصات اب ــم :96/6/7 مش تنظی
حقیقــی : حســین  شــفیعی و هزبــر شــجاعی 
برجویــی  هــر دو مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور96/7/29 شــنبه ســاعت 17:30محــل 
ــاب  ــه ارب حضــور اص خ ســجاد – خ آیــت ال
روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان 
صبــا پــالک 57 تاریــخ حضــور 96/7/29 
ــوی  ســاعت حضــور : 17:30 در خصــوص دع
کاظــم قاســمی خوراســگانی بــه طرفیــت 
ــت رســیدگی  ــوق جه ــرر ف ــت مق شــما در وق

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش در ای
م الــف 18387 دفتــر شــعبه 23 مجتمــع  

ــان ــتان اصفه ــک شهرس ــماره ی ش

دادنامه 
 9609970352۴00205  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 1396/02/23 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9۴0998  0352۴01153  :
شــعبه : 9۴1263 خواهــان: آقــای بهشــاد 
ــای  ــت آق ــا وکال ــه ب ــد امرال ــنگلچی فرزن س
حســینعلی احمــدی کتایونچــه فرزنــد محمــد 

ــر انصــاری - خ  ــه نشــانی اصفهــان-خ جاب ب
پنــج اذر - روبــروی خانــه معلــم - مجتمــع 
ســناتور -ط 1- واحــد ۴ خوانــده: آقــای 
امیرحســین مرتضــوی فرزنــد محمدرضــا 
ــته ها:  ــکان  خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
اثبــات   .2 دادرســی  خســارت  مطالبــه   .1
ابــراء دیــن 3. مطالبــه خســارت تاخیــر 
تادیــه گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی 
محتویــات پرونــده بشــرح زیــر مبــادرت 
ــای  ــد. رای دادگاه  آق ــدور رای مینمای ــه ص ب
بــا  الــه  امــر  فرزنــد  ســنگلچی  بهشــاد 
ــی  ــای حســینعلی احمــدی دعوای ــت آق وکال
ــر حســین مرتضــوی  ــای امی ــت آق ــه طرفی ب
فرزنــد محمــد رضــا بــه خواســته اثبــات ابــراء 
ذمــه و تنفیــذ رضایــت بــه انضمــام خســارات 
دادرســی و تاخیــر تادیــه مطــرح کــرده اســت 
و توضیــح داده اســت کــه طــی دادنامــه 
شــماره 9309970350600236 محکــوم بــه 
پرداخــت وجــه ۴ فقــره چــک در حــق آقــای 
ــر حســین مرتضــوی شــده اســت پــس  امی
ــب  ــت جل ــه در جه ــم و اجرائی ــدور حک از ص
ــه  ــره چــک ب ــک فق ــه، ی ــت محکــوم ل رضای
شــماره 301089/ 1978 بــه مبلــغ بیســت 
آقــای  توســط  تومــان  میلیــون  وشــش 
مجتبــی اکبــری بــه ایشــان داده شــده و 
ــوده و چــک را خــرج  ــت نم ــالم رضای وی اع
کــرده و وجــه آنــرا وصــول نمــوده اســت 
دادگاه پرونــده اجرایــی را مطالبــه نمــوده کــه 
در پرونــده اجرایــی وکیــل محکــوم لــه منکــر 
ــت  ــر دریاف ــی ب ــه مبن ــوم علی ــای محک ادع
ــده  ــت ش ــالم رضای ــور و اع ــک مذک ــه چ وج
اســت در راســتای رســیدگی بــه ادلــه خواهان 
ــرار اســتماع شــهادت شــهود صــادر  دادگاه ق
شــده اســت کــه شــهود در جلســه رســیدگی 
ــب  ــت جل ــد شــدن جلســه ای جه ــه منعق ب
رضایــت محکــوم لــه و پرداخــت چــک مــورد 
ادعــای خواهــان بــه وی و اخــذ وجــه آن 
شــهادت داده انــد لهــذا نظربــه مالحظــه 
مفــاد پرونــده اجرایــی ونیــز اظهــارات شــهود 
ــده  ــدم حضــور خوان در جلســه دادرســی و ع
ــاده 267  ــتندأبه م ــاع دادگاه مس ــت دف جه
قانــون مدنــی و مــواد 198 و 519 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بربرائــت ذمــه 
ــه 600236  ــوع دادنام ــن موض ــان از ای خواه
ششــم  شــعبه  از  صــادره   9309970350
حقوقــی اصفهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
و خوانــده را از بــاب تســبیب در ورود خســارت 
ریــال   28550000 پرداخــت  بــه  دادرســی 
بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت 18360000 
ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل درحــق 
ــادره  ــد.رای ص ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
ــالغ  ــس از اب ــت روز پ ــرف بیس ــی و ظ غیاب
قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس از آن و 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــد. ــی باش ــتان م ــر اس ــم تجدیدنظ در محاک

الــف 19269 رئیــس شــعبه 2۴ دادگاه  م 
عمومــی حقوقــی اصفهــان علــی رئیســی

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 950635 ش ــه پرون کالس
مرجــع   1395/9/30 مــورخ   9501601:
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 9 ش ــیدگی : ش رس
خدارحمــی  احســان   : خواهــان  اصفهــان 
نشــانی : اصفهــان خ هاتــف کوچــه شهشــهان 
ــزات ابوالفضــل واحــد۴  ــع تجــاری فل مجتم
وکیــل: مهدیــه فقهــی نشــانی: خ شــهید 
جنــب  ســبز  فضــای  روبــروی  نیکبخــت 
ــد8  ــتی ط 2 واح ــوپ تندرس ــتری کل دادگس
خوانــده : محمــود رحیمــی بلمیــری نشــانی : 

مجهــول المــکان  خواســته : مطالبــه
گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
واحــد نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم 
شــورا ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی بــا 
ــی  ــرح آت ــال بش ــد متع ــتعانت از خداون اس
رأی  نمایــد:  مــی  رأی  بصــدور  نبــادرت 
دادخواســت  خصــوص  در  شــورا  قاضــی 
احســان خدارحمــی بــه طرفیــت محمــود 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــری بخواس ــی بلمی رحیم
190/000/000 ریــال وجــه چهــار فقــره ســفته/ 
چــک بــه شــماره هــای 857396 مــورخ 
 -9۴/9/5 مــورخ   7۴5660  –  9۴/9/25
 ۴۴3717  -9۴/8/17 مــورخ   782397
صــادرات  بانــک  عهــده   9۴/9/8 مــورخ 
بــه انضمــام خســارت دادرســی و تأخیــر 
ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــه ب تأدی
و  دعــوی  مســتندات  اصــول  مالحظــه  و 
ــت  ــالغ وق ــا اب ــدگان ب ــده/ خوان ــه خوان اینک
رو انتظــار کافــی در جلســه شــورا حاضــر 
مســتندات  و  دعــوی  قبــال  در  و  نشــده 
ــه عمــل  ــی ب ــراد و تکذیب ــرازی خواهــان ای اب
ــت  ــز حکای ــرازی نی ــتندات اب ــاورده و مس نی
ــه  ــدگان ب ــده/ خوان ــه ی خوان از اشــتغال ذم
ــذا  ــی ه ــد. عل ــی کن ــت م ــان را حکای خواه
ــتناد  ــه اس ــوی ب ــتن دع ــت دانس ــن ثاب ضم
ــی  ــن دادرس ــاون آئی ــواد 522،519،198 ق م
تجــارت  قانــون  مــواد313،310   و  مدنــی 
ــه پرداخــت  ــده ب ــه محکومیــت خوان حکــم ب
ــوان  ــه ن ــال ب ــون ری ــود میلی ــد و ن ــغ ص مبل
اصــل خواســت و پرداخــت 5/850/000 ریــال 
ــه پرداخــت  ــوان خســارت دادرســی ب ــه عن ب
خســارت تأخیــر و تأدیــه از تاریــخ هــای فــوق 
لغایــت زمــان وصــول و ایصــال آن طبــق 
نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی و حــق الوکالــه 
وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر 
ــی و  ــادره غیاب ــردد. رأی ص ــی گ ــالم م و اع
ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
بیســت  و  بــود  خواهــد  شــعبه  ایــن  در 
روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی 
اصفهــان  حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

می باشد.
حــل  شــورای   9 شــعبه   18۴10 الــف/  م 

اصفهــان اختــالف 
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توپ و تور
سرنوشت کرانچار منوط به 

پرسپولیس نیست
ــی  ــا اینکــه از باشــگاه ســپاهان هیــچ نشــانه ای مبن ب
ــر احتمــال تغییــر ســرمربی دیــده نمی شــود برخــی  ب
ــا سرنوشــت زالتکــو کرانچــار  ــد ت رســانه ها اصــرار دارن
را بــه نتیجــه دیــدار بــا تیــم ســابقش گــره بزننــد. تــا 
پیــش از دیــدار بــا فــوالد در هفتــه ششــم هــم وضعیت 
ســپاهان در لیــگ برتــر بــا ســه تســاوی پیاپــی خانگی 
ــی  ــه تعریف ــرون از خان ــنگین بی ــت س ــک شکس و ی
ــاع  ــت اوض ــن باخ ــول دومی ــس از قب ــا پ ــت ام نداش
ــوص  ــه خص ــد ب ــم ش ــابی وخی ــی حس ــم اصفهان تی
کــه ایــن اتفــاق بــه فاصلــه تنهــا یــک هفتــه پــس از 
ــام  ــان از ج ــگام طالیی پوش ــه و زودهن ــذف ناباوران ح
ــار  ــو کرانچ ــرایطی زالتک ــن ش ــاد. در چنی ــی افت حذف
ــه  ــای فصــل ب ــی از حســاس ترین دیداره ــد در یک بای
مصــاف پرســپولیس بــرود آن هــم در حالــی کــه تیــم 
ســابقش از یــک طــرف بــه جمــع چهــار تیــم پایانــی 
ــگ  ــر در لی ــرف دیگ ــیده و از ط ــان رس ــگ قهرمان لی
برتــر اولیــن گام هایــش در راه دفــاع از عنــوان قهرمانــی 
ــی از  ــن برخ ــن بی ــت. در ای ــته اس ــم برداش را محک
رســانه ها اصــرار دارنــد تــا سرنوشــت ادامــه همــکاری 
کرانچــار و ســپاهان را بــه نتیجــه دیــدار طالیی پوشــان 
ــه  ــی ک ــم در حال ــد آن ه ــره بزنن ــپولیس گ ــا پرس ب
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــور ب ــاًل اینط ــر اص ــت کم در ظاه دس
ــه ای  ــک برنام ــده نزدی ــی در آین ــگاه اصفهان ــه باش ک

ــی داشــته باشــد. ــرات در کادر فن ــرای تغیی ب

 داوران کره ای دیدار 
پرسپولیس - الهالل را سوت می زنند

ــت  ــدار رف ــای دی ــیا داوره ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
و برگشــت پرســپولیس برابــر الهــالل عربســتان را 
انتخــاب کــرد. دو تیــم فوتبــال پرســپولیس و الهــالل 
عربســتان قــرار اســت کــه در نیمــه نهایــی لیــگ 
قهرمانــان آســیا بــه مصــاف هــم برونــد. کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا قضــاوت دیــدار رفــت کــه بــه میزبانــی 
ــه داور  ــد را ب ــد ش ــزار خواه ــارات برگ ــالل و در ام اله
کــره ای کیــم یونــگ هیــوک ســپرد. ایــن داور کــره ای 
ــام  ــل و ج ــی ۲۰۱۴ برزی ــام جهان ــابقه داوری در ج س
ملت هــای آســیا ۲۰۱۵ را در کارنامــه دارد. روزنامــه 
کــه  کــرد  اعــالم  هم چنیــن  عربســتان  الریــاض 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا قضــاوت دیدار برگشــت دو 
تیــم پرســپولیس و الهــالل را هــم بــه »احمــد ابوبکــر« 
داور سرشــناس عمانــی ســپرده اســت. الریــاض محــل 
ــرد،  ــالم ک ــی اع ــهر دب ــت را ش ــدار برگش ــزاری دی برگ
ایــن در حالــی اســت کــه AFC شــهر مســقط عمــان 
ــرده اســت.  ــازی اعــالم ک ــن ب ــزان ای ــوان می ــه عن را ب
قــرار اســت کــه دو تیــم فوتبــال الهــالل و پرســپولیس 
ــدار برگشــت را ۲۵ همــان  ــر و دی ــدار رفــت را ۴ مه دی

ــد. ــاه برگــزار کنن م

 لیگ برتر هندبال بانوان 
قرعه کشی شد

ــر  ــگ برت ــال لی ــای هندب ــت ه ــیزدهمین دوره رقاب س
باشــگاه های کشــور در بخــش بانــوان بــا حضــور 
هشــت تیــم قرعــه کشــی شــد. مراســم قرعــه 
ــوان  ــال بان ــر هندب ــگ برت کشــی ســیزدهمین دوره لی
کشــور صبــح روز یکشــنبه ۲۶ شــهریور مــاه بــا حضــور 
ــزار  ــم در محــل فدراســیون برگ ــدگان هشــت تی نماین
شــد. در ایــن مراســم نایــب فدراســیون و رجبــی دبیــر 
ــابقات  ــه مس ــئوالن کمیت ــراه مس ــه هم ــیون ب فدراس
حضــور داشــتند. درایــن جلســه دبیــر فدراســیون 
ــالش  ــگ و ت ــابقات لی ــزاری مس ــوه برگ ــون نح پیرام
ــی  ــزاری لیگ ــی مســابقات و برگ ــرای پخــش رادیوی ب
پویــا، منظــم و بــا کیفیــت تاکیــد کــرد. در ادامــه ایــن 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــا ب ــی رقابته ــه کش ــه قرع جلس
ــری  ــب قرارگی ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــزار ش ــا برگ تیم ه
تیم هــا بــرای اعــالم برنامــه بــازی هــا نیــز مشــخص 
شــود. هیــات هندبــال شــاهین شــهر، هیــات هندبــال 
کردســتان، هیــات هندبــال فــارس، تاسیســات دریایی 
تهــران، اصفهــان، شــهید چمــران الرســتان، قــم و نفــت 
ــا  ــن رقابته ــر در ای ــم حاض ــت تی ــاران هش و گاز گچس
ــال  ــای هندب ــیزدهمین دوره رقابته ــود. س ــد ب خواهن
لیــگ برتــر باشــگاه های کشــور در بخــش بانــوان از ۲۸ 

ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــاه آغ مهرم

ترکیب تیم والیبال بانوان ایران 
مشخص شد

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال بانــوان ترکیــب ۱۴ نفــره 
تیــم ایــران بــرای حضــور در رقابت هــای انتخابــی 
ــی  ــه نهای ــرد. مرحل ــد را اعــالم ک ــان در تایلن ــان جه زن
ب  گــروه  در  جهــان  زنــان  انتخابــی  رقابت هــای 
 آســیا از ۲۹ شــهریور تــا ۲ مهرمــاه بــه میزبانــی شــهر 
ــای  ــود. رقابت ه ــزار می ش ــد برگ ــوم تایلن ــون پات ناخ
گــروه ب انتخابــی قهرمانــی زنــان جهــان در آســیا بــا 
ــره  ــد، ک ــمالی، تایلن ــره ش ــران، ک ــای ای ــور تیم ه حض
ــر  ــم برت ــری می شــود و دو تی ــام پیگی ــی و ویتن جنوب
ــال ۲۰۱۸  ــان در س ــی جه ــای قهرمان ــهمیه رقابت ه س
ــت  ــه دس ــود، ب ــزار می ش ــن برگ ــی ژاپ ــه میزبان ــه ب ک
ــوان  ــه عن ــن ب ــر ژاپ ــالوه ب ــاره آســیا ع ــد. از ق می آورن
میزبــان چهــار تیــم ســهمیه رقابت هــای قهرمانــی 
جهــان ســال ۲۰۱۸ را بــه دســت می آورنــد کــه دو 
تیــم دیگــر نیــز در مســابقات گــروه الــف بــه میزبانــی 

قزاقســتان مشــخص می شــوند.
 ســرمربی تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران ۱۴ بازیکن 
ــه  ــا را ب ــن رقابت ه ــرای حضــور در ای ــی خــود ب انتخاب

شــرح زیــر اعــالم کــرد: 
ــدا  ــتا، ن ــا روس ــدا، مین ــا کدخ ــری، مهس ــا صاب مهس
ــه  ــی، فاطم ــه درگزن ــالح، تهمین ــام ف ــان، اله چمالنی
ــودی،  ــس محم ــا دری ــی، مون ــبنم علیخان ــی، ش امین
ــه  ــا آشــفته، فاطم ــرا بخشــی، مون ــان، زه ــه متقی هال
والیبــال  ملــی  تیــم  یحیی پــور.  مهتــا  و  حســنی 
در  شــهریورماه   ۲۹ چهارشــنبه  روز  ایــران  بانــوان 
ــان  ــد میزب ــه مصــاف تایلن نخســتین مســابقه خــود ب
ایــن رقابت هــا مــی رود. کــره شــمالی، کــره جنوبــی و 
ویتنــام دیگــر حریفــان ایــران هســتند کــه بــه ترتیــب 
ــی  ــاه مل ــهریورماه و دوم مهرم ــای ۳۰، ۳۱ ش در روزه

ــد. ــان می رون ــاف آن ــه مص ــورمان ب ــان کش پوش

کوتاه اخبار 
 دو مدال نقره و برنز 

برای تالوکاران اصفهانی
تالــوکاران اصفهانــی تیــم ووشــوی جوانــان ایــران در آغــاز 
مســابقات قهرمانــی جوانــان آســیا موفــق بــه کســب یــک 
مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز شــدند. نهمیــن دوره 
ــح  ــیا از صب ــان آس ــی جوان ــوی قهرمان ــای ووش رقابت ه
روز )یکشــنبه( بــا حضــور ۴۳۳ ووشــوکار از ۱۹ کشــور بــه 
ــم  ــی آغــاز شــد و تی ــی شــهر »گومــی« کــره جنوب میزبان
ــران  ــران و پس ــوی دخت ــاندا و تال ــش س ــران در دو بخ ای
حریفــان قــاره کهــن رفتــه اســت. در فــرم »دائوشــو« رده 
ــری«  ــا جعف ــران، »محمدرض ــال پس ــا ۱۲ س ــنی ۹ ت س
تالــوکار کشــورمان )از اصفهــان( بــا امتیــاز ۹، ۱۸ در ســکوی 
دوم ایســتاد و مــدال نقــره را از آن خــود کــرد. در ایــن فــرم 
»یــگان لــه چــن« از جیــن بــا امتیــاز ۹، ۲۲ طــال گرفــت و 
»مــارک لســتر« از فیلیپیــن بــا امتیــاز ۹، ۱۷ ســوم شــد. 
ــال  ــا ۱۲ س ــنی ۹ ت ــو« رده س ــو ش ــرم »دائ ــپس در ف س
ــاز ۹،  ــا امتی ــان( ب ــت شــکن« )از اصفه ــران »زهــرا ب دخت
ــران  ــت ای ــن مدالیس ــید و دومی ــز رس ــدال برن ــه م ۱۰ ب
شــد. در ایــن فــرم »یــو یانــگ« از چیــن بــا امتیــاز ۹.۲۲ و 
»وونــگ« از مالــزی بــا امتیــاز ۹.۱۴ مدال هــای طــال و نقره 
را از آن خــود کردنــد. در نهایــت و در فــرم »چیانــگ شــو« 
رده ســنی ۹ تــا ۱۲ ســال »نیلوفــر مختارپــور« بــا در رقابتی 
شــانه بــه شــانه بــا نماینــده ســنگاپور بــا امتیــاز ۹، ۱۹ بــه 
ــا امتیــاز ۹، ۲۰  مــدال نقــره رســید و تالــوکار ســنگاپوری ب
طــال گرفــت. همچنیــن، نماینــده کــره جنوبــی بــا امتیــاز ۹، 

۱۹ مــدال برنــز را بــه نــام خــود ثبــت کــرد.

حمایت استقالل خوزستان از ویسی
اســتقالل  باشــگاه  هیات مدیــره  رییــس  جانشــین 
خوزســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه محکــم از ویســی دفــاع 
می کنــد تــا نتیجــه خوبــی بگیــرد، گفــت: او مربــی بزرگــی 
اســت و بایــد تمــام تمرکــز و تالشــش در مســتطیل ســبز 
باشــد و نبایــد درگیــر ســایر حواشــی شــود. ابراهیــم 
ــتاندار  ــک اس ــا کم ــم ب ــالش کنی ــد ت ــا بای ــت: م قنبریگف
ــکالت  ــل مش ــش ح ــام تالش ــًا تم ــه انصاف ــتان ک خوزس
ــه  ــوده اســت، مشــکالت موجــود را حــل کنیــم و ب تیــم ب
ســرانجام برســیم و اسپانســر نیــز تعییــن تکلیــف شــود. 
ــم اســت  ــه نیشــکر اسپانســر تی در حــال حاضــر هفت تپ
ــا  ــه م ــان ب ــارد توم ــه ۱.۵ میلی ــک ب ــز نزدی ــون نی و تاکن
پــول داده اســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
گویــا پــاداش لیــگ قهرمانــان آســیا نیــز پرداخــت شــده 
ــارد و صــد  ــه یــک میلی ــه، نزدیــک ب اســت، اظهارکــرد: بل
ــه  ــن ک ــه ای ــم و باتوجــه ب ــت کردی ــان دریاف ــون توم میلی
ــارد تومــان بدهــکار  ــه ۷، ۸ میلی ــل نزدیــک ب از فصــل قب
ــد،  ــا ش ــی از بدهی ه ــرف بخش ــغ ص ــن مبل ــتیم، ای هس
ضمــن ایــن کــه دو ســه بازیکــن خارجــی داشــتیم و قبــل 
از ایــن کــه شــکایت می کردنــد بایــد پــول آن هــا را پراخــت 
می کردیــم. کادرفنــی تیــم نیــز هنــوز پولــی دریافــت 

ــرده اســت. نک

آماده برای کسب عنوان قهرمانی
عضــو تیــم ملــی کانوپولــوی بانــوان گفــت: شــرایط خوبــی 
در تمرینــات داریــم و همــه بــرای کســب مقــام قهرمانــی 
خصــوص  در  خرمی نیــک  نفیســه  هســتیم.  آمــاده 
ــار  ــو اظه ــی کانوپول ــم مل ــای تی ــود در اردوه ــت خ وضعی
ــی  ــم مل ــازی تی ــه اردوی آماده س ــمین مرحل ــرد: شش ک
ــابقات  ــق در مس ــور موف ــت حض ــوان جه ــوی بان کانوپول
آســیایی مالــزی از روز یــک شــنبه ۲۶ شــهریور در تهــران 
ــه دار از  ــال عاطف ــراه مه ــه هم ــن ب ــد و م ــاز خواهدش آغ
اســتان خراســان رضــوی ماننــد ۵ مرحلــه قبــل در ترکیــب 
تیــم ملــی حضــور خواهیم داشــت. وی افــزود: توانســته ام 
در ایــن مــدت بــا تمرینــات فشــرده ای کــه از ســوی 
کادرفنــی تیــم ملــی مدیریــت شــده بــه شــرایط جســمانی 
خوبــی برســم و از آمادگــی خــودم راضــی هســتم. خرمــی 
ــده در مســابقات  خاطرنشــان کــرد: تیم هــای شــرکت کنن
ــتند،  ــوردار هس ــی برخ ــی خوب ــزی از آمادگ ــیایی مال آس
گرچــه مســیر بــرای کســب موفقیــت ســخت اســت امــا 
ــه آن دســت  ــد ب ــم و بای ــی فکــر می کنی ــه قهرمان فقــط ب
ــا  یابیــم. عضــو تیــم ملــی کانوپولــوی بانــوان کشــورمان ب
انتقــاد از مدیــران اســتانی تصریــح کــرد: متاســفانه ماننــد 
ــر ملی پوشــان  ــن و دیگ ــی از م ــان حمایت گذشــته همچن
ــا  ــا ب ــرای م ــت ب ــود، رقاب ــتان نمی ش ــته در اس ــن رش ای
ســایر اســتان ها ســخت اســت. وی در پایــان عنــوان کــرد: 
ــی  ــم مل ــی کــه در اردوهــای تی ــا شــرایط خوب ــدوارم ب امی
بدســت آورده ام بتوانــم در ترکیــب تیــم ملــی برای کشــورم 

ــم. ــی کن افتخارآفرین

دخانیات اصفهان قهرمان 
مسابقات چند جانبه جودو

ورزش  امــور  اداره  پــرکار  روزهــای  از  یکــی  پایــان  در 
ــگ جــودو  ــه لی ــن تجرب ــان و اولی ــران اســتان اصفه کارگ
کارگــران کشــورتیمهای جــودو نونهــاالن و نوجوانان شــرکت 
دخانیــات اســتان اصفهــان قهرمــان مســابقات چنــد جانبه 
جــودو قهرمانــی فرزنــدان کارگــر اســتانهای اصفهــان، یــزد، 
چهارمحــال و بختیــاری، قــم و جزیــره کیــش شــد. 
ــدان کارگــر  مســابقات چنــد جانبــه جــودو قهرمانــی فرزن
بامشــارکت تیم هــای منتخــب از اســتانهای اصفهــان، 
ــره کیــش در  ــزد، قــم و جزی ــاری، ی ــار محــال و بختی چه
دو رده نونهــاالن و نوجوانــان بــا حضــور پرشــور و چشــمگیر 
آینــده ســازان جــودو کشــور در محــل خانــه جــودو اســتان 
بــه میزبانــی باشــگاه کارگــران اســتان اصفهــان برگزار شــد.
تیــم منتخــب شــرکت دخانیــات اســتان اصفهــان در هــر 
ــا  ــت ه ــن دوره از رقاب ــر تیمــی ای ــام برت دو رده ســنی مق
در هــر دو رده را کســب نمــود. شــیرانی رئیــس اداره امــور 
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان در حاشــیه مراســم ایــن 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــت را ب ــن تورنم ــزاری ای ــا برگ رقابت ه
تجربــه موفــق در زمینــه راه انــدازی لیــگ جــودو کارگــران 
کشــور دانســت و اظهــار داشــت: هیــات جــودو و اداره امــور 
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان بــه منظــور ارتقــای ورزش 
جــودو کارگــران در ســطح اســتان اصفهــان و کشــور در نظــر 
دارد بــا همــکاری مســئوالن جــودو اســتان اصفهــان اولیــن 

لیــگ جــودو کارگــران را راه انــدازی نمایــد
وی برگــزاری تورنمنــت فــوق را بــه عنــوان اولیــن تجربــه 
ــای  ــه هدفه ــرای رســیدن ب ــه شــروع ب ــوان نقط ــه عن و ب

ــت. ــان دانس ــتان اصفه ــران اس ــش روی ورزش کارگ پی
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تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا شایســتگی 
موفــق شــد بــه مــدال برنــز قهرمانــی قاره هــا 
ــروزی  ــار پی ــا چه ــران ب ــد. ای ــدا کن دســت پی
ــد  ــم قدرتمن ــل تی ــک شکســت مقاب ــا ی و تنه
ــن  ــق شــد طلســم ناکامــی در ای ــل موف برزی
ــی  ــدال جهان ــن م ــکند و اولی ــا را بش رقابت ه
خــود را کســب کنــد. ایــران در آخریــن روز این 
رقابت هــا توانســت در دیــداری نفســگیر تیــم 
ــر ۲ شکســت دهــد.  ــد فرانســه را ۳ ب قدرتمن
ــن  ــران در ای ــا افتخــار ای ــدال تنه ــن م ــا ای ام
درخشــش  زیــرا  بــود  نخواهــد  رقابت هــا 
بازیکنــان ایــران باعــث شــد ســه ســتاره 
ــن  ــان ای ــن بازیکن ــان بهتری ــی در می ــم مل تی
بگیرنــد. ســعید معــروف  قــرار  رقابت هــا 
 پاســور و کاپیتــان تیــم ملــی در ایــن بــازی هــا

ــه  ــت و ب ــاده ای داش ــوق الع ــش ف  درخش
ــل یکــی از کاندیداهــای دریافــت  ــن دلی همی
جایــزه بهترین پاســور مســابقات اســت. ســید 
محمــد موســوی دفــاع بلنــد قامــت تیــم ملی 
ــان  ــان جه ــن مدافع ــال و یکــی از بهتری والیب
هــم در بیــن کاندیدهــای جایــزه بهتریــن 
دفــاع قــرار گرفتــه اســت. میــالد عبــادی پــور 
ســتاره جــوان ایــران در ایــن رقابت هــا دیگــر 
بازیکنــی اســت کــه در میــان کاندیداهــای 

ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــن بازیک بهتری
ــا  ــن رقابت ه ــی در ای ــم مل ــوان تی ــتاره ج س
ــود و  ــی ب یکــی از مهره هــای کلیــدی تیــم مل
بــا امتیازهــای مهمــی کــه بــه دســت آورد راه 
ــه ســکوی  ــران ب ــال ای ــرای رســیدن والیب را ب
ــم  ــد گفــت تی ــه بای ــی همــوار کــرد. البت جهان
از  مجموعــه ای  رقابت هــا  ایــن  در  ایــران 
ــان  ــل قهرم ــز برزی ــه ج ــود و ب ــا ب بهترین ه

تمامــی تیم هــا را شکســت داد. 

ــران مصافــی ســخت  ــدار ای ــن دی ــا پنجمی ام
بــا فرانســه بــود. فرانســه بارهــا در رقابت هــای 
لیــگ جهانــی موفــق بــه شکســت مــا شــده 
از ایــن رو ایــن دیــدار بــرای مــا  بــود و 
ــد.  ــوب می ش ــم محس ــی ه ــداری انتقام دی

ــی از  ــای قبل ــه در دیداره ــم ک فرانســوی ها ه
بازیکنــان جــوان اســتفاده کــرده بودنــد بــرای 
ــود گام  ــتاره های خ ــام س ــا تم ــدار ب ــن دی ای
ــچ در  ــور کوالکووی ــتند. ایگ ــدان گذاش ــه می ب
ــدار  ــار دی ــد چه ــابقه همانن ــن مس ــدای ای ابت
از ترکیــب ســعید معــروف، ســید  قبلــی 
محمــد موســوی، امیــر غفــور، فرهــاد قائمــی، 
ــدی  ــزی، مه ــامان فائ ــور، س ــالد عبادی پ می
ــرای دریافــت و مصطفــی حیــدری  مرنــدی ب
بــرای توپ گیــری اســتفاده کــرد. از ســت 
ابتــدای  از  معنوی نــژاد  محمدجــواد  دوم، 
ــب  ــی در ترکی ــاد قائم ــای فره ــه ج ــت ب س
تیــم ایــران قــرار گرفــت. فرهــاد ســال افــزون 
ــن  ــران در ای ــان ای ــرا از دیگــر بازیکن و رضــا ق

ــد. ــابقه بودن مس
ــال  ــی والیب ــم مل ــرمربی تی ــی س ــورن تیل ل
فرانســه نیــز در ابتــدای ایــن مســابقه از 
ــی  ــن تونیوت ــات، بنجامی ــور کلیون ــب تری ترکی
لینــل،  تیلــی، ژولیــن  )کاپیتــان(، کویــن 
اســتفن بویــر، داریــل بالتــور و بارتلمــی چیِنــن 

ــرد. ــتفاده ک ــزی اس ی
 ست اول

ــازی  ــا فرانســه ب ــدار ب ــران در ســت اول دی ای
را خــوب شــروع نکــرد و حتــی بــازی بــا 
نتیجــه ۱۹ بــه ۲۳ از فرانســه عقــب افتــاد امــا 
ــی روشــن شــد و  ــم مل ــور تی ــاره موت ــه یکب ب

فرانســه را در ایــن ســت بــه دردســر انداخــت. 
بــازی پایاپــای ایــران و فرانســه در ســت 
ــان  ــی پوش ــت مل ــد و در نهای ــی ش اول طوالن
توانســتند بــا نتیجــه ۳۸ بــر ۳۶ حریفشــان را 

ــد. ــت بدهن شکس
 ست دوم

در ســت دوم هــم ایــن شــاگردان ایگــور 
ــی زود از فرانســه  ــه خیل ــد ک ــچ بودن کوالکووی
ــان  ــا پای ــود را ت ــری خ ــد و برت ــش افتادن پی
ــا نتیجــه  ــت ب ــا در نهای ــد ت ــظ کردن ســت حف

ــند. ــری برس ــه برت ــر ۲۳ ب ۲۵ ب
 ست سوم

تیــم ملــی فرانســه در ســت ســوم بــه خــودش 
آمــد و توانســت ایــن گیــم را از آن خــود کنــد و 
بــا نتیجــه ۲۵ بــر ۲۲ ایــران را شکســت بدهــد.

 ست چهارم
هرچنــد در ســت چهــارم ایــن تیــم ایــران بــود 
ــم  ــن تی ــی ای ــاد ول ــه از فرانســه پیــش افت ک

ــرد و  ــر ک ــران را غافلگی ــه ای ــی در ادام اروپای
ــود  ــه س ــر ۲۵ ب ــم را ۲۷ ب ــن گی ــت ای توانس

ــد. خــود تمــام کن
 ست پنجم

در ســت پنجــم بازهــم برتــری از آن شــاگردان 
ــا  ــت ب ــران توانس ــود و ای ــچ ب ــور کوالکووی ایگ
ــن  ــد و ای ــروزی برس ــه پی ــر ۱۱ ب ــه ۱۵ ب نتیج
ــام  ــه اتم ــوب ب ــرد خ ــک ب ــا ی ــابقات را ب مس

برســاند.
در ایــن دیــدار امیــر غفــور بــا کســب ۲۴ 
ــران  ــم ای ــن تی ــن بازیک ــاز، امتیازآورتری امتی
ــوی  ــواد معن ــد ج ــور، محم ــد از غف ــود. بع ب
ــاز  ــا ۲۰ امتی ــوی ب ــد موس ــید محم ــژاد و س ن
بهتریــن بازیکنــان ایــران از نظــر کســب امتیــاز 
ــری  ــد نظ ــدار محم ــن دی ــان ای ــد. در پای بودن
افشــار دریافــت کننــده تیــم ملــی چهــار گوشــه 
زمیــن را بوســید و بــرای همیشــه از تیــم ملــی 

ــرد. ــی ک خداحافظ

اولین مدال جهانی والیبال ایران

طلسم شکست

عضــو شــورای فنــی کشــتی آزاد بــا تاکیــد بــر لــزوم برخــی 
ــن  ــا همی ــم ب ــر بخواهی ــرات در کشــتی آزاد گفــت: اگ تغیی
ــور  ــی دارد. منص ــای نگران ــم ج ــه بدهی ــه کار ادام ــه ب روی
برزگــر دربــاره ارزیابــی خــود از عملکــرد تیــم ملــی کشــتی 
ــا  ــه ب ــان ک ــی یون ــران در رقابت هــای جهان ــان ای آزاد نوجوان
کســب عنــوان چهارمــی ایــن تیــم همــراه بــود اظهــار کــرد: 
ــه ســال گذشــته کــه  ــم نســبت ب ــن تی ــاد مــن ای ــه اعتق ب
ــت و  ــری داش ــرد بهت ــید عملک ــتمی رس ــوان هش ــه عن ب
توانســت ۴ پلــه صعــود داشــته باشــد. بایــد از ایــن نفــرات 
ــه موفقیــت  ــه بیشــتر ب ــا کســب تجرب ــا ب حمایــت شــود ت
ــرد  ــاره عملک ــتی آزاد درب ــی کش ــورای فن ــو ش ــند. عض برس
فنــی غالمرضــا محمــدی ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
نوجوانــان ایــران نیــز خاطرنشــان کــرد: محمــدی چنــد مــاه 
اســت کــه هدایــت تیــم ملــی را بــر عهــده گرفتــه امــا در ایــن 

مــدت عملکــرد خوبــی داشــته اســت. عملکــرد شــاگردان او 
در مســابقات جهانــی نیــز قابــل دفــاع بــود. کســب موفقیت 
در رده هــای پایــه بــه زمــان نیــاز دارد و حداقــل بایــد ۲ یــا ۳ 
ســال بــه محمــدی فرصــت بدهیــم آنوقــت دربــاره عملکــرد 
او نظــر بدهیــم. وی تصریــح کــرد: مــا در ســال های 
ــه  ــرای اینک ــم و ب ــا خــوب کار نکردی ــن رده ه گذشــته در ای
بــه وضعیــت مطلــوب برســیم بایــد فرصــت کافــی در اختیار 
ــد.  ــت برس ــه موفقی ــا ب ــم ت ــی بگذاری ــم مل ــی تی کادر فن
برزگــر در ادامــه گفتگــو بــا ایســنا، دربــاره پیشــتازی کشــتی 
ــج دور  ــت نتای ــه کشــتی آزاد و عل ــران نســبت ب فرنگــی ای
ــران  ــت: عملکــرد فرنگــی کاران ای از انتظــار کشــتی آزاد گف
ــده  ــوده و نشــان دهن ــف خــوب ب در رده هــای ســنی مختل
مســیر درســت کشــتی فرنگــی و ظهــور نســل آینــده دار ایــن 

رشــته دارد.

قهرمانــی  تیروکمــان  رقابت هــای  از  روز  آخریــن  در 
معلــوالن جهــان کــه در چیــن برگــزار شــد، تیــم 
ــوان متشــکل از؛ ســمیه عباســپور، راضیــه  ــد بان کامپون
شــیرمحمدی و فرزانــه عســگری در دیــدار فینــال 
ــا نتیجــه ۲۲۹  ــد و ب ــدان رفتن ــه می ــن ب ــم چی ــر تی براب
بــر ۲۲۳ توانســتند ضمــن شکســتن رکــورد جهــان بــه 
ــم  ــن تی ــد. هم چنی ــدا کنن ــت پی ــی دس ــوان قهرمان عن
کامپونــد مــردان نیــز متشــکل از هــادی نــوری، رمضــان 
ــه  ــال ب ــدار فین ــی ســینا منشــازاده، در دی ــی و عل بیابان
ــر ۲۲۵  ــا نتیجــه ۲۲۶ ب ــا رفــت و ب ــم ایتالی مصــاف تی
ــن  ــت. هم چنی ــت یاف ــی دس ــب قهرمان ــوان نای ــه عن ب
میکــس  تیمــی  رقابت هــای  در  ایــران  نماینــدگان 
کامپونــد بــا کســب نشــان نقــره آخریــن مــدال کاروان 
ــران  ــد ای ــم میکــس کامپون ــد. تی ــران را کســب کردن ای

متشــکل از ســمیه عباســپور و علــی ســینا منشــازاده در 
ــه میــدان رفــت و  دیــدار فینــال مقابــل تیــم روســیه ب
در امتیــاز تیــر طالیــی، حریــف موفــق شــد بــه نشــان 
طــال دســت یابــد و تیــم ایــران بــه مــدال نقــره رســید. 
پیــش از ایــن زهــرا نعمتــی در ریکــرو انفــرادی بانــوان 
ــود و در بخــش  ــه ب ــال دســت یافت ــک نشــان ط ــه ی ب
ــرو  ــز در ریک ــدال برن ــک م ــران ی ــز کاروان ای ــی نی تیم
ــوان،  ــد بان میکــس تیمــی، یــک مــدال طــال در کامپون
یــک مــدال نقــره در کامپونــد مــردان کســب کــرد و در 
ــه  ــز ب ــک برن ــره و ی ــال، ۲ نق ــان ط ــا ۲ نش ــوع ب مجم
کار خــود در مســابقات جهانــی پایــان داد. رقابت هــای 
ــا حضــور ۲۴۵  ــوالن ب ــان معل ــان تیروکم ــی جه قهرمان
کمانــدار از ۴۰ کشــور جهــان از ۲۲ شــهریور آغــاز و روز، 

ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــاه ب ۲۶ شــهریور م

ورزش

،،
در آخریــن دیــدار تیــم ملــی والیبــال 
ــده  محمــد نظــری افشــار دریافــت کنن
را  زمیــن  ملــی چهــار گوشــه  تیــم 
ــی  ــم مل ــرای همیشــه از تی بوســید و ب

ــرد  ــی ک خداحافظ

بــازه  یــک  در  چیزهــا  نکردنی تریــن  بــاور 
زمانــی فشــرده بــرای اســتقالل اتفــاق افتــاد؛ 
اخــراج دو بازیکــن، کنــار گذاشــته شــدن یــک 

ــرمربی. ــای س ــتیار و ابق دس
زیــر  اســتقالل  باشــگاه  شــرایطی کــه  در 
ــر خــود  ــد ســال اخی ســنگین ترین فشــار چن
بــه ســر می بــرد، مدیــران باشــگاه فعــاًل 
ــه  ــروطی ب ــرط و ش ــا ش ــم را ب ــرمربی تی س
عنــوان ســرمربی حفــظ کرده انــد. آنچــه از 
ــان و  ــه منصوری ــد در جلس ــر می آی ــا ب خبره
مدیرعامــل باشــگاه بــه وی گفتــه شــده کادر را 
خلــوت کنــد و میانگیــن ســنی تیــم را پاییــن 
بیــاورد و او بالفاصلــه بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــش  ــی در تیم ــی و چین ــاری، رحمت ــه جب ک
نباشــند. ایــن تصمیــم حتــی اگــر کارشناســانه 
ــم غیراخالقــی و  و درســت باشــد یــک تصمی
ــه  ــت ک ــرادی اس ــردن اف ــی ک ــت قربان در جه
بــه هــر حــال وفــاداری خــود را بــه ســرمربی 
ثابــت کــرده بودنــد؛ تصمیمــی کــه حتــی 
نجــات بخــش هــم نیســت چراکــه ســرمربی 
زیرفشــار  گذشــته  از  بیــش  را  اســتقالل 
می بــرد و او حــاال بایــد پاســخ مخالفــان 
ــن دو بازیکــن  ــم و دوســتداران ای ــن تصمی ای

ــد. ــز بده ــاخص را نی ش
اســتقالل کــه بــرای خــروج از بحــران بــه 
ــری  ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــه بی ــب نتیج کس
احتیــاج دارد در تصمیمــات مدیریتــی طــوری 
ــد  ــرون نیای ــم از فشــار بی ــه تی ــرده ک ــار ک رفت
ــاز کــردن  ــر ب ــی ب ــم روز یکشــنبه مبن و تصمی
ــد،  ــوار آن بودن ــر س ــه نف ــن س ــه ای ــی ک واگن

ــه نفــع ایــن دو  بیــش از اســتقالل احتمــااًل ب
ــی  ــال رحمت ــر ح ــه ه ــد. ب ــد ش ــام خواه تم
اســتقالل  در  بزرگــی  وزنه هــای  جبــاری  و 
محســوب می شــوند و بازیکنــان کوچکــی 
را راحــت کنــار  آنهــا  بتــوان  نیســتند کــه 
گذاشــت و عــدم حضورشــان قطعــًا روی تیــم 

ــرد. ــد ک ــتری وارد خواه ــار بیش فش
بــا ایــن وصــف بایــد از علیرضــا منصوریــان نیز 
ســؤال کــرد کــه چــرا بــرای حضــور بیشــتر در 
پســت ســرمربی حاضــر بــه انجــام هــر کاری 
هســت؟ هــر کاری مثــل موافقــت بــا جدایــی 
دســتیاری کــه اگرچــه همیشــه مــورد انتقــاد 
دیگــران بــود؛ امــا بــا تصمیــم خــود منصوریان 
کنــار  و  داشــت  حضــور  پســت  ایــن  در 
گذاشــتنش بــه ایــن معناســت کــه انتخابــش 
از ابتــدا اشــتباه بــوده؛ اشــتباهی کــه حــاال بــه 
ســیاهه خطاهــای ســرمربی اســتقالل اضافــه 

خواهــد شــد.
ــه بازگشــت  ــدوار ب ــه امی ــه هم در شــرایطی ک
اســتقالل بــه جــاده نتیجــه گیــری و آرام 
ــتند  ــدار هس ــم پرطرف ــن تی ــای ای ــدن فض ش
بایــد بیــش از همــه مدیــران باشــگاه اســتقالل 
ــرار داد کــه همیشــه مســیر  ــاد ق را مــورد انتق
ــیر  ــریع الس ــار س ــان و قط ــا منصوری علیرض
علیرضــا منصوریــان را بــه ناکجاآبــاد ریــل 
گــذاری کــرده و اگــر مخالفــی در بینشــان 

بــوده او را ســاکت کرده انــد.
 این بی احترامی را بی جواب 

نمی گذاریم
پــس از ایــن اتفاقــات در اولیــن واکنــش 
مهــدی رحمتــی و مجتبــی جبــاری بــه اتفــاق 
ــا  ــوی مشــترک ب ــت و گ ــک گف ــر در ی یکدیگ
ــتقالل  ــوزه اس ــداد ح ــگاران پرتع ــور خبرن حض
ــاخص  ــن ش ــن دو بازیک ــد. ای ــرکت کردن ش

کــه امــروز بــرای قطــع همــکاری بــه باشــگاه 
احضــار شــده بودنــد در پایــان حضــور دو 
ســاعته خــود در ســاختمان اســتقالل بــه 
خبرنــگاران پاســخ دادنــد. ابتــدا مجتبــی 
جبــاری دربــاره اینکــه چــرا در باشــگاه حضــور 
ــی از  ــت: اس ام اس ــن گف ــد چنی ــدا کردن پی
ــن و  ــد م ــد و گفتن ــی آم ــای توفیق ــرف آق ط
مهــدی در تمریــن شــرکت نکنیــم. قرار بــود در 
باشــگاه جلســه هیــات مدیــره باشــد امــا مــا 
هرچــه منتظــر شــدیم خبری از کســی نشــد و 
پیدایشــان هــم نکردیــم و حــاال داریم باشــگاه 

را تــرک می کنیــم.
ــگاه  ــا از باش ــه آی ــه اینک ــخ ب ــاری در پاس جب
اخــراج شــده هــم گفــت: همیــن چیزهاســت 
ــنی  ــه روش ــا ب ــا م ــاره اش ب ــی درب ــه کس ک
صحبــت نکــرده. مــا قــرار بــود بــه اتفــاق 
اعضــای هیــات مدیــره در جلســه باشــیم امــا 
جلســه ای برگــزار نشــد. منتظریــم این مســاله 

ــد. ــالم کنن ــه صــورت رســمی اع را ب
ــا مشــکل  ــاری پرســیدند آی ــگاران از جب خبرن
باشــگاه و نتیجــه نگرفتــن تیــم شــما دو نفــر 
بوده ایــد کــه او در پاســخ گفــت: بایــد در 
نامــه ای کــه هنــوز بــه مــا نداده انــد همین هــا 
را بگوینــد. مــا منتظریــم باشــگاه بگویــد چــرا 
مــا نبایــد االن ســر تمریــن باشــیم؟ رحمتــی 
هــم در پاســخ بــه خبرنــگاران گفــت: نظــر مــن 
هــم همینــی بــود کــه آقــای جبــاری گفتنــد.

حمایت هــای  جبــاری  از  بعــدی  ســؤال 
 ۴ در  تیــم  ســرمربی  از  او  حــد  از  بیــش 
ــتقالل در  ــماره ۸ اس ــود، ش ــته ب ــه گذش هفت
ــرًا  ــز ظاه ــه چی ــاًل هم ــت: فع ــاره گف ــن ب ای
ــد  ــمی بگوین ــان را رس ــد موضعش ــت! بای اس
تــا موضــع مــا هــم مشــخص شــود و دربــاره 
ــه  ــا االن ک ــا ت ــم. ام ــرف بزنی ــز ح ــه چی هم

واقعــًا اتفاق هــای بــدی بــوده ولــی مــن 
ــائل  ــاره مس ــش درب ــش پی ــم پی نمی خواه
ــن جــای کار هــم  ــا همی ــا ت ــم ام ــت کن صحب
ــن  ــده و ای ــا ش ــه م ــی ب ــی بزرگ ــی احترام ب
بــدون جــواب نخواهــد مانــد. امــا مــن منتظــر 
اعــالم نظــر رســمی باشــگاه هســتم تــا مفصل 
ــاره  ــاری درب ــگاران از جب ــم. خبرن ــت کن صحب
ــا  ــخگویی آنه ــره و پاس ــات مدی ــای هی اعض
ــاری گفــت: آقــای توفیقــی  پرســیدند کــه جب
ــان  ــه ایش ــی داد ک ــواب م ــدی ج ــک ح ــا ی ت
دیگــر در هیــات مدیــره حضــور نــدارد. مهــدی 
رحمتــی هــم کــه بــا اصــرار خبرنــگاران بــرای 
ــه  ــور ک ــت: همانط ــود گف ــه ب ــت مواج صحب
ــالم  ــر اع ــد منتظ ــا بای ــد م ــی می گوی مجتب
رســمی باشــگاه باشــیم بعــد صحبت کنیــم. او 
حتــی دربــاره موضــوع کبــودی صورتــش هــم 
ــن  ــی ای ــدًا. رحمت ــت: بع ــت نکــرد و گف صحب
مصاحبــه را بــا لبخنــد بــه پایــان بــرد در حالــی 
کــه جبــاری مجــددًا تاکیــد کــرد روحــش هــم 

ــدارد. ــر ن ــاده خب ــه افت ــی ک از اتفاقات
 اعتراض به تصمیم منصوریان 

جلوی در باشگاه
تعــدادی از هــواداران عصبانــی اســتقالل جلوی 
در باشــگاه تجمــع کرده انــد و نســبت بــه 
تصمیــم ســرمربی این تیــم معترض هســتند. 
تنهــا چنــد دقیقــه بعــد از اخــراج مهــدی 
رحمتــی و مجتبــی جبــاری حــدود ۲۰ هــوادار 
ــوی در باشــگاه اســتقالل حاضــر شــدند و  جل
نســبت بــه اخــراج مهــدی رحمتــی و مجتبــی 
جالــب  نکتــه  کردنــد.  اعتــراض  جبــاری 
ــگاه  ــوی در باش ــور جل ــا حض ــا ب ــه آنه ــن ک ای
اســتقالل اعتقــاد داشــتند مشــکل تیــم خــود 
منصوریــان اســت و او هســت کــه بایــد از ایــن 

ــی. ــاری و رحمت ــه جب ــرود ن ــم ب تی

ژنرال ها و سرباز وفادار اخراج شدند

هرج و مرج در استقالل

ــاالی  ــطح ب ــه س ــاره ب ــا اش ــدی ب ــن اس فرزی
ــو  رقابت هــای قهرمانــی آســیا در کایــاک و کان
ــیا در  ــی آس ــای قهرمان ــًا رقابت ه ــت: قطع گف
ــه  ــا هم ــی دارد ام ــیار باالی ــطح بس ــن س چی
ــال موفقیــت  ــه دنب ــا انگیــزه و ب ملی پوشــان ب
ــاره  ــران درب ــی ای ــوش قایقران ــتند. ملی پ هس
ــور در  ــرای حض ــای آرام ب ــم آب ه ــرایط تی ش
ــا  ــه ت ــار هفت ــرد: چه ــار ک ــیا اظه ــی آس قهرمان
قهرمانــی آســیا داریــم و تمرینــات خــوب 
اســت. تمرینــات تخصصــی شــده و ان شــاءهللا 
بــرای ایــن مســابقات آمــاده می شــویم. قــرار 
اســت آقــای اقلیمــی هفتــه آینــده ارنــج تیــم 
را تعییــن کنــد و از آن زمــان بــه طــور تخصصــی 
ــاز  ــیا آغ ــی آس ــرای قهرمان ــان را ب تمرین هایم
می کنیــم. امیــدوارم کــه بتوانیــم همیــن رونــد 
رو بــه رشــد را تــا چیــن حفــظ کنیــم و عملکــرد 

و نتایــج قابــل قبولــی داشــته باشــیم. اســدی 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بعــد از قهرمانــی 
جهــان شــرایطش را چطــور ارزیابــی می کنــد؟ 
ــی  ــای قهرمان ــن در رقابت ه ــرد: م ــح ک تصری
ــه نیمــه نهایــی صعــود کــردم امــا در  جهــان ب
ــود.  ــوارترین ب ــه دش ــم ک ــرار گرفت ــی ق گروه
ــان  ــان دو قهرم ــی جه ــی قهرمان ــه نهای در نیم
جهــان و یــک قهرمــان المپیــک در هیــت 
ــه  ــود و ب ــخت ب ــی کارم س ــد و خیل ــن بودن م
فینــال A صعــود نکــردم. اگــر مــن زمانــی کــه 
ــی ثبــت کــردم را در یــک هیــت  در نیمــه نهای
دیگــر ثبــت می کــردم قطعــًا بــه جمــع ۹ نفــر 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــان صعــود می کــردم ام اول جه
ــرد  ــه از عملک ــرا ک ــدارد چ ــکالی ن ــاد. اش نیفت
راضــی هســتم و همچنیــن شــانس پــارو زدن 
در کنــار بــزرگان جهــان را داشــتم و بــا فاصلــه 

کمــی از آنهــا رقابتــم را تمــام کــردم. او ادامــه 
داد: همیــن موضــوع اعتمــاد بــه نفــس زیــادی 
ــن در  ــت. م ــاال رف ــه ام ب ــن داد و روحی ــه م ب
ــان  ــام حریف ــان تم ــی جه ــای قهرمان رقابت ه
همــه  و  گذاشــتم  پشت ســر  را  آســیایی 
ــوب  ــرایطم مطل ــه ش ــد ک ــان می ده ــا نش اینه
اســت و ان شــاءهللا بــا آمادگــی خوبــی در 
ــم.  ــی آســیا شــرکت می کن رقابت هــای قهرمان
ــای  ــاره رقابت ه ــران درب ــاک ای ــوش کای ملی پ
ــرایط در  ــرد: ش ــان ک ــز بی ــیا نی ــی آس قهرمان
ــات  ــد. توقع ــرق می کن رقابت هــای آســیایی ف
ــاد اســت و  ــن مســابقات زی ــی در ای از قایقران
ــادی راهــی چیــن شــویم.  ــا قــدرت زی ــد ب بای
ــی در  ــی باالی ــا آمادگ ــًا ب ــان قطع ــب میزب خ
و  رشــته ها  می کنــد.  شــرکت  رقابت هــا 
ــه  ــده ک ــوری چی ــز ط ــی را نی ــای رقابت ماده ه

ــن  ــرد و همی ــج را بگی ــن نتای ــودش بهتری خ
مســاله قطعــًا کار مــا را ســخت تر می کنــد. 
اســدی بــا اشــاره بــه بازی هــای آســیایی 
ــای  ــده بازی ه ــال آین ــت: س ــده گف ــال آین س
آســیایی اســت و اکثــر رقبــا امســال بــا تمــام 
قــدرت در رقابت هــای قهرمانــی آســیا شــرکت 
می کننــد. ایــن مســابقات فرصتــی اســت 
تــا همــه توانایی هایشــان را نشــان دهنــد، 
خودشــان را محــک بزننــد و بــرای بازی هــای 
ــز  ــوع نی ــن موض ــوند. ای ــاده ش ــیایی آم آس
ــر  باعــث می شــود کــه ســطح مســابقات باالت

ــرود. ب
ــاره شــرایط ملی پوشــان بیــان کــرد: مــا  او درب
اردوهــای خوبــی داشــتیم. تمریناتمــان عالــی 
بــوده و می رویــم کــه مســابقه خوبــی بدهیــم. 
بــه هــر حــال همــه چیــز در روز مســابقه 
ــی  ــا خیل ــا شــرایط بچه ه ــن می شــود ام تعیی
ــبی را  ــیار مناس ــات بس ــت و تمرین ــوب اس خ

گذاشــته اند. پشت ســر 

ملی پوش قایقرانی:

پاروزنان انگیزه زیادی برای موفقیت در آسیا دارند

تیم کامپوند بانوان قهرمان معلوالن جهان شدباید در کشتی آزاد تغییر رویه بدهیم



پیشهناد فیلم

پنج تا پنج

کارگردان: تارا اوتادی
نویسنده: ماهان حیدری

ــورج  ــرودی، ت ــمس لنگ ــان، ش ــا کیانی ــران: رض بازیگ
نصــر، محمدعلــی دیبــاج، علــی اصغــر شــهبازی، یــدهللا 

شــادمانی، کامیــار فرجــاد
 خالصه داستان فیلم:

داســتاِن مــردی را از ســاعت پنــج عصــر تــا پنــج صبــح 
روایــت می کنــد کــه اتومبیلــش در جــاده ای دور افتــاده 
دچــار ســانجه ای شــده و او بــه ناچــار مجبــور می شــود 
آن شــب را در منــزل چهــار پیرمــرد بــه صبــح برســاند. 
پیرمــردان شــرط اقامــت مــرد در آن خانــه را حضــور وی 
ــازی معمــول خــود دانســته از وی می خواهنــد در  در ب
بازیشــان شــرکت کنــد. مــرد پــس از مخالفــت اولیــه 
و کــش و قوس هــای فــراوان بــه اجبــار شــرط را 

ــازی می شــود. ــا وارِد ب ــا آنه ــه ب پذیرفت
فیلــم »پنــج تــا پنــج« ابتــدا »جایــی در یکــی از 

روزهــای آینــده« نــام داشــت. 
ــری اقتباســی از  ــج« اث ــا پن ــج ت ــم »پن ــه فیل فیلمنام
ــات  ــش دورنم ــته فردری ــری« نوش ــنامه »پنچ نمایش
ــار توســط اســتاد  از کشــور آلمــان اســت کــه اولیــن ب
گرانقــدر تئاتــر، زنــده یــاد حمیــد ســمندریان بــه 
ــردان  ــادی کارگ ــارا اوت فارســی ترجمــه شــده اســت. ت
ایــن فیلــم )خواهــر لیــا اوتــادی( اســت. بودجــه فیلم 

ــت. ــوده اس ــان ب ــون توم ــج« 500 میلی ــا پن ــج ت »پن

حرف و نقل

 برنامــه تلویزیونــی »صــد در صــد« صــدا و ســیمای 
ــدا  ــدات ص ــنواره تولی ــتمین جش ــان در بیس ــز اصفه مرک
ــر  ــر برت ــوان اث ــه عن و ســیمای اســتان ها در کردســتان ب

اعــام شــد.
ــت  ــه هم ــی و ب ــعر و ادب فارس ــا روز ش ــان ب  همزم
ــه دوره هــای  ــی فرهنگــی کشــورمان، آییــن افتتاحی رایزن
آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی در باکــو برگــزار شــد. در 
ــش از  ــی بی ــات فارس ــان و ادبی ــوزش زب ــن دوره از آم ای
100 فارســی آموز در ســطوح ابتدایــی، متوســط و عالــی در 
رایزنــی فرهنگــی ایــران و خانــه فرهنگ شــهریار )وابســته 
بــه رایزنــی فرهنگــی کشــورمان( مشــغول فراگیــری زبان 

ــوند. ــی می ش ــات فارس و ادبی
 فرهــاد مهنــدس پور دبیر ســی و ششــمین جشــنواره 
بیــن المللــی تئاتــر فجــر معتقــد اســت کــه نبــود گفتمــان 
میــان جامعــه تئاتــری یکــی از بحران هــای اساســی 
موجــود در تئاتــر ایــران اســت کــه شــاید جشــنواره بتوانــد 

راهــکاری بــرای ایــن امــر ارائــه دهــد.
 انیمیشــن »پیشــخدمت« ســاخته فرنــوش عابــدی 
برنــده جایــزه بهتریــن انیمیشــن جشــنواره »هاریبــا 
ایمیجینینــگ« کالیفرنیا شــد. انیمیشــن »پیشــخدمت« 
داســتان آشــنای اربــاب و رعیــت را روایــت می کنــد؛ 
ماجــرای برخــورد یــک نویســنده بــا یــک حشــره 
غول پیکــر یعنــی یــک سوســک، سوســک پیشــخدمت 
می شــود و کم کــم می فهمــد الیــق شــرایط بهتــری 
اســت و همه چیــز بــازی را بــه هــم می ریــزد. مــرد امــا در 
تــاش حفــظ شــرایط اســت و متوجــه می شــود کــه ایــن 

ــدارد. ــده ای ن ــازی قاع ب
 کارلــوس مونــوس پورتــال مســئول انتخاب لوکیشــن 
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــی ک ــوس« در حال ــرای ســریال »نارک ب
مکان هــای بعــدی فیلمبــرداری بــه مکزیــک رفتــه بــود، 

ــی کشــته شــد. در خشــونت های محل
ــا  ــن روزهــا ب ــه ای ــر ک ــور بازیگــر تئات ــد آقاپ  وحی
ــوی  ــاالر مول ــه ت ــی« روی صحن ــو م ــش »فال نمای
ــت:  ــش گف ــن نمای ــورش در ای ــاره حض ــت درب اس
ــتان  ــش از دوس ــردان نمای ــلیمانی کارگ ــوروش س ک
قدیمــی مــن اســت کــه در دوره دانشــجویی بــا هــم 
همــکاس بودیــم. در آن دوران گــروه تئاتــری بــه نــام 
ــه متشــکل از دانشــجویان  ــداد ۷۶« داشــتیم ک »بام
ــان  ــود. در هم ــا ب ــای زیب ورودی ۷۶ دانشــکده هنره
ــر داشــتیم و ســه ســال  ــا یکدیگ ــی ب دوران تجربیات
ــه  ــی« را ب ــت حلب ــان پی ــش »ناگه ــم نمای ــل ه قب
عنــوان اولیــن کار ســلیمانی در مقــام کارگــردان بــا هم 

ــم. کار کردی
 بــه گفتــه اشــرف افشــاری همســر اصغــر شــاهوردی 
ــدی اســت کــه  ــد چن ــن هنرمن ــرداران ســینما، ای از صداب
ــدا کــرده و الزم اســت کــه محیــط  ــادی پی افســردگی زی

درمانــی شــود.
ــوان  ــه عن ــل عیــوش ب ــه« ســاخته نبی ــم »راضی  فیل
نماینــده مراکــش بــرای اســکار خارجــی زبــان انتخــاب و 

معرفــی شــد.
 »محمدرضــا کارگــر« مدیــرکل امــور موزه های کشــور تاکید 
ــه خاطــر اجــرای کنســرت نمایشــی »ســی«، هیــچ  کــرد: ب

درختــی از ســعدآباد، کــم و یــا قطــع نشــده اســت.

اخبارکوتاه
 »دستت را به من بده« 

سریال رمضان ۹۷ شد
ــی  ــه کارگردان ــده« ب ــه مــن ب ســریال »دســتت را ب
محمدمهــدی عســگرپور بــه عنــوان ســریال رمضــان 
ســال ۹۷ بــرای پخــش از شــبکه ســه بــه تصویــب 
مــن  بــه  را  »دســتت  اســت. ســریال  رســیده 
ــدی  ــی محمدمه ــندگی و کارگردان ــه نویس ــده« ب ب
ــرای  ــد اســت و ب ــش تولی ــه پی عســگرپور در مرحل
ســاخت در شــبکه ســه آمــاده می شــود. ایــن 
ســریال ۳۷ قســمت دارد و تاکنــون ۳0 قســمت 
از آن بــه نــگارش درآمــده و قــرار اســت در رمضــان 
ــه پخــش برســد. ســریال »دســتت را  ســال ۹۷ ب
ــی دارد و ســعی  ــی اجتماع ــده« موضوع ــن ب ــه م ب
دارد بــه چالش هــای پیــش آمــده بــر ســر راه 
ــری و  ــم گی ــاس تصمی ــر اس ــه ب ــواده ک ــد خان چن
قضاوت هــای نادرســت بوجــود آمــده، بپــردازد. 
ــر  ــن ســریال را ب ــه کنندگــی ای ــی تهی ــی پورکیان عل
عهــده دارد و پیــش بینــی می شــود کــه اوایــل 

ــورد. ــد بخ ــاه کلی مهرم

»خواب ابراهیم« در هنر و تجربه
»خــواب ابراهیــم« بــه کارگردانــی محمــود کریمی از 
جمعــه ۳1 شــهریور همزمــان بــا شــروع هفتــه دفاع 
ــران می شــود.  ــه اک ــر و تجرب ــروه هن مقــدس در گ
ــل  ــه مراح ــت ک ــتندی اس ــم« مس ــواب ابراهی »خ
ســاخت فیلــم »چ« ســاخته ابراهیــم حاتمی کیــا را 
بــه تصویــر کشــیده اســت و کارگــردان را در فرآینــد 
ســاخت فیلــم ســینمایی »چ« در مرکــز توجــه خــود 

ــد.  ــرار داده می ده ق
ــم«،  ــواب ابراهی ــت اندرکاران »خ ــام دس ــق اع طب
ــیاق  ــه از س ــت ک ــرده اس ــاش ک ــتند ت ــن مس ای
دیگــر فیلم هــای پشــت صحنه فاصلــه بگیــرد و 
در قامــت یــک مســتند مســتقل ظاهــر شــود؛ ایــن 
فیلــم نــگاه جدیــدی اســت در بــه تصویــر کشــیدن 
آنچــه از ذهــن و زبــان کارگــردان فیلــم »چ« در 
ــر مصطفــی چمــران گذشــته و  روایــت زندگــی دکت
بــه ســاخت ایــن فیلــم ســینمایی انجامیــده اســت. 
»خــواب ابراهیــم« بــه تهیه کنندگــی مهــدی کریمــی 
ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــال 1۳۹۲ در بنی ــول س محص
اســت و چهــار ســال بعــد از اکــران فیلــم ســینمایی 
شــهریورماه  یکــم  و  ســی  جمعــه  روز  از  »چ«، 
ــروه  ــدس در گ ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم
ــاوه  ــم ع ــی رود. فیل ــرده م ــه روی پ ــر و تجرب هن
ــتان ها  ــایر شهرس ــود را در س ــران خ ــران اک ــر ته ب
از جملــه مشــهد، اصفهــان، شــیراز، بابــل، کرمــان و 
دیگــر شــهرها هــم آغــاز خواهــد کــرد. دیگــر عوامــل 
فیلــم عبارتنــد از: گــروه تصویربــرداران: محمــود 
کریمــی، ســعید جعفریــان، مهــدی کشــاورزی، 
محمــدی،  احســان  ســید  دعوتخــواه،  مهــرداد 
تدویــن: محمــود کریمــی، صداگــذاری: مهــدی 
ــگ: محــراب مشــهدبان،  ــح رن جمشــیدیان، تصحی
روابــط عمومــی: ســعیده هللا دادی، محصــول بنیــاد 

ــی. ــینمایی فاراب س
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عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

ــه در  ــت ک ــاعرانی اس ــدود ش ــهریار از مع ش
دوران حیاتــش مــورد اقبــال عمــوم قــرار 
گرفــت چــرا کــه اغلــب شــعرهای او در عیــن 
ســادگی، مجموعــه ای هماهنــگ و دلکــش از 
ــتی  ــه راس ــت. ب ــی اس ــوت و زندگ ــگ، ص رن
در شــعر شــهریار چــه رازی پنهــــان اســت که 
هــر مســلماِن دوســت دار علــی )ع( از واژه بــه 
واژه »علــی ای همــای رحمــت« بــوی عشــق، 

ــد؟! ــت درمی یاب ــت و محب معرف
ــر و  ــگ، هنــ ــی از فرهن ــهریار بخش ــعر ش ش
ــه  ــین ک ــعری دلنش ــت؛ ش ــر اس ادب معاص
جان مایــه آن عشــق، شــور و اعتقــادات قلبــی 

اســت. 
در ادامــه بــه برخــی نــکات کــه موجــب 
ــر شــدن ســروده های ایــن  زیبایــی و لطیف ت
شــاعر معاصــر شــده اند، اشــاره می شــود.

 عشق، جان مایه شعرِ شهریار
بــدون  غزل سراســت؛  شــاعری  شــهریار 
آن کــه فقــط غــزل ســروده باشــد و می تــوان 
گفــت یکــی از بزرگ تریــن خدمــات او و 
ــه ادب فارســی، ایجــاد تحــول  همراهانــش ب
ــی  ــزل فارس ــه غ ــبک و اندیش ــه س در عرص
ــام  ــا ن ــا امــروز ب ــا کــه ت ــی پوی اســت، جریان
»غــــزل نــو« بــه موازات شــعر نو بــه زندگی و 
نفــس کشــیدن ادامــه می دهــد. از مهم تریــن 
شــهریار  غزلیــات  ارزشــمندی  دالیــل 
می تــوان بــه ســادگی و ارتبــاط عاطفــی و 
ــدگان اشــاره  ــا خوانن ــع او ب ــدون مــرز و مان ب
ــب  ــه اغل ــگ ک ــی خوش آهن ــرد. غزل های ک
ــر  ــد. کم ت ــکاری دارن ــع و ابتـ ــری بدی تصاوی
کســی را می شناســیم کــه غــزل »آمــدی 
جانــم بــه قربانــت ولــی حــاال چــرا؟« حــرف 
دلــش نباشــد یــا بــا آن همذات پنــداری نکند.

شــوریدگی و عشــق در تمــام دوران زندگــی، از 

ــکارِ شــعر شــهریار  ــل ان ــر قاب ویژگی هــای غی
اســت؛ بــه ویــژه داِغ عشــقی نــاکام در جوانــی 
کــه ســوز و گدازهــای عاشــقانه ای آفریــد و تــا 
امــروز هــم خواندنــی اســت: »تمّنــای وصــال 
نیســت، عشــق مــن مگیــر از مــن/ بــه دردت 

ــت« ــِد درمان ــم، نیســتم در بن خــو گرفت
مهــدی اخــوان ثالــث، در مورد شــهریار تعبیـــر 
زیبایــی بــه کاربــرده اســت و او را »َتــب 
کــرده عشــق« می دانــد و خطــاب بــه وی 
می ســراید: »ای بــرای تــو بمیــرم کــه تــو َتــب 
کــرده عشــقی/ ای بــای تــو بــه جانــم کــه تــو 

جانــی و جهــــانی«
عشــق و شــور از دیــدگاه شــهریار نفــس 
ــاب اســت،  ــب و ت ــی اســت، ت اســت، زندگان
جوانــی اســت و البتــه جلوه ای الهــــی اســت 
و خــود در وصــف عشــق گفتــه: »الزمــه 
عشــق حقیقــی، خودشناســی اســت، عشــق 
تشعشــع ذات الهــی اســت، مراتــب مختلــف 
ــق  ــا عش ــدم، ب ــق زاده ش ــا عش ــن ب دارد...م
زندگــی کــردم و بــا عشــق جـــان خواهــم داد. 
طبعــًا اشعــــار مــن هــم انعکاســی از روحیات 

ــی خــودم هســت« واقع
 شهــریار و تأثیــر از حافظ

غزلیــات حافــظ از شــاهکارهای بــزرگ ادبیات 
فارســی اســت کــه از قرن هـــا پیــش تــا کنون 
دل هــا و ذهن هــا را مجــذوب خــود کــرده 
ــهریار  ــته، ش ــاعران گذش ــان ش ــت. از می اس
شــیفته حافــظ بــود و در بیشــتر غزل هایــش 

ــام حافــظ  ــا ن ــه اســت ی ــه اســتقبال او رفت ب
ــده  ــروده هایش گنجان ــی س ــوان برخ را در عن
ــظ و  ــارگاه حاف ــظ، ب ــب حاف ــون: مکت همچ

ــظ. ــِت حاف بن بس
دوســتداری حافــظ از ســوی شــهریار تــا 
ــش  ــه دیوان ــه وی در مقدم ــت ک ــه آنجاس ب
می گویــد: »در زبــان پارســی، بــه عقیــده ایــن 
حقیــــر، در درجــه اول شــعر حافــظ اســت که 
کًا بــه کمــال رســیده اســت و تمــام اجــــزای 
آن در الیتنــــاهی اســت.« شــهریار حتــی 
معتقــد اســت: »بعــد حافــظ دهنــی خــوش 
بــه غــــزل بــاز نشــد/ عارفــان قفل ادب بــر دِر 

ــه زدنــد« ایــن خان

ــه،  ــظ در اندیش ــهریار از حاف ــری ش تأثیرپذی
ــدرت  ــای ق ــات گوی ــا و ابی ــا، مصرع ه واژه ه
و نفــوِذ کاِم حافــظ اســت کــه بــا وجــود 

قرن هــا فاصلــه بــا دوره معاصــر توانســته 
همــان تازگــی و زیبایــِی قبــل را حفــظ کنــد: 
ــت  ــهریارا! ترب ــان، ش ــون ج ــی دار چ »گرام
حافــظ/ کــه از حافــظ کســی را مــن گرامی تــر 

ــی دارم« نم
انــس و الفــت شــهریار بــا غزل هــای حافــظ 
ــاب  ــردد. در کت ــی او بازمی گ ــه دوران کودک ب
»گفــت و گــو بــا شــهریار« نوشــته »جمشــید 
علــی زاده« می خوانیــم: »در اتــاق عمــه ام 
کــه مــا زندگــی می کردیــم یــک طاقچــه 
بــا  بــود  بــود و در آن طاقچــه دو کتــاب 
ــد و  ــرآن مجی ــی ق ــدرس، یک ــای من جلده
دیگــری دیــوان حافــظ. مــن می رفتــم بــازی 
می کــردم و می آمــدم. یــک دفعــه آیــات 
ــظ  ــه حاف ــک دفع ــدم و ی ــرآن را می خوان ق

را.«
شــهریار  گفــت  می تــوان  مجمــوع  در 
ــا بیانــی ســاده و روان،  شــاعری اســت کــه ب
حرف هــای دلــش را بی پــرده و ابهــام در 
می زنــد.  فریــاد  ســروده هایش  قالــب 
بیانــی عاطفــی کــه مشــاِم جــاِن خواننــدگان 
ــگ و  ــه رن ــعاری ک ــد. اش ــوازش می ده را ن
بویــی از غزلیــات حافــظ دارنــد. از ایــن رو بــه 
ــِک دِل  ــد و مل ــال ممکــن دســت یافته ان کم
صاحبــدالن را بــه راحتــی تسخیـــــر می کنند: 
ــه  ــم در هم ــیر قل ــه شمش ــو ب ــریارا ت »شهــ
ــه  ــت ک ــی نیس ــِک دل ــدا مل ــه خ ــاق/ ب آف

ــردی!« ــخیر نک تس

ــن  ــه ای ــه فیلمنام ــا اشــاره ب ــره« ب ــه چه ــره ب نویســنده »چه
ــگارش اســت،  ــاره عمــل زیبایــی در دســت ن ســریال کــه درب
گفــت: بــه دلیــل موضــوع و قصه ای کــه در ایــن ســریال داریم، 
انتخــاب بازیگــر کمــی ســخت اســت، زیــرا بــه چهره هایــی بــا 
ــاره  ــادی درب ــعید فره ــت. س ــاز اس ــخص نی ــای مش ویژگی ه
ایــده مجموعــه تلویزیونــی »چهــره بــه چهــره« کــه در دســت 
نــگارش اســت، بیــان کــرد: عمل هــای زیبایــی، یکــی از 
چالش هــای مطــرح در میــان اقشــاری از جامعــه اســت کــه 
جــای بحــث و بررســی ویــژه دارد. در ایــن مســاله یــک طــرف، 
ــد  ــه دی ــرادی ک ــر اف ــرف دیگ ــتند و ط ــان هس ــتر جوان بیش
ســنتی تری بــه ایــن مســاله دارنــد. از دیــد موافقــان، زیبایــی 
ــت.  ــی اس ــدی از زندگ ــذار در رضایتمن ــم و تاثیرگ ــری مه ام
ــس  ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــرای افزای ــی ب ــل زیبای ــن عم همچنی
شــخص و بــه وجــود آوردن احســاس خوشــایندتر در روابــط، 

ــا  ــردن از تکنولوژی ه ــره ب ــویی، به ــط زناش ــوص رواب ــه خص ب
و پیشــرفت هایی کــه دنیــای مــدرن در اختیــار انســان ها 
گذاشــته، هیــچ اشــکالی نــدارد. نویســنده ســریال »پریــا« بــا 
اشــاره بــه ُبعــد آگاهی رســانی قصــه »چهــره بــه چهــره« گفــت: 
ــاد  ــل ابع ــد و حداق ــانی کن ــد آگاهی رس ــریال می توان ــن س ای
متفــاوت و گاه متناقــض موضــوع عمــل زیبایــی را بــه نمایــش 
بگــذارد. همچنیــن بــرای تحلیــل عینــی و موشــکافانه بســتری 
ایجــاد می کنــد کــه شــاید بتوانــد بــه روشــن تر کــردن زوایــای 
بحــث کمــک کنــد. از طریــق ایــن ســریال جامعــه بــا اطاعــات 
ــا  ــرای انجــام ی ــه تصمیم گیــری ب و دانــش بهتــری نســبت ب
ــااًل  ــرد، احتم ــد ک ــدام خواه ــی اق ــای زیبای ــاب از عمل ه اجتن
موضــوع بــرای مســووالن مربوطــه مهم تــر جلــوه خواهــد کــرد 
ــه  ــی ب ــال آگاهی بخش ــر در قب ــن و موثرت ــردی روش ــا رویک ت

جامعــه پیــش بگیرنــد.

علــی عطشــانی از اکــران فیلــم »پارادایــس« پــس از محــرم 
در ســینماها خبــر داد. ایــن کارگــردان کــه فیلــم اش بــه عنــوان 
یکــی از پنــج فیلــم رفــع توقیــف شــده و آمــاده نمایــش اعــام 
شــده اســت بیــان کــرد: خوشــحالم کــه پــس از حــدود ســه 
ــت  ــن باب ــت و از ای ــش گرف ــه نمای ــس« پروان ــال »پارادای س
تیــم همراهــش تشــکر می کنــم  آقــای داروغــه زاده و  از 
ــد و  ــم راک ــن فیل ــش ای ــه نمای ــال ها پروان ــن س ــون در ای چ
ــرای صــدور  ــی کــه ب ــاره تغییرات ــود. او درب ــده ب باتکلیــف مان
مجــوز نمایــش در »پارادایــس« اعمــال شــده اســت، گفــت: 
ــا ایــن حــال از  ــاد اســت، امــا ب علی رغــم اینکــه تغییــرات زی
اعضــای شــورای پروانــه نمایــش بــه ویــژه آقــای اســفندیاری 
ــکر  ــود، تش ــاط ب ــن در ارتب ــا م ــورا ب ــی از ش ــه نمایندگ ــه ب ک
ــد.  ــته باش ــود داش ــل وج ــد تعام ــعی ش ــون س ــم چ می کن
ــه  ــت اصاحی ــک لیس ــود ی ــر ب ــه مدنظ ــی ک ــرای تغییرات ب

ــا آقــای اســفندیاری  ــی از مــوارد را ب ــد کــه خیل ــه مــن دادن ب
ــن  ــه ای ــم. ب ــدا کردی ــا پی ــرای آن ه ــردم و راهــی ب ــت ک صحب
ــد و  ــام ش ــاره انج ــی دوب ــرات و صداگذاری های ــب تغیی ترتی
ــچ  ــه هی ــتانی ب ــط داس ــوا و خ ــر محت ــم از نظ ــت فیل در نهای
وجــه دچــار تغییــر نشــده اســت. عطشــانی خاطرنشــان کــرد:  
ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــن نگران ــن، ای ــان طرفی ــل می ــا تعام ب
ــد از  ــت کن ــار سوءبرداش ــی را دچ ــم برخ ــی از فیل بخش های
ــرای  ــس« ب ــتم »پارادای ــن هس ــده و مطمئ ــع ش ــم مرتف فیل
مخاطــب جــذاب خواهــد بــود، چــون اگرچــه فضــای جدیــدی 
دارد امــا نمونه هــای تقریبــًا مشــابه آن و نــوع کمــدی فیلــم بــه 
شــدت مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. ضمــن اینکــه فیلــم 
پیــام خوبــی خواهــد داشــت و امیــدوارم مــردم در اکــران بــا 

ــد. آن همراهــی کنن
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شکست بزرگ فیلم 
»آرنوفسکی«

»دارن  ســاخته  جدیدتریــن  »مــادر« 
ســینماهای  در  اکــران  بــا  آرنوفســکی« 
ــینمایی را از  ــره س ــن نم ــکا پائین تری آمری

گرفــت. مخاطبــان 
فیلــم  هالیوودریپورتــر،  گــزارش  بــه 
ترســناک »مــادر« بــه کارگردانــی »دارن 
آرنوفســکی« کــه در جشــنواره فیلــم ونیــز و 
ــی در  ــی شــد در حال ــو رونمای ســپس تورنت
ســینماهای آمریــکا بــه روی پــرده رفتــه کــه 
نمــره ســینمایی کم ســابقه )F( از ســوی 
ــه  ــرده ک ــت ک ــینمایی دریاف ــان س مخاطب

بــه معنــای یــک شکســت کامــل بــرای ایــن 
فیلــم محســوب می شــود.

ــر الورنــس« و  ــازی »جنیف ــا ب ــم ب ــن فیل ای
ــکار  ــده اس ــر برن ــاردم« دو بازیگ ــر ب »خاوی
درحالــی کمتریــن نمــره ســینمایی را از 
مخاطبــان دریافــت کــرده کــه در دوران 
کــم  نمــره ای  چنیــن  گرفتــن  معاصــر 
ســابقه بــودو فیلم هایــی از ایــن دســت 
ــون دالری در  ــروش ۱۵ میلی ــه ف ــر ب حداکث

یافته انــد. دســت  آمریــکا  ســینماهای 
ــی  ــاره زوج جوان ــم درب ــن فیل ــتان ای داس
ــر ورود  ــت تأثی ــا تح ــی آنه ــه زندگ ــت ک اس
یــک میهمــان ناخوانــده دگرگــون می شــود.
بســیاری از مخاطبــان ایــن درام ترســناک و 

روانشــناختی پــس از تماشــای آن بــه نوعــی 
داســتان  و  شــده اند  ســردرگمی  دچــار 
فیلــم را بــه خوبــی متوجــه نشــده اند و 
ــتند. ــم داش ــه فیل ــی ب ــای منف واکنش ه

ــن وجــود تعــدادی از سینمادوســتان  ــا ای ب
ــک  ــان و ی ــی درخش ــادر« را فیلم ــز »م نی
شــاهکار معرفــی کردنــد. البتــه منتقدین نیز 
ــو بازخــورد  ــز و تورنت ــم ونی در جشــنواره فیل
مثبتــی بــه فیلــم داشــتند و هم اکنــون 
نمــره ایــن فیلــم در ســایت ســینمایی 

ــت. ــد اس ــو« ۶۹ درص ــن تومیت »رات
در  نمایــش  روز  اولیــن  در  فیلــم  ایــن 
 ۳.۱ فــروش  بــه  آمریــکا  ســینماهای 
میلیــون دالری دســت یافــت و پیش بینــی 

ــه فــروش  ــر ب ــه حداکث ــن هفت می شــود، ای
کــه کمتریــن  برســد  دالری  میلیــون   ۸
ــرای فیلم هــای »جنیفــر  فــروش آغازیــن ب

می شــود. محســوب  الورنــس« 
»آرنوفســکی« اولیــن کارگــردان سرشناســی 
نیســت کــه فیلم هایــش بــا واکنــش منفــی 
ــه رو شــده اســت، پیــش از  ــان رو ب مخاطب
»ویلیــام  ســاخته  »بــاگ«  فیلــم  ایــن 
فردکیــن« در ســال ۲۰۰۷، »ســوالریس« 
ــازی  ــا ب از »اســتیون ســودربرگ« )۲۰۰۲( ب
ــا«  ــی و زن ه ــر ت ــی« و »دکت ــورج کلون »ج
بــه کارگردانــی »رابــرت آلتمــن« )۲۰۰۰( نیــز 

ــد. ــت کرده ان ــینمایی )F( دریاف ــره س نم

تئاتر

نشان سمندریان به بهرام بیضایی اهدا شد
پنجمیــن جشــن آکادمــی ســمندریان و اهــدای نشــان ایــن آکادمــی 
ــک ســال گذشــته شــامگاه ۲5 شــهریورماه  ــر ی ــای تئات ــه برترین ه ب
در ســالن ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر برگــزار شــد. در ایــن 
مراســم همچــون چهــار دوره گذشــته، نشــان آکادمــی ســمندریان بــه 
برگزیــدگان تئاتــر طــی یــک ســال گذشــته از نــگاه ایــن آکادمــی اهــدا 
ــی،  ــرام بیضای ــه به ــن نشــان ب ــن راســتا امســال ای شــد کــه در همی
ــده  ــناخته ش ــد ش ــه هنرمن ــورآذری س ــد پ ــیر و حمی ــد چرمش محم

تئاتــر تعلــق گرفــت. 
در چهــار دوره گذشــته جشــن آکادمــی ســمندریان هنرمندانــی چــون 
علــی رفیعــی، حســن معجونــی، همایــون غنــی زاده، فرهــاد آییــش، 
ــا و  ــه آ پناهی ه ــی، پانت ــماعیل کاش ــی اس ــی راد، مرتض ــد رضای محم
ــه  ــه ب ــد ک ــد امج ــد. حمی ــت کردن ــی را دریاف ــن آکادم ــان ای ... نش
ــن  ــام ای ــود، پی ــی در مراســم حاضــر شــده ب ــرام بیضای ــت از به نیاب
کارگــردان ســینما و تئاتــر را کــه بــرای آکادمــی فرســتاده بــود، قرائــت 
ــد  ــر حمی ــم اگ ــود: »نمی دان ــده ب ــی آم ــرام بیضای ــام به ــرد. در پی ک
ــا  ــت ی ــن می نواخ ــه م ــف ب ــر لط ــه خاط ــما را ب ــود ش ــمندریان ب س
ــنود  ــی خوش ــن مهربان ــود از ای ــا ب ــر هم ــا اگ ــرد ی ــرزنش می ک س
ــاه ام.  ــوده و مــن بی گن ــن انتخــاب گــردن شــما ب ــه. ای ــا ن می شــد ی
ــید و  ــی می اندیش ــه چ ــود ب ــا ب ــن روزه ــمندریان ای ــر س ــتی اگ راس
بــه فکــر کــدام نمایــش بــر صحنــه نیامــده بــود و آیــا می شــد فیلــم 
دومــش را ســاخته باشــد؟ او بــا زندگــی اش بــه مــا گفــت اگــر جــان 
ــن  ــد. م ــف نکنی ــود تل ــود را بی خ ــت خ ــد، وق ــن کار نمی گذاری در ای
از شــما سپاســگذارم کــه مــرا تصادفــًا یــاد کردیــد. مدیــون دوســتی 
ــوده ام و  ــا روســتا ب ــد ســمندریان و ســپس هم ــا حمی و همــکاری ب

ــاد هردوشــان.« ــار ی احتــرام قلبــی ام نث

سینما

»بیســت و یــک روز بعــد« بــه »آســیا پاســیفیک« 
مــی رود

ــی  ــه کارگردان فیلــم ســینمایی »بیســت و یــک روز بعــد« ب
ــینمایی  ــازمان س ــول س ــدان محص ــیدمحمدرضا خردمن س
ــزه  ــن دوره جای ــی یازدهمی ــش رقابت ــه بخ ــری ب ــوزه هن ح

ــت.  ــیفیک« راه یاف ــیا پاس »آس
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری، فیلــم ســینمایی »بیســت 
و یــک روز بعــد« بــه کارگردانــی ســیدمحمدرضا خردمنــدان 
ــن  ــری در یازدهمی ــوزه هن ــینمایی ح ــازمان س ــول س محص
ــت  ــرای دریاف ــیفیک« ب ــیا پاس ــز »آس ــدای جوای دوره اه
جایــزه بهتریــن فیلــم نوجــوان بــا دیگــر آثــار راه یافتــه بــه 
ــی  ــد« ملودرام ــک روز بع ــت و ی ــردازد. »بیس ــت می پ رقاب
اجتماعــی از زندگــی نوجوانــی بــه نــام مرتضــی اســت 
ــه رو  ــا چالــش بســیاری رو ب کــه در راه تحقــق آرزویــش ب

می شــود. 
بیــات، مهــدی قربانــی،  بــازی ســاره  بــا  ایــن فیلــم 
ــی و  ــینا رازان ــق، س ــین صدی ــگ، امیرحس ــا آذرن حمیدرض
حســین شــریفی نامــزد بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران 
ــزه  ــده ۷ جای ــم فجــر و برن ــن جشــنواره فیل ســی و پنجمی
از ســی ُامین جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 

ــت.  ــوده اس ــان ب اصفه
ــاه در  ــیفیک« ۳ آذرم ــیا پاس ــز »آس ــدای جوای ــم اه مراس
شــهر بریزبــن کشــور اســترالیا برگــزار و اســامی نامزدهــای 
ــه  ــا نیم ــر ب ــر براب ــه اول اکتب ــزه در هفت ــن جای ــت ای دریاف

ــود. ــام می ش ــاه اع مهرم

ادبیات

»سالم بر ابراهیم« به چاپ صدوهفدهم رسید
ــاپ  ــه چ ــادی از عرض ــم ه ــهید ابراهی ــی ش ــروه فرهنگ ــئول گ مس
ــاره زندگــی شــهید  ــر ابراهیــم« درب صــد و هفدهــم کتــاب »ســام ب

ــر داد.  ــادی خب ــم ه ابراهی
ــادی  ــم ه ــهید ابراهی ــی ش ــروه فرهنگ ــئول گ ــادی مس ــن عم محس
ــهید  ــی ش ــت زندگ ــا محوری ــم« ب ــر ابراهی ــام ب ــاب »س ــت: کت گف
ابراهیــم هــادی بــه تازگــی بــه چــاپ صــد و هفدهــم رســیده اســت. 
وی افــزود: جلــد دوم »ســام بــر ابراهیــم« هــم کــه ســال گذشــته 
ــیده  ــم رس ــاپ چهارده ــه چ ــی ب ــه تازگ ــد، ب ــر ش ــی و منتش رونمای
اســت. دو مجلــد مذکــور زندگینامــه و خاطــرات دوســتان، خانــواده و 

ــد.  ــر می گیرن ــادی را در ب ــهید ه ــان ش همرزم
ایــن شــهید یکــی از شــهدای جاویداالثــر دوران دفــاع مقــدس اســت 
ــه  ــورد توج ــته، م ــه داش ــی ک ــاق خوش ــیره و اخ ــل س ــه دلی ــه ب ک

اســت. 
ــت:  ــه گف ــادی در ادام ــم ه ــهید ابراهی ــی ش ــروه فرهنگ ــئول گ مس
ــوع  ــا مجم ــال ب ــه ح ــا ب ــد ت ــن جل ــد اول، ای ــاپ جل ــدای چ از ابت
شــمارگان ۶۸5 هــزار نســخه عرضــه شــده و جلــد دوم هــم طــی ۶ 

ــید.  ــخه رس ــزار نس ــراژ 100 ه ــه تی ــت، ب ــش گذش ــه از چاپ ــاه ک م
ــام  ــای »س ــد کتاب ه ــاره خری ــوالی درب ــه س ــخ ب ــادی در پاس عم
بــر ابراهیــم« و جلــد دومــش، گفــت: اکثــرًا پخشــی ها هســتند کــه 
ایــن کتــاب را می خرنــد و خیلــی از آن هــا هــم از مراکــز مســتقر در 

ــد.  ــان انقاب ان خیاب
ــروش دارد.  ــخه ف ــزار نس ــا ۳ ه ــه ای ۲ ت ــًا هفت ــاب تقریب ــن کت ای
عمــادی گفــت: کتــاب »مدافعــان حــرم« هــم بــه تازگــی بــه چــاپ 
ششــم رســیده و مجمــوع تیــراژش بــه رقــم ۲۸ هــزار نســخه رســیده 

اســت.

اکرانیکفیلمرفعتوقیفشدهبعدازمحرمعملزیباییمحورسریال»چهرهبهچهره« ا�ن �ن ا�ب ک�ت

نوروز، سال جشن کهن
نویسنده محمد میرشکرایی

قیمت 30 هزار تومان
نشر نقد افکار

زندگی خصوصی مائو تسه تونگ
نویسنده جی سویی لی

قیمت 20 هزار تومان
نشر موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب

دختری که اسمش را به کسی 
نمی گفت

نویسنده محمدرضا یوسفی
قیمت 3 هزار تومان

نشر سروش

،،
شــوریدگی و عشــق در تمــام دوران 
زندگی، از ویژگی های غیر قابل انکارِ 
شــعر شــهریار اســت؛ بــه ویــژه داغِ 
عشــقی نــاکام در جوانــی کــه ســوز و 
گدازهای عاشقانه ای آفرید و تا امروز 

هــم خواندنــی اســت
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رییس کمیته امداد امام )ره(:

 10 تا 12 میلیون ایرانی 
در فقر مطلق به سر می برند

ــا اشــاره  ــی )ره( ب ــام خمین ــداد ام ــه ام رئیــس کمیت
ــت  ــق در دول ــر مطل ــه طــرح شــعار »ریشــه کنی فق ب
ــدود 10  ــت: ح ــور، گف ــط رئیس جمه ــم« توس دوازده
ــق  ــر مطل ــه در فق ــراد جامع ــر از اف ــون نف ــا 12 میلی ت
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــر می برن ــه س ب
بخواهیــم شــاخص های خــود را توســعه داده، ســطح 
ــا  ــوان 16 ت ــم، می ت ــش دهی ــه افزای ــاه را در جامع رف
ــق  ــر مطل ــره فق ــور در دای ــر را در کش ــون نف 20 میلی
قــرار داد. ســیدپرویز فتــاح گفــت: مرحلــه اول جشــن 
ــه گذشــته، 23  ــه هفت ــا در پنجشــنبه و جمع عاطفه ه
و 24 شــهریور در معابــر و میعادگاه هــای نمــاز جمعــه 
ــع آوری  ــه جم ــه البت ــد ک ــزار ش ــور برگ ــر کش سراس
کمک هــای مردمــی در هفتــه جــاری نیــز ادامــه 
خواهــد یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه مرحلــه دوم 
ایــن جشــن 19 مهــر در مــدارس سراســر کشــور برگــزار 
ــازی ها در  ــه کوچک س ــه ب ــد. وی در ادام ــد ش خواه
کمیتــه امــداد نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ســال گذشــته 
ــورت  ــای ص ــازی و صرفه جویی ه ــق کوچک س از طری
ــان حاصــل  ــارد توم ــداد 80 میلی ــه ام ــه در کمیت گرفت
ــرای  ــت و ب ــه خدم ــل ب ــم تبدی ــن رق ــام ای ــه تم ک

ــه شــد. جامعــه هــدف هزین

 بی برنامگی معاونت پرورشی 
وزارت آموزش و پرورش

ــی و  ــت پرورش ــای معاون ــه از احی ــک ده ــس از ی پ
فرهنگــی و تغییــرات گســترده جامعــه دانــش آموزی، 
ــراری و  ــای تک ــار برنامه ه ــت گرفت ــن معاون ــوز ای هن
ــروزی اســت.  ــوزان ام ــش آم ــاز دان ــا نی نامتناســب ب
یکــی از بزرگتریــن انتقاداتــی کــه بــه معــاون پرورشــی 
ســوی  از  دوره هــا  همــه  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ــه کامــل و  کارشناســان وارد می شــود، نداشــتن برنام
جامــع در ایــن حــوزه اســت. هنــوز و بعــد از گذشــت 
ــت پرورشــی برنامه هــای  ــای معاون یــک دهــه از احی
ــزاری  ــیح، برگ ــروه تواش ــاد گ ــدارس، ایج ــا در م آن ه
ــه  ــیاحتی بی نتیج ــای س ــی و اردوه ــابقات قرآن مس
ــه  ــر جامع ــا تغیی ــه ب ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای
ــار  ــی و رفت ــوع زندگ ــی ن ــبکه های اجتماع ــور ش و ظه
بچه هــا نســبت بــه گذشــته تغییــر زیــادی کــرده 
و آســیب های اجتماعــی خطرناکــی میــان آن هــا 
به وجــود آمــده اســت. ایــن تغییــرات ایجــاب می کنــد 
نــوع انتقــال مفاهیــم دینی و پرورشــی به آن هــا تغییر 
پیــدا کنــد تــا بــا پیچیدگــی ذهــن دانش آمــوزان 
ــیرزاد  ــه ش ــه گفت ــد. ب ــته باش ــی داش ــروز همخوان ام
ــی  ــگاه کل ــک ن ــا ی ــی، کارشــناس آموزشــی ب عبدالله
بــه معاونــت پرورشــی و تربیــت بدنــی از زمــان احیــا 
تاکنــون بــه راحتــی می تــوان بــی برنامگــی را در ایــن 
ــچ  ــان پرورشــی و فرهنگــی هی ــد. معاون ــت دی معاون
گاه نتوانســتند برنامــه جدیــد و تــازه ای را ارائــه دهنــد 

ــد. ــررات می کنن ــرار مک ــا تک و تنه

اخبار استان
تدوین سند توانمندسازی خانواده

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی از تدویــن ســند 
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــر داد و گف ــواده خب ــازی خان توانمندس
راســتای حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار تدویــن شــده 

اســت. 
منطقــه ای  همایــش  در  فریــد  مســعودی  هللا  حبیــب 
ــز همایش هــای  ــه در مرک ــواده ک ــی خان بزرگداشــت روز مل
تــاش برگــزار شــد، بــه تغییــر رویکــرد خانــواده از گذشــته 
تــا امــروز اشــاره کــرد و گفــت: ازدواج و ورود فرزنــدان 
ــر  ــث تغیی ــه باع ــت ک ــواردی اس ــه م ــه از جمل ــه جامع ب
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــواده ش ــرد خان در رویک
تغییــرات بایــد برنامــه ریزی هــای خاصــی در تقویــت بنیــان 
خانــواده شــود. وی بــه طــرح پیمایــش خانــواده اشــاره کــرد 
و گفــت: ایــن طــرح از ســال گذشــته بــا هــدف نمونــه گیری 
از وضعیــت اجتماعــی خانواده هــا، ســبک های فرزندپــروری 
اجرایــی می شــود. در ســال جــاری نیــز بــر اســاس نمونــه 
گیری هــای انجــام شــده در ایــن پیمایــش برنامــه ریــزی 
ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون  می شــود.  انجــام 
بهزیســتی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت اصلــی بهزیســتی 
ــال  ــت: س ــت، گف ــه اس ــار جامع ــه اقش ــازی هم توانمندس
ــش  ــت پوش ــوار تح ــت خان ــزار زن سرپرس ــته 180 ه گذش
ســازمان بهزیســتی قــرار داشــتند کــه از ایــن تعــداد 1۷ هزار 

ــت مســتقیم خــارج شــدند. ــر از چرخــه حمای نف

کالنتری ها ویترین پلیس هستند
رئیــس پلیــس پایتخــت گفــت: امنیــت و آرامــش مــردم 
ــدار  ــا پرچم ــه ناج ــت ک ــی اس ــئولیت بزرگ ــه و مس وظیف
ــه  ــم و ب ــردم آماده ای ــه م ــت ب ــرای خدم ــا ب ــت، م آن اس
ــردم  ــوس م ــال و نام ــان، م ــن از ج ــکل ممک ــن ش بهتری
ــع  ــی در جم ــین رحیم ــردار حس ــم. س ــداری می کنی پاس
ــدار و  ــد پاس ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــا ب ــای کانتری ه روس
حافــظ میــراث گرانقــدر امــام راحلمــان )انقــاب شــکوهمند 
اســامی( باشــیم، افــزود: عــزت و اقتــدار امــروز ما در ســایه 
ــام  ــای ام ــون مجاهدت ه ــران، مدی ــامی ای ــوری اس جمه
ــی  ــا ارزان ــه م ــدار را ب ــزت و اقت ــه ع ــی )ره( اســت ک خمین
داشــتند. ســردار رحیمــی عنــوان داشــت: امنیــت و آرامــش 
مــردم وظیفــه و مســئولیت بزرگــی اســت کــه امــروز نیــروی 
انتظامــی پرچمــدارآن اســت؛ مــا بــرای خدمــت بــه مــردم 
آماده ایــم و بایــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن از جــان، مــال 
و نامــوس مــردم حمایــت و پاســداری کنیــم. وی بــا تأکیــد 
بــر اینکــه کانتری هــا بــه عنــوان ویتریــن پلیــس محســوب 
می شــوند کــه همــواره بــا اربــاب رجــوع در تمــاس و تعامــل 
هســتند، بیــان داشــت: هــر کانتــری می توانــد یــک جــای 
ــا مدیریــت و نظــم  کوچــک باشــد از ایــن رو می بایســت ب
ــد.  ــدار پلیــس بیفزای ــه اقت ــی خــود ب ــال زدن ــاط مث و انضب
ــا بیــان اینکــه تأمیــن امنیــت و آرامــش  ســردار رحیمــی ب
ــا  ــان داشــت: اگــر ب مــردم از بزرگتریــن عبادت هاســت، بی
ــت  ــه از خدم ــر لحظ ــد ه ــت کنی ــدا خدم ــرای خ ــاد ب اعتق

شــما عبــادت خواهــد بــود.

کوتاه اخبار 

هجوم زنبورها به منزل مسکونی
ــور  ــادی زنب آتــش نشــانان قائــم شــهری تعــداد زی
ــکونی  ــزل مس ــک من ــه ی ــا ورود ب ــه ب ــی ک وحش
موجــب نگرانــی ســاکنان آن شــدند، را جمــع آوری 
ــی  ــات ایمن ــش نشــانی و خدم ــد. ســازمان آت کردن
ــرد ســاعت 12: 44  ــام ک ــم شــهر اع شــهرداری قائ
ــامانه  ــا س ــهروندی ب ــاس ش ــس از تم ــنبه پ روز ش
12۵ مبنــی بــر حملــه زنبورهــای وحشــی بــه منــزل 
مســکونی، بافاصلــه آتــش نشــانان ایســتگاه شــهید 
جهانیــان بــه محــل حادثــه در خیابــان بابــل، خیابــان 
ــزارش  ــن گ ــاس ای ــر اس ــدند. ب ــزام ش ــوان اع ارغ
ــل  ــه وســیله مایعــات قاب مأمــوران آتــش نشــانی ب
ــزل  ــه پاکســازی من ــدام ب اشــتعال و ایجــاد دود اق
مســکونی کردنــد و پــس از اطمینــان از خــروج 
همــه زنبورهــا، بــه عملیــات خــود پایــان داده و بــه 

ایســتگاه خــود بازگشــتند.

قاتل جوان 2۳ ساله دستگیر شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نیشــابور گفــت: متهــم 
بــه قتــل جــوان 23 ســاله در شهرســتان نیشــابور در 
کمتــر از 6 ســاعت دســتگیر شــد. ســرهنگ حســین 
ــه  ــا اعــام جــوان غــرق ب ــت: ب ــاری گف ــات مخت بی
ــدوده  ــی در مح ــاالر عروس ــک ت ــل ی ــون در مقاب خ
ــه  ــاده ب ــن افت ــر روی زمی ــه ب ــه ک ــل خان ــاده فی ج
مرکــز 110 بافاصلــه مامــوران کانتــری 12 جمهــوری 
بــه محــل اعــزام شــدند. وی افــزود: مصــدوم توســط 
ــا  ــه بیمارســتان منتقــل شــد ام عوامــل اورژانــس ب
علیرغــم تــاش پزشــکان بــر اثــر جراحــت ناشــی از 
چاقــو خوردگــی فــوت می نمایــد. فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان نیشــابور گفــت: بــا تأییــد قتــل بافاصلــه 
ــره  ــت و دای ــی از کارآگاهــان تشــخیص هوی تیم های
ــتان،  ــراه دادس ــه هم ــی ب ــم جنای ــا جرائ ــارزه ب مب
فرمانــده انتظامــی شهرســتان در محــل حاضــرو 
ــرای  ــا دســتور مقــام قضائــی تحقیقــات خــود را ب ب
شناســایی و دســتگیری متهــم اصلــی آغــاز کردنــد. 
افــزود: در تحقیقــات میدانــی  بیــات مختــاری 
مشــخص شــد پنــج جــوان بــا یکدیگــر درگیــر 
شــدند و پــس از مجــروح نمــودن یکــی از آن هــا بــا 
چاقــو بــه ناحیــه گــردن بــا اســتفاده از یــک دســتگاه 
خــودرو ســواری پــژو پــارس از محــل متــواری 
ــه دســت آمــده، از  می شــوند. وی گفــت: باســرنخ ب
ســوی پلیــس 110 در کل ســطح حــوزه اســتحفاظی 
شهرســتان طــرح مهــار بــا نظــارت فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان اجــرا و یکــی از متهمیــن بــا رد زنی هــای 
پلیســی و اطاعاتــی در بلــوار بعثت شناســایی و پس 
ــه و  ــدام غافلگیران ــک اق ــی در ی ــی قضای از هماهنگ
ضربتــی دســتگیر شــد. فرمانــده انتظامی شهرســتان 
نیشــابور افــزود: متهــم 23 ســاله در تحقیقــات فنــی 
ــرد.  ــراف ک ــابی اعت ــزه انتس ــول ب ــا قب ــی ب و پلیس
ــا مشــخص شــدن ســایر  ــت: ب ــاری گف ــات مخت بی
همدســتان وی، دیگــر متهمــان نیــز در عملیــات 

ــه دیگــر دســتگیر شــدند. جداگان

کنش    وا

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور   

با توجه به این موضوع از مسافران تقاضا داریم که بازگشت 
از سفرها را به روزهای آخر هفته موکول نکنند. همچنین 

رانندگان و مسافران می توانند پیش از حرکت از طریق 
شماره تماس 882۵۵۵۵۵ در جریان آخرین وضعیت 

راه های کشور قرار بگیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   
امیدواریم که با آمدن کاوه مدنی به معاونت آموزشی 

فرهنگی اجتماعی و فناوری محیط زیست و برنامه ای که 
ایشان خواهند داشت بتوانیم در آموزش محیط زیست 

موفق باشیم و 80 میلیون محیط بان در کشور داشته 
باشیم چرا که سازمان با شش یا هفت هزار پرسنل از پس 

مشکات عمیق محیط زیست این کشور بر نمی آید.

معاون مدیرکل مشاوره و امور تربیتی وزارت 
آموزش و پرورش   

با 1۷ هزار و ۵00 مشاور در سطح مدارس به استقبال 
بازگشایی مدارس می رویم. از مجموع نیروهای ما ۷0 

درصد در دوره متوسطه اول، 20 درصد در دوره متوسطه دوم 
و 10 درصد در دوره ابتدایی مشغول ارائه خدمت هستند و 

متوسطه اول در اولویت قرار دارد. 
اگر بخواهیم نگاه فرآیندی به امر مشاوره داشته باشیم 

نیازمند تزریق 30 هزار نیروی جدید هستیم. در حال حاضر 
به ازای هر 1۵ دانش آموز یک ساعت نیروی مشاوره به 

مدارس تعلق می گیرد.

مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و 
فرهنگی وزارت کشور   

در سالهای اخیر افزایش آسیبهای اجتماعی نگرانی هایی 
را برای عموم مردم و مسئولین بوجود آورده است و یکی 

از آسیبهای روانی- اجتماعی پدیده تکدی گری است 
که ضرورت برنامه ریزی منسجم و اجرایی در خصوص 

ساماندهی وضعیت تکدی گری را اجتناب ناپذیر می نماید 
لذا در گام نخست برای شناخت از وضعیت موجود تکدی 
گری در کشور بهرمندی از سامانه و بانک اطاعاتی اهمیت 

دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت   

بیش از ۵0 درصد نیروهای وزارت بهداشت در قالب 
بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند که زیر نظر 

دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارند. بیمارستان ها به عنوان 
مهم ترین مراکزی که باید به آنها توجه کنیم برای مدیریت 
در وزارت بهداشت از اهمیت باالیی برخوردار هستند. برای 

افزایش بهره وری در وزارت بهداشت نیاز داریم تا به صورت 
مستمر این توانمندی را باال ببریم. 

برنامه آتی مان این است که مرکزی برای آموزش مدیران 
وزارت بهداشت تأسیس کنیم، همچنین نیاز داریم این 

آموزش ها با همکاری بین المللی صورت گیرد، هم همکارانی 
که در WHO هستند و هم کسانی که از دانشگاه ها و مراکز 

آموزشی خوب دنیا می توانند به ما کمک کنند.

ش در یک قدمی چوبه دار مادر شوهر عروس کُ

ــا ســاطور  حکــم قصــاص مــادر شــوهر ســنگدلی کــه ب
ــود در شــعبه  ــه قتــل رســانده ب عروســش را در فســا ب

ســوم کیفــری یــک صــادر شــد.
هفتــم دی مــاه ســال گذشــته فریادهــای گوشــخراش 
از خانه هــای قدیمــی  یــک زن میانســال در یکــی 
کــه  همســایه ها  پیچیــد.  فســا  شــیبکوه  بخــش 
ــا  ــد، ب ــده بودن ــرون دوی ــان بی ــان از خانه هایش هراس
عفــت 60 ســاله روبــه رو شــدند کــه درخواســت کمــک 
می کــرد. همســایه ها وقتــی وارد خانــه ایــن زن شــدند 
ــه رو  ــروس 23 ســاله اش روب ــه جــان ع ــر نیم ــا پیک ب
ــده  ــی ش ــدت زخم ــه ش ــر ب ــه س ــه از ناحی ــدند ک ش
ــه بیمارســتان فســا  ــود. پیکــر نیمــه جــان عــروس ب ب
منتقــل شــد؛ امــا وی بــه خاطــر شــدت خونریــزی بــه 

ــا رفــت. کم
 صحنه سازی برای گمراه کردن پلیس

ــیبکوه  ــس ش ــه پلی ــا ب ــوهر در بازجویی ه ــن مادرش ای
ــه خدمــت ســربازی رفــت،  گفــت: »از وقتــی پســرم ب
عــروس و نــوه ســه ســاله ام میهمــان خانــه مــا شــدند. 
ــا  ــم ام ــه بودی ــایه رفت ــه همس ــه خان ــوه ام ب ــن و ن م
ــه رو  ــره روب ــن طاه ــر خونی ــا پیک ــتیم ب ــی برگش وقت
ــه  ــان حمل ــه خانه م ــا ب ــم دزده ــان می کن ــدیم. گم ش

کرده انــد.«
 کشف آلت قتاله در آشپزخانه

ــس  ــات پلی ــال، تحقیق ــارات زن میانس ــال اظه ــه دنب ب
ــک  ــا ی ــه ب ــس در بازرســی خان ــی پلی ــاز شــد. وقت آغ
ســاطور در آشــپزخانه روبهــرو شــد کــه شــواهد نشــان 
ــه ایــن زن  مــی داد تــازه شســته شــده اســت، شــک ب
بیشــتر شــد و وی تحــت بازجویــی قــرار گرفــت. این زن 
کــه ادعــا می کــرد زن دایــی اوســت و هیــچ اختافــی 
ــه  ــب ب ــدی ل ــات بع ــا وی نداشــته، در مســیر تحقیق ب
اعتــراف گشــود و بــه جنایــت خانوادگــی اعتــراف کــرد.

 انگیزه مالی
بــه خدمــت  پســرم  »چــون  میانســال گفــت:  زن 
ــه  ــرای زندگــی ب ــوه ام ب ــه و عــروس و ن ســربازی رفت
ــن  ــاع م ــدون اط ــوهرم ب ــد، ش ــده بودن ــا آم ــه م خان
12 میلیــون تومــان بــه حســاب شــخصی عروســم 
واریــز کــرده بــود تــا ســود بانکــی آن را بگیــرد و خــرج 

ــد. ــدش کن ــودش و فرزن خ
ــدم و از  ــی ش ــدم عصبان ــرا را فهمی ــن ماج ــی ای وقت

ــا  ــد ام ــس بده ــن پ ــه م ــول را ب ــتم پ ــم خواس عروس
قبــول نکــرد. آخریــن بــار در غیــاب شــوهرم بــا او درگیر 
ــرش  ــه س ــه ای ب ــپزخانه، ضرب ــاطور آش ــا س ــدم و ب ش

زدم.
ــه  ــوه ام ب ــراه ن ــس هم ــردن پلی ــراه ک ــرای گم ــن ب م
ــود از  ــم خــوب نب ــم و چــون حال ــه همســایه رفتی خان
زن همســایه خواســتم یــک آمپــول آرام بخــش برایــم 
ــه برگشــتیم و  ــه خان تزریــق کنــد. یــک ســاعت بعــد ب
ــاد از همســایه ها کمــک خواســتم.« ــا داد و فری مــن ب

در ادامــه تحقیقــات زن میانســال بــه جنایــت بــا انگیــزه 
اختافهــای قدیمــی اعتــراف و صحنــه جــرم را بازســازی 
ــت در  ــن جنای ــزه ای ــاره انگی ــه درب ــایعاتی ک ــرد. ش ک

فضــای مجــازی منتشــر شــده، بــی اســاس اســت.
اهــدای اعضــای بــدن عــروس جــوان بــه بیمــاران 
ــات  ــرای نج ــکان ب ــاش پزش ــه ت ــی ک ــد در حال نیازمن
جــان عــروس 23 ســاله بــی نتیجــه مانــده بــود، 
ــش  ــای بدن ــد اعض ــد حاضرن ــام کردن ــواده وی اع خان
را بــه چندیــن بیمــار نیازمنــد اهــدا کننــد و کلیــه، کبــد، 
پانکــراس و قلــب وی بــه چندیــن بیمــار نیازمنــد اهــدا 

شــد.
 صدور کیفرخواست

بــا مــرگ ایــن زن مســیر تحقیقــات وارد مرحلــه 
ــل و شــواهد  ــود دالی ــه وج ــه ب ــا توج ــازه ای شــد و ب ت
ــا صــدور  ــده ب ــر علیــه ایــن مادرشــوهر ســنگدل پرون ب
ــه دادگاه  ــی ب ــم نهای ــدور حک ــرای ص ــت ب کیفرخواس

ــد. ــال ش ارس
جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده چنــدی قبــل 
در  شــد.  برگــزار  یــک  کیفــری  ســوم  شــعبه  در 
ــن  ــت مت ــه قرائ ــتان ب ــده دادس ــه نماین ــدای جلس ابت
ــی  ــازات قانون ــتار مج ــت و خواس ــت پرداخ کیفرخواس

ــد. ــم ش مته
ســپس اولیــای دم درخواســت خــود مبنــی بــر قصــاص 

مادرشــوهر دخترشــان را مطــرح کردند.
در ادامــه مادرشــوهر ســنگدل بــرای دفــاع از خــود بــه 
جایــگاه آمــد و بــه قتــل عروســش بــا انگیــزه اختافات 
مالــی اعتــراف کــرد. در نهایــت ختــم جلســه رســیدگی 
اعــام و هیــات قضایــی شــعبه ســوم وی را بــه قصــاص 
نفــس محکــوم کردنــد. ایــن حکــم در دیوانعالــی کشــور 

قابــل فرجــام خواهــی اســت.
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ماجــرای قتــل کــودک 11 ســاله کرجــی بــه انگیــزه 
ــه آزارگــران جنســی را  ــار دیگــر زخــم کهن تجــاوز ب
ــری  ــع بش ــام جوام ــراد در تم ــن اف ــرد. ای ــاز ک ب
ــخصی  ــار مش ــر و معی ــچ مت ــد و هی ــور دارن حض
ــدارد.  ــراد وجــود ن ــن اف ــرای انگیزه هــای ای هــم ب
ــوان  ــراد عن ــن اف ــاره ای ــون درب ــا کن ــه ت ــه ک آنچ
جنســی  آزارگــران  اســت کــه  ایــن  می شــود 
ــیاری از  ــته اند بس ــختی داش ــی س ــواًل کودک معم
ــب در  ــاش ش ــا خف ــه و ی ــد بیج ــراد مانن ــن اف ای
ــران  ــد. آزارگ ــرار گرفته ان ــاوز ق ــورد تج ــی م کودک
ــم از  ــد بازه ــود زن و فرزن ــا وج ــی ب ــی حت جنس
انحــراف جنســی رنــج می برنــد. اســماعیل رنگــرز 
ــه  ــود و ب ــار ازدواج کــرده ب ــا اصانــی دوب قاتــل آتن
گفتــه کاراگاهــان پلیــس بــا چنــد زن مختلــف هــم 
روابــط نامشــروع داشــته اســت امــا ایــن فــرد بــا 
ــاوز و  ــه تج ــت ب ــم دس ــات بازه ــن اتفاق ــام ای تم
 قتــل کودکــی هــم ســن و ســال فرزنــدان خــودش 
ــود  ــی خ ــاله کرج ــودک 11 س ــل ک ــد. قات ــی زن م
قربانــی تجــاوز بــوده و بــه قصــد تجــاوز بــه 
ــاند. ــل می رس ــه قت ــاله او را ب ــربچه ای 11 س پس

 حضور آزارگران جنسی در جامعه
ــن  ــده ای ــان دهن ــخ نش ــات تل ــن اتفاق ــام ای  تم
ــت  ــا دوس ــه م ــی چ ــران جنس ــه آزارگ ــت ک اس

ــه دوســت نداشــته باشــیم در  داشــته باشــیم چ
ــن از  ــای والدی ــد. مراقبت ه ــور دارن ــه حض جامع
ــوی  ــع جل ــد در بســیاری مواق فرزندانشــان هرچن
بســیاری از ایــن حــوادث تلــخ را می گیــرد امــا در 
مــواردی حتــی خانواده هایــی هــم کــه بــه خوبــی 
مراقــب فرزنــدان خــود بوده انــد هــم قربانــی 

چنیــن حوادثــی بوده انــد. 
ــودکان  ــرای ک ــوادث ب ــن ح ــوع ای ــد وق ــر چن ه
ــی  ــودکان قربان ــا ک ــا تنه ــت ام ــخ اس ــیار تل بس
ــن  آزارگــران جنســی نیســتند و هــر روز شــاهد ای
هســتیم کــه افــرادی بــا دزدیــدن تهدیــد و انــواع و 
اقســام راه هــای وحشــیانه دیگــر افــرادی را قربانی 

ــد. ــود می کنن ــیاه خ ــات س جنای
 آزارگری جنسی تنها تجاوز نیست

آزارگــری جنســی البتــه مفهــوم گســترده ای دارد و 
تنهــا مختــص جرایمــی ماننــد تجــاوز نیســت. در 
بســیاری از کشــورهای جهان رفتــار و گفتارهای آزار 
دهنــده نیــز بــه عنــوان آزارگــری جنســی شــناخته 
بــا  رفتارهــا  نــوع  ایــن  متاســفانه  می شــود. 
وجــود اینکــه بــر اســاس قانــون جــرم محســوب 
ــدی  ــدان ج ــدد چن ــل متع ــه دالی ــا ب ــود ام می ش
ــار  ــچ آم ــوز هی ــد هن ــر چن ــود. ه ــه نمی ش گرفت
ــه جنســی در  ــاره رفتارهــای آزارگران رســمی ای درب
جامعــه مــا وجــود نــدارد امــا انبــوه مزاحمت هــای 
خیابانــی خــود گواهــی بــر حضــور فعــال آزارگــران 

جنســی در جامعه اســت. بســیاری از بانوان کشــور 
فــارغ از نــوع پوشــش و ســن و ســال در خیابــان 
ــرار  ــران ق ــوع آزارگ ــن ن ــاری ای ــورد آزارهــای رفت م
گرفته انــد. اگــر نگاهــی دقیــق بــه خیابان هــا 
داشــته باشــیم بــه روشــنی می تــوان دیــد در 
ــوص  ــه خص ــم )ب ــک خان ــه ی ــی ک ــدک زمان ان
خانــم جــوان( منتظــر تاکســی و یــا اتوبــوس 
ــا رفتارهــای شــنیع  اســت خودروهــای بســیاری ب
بــرای او ایجــاد مزاحمــت می کننــد. متاســفانه 
دامنــه ایــن رفتارهــا بــه حــدی گســترده شــده کــه 
جامعــه بــه نوعــی انفعــال رســیده و در مقابــل ایــن 
ــه  ــرد. ب ــا واکنــش خاصــی صــورت نمی گی رفتاره
ــیاری  ــان بس ــه شناس ــان و جامع ــواه روانشناس گ

از افــرادی کــه دســت بــه چنیــن رفتارهایــی 
ــر  ــات جنســی هســتند. ه ــار انحراف ــد دچ می زنن
کــدام از ایــن آزارگــران جنســی بمنزلــه یــک بمــب 
هســتند کــه هــر لحظــه امــکان انفجــار دارد. ایــن 
ــر انفجــار موجــی  ــا ه ــی نشــده ب ــای خنث بمب ه
ــی، ناراحتــی و خشــم را در جامعــه دامــن  از نگران
ــی  ــم م ــه را به ــی جامع ــاد روان ــه بنی ــد ک می زنن
ــا  ــرای آتن ــه ب ــه ک ــه آنچ ــوان نمون ــه عن ــد. ب زن
ــای کوچــک  ــد اندازه ه ــا در ح ــی رخ داد تنه اصان
ــاند.  ــودی کش ــه ناب ــواده را ب ــد خان ــن و چن چندی
خانــواده قاتــل، فرزندانــش، پــدر و مــادر و بــرادران 
و خواهــران و در یــک کام اقــوام او دیگــر امــکان 
ــر  ــد از ســوی دیگ ــدون مشــکل را ندارن ــی ب زندگ
ــی فروپاشــی شــده  ــز دچــار نوع ــا نی ــواده آتن خان
ــت.  ــد یاف ــام نخواه ــا التی ــن زودی ه ــه ای ــه ب ک
شــهر پــارس آبــاد مغــان نیــز تــا مدت هــا از 
ایــن اتفــاق تلــخ لطمــه خواهــد خــورد زیــرا دیگــر 

کمتــر خانــواده ای را می تــوان در ایــن شــهر یافــت 
کــه نگرانــی و اســترس فرزنــدان خردسالشــان را 
نداشــته باشــند. تمــام ایــن اتفاقــات تنهــا بخــش 
کوچکــی از انفجــاری اســت کــه یــک آزارگــر 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــی ب جنس
 راه چاره

ایــن کــه چــه کار بنیادینــی بایــد صــورت بگیــرد را 
کارشناســان بایــد پاســخگو باشــند امــا آنچــه کــه 
ــران  ــه آزارگ ــن اســت ک ــم ای ــم بگویی ــا می توانی م
جنســی بمب هایــی هســتند کــه بایــد خنثــی 
ــک  ــات ســیاه ی ــری جنســی و جنای شــوند. آزارگ
ــته  ــل انباش ــد و حاص ــده ان ــود نیام ــه وج ــبه ب ش
ــت.  ــراد اس ــن اف ــا در ای ــیاری عقده ه ــدن بس ش
کتمــان واقعیــت وجــود آزارگران جنســی در کشــور 
تــا بــه حــال هیــچ ســودی نداشــته اســت و شــاید 
وقــت آن فــرا رســیده کــه اقدامــی بنیــادی بــرای 

ــرد. ــن مشــکل صــورت گی ــع ای رف

وزیــر کشــور بــا تشــریح آخریــن اقدامــات بــرای ســاماندهی 
ــان غیرمجــاز در گام  ــزار افغ ــان از شناســایی 800 ه ــاع افغ اتب

ــر داد.  اول خب
ــان  ــدی می ــرات ج ــاز مذاک ــی از آغ ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــا رئیــس  ایــران و افغانســتان خبــر داد و افــزود: دو جلســه ب
جمهــور و چندیــن جلســه با وزرای کشــور افغانســتان داشــتیم. 
حتــی رئیــس جمهــور و وزیــر امــور خارجــه نیــز در دیدارهــای 
خــود بــا مســئولین کشــور افغانســتان ایــن مســئله را مطــرح 
کردنــد. اخیــرًا آنهــا را متقاعــد کردیــم کــه بتوانیــم افــرادی کــه 
بــه صــورت قاچــاق وارد ایــران می شــوند را رســمًا ســاماندهی 
ــد  ــه ایــن توافــق رســیده ایم کــه هــر چن کنیــم. در حقیقــت ب
ــا باشــد  ــا اطــاع م ــران شــوند ب ــد وارد ای ــه می خواهن ــر ک نف
تــا از ایــن طریــق جلــوی قاچــاق انســان را بگیریــم. چــرا کــه 
بســیاری از آنهــا در مســیر ورود غیــر مجــاز بــه ایــران گرفتــار 

ــا  ــول از آنه ــا پ ــد و ی ــرار می گیرن گروه هــای قاچــاق انســان ق
گرفتــه می شــود و یــا بعضــًا کشــته می شــوند. وزیــر کشــور در 
تشــریح جزئیــات ایــن توافــق گفــت: مقــرر شــده بــا همــکاری 
ــرز  ــد از م ــه می خواهن ــر ک ــد نف ــر چن ــتان ه ــت افغانس دول
ــا گذرنامه هــای ســه ماهــه  ــه آنه رســمی وارد کشــور شــوند، ب
بدهیــم تــا کامــًا شناســایی شــوند. محــل اقامتشــان را اعــام 
ــی  ــد و چــه زمان ــد کار کنن ــه کجــا می خواهن ــد ک ــد، بگوین کنن
بــه افغانســتان بــر می گردنــد. بــا تحقــق ایــن ســاماندهی مــا 
ــی در  ــا چــه زمان ــاع ت ــن اتب ــه ای ــع باشــیم ک ــم مطل می توانی
ــا محــل اقامــت آنهــا کجاســت. وزیــر  ــد ی کشــور حضــور دارن
ــه موضــوع  کشــور در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
ــه  ــاری ک ــاس آم ــر اس ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــه اش ــاع بیگان اتب
داریــم مجمــوع اتبــاع خارجــی که بیشــتر افغانســتانی هســتند 

حــدود ســه میلیــون نفــر اســت.

ــون  ــه در 3 میلی ــت ک ــی از آن اس ــال 9۵ حاک ــماری س سرش
ــدون ثبــت  ــا ب ــا، ی ــه صــورت مجــردی، تنه از خانوارهــا افــراد ب
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــد ای ــی می کنن ــمی ازدواج و ... زندگ رس
ایــن سرشــماری از ثبــت حــدود 24 میلیــون و 130 هــزار 
ــون  ــش از 21 میلی ــذا بی ــت دارد؛ ل ــران حکای ــوار« در ای »خان

ــد.  ــواده داده ان ــکیل خان ــا »ازدواج« تش ــوار ب خان
شــها کاظمــی پــور، جمعیــت شــناس دالیــل افزایــش تعــداد 
ــوان  ــردی« عن ــی تج ــه »زندگ ــل ب ــش تمای ــا را افزای خانواره
کــرد و توضیــح داد: ممکــن اســت فــردی در ســنین پایین تــر، 
همــراه بــا خانــواده اولیــه و پــدر و مــادرش زندگــی کنــد، امــا بــا 
باالرفتــن ســن بــه لحــاظ محــل زندگــی و همچنیــن وابســتگی 

اقتصــادی از آنهــا جــدا شــود. 
وی در ادامــه دالیــل کمتــر بــودن آمــار مربــوط بــه زندگــی تکــی 
ــل  ــواًل تمای ــردان معم ــه م ــت ک ــن دانس ــی از ای ــردان را ناش م

ــد از  ــد و بع ــی دارن ــد از جدای ــدد بع ــه ازدواج مج ــتری ب بیش
طــاق یــا فــوت همســر کمتــر زندگــی خــود را بــه تنهایــی ادامــه 

می دهنــد. 
ایــن جمعیــت شــناس بــا تفکیــک ایــن آمــار در دو گــروه ســنی 
بــاالی و زیــر 4۵ ســال ادامــه داد: 1۵ درصــد از زنــان زیــر 4۵ 
ــی  ــد از باق ــا 8۵ درص ــد؛ ام ــی می کنن ــی زندگ ــه تنهای ــال ب س
مانــده ایــن جمعیــت بــه دالیلــی ماننــد طــاق، فــوت همســر 
و یــا دخترانــی کــه بــا افزایــش ســن در تجــرد قطعــی بــه ســر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــن دارن ــال س ــاالی 4۵ س ــد، ب می برن
بیــش از 200 هــزار نفــر از افــراد زیــر 4۵ ســال »تجــرد زیســتی« 
ــی  ــان و مردان ــم بیشــتر شــامل زن ــن رق ــار کــرد: ای ــد اظه دارن
اســت کــه مطلقــه هســتند و یــا جوانانــی کــه بــه دلیــل کار یــا 
تحصیــل از محــل زندگــی خانوادگــی خــود جــدا شــده اند و در 

شــهر یــا مکانــی دیگــر ســکونت دارنــد.

زندگی »مجردی« ۲۰۰ هزار زن زیر ۴۵ سالایران، میزبان 3 میلیون نفر از اتباع خارجی

،،
مراقبت هــای والدین از فرزندانشــان 
هرچنــد در بســیاری مواقــع جلــوی 
را  تلــخ  حــوادث  ایــن  از  بســیاری 
حتــی  مــواردی  در  امــا  می گیــرد 
خوبــی  بــه  کــه  هــم  خانواده هایــی 
مراقــب فرزنــدان خــود بوده انــد هــم 
بوده انــد.  حوادثــی  چنیــن  قربانــی 

دزدان حرفــه ای کــه ســرکرده آنــان 1۵ ســال ســابقه 
ــات  ــان عملی ــاش کارآگاه ــا ت ــی ب ــری دارد در حال کیف
ویــژه پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی دســتگیر شــدند 
ــه  ــروقه ب ــای مس ــتفاده از خودروه ــا اس ــار ب ــن ب ــه ای ک
ــرب مشــهد دســتبرد  ــه غ ــی در منطق ــای آپارتمان واحده
ــا  ــد. رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی، ب می زدن
تشــریح جزئیاتــی از عملیــات غافلگیرانــه پلیــس گفــت: 
از مدتــی قبــل پرونده هایــی در مراکــز انتظامــی تشــکیل 
ــات آن حکایــت از دســتبرد ســارقان  می شــد کــه محتوی

ــی داشــت. ــه واحدهــای آپارتمان ــه ای ب حرف
 ســرهنگ کارآگاه حمیــد رزمخــواه افــزود: بــا توجــه بــه 
ــده  ــن پرون ــری ای ــوع پیگی ــیت موض ــت و حساس اهمی
بــه عملیــات ویــژه آگاهــی ســپرده شــد تــا بررســی های 
ویــژه و تخصصــی بــرای شناســایی و دســتگیری ســارقان 
در دســتور کار قــرار گیــرد بنابرایــن گــروه زبــده ای از 
ــا نظــارت مســتقیم و فرماندهــی ســرهنگ  کارآگاهــان ب
حســین جوانبخــت )رئیــس اداره عملیــات ویــژه پلیــس 
آگاهــی خراســان رضــوی( وارد عمــل شــدند و بــه تحقیــق 

ــاره پرداختنــد. در ایــن ب
 ایــن مقــام ارشــد انتظامــی تصریــح کــرد: کارآگاهــان در 
بررســی های میدانــی و بازدیــد از محل هــای ســرقت، 
ــارقان  ــگرد س ــی و ش ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ــی داد دزدان  ــان م ــه نش ــد ک ــت یافتن ــی دس ــه اطاعات ب
واحدهــای آپارتمانــی از افــراد حرفــه ای و ســابقه دار 
ــل را  ــل حم ــا ارزش و قاب ــوال ب ــط ام ــه فق ــتند ک هس
ــا اســتفاده از  ــد و از ســوی دیگــر نیــز ب ســرقت می کردن
ــدون  ــتند و ب ــی را می شکس ــای آپارتمان ــم در واحده دیل
ــد.  ــه منــازل دســتبرد می زدن جلــب توجــه همســایگان ب
وی اضافــه کــرد: بــا تجزیــه و تحلیــل علمی و کارشناســی 
نتیجــه  ایــن  بــه  ســرقت، کارآگاهــان  پرونده هــای 
ــی  ــه واحدهــای آپارتمان رســیدند کــه عامــان دســتبرد ب
دزدان معــروف بــه »دیلــم بــه دســت« هســتند کــه قبــًا 
نیــز بــه اتهــام ســرقت دســتگیر و روانــه زنــدان شــده اند.

ــان  ــوی خاطرنش ــان رض ــی خراس ــس آگاه ــس پلی  رئی
ــی  ــی پلیس ــات اطاعات ــه عملی ــود ک ــه ب ــن گون ــرد: ای ک
روی بانــد »دیلــم بــه دســت ها« متمرکــز شــد چــرا 
ــه در  ــود ک ــواد ب ــام ج ــه ن ــردی ب ــد، م ــرکرده بان ــه س ک
ــت  ــودرو فعالی ــرقت خ ــه س ــته در زمین ــال های گذش س
می کــرد. بــا مطــرح شــدن ایــن موضــوع، ســرنخ 
ــت  ــه دس ــد ب ــن بان ــای ای ــای اعض ــی از فعالیت ه مهم
آمــد و مشــخص شــد کــه دزدان »دیلــم بــه دســت« بــا 
اســتفاده از خودروهــای ســرقتی و نصــب پــاک جعلــی 
روی خودروهــا، اقــدام بــه ســرقت از واحدهــای آپارتمانــی 

می کننــد.
ــک  ــال بان ــن ح ــه داد: در همی ــواه ادام ــرهنگ رزمخ  س
اطاعاتــی مجرمــان ســابقه دار و دوربین هــای مــدار 
ــرار  ــق ق ــورد بررســی های دقی ــازل م بســته برخــی از من
ــا اســتفاده از  گرفــت کــه مشــخص شــد دزدان مذکــور ب
ــد و  ــازل دســتبرد می زنن ــه من دســتکش و کاه کشــی ب
امــوال ســرقتی را بــا خــودرو پرایــد حمــل می کننــد. امــا 
پیگیــری ســرنخ های موجــود بــاز هــم بــه جــواد ســرکرده 

ــید. ــت ها می رس ــه دس ــم ب ــد دیل بان
 در ایــن حــال تحقیقــات نشــان مــی داد کــه جــواد مدتــی 
ــی  ــس آگاه ــرب پلی ــگاه غ ــان پای ــط کارآگاه ــل توس قب
دســتگیر شــده امــا با ســپردن وثیقــه بــه دادســرا از زندان 
ــی را  ــی او روال قانون ــده اتهام ــا پرون ــت ت ــده اس آزاد ش
طــی کنــد ولــی ایــن ســارق حرفــه ای از همیــن موضــوع 
ــه  ــی گریخت ــه نامعلوم ــه نقط ــرده و ب ــتفاده ک ــوء اس س

اســت.
 ســرهنگ کارآگاه حمیــد رزمخــواه اضافــه کــرد: در عیــن 
ــی و  ــگردهای اطاعات ــتفاده از ش ــا اس ــس ب ــال پلی ح
ــواد  ــی ج ــه ردیاب ــی ب ــژه قضای ــتورات وی ــدور دس ــا ص ب
پرداخــت تــا ایــن کــه مخفــی گاه وی در منطقه هنرســتان 
مشــهد شناســایی شــد و مــورد رصدهــای اطاعاتــی قــرار 
گرفــت. وی یــادآور شــد: عملیــات دســتگیری ایــن 
ــا تأخیــر صــورت گرفــت تــا  متهــم ســابقه دار چنــد روز ب
ــای  ــل در ماجــرای ســرقت از واحده ــل دخی ــر عوام دیگ
آپارتمانــی و افــراد مرتبــط بــا آنــان شناســایی شــوند چــرا 
کــه اطاعــات پلیــس نشــان مــی داد اعضــای ایــن بانــد، 
طــا و جواهــرات ســرقتی را بــا جعــل صــورت حســاب بــه 

ــانند. ــروش می رس ف
 ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه تصریــح کــرد: پنــج شــنبه 
ــی گاه  ــد و مخف ــاز ش ــتگیری آغ ــات دس ــته، عملی گذش
ســارقان بــا دســتور قضایــی بــه محاصــره درآمــد کــه در 
ــه، کارآگاهــان اداره  ــگ و غافلگیران ــات هماهن ــک عملی ی
عملیــات ویــژه پلیــس آگاهــی، دو عضــو اصلــی بانــد را در 

مخفــی گاه مذکــور بــه دام انداختنــد.
ــکان،  ــن م ــی از ای ــت: در بازرس ــواه گف ــرهنگ رزمخ  س
مقادیــری نقــره، طــا، وجــوه نقــدی، ســکه، دالر و 
اســکناس های نــو 100 و 200 تومانــی، کارت هــای هدیــه و 
... کشــف و ضبــط شــد. وی بــا اشــاره بــه کشــف دو پراید 
ســرقتی ســفیدرنگ از متهمــان مذکــور افــزود: بــا انتقــال 
جــواد و رضــا بــه اداره عملیــات ویــژه، بازجویی هــای 
تخصصــی از آنــان درحالــی آغــاز شــد کــه جــواد 1۵ فقــره 

ــد. و رضــا هفــت فقــره ســابقه کیفــری دارن
ــان  ــوی خاطرنش ــان رض ــی خراس ــس آگاه ــس پلی  رئی
ــای  ــه اعض ــان داد ک ــان نش ــی های کارآگاه ــرد: بررس ک
بانــد، یکــی از خودروهــای پرایــد را در ســال 9۵ و دیگــری 
ــد کــه در بازرســی از یکــی  را مدتــی قبــل ســرقت کرده ان
ــم، دســتکش و دیگــر آالت و  از خودروهــای مذکــور، دیل

ادوات جــرم کشــف شــد.
 ســرهنگ کارآگاه رزمخــواه تصریــح کــرد: در ادامــه 
ــد کــه  ــده مهــم، عضــو دیگــر بان ــه ایــن پرون رســیدگی ب
صــورت حســاب هایی را بــرای فــروش طاهــا جعــل 
ــه  ــات غافلگیران ــک عملی ــایی و در ی ــز شناس ــرد نی می ک
دســتگیر شــد. وی اضافــه کــرد: اعضــای ایــن بانــد 
ــی  ــازل آپارتمان ــره ســرقت از من ــن فق ــه چندی ــون ب تاکن
ــراف  ــجو اعت ــی و دانش ــرز عباس ــوار فرام ــق بول در مناط
کشــف  بــرای  پلیــس  بررســی های  امــا  کرده انــد 
ــی ادامــه دارد  ــان در حال ــی دیگــر آن ســرقت های احتمال
ــد  ــای بان ــد اعض ــان می ده ــات نش ــناد و تحقیق ــه اس ک
»دیلــم بــه دســت« در ســرقت های زیــادی نقــش دارنــد.

دستگیری باند »دزدان دیلم به دست«

کیمیای وطن بررسی کرد:

آزارگران جنسی بمب های سرگردان
آزارگری جنسی تنها تجاوز نیست
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تأخريمىاندازد.

زندگیامروز دوشنبه 27 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 530 روزنامه
دریچه

 اهتزار پرچم رژیم صهیونیستی در همایش رفراندوم استقالل 
طلبان کردستان عراق در شهر اربیل. - العالم

 تولید انبوه عودهای رنگی در یکی از استان های ویتنام جنوبی، 
سوژه عکس روز نشنال جئوگرافی

توزیع نخستین محموله کمک های ایران در اردوگاه آوارگان 
روهینگیایی - عکس از ایرنا 

  حسن روحانی  به منظور شرکت و سخنرانی در هفتاد و 
دومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صبح دیروز 
-یکشنبه- عازم نیویورک مقر این سازمان شد. - عکس از ایرنا 

دومین شب نا آرامی ها در سنت لوئیس آمریکا. اعتراض ها 
به تبرئه شدن پلیسی است که سال 2011 یک سیاهپوست را 

کشت. پیام معترضان »کشتن ما را متوقف کنید.« 

در ارتش تایوان سربازان تایوانی باید طول ۵0 متری یک مسیر 
که با سنگ های مرجانی و نوک تیز سنگفرش شده است را 

بدون استفاده از دست به صورت سینه خیز بپیمایند! 

جدول سودوکو - شماره 88

حدیث روز

کارتون - ۳۴ درصد خانوارهای ایرانی »تک فرزند« و ۱۴ درصد بدون فرزند هستند 
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فارس

   سبک زندگی
حقتالوتقرآن

ــانی  ــی کس ــاب اله ــن کت ــه ای ــدگان ب ــرآن ایمان آورن در ق
ِذیــَن  معرفــی شــدند کــه حــق تــاوت را بــه جــای آورنــد: »الَّ
َءاَتْیَنُهــُم اْلِکَتــاَب َیْتُلوَنــُه َحــقَّ ِتاََوِتــِه ُأْولئــَک ُیْؤِمُنــوَن ِبــه«

ــم و آن را  ــا دادی ــه آن ه ــمانی ب ــاب آس ــه کت ــانی ک »کس
چنانکــه بایــد می خواننــد، ایشــان اند کــه بــدان ایمــان 

 دارنــد...«
ــاوت  ــق ت ــت ح ــی رعای ــاره  چگونگ ــادق)ع( درب ــام ص ام
شــمرده  و  روشــن  را  آیاتــش  می فرماینــد:  قــرآن 
ــد، احــکام  ــد معنایــش را بفهمن ــد، ســعی می کنن می خوانن
و فرمان هایــش را بــه کار می بندنــد و بــه وعده هایــش 
ــوگند  ــدا س ــه خ ــند... . ب ــش می ترس ــد و از عذاب امیدوارن
کــه حــق تــاوت قــرآن بــه حفــظ آیــات و پشــت ســر هــم 
ــه  ــوره ها و مطالع ــاوت س ــات و ت ــروف و کلم ــدن ح خوان

حواشــی آن نیســت... .«
ــردار حــق  ــار و ک ــه در گفت ــود ک ــام حســین از کســانی ب ام
تــاوت قــرآن را رعایــت کــرد؛ از ایــن  رو در قســمتی از 
ــاب  ــوَت الکت ــم: »أشــهد أّنَک...َتَل ــه اش می خوانی زیارت نام
ــاوت  ــو حــق ت ــه ت ــم ک ــی می ده ــِه...«؛ »گواه ــقَّ ِتاَوِت َح

ــودی.«  ــرآن را ادا نم ق
ــای  ــری معن ــر فراگی ــه خاط ــدا را ب ــرت خ ــز آن حض و نی
قــرآن و رســیدن بــه مقــام فقاهــت دینــی حمــد و ســپاس 
ِه  ــوَّ ُب ــی َاْحَمــُدَک َعلــی  ان َاکَْرْمَتنــا ِبالنَّ می گویــد: »اللهــم اِن

هَتنــا فــی الّدیــن« ــا القــرآن وفقَّ ْمتَن َوعلَّ

   سالم باشیم
 جواننگهداشتنمغزتنهابا

یکمادهغذایی
بــه دنبــال راز جــوان نگهداشــتن مغــز می گردیــد؟ محققان 
انتخــاب رژیــم غذایــی سرشــار از »لوتئیــن« را کلیــد جــوان 
مانــدن مغــز می داننــد. بــه گفتــه پژوهشــگران، ایــن مــاده 
مفیــد کــه در کلــم، اســفناج، آووکادو و تخم مــرغ موجــود 

اســت، می توانــد مغــز شــما را از پیــری محافظــت کنــد.
 بــه گفتــه پژوهشــگران، لوتئیــن دارای خــواص ضــد 
ــد،  ــع می یاب ــز تجم ــت مغ ــی در باف ــی اســت و وقت التهاب
عملکــرد مغــز را بهبــود می بخشــد. آن هــا تاکیــد می کننــد 
کــه بــدن مــا نمی توانــد لوتئیــن را بــه طــور طبیعــی تولیــد 
ــه مغــز،  ــا راه رســاندن آن ب ــه همیــن دلیــل، تنه ــد و ب کن
ــا در  ــت. آن ه ــی اس ــواد غذای ــن م ــن از ای ــک گرفت کم
ــالمندانی  ــد س ــد، دریافتن ــام دادن ــه انج ــی هایی ک بررس
کــه در بدنشــان ســطوح باالتــری از لوتئیــن موجــود اســت، 
نســبت بــه همتایانشــان مغــزی جوان تــر دارند و پــردازش 
اطاعــات و عملیــات شــناختی در مغــز آن هــا بــا ســرعت 
ــه  ــبزیجات توصی ــه س ــرد. گرچ ــورت می گی ــتری ص بیش
ــن  ــدن ای ــا وارد ش ــتند، ام ــن هس ــار از لوتئی ــده سرش ش
مــاده بــه بــدن، تنهــا دلیــل محققــان بــرای توصیــه کــردن 
ــا و  ــگران باره ــت. پژوهش ــا نیس ــرف آن ه ــه مص ــما ب ش
ــد کــه ســبزیجات بــرگ ســبز، باعــث  بارهــا ثابــت کرده ان

ــوند. ــراد می ش ــدن اف ــوان مان ج

راهکاریبرایتشخیصسرطان
پانکرانسباعکسسلفی!

ــا  ــط ب ــوان فق ــه بت ــد ک ــور کرده ای ــال تص ــه ح ــا ب ــا ت آی
گرفتــن عکــس ســلفی ابتــا بــه ســرطان پانکــراس 
یــا لوزالمعــده و حتــی بعضــی بیماری هــای دیگــر را 

داد؟  تشــخیص 
ــن  ــن کاری را ممک ــه چنی ــد ک ــی یافته ان ــمندان راه دانش
می کنــد. محققــان اپلیکیشــن یــا برنامــه ای را ابــداع 
ــا گرفتــن  ــراد اجــازه می دهــد فقــط ب ــه اف ــد کــه ب کرده ان
ــی  ــده و حت ــرطان لوزالمع ــه س ــا ب ــلفی از ابت ــس س عک

ــوند.  ــع ش ــا مطل ــر از بیماری ه ــی دیگ بعض
ــد  ــمندان گفته ان ــن دانش ــوز، ای ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
ــه ســرطان لوزالمعــده،  ــم ابتــا ب کــه یکــی از اولیــن عائ
هماننــد بعضــی دیگــر از بیماری هــا، زردی رنــگ پوســت و 
ــن در خــون  ــد بیلی روبی ــل تولی ــه دلی ــه ب چشم هاســت ک
صــورت می گیــرد. نشــانه های زردی را هنــگام بــه حداقــل 
رســیدن ســطح بیلی روبیــن، می تــوان بــا برنامــه ای بــرای 
غربالگــری افــراد در معــرض خطــر تشــخیص داد. از ایــن 
ــه ای  ــکا، برنام ــنگتن در امری ــگاه واش ــان دانش رو، محقق
ــا اســتفاده  ــه ب ــد ک ــداع کرده ان ــام BiliScreen را اب ــه ن ب
الگوریتم هــای بصــری  از دوربیــن گوشــی هوشــمند، 
رایانــه ای و ابــزار یادگیــری ماشــینی، افزایــش ســطح 
 sclera ــا ــن را از روی قســمت ســفید چشــم ی بیلی روبی

ــد. ــخیص می ده تش

   خانواده

   ترفندهای خانه داری
تمیزکردنلپتاپ)2(

 صفحهکلید
ــواد  ــد ذرات م ــر، همانن ــرد و خــاک و ذرات دیگ ــع گ تجم
ــد  ــه کلی ــه صفح ــود ک ــث ش ــت باع ــن اس ــی، ممک غذای
ــوای فشــرده  ــد. اســپری های ه ــی کار نکن ــه خوب شــما ب
بیــن  باقی مانــده  ذرات  و  خــاک  و  گــرد  می تواننــد 
کلیدهــا را خــارج کننــد. فقــط بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
بــرای جلوگیــری از خــارج شــدن مایعــات داخــل قوطــی 
اســپری و صدمــه رســیدن بــه کلیدهــا، بــه مــدت طوالنــی 
ــه  ــار ب ــد ب ــه جــای آن، چن ــد؛ ب ــا اســپری نکنی روی آن ه
ــردن  ــز ک ــرای تمی ــد. ب ــپری کنی ــاه و آرام اس ــورت کوت ص
قســمت بــاالی کلیدهــا می توانیــد از یــک پارچــه مرطــوب 
ــما  ــه ش ــه پارچ ــید ک ــب باش ــی مراق ــد، ول ــتفاده کنی اس
ــرا ممکــن اســت مایــع  بیــش از حــد خیــس نباشــد، زی
ــه آن    ــرده و ب ــوذ ک ــد نف ــی صفحــه کلی ــه قســمت داخل ب

ــه برســاند.  صدم
 پوششخارجیلپتاپ

تمیــز کــردن پوشــش خارجــی لــپ تــاپ باعــث می شــود 
کــه لــپ تــاپ شــما نــو بــه نظــر برســد. می توانیــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــردن لکه های ــز ک ــرای تمی ــی ب ــکل صنعت از ال
ــان  راحتــی پــاک نمی شــوند اســتفاده کنیــد، ولــی اطمین
ــپ  ــه پوشــش ل ــه ای ب ــن کار صدم ــه  ای ــد ک حاصــل کنی

ــد.  ــاپ وارد نکن ت

ــن دارای  ــروه شناســایی اماک ــن نشســت کارگ پنجمی
امــکان فنــی فاضــاب برگــزار شــد. در ایــن نشســت 
مدیــران و مســئوالن مشــترکین و بهــره بــرداری ادارات 
آبفــای مناطــق ششــگانه شــهر اصفهــان، خمینــی 
لنجــان،  آبــاد، فاورجــان،  نجــف  برخــوار،  شــهر، 

ــتند. ــور داش ــه حض ــتان و مبارک ــهر، بهارس فوالدش
ــد  ــترکین و در آم ــات مش ــاون خدم ــی مع ــا رضای رض
ــاره  ــا اش ــت ب ــن نشس ــان در ای ــتان اصفه ــای اس آبف

ــرکت،  ــال 1396 ش ــه س ــاس بودج ــر اس ــه ب ــن ک ای
تــا پایــان امســال بایــد 28600 هــزار انشــعاب جدیــد 
ــذار  ــان واگ ــه متقاضی ــزار واحــد ب ــا 55 ه فاضــاب ب
شــود گفــت: تحقــق ایــن موضــوع نیازمنــد عــزم جدی 
همــه کارکنــان اســت. امیــر حســین حکمتیــان معــاون 
مهندســی و توســعه شــرکت نیــز گفــت: دســتیابی بــه 
واگــذاری ایــن تعــداد انشــعاب جدیــد فاضــاب نیــاز 

ــه 220 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری اســت. ب

معــاون بهــره بــرداری شــرکت نیــز بــا اشــاره بــه ایــن 
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــارد توم ــا میلی ــون صده ــه تاکن ک
شــبکه های جمــع آوری، خطــوط انتقــال و تصفیــه 
خانه هــای فاضــاب در اســتان اصفهــان ســرمایه 
گــذاری شــده اســت گفــت: وظیفــه اخاقــی و قانونــی 
همــه کارکنــان آبفــای اســتان اصفهــان اســت کــه بــرای 
ــعاب  ــد انش ــه خری ــهروندان ب ــویق ش ــب و تش ترغی

ــد. ــاش کنن ــاب ت فاض

هدفآبفایاستاناصفهاندرسال1396

واگذاری 28600 انشعاب جدید فاضالب به متقاضیان اصفهانی


