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عزم جدی وزارت نیرو برای 
تأمین و رهاسازی حق آبه ها

»آگهی تجدید مزایده عمومی«
شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2184 مورخ 95/12/18 شورای اسالمی 
شهر در نظر دارد تعداد 1 پالک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پالک 5/16 را با 
کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و 
با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 96/7/10 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای 

حسین ایزدی  -  سرپرست شهرداری فوالدشهرشهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

»آگهی تجدید مزایده عمومی«
مورخ 95/7/26 شورای  استناد مصوبه شماره 4/95/1354  به  شهرداری فوالدشهر 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 2 پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالکهای 3/10 به 
متراژ 480/29 و 3/11 به متراژ 397/14 و 9 پالک اراضی حوزه 6 به شماره پالکهای 
6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 
و 6/11 به متراژ 820/75 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به متراژ 
625 و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و 
بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان 
فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/7/10 جهت اطالع از شرایط و 

شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
حسین ایزدی  -  سرپرست شهرداری فوالدشهر
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محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

دغدغــه امــروز مــردم بحــث اقتصــاد اســت. در ایــن 
موضــوع تجــارت، یکــی از مصداق هــای کار و تــاش 
اقتصــادی اســت کــه نقــش فراوانــی در ســوددهی و 

ــادی دارد.  رونق اقتص
ــل  ــفارش اه ــه و س ــورد توج ــارت م ــاد و تج اقتص
بی تردیــد  اســت.  بــوده  علیهم الســام  بیــت 
تجــارت، یکــی از عوامــل اصلــی ریشــه کن ســاختن 
فقــر و تهیدســتی اســت و ســبب می شــود دارایــی 

ــا برکــت شــود.  انســان ب
شــکافنده علــوم از رســول گرامــی اســام)ص( نقــل 
ــُة َعْشــَرُة َاْجــزاٍء: ِتْســَعُة َاْعشــارِها  ــد: »اْلَبَرکَ می کنن

جــاَرِة« ِفــی التِّ
ــه جــزء آن در تجــارت  »برکــت ده جــزء دارد کــه ن

اســت.« 
ــد  ــت؟ بای ــودآور چیس ــارت س ــک تج ــه ی ــا الزم ام
ــارت  ــول تج ــن و اص ــر از قوانی ــی تاج ــت آگاه گف
در ایــن امــر نقــش اساســی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر 
ــد اســت  ــه عقــل اقتصــادی نیازمن امــور تجــاری، ب
تــا بــر اثــر آن، ســوددهی خویــش را تضمیــن کنــد. 
 ...« فرموده انــد:  این بــاره  در  پنجــم)ع(  امــام 
ــوٍد  ــُر َمْحُم ــراِئِه َغْی ــِه َو َش ــی َبْیِع ــوَن ِف ــِانَّ اْلَمْغُب َف

َوال َمأُجــوٍر«
»آنکــه در خریــد و فروشــش ]عقــل اقتصــادی الزم 
ــود  ــتایش می ش ــه س ــد، ن ــرر می کن ــدارد و[ ض را ن

و نــه پاداشــی دارد.« 
توصیــه جالــب حضــرت ایــن اســت کــه: »اِنَّ َمــْن 
ــی َاْرٍض  ــُه ِف ــْع َثَمَن ــْم َیَض ــاءا َو َل ــا َاْو م ــاَع َاْرض ب

ــا«  ــُه َمْحق ــَب َثَمُن ــاٍء َذَه َوم
ــی( را  ــمه و قنات ــی )چش ــا آب ــن ی ــه زمی ــر ک »ه
ــل  ــر تبدی ــمه ای دیگ ــن و چش ــه زمی ــد و ب بفروش

ــت.«  ــد رف ــن خواه ــول او از بی ــد، پ نکن
ــی  ــای دین ــه آموزه ه ــار توصی ــه کن ــم ک ــت کنی دق
ــفارش  ــز س ــال آن نی ــیوه ح ــه ش ــارت، ب ــه تج ب
فراوانــی شــده اســت و اینکــه تاجــر بایــد بــه 
ــا از  ــز آگاه باشــد ت ــه نی ــن حرف ــن شــرعی ای قوانی
ــزه  ــدش پاکی ــال و درآم ــبش ح ــق کس ــن طری ای
باشــد؛ چنــان کــه امــام پنجــم)ع( در این بــاره 
ــام  ــین )ام ــن الحس ــی ب ــاب عل ــد: در کت فرمودن
ســجاد علیه الســام( چنیــن دیدیــم: »آگاه باشــید 
کــه اولیــاء خــدا نــه ترســی دارنــد و نــه دچــار انــدوه 
می شــوند«؛ در صورتــی کــه فریضه هــای خــدا را 
ــد و از  ــه کار بندن ــر را ب ــد و ســّنت های پیامب ادا کنن
ــی های  ــد و از خوش ــاب ورزن ــدا اجتن ــای خ حرام ه
ــزد خداســت  ــه آنچــه ن ــد و ب ــا درگذرن ــذر دنی زودگ
ــا  ــدا را ب ــب خ ــال و طّی ــند و روزی ح ــب باش راغ
کســب و کوشــش بــه دســت آورنــد بــه دور از 
ــه  ــی را ک ــوق واجب ــپس حق ــر و س ــر و تفاخ تکاث
ــن صــورت از  ــه در ای ــد ک ــد، بپردازن ــده دارن ــر عه ب
کســانی هســتند کــه خــدا بــه کســب و کار ایشــان 
برکــت می دهــد و بــه پــاداش آنچــه بــرای آخــرت 

از پیــش فرســتاده اند، خواهنــد رســید. 
همچنیــن حضــرت باقــر)ع( می فرماینــد: »الِعبــاَدُة 

ــُب اْلَحــاِل«  َســْبُعوَن ُجــزءا افضل هــا َطَل
»عبــادت هفتــاد جــزء دارد کــه برتریــن آن هــا 

کســب حــال اســت.«

بینالملل
حمله وحشیانه ۳ هزار صهیونیست 

به مسجد ابراهیمی 
هــزاران صهیونیســت بــه مســجد ابراهیمــی در الخلیــل 
یــورش بردنــد و آن را مــورد هتــک حرمــت قــرار دادنــد.

بــه مناســبت اعیــاد یهودی، بیــش از ۳ هزار صهیونیســت 
ــوب  ــع در جن ــل« واق ــی در »الخلی ــجد ابراهیم ــه مس ب
ــم  ــگاه »۰۴۰۴« رژی ــد. وب ــورش بردن ــری ی ــه باخت کران
ــت  ــم، امنی ــن رژی ــش ای ــزارش داد ارت صهیونیســتی گ
ــریف و  ــکان ش ــن م ــه ای ــرای ورود ب ــینان ب شهرک نش

ــرد.  ــن ک ــودی را تامی ــای تلم ــرای آیین ه اج
مســجد ابراهیمــی یــا حــرم ابراهیمــی شــریف، چهارمین 
مــکان مقــدس در میــان مســلمانان محســوب می شــود. 
ــوب  ــل در جن ــی الخلی ــهرک قدیم ــجد در ش ــن مس ای

کرانــه باختــری واقــع شــده اســت.

 یمنی ها نیازمند 
کمک فوری  هستند 

دولــت نجــات ملــی یمــن وابســته بــه انصــارهللا ضمــن 
ــل بســته  ــه دلی ــن ب ــه انســانی در یم ــه فاجع اشــاره ب
ــل و  شــدن فــرودگاه بین المللــی صنعــا، از ســازمان مل
ســازمان های حقوقــی دیگــر خواســت ائتــاف متجــاوز 
ــت  ــرودگاه تح ــن ف ــایی ای ــور بازگش ــه منظ ــی را ب عرب
ــخنگوی اداره کل  ــم، س ــازن غان ــد. م ــرار دهن ــار ق فش
ــن،  ــی یم ــل هوای ــل و نق ــر کل حم ــی و مدی هواپیمای
وابســته بــه جنبــش انصــارهللا و حــزب عبــدهللا صالــح، 
رئیس جمهــور پیشــین یمــن، گفــت: جنبــش انصــارهللا 
و هم پیمانــان آن از جملــه حــزب علــی عبــدهللا صالــح، 
رئیس جمهــور ســابق یمــن، از ســازمان ملــل خواســتند 
ائتــاف عربــی ضــد یمــن را بــه منظــور توقــف تحریــم 
ــی صنعــا تحــت  بیــش از یک ســاله فــرودگاه بین الملل

فشــار قــرار دهــد.

 مارتین شولتز: آلمان نباید 
به ترکیه باج بدهد 

نامــزد صــدر اعظمــی آلمــان از حــزب سوســیال دموکرات 
ضمــن انتقــاد شــدید از اردوغــان و وضعیــت بــد حقــوق 
بشــر در ترکیــه گفــت: مــا نبایــد بــه آنــکارا بــاج بدهیــم.

»مارتیــن شــولتز«، نامــزد صــدر اعظمــی آلمــان از 
حــزب سوســیال دموکــرات و رقیــب مــرکل، در آســتانه 
انتخابــات پارلمانــی آلمــان کــه در ۲۴ ســپتامبر )۲ 
ــه  ــا »دویچ ــو ب ــود، در گفت وگ ــزار می ش ــاه( برگ مهرم
ــن  ــای بی ــه تنش ه ــرده ب ــر بی پ ــار دیگ ــان ب ــه« آلم ول
آنــکارا ـ برلیــن پرداخــت و انتقــاد شــدیدی بــه »رجــب 

ــرد. ــه، وارد ک ــور ترکی ــان«، رئیس جمه ــب اردوغ طی
شــولتز ضمــن اشــاره بــه »وضعیــت بــد« حقوق بشــر در 
ترکیــه، خطــاب بــه دو مصاحبه گــر »دویچــه ولــه« گفــت: 
اگــر شــما فــردا بــرای تهیــه گــزارش بــه ترکیــه برویــد، من 

نمی توانــم تضمیــن کنــم که دســتگیر نشــوید. 

بمبگذاریدرنجفآباد

 جزئیات کامل کشف بمب 
در شهرستان نجف آباد

ــات  ــرف جزئی ــف اش ــی ۸ نج ــکر زره ــده لش فرمان
کشــف بمــب در نجف آبــاد اصفهــان را تشــریح کــرد.

ســردار ســیف هللا رشــیدزاده بــا اشــاره بــه جزئیــات 
ــه مــاده منفجــره  خنثــی شــدن بســته مشــکوک ب
ایــن  داشــت:  اظهــار  نجف آبــاد  شهرســتان  در 
 ۲۲:۳۰ ســاعت  رأس  دارد.  صحــت  موضــوع 
ــک  ــه ی ــوند ک ــه می ش ــردم متوج ــب م یکشنبه ش
خــودروی هیونــدا در نقطــه ای پــارک شــده کــه 
چــراغ چشــمک زن دارد و پــس از آن پلیــس 11۰ در 
محــل حاضــر می شــود و در بررســی اولیــه متوجــه 
ــن ماشــین  ــر ای ــه بســته مشــکوکی زی می شــود ک

ــه اســت. ــرار گرفت ق
وی ادامــه داد: همــه نشــانه های ایــن بســته مبنــی 
بــر ایــن بــود کــه بمبــی در ایــن منطقــه کار گذاشــته 
شــده اســت. پــس از آن در تمــاس بــا لشــکر 
ــی در  ــای چــک و خنث ــه نیروه درخواســت شــد ک
ــا، در  ــای م ــن نیروه ــوند؛ بنابرای ــر ش ــل حاض مح
نیــم ســاعت نخســت، بــا اســتفاده از امکانــات 
و تجهیــزات تخصصــی، ســعی کردنــد کــه یــک 

ــد. ــاد کنن ــن را ایج ــای ام فض
ــح  ــرف تصری ــف اش ــی ۸ نج ــکر زره ــده لش فرمان
ــه  ــرل و منطق ــردم را کنت ــروی انتظامــی م ــرد: نی ک
را محصــور کــرد و بچه هــای چــک و خنثــی در 
مراحــل کاری مختلــف بــا اســتفاده از امکانــات 

ــد. ــاد کردن ــن را ایج ــای ام فض
وی بیــان کــرد: ایــن بســته مشــکوک بــود و درواقــع 
ــی داد؛  ــا نم ــه م ــک را ب ــکان ریس ــه، ام در آن لحظ
ــد  ــاش کردن ــه ســرعت ت ــا ب ــن نیروهــای م بنابرای

کــه بســته مشــکوک را از منطقــه خــارج کننــد.
ســردار رشــیدزاده افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بســته 
در ابتــدا بــاز نشــد، بــه دلیــل ریســک موجــود، بــه 

ســرعت از محــدوده خــارج شــد.
ــن بســته  ــن حــال، ای ــا ای ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــی  ــکل خاص ــرق و ش ــیم ب ــمک زن، س ــراغ چش چ
داشــت کــه احتمــال هرگونــه خطــر را مــی داد؛ 
بنابرایــن فرصــت بــاز کــردن آن نبــود و بــا امکانــات 
آن را از منطقــه خــارج کــرده و در بیــرون شــهر 

ــد. ــر کردن منفج
فرمانــده لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف بیــان کــرد: 
ایــن بســته، مشــکوک بــود و شــواهد و قرائــن 
ــره  ــواد منفج ــاوی م ــته ح ــه بس ــی داد ک ــان م نش

ــت. اس
در  امنیــت  حاضــر  حــال  در  اضافــه کــرد:  وی 
ــت  ــز تح ــه چی ــرار و هم ــاد برق ــتان نجف آب شهرس
کنتــرل اســت و هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد. 
همچنیــن دادســتان اصفهــان گفــت: بمــب صوتــی 
بــر حســب  اصفهــان  نجف آبــاد  در  کشف شــده 
ــا مســائل  بررســی ها و گزارش هــای اولیــه مرتبــط ب
ــخصی  ــری ش ــال انتقام گی ــوده و احتم ــی نب امنیت

ــود دارد. وج
ــن  ــر گفــت: ای ــن خب ــا اعــام ای حســن رحیمــی ب
ــی  ــدرت تخریب ــار و ق ــوده، آث ــی ب ــه صوت ــب ک بم
ــم  ــی ه ــهید حجج ــزل ش ــا من ــه ب ــته و البت نداش

ــت. ــته اس ــه داش فاصل
وی افــزود: ایــن بمــب صوتــی در زیــر خــودرو 
شــخصی یکــی از اهالــی ســاکن در آن منطقــه 
تعبیــه شــده و بــر حســب گزارش هــا  احتمــال 
ــر  ــد نظ ــئله م ــن مس ــخصی در ای ــری ش انتقام گی

ــت. ــوده اس ب
دادســتان اصفهــان تأکیــد کــرد: کار شناســایی 
ــا بررســی  ــا افــراد متهــم در ایــن موضــوع ب فــرد ی
دوربین هــای حاضــر در منطقــه آغــاز شــده و ادامــه 

دارد.

سرمقاله

»شهر وارونه« در قرآن کریم
استاد دانشگاه

دکتر محمدجواد قاسمی

ــه شــدن  ــا وارون ــه شــدن انســان ی ــه وارون در اینک
ــات  ــه چــه معناســت، مفســران بیان دل و چشــم ب
گرانبهــای مفصلــی دارنــد و اغلــب بــه ســخن 
کــه  کرده انــد  اشــاره  علیه الســام  امیرمؤمنــان 
ــه دل نیــک  ــد: »آن کــه کارهــای خــوب را ب فرمودن
نشــمارد و کارهــای زشــت را بــه دل ناپســند نشــمرد، 
چنــان واژگونــه شــود کــه بــاالی او پاییــن و پاییــن 
او بــاال می  گــردد. )تفســیر الصافــی؛ ج ۲؛ ص 1۴9(

کنایــه اســت از اینکــه عقــل و قلــب او اســیر شــهوت 
و هــوا و هــوس او خواهنــد شــد.

ــه »َو اْلُمْؤَتِفکــَة َأْهــَوی« )نجــم:  ــاره شــهر وارون درب
59( نیــز اغلــب بــه قــوم لــوط اشــاره کرده انــد کــه 
ــذاب  ــوان ع ــه عن ــل و ب ــا توســط جبرائی شــهر آن ه

وارونــه شــده اســت.
آیــات شــاید  بــه مجمــوع این گونــه  نــگاه  بــا 
ــه  ــم ک ــتنتاج کنی ــی را اس ــه کل ــن نتیج ــم ای بتوانی
ــه ای  ــان های وارون ــکل یافته از انس ــه ش ــهر وارون ش
اســت کــه چشــم و قلبشــان حقایــق را وارونــه 
ــهر  ــه، ش ــهر وارون ــارز آن ش ــداق ب ــد و مص می بین

ــت. ــوط اس ــوم ل ق
ــت جنســیتی، آزادی  ــن شــهر عدال شــعار مــردم ای
جنســی، بی بنــد و بــاری، آمــوزش مســائل جنســی 
و برنامــه توســعه پایــدار و قــرارداد ۲۰۳۰ بــه شــکل 
قدیمــی آن اســت کــه هــر گروهــی کــه آن را 
ــر  ــد پیامب ــول نداشــته باشــند، مانن ــا قب ــد ی نپذیرن
ــوند؛  ــراج ش ــهر اخ ــد از ش ــواده اش بای ــی و خان اله

ــل: 56( ــند. )نم ــاک باش ــد پ ــون می خواهن چ
ــد.  ــه می بینن ــز را وارون ــن شــهر همــه چی ــی ای اهال
ــا را ارزش  ــد ارزش ه ــد ارزش و ض ــا را ض ارزش ه

می پندارنــد.
در ایــن شــهر جابه جایــی عشــق و نفــرت، دوســت 

و دشــمن، حــق و باطــل، آشــکارا دیدنــی اســت.
ــا  ــی ی ــن قوم ــم از چنی ــاه می بری ــد پن ــه خداون ب

گرایــش و خوش بینــی بــه چنیــن تفکراتــی.

اتمــی گفــت:  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
ــکا  ــت آمری ــه دول ــکارا خصمان ــرش آش نگ
ــی  ــی و اقدامات ــت های تخریب ــز سیاس و نی
ــته ای  ــق هس ــف تواف ــدف تضعی ــا ه ــه ب ک
و جلوگیــری از منافــع مشــروع ایــران از 
آن  محدودیــت  بــدون  و  اجــرای کامــل 
صــورت می پذیــرد، مخالــف متــن و روح 

ــت. ــام اس برج
ــرژی  ــازمان ان ــس س ــی، رئی ــر صالح علی اکب
ــس  ــصت ویکمین کنفران ــران، در ش ــی ای اتم
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــی آژان عموم
ــته ای  ــق هس ــای تواف ــه طرف ه ــت: هم گف
ــه آن  ــد و ب ــظ کنن ــجام آن را حف ــد انس بای
بــدون  طرف هــا  همــه  باشــند.  متعهــد 
اســتثنا، بایــد در ایــن زمینــه پاســخگو بــوده 
ــه  ــه ب ــد صادقان ــا بای ــک از طرف ه ــر ی و ه
تعهــدات خــود پایبنــد باشــد تــا ایــن توافــق 
بی عیــب، در مســیر درســت و عملیاتــی 

ــد. ــی بمان باق
صالحــی در کنفرانــس عمومــی آژانــس 
ــروز در  ــه از دی ــی ک ــرژی اتم ــی ان بین الملل
ــوری  ــت: جمه ــرده، گف ــه کار ک ــاز ب ــن آغ وی
پیگیــری  چارچــوب  در  ایــران،  اســامی 
برنامــه صلح آمیــز هســته ای خــود، بــر 
ــعه  ــال توس ــاوری در ح ــاخت ها و فن زیرس
و  جــوان  انســانی  نیــروی  همچنیــن  و 
تولیــد  بســیار مســتعد خــود در جهــت 
ــز  ــای صلح آمی ــایر کاربرده ــز س ــرق و نی ب
ــرده                     ــه ک ــاورزی تکی ــامت و کش ــامل س ش

ــت. اس
ــته ای در  ــرق هس ــه ب ــا عرض ــزود: ب وی اف
ــرداری  ــق بهره ب ــور از طری ــرژی کش ــبد ان س

از اولیــن واحــد نیــروگاه بــرق بوشــهر، 
برنامه هایــی بــرای افزایــش ســهم آن از 
طریــق ســاخت واحدهــای دوم و ســوم در 
ــوده و همچنیــن گام مهمــی  دســت اجــرا ب
ــه ای در  ــای گلخان ــش گازه ــوی کاه ــه  س ب

ــت. ــده اس ــته ش ــی برداش ــطح مل س
ــرژی  ــه ان ــا عرض ــرد: ب ــح ک ــی تصری صالح
انــرژی کشــور و  هســته ای در مجموعــه 
بــا بهره بــرداری کامــل از واحــد نخســت 
برنامه هایــی  بوشــهر،  اتمــی  نیــروگاه 
در جریــان اســت تــا از طریــق ســاخت 
نیــروگاه  واحدهــای  و ســومین  دومیــن 
همچنیــن  و  بیابــد  افزایــش  ســهممان 
درصــدد هســتیم تــا گام مهمــی نیــز در 
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــر کاه براب
در ســطح ملــی برداریــم. عــاوه بــر آن 
ســال های  در  رادیودارویــی  محصــوالت 
اخیــر بــه کشــورهای همســایه و دور صــادر 
ــدی  ــارزه ج ــه مب ــران درنتیج ــود. ای می ش

دســتاوردهای  ســرطان،  معضــل  علیــه 
ــکاری  ــف هم ــه  لط ــمندی را ب ــیار ارزش بس
فنــی بــا آژانــس داشــته اســت. کشــور مــن 
در انتظــار یــک همــکاری مؤثــر در ایــن 

ــت. ــه اس زمین
ــخنانش  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ صالح
گفــت: عــاوه بــر آن دســتاوردهای مربــوط 
در  کشــورم  مهــم  پیشــرفت های  بــه 
شــکافت  فنــاوری  مختلــف  زمینه هــای 
ورود  بــرای  را  الزم  اســاس  و گداخــت، 
بــه همکاری هــای مثمــر ثمــر متقابــل و 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــا کش ــه جانبه ب س
و  بین المللــی  ســطح  در  توســعه یافته  و 
در چارچــوب برنامه هــای همــکاری فنــی 

آژانــس ایجــاد کــرده اســت.
 آمانو: ایران تحت شدیدترین

رژیم راستی آزمایی است
ــران  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــو ب ــا آمان یوکی
ــای  ــدیدترین نظارت ه ــت ش ــون تح هم اکن
هســته ای قــرار دارد، گفــت: ایــران تعهــدات 
ــرده  ــرا ک ــام اج ــود را در برج ــته ای خ هس

ــت. اس
یوکیــا آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی 
ــی، در شــصت ویکمین نشســت  ــرژی اتم ان
ــال  ــس س ــت: از کنفران ــس گف ــاالنه آژان س
گذشــته تاکنــون مــا بــه راســتی آزمایی 
ــته ای  ــدات هس ــرای تعه ــر اج ــارت ب و نظ
ایــران در چارچــوب برجــام ادامــه داده ایــم.

وی افــزود: تعهداتــی کــه ایــران در چارچــوب 
ــال  ــت، در ح ــه اس ــده گرفت ــه عه ــام ب برج
اجــرا شــدن اســت. ایــران هم اکنــون تحــت 
شــدیدترین رژیــم راســتی آزمایی هســته ای 

قــرار دارد.
بــه  همچنیـــن  آژانـــس  گفــت:  آمانــو 
راســتی آزمایی ایــران مبنــی بــر اســتفاده 
نکــردن از مــواد هســته ای اعام شــده در 
قراردادهــای امنیتــی ادامــه خواهــد داد. 
آژانــس بــه بررســی وجــود مــواد و اقدامــات 
می دهــد. ادامــه  اعام نشــده  هســته ای 

مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمـــی 
ایــن کنفرانــس  کاری  روز  نخســـتین  در 
گزارشــی دربــاره فعالیت هــا و دســتاوردهای 
ایــن نهــاد بین المللــی در ســال گذشــته 

ــه کــرد. ارائ
ــدت 5 روز در  ــه م ــه ب ــس ک ــن کنفران در ای
ــی در  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــر آژان مق
ــاره  ــرکت کنندگان درب ــه دارد، ش ــن ادام وی
موضوعــات مختلفــی از جملــه افزایــش 

زمینــه  در  بین المللــی  همکاری هــای 
ایمنــی هســته ای، تقویــت فعالیت هــای 
و  فنــاوری  علــوم،  بــا  مرتبــط  آژانــس 
ــه  ــن برنام ــته ای و همچنی ــای هس کاربرده
ــو  ــث و گفت وگ ــس بح ــی آژان ــکاری فن هم

ــرد. ــد ک خواهن
ســازمان  رئیــس  صالحــی،  علی اکبــر 
ــی  ــی عال ــه در رأس هیئت ــی ک ــرژی اتم ان
بــه ویــن ســفر کــرده اســت، ضمــن شــرکت 
و ســخنرانی در شــصت ویکمین نشســت 
بین المللــی  آژانــس  عمومــی  ســالیانه 
انــرژی اتمــی کــه بــا حضــور وزیــران انــرژی 
ــک  ــدت ی ــه م ــو ب ــورهای عض ــی کش اتم
ــان خــود  ــا همتای ــزار می شــود، ب ــه برگ هفت
در کشــورهای روســیه، چیــن و ... جداگانــه 

دیــدار می کنــد.

صالحی در شصت ویکمین نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی:

نگرش خصمانه آمریکا، مخالف متن و روح برجام است

ادامه از صفحه اول

وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه عملکــرد اســتانداران مــورد 
ارزیابــی قــرار می گیــرد، گفــت: جابه جایــی اســتانداران 
ایجــاد  و  دولــت  برنامه هــای  اجــرای  هــدف  بــا 

هماهنگــی بیشــتر در اســتان ها انجــام می شــود.
 عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور، در بــدو 
ــه اســتان هرمــزگان و در محــل فــرودگاه شــهر  ورود ب
بندرعبــاس بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه ارزیابــی ای کــه از عملکــرد 
ــه  ــر اســاس درخواســت هایی ک ــم و ب اســتانداران داری
تعــدادی از اســتانداران داشــته اند کــه تمایــل دارنــد در 
اســتان ها و دســتگاه های دیگــری خدمــت کننــد، امــر 

ــت. ــام اس ــال انج ــرات در ح ــی و تغیی جابه جای
ــرات اســتانداران اجــرای  ــزود: در تغیی ــه اف وی در ادام

برنامه هــای دولــت، ایجــاد هماهنگــی بیــن همــه 
مســئوالن اســتان و تعامــل ســازنده و مثبــت در جهــت 
ــر  ــتان ها مدنظ ــت اس ــری از ظرفی ــدی حداکث بهره من

اســت.
ــزگان دارای  ــتان هرم ــه اس ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش وزی
ــتر  ــد از آن بیش ــه بای ــت ک ــیاری اس ــای بس ظرفیت ه
اســتفاده شــود، گفــت: اســتاندار جدیــد هرمــزگان، 
ــا  ــتند و ب ــیاری هس ــه بس ــی، دارای تجرب ــای همت آق
ــی  ــتانداری قبل ــه در دوره اس ــه ای ک ــه اندوخت ــه ب توج
ــات  ــی از تجربی ــا ترکیب ــد ب ــدوارم بتوانن ــتند، امی داش
گذشــته و بهره منــدی از ظرفیت هــای ایــن اســتان 
ــه  ــه مــردم خــوب ایــن اســتان ارائ خدمــات بهتــری ب

ــد. دهن

امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
ــور  ــش کش ــان ش ــپ در می ــکای ترام ــت: آمری ــس گف مجل
ــه  امضاکننــده توافــق هســته ای، در حــال حاضــر مشــغول ب
نقــض صریــح برجــام اســت و اظهــارات هوشــمندانه مقــام 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــان دهنده جدی ــری، نش ــم رهب معظ

ــود. ــودش ب ــی خ ــع مل ــاع از مناف ــران در دف ای
عاءالدیــن بروجــردی، نماینــده مــردم بروجــرد، بــا اشــاره بــه 
اظهــارات روز گذشــته مقــام معظــم رهبــری دربــاره واکنــش 
ایــران مبنــی بــر هــر گونــه حرکــت نادرســت آمریــکا در برجام 
گفــت: فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــری در تمــام مقاطــع 

زمانــی، حکیمانــه، هوشــمندانه و قاطعانــه بــوده اســت.
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
ــان  ــکای ترامــپ در می ــدم آمری ــرد: معتق ــد ک ــس تاکی مجل

شــش کشــور امضاکننــده توافــق هســته ای، در حــال حاضــر 
مشــغول بــه نقــض صریــح برجــام اســت و اظهــارات 
ــت  ــان دهنده جدی ــری، نش ــم رهب ــام معظ ــمندانه مق هوش
جمهــوری اســامی ایــران در دفــاع از منافــع ملــی خــودش 
بــود و همچنیــن ایــن سیاســت، سیاســتی اســت کــه 
امیدواریــم بــا جدیــت و قاطعیــت مــورد توجــه دولــت قــرار 

ــرد. گی
ــور  ــا حض ــم ب ــن امیدواری ــرد: همچنی ــح ک ــردی تصری بروج
آقــای رئیس جمهــور و وزیــر امــور خارجــه در ســازمان ملــل 
و فرصتــی کــه بــا حضــور همــه مســئوالن و عمــده کشــورها 
اعــم از امضاکننــدگان توافــق هســته ای فراهــم شــده، دفــاع 
ــن  ــه بهتری ــن عرصــه سیاســی ب ــکا در ای ــا آمری ــه ب و مقابل

شــکل انجــام شــود.

 اظهارات هوشمندانه مقام معظم رهبری 
نشان دهنده جدیت ایران است

 تغییر استانداران با هدف 
ایجاد هماهنگی بیشتر انجام می شود
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،،
علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان 
انــرژی اتمــی کشــورمان، در شــصت  
و یکمیــن نشســت عمومــی آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی طی سخنانی بر 
پایبنــدی همــه اعضا به تعهداتشــان 
مشــترک  اقــدام  جامــع  برنامــه  در 

)برجــام( تأکیــد کــرد

حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
در  کشــورمان،  رئیس جمهــور  روحانــی، 
ــکا  ــم آمری ــان مقی ــی ایرانی ــع صمیم جم
گفــت: مــا بــرای ســاختن ایــران اســامی 
گیتــی  سراســر  ایرانیــان  همــه  بــه 
ــداده  ــه دل ــی ک ــه ایرانیان ــم و هم نیازمندی
ایــران و عاشــق وطــن خودشــان هســتند 
بایــد در آینــده ایران ســهم داشــته باشــند. 
ــت و  ــران اس ــت ای ــه مل ــران از آن هم ای
هیچ کــس در ایرانــی بــودن، نمی توانــد 
ــر هســتم. ــران ایرانی ت ــد مــن از دیگ بگوی

همان طــور  تاکیــد کــرد:  رئیس جمهــور 

هم پــای  خــارج  مقیــم  ایرانیــان  کــه 
ایرانیــان داخــل، بــرای تعییــن سرنوشــت 
آینــده کشــور در پــای صندوق هــای رای 
ــور  ــت حض ــور ۲9 اردیبهش ــات پرش انتخاب
ــون  ــد، اکن ــی کردن ــد و افتخارآفرین یافتن
نیــز بایــد در پــای صنــدوق تعامــل بــا 
ــاوری  ــی و فن ــای علم دانشــگاه ها، پارک ه
و  تجــاری  اقتصــادی،  بخش هــای  و 

یابنــد. ســرمایه گذاری حضــور 
هیئــت   1۰5 حضــور  بــه  رئیس جمهــور 
و  مختلــف  کشــورهای  از  خارجــی 
مراســم  در  بین المللــی  ســازمان های 

تحلیــف اشــاره و آن را بــه معنــای احتــرام 
ــران  ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــی ب ــه جهان جامع
دانســت و گفــت: امــروز در شــرایط بســیار 
هســتیم.  دوازدهــم  دولــت  در  بهتــری 
ــردم  ــت م ــا حمای ــا ب ــت تازه نفــس م دول
ــا  ــه زمینه ه ــاط تری در هم ــای بانش گام ه
برخواهــد داشــت. مــا امــروز در زمینــه 
ــادی  ــه اقتص ــان و در زمین ــا جه ــط ب رواب
شــرایطی بــه مراتــب بهتــر از دیــروز داریم.
ــام  ــه »برج ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
ــان  ــا و جه ــه م ــی منطق ــخ سیاس در تاری
ــت  ــه دول ــود، چ ــد ب ــده خواه ــواره زن هم

یــا  باشــد  خوشــحال  آمریــکا  فعلــی 
نگــران«، اظهــار داشــت: برجــام، یــک 
ــه  ــت قطعنام ــا حمای ــه ب ــق چندجانب تواف
ــت و  ــل اس ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ــوان  ــه عن ــی ب ــت جهان ــح امنی ــرای صل ب
ــام  ــان اع ــه جهانی ــه ب ــت ک ــادگاری اس ی
کــرد کــه مســائل پیچیــده بین المللــی 
ــل  ــل و فص ــل ح ــره قاب ــز مذاک ــای می پ

ــت. اس
در  ایــران  ملــت  گفــت:  رئیس جمهــور 
چارچــوب برجــام ثابــت کــرد دروغ نگفتــه 
و نخواهــد گفــت و همــواره بــر عهــد خــود 

پایبنــد اســت. خــارج شــدن از برجــام بــه 
ــن  ــد روش ــتن تعه ــا گذاش ــر پ ــای زی معن
سیاســی یــک دولــت اســت و بــرای 
کســی افتخــار نیســت. ایرانیــان در طــول 
ــن و  ــای دی ــاس آموزه ه ــر اس ــخ و ب تاری
فرهنگشــان همــواره بــر عهــد خــود اســتوار 
بوده انــد و تــا زمانــی کــه طــرف مقابــل بــه 
ــض  ــچ گاه ناق ــد، هی ــد باش ــدش پایبن عه
تعهــد نخواهنــد بــود؛ امــا اگــر طــرف مقابل 
ــد،  ــت باش ــوق مل ــل حق ــد در مقاب بخواه
ــران هــم پاســخ مقتضــی  ــت ای حتمــا مل

ــد داد. خواه

روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان مقیم آمریکا: 

 برجام ،یک توافق چندجانبه با حمایت 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است 

مشــاور  والیتــی،  علی اکبــر 
در  رهبــری  معظــم  مقــام 
امــور بین الملــل، در دیــدار بــا 
نیوژیــن چــون، رئیــس مؤسســه 
چیــن،  خاورمیانــه  مطالعــات 
ــران و  ــط ای ــه رواب ــان اینک ــا بی ب
ــت،  ــردی اس ــط راهب ــن رواب چی
روابــط  گســترش  از  گفــت: 

دو کشــور اســتقبال می کنیــم و نقــش موسســه 
ــط  ــعه رواب ــه در توس ــردی خاورمیان ــات راهب مطالع
بین المللــی و منطقــه ای دو کشــور مؤثــر اســت.

وی افــزود: آنچــه مســلم اســت وجــود زمینــه توســعه 
ــن خصــوص  ــه در ای ــن دو کشــور اســت ک ــط بی رواب
زمینــه  در  بلکــه  دوجانبــه،  حوزه هــای  در  نه تنهــا 
ــز شــرایط  ــی نی ــه ای و بین الملل ــای منطق همکاری ه

فراهــم اســت.
زمینــه  در  کشــور  دو  دیدگاه هــای  افــزود:  وی 
ــق اســت و  ــا منطب ــه یکدیگــر نزدیــک ی منطقــه ای ب
ــور را  ــط دو کش ــعه رواب ــرورت توس ــوع ض ــن موض ای

می کنــد. بیشــتر 
مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور بین الملــل بــا 
بیــان اینکــه هرچــه زمــان می گــذرد ضــرورت توســعه 
روابــط دو کشــور بیشــتر می شــود، گفــت: بــه تدریــج 
ــیا  ــمت آس ــه س ــی ب ــت های بین الملل ــل سیاس ثق
ــران در  ــرق و ای ــن در ش ــه چی ــرده ک ــدا ک ــل پی تمای

غــرب آســیا، هــر دو محور هــای 
ــوالت  ــرای تح ــی ب ــیار مهم بس
قــاره ای و بین المللــی هســتند.

ــوال  ــه س ــخ ب ــی در پاس والیت
درخصــوص  چینـــی  مقــام 
کشــور  دو  روابـــط  ارزیابــی 
پــس از ســفر رئیس جمهــور 
چیــن بــه ایــران اظهــار داشــت: 
ــط  ــعه رواب ــه توس ــل ب ــن تمای ــه چی ــه ک همان گون
راهبــردی دارد، جمهــوری اســامی ایــران هــم، چنیــن 
تمایلــی دارد و دو طــرف در ایــن زمینــه توافقــات 
ارزشــمندی دارنــد کــه البتــه موانعــی هــم وجــود دارد 

ــرد. ــاش ک ــد ت ــا بای ــع آن ه ــرای رف و ب
بین المللــی،  روابــط  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرف  ــم دو ط ــوارد مه ــه م ــرد: از جمل ــان ک خاطرنش
جــاده ابریشــم اســت کــه ضــرورت توســعه تعامــات 
و به ویــژه نقــش تاریخــی ایــران مــورد توجــه اســت 
 کــه بایــد در ایــن زمینــه گفت وگوهــا را توســعه 

داد.
ــز  ــن چــون، رئیــس مرک ــدار نیوژی ــن دی ــه ای در ادام
مطالعــه خاورمیانــه چیــن، بــا اشــاره بــه ســفر ســال 
ــت: در  ــران گف ــه ای ــن ب ــور چی ــته رئیس جمه گذش
ــن دو  ــتراتژیکی بی ــای اس ــفر موافقت نامه ه ــن س ای
کشــور منعقــد شــد کــه بــه تســریع در توســعه روابــط 

دو کشــور انجامیــد.

تشــخیص  مجمــع  عضــو   
مصلحــت نظــام گفــت: بــرای 
آ قازادگــی  پدیــده  بــا  مبــارزه 
نیازمنــد قانونگــذاری هســتیم؛ 
البتــه بیشــترین بــار تأثیرگــذاری 
ــئوالن  ــه مس ــت ب ــن وضعی در ای

می شــود.  مربــوط  اجرایــی 
مجتهــدی  محســن  آیــت هللا 

ــده  ــا پدی ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــان اینک ــا بی ــتری ب شبس
ــرد:  ــد ک ــد قانونگــذاری هســتیم، تأکی آ قازادگــی نیازمن
بــه  ایــن وضعیــت  تأثیرگــذاری در  بــار  بیشــترین 
مســئوالن اجرایــی مربــوط می شــود و بهتریــن قوانیــن 

هــم در قــرآن آمــده، ولــی اجــرا نمی شــود.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح کــرد: 
ــی  ــود، ول ــب ش ــس تصوی ــن در مجل ــن قوانی ــر ای اگ
ــه ای  ــیم، نتیج ــاهد دور زدن آن باش ــرا ش ــام اج در مق
ــد قوانیــن محکــم  نخواهیــم گرفــت؛ بنابرایــن هــم بای
بــوده و هــم اجــرای قوانیــن طــوری باشــد کــه تبعیــض 

در کار نباشــد.
ــا  ــارز ب ــت مب ــه روحانی ــزی جامع ــورای مرک ــو ش عض
اشــاره بــه اینکــه بعضــی از قوانیــن ایجــاب می کنــد کــه 
تبعیــض نباشــد، بیــان داشــت: متأســفانه شــاهدیم کــه 
در ایــن مــوارد هــم قوانیــن زیــر پــا گذاشــته می شــود 
ــن  ــئوالن ای ــان و مس ــع مجری ــی مواق ــم در بعض و ه

ــد. ــود می آورن ــه وج ــا را ب تبعیض ه

فرمایشــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  خمینــی)ره(  امــام  از 
مــا  کــه  می فرمودنــد  ایشــان 
ادعــا نمی کنیــم کــه حکومــت 
فقــط  االن  داریــم،  اســامی 
ایــران  در  اســام  از  نســیمی 
امیدواریــم  و  گرفتــه  وزیــدن 
روزی برســد تــا همــه شــاهد 

باشــیم. اســام  احــکام  اجــرای 
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه هنــوز در حکومــت 
ــوی  ــت عل ــد و شــاید، حکوم ــه بای ــور ک اســامی آن ط
ــم،  ــی کنی ــن تأس ــه امیرالمؤمنی ــا ب ــه ت ــکل نگرفت ش
ــل،  ــراد فاض ــه اف ــم ک ــرف می بینی ــک ط ــت: از ی گف
از  کــه  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  و  هنرمنــد 
ــد و  ــکار مانده ان ــتند، بی ــوردار هس ــتگی الزم برخ شایس
از طرفــی دیگــر افــرادی کــه بــه شــخصیت ها انتســاب 
ــه ســمت هایی  ــازی ب ــول دادن و پارتی ب ــد، از راه پ دارن
می رســند کــه ایــن وضعیــت در حکومــت اســامی 
جــای تأســف دارد و بــا حکومــت علــوی بســیار فاصلــه 

دارد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خاطرنشــان 
کــرد: اگــر بنــا بــر فرمایــش قــرآن کــه همــه را دعــوت 
بــه مســاوات کــرده، همــه در برابــر قانــون برابــر باشــند، 
ــواری در  ــازی و رانت خ ــض، پارتی ب ــاهد تبعی ــر ش دیگ

جامعــه نخواهیــم بــود.

آیت هللا مجتهدی شبستری:

برای مبارزه با آ قازادگی، نیازمند قانونگذاری هستیم
والیتی مطرح کرد:

تمایل ایران و چین به توسعه روابط راهبردی بین دو کشور



فناوری
مانیتوری از آینده

کمپانــی  از   UP3218K اولتراشــارپ صفحه نمایــش 
بــرای  معمــوال  اســت.  آینــده  از  مســافری  دل، 
بیشــتر فناوری هــای جدیــدی کــه عرضــه می شــود 
مکمل هایــی نیــز وجــود دارد؛ ولــی در ایــن مــورد 
ــی  ــد از تمام ــه بتوان ــی ک ــردن محتوای ــدا ک ــاص، پی خ
ــد، دور از  ــش اســتفاده کن ــن صفحــه نمای پتانســیل ای
ــن  ــن ۷۶8۰ در ۴32۰، ای ــا رزولوش ــت. ب ــترس اس دس
 8K صفحه نمایــش اولیــن محصــول بــا رزولوشــن
و  دل کارایــی   UP3218K .اســت بــازار  در  موجــود 
زیبایــی بصــری باالیــی دارد؛ ولــی بــرای اســتفاده از این 
محصــول، نیازمنــد کارت  گرافیکــی بســیار قــوی هســتید 
و بایــد توانایــی پرداخــت قیمــت گــزاف صفحه نمایــش 
ــا  را نیــز داشــته باشــید. همچنیــن بــرای کنــار آمــدن ب
ــر و  ــد صب ــوا، بای ــه  محت ــود در زمین ــتی های موج کاس

ــد. ــرج دهی ــه خ ــی ب ــه فراوان حوصل

 دوربین IV RX10 سونی 
رونمایی شد

دوربیــن عکاســی IV RX1۰ ســونی بــا قابلیــت فوکــوس 
عکاســی  و ســرعت  فــاز  تشــخیص دهنده   خــودکار 
ــا نــرخ 2۴ فریــم بــر ثانیــه معرفــی  پشــت ســر هــم ب

شــد. 
ــوس  ــریع ترین فوک ــا س ــی IV RX1۰ ب ــن عکاس دوربی
ــان انجــام آن فقــط  ــه زم ــان ک ــد در جه خــودکار هیبری
ــر  ــت تصاوی ــه ثب ــادر ب ــد، ق ــول می کش ــه ط ۰.۰3 ثانی
پشــت ســر هــم بــا ردیابــی کامــل 31۵ نقطــه  تشــخیص 
ــک  ــی اتوماتی ــودکار )AF( و نورده ــوس خ ــاز در فوک ف
)AE( اســت. نقــاط مربــوط بــه فوکــوس خــودکار 
ــه را  ــم صحن ــد از فری ــدودا ۶۵ درص ــاز ح ــخیص ف تش

پوشــش می دهنــد. 
دوربین هــای  جــزو   IV  RX1۰ عکاســی  دوربیــن 
بریــج )Bridge( محســوب می شــود. ایــن نــوع از 
دوربین هــای عکاســی، بیــن دوربین هــای SLR و 
ــودن  ــر دارا ب ــاوه ب ــه ع ــد ک ــرار می گیرن ــت ق کامپک
دارای   SLR دوربین هــای  دســتی  کنترل هــای 
دوربیــن  هســتند.  زیــادی  بزرگ نمایــی  قابلیــت 
ــا محــدوده   ــا ۶۰۰ میلیمتــری ب ــز 2۴ ت ــه لن یادشــده ب
گشــودگی دیافراگــم F/2.۴ تــا F/۴ از ســری تــی 
اِســتار )*T( بــا طراحــی Vario Sonnar شــرکت 
زایــس آلمــان مجهــز شــده اســت. فــروش دوربیــن 
ــر  ــاه مه ــت 1۶۹۹ دالر از م ــا قیم ــی IV RX1۰ ب عکاس

ــد. ــد ش ــروع خواه ــر( ش )اکتب

سرعت دانلود تراشه کرین 970 
به 1.2 گیگابیت بر ثانیه رسید

روی چیپ ســت  انجام شــده  تســت  جدیدتریــن  در 
کریــن ۹۷۰ هــواوی، ســرعت دانلــود ایــن پردازنــده بــه 
1.2 گیگابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت. شــاید بپرســید 
ــه انتظــار مــی رود در گوشــی  ــن ۹۷۰ ک ــه تراشــه  کری ک
هــواوی میــت 1۰ مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، چگونــه در 
ــن چیپ ســت ســاخت  ــن و قدرتمندتری ــر جدیدتری براب
ــه پیداســت  ــرد؟ آن طــور ک ــت خواهــد ک ــکام، رقاب کوال
اســنپدراگون 83۵ از نظــر ســرعت دانلــود در جایگاهــی 
پایین تــر از تراشــه  کریــن ۹۷۰ قــرار دارد؛ زیــرا پردازنــده  
ــتیبانی  ــود پش ــرای دانل ــکام از Cat. 1۶ ب ــاخت کوال س
می کنــد. بــرای مقایســه بایــد اشــاره کنیــم کــه نهایــت 
ــک  ــادل ی ــه می شــود مع ــا Cat. 1۶ ارائ ــه ب ســرعتی ک

گیگابیــت بــر ثانیــه اســت.

کوتاه اخبار 

احتمال توقف تولید 20 مدل خودرو 
در سال آینده

بــا توجــه بــه مصوبــه افزایــش تعــداد اســتانداردهای 
خودرویــی از ۵1 بــه 83 مــورد، احتمــال توقــف خــط 
ــی در  ــج گــروه خودروی ــد 2۰ مــدل خــودرو از پن تولی

دی مــاه ســال 13۹۷ وجــود دارد. 
پــس از ابــاغ مصوبــه افزایــش تعــداد اســتانداردهای 
خودرویــی بــه 83 مــورد، تصمیــم بــر ایــن شــد 
ــال 13۹۷  ــاه س ــا دی م ــد ت ــه نتوانن ــی ک خودروهای
تعــداد اســتانداردهای خودرویــی خــود را بــه 83 مورد 
ــوند؛  ــه ش ــد مواج ــط تولی ــف خ ــا توق ــد ب ــا دهن ارتق
ــتانداردهای  ــش اس ــه افزای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــه 83 مــورد در ســتاد  از ۵2 مــورد  خودرویــی 
سیاســتگذاری خــودرو بــا حضــور وزیــر صنعــت، 
ــی  ــوص چگونگ ــوب و درخص ــارت مص ــدن و تج مع

اجــرای ایــن اســتانداردها تصمیم گیــری شــد. 
الزم بــه ذکر اســت در راســتای افزایش اســتانداردهای 
ــن  ــه ای بی ــه 83 تفاهم نام ــورد ب ــی از ۵2 م خودروی
ســازمان ملــی اســتاندارد و وزارت صنعــت، معــدن و 
ــا اســتانداردها از نظــر  تجــارت مدنظــر قــرار گرفتــه ت
ــش از  ــن بی ــد؛ بنابرای ــش یاب ــت افزای ــداد و کیفی تع
نیمــی از 83 مــورد اســتاندارد مدنظــر از ابتــدای ســال 
جــاری کلیــد خــورده و 11 مــورد آن از ابتــدای دی مــاه 
ســال آینــده و 22 مــورد آن از ابتــدای دی مــاه ســال 

ــود.  ــی می ش 13۹۷ اجرای
بعضــی مدل هــای خودرویــی ســواری و بــاری ســبک 
در گــروه خودرویــی »پرایــد«، »پژو ۴۰۵«، »پرشــیا«، 
»زامیــاد« و ســری اولیــه »ســمند« کــه شــامل 
2۰ مــدل می شــوند، در لیســت خودروهایــی قــرار 
ــد کــه در صــورت رعایــت نکــردن اســتانداردهای  دارن
خودرویــی و نرســیدن تعــداد اســتانداردهای آن هــا بــه 
ــاه ســال  ــد در دی م ــف خــط تولی ــا توق ــورد ب 83 م

13۹۷ روبــه رو می شــوند.

 سیاست دولت، افزایش 
قدرت خرید مردم است

ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
مطلــب کــه سیاســت دولــت افزایــش قــدرت خریــد 
ــداز مســکن  مــردم از طریــق تقویــت صنــدوق پس ان
یکــم اســت، گفــت: اگرچــه بانک هــا مشــکاتی 
ــد  ــزان وام 8۰ درص ــد می ــم بای ــا معتقدی ــد، ام دارن
قیمــت مســکن را پوشــش دهــد، بهــره آن کاهــش و 

ــد.  ــش یاب ــت افزای ــان بازپرداخ مدت زم
و  راه  وزیــر  مســکن  معــاون  مظاهریــان،  حامــد 
ــات  ــازار معام ــت ب ــریح وضعی ــه تش ــازی ب شهرس
مســکن و سیاســت های آتــی وزارت راه و شهرســازی 
ــال  ــار س ــت: چه ــت و گف ــازار پرداخ ــم ب ــرای تنظی ب
ــورم  ــرخ ت ــر از ن ــکن پایین ت ــت مس ــه قیم ــت ک اس
بــوده و خریــداران واقعــی در بــازار حضــور پیــدا 
می کننــد و ایــن خبــر خوبــی بــرای خریــداران واقعــی 
مســکن اســت. بایــد درصــد افزایــش قیمــت مســکن 
ــش  ــر افزای ــرد. اگ ــه ک ــالیانه مقایس ــورم س ــا ت را ب
قیمــت مســکن پایین تــر از نــرخ تــورم باشــد، نشــان 
ــازار خالــی از دســت ســفته گران  می دهــد کــه ایــن ب
ــده اند  ــازار ش ــن ب ــی وارد ای ــداران واقع ــت و خری اس

کــه هم اکنــون این گونــه اســت. 
ــکن  ــازار مس ــر ب ــاه اخی ــد م ــوالت چن ــاره تح وی درب
گفــت: قیمــت مســکن و تعــداد معامــات انجام شــده 
ــد.  ــود نامی ــق و رک ــانگرهای رون ــوان پیش نش را می ت
افزایــش قیمــت مســکن در تهــران در پایــان مردادماه 
ــل  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ــاری نس ــال ج س

حــدود ۵.۶ درصــد بــوده اســت.

ساخت ایران

کالبر
شــرکت لبنیــات کالبــر در ســال 13۷3 بــا نــام شــرکت ســرمایه گذاری 
ــی  ــات اجرای ــه فعالیــت کــرد. در ســال 13۷۶ عملی نصرگســتر اراک شــروع ب
طــرح تولیــد پنیــر UF را شــروع و در ســال 13۷۹ اولیــن پــروژه بــه بهره بــرداری 
ــواع  ــد ان ــوط تولی ــا 1383 خط ــال های 13۷۹ ت ــی س ــپس در ط ــید و س رس
ماســت، دوغ، شــیر پاســتوریزه، شــیرهای طعــم دار و انــواع آب میــوه در 

بســته بندی های چندالیــه اســتریل بــه بهره بــرداری رســید. 
ــده از  ــین آالت واردش ــدرن و ماش ــزات م ــری از تجهی ــون بهره گی ــی چ عوامل
ــته بندی،  ــرفته بس ــتگاه های پیش ــا، دس ــان و ایتالی ــارک، آلم ــورهای دانم کش
مدیــران باتجربــه و ماهــر باعــث شــده تــا شــرکت لبنیــات کالبــر، فرآورده هایــی 
ــی از  ــد و یک ــه ده ــان ارائ ــران و جه ــتاندارد ای ــطح اس ــاال در س ــت ب ــا کیفی ب
شــاخص ترین تولیدکننــدگان محصــوالت لبنــی در کشــور شــود و توانســته در 
بــازار شــیر و لبنیــات کل کشــور جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص دهــد. 
کارخانــه در شــهرک صنعتــی شــماره یــک شهرســتان اراک در اســتان مرکــزی 
واقــع شــده و جمــع افــراد شــاغل در شــرکت 18۰ نفــر اســت. در ابتــدای ســال 
1383 نــام شــرکت بــه لبنیــات کالبــر تغییــر یافــت و نــوع شــرکت بــه ســهامی 
ــورس اوراق  ــده در ب ــرکت های پذیرفته ش ــت ش ــد و در لیس ــل ش ــام تبدی ع

بهــادار تهــران قــرار گرفــت.

انجمــن  کانــون  هیئت مدیــره  رئیــس 
اختصاصــی کشــور  صنفــی جایــگاه داران 
ــن  ــودن ارزش بنزی ــی نب ــاد از واقع ــا انتق ب
ــن  ــت ای ــش قیم ــتار افزای ــران، خواس در ای

فــرآورده نفتــی شــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، چنــدی 
ــای  ــی پخــش فرآورده ه ــش شــرکت مل پی
نفتــی اعــام کــرد کــه بــا ثبــت مصــرف 1۰۴ 
ــن  ــرف بنزی ــر مص ــزار لیت ــون و ۷۰۰ ه میلی
در روز شــانزدهم شــهریورماه، رکــورد مصــرف 

ــن امســال شکســته شــد.  بنزی
پیــش از ایــن بیشــترین مصــرف بنزیــن بــه 
روز 12 فروردین مــاه ۹۶ بــا میــزان حجــم 
ــر برمی گــردد.  ــون لیت ثبت شــده 1۰2.۴ میلی
نســبت  بــه  بنزیــن کشــور  اوج مصــرف 
ــورده  ــد خ ــرایطی کلی ــل در ش ــال های قب س
کــه ایــن روزهــا قیمــت نفــت دچار نوســانات 
ــی شــده و اقتصــاد کشــورهای  شــدید جهان
ــر  ــیلی را ه ــوخت فس ــن س ــه ای ــته ب وابس
ــن  ــد. بنابرای ــر می ده ــی تغیی ــه جهت روز ب
ــی  ــه منظــور صرفه جوی ــردم ب مســئوالن و م
مشــتقات  و  فرآورده هــا  در  حداکثــری 
نفتــی از جملــه بنزیــن بایــد تدابیــر الزم 
ــان از  ــا نش ــه آماره ــرا ک ــد؛ چ ــاذ کنن را اتخ
 ســیر صعــودی دنبالــه دار ایــن محصــول 

دارد.
 مصرف بنزین در شهریورماه 

رکورد زد
رئیــس هیئت مدیــره  رئیســی فرد،  ناصــر 
جایــگاه داران  صنفــی  انجمــن  کانــون 
کــرد:  اظهــار  این بــاره  در  اختصاصــی، 
مصــرف بنزیــن به نســبت شــهریورماه ســال 
گذشــته بــا افزایــش 8.۵ تــا ۹ درصــدی بــه 

ــر در روز  ــا 8۵ لیت ــه 82 ت ــط ب ــور متوس  ط
ــا  ــی از روزه ــه در بعض ــت؛ البت ــیده اس رس
میــزان مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی بــه ۹۰ 

ــود. ــیده ب ــم رس ــر ه ــون لیت میلی
متوســط  اینکــه  بیــان  بــا  رئیســی فرد 
ــر  ــای آخ ــور در هفته ه ــن کش ــرف بنزی مص
شــهریور امســال تــا 1۰۴ میلیــون لیتــر 
ــتان ها  ــی اس ــزود: در بعض ــیده، اف ــم رس ه
ــوه  ــن، فیروزک ــراز، قزوی ــاده ه ــه ج از جمل
و کــرج، مصــارف تعــدادی از جایگاه هــا، 
بــه  علــت تراکــم موجــود، منجــر بــه کمبــود 
ــن  ــی ای ــی شــد و همزمان ــای نفت فرآورده ه
ــیدن  ــان رس ــم، زم ــا ه ــا تعطیلی ه ــاق ب اتف
افزایــش  را  مراکــز  ایــن  بــه   ســوخت 

داد.
 تولید خودروی غیراستاندارد 

مقصر اصلی افزایش بنزین
از  یکــی  را  خــودرو  تولیــد  افزایــش  وی 
عوامــل مهــم در صعــود مصــرف بنزیــن 
دانســت و افــزود: هنــوز هــم شــاهد تولیــد 
خودروهایــی بــا مصــرف زیــاد هســتیم؛ 
ــه در  ــم ک ــی داری ــال خودروهای ــه  طــور مث ب
مســافت های 8۰ کیلومتــری بالــغ بــر 1۰ 
لیتــر بنزیــن مصــرف می کننــد کــه ایــن 
ــی  ــول و منطق ــه معق ــه هیچ وج ــوع ب موض

ــت.  نیس
انجمــن  کانــون  هیئت مدیــره  رئیــس 
صنفــی جایــگاه داران اختصاصــی ادامــه داد: 
ــل دیگــری  ــوا هــم، عام ــای ه ــش دم افزای
ــه  ــن اســت؛ چــرا ک ــزان مصــرف بنزی در می
از کولــر در خودروهــا، مصــرف  اســتفاده 
افزایــش  درصــد   2۷ تــا   2۵ را  ســوخت 

می دهــد. 

همچنیــن رئیســی فرد ترافیــک شــهری و 
ــی را از  ــل عموم ــل و نق ــودن حم ــل نب کام
دیگــر عوامــل افزایــش مصــرف بنزیــن 

دانســت.
 کمبودی در تأمین بنزین نداریم

ــر  ــود ذخای ــت وج ــه  عل ــرد: ب ــد ک وی تاکی
کافــی در تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز مــردم، 

ــم.  ــودی نداری ــه کمب هیچ گون
انجمــن  کانــون  هیئت مدیــره  رئیــس 
بیــان  اختصاصــی  جایــگاه داران  صنفــی 
ــا  ــخ ۵ ت ــود از تاری ــی می ش ــرد: پیش بین ک
ــرف  ــی مص ــد نزول ــاهد رون ــاه، ش 1۰ مهرم
ــر  ــون لیت ــه 8۰ میلی ــن و رســیدن آن ب بنزی

باشــیم.  در روز 

رئیســی فرد گفــت: در شــرایط فعلــی میــزان 
واردات روزانــه بنزیــن 2۵ تــا 3۰ میلیــون 

لیتــر اســت.
 قیمت بنزین باید واقعی شود

ــن  ــان اینکــه قیمــت بنزی ــا بی رئیســی فرد ب
از  برخــی  افــزود:  شــود،  واقعــی  بایــد 

ــردم را  ــی م ــت روان ــث وحش ــان بح مخالف
مطــرح می کننــد؛ در حالــی کــه شــواهد 
علمــی حاکــی از آن اســت کــه افزایــش 
قیمــت ایــن فــرآورده نفتــی تاثیــری کمتــر از 

یــک درصــد در ســبد خانــوار دارد. 
ــده  وی ادامــه داد: در دیگــر کشــورهای دارن
تمامــی  قیمــت  گازی،  و  نفتــی  ذخایــر 
بــه  طــوری  اســت؛  واقعــی  ســوخت ها 
آن هــا،  اقتصــادی  برنامه ریــزی  کــه 
مصرف کننــدگان را بــه مدیریت کننده هــای 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــای نفت فرآورده ه
رئیــس هیئت مدیــره کانــون انجمــن صنفــی 
جایــگاه داران اختصاصــی بیــان کــرد: بــا 
ــتفاده  ــی از سوءاس ــتم نظارت ــی سیس طراح
جلوگیــری کــرده و افزایــش قیمــت بــه 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــتی اجرای درس
ــوخت  ــه کارت س ــان اینک ــا بی ــی فرد ب رئیس
صرفه جویــی  در  نقشــی  ســهمیه بندی  و 
ــت:  ــت، گف ــد داش ــوخت نخواه ــرف س مص
هنــوز شــاهد بــه هم ریختگــی اجتماعــی 
ســوخت  قانــون کارت  اِعمــال  از  ناشــی 
ــهمیه بندی  ــوع س ــر ن ــه ه ــرا ک ــتیم؛ چ هس

و اســتفاده غیرمنطقــی بــرای محــدود کــردن 
نخواهــد  رانــت  و  نتیجــه ای جــز فســاد 

ــت. داش
 توسعه حمل و نقل عمومی و 

حذف تدریجی مصرف بنزین
از  جلوگیــری  راهکارهــای  دربــاره  وی 
افزایــش میــزان مصــرف بنزیــن گفــت: 
ــعه  ــن، توس ــت بنزی ــدن قیم ــی ش ــا واقع ب
حمــل و نقــل عمومــی و تأمیــن امنیــت 
صددرصــدی از ایــن بعــد، تک سرنشــینی 

مقــرون بــه صرفــه نخواهــد بــود. 
انجمــن  کانــون  هیئت مدیــره  رئیــس 
صنفــی جایــگاه داران اختصاصــی ادامــه داد: 
همچنیــن شــهرداری بــا چنــد منظــوره کــردن 
ــه  ــرای تســهیل در خدمات دهــی ب ــن ب اماک
ــهری و  ــفرهای درون ش ــم س ــردم از حج م
ــد  ــن خواه ــش مصــرف بنزی ــرو آن افزای پی

ــت.  کاس
رئیســی فرد در پایــان گفــت: عــاوه بــر 
ــوزش  ــازی و آم ــده، فرهنگ س ــوارد یادش م
در  مهمــی  تأثیــر  می توانــد  مــردم  بــه 
مصــرف درســت ســوخت داشــته باشــد.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی جایگاه داران اختصاصی:

قیمت بنزین در ایران 
واقعی نیست

ــاره  ــازار پیراهــن مشــکی دوب ــاه محــرم ب در آســتانه م
رونــق گرفتــه و می تــوان گفــت ایــن روزهــا در ویتریــن 
یــا  پیراهــن  پوشــاک  عرضــه  مغازه هــای  تمــام 

تی شــرت مشــکی وجــود دارد. 
مجتبــی درودیــان، رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان 
ــت:  ــکی، گف ــن مش ــازار پیراه ــت ب ــوص وضعی درخص
همــه ســاله بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای ســوگواری 
اباعبــدهللا، بــازار پیراهــن مشــکی رونــق می گیــرد؛ 
ــا بخشــی  ــل تولیدی ه ــاه قب ــک م ــه از ی ــه طــوری ک ب
از ظرفیــت خــود را بــه تولیــد ایــن مــدل پیراهــن 

می دهنــد.  اختصــاص 
ــاه محــرم  ــارن م ــل تق ــه دلی ــه داد: امســال ب وی ادام
ــکی،  ــن مش ــر پیراه ــاوه ب ــال ع ــرم س ــای گ ــا روزه ب
ــز  ــکی نی ــپرت مش ــای اس ــکی و مدل ه ــرت مش تی ش

ــود را دارد.  ــاص خ ــداران خ طرف
ــه کیفیــت پیراهن هــای مشــکی  ــا اشــاره ب ــان ب درودی
ــن و  ــدات چی ــار تولی ــازار در اختی ــی از ب ــت: بخش گف
ــاق  ــور قاچ ــه ط ــا ب ــه قســمتی از آن ه ــه اســت ک ترکی
وارد کشــور شــده و بعضــی کیفیــت خوبــی نــدارد و بــا 

ــازار پخــش شــده اســت.  قیمــت کــم در ب
ــا پارچــه و دوخــت  ــی ب ــرد: پیراهــن ایران وی اعــام ک
ــا  ــای ب ــان و پیراهن ه ــزار توم ــازار 3۰ ه ــه 2 در ب درج
دوخــت و پارچــه متوســط بیــن ۴۰ تــا ۵۰ هــزار تومــان 

ــود.  ــه می ش عرض
درودیــان ادامــه داد: پیراهــن مشــکی تولیــد داخــل بــا 
ــان عرضــه  ــزار توم ــا 8۰ ه ــن ۷۰ ت ــت بی ــن کیفی بهتری
ــی  ــی چین ــای معمول ــه نمونه ه ــی ک ــود؛ در حال می ش
و تــرک بیــن ۴۰ تــا ۵۰ هــزار تومــان عرضــه می شــود.

ــرو گفــت: یکــی از کارهــای بزرگــی  ــر نی معــاون آب و آبفــای وزی
کــه در دولــت دوازدهــم 
دنبــال خواهیــم کــرد و 
نیــز  ششــم  برنامــه  در 
پیش بینــی شــده، تأمیــن 
حق آبــه  رهاســازی  و 
 1۰.8( زیســت محیطی 
مکعــب(  متــر  میلیــارد 
در  نیــرو  وزارت  اســت. 
ایــن کار پیشــقدم شــده و 
ــط  ــا محی ــاره آب واقع درب
ســازمان  از  زیســتی تر 
عمــل  زیســت  محیــط 

کــرده اســت. 
رحیــم میدانــی، معــاون 

آب و آبفــای وزیــر نیــرو، در گفت وگــو بــا زیســت آناین بــا 
اعــام ایــن خبــر کــه مجــوز زیســت محیطی کوهرنــگ 3 در 
ــد شــدن اســت، گفــت: از تشــکل ها و  ــه اداری جهــت تمدی مرحل
NGO هایــی کــه دلســوزانه بــه فکــر محیــط زیســت هســتند، تقاضا 
دارم ایجــاد دغدغــه و نگرانــی نکننــد؛ چــرا کــه ایــن پــروژه مجــوز 
ــود و  ــد ش ــا تمدی ــد ت ــی می کن ــود را ط ــل اداری خ دارد و مراح

ــم.  ــاز کنی احــداث ســد را آغ
ــگ  ــت محیطی کوهرن ــوز زیس ــئله و مج ــن مس ــح ای وی در توضی
ــال  ــه 2۵ س ــوط ب ــروژه ای مرب ــگ 3، پ ــت: کوهرن ــار داش 3 اظه
قبــل اســت کــه ارزیابــی زیســت محیطی دارد و تنهــا ایــن مجــوز 

نیازمنــد تمدیــد اســت و مراحلــی اداری دارد و نمی شــود کــه 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــد نش تمدی
ســال ها  ایــن  طــول  در 
کیلومتــری   23 تونلــی 
ــام  ــه اتم ــده و ب ــر ش حف
اکنــون  اســت.  رســیده 
ســد کوهرنــگ 3 در حــال 

اجراســت. 
ادامــه  میدانــی  رحیــم 
یــک  عنــوان  بــه  داد: 
کارشــناس آب معتقــدم 
ایــن پــروژه هیــچ مشــکل 
و  نــدارد  زیســت محیطی 
ــه  ــان حق آب ــب هم در قال
یعنــی  زیســت محیطی 
1۰.8 میلیــارد متــر مکعــب، وقتــی آبــی را از رودخانــه کوهرنــگ بــه 
حــوزه زاینــده رود منتقــل کنیــم، قطعــا بــا روش هــای علمــی نیــاز 

می شــود.  رهاســازی  رودخانــه  زیســت محیطی 
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از کارهــای بزرگــی کــه در دولــت 
نیــز  ششــم  برنامــه  در  و  کــرد  خواهیــم  دنبــال  دوازدهــم 
ــت محیطی  ــه زیس ــازی حق آب ــن و رهاس ــده، تأمی ــی ش پیش بین
)1۰.8 میلیــارد متــر مکعــب( اســت. وزارت نیــرو در ایــن کار 
پیشــقدم شــده و دربــاره آب واقعــا محیــط زیســتی تر از ســازمان 
 محیــط زیســت عمــل کرده ایــم و در انتظــار تصمیــم آن هــا 

نماندیم.

عبــاس شــوکتی، کارشــناس، گفــت: آمــار 2.۵ میلیــون خانــه خالــی کــه 
از طــرف مســئوالن اعــام 
تردیــد  مــورد  می شــود، 
اســت؛ چــرا کــه بعضــی 
بــه  واحدهــای مســکونی 
دلیــل »خانــه دوم بــودن 
ــات  ــدن اوق ــدف گذران ــا ه ب
»فرســوده  یــا  فراغــت« 
بــودن« خالــی هســتند. 

ــان  ــا بی ــوکتی ب ــاس ش عب
مصــرف  میــزان  اینکــه 
بــرق  و  آب  ماهانــه 
خوبــی  دلیــل  خانه هــا 
ــن  ــایی و تعیی ــرای شناس ب
ــت،  ــی نیس ــای خال واحده

تصریــح کــرد: تعــداد زیــادی از خانه هــا، خانه هــای دوم مالــکان هســتند 
کــه بــه دالیلــی ماننــد گــذران اوقــات فراغــت یــا ســفرهای کاری ســاخته 
ــا  ــر آن ه ــی را ب ــوان خال ــوان عن ــن نمی ت ــده اند؛ بنابرای ــداری ش و خری
ــی  ــای خال ــروه دوم خانه ه ــریح گ ــه تش ــه ب ــرد.  وی در ادام ــاق ک اط
پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: بعضــی از خانه هــا بــه دلیــل ناایمــن بــودن 
از ســکنه خالــی شــده اند؛ چــرا کــه بــا کوچک تریــن زلزلــه حادثه آفریــن 
و  فرســوده  بافت هــای  در  ســاختمان ها  ایــن  نمونــه  می شــوند؛ 
محدوده هــای تاریخــی بســیار اســت.  ایــن کارشــناس اقتصــاد مســکن 
ــت  ــه عل ــه ب ــت ک ــی اس ــه خانه های ــوط ب ــوم مرب ــته س ــه داد: دس ادام
ــن  ــتند. ای ــی هس ــده اند و خال ــه نش ــازار عرض ــه ب ــازندگان ب ــکار س احت

گــروه از ســازندگان بــه دلیــل اینکــه در گذشــته از قیمت هــای نجومــی 
مســکن  حبابــی  بــازار  و 
بهــره برده انــد و ســودهای 
نصیبشــان  غیرمعقــول 
ــد  ــت، نمی خواهن ــده اس ش
ــازار را  ــروز ب ــای ام واقعیت ه
بپذیرنــد. قطعــا تعــداد ایــن 
خانه هــا بــه مراتــب کمتــر از 
ــت.  ــد اس ــون واح 2.۵ میلی
فقــدان  افــزود:  شــوکتی 
اطاعــات کامــل و جامــع 
بــازار  از  ســازندگان 
تــا  شــد  باعــث  مســکن 
بــدون  ســاختمان هایی 
تناســب بــا نیــاز بازار ســاخته 
ــای صادرشــده شــهرداری ها  ــه بســیاری از پروانه ه ــوری ک ــه ط شــود؛ ب
مربــوط بــه آپارتمان هــای بــا متــراژ باالســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
مــردم توانایــی خریــد ایــن خانه هــا را ندارنــد و بــه واحدهــای »کوچــک 
متــراژ« تمایــل دارنــد. ایــن کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا بیــان اینکــه 
بــرای عرضــه خانه هــای خالــی بایــد وزارت راه و شهرســازی و قــوه 
قضائیــه ابزارهــای تشــویقی را در دســتورکار قــرار دهنــد، اظهــار داشــت: در 
درجــه نخســت وزارت راه و شهرســازی بایــد ســامانه شناســایی واحدهای 
خالــی را راه انــدازی کنــد و در مرحلــه بعــد بــا ابزارهــای تشــویقی باعــث 
ورود ســازندگان بــه بــازار شــود. بــه هــر حــال تجربــه نشــان داده ابزارهای 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــتاورد الزم را ب ــته دس ــی نتوانس تنبیه

مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت: عمــده 
ــاق  ــت ها اتف ــل دش ــاری در داخ ــی ج ــال آب ــای س بارندگی ه
افتــاد و در ارتفاعــات کمتــر شــاهد بــارش بوده ایــم و از ســویی 
نیــز نــوع بارش هــا نســبت بــه ســال گذشــته از شــکل بــرف بــه 
بــاران تغییــر شــکل داد. محمــد حاج رســولی ها بــا بیــان اینکــه 
بارندگــی امســال نســبت بــه ســال های گذشــته ۴ درصــد کمتــر 
ــای  ــر )بارش ه ــای مؤث ــار داشــت: امســال بارش ه ــوده، اظه ب
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــر( نس ــر از 1۰ میلیمت ــاع کمت ــا ارتف ب
ــل  ــن عوام ــام ای ــزود: تم ــه اف ــوده اســت. وی در ادام ــر ب کمت
ــور  ــدهای کش ــه س ــا ورودی ب ــم داد ت ــت ه ــه دس ــت ب دس
نســبت بــه ســال گذشــته بیــن 12 تــا 13 درصــد کاهش داشــته 
ــبت  ــا نس ــش بارندگی ه ــا کاه ــه رودخانه ه ــد و در حوض باش
ــولی ها  ــید. حاج رس ــد رس ــدود ۷ درص ــه ح ــل ب ــال قب ــه س ب
مشــکل دیگــر ســال آبــی جــاری را متفــاوت بــودن بارندگی هــا 

نســبت بــه متوســط بلندمــدت در حوضه هــای مختلــف عنــوان 
ــه  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــال در حوض ــه داد: امس ــرد و ادام ک
ــی  ــش بارندگ ــد کاه ــدت 2۴ درص ــط بلندم ــه متوس ــبت ب نس
ــج  ــز خلی ــه حوضــه آبری ــی اســت ک ــن در حال داشــته ایم و ای
فــارس و دریــای عمــان و فــات مرکــزی در مقایســه بــا 
ــه  ــارش مواج ــدی ب ــش 3 درص ــا افزای ــدت ب ــط بلندم متوس
ــزر 18  ــای خ ــز دری ــه آبری ــه داد: در حوض ــد.  وی ادام بوده ان
درصــد، در حوضــه آبریــز مــرزی شــرق 3۹ درصــد و در حوضــه 
آبریــز قره قــوم نیــز 1۷ درصــد در مقایســه بــا متوســط بلندمدت 
ــتان های  ــز اس ــه ج ــزود: ب ــته ایم. وی اف ــارش داش ــش ب کاه
بوشــهر، تهــران، فــارس، قــم، کرمــان، لرســتان، مرکــزی، 
ــا  ــی ی ــز شــرایط آب ــه اســتان ها نی هرمــزگان و همــدان، در بقی
معــادل متوســط بلندمــدت بــوده یــا کاهــش زیــادی نســبت به 

متوســط بلندمــدت داشــته اســت.

رقابت پیراهن های مشکی داخلی و خارجی در بازار

رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو، خبر داد:

عزم جدی وزارت نیرو برای تأمین و رهاسازی حق آبه ها
 آمار 2.5 میلیون خانه خالی

 محل تردید است

کاهش ۱۳ درصدی ورودی سدهای کشور

 ۱۴۷  ۴۹  درصد، رشد درآمدهای۳۵۰ 
نفتی کشور

درصد افزایش صدور 
پروانه های ساختمانی

 هزار میلیارد تومان 
تأمین اعتبار برای وام بازنشستگان

درآمدهــای نفتــی کشــور در ۴ ماهــه ابتدایــی امســال، رشــد 
۱۴۷ درصــدی داشــته اســت.

صــدور پروانه هــای ســاختمانی در 5 ماهــه نخســت امســال 
افزایــش ۴9 درصــدی داشــته اســت.

از مهــر امســال تــا ســال آینــده، 350 هــزار میلیــارد تومــان 
در قالــب تســهیالت ۴ میلیــون تومانــی بــه بازنشســتگان 

پرداخــت خواهــد شــد.
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۱,۲۱۹,۶۶۰

  گرم طال

۱۲,۴۱۷,۰۰۰

  تمام سکه طرح جدید 

۶,۴۳۰,۰۰۰۲,۴۷۰,۰۰۰

  سکه یک گرمی

۵,۲۸۳,۰۰۰

  مثقال طال

۱۲,۱۲۰,۰۰۰

  تمام سکه طرح قدیم 

۳,۵۴۰,۰۰۰۱,۳۱۴.۵

 اتحادیه طال   اونس جهانی طال
جواهر و سکه 

تهران

،،
برخــی از مخالفــان بحــث وحشــت 
روانــی مــردم را مطــرح می کننــد؛ در 
حالــی کــه شــواهد علمی حاکــی از آن 
است که افزایش قیمت این فرآورده 
نفتــی تاثیــری کمتــر از یــک درصــد در 

ســبد خانــوار دارد. 

امام 

  ربع سکه بهار آزادی   نیم سکه بهار آزادی 



هشتبهشت
اخذ 255 سند تک برگی برای 

 موقوفات و امامزادگان 
استان اصفهان

M.Zagheian@eskimia.ir
محمد زاغیانگروه اصفهان

معــاون حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف اســتان 
اصفهــان گفــت: در شــش مــاه نخســت ســال جــاری 
ــزاده  ــه و امام ــرای 453 رقب ــی ب ــند تک برگ 255 س

ــان اخــذ شــده اســت. سراســر اســتان اصفه
حجت االســام و المســلمین محمــود نصــر اصفهانــی 
ــن  ــط ای ــده توس ــناد اخذش ــاحت کل اس ــزود: مس اف
ــع  ــر مرب ــزار و 865 مت ــون و 341 ه ــت 6 میلی معاون
اســت کــه کاربــری ایــن موقوفــات شــامل کشــاورزی، 

مســکونی و تجــاری اســت.
وی گفــت: در ســال جــاری تفاهم نامه هایــی نیــز 
ــا اداره  بیــن اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان ب
بنیــاد مســکن و انقــاب اســامی اســتان و اداره منابع 
ــناد  ــذ اس ــت اخ ــتان جه ــزداری اس ــی و آبخی طبیع
ــیده  ــا رس ــه امض ــه ب ــاع متبرک ــات و بق ــرای موقوف ب

اســت .

 افتتاح مسجدالرضا شهر وزوان 
و  شاهین شــهر  شهرســتان  اوقــاف  اداره  رئیــس 
ــا حضــور  میمــه گفــت: مســجد الرضــا شــهر وزوان ب

ــد. ــاح ش ــتانی افتت ــوری و اس ــئوالن کش مس
ــه مســاحت  علیرضــا رئیســی افــزود: ایــن مســجد ب
ــارد  ــر 5 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع و ب ــر مرب 700 مت
ریــال بــا کمــک خیــران و همچنیــن تخصیــص 
ــارات تملــک دارایــی ســاخته شــده اســت. ایــن  اعتب
مســجد در کیلومتــر 85 جــاده ترانزیــت اصفهــان 
تهــران و بــا هــدف خدمت رســانی بــه مســافران 

ــت. ــده اس ــاخته ش س

رونق صنایع دستی با راه اندازی 
خانه قزوینی ها 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــه زودی در اصفهــان   دســتی اســتان اصفهــان گفــت: ب
و  نــوآوری  بــرای  قزوینی هــا  خانــه  در  مرکــزی 
ــود  ــدازی می ش ــتی راه ان ــع  دس ــکوفایی های صنای ش
کــه یکــی از کارهــای اساســی ایــن مرکــز، طراحی های 
ــت. ــتی اس ــع  دس ــوزه صنای ــی در ح ــد و بازاریاب جدی

نظــر  در  برنامه هــای  دربــاره  اله یــاری  فریــدون 
گرفته شــده دربــاره آثــار و هنرهــای در حــال انقــراض 
اظهــار داشــت: در ابتــدا بایــد رشــته های در حــال 
انقــراض را فعــال و حمایــت کنیــم کــه ایــن رشــته ها 
ــد بخــش تقســیم  شــده اند؛ بخــش نخســت  ــه چن ب
علــت  بــه  کــه  می شــود  شــامل  را  رشــته هایی 
ــد  ــاز آن نمی توان ــورد نی ــواد م ــنگین م ــای س هزینه ه
ــراث در  ــد کــه می ــدا کن ــا خــود را پی ــازار متناســب ب ب
نظــر دارد ایــن آثــار را در حــد حفاظتــی در مراکــز 
صنایــع  دســتی در شهرســتان اصفهــان و کاشــان 

ــد. ــداری کن ــت و نگه حمای
وی افــزود: حمایــت از مراکــز صنایــع دســتی بــه ایــن 
معناســت کــه بــا تأمیــن مــواد اولیــه ایــن رشــته ها از 
ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی و خرید تولیداتشــان 

از آن هــا حمایــت بــه عمــل  آوریــم.

مجمع بزرگ مبلّغان ماه محرم 
برگزار شد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــت  ــه هم ــرام ب ــرم الح ــان مح ــزرگ مبّلغ ــع ب  مجم
ــد. ــزار ش ــان برگ ــامی اصفه ــات اس ــر تبلیغ دفت

ــر تبلیغــات  ــر کل امــور فرهنگــی و تبلیغــی دفت مدی
اســامی اصفهــان  گفــت: هــر ســال در آســتانه مــاه 
ــم و  ــان خان ــی از مبّلغ ــب توجه ــداد جال ــرم تع مح
آقــا جهــت برگــزاری برنامه هــای تبلیغــی و مذهبــی 
از ســوی دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان و بــا 
ــه  ــر ائم ــات اســتان و دفات ــکاری ســازمان تبلیغ هم
جماعــات بــه نقــاط مختلــف کشــور اعــزام می شــوند.

ــان  حجت االســام و المســلمین عبدالرســول احمدی
بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد ۹00 مبّلــغ جهــت اعــزام از 
ســوی اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده اســت، عنــوان 
کــرد: از ایــن تعــداد 600 نفــر مبّلــغ آقــا و 300 نفــر از 

بانــوان هســتند.
ــزام  ــت اع ــان جه ــش اصفه ــت پوش ــق تح وی مناط
ــان  ــر از شهرســتان های اســتان اصفه ــه غی ــغ را ب مبّل
ســایر اســتان های هم جــوار نیــز دانســت و اظهــار 
کــرد: اســتان هایی همچــون سیســتان و بلوچســتان، 
هرمــزگان و چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن 

ــد. ــرار گرفته ان ــر ق ــد نظ ــا م اعزام ه
 حجت االســام احمدیــان افــزود: همچنیــن رونمایــی 
ــی  ــان و برپای ــا مخاطب ــا ب ــی م ــن ارتباط از اپلیکیش
بــا  مرتبــط  فرهنگــی  از محصــوالت  نمایشــگاهی 
موضــوع مجمــع، از دیگــر بخش هــای ویژه برنامــه 

ــود. ــان ب مبلغ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

 مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
وضعیــت ســاخت  اصفهــان گفــت:  اســتان 
ــان  ــی اصفه ــزرگ نمایشــگاه بین الملل ــروژه ب پ
ــوی  ــر از س ــه اگ ــت ک ــیده اس ــی رس ــه زمان ب
ســهامداران تأمیــن مالــی نشــود، نابــود خواهــد 

شــد.
 رســول محققیــان در نشســتی کــه بــرای 
ــه گــزارش مجمــع عمومــی، بررســی ســند  ارائ
چشــم انداز و برنامه هــای پیــش روی ایــن 
ــروژه  ــت: پ ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــرکت برگ ش
پروژه هــای  بــا  اصفهــان  بــزرگ  نمایشــگاه 
مصلــی، ورزشــگاه نقــش جهــان، متــرو و 
پل هــای زیرگــذر و روگــذر متفــاوت اســت؛ چــرا 
کــه ایــن پروژه هــا بــه مــرور زمــان خســارت آور 

نخواهنــد بــود؛ ولــی پــروژه نمایشــگاه اگــر بــه 
تأخیــر بیفتــد، از دیگــر رقبــای بین المللــی 
بازخواهیــم مانــد؛ پــروژه نمایشــگاه بــزرگ 
اصفهــان بایــد جــزو اولویت هــای اول تــا پنجــم 

پروژه هــای شــهر اصفهــان باشــد.
ــاز نخســت  ــاح ف ــرای افتت ــح کــرد: ب وی تصری
ــان  ــی اصفه ــزرگ بین الملل ــروژه نمایشــگاه ب پ
نیازمنــد 100 میلیــارد تومــان اعتبــار بوده ایــم کــه 
تاکنــون 37 میلیــارد تومــان آن محقــق شــده و 

40 درصــد پــروژه پیــش رفتــه اســت.
ــود  ــرار ب ــه ق ــق برنام ــه طب ــان اینک ــا بی وی ب
ــهریور  ــال و در ش ــدت دو س ــروژه در م ــن پ ای
ــت:  ــد، گف ــرداری برس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج س
از  پــروژه  اجــرای  زمان بنــدی  اســاس  بــر 
ــان آن شــهریور ۹6  ــاز شــد و پای ــاه ۹4 آغ آذرم

برنامه ریــزی شــده بــود.
 امیــد بــه تکمیــل نمایشــگاه تــا ســال 
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ــه  ــفانه از میان ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســال ۹5 ایــن پــروژه از پنــج اولویت شــهرداری 
اصفهــان خــارج شــد، ادامــه داد: امیدواریــم در 
ــم  ــورای پنج ــدگان ش ــا نماین ــه ب ــاتی ک جلس
داشــته ایم در ابتــدای ســال ۹7، پــروژه بــزرگ 
نمایشــگاه بین المللــی اســتان اصفهــان بــه 

بهره بــرداری برســد.
محققیــان بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت: اگر 
پــروژه نمایشــگاه اصفهــان از ســوی ســهامداران 
ــد و  ــد ش ــود خواه ــود، ناب ــی نش ــن مال تأمی
بــا از دســت دادن فرصــت، رقبــای صنعــت 
خلیــج  حاشــیه  و کشــورهای  نمایشــگاهی 
فــارس و ســایر اســتان ها ظرفیــت فضــای 

ــت. ــد گرف ــان خواهن ــگاهی را از اصفه نمایش
وی تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه مطالبه شــهروندان 
و حتــی کشــور اســت؛ چــرا کــه فضــای بســیار 
ــرای  ــری ب ــزار مت ــالن 5 ه ــه س ــا س ــی ب خوب

مــردم تمهیــد شــده اســت.
محققیــان گردشــگری در اصفهــان را بــه عنــوان 
ــر  ــزود: اگ ــرد و اف ــوان ک ــهر عن ــاخت ش زیرس

ــاعت در  ــر از 48 س ــت کمت ــدگاری توریس مان
ــدارد، بلکــه  یــک منطقــه باشــد، نه تنهــا آورده ن

ــرده اســت. ــز وارد ک خســارت نی
وی ســپس بــه ارائــه گــزارش مجمــع عمومــی 
ــا بیــان اینکــه  ســالیانه ایــن شــرکت رفــت و ب
بیــش از 62 درصــد ســهم ایــن شــرکت را 
ــی در  ــاق بازرگان ــد را ات ــهرداری و 33 درص ش
اختیــار دارنــد، گفــت: امســال بیــش از ۹8 
درصــد ســهامداران در مجمــع عمومــی حضــور 

ــتند. داش
نمایشــگاه های  شــرکت  شــد:  یــادآور  وی   
بین المللــی اســتان اصفهــان طــی 5 ســال 
داشــته  مشــارکت کننده  هــزار   27 گذشــته، 
ــزار  ــع، 100 ه ــر مرب ــزار و 500 مت ــا 3 ه ــه ب ک
ــورت  ــده و در ص ــگاه ش ــن نمایش ــر وارد ای نف
ــعت  ــان وس ــد اصفه ــگاه جدی ــاح نمایش افتت
ایــن نمایشــگاه بــه 8 هــزار متــر مربــع خواهــد 

ــید. رس
 بــرد و باخــت فضــای نمایشــگاهی بــا 

رقبــا
 مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
ــا بیــان اینکــه در پنــج ســال  اســتان اصفهــان ب
گذشــته در مجموعــه فعلــی نمایشــگاه، 27 

ــت: ســند  ــزار مشــارکت کننده داشــته ایم، گف ه
ــه  ــا توج ــرکت ب ــن ش ــاله ای ــم انداز 15 س چش
بــه ســند چشــم انداز 1404 کشــور تدویــن 

شــده اســت.
نمایشــگاه  پاویــون   10 وجــود  از  محققیــان 
جمهــوری اســامی در خــارج از کشــور خبــر داد 
و افــزود: طبــق برنامــه ای کــه مدنظــر داشــتیم 
و طبــق بازاریابــی بخــش خارجــی، بیــش از 10 
ــارج  ــگاه خ ــارکت کننده ها در نمایش ــد مش درص

از کشــور هســتند.
 ضعف شدید در بازارسنجی

محققیــان بــا بیــان اینکــه در بازارســنجی و 
ــار  ــازار بســیار ضعیــف هســتیم، اظه ــت ب هدای
کــرد: در کشــور از لحــاظ تکنولــوژی هیــچ 
ــارک  ــت بنچ م ــی در صنع ــم؛ ول ــکلی نداری مش
ــازار، بازارســنجی، سلیقه ســنجی و … بســیار  ب

ــتیم. ــف هس ضعی
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان بــا اظهــار اینکــه هزینــه بازاریابی 
ــاد اســت، گفــت:  در خــارج از کشــور بســیار زی
ــی دارد و  ــزم مل ــک ع ــه ی ــاز ب ــازار نی توســعه ب
مشــوق های صادراتــی بایــد توســط دولــت 

تقویــت شــوند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان:

 پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان 
به موعد افتتاح نرسید

ــان از  ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
برقــی در  اولیــن موتورســیکلت  ســاخت 
کشــور بــا حمایــت و پشــتیبانی ایــن پلیــس 
خبــر داد و گفــت: پــس از طــی کــردن 
ــن  ــک، ای ــده نزدی اســتانداردهای الزم در آین
ــد و  ــوه می رس ــد انب ــه تولی ــیکلت ب موتورس

شــماره گذاری آن انجــام خواهــد شــد.
ــتای  ــزود: در راس ــی اف ــا رضای ــرهنگ رض  س
ارتقــای ایمنــی موتورســواران از جمله مهم ترین 
اقدامــات پلیــس راهــور اســتان بهره گیــری از 
ظرفیت هــای فرهنگی نظیــر توزیــع کاه ایمنی 
ــره  ــای چهره به چه ــزاری آموزش ه ــگان، برگ رای
ــب  ــانی عواق ــواران، اطاع رس ــن موتورس در بی

تخلفــات رانندگــی از طریق تبلیغــات محیطی 
ــات و  ــای تصادف ــش کلیپ ه ــهری و پخ ش

آموزنــده در فضــای مجــازی بــوده اســت.
وی افــزود: در کنــار طرح هــای فرهنگــی، 
پلیــس راهــور از اجــرای طرح هــای عملیاتــی 
و ضربتــی نظیر طــرح برخــورد با موتورســواران 
متخلــف، توقیــف و قفــل کردن موتورســیکلت 
تــا زمــان ارائــه کاه ایمنــی نیــز غافــل نبــود.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد رو بــه 
رشــد تصادفــات در موتورســواران پلیــس 
را بــر آن داشــت تــا بــه ســمت خریــد 
موتورســیکلت های برقــی کــه هــم بــه دلیــل 
ســوخت آن ســازگار بــا محیــط بــوده و 

ــه جهــت ســرعت کــم آن در کاهــش  هــم ب
ــت،  ــر اس ــی مؤث ــی صوت ــات و آلودگ تصادف

ــرود. ب
وی افــزود: در ابتــدا نگاه هــا بــه ســمت 
رفــت؛  چیــن  به ویــژه  دیگــر  کشــورهای 
ــور  ــس راه ــان پلی ــه ای از زم ــی در بره حت
اســتان بــه عنــوان اولیــن پلیــس در کشــور 
در  وارداتــی  برقــی  موتورســیکلت های  از 
ســطح شــهر در انجــام ماموریت هــای خــود 
اســتفاده کــرد تــا فرهنــگ اســتفاده از ایــن 

ــد. ــه کن ــا را نهادین موتوره
رئیــس پلیــس راهــور اســتان بــا بیــان 
ــد و  ــودن خری ــر ب ــل هزینه ب ــه دلی ــه ب اینک
وارد کــردن ایــن موتورهــا اســتقبال زیــادی از 
آن نمی شــد، گفــت: در ادامــه پلیــس راهــور 
اصفهــان بــا برپایــی جلســات اندیشــه ورزی 
ــه  ــدگان موتورســیکلت ب ــا حضــور تولیدکنن ب

ــا تــوان  ســراغ تولیــد موتورســیکلت برقــی ب
ــار در کشــور رفــت و  ــرای اولیــن ب ــی ب داخل
ــید و  ــق رس ــه تحق ــدف ب ــن ه ــرانجام ای س
بــا همــکاری مخترعــان و دانشــمندان گــروه 
ــع زیرســطحی اســتان  ــی صنای شــهید قربان
ــق  ــاع موف ــه وزارت دف ــته ب ــان وابس اصفه
ــا  ــی ب ــیکلت برق ــن موتورس ــد اولی ــه تولی ب

ــد. ــور ش ــتاندارد در کش ــای اس ویژگی ه
ســرهنگ رضایــی افــزود: پلیــس راهــور 
ــام معظــم  ناجــا در ســالی کــه از ســوی مق
رهبــری بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
طــرح  از  شــده،  نامگــذاری  اشــتغال«  و 
تولیــد موتورســیکلت برقــی بــا تــوان داخلــی 
پــس  و  می کنــد  پشــتیبانی  و  حمایــت 
از پایــان و در آینــده ای نزدیــک پــس از 
ــه  طــی کــردن اســتانداردهای الزم نســبت ب
شــماره گذاری ایــن دســته از وســایل نقلیــه 

ــد  ــا تولی ــم ب ــرد؛ امیدواری ــد ک ــدام خواه اق
انبــوه و اســتفاده مــردم از آن شــاهد کاهــش 
ــوا و  ــای ه ــات و آلودگی ه چشــمگیر تصادف

ــیم. ــی باش صوت

 ساخت اولین موتورسیکلت برقی در کشور 
با حمایت پلیس راهور

اصفهان، پیشرو در تولید 
 کاتالیست های مورد نیاز 

صنایع کشور 
پژوهشــگران یــک شــرکت دانش بنیــان در اصفهــان 
موفــق بــه تولیــد نســل جدیــد کاتالیســت های صنایــع 
ــام هیدروژناســیون شــدند. ــه ن نفتــی و پتروشــیمی ب

تــا چنــد ســال گذشــته تحریــم و قطــع روابــط اقتصادی 
ایــران بــا مراکــز صنعتــی کشــور های پیشــرفته، موجــب 
شــد تــا صاحبــان صنایع نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور 
بــرای تامیــن و تولیــد کاتالیســت مــورد اســتفاده و قطع 
ــول  ــن محص ــده ای ــور های تولیدکنن ــه کش ــتگی ب وابس
صنعتــی دســت در دســت هــم دهنــد تــا دانــش تولیــد 
ایــن خــوراک را از انحصــار برخــی از تولیدکننــدگان 

قدرتمنــد اروپایــی خــارج کننــد.
امــروزه محققــان اصفهانــی موفــق شــدند تــا بــه منظــور 
ــر،  ــرای تغیی ــی ب ــات آل ــه ترکیب ــدروژن ب ــزودن هی اف

تبدیــل و تولیــد محصــوالت جدیــد در صنایــع نفــت، گاز 
و پتروشــیمی نــوع جدیــدی از کاتالیســت را بــا عنــوان 

هیدروژناســیون تولیــد و روانــه بــازار مصــرف کننــد.
ــت  ــد کاتالیس ــان تولی ــرکت دانش بنی ــل ش ــر عام  مدی
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  در  هیدروژناســیون 
ــد  ــه در فرآین ــواد شــیمیایی هســتند ک کاتالیســت ها م
تولیــد انــواع کاال باعــث تســریع و تکمیــل فرآینــد تولیــد 
ــش،  ــن دان ــه ای ــتیابی ب ــا دس ــد: ب ــوند، می گوی می ش
مــواد نفتــی خــام قابلیــت تبدیــل بــه محصــوالت متنوع 
و بــا ارزش تــر ماننــد بنزیــن بــا اکتــان بــاال، پلیمرهــای 

ــد. ــد در دارو را دارن ــد محصــوالت جدی ــژه و تولی وی
و  گاز  نفــت،  صنایــع  نیــاز  شــجاعی زاده  ســعید 
پتروشــیمی کشــور را بــه ایــن محصــول ســاالنه بیش از 
500 تــن اعــام می کنــد و بیــان مــی دارد: ایــن واحــد در 
حــال حاضــر توانایــی تولیــد نیمــی از ایــن نیــاز را دارد. 
ــوع  ــن ن ــاخت ای ــی س ــش فن ــه دان ــتیابی ب ــا دس ب
ــکا ، آلمــان و فرانســه  ــران پــس از آمری کاتالیســت، ای
بــه جمــع تولیدکننــدگان ایــن محصــول در جهــان 

ــت. ــته اس پیوس
در  دارد:  اعتقــاد  فنــی کاتالیســت  امــا کارشــناس 
ــا  ــو کاتالیســت هیدروژناســیون ب حــال حاضــر هــر کیل
هزینــه ای حــدود 185 دالر وارد کشــور می شــود کــه 
بــا تولیــد کاتالیســت هیدروژناســیون در داخــل قیمــت 
مصــرف ایــن محصــول بــه نصــف کاهــش پیــدا کــرده 

ــت. اس
و گزینش پذیــری  تبدیــل  درصــد  نیلوفــر شــجاعی 
بــاال، افزایــش بهــره وری و جلوگیــری از خــروج ســاالنه 
24 میلیــون دالر ارز کشــور را از مهم تریــن مزایــا و 
ــه ایــن دانــش بیــان مــی دارد  ویژگی هــای دســتیابی ب
ــد محصــول شــامل  ــی مراحــل تولی ــد: تمام و می افزای
تولیــد پایــه کاتالیســت، شــکل دهی، دانه بنــدی و تلقیــح، 
پخــت و فعال ســازی نهایــی ایــن خــوراک هم اکنــون در 

ــی انجــام می شــود. ــه راحت داخــل اســتان ب
تاکنــون موفــق  وی می گویــد: محققــان اصفهانــی 
شــده اند بیــش از 100 تــن کاتالیســت در انــواع مختلــف 

ــد. ــازار عرضــه کنن ــه ب ــد و ب را تولی

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

اصفهــان  اســتان  تعــاون  اتــاق  رئیــس 
ارکان اصلــی  از  گفــت: صنایــع کوچــک 
در  ایــن  هســتند؛  جامعــه  در  اشــتغال 
ــل  ــه دلی ــع ب ــن صنای ــه ای ــی اســت ک حال
ــع ماشــینی و  ــا صنای ــت ب ــوان رقاب ــدم ت ع
ــه تدریــج موقعیــت خــود را در  پیشــرفته ب

بــازار اشــتغال از دســت می هنــد.
بــا  گفت وگــو  در  بهرامــی  حبیب الــه 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وطــن  کیمیــای 
واحدهــای کوچــک می تواننــد از طریــق 
قالــب  در  بزرگ تــر  واحد هــای  ایجــاد 
بهبــود  را  خویــش  موقعیــت  تعاونی هــا 
بخشــند، افــزود: تعاونی هــا بــه عنــوان 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  نهادهــای 
ــه ایجــاد اشــتغال در بســیاری  ــد ب می توانن

کننــد. کمــک  عرصه هــا  از 
از  مناســب  بهره گیــری  افــزود:  وی 
ظرفیت هایــی نظیــر اتــاق تعــاون کــه از 
ــه دانش آموختــگان  وظایــف آن، مشــاوره ب
ــای کار و تشــکیل  دانشــگاهی و افــراد جوی
ــتغال و  ــای اش ــات در زمینه ه ــک اطاع بان
ــه دار  ــای توجی ــه طرح ه ــی و تهی کارآفرین
و همچنیــن صنــدوق  اســت  اقتصــادی 
کــه  تعــاون  ســرمایه گذاری  ضمانــت 
و  اســت  تعــاون  تخصصــی  حامیــان  از 
مشــکات اخــذ تســهیات بانکــی را در ایــن 
ــت  ــه الزم جه ــرده، زمین ــع ک ــش مرتف بخ
توســعه اشــتغال و رفــع بیــکاری را فراهــم 

آورد.    خواهــد 
 بیکاری، دامنگیر استان صنعتی 

ــه متأســفانه  ــن موضــوع ک ــان ای ــا بی وی ب
 2 بیــکاری  میــزان  اصفهــان  اســتان  در 
ــر  درصــد از میانگیــن میــزان کشــوری باالت
و کاهــش  خشکســالی  افــزود:  اســت، 
اشــتغال در بخــش کشــاورزی و همچنیــن 
رکــود اقتصــادی در صنایــع باعــث کاهــش 
دانشــگاهی  دانش آموختــگان  انگیــزه 
ــای  ــاد بنگاه ه ــت ســرمایه گذاری و ایج جه
اقتصــادی و خصوصــی و تعاونــی شــده 

ــت.  اس
بهرامــی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه نســبت 
بخــش  در  اشــتغال  بــه  ســرمایه گذاری 

جهــت  راه  بهتریــن  باالســت،  صنعــت 
افزایــش اشــتغال را در اســتان، توســعه 
و  اقامتــی  مراکــز  ایجــاد  و  گردشــگری 
ــع دســتی  ــد صنای ــت کارگاه هــای تولی تقوی
ــی  ــن تشــکیل شــرکت های تعاون و همچنی

دانش بنیــان عنــوان کــرد.
اصفهــان  اســتان  تعــاون  اتــاق  رئیــس 
گفــت: بــر اســاس آمــار گمــرک، صــادرات 
ــزان  ــه می ــال ۹5 ب ــان در س ــتان اصفه اس
ــارد و  ــک میلی ــه ارزش ی ــن کاال ب 28۹2 ت
یکصــد و نــود و دو میلیــون دالر بــه ۹8 
کشــور جهــان اســت کــه اصفهــان در بیــن 
اســتان های کشــور در رتبــه نهــم قــرار دارد؛ 
ــای اســتانی  ــه ظرفیت ه ــا توجــه ب ــه ب البت
اصفهــان  اســتان  شایســته  رقــم  ایــن 
ــیده  ــات رس ــه اطاع ــه ب ــا توج ــت و ب نیس
ــق  ــوق از طری ــزان ف ــر می ــش از دو براب بی
اصفهــان  از  اســتان ها  ســایر  گمــرکات 
ــود  ــام می ش ــات انج ــادرات کاال و خدم ص
کــه در آمــار صادراتــی ایــن اســتان لحــاظ 

نمی شــود. 
 صادارت میلیون دالری 

شرکت های تعاونی اصفهان
بهرامــی افــزود: در حــال حاضــر تعــداد 
زیــادی شــرکت تعاونــی صادرکننــده در 
شــرایطی کــه  در  و  دارد  وجــود  اســتان 
ــود،  ــه ب ــم مواج ــا تحری ــور ب ــاد کش اقتص

ــتان  ــاون اس ــش تع ــادرات بخ ــزان ص می
ــک  ــود و در ی ــوردار ب ــی برخ ــد خوب از رش
ــون  ــر 46 میلی ــزون ب ــز اف ــر نی ــال اخی س
ــور  ــای مذک ــط تعاونی ه ــادرات توس دالر ص

ــت. ــه اس ــام گرفت انج
اصفهــان  اســتان  تعــاون  اتــاق  رئیــس 
ــدگاه  ــی را از دی ــادرات غیرنفت ــعه ص توسـ
ارزآوری و ایجـاد اشـتغال در داخـل کـشور، 
مهــم و دارای اولویـــت ارزیابــی کــرد و اظهار 
ــوع صــادرات  ــه نظــر می رســد تن داشــت: ب
اقتصــادی،  دیــدگاه  از  نه تنهــا  غیرنفتــی 
بلکــه بــه عنـــوان یـــک راه حــل سیاســی در 
راســتای پیشــبرد اهــداف دولــت نیــز مؤثــر 

اســت. 
ــرمایه گذار  ــذب س ــوص ج ــی درخص بهرام
خارجــی نیــز افــزود: اســتان اصفهــان، 
ــذب  ــق در ج ــتان موف ــت اس ــی از هف یک
بــه  اســت؛  خارجــی  ســرمایه گذاری 

جــذب  جهــت  طــرح   12۹ طــوری کــه 
ســرمایه گذاری خارجــی بــه ارزش 14/4 
میلیــارد یــورو در اســتان تدویــن شــده 
و طــی ســال گذشــته بیــش از یکصــد 
هیئــت اقتصــادی بــه اصفهــان ســفر کــرده 
توســعه  بــه  نســبت  را  خــود  تمایــل  و 
همکاری هــای دوجانبــه و ســرمایه گذاری 
آب  بخــش  در  به ویــژه  اســتان  ایــن  در 
ــام  ــتان اع ــی اس ــش اصل ــوان چال ــه عن  ب

کرده اند.
اصفهــان  اســتان  تعــاون  اتــاق  رئیــس 
ــش  ــت افزای ــا را جه ــن پیش نیازه مهم تری
جــذب ســرمایه گذار خارجــی در اســتان 
ــل،  ــل و نق ــاخت های حم ــه زیرس ــه ب توج
بین المللــی،  بانکــی  مبــادالت  تســهیل 
تدویــن  و  تجــاری  تعامــات  افزایــش 
ــب  ــادی مناس ــه اقتص ــا توجی ــای ب طرح ه

و جــذاب دانســت.

#صنعت

اصفهان4
درحاشیه

تکمیل فاز دوم پیاده راه سازی 
چهارباغ عباسی ظرف 2 ماه 

آینده
مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان گفــت: بــر اســاس 
برنامــه زمان بندی شــده، فــاز دوم پیــاده راه کــردن 
ضلــع شــرقی چهاربــاغ عباســی تــا 2 مــاه آینــده 

تکمیــل می شــود.
ــه درخواســت های  ــا توجــه ب ــزود: ب ــر اف حســین کارگ
مردمــی و اعــام رضایــت شــهروندان، فــاز دوم اجــرای 
ایــن طــرح در ضلــع شــرقی حــد فاصــل خیابان شــیخ 
بهایــی تــا خیابــان آمــادگاه از 10 روز پیــش آغــاز شــد.

وی گفــت: فــاز دوم پیــاده راه کــردن ضلــع شــرقی 
چهاربــاغ عباســی تــا 2 مــاه آینــده بــر اســاس 
از  و  می رســد  اتمــام  بــه  انجام شــده  زمان بنــدی 
میــدان امــام حســین)ع( تــا خیابــان آمــادگاه در 

می گیــرد. قــرار  شــهروندان  اختیــار 
وی افــزود: در قســمت وســط چهاربــاغ عباســی، 
حوض هــا و آبنماهــای قدیمــی احــداث شــده و محــور 
گردشــگری چهاربــاغ عباســی در چنــد فــاز اجرایــی بــه 

ــود. ــا می ش ــود احی ــی خ ــکل قدیم ش
ــدان دور  ــده ای نه چن ــرد: در آین ــدواری ک ــراز امی وی اب
محــور پیــاده راه چهاربــاغ عباســی بــه خیابــان ســپاه و 

میــدان امــام خمینــی)ره( متصــل شــود.

اورژانس هایی که در ایستگاه 
آتش نشانی واقع شده اند

اســتان  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  اداره  رئیــس 
ــس در  ــای اورژان ــی از پایگاه ه ــت: بعض ــان گف اصفه
ــه  ــی ک ــده اند و زمان ــع ش ــانی واق ــتگاه آتش نش ایس
ــدا  ــکل پی ــم، مش ــعه دهی ــا را توس ــم آن ه می خواهی
ــه  ــت ک ــا اجاره خانه هاس ــی م ــکار فعل ــم؛ راه می کنی
آن هــم اعتــراض همســایه و دیگــر مســائل را بــه 

ــال دارد. دنب
علیرضــا قاســمی افــزود: نگاه هــای مســئوالن پدافنــد 
غیرعاملــی نیســت و کمتــر بــه پیشــگیری از بحران هــا 

ــد. ــر می کنن فک
ــی  ــل نارضایت ــی از دالی ــزود: در نظرســنجی، یک وی اف
مــردم دیــر رســیدن اســت کــه درواقــع ارتباطــی بــه مــا 
ــا  ــر نهاده ــوی دیگ ــد از س ــدات الزم بای ــدارد و تمهی ن
ــه  ــژه ب ــر خــط وی ــرد. اگ ــد شــهرداری صــورت گی مانن
نمی شــود  داده  اختصــاص  امــدادی  خودروهــای 
دســت کم بــه اورژانــس کمــک کننــد تــا تعــداد 
ــرعت  ــه س ــم ک ــش دهی ــوری افزای ــان را ط پایگاهم

ــود. ــتر ش ــل بیش عم
ــا بیــان اینکــه در شــهر اصفهــان مشــکل کمبــود  وی ب
ــا  ــی از پایگاه ه ــت: بعض ــم، گف ــی داری ــای فیزیک فض
ــه  ــی ک ــدند و زمان ــع ش ــانی واق ــتگاه آتش نش در ایس
ــدا  ــکل پی ــم، مش ــعه دهی ــا را توس ــم آن ه می خواهی
ــه  ــت ک ــا اجاره خانه هاس ــی م ــکار فعل ــم؛ راه می کنی
آن هــم اعتــراض همســایه و دیگــر مســائل را بــه 

ــال دارد. دنب

انتخابات شورای اسالمی بخش 
 مرکزی شهرستان شهرضا 

برگزار شد
بــا برگــزاری انتخابــات شــورای اســامی بخــش 
مرکــزی شــهرضا، 5 نفــر از اعضــای ایــن شــورا بــرای 

ــدند. ــاب ش ــاله انتخ ــک دوره چهارس ی
 بخشــدار شــهرضا عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 
در  اســامی  شــورای   27 شــهرضا  شهرســتان  در 
ــف شــهری، روســتایی و عشــایری  بخش هــای مختل
ــامی در  ــورای اس ــداد 2 ش ــن تع ــه ای ــود دارد ک وج
ــق  ــورا در مناط ــه، 23 ش ــهرضا و منظری ــهرهای ش ش
روســتایی و 2 شــورا در تیره هــای عشــایری هســتند.

ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی ــن یونس محس
مناطــق  اســامی  شــوراهای  در  بانــوان  گســترده 
ــوع  ــرد: از مجم ــار ک ــف شهرســتان شــهرضا اظه مختل
ــم  ــر خان ــرد و ۹ نف ــر م ــوراها، 86 نف ــن ش ــای ای اعض
ــل  ــا دوره قب ــوان ب ــور بان ــه حض ــه مقایس ــتند ک هس
ــا در  ــمار آن ه ــدی ش ــش 75 درص ــان دهنده افزای نش

ــت. ــامی اس ــوراهای اس ــاد ش نه

  احداث شهرک صنایع تبدیلی 
در محور داران - تیران

 نماینــده مــردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
و میاندشــت گفــت: شــهرک صنایــع تبدیلــی غذایــی در 
ــد شــد.  ــران احــداث خواه ــاده داران - تی حاشــیه ج
اکبــر ترکــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه در بخــش 
اقتصــاد مقاومتــی کار چشــمگیری کــه منجــر بــه 
اشــتغال ملمــوس شــود، صــورت نگرفتــه اســت، گفت: 
اقــدام جهــادی و همــت واالی همــه مــردم و مســئوالن 
ــن  ــرای پیشــرفت در ای شهرســتان ها، عامــل مهمــی ب

بخــش اســت.
ــی در  ــع صنعت ــج مجتم ــداث پن ــن از اح  وی همچنی
شــهرک صنعتــی فریــدن توســط شــرکت شــهرک های 
ــزود: احــداث شــهرک  ــر داد و اف ــی اســتان خب صنعت
صنایــع تبدیلــی غذایــی در حاشــیه جــاده داران - 
راه انــدازی شــهرک گلخانــه ای و صنایــع  تیــران و 
ــان شهرســتان  ــرای جوان ــی در ایجــاد اشــتغال ب غذای

ــود. ــد ب ــر خواه مؤث
ترکــی بــا اشــاره بــه تصمیمــات اخذشــده بــرای تقویت 
شــهرک های صنعتــی چــادگان و بوئیــن و میاندشــت 
ــهرک  ــر ش ــاح اخی ــه افتت ــاره ب ــا اش ــهر ب و فریدونش
ــه  ــودگی کل هزین ــادگان از بخش ــه چ ــی انالوج صنعت
ــزود: در  ــر داد و اف ــهرک خب ــن ش ــن در ای ــد زمی خری
ــه  ــی ک ــی همگان ــن اجتماع ــرح تأمی ــتا ط ــن راس ای
ــرا  ــه اج ــده، ب ــکیل ش ــرای آن تش ــژه ای ب ــه وی کمیت

درمی آیــد.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان:

اصفهان، مبدأ صادرات دیگر استان هاست
آماری که چیزی عاید اصفهان نمی کند
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استانها

کوتاه از استانها
 انجام ساالنه بیش از 

 12 میلیون واکسیناسیون 
در چهارمحال و بختیــاری

مدیــر کل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری اظهار 
کــرد: ســاالنه بــه  منظــور اجــرای عملیات هــای 
ــا بیماری هــای دامــی، 12 میلیــون و 668  ــارزه ب مب
ــه،  ــت سرواکســن های شــاربن، آبل ــزار و 400 نوب ه
تــب  برفکــی، طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک، 
اســتان  در  قانقاریــا  و  آنتروتوکســمی  بروســلوز، 

ــام می شــود. چهارمحــال و بختیــاری انج
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  نجاتــی  عبدالمحمــد 
ــترک  ــای مش ــرل بیماری ه ــت کنت ــن ها جه واکس
ــن  ــری بی ــای مس ــان و دام و بیماری ه ــن انس بی
ــر  ــاوه ب ــه داد: ع ــوند، ادام ــق می ش ــا تزری دام ه
واکسیناســیون، تســت، قرنطینــه و کشــتار از دیگــر 

بیماری هاســت. کنتــرل  راهکارهــای 
بختیــاری  و  چهارمحــال  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
ــزار و 340 رأس دام  ــدود 64 ه ــاالنه ح ــزود: س اف
ــلوز در  ــه و بروس ــل، مشمش ــت س ــور تس ــه منظ ب
ــای  ــوده از گله ه ــای آل ــری و دام ه ــتان خونگی اس
ــان آن هــا  ــه صاحب دامــی اســتان حــذف شــده و ب

غرامــت پرداخــت می شــود.

 رسانه و هنر در استان یزد 
مظلوم است 

ــانه  ــت: رس ــزد گف ــز ی ــر کل صداوســیمای مرک مدی
و هنــر در اســتان یــزد مظلــوم واقــع  شــده و 
شــاهد حمایــت، اعتمــاد و اســتفاده ای کــه بایــد از 

رســانه ها شــود، نیســتیم.
ــتین  ــی از نخس ــن رونمای ــان در آیی ــد پهلوانی احم
فیلــم مســتند حیــات  وحــش اســتان یــزد بــا 
عنــوان پــارک ملــی ســیاه کوه بــا تشــکر از کارگــردان 
ــه یــک مســتند  ــر، گفــت: تهی ــن اث ــده ای و تهیه کنن
زحمــات زیــادی دارد و اینکــه ایــن دوســتان تــاش 
خــود را بــه کار گرفتنــد، بســیار شــایان تقدیــر اســت.

وی بــا بیــان اینکــه یــزد اســتان مستندســازی 
اســت، تصریــح کــرد: اســتان یــزد از ظرفیــت بســیار 
زیــادی در ســاخت مســتند در گونــه و ژانرهــای 

ــت. ــوردار اس ــف برخ مختل

 افتتاح پالتو تئاتر مهر 
در شهرکرد 

 جــواد کارگــران، مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: همزمــان بــا بیســت 
و نهمیــن جشــنواره اســتانی تئاتــر، پاتــوی مهــر بــا 
ــن  ــت داوران ای ــش و هیئ ــدان نمای ــور هنرمن حض

جشــنواره در شــهرکرد افتتــاح شــد.
وی بــا بیــان اینکــه پاتــوی مهــر بــه منظــور دائمــی 
ــده  ــدازی ش ــتان راه ان ــر در اس ــرای تئات ــدن اج ش
ــا تغییــر کاربــری مناســب ســالن  اســت، افــزود: ب
تمــام  امســال  مهــر،  فرهنگی هنــری  مجتمــع 

نمایش هــا در ایــن مــکان اجــرا می شــود.
ــهرکرد  ــن در ش ــش از ای ــرد: پی ــه ک ــران اضاف کارگ
ــش  ــا گنجای ــر( ب ــر )امیرکبی ــو تئات ــک پات ــا ی تنه
ــن  ــرداری از ای ــا بهره ب ــه ب ــر وجــود داشــت ک 60 نف
ــکان در  ــود م ــت و کمب ــره، محدودی ــوی ٢٠٠ نف پات

ــه برطــرف شــد. ــن زمین ای

مواد مخدر، سر حاملین مواد را
بر باد داد 

در درگیــری مســلحانه بــا اشــرار مســلح در کرمــان 
بیــش از 400 کیلوگــرم تریــاک کشــف و ســه شــرور 

نیــز بــه هاکــت رســیدند. 
انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: در    فرمانــده 
ــاش  ــا ت ــلح، ب ــرار مس ــا اش ــلحانه ب ــری مس درگی
مامــوران یــگان تــکاوری بــم، 3 شــرور بــه هاکــت 
رســیدند و بیــش از 400 کیلوگــرم مــواد مخــدر 

ــد. ــف ش کش
قبضــه   2 گفــت: کشــف  بنی اســدی فر  ســردار 
ــداری مهمــات و توقیــف 2 خــودرو، از  اســلحه، مق
ــت. ــوده اس ــات ب ــن عملی ــتاوردهای ای ــر دس دیگ

 آزادی زندانی محکوم 
به حبس ابد در شهرکرد 

زندانــی محکــوم بــه حبــس ابــد پــس از 14 ســال 
تحمــل حبــس، از زنــدان شــهرکرد آزاد شــد. 

 ســید عبدالرحمــان توفیقیــان، مدیــر کل زندان هــا 
و  چهارمحــال  تربیتــی  و  تأمینــی  اقدامــات  و 
اردوگاه  مددجویــان  از  یکــی  آزادی  از  بختیــاری، 
ــر  ــهرکرد خب ــدان ش ــی زن ــوزی و کاردرمان حرفه آم

داد.
ــل حمــل  ــه دلی ــن مددجــو )م.گ( ب وی گفــت: ای
ــد محکــوم  ــه حبــس اب ــداری مــواد مخــدر ب و نگه

ــود.  شــده ب

 اهدای اعضای کودک 
سه ساله نائینی 

مدیــر روابــط عمومــی درمــان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی یــزد گفــت: کبــد و کلیه هــای کــودک 
ســه ســاله، حنانــه متولــی زاده از نائیــن کــه بــر اثــر 
تصــادف دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود، بــا رضایت 

ــد. ــدا ش ــد اه ــاران نیازمن ــه بیم ــواده اش ب خان
ــن بیمــار مــرگ  ــدن ای ــزود: اعضــای ب ــی اف قهرمان
ــه بیمارســتان نمــازی شــیراز  مغــزی بــرای اهــدا ب

فرســتاده شــد.

سرپرســت  دهکــردی،  غامیــان  نــورهللا 
بــه  اشــاره  بــا  شــهرکرد،  شــهرداری 
فعالیت هــای مجموعــه مدیریــت شــهری 
در آســتانه مــاه مهــر و فصــل بازگشــایی 
مــدارس اظهــار کــرد: فعالیت هــای متعــددی 
ــی،  ــی، اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل در حوزه ه
عمرانــی و خدماتــی بــا محوریــت مــدارس در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
وی خط کشــی معابــر جلــوی مــدارس، نصــب 
بنــر، نظافــت و پاک ســازی ســطح شــهر، 
حضــور مســئوالن شــهری در ویژه برنامه هــای 
مــدارس، ســاماندهی ســرویس های ایــاب و 
ذهــاب عمومــی ماننــد اتوبــوس و تاکســی و 
لکه گیــری معابــر را از مهم تریــن اقدامــات 
ــه  ــرد و ادام ــوان ک ــهرداری عن ــر ش ــتاد مه س
داد: شــهرداری امســال بــه  صــورت ویــژه 
ــد دارد  ــی رود و قص ــاه م ــتقبال مهرم ــه اس ب
ــوزان  ــای دانش آم ــهروندان و اولی ــت ش رضای

ــم آورد. را فراه
افــزود:  شــهرکرد  شــهرداری  سرپرســت 
تبلیغــات محیطــی درخصــوص تفکیــک زبالــه 
ــر و خشــک، جمــع آوری تابلوهــای روان در  ت

ــو مغازه هــا، نصــب  ســطح شــهر و نصــب تابل
شــهروندی،  پیام هــای  موضــوع  بــا  بنــر 
رنگ آمیــزی مــدارس، توزیــع اقــام فرهنگــی 
ــر تبریــک  در بیــن دانش آمــوزان و  نصــب بن
بازگشــایی مــدارس از جملــه فعالیت هــای 
فرهنگــی شــهرداری بــه مناســبت فرارســیدن 

ــد اســت. ــی جدی ســال تحصیل
ــرد:  ــه ک سرپرســت شــهرداری شــهرکرد اضاف
توســعه و گســترش فضاهــای ســبز، اجــرای 
ــه خط کشــی های  ــی از جمل ــدات ترافیک تمهی

نصــب  ســرعت گیر،  نصــب  پیــاده،  عابــر 
و  شناســایی  و  هشــداردهنده  تابلوهــای 
ــات  ــر اقدام ــی، از دیگ ــای ترافیک ــع گره ه رف

ــت. ــهرداری اس ش
و  کف شــویی  بــه  دهکــردی  غامیــان 
شست وشــوی  و  داخــل  جرم گیــری 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اتوبوس هــا  بدنــه 
درمجمــوع بیــش از 120 دســتگاه اتوبــوس 
ــدای  ــهری از ابت ــل ش ــل و نق ــاوگان حم در ن
ســال تحصیلــی آمــاده خدمت رســانی بــه 

اســت. شــهروندان  و  دانش آمــوزان 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــار  ــل، ب ــل و نق ــازمان حم ــژه س ــی وی بازرس
بازگشــایی  آســتانه  در  افــزود:  مســافر  و 
مــدارس، بــر ســرویس مــدارس نیــز نظــارت 

می شــود.
ــان  ــهرکرد خاطرنش ــهرداری ش ــت ش سرپرس
ــر،  ــتقبال از مه ــرح اس ــا ط ــان ب ــرد: همزم ک
ــهرکرد  ــهرداری ش ــانی ش ــای آتش نش نیروه
ــام  ــع اق ــه توزی ــل ب ــاش کام ــن آماده ب ضم
آتش نشــانی، بروشــور و آمــوزش روش هــای 
ــی اســتفاده از کپســول های  ــی و چگونگ ایمن

در  دانش آمــوزان  توســط  آتش نشــانی 
می پردازنــد. مــدارس 

در  داشــت:  اظهــار  دهکــردی  غامیــان 
متنوعــی  فعالیت هــای  زیباســازی  حــوزه 
ــورت  ــر ص ــاه مه ــتقبال از م ــوع اس ــا موض ب
بــه  می تــوان  دســت  آن  از  کــه  گرفتــه 
نقاشــی های  و  پاک ســازی دیوارنویســی ها 
ــوار مــدارس، جمــع آوری  غیرمجــاز ســطح دی
داخــل  و  مــدارس  حاشــیه  نخاله هــای 
ــدارس اشــاره  ــل درب ورودی م جــداول مقاب

ــرد. ک
وی همچنیــن از آغــاز عملیــات ســاماندهی و 
ــتانه  ــهری در آس ــر ش ــفالت معاب ــش آس روک
داد  خبــر  مــدارس  بازگشــایی  فرارســیدن 
و افــزود: بــا فرارســیدن ســال تحصیلــی 
ــر  ــد، شــهرداری شــهرکرد تســطیح معاب جدی
و آســفالت را در دســتورکار قــرار داده و در 
ایــن راســتا تعــدادی از معابــر شــهر در نقــاط 

مختلــف آســفالت شــد و ایــن رونــد همچنــان 
ــه دارد. ادام

اظهــار  شــهرکرد  شــهرداری  سرپرســت 
داشــت: یکــی از موضوعاتــی کــه همــه ســاله 
در  مــدارس  بازگشــایی  آســتانه فصــل  در 
ــرد،  ــرار می گی ــهری ق ــت ش ــتورکار مدیری دس
رســیدگی بــه وضعیــت روکــش آســفالت 
معابــر اســت تــا بــا روان ســازی حرکــت 
ــاده،  ــران پی ــوزان و عاب ــا و دانش آم خودروه
در  ترافیــک  ایجــاد  از  پیشــگیری  شــاهد 

شــبکه معابــر درون شــهری باشــیم.
غامیــان دهکــردی بــا اشــاره به  ضــرورت رفع 
خطــرات احتمالــی در مســیر دانش آمــوزان و 
دانشــجویان تصریــح کــرد: اجــرای تمهیــدات 
ــوی  ــر جل ــه خط کشــی معاب ــی از جمل ترافیک
مــدارس و خط کشــی عابــر پیــاده  از مــواردی 
ــه مناســبت بازگشــایی مــدارس  ــه ب اســت ک

انجــام گرفتــه اســت.

سرپرست شهرداری شهرکرد خبر داد: 

 شهرکرد آماده استقبال 
از فصل بازگشایی مدارس 

ــرادی  ــت: اف ــزد گف ــتان ی ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
کــه تاریــخ کارت ملــی قدیــم آن هــا بــه اتمــام رســیده 
تــا پایــان ســال جــاری بــرای دریافــت کارت ملــی 

ــد. ــدام کنن ــمند اق هوش
طباطبایــی، مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان یــزد، مــدارک 
الزم جهــت دریافــت کارت ملــی هوشــمند را شناســنامه 
و کــد پســتی عنــوان کــرد و گفــت: افــراد واجــد شــرایط 
ــا  ــه ت ــانی ک ــد و کس ــام دارن ــال تم ــه 15 س ــانی ک کس
قدیمی شــان  ملــی  کارت  اعتبــار   99 ســال  پایــان 
ــد  ــت دارن ــاه مهل ــدت 6 م ــه م ــد، ب ــان می رس ــه پای ب
ــر  ــه دفات ــمند ب ــی هوش ــت کارت مل ــرای دریاف ــه ب ک
پیشــخوان در کلیــه مراکــز شهرســتان ها و 30 ایســتگاه 

ــد. ــه کنن ــت احــوال در اســتان مراجع ثب

افــزود: همشــهریان می تواننــد ثبت نــام  طباطبایــی 
اولیــه را در منــزل از طریــق ســامانه www.ncr.ir انجــام 
دهنــد و نوبــت و کــد رهگیــری خــود را دریافــت کننــد.
وی اظهــار داشــت: کســانی کــه پــس از مهلــت 6 ماهــه 
ــا  ــد ب ــه کنن ــمند مراجع ــی هوش ــذ کارت مل ــرای اخ ب

ــد. ــد ش ــه خواهن ــی مواج محدودیت های
ــون  ــت: تاکن ــزد گف ــتان ی ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــدود  ــتیم و ح ــت داش ــر درخواس ــزار نف ــدود 330 ه ح
300 هــزار کارت ملــی هوشــمند تحویــل داده شــده 

ــت. اس
ــتان  ــرایط اس ــد ش ــت واج ــت جمعی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــزار  ــمند 833 ه ــی هوش ــت کارت مل ــرای دریاف ــزد ب ی

ــر اســت. نف

معــاون عمرانــی بــه نمایندگــی از وزیــر کشــور، حکــم انتصــاب 
شــهردار یــزد را بــه جمالی نــژاد، شــهردار منتخــب شــورای شــهر 
ابــاغ کــرد. مراســم معارفــه شــهردار یــزد دیــروز ســاعت 19:30 
ــتان  ــئوالن اس ــران و مس ــور مدی ــا حض ــاد ب ــاغ دولت آب در ب

برگــزار شــد.
غامعلــی ســفید، رئیس شــورای شــهر یــزد، گفت: صورت جلســه 
شــورای شــهر یــزد درخصــوص شــهردار پیشــنهادی 20 روز قبل 

بــرای وزارت کشــور ارســال شــد.
ســفید افــزود: بــا توجــه بــه وصــول پاســخ مثبــت اســتعامات 
ــرای  ــژاد ب ــدی جمالی ن ــم مه ــی، حک ــل مراحــل قانون و تکمی
تصــدی ســمت شــهردار یــزد از ســوی وزیــر کشــور صــادر و بــه 

اســتان ابــاغ شــده اســت.
ــا  وی گفــت: روز گذشــته حکــم جمالی نــژاد در وزارت کشــور ب

ــورای  ــس ش ــزد و رئی ــتانداری ی ــی اس ــاون عمران ــور مع حض
اســامی شــهر یــزد بــه شــهردار جدیــد تحویــل داده شــد.

جمالی نــژاد از بیــن 42 گزینــه تصــدی شــهرداری یــزد در 
ــه عنــوان  ــا رای موافــق هــر 11 عضــو شــورا ب 04 شــهریورماه ب

شــهردار انتخــاب شــد.
ــهردار  ــن ش ــش از ای ــد 1348 و پی ــژاد متول ــدی جمالی ن مه
اصفهــان بــود. وی در 31 خــرداد 1394 بــا 19 رای موافــق و 2 
رای ممتنــع اعضــای شــورای شــهر اصفهــان بــه عنــوان شــهردار 

منصــوب شــده بــود.
ــزی شــهری از دانشــگاه  ــری برنامه ری ــه دکت وی دانش آموخت
اصفهــان و از مدیــران جــوان اســتان اصفهــان اســت کــه تاکنون 
ــان  ــی را در اســتانداری و شــهرداری اصفه ســمت های مختلف

بــر عهــده داشــته اســت.

مدیــر کل اداره امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: بانــک مهــر اقتصــاد چهارمحــال و بختیــاری 
راه انــدازی  را جهــت  تســهیاتی  تــا  دارد  را  آمادگــی  ایــن 
ــو همچــون تولیــد لواشــک  کارگاه هــای فــرآوری محصــول هل

ــد. اعطــا کن
ــت  ــه مقاوم ــده ســپاه ناحی ــا فرمان ــدار ب ــی در دی شــهاب زارع
ــگ  ــج فرهن ــتای تروی ــه در راس ــامان ک ــتان س ــیج شهرس بس
بانکــداری اســامی صــورت گرفــت، اظهــار کــرد: این شهرســتان 
منطقــه ای اســت کــه درصــد جالــب توجهــی از محصــول 
ــای  ــود کارگاه ه ــن وج ــد؛ بنابرای ــد می کن ــور را تولی ــو کش هل
بســته بندی و فــرآوری محصــوالت باغــی در آن مشــهود اســت.

ــداران  ــوی باغ ــد هل ــد تولی ــه 30 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
در باغ هــا تلــف شــده و دورریــز می شــود، افــزود: بانــک 

ــا  مهــر اقتصــاد چهارمحــال و بختیــاری ایــن آمادگــی را دارد ت
تســهیاتی را جهــت راه انــدازی کارگاه هــای فــرآوری ایــن 

ــد. ــا کن ــک اعط ــد لواش ــون تولی ــول همچ محص
ــال  ــاد چهارمح ــر اقتص ــک مه ــعب بان ــور ش ــر کل اداره ام مدی
و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ارزیابی هــای 
ــه  ــه اراضــی شهرســتان ســامان ک ــا توجــه ب ــه و ب صورت گرفت
ــاد  ــت ایج ــتان ظرفی ــن شهرس ــتند، ای ــو هس ــت هل ــر کش زی

ــک را دارد. ــد لواش ــت کارگاه تولی هش
زارعــی در ادامــه بیــان داشــت: بانــک مهــر اقتصــاد چهارمحــال 
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــهیات اقتص ــه تس ــی ارائ ــاری آمادگ و بختی
متقاضیــان واجدالشــرایط ایجــاد کارگاه هــای تولیــد لواشــک را 
کــه بــه صــورت آزاد یــا از طریــق معرفــی ســپاه پاســداران اقدام 

کرده انــد، دارد. 

و  چهارمحــال  زیــارت  و  حــج  مدیــر  آقابزرگــی،  یوســف 
ــینی  ــن حس ــران اربعی ــام زائ ــرد: ثبت ن ــار ک ــاری، اظه بختی
ــه  ــماح ب ــامانه س ــق س ــاری از طری ــهریور ماه ج ــدای ش از ابت
نشــانیsamah.haj.ir آغــاز شــده و متقاضیــان بــرای تســهیل 
در صــدور روادیــد و ویــزا الزم اســت در روز هــای ابتدایــی اقــدام 

ــد. ــام کنن ــه ثبت ن ب
ــغ 40 دالر  ــد مبل ــام بای ــی ثبت ن ــان در ط ــزود: متقاضی وی اف
بــه نــرخ روز بانــک مرکــزی بــرای صــدور ویــزا، 18 هــزار و 800 
تومــان بــرای حــق بیمــه، 6 هــزار و 200 تومــان هزینــه درمانــی 
ــرای حق الزحمــه اخــذ  هــال احمــر و 10 هــزار و 900 تومــان ب

روادیــد بپردازنــد.
ــه داد: در  ــاری ادام ــال و بختی ــارت چهارمح ــج و زی ــر ح مدی
ــتان  ــامل اس ــور ش ــم در کش ــولگری دائ ــر 4 کنس ــال حاض ح

کرمانشــاه، تهــران، خراســان رضــوی و خوزســتان وجــود دارد 
ــان  ــت اســتان اصفه ــده کنســولگری موق ــای آین ــه در روز ه ک
ــرار  ــاری برق ــال و بختی ــران چهارمح ــزای زائ ــذ وی ــرای اخ ب

می شــود.
ــامل 8  ــر ش ــر 11 دفت ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــی اضاف آقابزرگ
دفتــر در شهرســتان شــهرکرد، 3 دفتــر در بروجــن، یــک دفتــر 
در شهرســتان بــن و یــک دفتــر در شهرســتان ســامان آمــاده 
ــز  ــر نی ــه دیگ ــن هســتند و از هفت ــران اربعی ــد زائ ــذ روادی اخ

ــوند. ــتقر می ش ــتان مس ــاط اس ــایر نق ــت در س ــر موق دفات
وی  گفــت: مــرز خروجــی زائــران اســتان شــلمچه اعــام شــده 
و 3 موکــب شــامل موکــب ســپاه قمــر بنی  هاشــم)ع( در مــرز 
عــراق، موکــب عمــود 285 واقــع در مســیر بیــن نجــف و کربــا 

و موکــب کربــا از زائــران اربعیــن پذیرایــی می کننــد.

 اخذ کارت ملی هوشمند افراد واجد شرایط 
تا پایان سال جاری 

 ابالغ حکم مهدی جمالی نژاد، شهردار یزد 
از سوی وزیر کشور 

 آمادگی بانک مهر اقتصاد 
برای ایجاد کارگاه های فرآوری محصول هلو

 زائران اربعین حسینی 
برای دریافت ویزا اقدام کنند

 مدیر امور آب و فاضالب 
روستایی فهرج:

 تمام روستاهای فهرج 
 تا پایان سال 97 
آبرسانی می شود

ــتان  ــتایی شهرس ــاب روس ــور آب و فاض ــر ام مدی
فهــرج گفــت: تــا پایان ســال 97 تمــام روســتاهای 
فهــرج آبرســانی می شــود و هیــچ روســتای فاقــد 

آب آشــامیدنی نخواهیــم داشــت.
ــدار فهــرج، در جلســه  غامرضــا نژادخالقــی، فرمان
ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــن شهرس ــورای اداری ای ش
ــرای  ــد ب ــه اقتصــادی ارگ جدی در مجموعــه منطق
10 هــزار نفــر از جوانــان شهرســتان های شــرقی 
اســتان اشــتغال زایی شــده اســت، بــر توســعه 

ــرد. ــد ک ــرج تاکی ــتان فه ــگری در شهرس گردش

رســول بارانــی، مدیــر امــور آب و فاضاب روســتایی 
شهرســتان فهــرج، نیــز بــا تاکیــد بــر مصــرف بهینــه 
 آب گفــت: بحــران آب در فهــرج جــدی اســت 
و مصــرف بی رویــه و آبیــاری درختــان از آب شــرب 
 شهرســتان فهــرج را بــا بحــران جــدی آب روبــه رو 

کرده است.
ــه  ــته س ــاه گذش ــک م ــه در ی ــان اینک ــا بی وی ب
حلقــه چــاه آب آشــامیدنی و دو حلقــه چــاه 
آب آشــامیدنی روســتاهای هللا آبــاد مســتوفی و 
ــا  ــگاوی ب ــاد ده ــاد و محمدآب ــین آباد، نعیم آب حس
افــت آب روبــه رو شــده اند، افــزود: تــا پایــان ســال 
ــود  ــانی می ش ــرج آبرس ــتاهای فه ــام روس 97 تم
ــم  ــد آب آشــامیدنی نخواهی و هیــچ روســتای فاق

ــت. داش
وی از اجــرای عملیــات آبرســانی بــه روســتای فاقد 
آب آشــامیدنی در بخــش نگیــن کویــر فهــرج خبــر 
داد و گفــت: بــه زودی 13 روســتای  ایــن بخــش از 

آب آشــامیدنی ســالم برخــوردار می شــوند.

علــی ســرداری، معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره 
کل آموزش وپــرورش اســتان یــزد، در نشســت 
خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه نزدیــک 
شــدن بــه زمــان بازگشــایی مــدارس گفــت: 
برنامــه بازگشــایی مــدارس اســتان از روز بیســت و 
نهــم شــهریورماه آغــاز می شــود و تــا یــک هفتــه 

ــه دارد. ادام
وی افــزود: بــرای آشــنایی نوآمــوزان کاس اولــی 
بــا محیــط مدرســه در روز چهارشــنبه جشــن 
گرفتــه  شــده  نظــر  در  غنچه هــا  و  شــکوفه ها 
اســت و 25 هــزار و 183 دانش آمــوز کاس اولــی 
در 520 مدرســه اســتان مشــغول بــه تحصیــل 

می شــوند.
ــوزش  و  ــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آم مع
ــزد ادامــه داد: 18 هــزار و 703  پــرورش اســتان ی
ــز  ــد در 410 مرک ــی جدی ــال تحصیل ــوز در س نوآم
تعــداد  می کننــد.  تحصیــل  پیش دبســتانی 
ســال  بــه  نســبت  اســتان  کاس اولی هــای 
ــن  ــه از ای ــته ک ــد داش ــد رش ــته، 7/7 درص گذش
تعــداد 1/1 درصــد مربــوط بــه رشــد جمعیــت 
اســتان و 6 درصــد نیــز بــه دلیــل پدیــده مهاجــرت 

ــت. ــوده اس ب
ایــن مقــام مســئول تعــداد دانش آمــوزان ابتدایــی 
اســتان یــزد را 129 هــزار و 459 نفــر دانســت کــه 

در 5 هــزار و 128 کاس و 728 مدرســه تحصیــل 
ــوع  ــد درمجم ــی جدی ــال تحصیل ــد. در س می کنن
در شــش  پایــه ابتدایــی بــا رشــد 7  هــزار نفــری در 

ــم. ــوزان مواجهی ــداد دانش آم تع
وی بــا اشــاره بــه وجــود 22 بــاب مدرســه قرآنــی 
در اســتان یــزد گفــت: در ایــن مــدارس تعــداد 4 
ــل  ــوز در 172 کاس تحصی ــزار و 686 دانش آم ه
می کننــد. محــور آموزشــی مــدارس قرآنــی را 
موضوعــات و مباحــث قرآنــی تشــکیل می دهــد.

ســرداری بــه برنامه هــای معاونــت پرورشــی اداره 
کل آموزش وپــرورش اســتان یــزد در هفتــه دفــاع 
مقــدس اشــاره و تصریــح کــرد: در روز 30 شــهریور 

ــدس تشــکل های  ــاع مق ــه دف ــه مناســبت هفت ب
دانش آمــوزان  از  نمایندگــی  بــه  دانش آمــوزی 
در مســجد روضــه محمدیــه حضــور  اســتان 
پیــدا می کننــد و یــاد و خاطــره 224 معلــم و 
ــد. ــی می دارن ــتان را گرام ــهید اس ــوز ش دانش آم

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــزد در ادام ــتان ی ــرورش اس  و پ
ــر و مقاومــت در هــزار و  ــگ مه ــه شــدن زن نواخت
800 مدرســه اســتان یــزد گفــت: در روز اول مهرمــاه 
زنــگ مهــر و مقاومــت بــا حضــور 240 هــزار 
شهرســتان های  تمــام  در  اســتان  دانش آمــوز 
اســتان نواختــه می شــود و دانش آمــوزان تحصیــل 
ــاز  ــتان آغ ــزار کاس اس ــطح 10 ه ــود را در س خ

می کننــد.
وی اظهــار داشــت: بــا وجــود اینکــه 77 درصــد از 
مــدارس اســتان شــهری و 23 درصــد روســتایی 

ــوزان  ــد از دانش آم ــش از 90 درص ــا بی ــت، ام اس
اســتان در مــدارس شــهری تحصیــل  کــرده و 
ــد از  ــوزان در 23 درص ــد از دانش آم ــا 10 درص تنه

ــد. ــل می کنن ــتان تحصی ــدارس اس م
دانش آمــوزان  تعــداد  ادامــه  در  ســرداری 
اســتثنایی اســتان یــزد را هــزار و 360 نفــر و 
ــام  ــر اع ــزار و 117 نف ــایر را ه ــوزان عش دانش آم

ــرد. ک
ــوزش  و  ــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آم مع
پــرورش اســتان یــزد بــا تکذیــب بعضی شــایعات 
درخصــوص شــروع بــا تأخیــر مــدارس در اســتان 
یــزد تأکیــد کــرد: همــه مــدارس اســتان کار خــود 
می کننــد.  شــروع  مهرمــاه  نخســت  روز  از  را 
ــتان  ــطح اس ــی در س ــی و بازرس ــای نظارت تیم ه
فعــال خواهنــد بــود و تمــام ایــن مســائل را 

کنتــرل می کننــد.

گردی  #خبر 

کوتاه اخبار 
 سردار سلیمانی و تبریک 

جشن تولد فرزندان شهدا 
ســردار قاســم ســلیمانی بــه مناســبت مراســم 
اولیــن جشــن تولــد فرزنــدان شــهدای مدافــع 
ــه  ــن مراســم ک ــرد. در ای ــی را صــادر ک حــرم، پیام
بــا حضــور ســردار نقــدی، صفــار هرنــدی و جمعــی 
حــوزه  در  عزیــز  شــهدای  ایــن  خانواده  هــای  از 
 هنــری برگــزار شــد، پیــام ســردار ســلیمانی قرائــت 

شد.
در بخشــی از ایــن پیــام آمده اســت: مدافعــان حرم 
فقــط مدافعــان خــاک نیســتند؛ بلکــه مدافــع حریم 
ــا  ــه ب ــان تــن ب حرمــت انســانیت هســتند. اگــر آن
نــداده و جــان خــود را ســپر جان هــا نکــرده بودنــد، 
آنچنــان مصیبتــی ایــن کــره خاکــی را فرامی گرفــت 
ــه  ــا ب ــه مصیبت ه ــا، هم ــت کرب ــر از مصیب ــه غی ک

فراموشــی ســپرده می شــد.

 کارخانه چینی شهرکرد 
احیا می شود 

قاســم ســلیمانی، اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، 
در نشســت بررســی مشــکات کارخانــه چینــی 
واحد هــای  راه انــدازی  و  احیــا  شــهرکرد گفــت: 
ــه، از  ــن کارخان ــد ای ــم مانن ــزرگ و مه ــدی ب تولی
برنامه هــای مســئوالن اســتان محســوب می شــود. 
ــی  ــه چین ــاره کارخان ــدازی دوب ــا راه ان ــزود: ب وی اف
ایجــاد  اســتان  شــهرکرد، 200 شــغل جدیــد در 

ــد. ــد ش خواه
دوازدهــم  دولــت  داشــت:  اظهــار  ســلیمانی 
دنبــال  بــه  مناســب  تســهیات  واگــذاری  بــا 
تعطیــل  یــا  نیمه فعــال  صنایــع  فعال ســازی 
کشــور بــه منظــور افزایــش اشــتغال، کاهــش نــرخ 

اســت. اقتصــادی  رونــق  و  بیــکاری 

پهلوانان یزدی مدال های 
مسابقات کشوری را پارو کردند

مســابقات پهلوانــی و زورخانــه ای کشــور در ده رشــته 
ــا 40 ســال  ــا 30 ســال و 31 ت و دو رده ســنی 19 ت
ــزار  ــتان برگ ــرب کردس ــام آباد غ ــی اس ــه میزبان ب
شــد کــه پهلوانــان یــزدی ده مــدال طــا، دو نقــره و 
یــک برنــز رشــته های مختلــف رده ســنی 19 تــا 30 

ســال را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
بــا  ســاالری  محمدرضــا  شــاگردان  همچنیــن 
ــه ای را  ــی زورخان ــته تیم ــی رش ــاز قهرمان 370 امتی
ــاز دوم  ــا 310 امتی ــان ب ــم کرم ــد، تی تصاحــب کردن
ــه  شــد و تیم هــای کردســتان و خراســان رضــوی ب

ــد. ــت یافتن ــترک دس ــوم مش ــوان س عن

 اعزام بیش از 50 مبلّغ 
به اردل در ماه محرم

فیل آبــادی،  بهرامــی  حمیــد  حجت االســام 
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی شهرســتان 
اردل، از اعــزام بیــش از 50 مبّلــغ بومــی و غیربومــی 
ــر داد  ــرم خب ــه اول مح ــتان اردل در ده ــه شهرس ب
ــم،  ــتان های ق ــان از اس ــن مبّلغ ــرد: ای ــار ک و اظه
ــای  ــاری در بخش ه ــال و بختی ــان و چهارمح اصفه
ــع شهرســتان اردل حضــور  مرکــزی میانکــوه از تواب

پیــدا می کننــد.
آســیب های  کاهــش  بصیرت افزایــی،  وی 
اجتماعــی، ســبک زندگــی اســامی و اقتصــاد 
مقاومتــی را از موضوعــات جلســات پرســش و 
پاســخ و ســخنرانی مبّلغــان اعزامــی بــه شهرســتان 
اردل عنــوان کــرد و گفــت: همچنیــن بازخوانــی 
قیــام امــام حســین)ع( و کاهــش آســیب های 
ــز از  ــه نی ــدن ادعی ــاز جماعــت و خوان ــزاداری، نم ع
ــتان  ــان در شهرس ــای مبّلغ ــوس برنامه ه ــر رئ دیگ

اردل اســت.

 اجتماع بزرگ خانواده قرآنی 
شهر کرمان 

در مراســم اجتمــاع بــزرگ قرآنــی شــهر کرمــان کــه 
بــا حضــور گســترده مردم در ســالن اجتماعــات اداره 
آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک کرمــان برگــزار شــد،  
حجت االســام کدورتــی، مســئول جامعةالقــرآن 
شــهر کرمــان، بــا بیــان اینکــه ایــن جلســه هرســاله 
ــال  ــه در ح ــن مؤسس ــت: ای ــود، گف ــزار می ش برگ
حاضــر بــا 28 شــعبه در اســتان و نزدیــک بــه 
بیــش  بــا  مختلــف  رشــته های  در  مربــی   250
تخصصــی  طرح هــای  در  قرآن آمــوز  هــزار   50 از 
ــک ســاله، دوســاله، ســه  ــظ ی ــف چــون حف مختل
روانخوانــی  روخوانــی،  لحــن،  و  صــوت  ســاله، 
دبســتان  و  پیش دبســتانی  وجــود  و  تجویــد 
ــی اداره ــام طباطبای ــر حجت االس ــر نظ ــی زی  قرآن

 می شود.

بهره برداری از اولین موزه 
مشارکتی چهارمحال وبختیاری

معــاون میــراث  فرهنگــی اداره  کل میــراث  فرهنگــی، 
چهارمحــال  و  گردشــگری  و  صنایــع  دســتی 
بختیــاری اظهــار کــرد: اولیــن مــوزه مشــارکتی 
چهارمحــال  و بختیــاری بــه  ثبــت و بهره بــرداری 
ــا دو مــاه آینــده تعــداد ایــن موزه هــا در  رســید و ت

ــد. ــاب می رس ــش ب ــه ش ــتان ب اس
مصطفــی  هادی پــور عنــوان کــرد: بنــای ایــن مــوزه 
در زمینــی بــه وســعت یــک هــزار و 600 متــر مربــع و 
زیربنــای 700 متــر مربــع قــرار دارد و در ســه بخــش 
ــه، ورک شــاپ  ــع  دســتی شــامل هشــت غرف صنای
و  کشــاورزی  ادوات  قبیــل  از  مردم شناســی  و 
تجهیــزات گذشــتگان و اســناد، نقشــه، کروکی هــای 
شهرســازی،  مصالــح  و  مکاتبــات  شــهری، 
ــوم  ــرای عم ــا 17 پذی ــح ت ــاعت 8 صب ــه از س روزان

ــت. ــدگان اس بازدیدکنن

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش  و پرورش استان یزد مطرح کرد:

نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در هزار و 800 مدرسه استان یزد

،،
از  شــهرکرد  شــهرداری  سرپرســت 
فراهــم شــدن بســترهای الزم بــرای 
استقبال از سال تحصیلی جدید در 

ــر داد مرکــز اســتان خب



رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران گفــت: در 
ــزان  ــودن می ــاال ب ــا ب ــاز ب ــی غیرمج ــای معدن آب ه
ــش  ــراد افزای ــرطان در اف ــروز س ــال ب ــرات، احتم نیت

بــد. می یا
صنایــع  انجمــن  رئیــس  عزیــزی،  محمدحســین 
غذایــی ایــران، اظهــار کــرد: مصــرف آب هــای معدنــی  
ــراد  ــتاندارد، اف ــت اس ــد عالم ــان و فاق ــام و نش بی ن
می کنــد کــه  روبــه رو  متعــددی  مشــکالت  بــا  را 
 بــروز بیمــاری اســهال بخشــی از ایــن مشــکالت 

است.
ــان  ــام و نش ــی بی ن ــای معدن ــرد: آب ه ــوان ک وی عن
ــهری  ــتی و از آب ش ــورت دس ــه ص ــت ب ــن اس ممک
ایــن صــورت هیــچ خاصیــت  باشــد؛ در  پرشــده 
معدنــی در آن دیــده نمی شــود و همچنیــن بــه دلیــل 

ــی دارای  ــروف آب معدن ــت، ظ ــوی نادرس شست وش
آلودگی هــای میکروبــی فراوانــی اســت.

میکروبــی کــه  مهم تریــن  تاکیــد کــرد:  عزیــزی 
رشــد  غیراســتاندارد  معدنــی  آب  بطری هــای  در 
رشــد  آب  محیــط  در  بــوده کــه  »وبــا«  می کنــد 
بــرای  مشــکالت گوارشــی  بــروز  ســبب  و  کــرده 
افــراد می شــود و بــه همیــن دلیــل مــردم بایــد 
 در خریــد آب هــای معدنــی دقــت الزم را داشــته 

باشند.
ــرات موجــود در آب هــای  ــزان نیت ــرد: می ــار ک وی اظه
معدنــی، مســئله مهمــی اســت؛ زیــرا ایــن مــاده 
معدنــی اگــر از یــک حــد مجــازی فراتــر بــرود، 
ســرطان زا بــوده و در درازمــدت ســرطان های مختلفــی 

می شــود. مصرف کننــده  افــراد  گریبانگیــر 

ــه  ــاره ب ــا اش ــرطان، ب ــک و س ــص ژنتی ــا، متخص ــر پارس ناص
لــزوم مشــاوره ژنتیکــی در خانواده هــا گفــت: ۷ درصــد 

اســت.  ژنتیکــی  ســرطان ها، 
ناصــر پارســا در آســتانه برگــزاری کنگــره ســرطان غــرب آســیا 
بــا بیــان اینکــه ۷ درصــد ســرطان ها وراثتــی و ژنتیکــی 
ــراد  ــالی اف هســتند و 93 درصــد عوامــل محیطــی ســبب ابت
ــه وجــود آمــدن یــک  ــرای ب ــه ســرطان می شــوند، گفــت: ب ب
ســلول ســرطانی، 100 درصــد تغییــرات ژنتیکــی منجــر بــه بروز 

توده هــای ســرطانی می شــوند.
وی افــزود: بهتریــن راه پیشــگیری از ســرطان های ارثــی 
پیشــگیری اولیــه اســت. ســرطان های توارثــی در ســطح دنیــا 
ــراد  ــایی اف ــا شناس ــی م ــدف اصل ــتری دارد و ه ــیوع بیش ش
مســتعد ابتــال بــه ســرطان و پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری در 

مراحــل اولیــه اســت. 

در ســرطان های ارثــی ژنتیــک حــرف اول را می زنــد، امــا 
ــوان  ــن می ت ــت؛ بنابرای ــر نیس ــدان بی تاثی ــی چن ــبک زندگ س
ــزار پیشــگیرانه  ــوان یــک اب ــه عن از تغییــر در ســبک زندگــی ب

اســتفاده کــرد.
ــور  ــا در کش ــی نه تنه ــرطان های ارث ــرد: س ــح ک ــا تصری پارس
ــی در  ــت؛ وقت ــی اس ــوع مهم ــا موض ــه دنی ــه در هم ــا، بلک م
خانــواده ای شــیوع ســرطان زیــاد می شــود، ایــن اتفــاق 
اطرافیــان و پزشــک را دچــار شــک و تردیــد می کنــد کــه 

ــد. ــته باش ــی داش ــأ ارث ــرطان منش ــن س ــت ای ــن اس ممک
ــراد  ــت: اف ــه گف ــک در ادام ــرطان و ژنتی ــص س ــن متخص ای
خانــواده بــرای بررســی و شناســایی افــرادی کــه حامــل ایــن 
جهش هــای ژنــی باشــند، بــه مراکــز مشــاوره ژنتیــک و 
ــروز ســرطان ها همــکاری می کننــد،  مراکــزی کــه در کنتــرل ب

ارجــاع داده می شــوند.

۷ درصد سرطان ها، ژنتیکی است احتمال وجود وبا در آب های معدنی غیرمجاز 

مزاج های گرم و خشک
افــراد بــا مــزاج گــرم و خشــک نیــاز بــه خــواب کمتری 
ــی بســیار  ــزی هســتند، گیرای ــراد بســیار تی ــد، اف دارن
باالیــی دارنــد، صداهــای خیلــی خفیــف و طعم هــای 

ــف را متوجــه می شــوند. ــف و خفی ــی ظری خیل
ــری، پژوهشــگر طــب  ــدی میرغضنف ــر ســید مه  دکت
ســنتی، درخصــوص مزاج هــای گــرم و خشــک گفــت: 
»یکــی دیگــر از مزاج هــا، مــزاج گــرم و خشــک 
اســت؛ یعنــی درواقــع خصوصیــات گرمــی و خشــکی 
در ایــن افــراد نمــود دارد؛ بدن هــای گــرم و پوســت ها 
و مخاط هــای خشــک دارنــد، رنــگ پوســت ایــن 
اســت،  و گندمــی  زرد  بــه ســمت  بیشــتر  افــراد 
افــرادی سختکوشــند و ســرعت فعــل و انفعاالتشــان 
ــد  ــی تن ــال بدن ــم در اعم ــراد ه ــن اف ــت. ای ــد اس تن
ــی؛  ــری و روان ــال فک ــم در اعم ــتند و ه ــرز هس و ف
یعنــی ســرعت تصمیم گیــری آن هــا زیــاد اســت 
و می تواننــد در زمــان کوتــاه، تصمیمــات زیــادی را 

ــت. ــاد اس ــا زی ــن آن ه ــرعت ذه ــد و س بگیرن
لحظــه  یــک  در  می شــود کــه  باعــث  امــر  ایــن 
ــاید  ــن ش ــد؛ بنابرای ــر کنن ــوع فک ــن موض ــه چندی ب
تمرکزشــان بــر روی موضوعــات کاهــش پیــدا کنــد«.
ــراد  ــک، اف ــرم و خش ــزاج گ ــا م ــراد ب ــت: »اف وی گف
بســیار حساســی هســتند. کال مزاج هــای خشــک، 
ــر،  ــای ت ــی مزاج ه ــتند؛ ول ــی هس ــای حساس مزاج ه

ــد. ــتری دارن ــازش بیش ــر و س ــیت کمت حساس
آن  نــام  از  کــه  همان طــور  خشــک  مزاج هــای 
برمی آیــد، مثــل چوبــی کــه خشــک اســت و انعطــاف 
ــد. ــاف را ندارن ــر و انعط ــل تغیی ــی تحم ــدارد، خیل ن

افــراد بــا مــزاج گــرم و خشــک نیــاز بــه خــواب 
کمتــری دارنــد، افــراد بســیار تیــزی هســتند، گیرایــی 
ــف را  ــی خفی ــای خیل ــد، صداه ــی دارن ــیار باالی بس
و  ظریــف  خیلــی  طعم هــای  می شــوند،  متوجــه 
خفیــف و تغییــرات طعم هــا در غذاهــا را متوجــه 
می شــوند و کال حواسشــان بســیار حســاس و دقیــق 

ــت. اس

ــد  ــه اول بای ــک در درج ــرم و خش ــزاج گ ــا م ــراد ب اف
ــدر و مــادر،  ــد همســر، پ ــان خــود مانن توســط اطرافی
ذاتــا حســاس  زیــرا  بشــوند؛  درک   ... و  دوســت 

هســتند.«
ــن  ــت: »ای ــار داش ــه اظه ــری در ادام ــر میرغضنف دکت
ــد.  ــاد کنن ــح ایج ــان تفری ــرای خودش ــد ب ــراد بای اف
معمــوال برنامه هــای منســجم و زیــادی برای خودشــان 
می گذارنــد و بــه خودشــان فرصــت اســتراحت و 
تفریــح نمی دهنــد. استراحتشــان را خودشــان بــه 
ــا  ــه این ه ــد و هم ــش می دهن ــان کاه ــت خودش دس
باعــث می شــود حــرارت و خشکی شــان افزایــش 

ــود. ــاد بش ــان زی ــد و مشکالتش یاب
ــزاج  ــا م ــراد ب ــه اف ــنتی ب ــب س ــگر ط ــن پژوهش ای
ــه از  ــی اســت ک ــرد: »بدیه ــه ک ــرم و خشــک توصی گ
ــل،  ــد، فلف ــی تن ــواد غذای ــل م ــوی مث ــای ق گرمی ه
ــه، ســرخ کردنی ها و توقــف در آفتــاب و جاهــای  ادوی
بســیار گــرم، بیــداری کشــیدن طوالنــی، فعالیــت 

ــد. ــد بپرهیزن ــی بای ــنگین و طوالن ــی س بدن

همایــون مژدهــی آذر، عضــو انجمــن متخصصــان 
ــاره اینکــه فضــای مجــازی و  ــران، درب پوســت ای
ــغ  ــرای تبلی ــی ب ــه محل ــا ب ــی از داروخانه ه بعض
و مشــاوره های درمانــی پوســت  و مــو تبدیــل 

شــده، هشــدار داد. 
همایــون مژدهــی آذر بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
حاضــر مهم تریــن مشــکلی کــه متخصصــان 
ــی  ــتند، ناآگاه ــه هس ــا آن مواج ــو ب ــت و م پوس
مــردم بــرای مراجعــه بــه یــک پزشــک متخصص 
در ایــن زمینــه اســت، اظهــار کــرد: تبلیغاتــی کــه 
در حــوزه پوســت و مــو انجــام می شــود، بــه 
ــخیص  ــد تش ــار نمی توان ــه بیم ــت ک ــه ای اس گون

ــص  ــر تخص ــز مدنظ ــا مرک ــخص ی ــا ش ــد آی ده
ــکات ذکرشــده در  ــا ن ــن کار را دارد و آی انجــام ای
ــوده و در حیطــه وظایــف  ــد ب تبلیغــات او قانونمن

ــه. ــا ن ــود ی ــوب می ش وی محس
ــا فــردی کــه  ــی، تنه ــه لحــاظ قانون ــزود: ب وی اف
ــا بیماری هــای پوســت  ــط ب ــاره مســائل مرتب درب
و مــو، دارودرمانــی، داروشناســی و بــه طــور کلــی 
مســائل مربــوط بــه درمــان مشــکالت و ضایعــات 
پوســتی می توانــد اظهــار نظــر کنــد، فــردی اســت 
ــن کار را  ــوز ای ــت مج ــوی وزارت بهداش ــه از س ک
دارد کــه درواقــع همــان متخصــص پوســت و مــو 

و دکتــر داروســاز اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه غیــر از متخصــص 
پوســت و مــو و پزشــک داروســاز، فــرد دیگــری 
حــق دخالــت در امــور درمانــی و اظهارنظــر دربــاره 
دارو هــای مصرفــی بیمــار در ایــن حــوزه را نــدارد، 
ــش  ــش نق ــت کاه ــه عل ــرا ب ــرد: اخی ــح ک تصری
نظارتــی وزارت بهداشــت و قــدرت اجرایــی اصناف 
ــای  ــد انجمن ه ــکی مانن ــور پزش ــه ام ــوط ب مرب
ــراد  ــز و اف ــیاری از مراک ــکی، بس ــی پزش تخصص
ــی و  ــور درمان ــام ام ــه انج ــدام ب ــک اق غیرپزش
ــو  ــت و م ــوزه پوس ــه ح ــوط ب ــاوره های مرب مش

می کننــد.
عضــو انجمــن متخصصــان پوســت ایــران دربــاره 

ــا  ــه فضــای مجــازی و بعضــی از داروخانه ه اینک
ــی  ــغ و مشــاوره های درمان ــرای تبلی ــی ب ــه محل ب
پوســت و مــو تبدیــل شــده، هشــدار داد و بیــان 
کــرد: انجــام ایــن کار غیرقانونی اســت و بازرســان 
وزارت بهداشــت نیــز بــه چنــد داروخانــه کــه 
ــار داده و  ــد، اخط ــن کاری کرده ان ــه چنی ــدام ب اق
خــود انجمــن داروســازان ایــران نیــز دربــاره ایــن 
مســئله شــاکی اســت؛ زیــرا وجهــه داروســازان را 

ــرد. ــوال می ب ــر س زی
بســیاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذر  مژدهــی 
انجــام  بــه  غیرپزشــک  و  ســودجو  افــراد  از 
ــد  کار هــای تخصصــی پوســت و مــو روی آورده ان

بــه  آرایشــگاه ها  از  خاطرنشــان کــرد: خیلــی 
انجــام کار هــای لیــزری می پردازنــد یــا در مراکــز 
درمانــی افــرادی کــه کمتریــن ســطح تحصیــالت 
را دارنــد، بــه انجــام خدمــات درمانــی و مشــاوره 
در زمینــه پوســت و مــو می پردازنــد کــه ایــن 
معضــل نشــان از ضعــف مدیریتــی و نظارتــی در 

سیســتم ســالمت دارد.
ایــن متخصــص پوســت و مــو بــا ابــراز تاســف از 
اینکــه هــر روز بــا افــرادی مواجــه هســتیم کــه بــا 
ســطح تحصیــالت مختلــف و غیرمرتبط بــه انجام 
خدمــات درمانــی پوســت و مــو می پردازنــد، 
ادامــه داد : مراجــع ذی صــالح از جملــه وزارت 
ــازی های الزم  ــد شفاف س ــان بای ــت و درم بهداش
ــیاری از  ــا بس ــد ت ــام دهن ــه انج ــن زمین را در ای
افــراد غیرپزشــک و ســودجو بــه انجــام کار هایــی 

ــد. ــی نپردازن ــو و لیزردرمان ــل کاشــت م از قبی
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عضو انجمن متخصصان پوست مطرح کرد:

هشدار درباره مشاوره های درمانی پوست و مو در فضای مجازی 

دانستنیهایپزشکی
نکات پزشکی که باید بدانید

خطر کم تحرکی را جدی بگیرید!
امــروز در ایــن مطلــب به بیــان بعضی از دانســتنی های 

پزشــکی می پردازیم.
 کم تحرکی را جدی بگیرید!

افزایــش  بــرای  مهمــی  عامــل  کم تحرکــی، 
چاقــی،  جملــه  از  غیرواگیــردار  بیماری هــای 
دیابــت، قلبــی و عروقــی ماننــد ســکته و ســرطان 
ــان  ــردان و زن ــن م ــوع در بی ــن موض ــت و ای اس

ایرانــی تقریبــا بــه چشــم می خــورد.
 از بیماری ماکوال چه می دانید؟

ــاس  ــمت حس ــان قس ــه زرد، هم ــا لک ــوال ی ماک
ــئولیت  ــه مس ــت ک ــم اس ــبکیه چش ــور ش ــه ن ب
ــا  ــده دارد و ب ــه عه ــح را ب ــتقیم و واض ــد مس دی
ــود  ــدید می ش ــاری تش ــن بیم ــن ای ــش س افزای
ــایع ترین  ــال، ش ــاالی ۶۵ س ــنی ب ــروه س و در گ
ــن  ــده و ای ــوب ش ــی محس ــش بینای ــت کاه عل
ــت محســوب می شــود. بیمــاری از عــوارض دیاب

 کفش تنگ با پاهایتان چه می کند؟
پوشــیدن کفــش تنــگ، یکــی از عوامــل میخچــه 
بیمــاری  ایــن  و  انســان محســوب شــده  در 
پوشــیدن کفش هــای  دلیــل  بــه  در خانم هــا 
قــرار  فشــار  تحــت  و  پاشــنه بلند  و  نوک تیــز 
گرفتــن پاهــا و انگشــتان بیشــتر  مشــاهده 

 . د می شــو
 خانم ها با این نوشیدنی 

مرگ را از خود دور کنند
قهــوه  فنجــان  یــک  روزانــه  خانم هایــی کــه 
ــوه  ــه قه ــر از کســانی ک می نوشــند، ۵1 درصــد کمت
مصــرف نمی کننــد، در معــرض خطــر مــرگ قــرار 
دارنــد. اگــر مصــرف قهــوه بیــن 100 تــا ۲00 میلــی 
گــرم در روز افزایــش یابــد، می توانــد خطــر 

ــد. ــش ده ــد کاه ــا ۵۷ درص ــرگ را ت م
 بیماری بدون درمانی که از گربه 

به انسان منتقل می شود
بیمــاری توکسوپالســموز از گربــه بــه انســان 
منتقــل می شــود و در زنــان بــاردار موجــب ســقط 
و عقب ماندگــی جنیــن و اختــالالت عصبــی مثــل 

ــود. ــر می ش ــرع و آلزایم ص
 آیا حجامت باعث بهبود بیماری 

سرطان می شود؟
می توانــد  ســرطانی  بیمــاران  در  حجامــت 
باعــث تاثیــر بیشــتر داروهــای شــیمی درمانی 
ــار  ــود و در کن ــان ش ــه درم ــخ ب ــش پاس و افزای
ــن  ــه ای ــده ب ــد کمک کنن ــا می توان ــایر داروه س

ــود. ــاری ش بیم
 عوارض کم آبی در بدن

و  خســته  را  شــما  ابتــدا  در  بــدن  کم آبــی 
ــردن  ــال ورزش ک ــر در ح ــد و اگ ــال می کن بی ح
توجهــی  جالــب  افــت  عملکردتــان  باشــید، 
خواهــد داشــت؛ امــا اگــر بــدون تامیــن آب بــدن، 
بــه تمریــن و ورزش ادامــه دهیــد، خطــر ســکته 

مغــزی افزایــش می یابــد.

تغذیه

تغذیه در مادران شیرده
طبیعــت در دوران بــارداری و شــیردهی از نوزاد حمایت 
می کنــد و حتــی مادرانــی کــه تغذیــه و ســالمت آن هــا 
در خطــر اســت نیــز می تواننــد شــیردهی کافــی 

داشــته باشــند. بــه ایــن مطلــب توجــه کنیــد.
ــن  ــدون کمتری ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــادر ب ــیر م ش
تالشــی از جانــب شــما، بهتریــن تغذیــه را بــرای 
ــت  ــال، کیفی ــن ح ــا ای ــد. ب ــم می کن ــان فراه نوزادت
ــت. ــی اوس ــم غذای ــده رژی ــادر منعکس کنن ــیر م ش

ــات شــیر برحســب  ــه بعضــی ترکیب ــم ک ــا می دانی م
ــد.  ــر می کن ــورد، تغیی ــادر می خ ــه م آنچ

چربی هــای  از  غنــی  رژیــم  مــادر  هنگامــی کــه 
غیراشــباع  چربی هــای  می خــورد،  غیراشــباع 
ــت؛  ــد داش ــود خواه ــیر او وج ــز در ش ــتری نی بیش
هنگامــی کــه اســیدهای چــرب ناســالم ترانــس 
بیشــتری می خــورد نیــز، در شــیرش بــه مقــدار 

می شــود.  وارد  بیشــتری 
ســطح بعضــی ویتامین هــا و مــواد معدنــی نیــز 
ــد. ــرار می گیرن ــادر ق ــی م ــم غذای ــر رژی ــت تاثی تح

بــه طــور کلــی بهتــر اســت مــادر شــیرده همــان اصول 
ــیردهی  ــارداری را در دوران ش ــی دوران ب ــم غذای رژی

نیــز رعایــت کنــد. 
کافئیــن و الــکل بایــد محــدود شــوند؛ زیــرا آن هــا در 
ــه  ــده ک ــان داده ش ــوند و نش ــادر وارد می ش ــیر م ش

ــد. ــوزاد تاثیــر دارن روی رفتــار ن
ــه مقــدار کمتــری نســبت  ــد ب مــادران شــیرده هرچن
بــه بــارداری، امــا هنــوز بــرای دو نفــر غــذا می خورنــد. 
ــه  ــری اضاف ــو کال ــرای دریافــت ۵00 کیل ــد ب شــما بای
برنامه ریــزی کنیــد؛ شــامل ۲0 گــرم پروتئیــن اضافــی 
نســبت بــه زمانــی کــه بــاردار نبودیــد؛ در حــدود آنچــه 
ــک  ــا ی ــرب ی ــاده کم چ ــت س ــان ماس ــک فنج از ی

ــد.  ــت می کنی ــرغ دریاف ســاندویچ کوچــک م
ــارداری هســتید،  ــر نگــران کاهــش وزن پــس از ب اگ
هرگونــه کاهــش  باشــید کــه  داشــته  یــاد  بــه 
نیســتید  مجبــور  باشــد.  تدریجــی  بایــد  وزنــی 
کالــری دریافتــی خــود را شــدیدا محــدود کنیــد؛ 
زیــرا شــیردهی بســیاری از آن هــا را بــرای شــما                             

ند. می ســوزا
همچنیــن مهــم اســت کــه دریافــت کلســیم و فســفر 
را بــاال نگهداریــد؛ روزانــه 1۲00 میلی گــرم از هــر کــدام؛ 
ــتخوان های  ــر از اس ــن عناص ــورت ای ــن ص ــر ای در غی
ــه اســتئوپروز  ــر ب ــه منج شــما برداشــت می شــود ک

خواهــد شــد.
ــک  ــی ی ــت اونس ــوان هش ــه لی ــه س ــیدن روزان نوش
شــیر کم چربــی یــا بــدون چربــی، ۲4 گــرم پروتئیــن، 
300 تــا400 کالــری اضافــه و بیشــتر کلســیم و فســفر 
اضافــی را کــه نیــاز داریــد، فراهــم می کنــد کــه معــادل 
خــوردن روزانــه 3 تــا 4 جانشــین از محصــوالت لبنــی 

ماننــد ماســت یــا پنیــر اســت.
اگــر لبنیــات کافــی مصــرف نمی کنیــد، کلســیم کمــی 
کمیاب تــر خواهــد شــد؛ امــا کلســیم در خمیــر ســویا، 
بروکلــی، ســبزی های بــرگ ســبز و ماهی هایــی نظیــر 

ســالمون و خــال مخالــی می توانــد یافــت شــود. 

زیبایی

دندان های لکه دار
چــون  بزنیــد،  لبخنــد  می کشــید  خجالــت  اگــر 
درخشــان  و  ســفید  و  دارنــد  لــک  دندان هایتــان 
نیســتند، بایــد بدانیــد دالیــل زیــادی وجــود دارد 
کــه می توانــد موجــب زرد شــدن یــا لــک شــدن 
دندان هایتــان بشــوند؛ از ژنتیــک گرفتــه تــا رفتارهایــی 
در ســبک زندگــی ماننــد خــوب مســواک نــزدن و نــخ 
دنــدان نکشــیدن، ســیگار کشــیدن یــا حتــی خــوردن 

ــاص.  ــی خ غذاهای
ــوردن  ــس از خ ــورا پ ــان، ف ــیدن ده ــد آب کش هرچن
ایــن غذاهــا می توانــد کمــک کنــد تــا از شــدت تأثیــر 
ایــن اســید کــم شــود، امــا ادامــه  مصــرف آن هــا در 
نهایــت دندان هایتــان  رژیــم غذایــی می توانــد در 
از  یکــی  غذاهــا،  ایــن  حــذف  کنــد.  لکــه دار  را 
ــک شــدن  ــری از ل ــرای جلوگی ــن ب شــیوه های مطمئ
ــدای  ــا، ج ــن غذاه ــی از ای ــا بعض ــت؛ ام دندان هاس
ــدی  ــد، فوای ــا دارن ــه روی دندان ه ــی ک ــر منف از تأثی
ــی  ــه راحت ــم ب ــه نمی توانی ــد ک ــالمتی دارن ــرای س ب
از آن چشم پوشــی کنیــم. پــس توصیه هایــی نیــز 

ــم. ــان داری برایت
 چای و قهوه

چــای و قهــوه، هــر دو سرشــار از تانینــس هســتند و به 
همیــن دلیــل اســت کــه یکــی از عوامــل لکــه دار شــدن 
می خواهیــد  اگــر  می شــوند.  محســوب  دندان هــا 
ــار  ــوه را کن ــای و قه ــوید چ ــور ش ــه مجب ــدون اینک ب
بگذاریــد از لــک شــدن دندان هایتــان پیشــگیری 
ــد از فنجان هــای  ــه می کنن ــد، دندانپزشــکان توصی کنی
درپــوش دار اســتفاده کنیــد. قبــال توصیــه می شــود بــا 
ــن  ــد ای ــه می توانی ــا چــای بنوشــند؛ البت ــوه ی ــی، قه ن
کار را بکنیــد، امــا بــه شــرط آنکــه اهمیتــی بــه چیــن و 
چروک هــای دور دهانتــان ندهیــد؛ چــون نوشــیدن بــا 
نــی، یعنــی اینکــه مجبوریــد لب هایتــان را جمــع کنیــد 
ــد  ــدت می توان ــت در درازم ــن حرک ــه  ای ــام روزان و انج
ــد.  ــان ایجــاد کن ــی اطــراف دهانت ــن و چروک های چی
نوشــیدن بــا نــی خــوب اســت؛ چــون قهــوه یــا چــای 
را در دهانتــان نمی چرخانیــد و مســتقیما وارد گلویتــان 
یــا  لیوان هــا  از  می شــود  توصیــه  امــا  می شــود؛ 
ــا  ــوه ی ــد و قه ــتفاده کنی ــوش دار اس ــای درپ فنجان ه

ــید. ــوش آن بنوش ــوراخ روی درپ ــان را از س چایت
 توت ها

تمشــک، تــوت ســیاه، تمشــک آبــی، تــوت زمینــی و 
ــم  ــان ک ــد از درخشــندگی دندان هایت ــه می توانن ... هم
ــرای  ــن راه معمــوال ب ــد. لکه هــای ایجادشــده از ای کنن
ــن  ــد! بنابرای ــاز دارن ــرد خاصــی نی ــه نب ــاک شــدن ب پ

بهتــر اســت از بروزشــان پیشــگیری کنیــد. 
دندان پزشــکان توصیــه می کننــد نوشــیدن آب فــراوان 
حیــن خــوردن توت هــا و همچنیــن فــورا پــس از 
ــد.  ــک پیشــگیری کن ــروز ل ــد از ب خوردنشــان، می توان
همچنیــن بســیار مهــم اســت کــه فــورا پــس از خــوردن 
ــون  ــد؛ چ ــواک نزنی ــان را مس ــوه، دندان هایت ــن می ای
ــای  ــدن مین ــابیده ش ــث س ــود در آن، باع ــید موج اس
ــدان می شــود؛ امــا نوشــیدن آب موجــب می شــود  دن

ــد. ــا نمان ــید، روی دندان ه ــن اس ای

تربیت
اصول اساسی در تربیت فرزند

اصل سى و هفتم: تشویق و تنبیه )1(
یکــی از اصــول تعلیــم و تربیــت، تشــویق و تنبیــه 
ــلم  ــرى مس ــوان ام ــه عن ــل ب ــن اص ــت. ای اس
در تربیــت اســالمى و در فرهنــگ دینــى و در 
ــه شــده اســت. روان شناســى شــناخته و پذیرفت

اصــوال هــر انســانى از اینکــه کارش را تقدیــر کننــد 
خوشــحال شــده و تشــکر، مایــه تقویــت روحــى 
ــود. ــردار می ش ــتکار و نیکوک ــرد درس ــى ف و روان

ــى  ــه تنبیه ــد و هیچ گون ــویق در کار نباش ــر تش اگ
هــرزه،  منحــرف،  کاهــل،  افــراد  بــراى  نیــز 
کج رفتــار و بزهــکار در نظــر گرفتــه نشــود، نتیجــه 
ــل  ــه اه ــانى ک ــرا انس ــه دارد؛ زی ــدى در جامع ب
نیکــوکارى اســت، انســانى کــه بــا تمــام تــوان بــه 
ــئولیتى را  ــردازد و کار و مس ــه مى پ ــام وظیف انج
ــه بهتریــن وجــه انجــام مى دهــد  کــه پذیرفتــه ب
بــا انســانى کــه احســاس مســئولیتى نــدارد و بــه 
ــد،  ــاد کار می کن ــه باداب ــورت هرچ ــه ص ــى ب قول
ــوکار،  ــذا انســان نیک ــى مى شــود؛ ل مســاوى تلق
انســان پــرکار و پرتــالش، انســان خدمتگــزار 
و انســان مســئول و متعهــد، روحیــه خــود را 
از دســت مى دهــد و انســانى کــه اهــل از کار 
ــت و  ــل و بى خاصی ــان تنب ــت، انس ــن اس دررفت
ــدکار و  ــه ب ــانى ک ــر انس ــت و بدت ــاوت اس بى تف
ــه مى شــود و احســاس  ــت روحی ... اســت، تقوی
ــوار  ــه هم ــاز و زمین ــراى او ب ــدان ب ــد می مى کن
اســت؛ بــه همیــن جهــت اصــل تنبیــه و تشــویق 
از اصــول مســلم و مهــم در امــر تعلیــم و تربیــت 

محســوب مى شــود.
»ال  فرموده انــد:  علــى)ع(  متقیــان  مــوالى 
َیکوَنــنَّ الُمَحِســُن َو الُمســیُئ عنــدَک ِبَمْنزَِلــٍة 
ــِانَّ فــِى ذلــَک َتزهیــدا الَهــِل االحســاِن  َســواًء َف
ــى  ــاَئِة َعل ــِل ااِلس ــا الَه ــاِن و َتدریب ــِى االحس ف

ااِلســاَئِة.« 
ایــن کالم خطــاب بــه مالــک اشــتر، حاکــم مصــر 
ــدکار  ــوکار و ب ــادا نیک ــد: »مب ــه فرمودن ــت ک اس
پیــش تــو یکســان باشــند؛ زیــرا چنیــن روشــى 
نیکــوکار را از کار نیــک دور ســاخته و بــدکار را بــه 

ــد.«  ــوق مى ده ــد س کار ب
البتــه در امــر تربیــت بایــد تکیــه بر تشــویق باشــد 
تــا تنبیــه؛ زیــرا حیــات انســان بــر پایــه تفاهــم و 
محبــت اســتوار اســت و تشــویق ابــزار موفق تــرى 
اســت؛ امــا زمانــى کــه تشــویق ســودى نبخشــد 
و بــراى تنبیــه ضــرورت احســاس شــود، چــاره اى 
نیســت. تشــویق در روح و نهــاد کــودک و فرزنــد 
ــک  ــال نی ــام اعم ــه انج ــذارد و او را ب ــر مى گ اث

ــد.  ــب مى کن ــک و ترغی تحری
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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رئیــس مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان در 
ــری ســالگرد  ــگاران در نشســت خب جمــع خبرن
ــس در  ــرد: اورژان ــار ک ــس اظه ــیس اورژان تأس
ــه  ــاز ب ــال ۵4 آغ ــهریور س ــا از ۲۶ ش ــور م کش
ــا 13 هــزار پرســنل در حــال  ــرد و امــروز ب کار ک

ــت. ــت اس فعالی
ــرد  ــزارش عملک ــه گ ــا اشــاره ب ــور راســتین ب غف
پزشــکی  فوریت هــای  و  اورژانــس  مرکــز 
ادامــه داد: 134 پایــگاه جــاده ای و شــهری، 
یــک پایــگاه هوایــی و 14 اتــاق فرمــان در 
ــال ها  ــن س ــود دارد و در ای ــتان وج ــطح اس س
نیــاز  بــا  را متناســب  توانســته ایم خودمــان 

اســتان ارتقــا دهیــم.
 ظرفیت خالی اورژانس اصفهان 

برای نیروی کار
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه وضعیــت نیــروی 
اســتخدام  در  گفــت:  مرکــز  ایــن  انســانی 
ــر  ــته ۲۷۲ نف ــال گذش ــور در س ــری کش سراس
فقــط در اســتان اصفهــان شــامل کارشــناس 
ــکی و  ــای پزش ــناس فوریت ه ــتاری، کارش پرس
تکنســین بیهوشــی، ظرفیت اســتخدام داشــتیم؛ 
امــا متقاضــی کــم بــود و ظرفیــت کامــل نشــد؛ 
حــدود 130 نفــر جــذب شــدند و هنــوز 140 نفــر 

ــم. ــرو داری ــود نی کمب
وی بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر مــدرک تحصیلــی 
ــزات  ــتفاده از تجهی ــرای اس ــای الزم ب آموزش  ه
بــه نیروهــای اورژانــس داده می شــود، تصریــح 
کــرد: حــدود ۶00 پرســنل در حــال فعالیــت 
ــل  ــه کار ح ــا اضاف ــرو را ب ــری نی ــتند و کس هس
ــد در درازمــدت مشــکالتی  می کنیــم کــه می توان
را بــه همــراه داشــته باشــد؛ اگــر بخواهیــم 
اضافــه کاری کارکنــان را کامــل حــذف کنیــم، ۶00 

ــه شــود. ــد اضاف ــد بای ــروی جدی نی
 آمبوالنس های 450 میلیونی 

مجهز به آخرین تجهیزات روز دنیا
راســتین گفــت: در یــک ســال اخیــر 80 دســتگاه 
آمبوالنــس بــه نــاوگان اورژانــس اضافــه شــد کــه 
از ایــن تعــداد ۵8 عــدد بنــز اســترینتر بــوده کــه 
ــر  ــه در ب ــان هزین ــون توم ــدام 4۵0 میلی ــر ک ه
داشــته اســت. امکانــات ایــن خودروهــا مجهــز 
ــزات روز دنیاســت و آمــوزش  ــن تجهی ــه آخری ب
ــا  ــب ب ــز متناس ــس نی ــانی اورژان ــروی انس نی

ــوده اســت. همیــن تجهیــزات ب
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در بعضــی نقــاط 
مثــل شــرق اســتان، مســافتی کــه میــان پایــگاه 
اســت، از اســتاندارد 40 کیلومتــر بیشــتر اســت؛ 
امــا برنامــه داریــم تــا بــا افزایــش پایگاه هــا بــه 

ایــن اســتاندارد کشــوری برســیم.

 متوسط زمان رسیدن اورژانس 
در جاده های استان، کمتر از 10 دقیقه

ــوادث  ــده در ح ــتاندارد تعریف ش ــزود: اس وی اف
ــد  ــه در 80 درص ــت ک ــن اس ــاده ای ای ــن ج بی
ــن  ــر بالی ــه ب ــر از 1۵ دقیق ــا در کمت مأموریت ه
ــن شــاخص  ــم؛ ای ــدا کنی ــواه حضــور پی امدادخ
ــر 9.3 دقیقــه اســت؛ ایــن  امــروز در اســتان زی
ــان  ــداد پایگاه هایم ــه تع ــه اگرچ ــا اینک ــی ب یعن
در بعضــی نقــاط اســتاندارد نیســت، امــا بــا 

شــاخص های دیگــر جبــران کرده ایــم.
ــوری  ــتاندارد کش ــه اس ــان اینک ــا بی ــتین ب راس
حــوادث شــهری 8 دقیقــه اســت، گفــت: در 80 
درصــد مأموریت هــای شــهر اصفهــان نیروهــای 
فوریت هــای پزشــکی ظــرف 8.۵ دقیقــه بــه 
محــل حادثــه می رســند؛ نیــم دقیقــه تفــاوت بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه خطــی بــرای خودروهــای 
امدادرســان وجــود نــدارد و ترافیــک شــهر مانــع 
هرچقــدر  می شــود؛  ســریع  امدادرســانی  از 
بتوانیــم ایــن زمــان را کــم کنیــم، اطمینــان مردم 

ــد. ــش می یاب افزای
وی دربــاره خــط اتوبــوس تنــدرو کــه در بعضــی 
خیابان هــا تعبیــه شــده، تصریــح کــرد: در ابتــدا 
خطوطــی کــه بــرای اتوبوس هــای تنــدرو تعبیــه 
ــد  ــث می ش ــه باع ــت ک ــی داش ــده نرده های ش
آمبوالنس هــا در ایســتگاه پشــت اتوبوس هــا 
بماننــد و عمــال کاربــرد الزم را نداشــت؛ امــا 
خطــوط جدیــد بــدون نــرده بــوده و ایــن امــکان 
را می دهــد تــا نیروهــای اورژانــس ســریع تر بــه 

ــه برســند. محــل حادث
 رشد چشمگیر حوادث 

در استان اصفهان
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی 

ــوادث  ــار ح ــه آم ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
 9۵ ابتــدای  ماهــه   ۵ در  خاطرنشــان کــرد: 
ــای  ــت توســط نیروه ــزار مأموری ــش از ۶8 ه بی
ــن  ــه ای ــده ک ــام ش ــکی انج ــای پزش فوریت ه
عــدد در ســال جــاری بــا 3۵ درصــد افزایــش بــه 

ــت. ــیده اس ــت رس ــزار مأموری 8۷ ه
وی افــزود: حــوادث تصادفــی کــه در ســال 
ــزار  ــر ۲۲ ه ــغ ب ــد، بال ــانی ش ــته امدادرس گذش
مــورد بــود کــه امســال بــه ۲8 هــزار مــورد 
افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ از ایــن تعــداد ۲1.۵ 
درون شــهری بــوده و طبــق آمــاری دیگــر، نیمــی 
از ایــن حــوادث مربــوط بــه موتورســواران اســت.

ــه امدادرســانی هوایــی اشــاره کــرد و  راســتین ب
ــا 34  ــال 9۵ ب ــی در س ــس هوای ــت: اورژان گف
ــان  ــز درم ــه مراک ــار را ب ــات ۶۶ بیم ــورد عملی م
انتقــال داد. ایــن آمــار در ســال گذشــته بــه 
ــورد  ــرد و طــی 8 م ــدا ک ــارم کاهــش پی یک چه
عملیــات 1۷ بیمــار را منتقــل کردنــد؛ هزینــه 
زیــاد، میــزان ســوخت کــم و شــعاع پــروازی از 
ــروازی اســت. ــای پ ــل کاهــش مأموریت ه دالی

وی بــا بیــان اینکــه ورودی شــرق از ســمت 
از  غــرب  خروجــی  و  480 کیلومتــر  طبــس 
ســمت علــی گــودرز 180 کیلومتــر از مرکــز اســتان 
فاصلــه دارد، بیــان داشــت: مذاکراتــی بــا وزارت 
ــه  ــر ب ــا ۲ مدی کوپت ــه ت ــورت گرفت ــت ص بهداش

ــد. ــدا کن ــاص پی ــان اختص ــتان اصفه اس
 مدی کوپترها، تحولی در 

امدادرسانی
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی 
ــا،  ــرد: مدی کوپتره ــح ک ــان تصری ــتان اصفه اس
هلی کوپترهایــی اســت کــه اختصاصــا بــرای 
درمانــی  امکانــات  و  شــده  تهیــه  اورژانــس 
برخــالف  همچنیــن  دارد؛  خــود  در  را  الزم 
ــی هســتند و  ــه نظام ــای موجــود ک هلی کوپتره
ــد، ایــن قابلیــت را دارد. ــرواز نمی کنن در شــب پ

وی ادامــه داد: پیــش از اضافــه شــدن ایــن 
مدی کوپترهــا نیــاز بــه ایجــاد بســتری مناســب 
داریــم؛ چــرا کــه در حــال حاضــر فقــط یــک پــد 
فــرود در بیمارســتان الزهــرا وجــود دارد و بقیــه 
بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان قابلیــت 

ــد. ــر را ندارن ــتن مدی کوپت نشس
ــد  ــس تأکی ــکالت اورژان ــاره مش ــتین درب  راس
ــن  ــف ای ــای مختل ــتمان از نهاده ــرد: درخواس ک

اســت کــه اگــر فضــای خالــی در نقاطــی از شــهر 
ــم،  ــگاه داری ــیس پای ــه تأس ــاز ب ــه نی ــد ک دارن
ایــن فضاهــا را بــه اورژانــس اختصــاص دهنــد؛ 
بــرای نمونــه در پــل هوایــی امــام خمینــی 
و رینگ هــای شــهری هیــچ امکانــی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــانی وج ــایل امدادرس وس
رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی 
بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان 
ــرای  ــژه ای ب ــای وی فصــل زمســتان آمبوالنس ه
کوهســتان داریــم؛ همچنیــن در دو پایــگاه ثابــت 
بارش هــای شــدید  در  امــا  فریدون شــهر؛  در 
ــهر  ــی از فریدون ش ــه مناطق ــی ب ــرف دسترس ب
قطــع می شــود کــه در ایــن زمینــه امــداد هوایــی 
و مدی کوپترهــا می توانــد کمک کننــده باشــد.

 خیران، مرکز اورژانس بسازند
رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان 
اصفهــان نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد: 
نگاه هــای مســئوالن پدافنــد غیرعاملــی نیســت و 
کمتــر بــه پیشــگیری از بحران هــا فکــر می کننــد.

 علیرضــا قاســمی افــزود: در نظرســنجی یکــی از 
دالیــل نارضایتــی مــردم دیــر رســیدن اســت کــه 
درواقــع ارتباطــی بــه مــا نــدارد و تمهیــدات الزم 
ــهرداری  ــد ش ــا مانن ــر نهاده ــوی دیگ ــد از س بای

صــورت گیــرد.
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  اداره  رئیــس 
اگــر خــط  اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــه خودروهــای امــدادی اختصــاص داده  ــژه ب وی
نمی شــود، دســت کم بــه اورژانــس کمــک کننــد 
تــا تعــداد پایگاه هایمــان را طــوری افزایــش 

ــود. ــتر ش ــل بیش ــرعت عم ــه س ــم ک دهی
ــکل  ــان مش ــهر اصفه ــه در ش ــان اینک ــا بی وی ب
کمبــود فضــای فیزیکــی داریــم، گفــت: بعضــی 
واقــع  آتش نشــانی  ایســتگاه  در  پایگاه هــا  از 
توســعه  می خواهیــم  زمانــی کــه  و  شــدند 
ــی  ــم؛ راهــکار فعل ــدا می کنی ــم، مشــکل پی دهی
مــا اجاره خانه هاســت کــه آن هــم اعتــراض 
ــال دارد. ــه دنب ــائل را ب ــر مس ــایه و دیگ همس

خیــران  انجمــن  اینکــه  بیــان  بــا  قاســمی 
اســت،  تأســیس  حــال  در  اورژانس ســاز 
خاطرنشــان کــرد: خیــران می تواننــد در ایــن 
زمینــه کمــک کننــد. در شــهر اصفهــان یــک خیــر 
می توانــد بــا ۲00 میلیــون، اورژانســی را تأســیس 

ــد. ــز کن و تجهی

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان عنوان کرد:

»مدی کوپترها«، تحولی در امدادرسانی
  ظرفیت خالی اورژانس اصفهان برای نیروی کار

،،
ــال  ــور در س ــری کش ــتخدام سراس  در اس
گذشــته ۲۷۲ نفــر فقــط در اســتان اصفهــان 
ــناس  ــتاری، کارش ــناس پرس ــامل کارش ش
فوریت هــای پزشــکی و تکنســین بیهوشــی، 
ظرفیــت اســتخدام داشــتیم؛ امــا متقاضــی 

کــم بــود و ظرفیــت کامــل نشــد
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جلوی ورود خرافات به مراسم  
عزاداری امام حسین)ع( گرفته شود

ــرورت  ــر ض ــزد ب ــتان ی ــه در اس ــی  فقی ــده ول نماین
اســتفاده مداحــان از اشــعار و مطالــب مســتند 
تاکیــد کــرد و گفــت: جلــوی ورود خرافــات بــه 
ــه شــود. مراســم  عــزاداری امــام حســین)ع( گرفت

ــه  ــا اشــاره ب ــزدی ب ــت هللا محمدرضــا ناصــری ی آی
اینکــه حادثــه کربــا بــرای هدایــت انســان تابلوهای 
راهنمــای بســیاری دارد، اظهــار داشــت: هــر نقطــه از 
ــرای  ــم، ب ــگاه می کنی ــا را ن ــه کرب ــورا و واقع عاش
ــد. ــه حســاب می آی ــی ب انســان درس بســیار بزرگ

ــه  ــن هم ــه)ع( ای ــه ائم ــرد: اینک وی خاطرنشــان ک
ســفارش کردنــد کــه روضــه امــام حســین)ع( برگزار 
ــیم،  ــته باش ــه داش ــوع توج ــن موض ــه ای ــود و ب ش
فلســفه بســیار بزرگــی دارد و بیهــوده نبــوده اســت.

ــه اینکــه مظلومیــت  ــا اشــاره ب ــزد ب امــام جمعــه ی
ــچ  ــا در هی ــزرگ کرب ــه ب ــام حســین)ع( و واقع ام
ــن  ــد نداشــته، ادامــه داد: ای ــی همانن زمــان و مکان
عزاداری هــا صرفــا بــرای ایــن نیســت کــه مــا بــرای 
مظلومیــت امــام حســین)ع( غصــه بخوریــم، بلکــه 
ــه  ــد ب ــا بای ــت و م ــر اس ــیار بزرگ ت ــفه آن بس فلس

ایــن موضــوع توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم.
ــران و مداحــان  ــرد: ذاک ــح ک ــزدی تصری ناصــری ی
بایــد در هیئت هــای  و ســخنرانان مذهبــی مــا 
مذهبــی و زمان هــای عــزاداری ایــن فلســفه و 
ــرای  ــا را ب ــام کرب ــین)ع( از قی ــام حس ــدف ام ه

ــد. ــژه جوانــان بازگــو کنن مــردم به وی
ــان  ــزد خاطرنش ــتان ی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
کــرد: کربــا بایــد در طــول تاریــخ زنــده نــگاه داشــته 
ــور  ــه ظه ــد و ب ــده بمان ــم زن ــا ه ــا آرمان ه ــود ت ش
ــدل  ــت ع ــدن حکوم ــاده ش ــج( و پی ــام زمان)ع ام

ــد بخــورد. ــان پیون ــی در جه اله
وی افــزود: اگــر بخواهیــم کارهایــی کــه انجــام 
تاریــخ  طــول  در  و  بــوده  مانــدگار  می دهیــم 
ــن کار  ــد ای ــد، بای ــته باش ــی داش ــا برکات ــرای م ب
دهیــم؛  انجــام  رضــای خداونــد  بــرای  تنهــا  را 
ــا باشــد،  ــد نظــر م ــق م ــت خل ــر رضای ــه اگ چــرا ک
موقتــی  و  زمانــی کوتــاه  بــازه  یــک  در  شــاید 
 بــرای مــا خوشــحال کننده باشــد، ولــی تــداوم

 ندارد.
امــام جمعــه یــزد بــه تــاش دشــمنان اســام 
ــرای مخفــی  پــس از شــهادت امــام حســین)ع( ب
کــردن قبــر امــام حســین)ع( و دور کــردن مــردم از 
ــا زمــان  زیــارت آن حضــرت اشــاره کــرد و گفــت: ت
ــخم  ــر امــام حســین)ع( را ش ــل قب ــوکل مح مت
ــل  ــی از مح ــه کس ــد ک ــد و آب می انداختن می زدن
آن اطــاع نداشــته باشــد؛ ولــی خداونــد ایــن 
ــد  ــه خواســت خداون موضــوع را نخواســت و االن ب
نفــر میلیون هــا  زیارتــگاه  مــکان  ایــن   متعــال 

 است.
ناصــری یــزدی بــه شــهادت شــهید حججــی اشــاره 
کــرد و گفــت: شــهدا و بــزرگان بســیار زیــادی 
ــی  ــد؛ ول ــی دارن ــیار واالی ــام بس ــه مق ــتیم ک داش
ایــن شــهید  این گونــه خداونــد محبــت  اینکــه 
واالمقــام را در دل هــای همــه انداخــت، نشــان دهنده 
ــی  ــهید حجج ــاص ش ــژه و خ ــیار وی ــاص بس اخ

ــت. اس
ــن  ــاد ای ــزد ایج ــتان ی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
چنیــن عشــق و محبــت و اخاصــی بــرای جوانــان 
عــزاداری  مراســم  و  مذهبــی  هیئت هــای  در  را 
امــام حســین)ع( امکان پذیــر دانســت و گفــت: 
مســئوالن هیئت هــای مذهبــی و مداحــان بایــد 
ایــن عشــق و محبــت را بــه جوانــان انتقــال دهنــد.

وی تصریــح کــرد: بایــد ســعی کنیــم کــه در مســاجد 
ــود، از  ــزار می ش ــه برگ ــمی ک ــا و در مراس و هیئت ه
ظرفیــت جوانــان و نوجوانــان بهــره بیشــتری ببریــم 
و آن هــا را بیــش از پیــش بــه مســاجد جــذب 

کنیــم.
ــزی  ــد برنامه ری ــرد: بای ــد ک ــزد تاکی ــه ی ــام جمع ام
مــاه  ظرفیــت  از  کــه  باشــیم  داشــته  را  الزم 
را  جوانــان  و  ببریــم  را  بهــره  بهتریــن  محــرم 
آشــنا  دینــی  ارزش هــای  بــا  پیــش  از   بیــش 

کنیم.
گذشــته  در  خاطرنشــان کــرد:  ناصــری  یــزدی 
شــروع  را  مداحــی  اینکــه  از  پیــش  مداحــان 
ــه  ــده و نصحیت گون ــعر آموزن ــت ش ــد بی ــد، چن کنن
ــادی  ــر بســیار زی ــن اشــعار تاثی ــه ای ــد ک می خواندن
ــن  ــد ای ــم بای ــت؛ االن ه ــان داش ــت جوان در هدای
ــی،  ــر مداح ــش از ه ــم و پی ــام دهی ــدام را انج اق
مطالــب اخاقــی و نصیحــت وار بــرای جوانــان 

ــود. ــت ش قرائ
ــت  ــر اهمی ــزد ب ــتان ی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
اســتفاده مداحــان از منابــع موثــق و مســتند تاکیــد 
ــم  ــه در مراس ــعاری ک ــی از اش ــت: بعض ــرد و گف ک
مذهبــی خوانــده می شــود، اصــا در شــأن خانــدان 

ــارت)ع( نیســت. ــت و طه عصم
ــزاداری  ــم  ع ــه در مراس ــرد: اینک ــان ک وی خاطرنش
ــذب  ــا ک ــب ی ــب نامناس ــت و مطال ــع نادرس از مناب
بــرای ترویــج  نه تنهــا عاملــی  اســتفاده کنیــم، 
ــراد  ــن اف ــت)ع( در بی ــل بی ــت اه ــتی و محب دوس
دنبــال  بــه  هــم  منفــی  تاثیــر  بلکــه   نیســت، 

دارد.
بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  یــزد  جمعــه  امــام 
چنــد نقطــه مناســب بــرای برگــزاری تعزیــه در 
اقــدام  ایــن مکان هــا  و در  نظــر گرفتــه شــود 
و  کنیــم  تعزیه هــا  بــرای  افــراد  تربیــت  بــه 
در  کــه  دوره گــردی  تعزیه هــای  برگــزاری  از 
نیســت،  حســین)ع(  امــام  مجالــس  شــأن 
ــه ــم گرفت ــی ه ــن اقدامات ــوی چنی ــم و جل  بپرهیزی

 شود.

گردشگری

آیین هــای ســنتی عــزاداری حســینی 
در اســتان چهارمحــال و بختیــاری )1(

همزمــان بــا مــاه محــرم و روزهــای ســوگواری 
ــاران  شــهادت حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع( و ی
و  چهارمحــال  اســتان  مــردم  ایشــان،  باوفــای 
ــت  ــه بزرگداش ــف ب ــای مختل ــا آیین ه ــاری ب بختی
ایــن روزهــا و اقامــه عــزای ســید و ســاالر شــهیدان 

می پردازنــد.  کربــا)ع( 
تعزیــه  مراســم  و  خیمه ســوزان  ســنتی  آییــن 
حضــرت قاســم)ع( در طاقانــک، آیین هــای ســنتی 
ِگل زنــی، آقــا، ســام و َعَلم گردانــی )فروبــردن َعَلــم 
ــاق  ــنتی »چ ــن س ــن، آیی ــهر ب ــرداب( در ش در گ
چاقــو« در شــهر ســامان و روســتاهای اطــراف، 
آیین هــای اســتقبال از محــرم بــا راه انــدازی کاروان 
نمادیــن، بازســازی صحنه هــای جانســوز کربــا، 
مجالــس ســخنرانی بــا هــدف تبییــن اهــداف 
واقعــه کربــا و قیــام امــام حســین)ع(، ســاماندهی 
ــی،  ــس روضه خوان ــرای مجال ــی، اج ــات مذهب هیئ
ــینه زنی  ــی و س ــی، زنجیرزن ــی، تعزیه خوان نوحه خوان
ــه آش،  ــذری از جمل ــای ن ــع غذاه ــخ و توزی و طب
ــط  ــای مرتب ــه آیین ه ــله زرد و ...، از جمل ــم، ش حلی
بــا روزهــای ســوگواری شــهادت حضــرت اباعبــدهللا 
ــه  ــان در ده ــای ایش ــا وف ــاران ب ــین)ع( و ی الحس
اول مــاه محــرم الحــرام در اســتان چهارمحــال 
ــن  ــاره ای ــح درب ــه توضی ــه ب ــت ک ــاری اس و بختی

می پردازیــم. آیین هــا 

 مراسم سنتی »خیمه سوزان« 
در شهر طاقانک

مراســم ســنتی »خیمه ســوزان« عاشــورای حســینی 
ــع شهرســتان شــهرکرد در  در شــهر طاقانــک از تواب
اســتان چهارمحــال و بختیــاری اجــرا می شــود 
ــران  ــوه عــزاداران از سراســر ای ــا اســتقبال انب کــه ب

همــراه اســت.
ــک،  ــهر طاقان ــردم ش ــرم، م ــاه مح ــروع م ــا ش ب
معمــوال 72 خیمــه ســبز و ســفیدرنگ بــا فــرم چهار 
گــوش، گنبــدی و مخروطــی را آمــاده و در حاشــیه 
ــورا  ــر روز عاش ــا عص ــه ت ــد ک ــا می کنن ــی برپ کوه
و در آســتانه شــام غریبــان شــهادت حضــرت 
ــم  ــا ه ــهدای کرب ــین)ع( و ش ــدهللا الحس ــا عب اب

ــت. برپاس
آن هــا در ایــن آییــن و در عصــر روز عاشــورا، بــه یــاد 
خیمه هــای ســوخته دشــت کربــا، خیمه هــای 
برافراشته شــده در طــول دهــه اول محــرم را آتــش 
می زننــد و هنــگام آتــش زدن ایــن خیمه هــا، 
فریــاد »یــا حســین)ع(« و »یــا زینــب)س(« 
ــروب  ــاد غ ــه ی ــردم ب ــه م ــود ک ــداز می ش طنین ان
ــرای  ــا اس ــوا ب ــینی و همن ــورای حس ــن عاش غمگی
ــوگواری  ــزاداری و س ــه ع ــه و زاری ب ــا نال ــا، ب کرب

می پردازنــد.
ایــن خیمه هــا نــذر مردمــی هســتند کــه هــر 
کــدام بــه نیتــی خــاص برپــا شــده و مراســم 
ــینه زنی  ــورا، س ــارت عاش ــت زی ــرایی، قرائ نوحه س

و زنجیرزنــی در آن هــا برگــزار می شــود.
حرکــت گروه هــا و هیئت هــای عــزاداری پــس 
از عبــور از خیابــان اصلــی شــهر طاقانــک بــه 
ــن  ــیخ زی ــزاده ش ــه امام ــه گاه و بقع ــمت خیم س
الدیــن)ع( همــراه بــا حرکــت نمادیــن کاروان امــام 
حســین)ع(، دو کاروان اســرای کربــا، قربانــی 
کــردن 14 رأس گوســفند در جلــوی هیئت هــای 
عــزاداری، نواختــن نــی، ســاز و دهــل، حمــل علــم 
ــورا،  ــر عاش ــاز ظه ــه نم ــه گاه، اقام ــوی خیم ــه س ب
ــوزاندن  ــا، س ــهدای کرب ــر ش ــن پیک ــییع نمادی تش
خیمه هــا، مراســم شــام غریبــان، برپــا کــردن 
خیمــه  نــام  بــا  ســیاه رنگ  خیمــه ای  دوبــاره 
ــمع در  ــردن ش ــن ک ــب)س( و روش ــرت زین حض
کنــار ایــن خیمــه، از آدابــی اســت کــه بــا همراهــی 
هیئت هــای عــزاداری در محــل ایــن خیمــه گاه 

اجــرا می شــود.
ــپاه  ــت س ــراد در هیئ ــی از اف ــان جمع ــن زم در ای
بــر اســب در میــان خیمه هــای  کوفــه، ســوار 
را  جوانــان  و  نوجوانــان  از  تعــدادی  برپاشــده، 
ــب  ــد، تعقی ــن دارن ــر ت ــبزرنگ ب ــش س ــه پوش ک
می کننــد و ســپس خیمه هــای برپاشــده، یــک 
ــدون در نظــر گرفتــن ترتیبــی خــاص  ــه یــک و ب ب

بــه آتــش کشــیده می شــوند.
ــای  ــت هیئت ه ــا، حرک ــوختن خیمه ه ــس از س پ
شــیخ  امامــزاده  بقعــه  ســوی  بــه  عــزاداری 
زین الدیــن)ع( کــه در تپــه مشــرف بــه زمیــن 
محــل خیمــه گاه قــرار دارد ادامــه یافتــه و ســپس 
نمــاز ظهــر عاشــورا در مجــاورت بقعــه متبرکــه ایــن 

امامــزاده)ع( و گلــزار شــهدا اقامــه می شــود.
در ایــن آییــن، ضمــن پخــش نــذری و پذیرایــی از 
میهمانــان و عــزاداران حســینی تــا پاســی از شــب، 
مراســم ســینه زنی و زنجیرزنــی هــم در کنــار 

خیمه هــای آتش گرفتــه برقــرار اســت.
ــژه در  ــر تاســوعا و به وی ــدم در ظه ــم گن پخــت حلی
محــل خیمــه گاه هــم در طاقانــک مرســوم اســت.

اگرچــه منابــع محلــی و روایــات شــفاهی از اجــرای 
ــر  ــال اخی ــت کم 80 س ــی دس ــم در ط ــن مراس ای
حکایــت دارد، امــا مســتندات مکتوبــی در ایــن 

ــه دســت نیامــده اســت. ــه ب زمین
ــوان  ــه عن ــک ب ــوزان طاقان ــنتی خیمه س ــن س آیی
چهارمحــال  اســتان  عاشــورایی  اثــر  نخســتین 
و   1390 خردادمــاه   25 تاریــخ  در  بختیــاری  و 
معنــوی  میــراث  فهرســت  در   208 شــماره  بــا 

)ناملمــوس( کشــور ثبــت شــد. 

مــاه ذی الحجــه کــه از غدیــر عبــور می کنــد، 
ــد  ــام می رس ــه مش ــرم ب ــوی مح ــم ب کم ک
و همــه عاشــقان حســینی)ع( بــه رســم 
ــای  ــی بیرق ه ــوی برپای ــاله در تکاپ ــه س هم
عــزای ســید و ســاالر شــهیدان هســتند؛ 
و  پرچــم  بــازار  در  بیــا  بــرو  رو،  ایــن  از 
ــه  ــاد شــده و هم ــا زی ــن روزه ــزا ای ــرق ع بی
ــهر و  ــر ش ــت)ع( از ه ــل  بی ــتداران اه دوس
دیــاری می آینــد تــا پرچــم و بیــرق عــزا را از 
مشــهد الرضــا)ع( تهیــه و بــا متبــرک کــردن 
بــرای نصــب  در حــرم خورشــید هشــتم 
ــود  ــار خ ــهر و دی ــای ش ــینیه و تکای  در حس

ببرند.
ــرآن  ــی ق ــزاری بین الملل ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــدن  ــاده ش ــوی، آم ــان رض ــا( از خراس )ایکن
ــا را  ــزای سیدالشــهدا)ع( م ــرای مراســم ع ب
ــان  ــازار پرچم فروش ــه ب ــا ب ــت ت ــر آن داش ب
ســری بزنیــم و از حــال و هــوای اینجــا 

ــم. ــری بگیری خب
 از خوانندگی تا روضه خوانی

مهــدی یغمایــی از کســبه بــازار پرچم فروشــان 
ــود  ــوه ورود خ ــا از نح ــا ایکن ــو ب در گفت وگ
ــه  ــد: 10 ســالی اســت ک ــن کار می گوی ــه ای ب
مشــغول بــه ایــن کار شــدم؛ امــا آمــدن مــن 
ــود؛ چــرا  ــادرم ب ــه نصیحــت م ــن کار ب ــه ای ب

کــه در اوایــل جوانــی بــا صــدای خوشــی کــه 
داشــتم  تصمیــم گرفتــم خواننــده شــوم؛ امــا 
پــس از بیمــاری ســخت مــادرم، بــه نصیحت 
ایشــان روضه خوانــی در مراســم عــزای امــام 

حســین)ع( را آغــاز کــردم.
وی ادامــه می دهــد: همزمــان بــا ایــن اتفــاق 
ــت آورد و  ــه دس ــود را ب ــامتی خ ــادرم س م
ــازار رضــا)ع(  ــرادرم تابســتان در ب از طرفــی ب
مشــغول بــه کار گلــدوزی پرچــم شــد و مــن 
ــوان  ــه عن ــن کار را ب ــم ای ــم گرفت ــز تصمی نی

ــم. شــغلم انتخــاب کن
تحصیــات  مشــهدی کــه  هنرمنــد  ایــن 
ــادرم  ــفای م ــد: ش ــگاهی دارد، می گوی دانش
ــم داد  ــه دســت ه ــل دســت ب ــایر عوام و س
تــا از خوانندگــی بــه روضه خوانــی و گلــدوزی 
ــن  ــار)ع( روی آورم و در ای ــه اطه ــم ائم پرچ

ــرم. ــرار گی مســیر ق
ســود  هرچنــد  می کنــد:  بیــان  یغمایــی 
بیشــتر  درصــد   10 کار  ایــن  از  حاصــل 
نیســت، امــا بــه لطــف خــدا و عنایــت اهــل 
 بیــت)ع( برکــت ایــن کار چــرخ زندگــی ام را 

. نــد می چرخا
ــی کــه اســتادانه طــرح خطــاط را  وی در حال
ــه  ــرح اولی ــد: ط ــد، می گوی ــدوزی می کن گل
توســط خطــاط و نقــاش، طراحــی و نقاشــی 

ــود. ــدوزی می ش ــپس گل ــده و س ش
یغمایــی اظهــار می کنــد: حــدود 2 درصــد کار 
ــراق،  ــه ع ــی از جمل ــورهای خارج ــرای کش ب
کشــورهای  از  بعضــی  و  کویــت  ســوریه، 
اروپایــی بــه صــورت سفارشــی تهیــه و ارســال 

می شــود.
ــش  ــم منق ــدوزی پرچ ــال گل ــه در ح وی ک
بــه نــام مبــارک اباعبــدهللا الحســین)ع( 
اســت، ادامــه می دهــد: شــیوه گلــدوزی 
ــا مشــتریان خــاص خــود  ســنتی اســت؛ ام
ــی  ــک ایران ــوی ی ــم از س ــن پرچ را دارد و ای
ــرا)س(  ــینیه الزه ــرای حس ــان ب ــم آلم مقی

ــرگ ســفارش داده شــده اســت؛  شــهر نورنب
ــرای ایــن حســینیه پرچــم  البتــه قبــا نیــز ب

ــرده ام. ــدوزی ک گل
 آرامش، تاثیر حضور در این فضا

ــاله  ــدود 25 س ــدی ح ــور اس ــه منص در ادام
کــه یــک ماهــی اســت بــه ایــن کار مشــغول 
شــده، می گویــد: محــرم نزدیــک اســت؛ امــا 
ــاه  ــک م ــم از ی ــروش پرچ ــد و ف ــازار تولی ب

ــل از محــرم آغــاز شــده اســت. قب
ــال حاضــر چــاپ  ــد: در ح ــه می ده وی ادام
پارچــه مخمــل  بــر روی  نقــش و طــرح 
جدیدتریــن روش اســت کــه در کارگاه اطــراف 
مشــهد ایــن کار انجــام شــده و بــرای فــروش 

ــود. ــه می ش ــازار عرض ــه ب ب
اســدی بیــان می کنــد: تنــوع در کار زیــاد 

ــاوت؛  ــز متف ــتریان نی ــایق مش ــت و س اس
امــا درمجمــوع 95 درصــد کار بــر روی پارچــه 
مخمــل و 5 درصــد بــر روی ســاتن ارائــه 

می شــود.
وی درخصــوص انــواع پرچــم اظهــار می کنــد: 
طــرح کتیبــه، آویــز، محــراب، طــرح درب 
ســوخته، شمســه و ســردری کــه روی آن 
نوشــته شــده بــه مجلــس عــزای حســین)ع( 
ــه  ــت ک ــواع پرچم هاس ــد، از ان ــوش آمدی خ
طراحــان بــا خاقیــت و ایــده نــو همــه ســاله 

در طرح هــای زیبــا طراحــی می کننــد.
اســدی از خاطــرات مشــتریان کــه بــرای ادای 
نــذر خــود پرچــم را بــرای اهــدا بــه حســینیه 
تهیــه کــرده بودنــد، گفــت و از بــرکات حضــور 

در ایــن فضــا کــه تأثیــرش آرامــش اســت.

 پرچم عزای امام حسین)ع( 
از مشهد تا نورنبرگ

و  شــعر  ســوگواره  »نخســتین  اختتامیــه  آییــن   
ــزدی  ــری ی ــت هللا ناص ــور آی ــا حض ــفینه« ب ــه س نوح
ــزد،  ــه ی ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
کل  مدیــر  کوهســتانی  حســینی  حجت االســام 
تبلیغــات اســامی یــزد، حجت االســام زکریــا اخاقــی 
ــس  ــک زاده رئی ــران، کوچ ــتان و ای ــی اس ــاعر آیین ش
حــوزه هنــری اســتان و جمعــی از مداحــان و مدیــران 
هیئــات مذهبــی یــزد و بــا اجــرای عبدالمجیــد ســهرابی 

ــد. ــزار ش ــزد برگ ــه ی ــه محمدی ــجد روض در مس
در ابتــدای بخــش تقدیــر مراســم از حجت االســام 
حــاج شــیخ حســین صالح نســب، پیشکســوت شــعر 
ــزدی«،  ــح ی ــوان »صال ــراینده دی ــی و س ــه آیین و نوح
ــه  ــر ب ــی تقدی ــه فرهنگ ــر و هدی ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ب

عمــل آمــد. 
در بخــش پیشکســوت نوحه ســرا هــم از »حــاج رضــا 

کمالــی« از اردکان تقدیــر شــد.
»ســید  مفیدیــان«،  »جمــال  بهشــتی«،  »مهــدی 
ــد  ــرزاده« و » احم ــد مضط ــکی«، »احم ــد پزش محم
ــرات  ــوان نف ــه عن ــوگواره ب ــن س ــم در ای ــری« ه ذاک
شایســته تقدیــر در بخــش نوحــه بــا هــدای تندیــس و 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی ــر م ــوح تقدی ل
ــا  ــت داوران تنه ــخیص هیئ ــه تش ــه، ب ــش نوح در بخ
ــرار  ــل ق ــورد تجلی ــده م ــوان برگزی ــه عن ــعر ب ــک ش ی
ــروده  ــری« س ــی می ــید عل ــط »س ــه توس ــت ک گرف

ــود. ــده ب ش
ــا  ــن جشــنواره ب ــدگان ای ــر از برگزی قســمت دوم تقدی

ــوت و  ــاعر پیشکس ــی«، ش ــی بیگ ــل از »اکبرعل تجلی
ــاز شــد.  ــزد آغ ــات ی ــر ادبی دبی

ــوت  ــاعر پیشکس ــوان ش ــه عن ــوگواره ب ــن س وی در ای
ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تجلی م

ــش  ــد بخ ــه مانن ــم ب ــوگواره ه ــن س ــعر ای ــش ش بخ
ــد  ــت و از »محم ــر داش ــته تقدی ــر شایس ــه، 5 نف نوح
ــزاده«،  ــوری«، »زهــرا غام مروســتی زاده«، »طاهــره ن
»پریســا بهــاری« و »زهــرا خوشــنواز« تجلیــل بــه 

ــد. ــل آم عم
در بخــش شــعر نیز هیئت داوران »ســکینه ســلمانی نژاد«، 
»قاســم اردکانــی«، »فریبــا قیومــی زاده«، »فرزانــه 
ســعادتمند« و »فائــزه زرافشــان« را بــه عنــوان نفــرات 

برتــر معرفــی کــرده و مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

 تجلیل از برگزیدگان و شایستگان »نخستین سوگواره شعر و نوحه سفینه یزد«

،،
شــفای مــادرم و ســایر عوامــل دســت 
ــا از خوانندگــی  بــه دســت هــم داد ت
بــه روضه خوانــی و گلــدوزی پرچــم 
ائمــه اطهــار)ع( روی آورم و در ایــن 

مســیر قــرار گیــرم.

ــا  ــان ب ــان کرم ــش ماه ــام بخ ــهید واالمق ــادواره 193 ش ی
ــزار  ــان برگ ــتان کرم ــارهللا اس ــپاه ث ــده س ــخنرانی فرمان س

می شــود.
در آســتانه مــاه عــزاداری حضــرت اباعبــدهللا الحســین )ع(، 
یــادواره 193 شــهید واالمقــام بخــش ماهــان کرمــان برگــزار 

می شــود.
فرمانــده ســپاه ماهــان در گفت و گــو بــا تســنیم اظهــار  
داشــت: ســتاد برگــزاری یــادواره شــهدای ماهــان از حــدود 
دو مــاه گذشــته شــکل یافتــه و تاکنــون ســه جلســه بــرای 
ــده  ــکیل ش ــم تش ــن مراس ــکوه تر ای ــه باش ــزاری هرچ برگ

اســت.
ــان  ــش ماه ــه بخ ــان اینک ــا بی ــیخ علی بابایی ب ــن ش حس
193 شــهید دارد کــه 82 شــهید در گلــزار شــهدای شــهر 
ماهــان مدفــون اســت، گفــت: در بخــش ماهــان 14 شــهید 

ــه افتخــار حضــور 3 شــهید  ــم ک ــی می کنی ــام را میزبان گمن
ــم. ــان را داری ــدس در شــهر ماه ــاع مق ــام دف گمن

ــهید  ــادواره 193 ش ــن ی ــه هجدهمی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بخــش ماهــان در آســتانه مــاه محــرم در روز پنجشــنبه 30 
شــهریورماه جــاری همــراه بــا اقامــه نمــاز جماعــت مغــرب و 
عشــا برگــزار می شــود، افــزود: اداره کل بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران اســتان و شهرســتان کرمــان، ســپاه ثــارهللا و اداره 

بــرق در برگــزاری ایــن یــادواره همــکاری ویــژه دارنــد.
دبیــر ســتاد برگــزاری هجدهمیــن یــادواره شــهدای ماهــان از 
ســخنرانی ســردار غامعلــی ابوحمــزه فرمانــده ســپاه ثــارهللا 
ــت )ع( روح هللا  ــل بی ــداح اه ــی م ــان و مداح ــتان کرم اس
ــرد:  ــان ک ــر داد و خاطر نش ــادواره خب ــن ی ــی در ای علیرضای
ایــن مراســم معنــوی در حــرم شــهدای گمنــام ماهــان برگزار 

می شــود.

ســردار مجتبــی شــیروانیان، مدیــر کل حفــظ 
آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اصفهــان، 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در اصفهــان، 
ــاع مقــدس  ــه دف ــه برنامه هــای هفت ــا اشــاره ب ب
ــا  اظهــار داشــت: هفتــه دفــاع مقــدس امســال ب
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــارن شــده و ب مــاه محــرم متق
تقــارن و اینکــه فرهنــگ دفــاع مقــدس مــا 
ــام امــام حســین)ع(  ــه از قی عاشــورایی و برگرفت
رویکــرد                                             ایــن  بــا  برنامه هــا  بیشــتر  بــوده، 

ــت. اس
وی افــزود: ایــن برنامــه بــا محوریــت شــعار 
ــه  ــعاری ک ــود؛ ش ــرا می ش ــی ام« اج ــن انقاب »م
ــائلی  ــداق مس ــری آن را مص ــم رهب ــام معظ مق

دانســته اند؛  می افتــد،  اتفــاق  منطقــه  در  کــه 
ــای  ــا رژه نیروه ــم ب ــا از ســی و یک ــن برنامه ه ای
ــتان  ــل گلس ــیج مقاب ــا و بس ــش، ناج ــلح ارت مس

شــهدا آغــاز می شــود.
ــاع  ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــر کل حف مدی
مقــدس اصفهــان گفــت: پیــش از خطبه هــای 
نمــاز جمعــه، یکــی از فرماندهــان دفــاع مقــدس 
صحبــت می کنــد؛ همچنیــن نمایشــگاه هفتــه 
دفــاع مقــدس بــا مســئولیت ســپاه صاحــب 
الزمان)عــج( اســتان در میــدان امــام)ره( بــا 
رویکــرد نرم افــزاری  و فرهنگــی برگــزار می شــود. 
البتــه در ســایر نواحــی و حوزه هــا نمایشــگاه های 

ــود. ــزار می ش ــی برگ محل

 برنامه های هفته دفاع مقدس در اصفهان برگزاری یادواره ۱۹۳ شهید بخش ماهان کرمان
با محوریت »فرهنگ عاشورایی« برگزار می شود

 آشنایی با مراسم طشت گذاری 
در اردبیل

آییــن طشــت گذاری، یکــی از مراســم ســنتی عــزاداری در مــاه محــرم 
اســت کــه از آیین هــا و آداب عــزاداری و تعزیــه منســوب بــه منطقــه 
ــش از 41  ــرم در بی ــاز مح ــه آغ ــده ب ــه روز مان ــوده و از س ــل ب اردبی

ــزار می شــود. ــن شــهر برگ مســجد و حســینیه ای
ــل، در  ــن مراســم در روز اول در مســجد جامــع شــهر اردبی اجــرای ای
روز دوم در مســاجد اصلــی محــات 6گانــه و مســجد بــزرگ اســتان 
و در روز ســوم در مســاجد محــات، حســینیه ها و منــازل انجــام 

می شــود.
ــی و  ــب زمان ــا ترتی ــز ب ــام روســتاهای اســتان نی ــن مراســم در تم ای
مکانــی برگــزار شــده و حتــی بــا آداب و رســوم مخصــوص منســوب 

ــود. ــرا می ش ــتا اج ــان روس ــه هم ب
در ایــن آییــن طشــت  آب، نمــاد آب فــرات اســت و عــزاداران بــا دســت 
زدن بــه طشــت، بیعــت خــود را بــا ســاالر شــهیدان تجدیــد می کننــد.

در اعتقــاد دینــی شــهروندان اردبیلــی، طشــت گذاری بــه دلیــل نمــاد 

عهــد دوبــاره بــا شــهدای کربــا، حامــل پیــام معنــوی غنــی بــوده و از 
تقــدس خاصــی برخــوردار اســت.

در طــول 600 ســال اجــرای ایــن مراســم در اردبیــل، نماد طشــت گذاری 
ــی  ــه حت ــه اســت ک ــاه محــرم آمیخت ــای م ــا عزاداری ه ــه حــدی ب ب

اجــرای آن در بعضــی منــازل شــخصی نیــز اجــرا می شــود.
ــزار  ــرم برگ ــاه مح ــول م ــی در ط ــم روضه خوان ــه مراس ــی ک در منازل
ــن طشــت گذاری  ــس از طشــت گذاری مســاجد، آیی ــد شــد، پ خواه
بــا حضــور مــردم محــات و بــا نوحه خوانــی و عــزاداری اجــرا 

می شــود.
در بعضــی منــازل پــس از اتمــام روضه خوانــی تــا پایــان مــاه محــرم 

طشــت آب در محــل در نظــر گرفتــه شــده، باقــی می مانــد.
ــای  ــوع آب در عزاداری ه ــه موض ــل ب ــردم اردبی ــژه م ــه وی ــت توج عل
ــن اســام و  ــا دی ــی ب ــل آمیختگــی فرهنگــی و عقیدت ــه دلی ــا ب کرب

ــت. ــه کرباس ــای واقع ــن نماده ــردن مهم تری ــته ک برجس
آب، نمــاد تشــنگی و در عیــن حــال مظلومیــت خانــدان امــام 
حســین)ع( اســت و از ایــن رو توجــه بــه آن حتــی در روزهــای آغازین 
مــاه محــرم تمرکــز بــر ایــن مظلومیــت و توجــه ویــژه بــه علــت حادثــه 

کرباســت.

#آداب_و_رسوم

ــه و  ــداری عوامان ــول دین ــت را معل برخــی روشــنفکران، روحانی
معیشــت اندیش می داننــد کــه بــا دینــداری عالمانــه و عارفانــه 
نهــاد روحانیــت زوال می یابــد؛ حجت االســام و المســلمین 
ــرده  ــددی وارد ک ــای متع ــتدالل نقده ــن اس ــر ای ــروپناه ب خس

اســت.
حجت االســام و المســلمین خســروپناه، روحانــی اســتاد و 
پژوهشــگر فلســفه دیــن و رئیــس مؤسســه پژوهشــی حکمــت 
ــا و  ــد: پدیده ه ــود می نویس ــی خ ــال تلگرام ــفه، در کان و فلس
ــده  ــی زایی ــت و گاه ــول عل ــا معل ــی، عمدت ــای اجتماع نهاده
دلیــل هســتند؛ لــذا خیلــی مهــم اســت کــه بررســی شــود چــرا 
نهــاد خانــواده، نهــاد دولــت و نهــاد آمــوزش و پــرورش شــکل 
گرفتنــد؟ یکــی از پرســش های مهــم ایــن اســت کــه چــرا نهــاد 

روحانیــت در تاریــخ ادیــان تحقــق یافتــه اســت؟
برخــی از نویســندگانی کــه خــود را روشــنفکر دینی  می شــمارند، 

روحانیــت را معلــول دینــداری عوامانــه و معیشــت اندیش 
می داننــد کــه بــا دینــداری عالمانــه و عارفانــه، نهــاد روحانیــت 
ــه  ــداری عارفان ــا دین ــرد ت ــاش ک ــد ت ــذا بای ــد و ل زوال می یاب

ــه را بگیــرد. جــای دینــداری عوامان
ــداری را  ــه دین ــی دارد؛ اول اینک ــد اساس ــد نق ــخن چن ــن س ای
ــرد؛ چــون  ــه منحصــر ک ــا عالمان ــه ی ــه ســاحت عوامان ــد ب نبای
انســان ها در جوامــع بشــری بــه عالــم و عامــی تقســیم 
ــت.  ــر اس ــت انکارناپذی ــک واقعی ــیم ی ــن تقس ــوند و ای می ش
انســان عامــی بــا پرســش های عامیانــه مواجــه اســت و انســان 
ــه روبه روســت و نهــاد روحانیــت  ــا پرســش های عالمان ــم ب عال
بایــد بــه هــر دو دســته پرســش ها پاســخ دهــد. بــرای شــناخت 
ــر  ــر مناب ــه آن ب ــخ های عامیان ــه پاس ــط ب ــد فق ــت نبای روحانی
ــه درصــدد تامیــن  ــا روش خطاب ــری ب ــب منب نگریســت. مطال
نیازهــای عمــوم مــردم و تحقــق دینــداری عامیانــه اســت و امــا 

روحانیــت مباحــث عمیــق علمــی از جملــه فلســفه اســامی و 
ــان  ــث و عرف ــیر و حدی ــول و تفس ــه و اص ــامی و فق کام اس
ــد. ــن می کن ــه را تامی ــداری عالمان ــه دین ــم دارد ک ــامی ه اس

ــا  ــه تنه ــداری عارفان نقــد دوم ایــن اســت کــه گمــان رفتــه دین
دینــداری معرفت اندیــش و عالمانــه اســت؛ در حالــی کــه 
ــه و  ــه و فقیهان ــداری مجتهدان ــامل دین ــه ش ــداری عالمان دین
دینــداری فیلســوفانه و دینــداری متکلمانــه و دینــداری عارفانــه 

می شــود.  ... و 
ســوم اینکــه مگــر ممکــن اســت همــه انســان ها را بــه دینــداری 
عارفانــه دعــوت کــرد. عرفــان را نبایــد بــا اخاق یکســان شــمرد. 
دعــوت همــگان بــه اخــاق هــم ممکــن و هــم مطلــوب اســت 
ــه عرفــان نــه ممکــن و نــه مطلــوب  و لکــن دعــوت همــگان ب
اســت. عرفــان و اســام عرفانــی، مســیر بســیار دشــواری اســت 
کــه قابــل توصیــه بــه همــگان نیســت و بســیار صعب العبــور و 

ــوان  ــم ت ــده ه ــه توصیه کنن ــت ک ــی اس ــا گرفتاری های ــراه ب هم
طــی آن را نــدارد و بــزرگان را دچــار مصیبــت کــرده اســت.

چهارمیــن نقــد مغالطــه بی توجهــی بــه کل بــه جهــت گرایــش 
ــان  ــا بی ــه تنه ــان ک ــان عرف ــی از مدعی ــت. برخ ــزء اس ــه ج ب
ــان نظــری  ــا از عمــق عرف ــد و ام ــی دارن ــان ادب ــی در عرف زیبای
و ســلوک عرفــان عملــی بــه جهــت دشــواری فلســفی و عملــی 
ــداری  ــا دین ــد ت ــه می پردازن ــد فق ــه نق ــب ب ــد،؛ مرت بی بهره ان
عارفانــه را ترویــج کننــد. فقــه بخــش مهمــی از دیــن اســت و 
بــدون ظواهــر شــرع در عبــادات، ســلوک در اســرار آن هــا ممکــن 
ــر  ــه از نظ ــداری فقیهان ــدون دین ــه ب ــداری عارفان ــت. دین نیس
اســام محــال اســت. عرفــان عملــی عبــارت از طریقــت و توجــه 
بــه اســرار شــریعتی اســت کــه فقــه بــه احکامــش می پــردازد. 
ایــن مــدل از عرفان پژوهــی بــدون شــک بــه جدایــی شــریعت 

ــد.  ــی حقیقــت می انجام ــه نف ــع ب از طریقــت و درواق

پاسخ حجت االسالم و المسلمین خسروپناه به چرایی شکل گیری نهاد روحانیت در تاریخ ادیان
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آزادگان-روبروی مکینه آب  کار گاه رنگ کاری  
خوانــده:  حجــت هللا یوســفی فرزند ســلطانمراد 

نشــانی مجهــول المکان 
ــه  ــده ب ــزام خوان ــه ال ــم ب ــته : صدورحک خواس
حضــور در دفترخانــه و تنظیــم ســند رســمی 
انتقــال خــودرو ســمند EF7ســمند  lx بــه 

شــمار شــهربانی ایــران 89/43 ال 44 -
ــن  ــه ای ــده ب ــس از ارجــاع پرون ــردش کار: پ  گ
شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی 
تشــریفات قانونــی اخــذ نظریــه مشــورتی از 
آن، قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
ــد: ــه صــدور رأی مینمای ــادرت ب ــر مب شــرح زی

رأی قاضی شورا
 درخصــوص دعــوی آقــای حســن قاســمی 
ــه یوســفی  ــه طرفیــت حجتالل ــد محمــد ب فرزن
ــم  ــته صدورحک ــه خواس ــلطانمراد ، ب ــد س فرزن
ــه و  ــور در دفترخان ــه حض ــده ب ــزام خوان ــر ال ب
 EF7 تنظیــم ســند رســمی انتقــال خــودرو
ــران  ــه شــماره شــهربانی ای ســمند ال ایکــس ب
89/43ال44 بــه انضمــام  مطلــق خســارات 
ــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی و  دادرســی ب
مســتندات ابــرازی خواهــان و پاســخ اســتعالم 
صــورت گرفتــه از پلیس راهــور مــورخ 96/4/28 
مبنــی بــر اینکــه خــودرو در رهــن میباشــد لــذا 
ــت اســتماع  ــن نحــو قابلی ــه ای ــوی ب طــرح دع
ــن  ــون آیی ــاده دو قان ــه م نداشــته و مســتندًا ب
ــوی  ــتماع دع ــدم اس ــرار ع ــی ق ــی مدن دادرس
صــادر و اعــالم میگــردد رأی صــادره حضــوری و 
ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد 
حقوقــی  عمومــی  محاکــم  در  نظرخواهــی 

ــد ــان میباش اصفه
قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 53 حــوزه 

قضایــی اصفهــان 
 19284 شماره م الف

 
 دادنامه 

کالســه پرونــده 263/96 شــماره دادنامــه 449 
تاریــخ رســیدگی 96/4/8 مرجــع رســیدگی 
ــان   ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 52 در ش ش
خواهــان صنــدوق کارآفرینــی امیــد  نشــانی 
ــارراه  ــن چه ــی  بی ــان هشــت بهشــت غرب خیاب
گــزارش وملــک  صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
اســتان اصفهــان  و کیــل:  حدیــث حاتمــی 
ــه  ــی نرســیده ب ــان شــریعتی غرب نشــانی خیاب
چهــارراه پلیــس ســاختمان ایــران زمیــن طبقــه 
پنــج واحــد 109 خوانــده مهــدی رضایــی جوجــی 
دو  بهرامــی کروکونــدی هــر  و حمیــد رضــا 
مجهــول المــکان 3- مصطفــی صادقــی دولــت 
ــب  ــاپورآباد جن ــاد ش ــانی دولتآب ــه نش ــاد  ب آب
مســجد امــام ......شــهید اصغــر آبــادی  پــالک 
ــال   ــغ 55216889 ری ــه مبل ــته مطالب 13 خواس
ــه  ــرارداد وام ب ــت ق ــی باب ــورت تضامن ــه ص و ب
شــماره 4001/110/673056/10انضمــام مطلــق 

ــی  ــارات قانون خس
ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــردش کار پ گ
شــعبه و ثبــت آن  بــه کالســه فــوق و طــی 
تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا  قاضــی شــورا  ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رأی مینمایــد 
دعــوی  خصــوص  در  شــورا  قاضــی  رأی 
بــا  اصفهــان   امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق 
ــدی  ــت مه ــه طرفی ــی ب ــث حاتم ــت حدی وکال
رضایــی جوجــی  2- حمیــد رضــا کرکونــدی  
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــی صادق 3- مصطف
مبلــغ 55216889 ریــال بابــت اقســاط وام 
  4001/110/67305/10 شــماره  قــرارداد  بابــت 
بانضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده و اظهــارات  وکیــل خواهــان 
ــدوق  ــرارداد اعطــای وام کــه فــی  مابیــن صن ق
و  امضــاء گردیــده  خوانــدگان  و  کارآفرینــی 
اظهــارات خوانــده ردیــف اول بعنــوان وامگیرنــده 
مبنــی بــر قبــول بدهــی و  عــدم پرداخــت 
ســوم  و  دوم  ردیــف  خوانــدگان  و  اقســاط 
ــه  ــوی مطروح ــورا دع ــذا ش ــن ل ــوان ضام بعن
را ثابــت دانســته و بــه اســتناد مــواد 398-

ــی  ــون آییــن دادرســی مدن 515-519-522 قان
ــورت  ــه ص ــدگان ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 55216889 ریــال 
ــال  ــغ 1540420 ری ــت اصــل خواســته و مبل باب
ــق  ــی طب ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس هزین
ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــه حقالوکال تعرف
و خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ 95/12/7 
ــت اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر  لغای
ــد رأی صــادره حضــوری ظــرف  و اعــالم مینمای
ــل اعتــراض در  ــالغ قاب مــدت 20 روز پــس از اب

ــد ــی ، میباش ــی حقوق ــم و عموم محاک
حــوزه  اختــالف 52  قاضــی شــورای حــل   

شــماره اصفهــان  قضایــی 
 19336 م ا لف

دادنامه 
دادنامــه   شــماره   951490 پرونــده  کالســه 
رســیدگی  تاریــخ   9609976793803054
هشــت  شــعبه  رســیدگی  مرجــع   96/5/30
ســعید  خواهــان  اختــالف  حــل  شــورای 
اصفهــان   نشــانی   ایــرج  فرزنــد  خیراللهــی 
بــازار بــزرگ روبــروی پاســاژ صدرفروشــگاه  
ــد  ــیدی فرزن ــر جمش ــده:  امی ــی خوان خیرالله
نعمــت هللا نشــانی : مجهــول المــکان خواســته 
مطالبــه و جــه 3 فقــره چــک بانــک ملــت 
ــارت  ــال و خس ــغ 45000000 ری ــه مبل ــا ب جمع

تاخیــر تادیــه  و هزینــه دادرســی  

ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــردش کار: پ گ
شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی 
تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش ــا قاض اعض
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رأی 
خصــوص  در  شــورا   قاضــی  رای  مینمایــد 
دعــوی خواهــان آقــای ســعید خیراللهــی فرزنــد 
ایــرج بــه طرفیــت آقــای امیــر جمشــیدی 
مطالبــه  خواســته  بــه  هللا  نعمــت  فرزنــد 
و جــه ســه فقــره چــک بــه شــماره هــای 
 -2  91/9/30 1-121202/675945/56مــورخ 
مــورخ   121202/675948/14 شــماره  چــک 
مــورخ   121202/675946/42  -3  91/5/30
91/7/30 هــر ســه بعهــده بانــک ملــت جمعــًا به 
مبلــغ 45000000 ریــال  و خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــه  دادخواســت  ــه ب ــا توج ــه دادرســی ب و هزین
ــورخ 95/11/28 و مالحظــه  اصــول  ــی م تقدیم
ــم  ــده علیرغ ــه خوان ــوی و اینک ــتندات دع مس
ابــالغ قانونــی وقــت در روزنامــه  نصــف جهــان 
ــاپ 96/2/31 در  ــخ چ ــماره 2943 تاری ــه ش ب
جلســه شــورا حاضــر نشــده و در قبــال دعــوی و 
مســتندات ابــرازی خواهــان ایــراد و تکذیبــی بــه 
عمــل نیــاورده  و مســتندات ابــرازی نیــز حکایت 
از اشــتغال ذمــه خوانــده بــه خواهــان را حکایــت 
ــوی  ــت دانســتن دع ــن ثاب ــذا ضم ــد علیه میکن
ــون   ــواد 198 و 515 و 519 و 522 قان اســتناد م
آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 315 و 310 و 
ــه  ــم ب ــارت  حک ــون تج 309 و 307 و 249 قان
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت جمعــًا مبلــغ 
30٬000٬000 ریــال بابــت دو فقــره چــک بهشــماره 
121202/675945/56 مــورخ 91/9/30 و چــک 
بابــت  121202/675948/14 مــورخ 91/5/30 
اصــل خواســته و پرداخــت  مبلــغ 1120000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی  به 
مبلــغ 120000 ریــال و پرداخــت خســارت تأخیــر 
تأدیــه از تاریــخ سررســید چکهــا 91/9/30 و 
ــال آن  ــول و ایص ــان وص ــت زم 91/5/30  لغای
ــق  ــزی در ح ــک مرک ــاخص بان ــرخ ش ــق ن طب
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد رأی صــادره 
ــالغ  ــس از اب ــدت 20 روز پ ــرف م ــی و ظ غیاب
ــپس  ــعبه و س ــن  ش ــی در همی ــل واخواه قاب
ــل  ــت واخواهــی ظــرف 20 روز قاب ــام مهل از اتم
تجدیدنظرخواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان میباشــد و در خصــوص 
مــورخ   9610096793800805 شــماره  چــک 
96/5/24 بــه اســتناد بنــد ب مــاده 107  قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر و 
اعــالم مینمایــد رأی صــادره ظــرف مــدت 20 روز 
ــد  نظــر خواهــی در  ــل تجدی ــالغ قاب پــس از اب
محاکــم عمومــی شهرســتان اصفهــان میباشــد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــت ش ــعبه هش ــی ش قاض

ــان اصفه
 19330 م ا لف

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960320 پرونــده  کالســه 
96099767979011004 تاریخ رســیدگی 96/5/9 
مرجــع رســیدگی شــعبه 45 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان خواهــان حســن معصــوم 
زاده جوزدانــی نشــانی  اصفهــان  خیابــان جهــاد 
کوچــه شــماره هفــت پــالک 159 خوانــده فــرح 
رئیســی و پیمــان توکلــی نشــانی مجهــول 
المــکان  خواســته الــزام خوانــده بــه دفترخانــه 
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــند ی ــال س ــت انتق جه
شــرولت بــه شــماره انتظامــی 859/53ل61 … 

ــی ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ب
 گردشــکار پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن 
شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی 
تشــریفات قانونــی  اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا  خت ــی ش قاض
ــد ــدور رأی مینمای ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ش

ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا  درخص ــی ش  رای قاض
حســن معصــوم زاده جوزدانــی بــه طرفیــت 
ــته  ــه خواس ــی ب ــان  توکل ــی و پیم ــرح رئیس ف
ــودروی  ــتگاه خ ــند یکدس ــال س ــه انتق ــزام ب ال
دادرســی  انضمــام خســارات  بــه  شــرولت  
ــارات  ــده و اظه ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ب
ــر اینکــه  ــی ب خواهــان در جلســه رســیدگی مبن
طــی قــراردادی پیوســت خواهــان یــک دســتگاه 
دوم  ردیــف  خوانــده  از  شــرولت  خــودروی 
ــز  ــف دوم  نی ــده ردی ــوده و خوان ــداری نم خری
از  خوانــده ردیــف اول  خریــداری کــرده اســت 
خوانــده ردیــف اول مالــک رســمی  خــودرو 
فــک پــالک نمــوده و پــالک خــودرو را بــه نــام 
ــدارک  ــی م ــودرو و تمام ــد خ ــی زن ــان م خواه
ــان  ــرف خواه ــون  در تص ــان  تاکن آن از آن  زم
ــال ســند رســمی را دارد  میباشــد تقاضــای انتق
و شــورا نظــر باینکــه خــودرو فــک پــالک شــده  
ــان  ــت خواه ــه مالکی ــرگ ســبز خــودرو را ب و ب
رســیده اســت و خــودرو و تمــام مــدارک را 
ــدگان در  ــه خوان ــد اینک ــان میباش ــد خواه در ی
جلســه حضــور نیافتــه و هیچگونــه دلیــل  و 
ــر  تکذیــب ادعــای خواهــان  مدرکــی کــه دال ب
ــوی  ــذا دع ــوده ل ــه ننم ــعبه ارائ ــه ش ــد ب میباش
ــه صحــت دانســته و حکــم  خواهــان مقــرون ب
بــه محکومیــت  خوانــده ردیــف اول بــه حضــور 
در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و انتقــال 
ســند رســمی یــک خــودروی شــرولت شــماره 
ــده  ــت خوان انتظامــی 859/53ل 61 و محکومی
ــال  ــغ 1955000 ری ــه پرداخــت مبل ردیــف دوم ب
بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر 
ــدت  ــی و م ــادره غیاب ــدارد رأی ص ــالم می و اع
در  واخواهــی  قابــل  ابــالغ  از  پــس  روز   20
ــل  ــس از آن قاب ــدت 20 روز پ ــعبه و م ــن ش ای
تجدیدنظرخواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد  ــان میباش اصفه
قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 45 حــوزه 

قضایــی اصفهــان شــماره 19297 م ا لــف

دادنامه
ــده 960108 ش 5شــماره دادنامــه   کالســه پرون
 96/4/24 مــورخ   9609976793501151
مرجــع رســیدگی شــعبه پنــج شــورای حــل 
ــدی  ــم محم ــان مری ــان  خواه ــالف  اصفه اخت
پــور، نشــانی خیابــان ملــک شــهر خیابــان 
گلبــرگ   ک  فردوســی  راه    4 ناصرخســرو 
خوانــده محمدعلــی محمــدی پــور مجهــول 
المــکان  خواســته اســترداد گــردش کار بــا 
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــالم 
ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مینماید 
رأی قاضــی شــورا در خصــوص دادخواســت  
ــاد  ــده ی ــت خوان ــه طرفی ــان ب ــوای  خواه دع
ــه خواســته اســترداد الشــه چــک  ــاال ب شــده ب
بــه شــماره 044931و044944و 625747و8
07556و801558و801569و801517و80157
2و801573 عهــده بانــک صــادرات خــورزوق 
ــت  ــا عنای ــارات وارده ب ــق خس ــام مطل بهانضم
ــان در  ــارات خواه ــده و اظه ــات پرون ــه محتوی ب
جلســه مــورخ 96/3/30  و همچنیــن اظهــارات 
شــاهدان در تاریــخ 96/3/30 و تأییــد اظهــارات 
ــه و  ــده در جلس ــور خوان ــدم حض ــان و ع خواه
ــل دعــوی  عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه در مقاب
ــی  ــر مال ــه غی ــند تعهدنام ــدق س ــی مص و کپ
رســمی 94  اســناد  دفتــر  در  تنظیــم شــده 
ــه   ــرار ب ــده اق ــن آن خوان ــه در مت ــان چ اصفه
ــوده  ــته نم ــورد خواس ــای م ــودن چکه ــی ب امان
فلــذا شــورا از طــرف خواهــان دعــوی مطروحــه 
ــه اســتناد  ــذا ب را وارد و ثابــت تشــخیص داده ل
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی ــاده 198 قان م
عمومــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
اســترداد الشــه چــک بــه شــماره 044931و044
944و625747و807556و801558و801569و 
801571و801572و801573 در حــق خواهــان 
و پرداخــت مبلــغ 1720000 ریــال  بابــت هزینــه 
ــای  ــر مبن ــل ب ــه وکی ــز حقالوکال ــی و نی دادرس
تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مینمایــد رأی صــادره غیابــی و ظــرف مــدت 20 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در این شــعبه 
میباشــد و بعــدازآن قابــل تجدیــد  نظــر خواهــی 
در محاکــم عمومــی حقوقــی مــی باشــد قاضــی 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــج ش ــعبة پن ش
شماره 19324 م ا لف

آگهی حصر وراثت 
ــه   ــه  ب ــح ال ــد ذبی ــوی فرزن ــاد موس ــای عم آق
شــماره شناســنامه 120/017101/2 بــه شــرح 
ــن  ــه 118/96/ش 1 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ذبیــح 
ــان و شــماره  ــید رحم ــد س ــوی فرزن ــه  موس ال
شناســنامه 126 در تاریــخ 96/5/10 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفــت کــه ورثــه 
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
ــید  ــد س ــی فرزن ــوی نق ــروز  موس ــر اف 1- مه
ــد  ــنامه 251 متول ــماره شناس ــه ش ــدرت هللا ب ق
1351 صــادره از  و ســمیرم پادنــا همســر متوفــی 
بــه شــماره شناســنامه  2- عمــاد موســوی 
120/017101/2 متولــد 1375 صــادره از  ســمیرم 
ــه  ــوی ب ــر موس ــی 3- گوه ــد متوف ــده فرزن بی
ــد 1371  شــماره شناســنامه 120/010412/9 متول
صــادر از ســمیرم فرزنــد متوفــی 4 نــدا موســوی 
ــد  ــه شــماره شناســنامه 120/006753/3 متول ب
ــی  ــد متوف ــگان فرزن 1370 صــادره ســمیرم کهن
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــوی ب ــرین  موس 5- نس
ــد 1369 صــادر از ســمیرم  120/006752/5 متول
کهنــگان  فرزنــد متوفــی 6- ســید رحمــان 
موســوی به شــماره شناســنامه 120/022285/7 
متولــد 1379 صــادره از  ســمیرم  بیــده فرزنــد 
متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــه  ــت یکمرتب ــک نوب ــور  را در ی در خواســت مزب
دارد  اعتــراض  کســی  هــر  مینمایــد  آگهــی 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال و گواهــی صــادر 
ــاد  خواهــد شــد ســید محمــد فقیهــی  محمدآب
ــعبه اول  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش ی قاض

ــف1180  شهرســتان ســمیرم م ال

اخطار اجرایی 
ــخصات  ــده : 951429ش 33مش ــماره پرون ش
ــد علــی  محکــوم علیــه محمــد خشــوعی  فرزن
مجهــول المــکان  مشــخصات محکوملــه ســید 
نــورهللا موســوی فرزنــد ســید عبدالغفــور نشــانی 
خانــه اصفهــان و بنفشــه شــمالی مجتمــع 

ــار  ــرا واحــد چه جوی
شــماره  رأی  موجــب  بــه    » بــه  محکــوم   
ــخ 96/3/18  حــوزه   9609976796300702 تاری
ــت  ــان قطعی ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 33 ش
ــت  ــوم اس ــه  محک ــوم علی ــت محک ــه  اس یافت
ــال  ــمی و انتق ــناد رس ــر اس ــور در دفت ــه حض ب
ســند رســمی تلفــن همــراه 09133117443 
بنــام محکوملــه و پرداخــت مبلــغ 29500 تومــان 
ــان  ــغ 12000 توم ــی و مبل ــه دادرس ــت هزین باب
هزینــه نشــر آگهــی  در حــق  محکوملــه و 
همچنیــن پرداخــت مبلــغ نیــم عشــر حقاالجــرا

ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 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 
ــد ظــرف  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 اعــالم نمایــدم الــف 19337
دفتــر شــعبه 33 مجتمــع شــماره دو شهرســتان 

ن  صفها ا

اخطار اجرایی
 شماره پرونده : 883/95

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مجیــد زارعــی    
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
ــی  ــوک جنت ــام: مل ــه: ن ــوم ل ــخصات محک مش
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــد   نش ــد محم دری فرزن
اصفهــان – خ جــی خ همدانیــان  کوچــه شــهید  

ــد 2 ــژاد  پ 8 واح ــاک ن پ
محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 1230 تاریــخ 
95/12/19 حــوزه 52  شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ریــال   16400000 مبلــغ  پرداخــت  پرداخــت  
بابــت   ریــال   1320000 وارده  خســارت  بابــت 
ــه  ــال بابــت هزین ــه دادرســی و 1500000 ری هزین
کارشناســی  و هزینــه نشــر  و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ 95/8/23 و پرداخــت نیــم 

ــرا  ــق االج ــر ح عش
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 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 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد.  ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
19335 م الف 

شــعبه 52 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهی حصر وراثت
بــه  جوشــقانی  خدایــی  خدابخــش  آقــای 
شناســنامه شــماره 2 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 718/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حســن خدایــی جوشــقانی بــه شــماره 
شناســنامه 1143 در تاریــخ 96/05/14 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه محمــد  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه ش.ش  ــد حســن ب ــی جوشــقانی فرزن خدای
14، ابراهیــم خدایــی جوشــقانی فرزنــد حســن 
ــقانی  ــی جوش ــش خدای ــه ش.ش19، خدابخ ب
فرزنــد حســن بــه ش.ش 2، عباســعلی خدایــی 
جوشــقانی فرزنــد حســن بــه ش.ش 9، زریــن 
تــاج خدایــی جوشــقانی فرزنــد حســن بــه 

ــر. ــدان والغی ش.ش 39، فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک   
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــه شــورا  تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــور ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

1165/ م الف

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  آقــای محمــد نیاســری ب
74 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 721/96 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه 11 در  ــماره شناس ــه ش ــری ب ــه نیاس فاطم
تاریــخ 96/06/18 اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــد  ــری فرزن ــد نیاس ــه محم ــت ب ــر اس منحص
احمــد بــه ش.ش 74 پــدر، منیــر عرشــی 
ــه ش.ش 15 مــادر  ــه ب ــد عــزت ال نیاســر فرزن
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  والغیــر. اینــک ب
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــه شــورا  تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــی ــادی بیدگل ــی آب ــا عل ــان، علیرض کاش
1164/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان وحیــد درویشــی 
ــک  ــه وجــه ی ــه خواســته مطالب دادخواســتی ب
ــه طرفیــت  ــه شــماره 878300 ب فقــره ســفته ب
جابــر بادپــی بــه مجتمــع شــوراهای حــل 
اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف بــه 
ــخ 96/8/8  ــرای تاری ــت و ب کالســه 514/96 ثب
ــده از  ــن گردی ســاعت 17 وقــت رســیدگی تعیی
آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
ــی  ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
ــرر در جلســه دادرســی  ــت مق ــه در وق ــردد ک گ
ــا  ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه 
ــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم  ــه اب منزل
 حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاد خواهــد
 نمود.مســئول دفتــر شــعبه 3 شــورای حــل 

ــان ــالف کاش اخت
1171/ م الف

اخطار اجرایی
ــید  ــم: س ــوم له ــوم له/محک ــخصات محک مش
ــه  ــدی ب ــد ســید مه ــد حســامی زاده فرزن حمی
نشــانی اصفهــان خیابــان طبیــب اصفهانــی 
ــن بســت  ــه ب کوچــه آزادی کوچــه شــهید صرم
آقادوســتی پ 38  مشــخصات محکــوم علیــه/

ــهرو  ــری –ش ــی ناص ــم: مصطف ــوم علیه محک
روســتا حبیــب آبــاد بــه نشــانی مجهــول المکان
ــرای  ــت اج ــب درخواس ــه موج ــه : ب ــوم ب محک
رای اداره کار بــه شــماره 95/358 محکــوم علیــه 
ــال  ــت 45000000 ری ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
)چهلــو پنــج میلیــون ریــال( در حــق محکــوم له 
ــال حــق االجــرا در حــق  و پرداخــت 1500000 ری

صنــدوق دولــت.
محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــرای  ــون اج ــاده 34قان ــذارد )م ــرا گ ــع اج بموق
احــکام مدنــی( 2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــور  ــه ط ــول ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــی و خارج ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
ــث و  ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب دارد و کلی
نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
ــود  ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک درخواس
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــی 1394( 4- خــودداری محکــوم علی مال
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 قانــون 
ــال  ــی( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــر دو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود .) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394(. ــت مال محکومی
حقوقــی  عمومــی  هــای  دادگاه  اول  شــعبه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  برخوارشــماره 
تاریــخ  بــه  الــف  5/37/431/م  اســالمی 

96 /05 /14

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یک بــاب خانه 
پــالک شــماره 45/185 اصلــی واقــع در بخــش 
ــه  ــده ثبتــی ب ــق پرون ــان کــه طب 16 ثبــت اصفه
ــین در  ــد حس ــی فرزن ــت زینل ــای حج ــام آق ن
ــت عــدم حضــور  ــه عل ــان ثبــت اســت و ب جری
ــا  ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ــی ثب متقاض
بــه دســتور اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
در روز چهارشــنبه مــورخ 1396/07/19 ســاعت 9 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــر  ــد خاط ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه در ای
نشــان مــی ســازد اعتراضــات مالکیــن یــا 
مجاوریــن  مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی تاری
ــره  ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه 30 روز پذیرفت
ــده  ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــاده واحــد قان 2 م
هــای معترضــی ثبــت معترضیــن ظــرف مــدت 
ــن  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح 

ــذ و  ــم دادخواســت را اخ ــی تقدی ــی گواه قضائ
ــد. ــن اداره تســلیم نمایی ــه ای ب

تاریخ انتشار : 1396/06/28 
ــت اســناد و امــالک  ــی - رئیــس اداره ثب حبیب

برخــوار
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخوار   شــماره:630 

/37/05/الــف/م بــه تاریخ 96/06/25

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقایــان محمــد خــدادادی و علیرضــا خــدادادی  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
شــرکت جامــه داران بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
ــرای 96/09/26  ــت و ب ــه 96/530  ثب ــه کالس ب
تعییــن  رســیدگی  وقــت    04:15 ســاعت 
ــول  ــده مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب شــده اســت نظ
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 
رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور 
دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا 
ــدا  ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض تصمی
نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج 

و مــدت آن ده روز اســت.
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقایــان محمــد خــدادادی و علیرضــا خــدادادی  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
ــه ایــن شــورا تســلیم  حســین محســنی فــرد ب
بــرای  و  ثبــت    96/528 بــه کالســه  کــه 
رســیدگی  وقــت  96/09/26 ســاعت 04:45  
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی
ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 
رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور 
دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا 
ــدا  ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض تصمی
نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج 

و مــدت آن ده روز اســت.
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقایــان محمــد خــدادادی و علیرضــا خــدادادی  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
خانــم مهنــاز کاظمــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
ــرای 96/09/26  ــت و ب ــه 96/523  ثب ــه کالس ب
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 04:00  وق س
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن دادرس
ــر  ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه از روزنام
میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمل می 
آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــه و در وق ــر شــورا مراجع ــه دفت ــم ب و ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع ــاذ نمود.چنانچ اتخ
باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 
ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــت.دفتر ش اس

ــوار ــتان  برخ شهرس

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقایــان محمــد خــدادادی و علیرضــا خــدادادی  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
هــادی حســینی زاد بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
ــرای 96/09/26  ــت و ب ــه 96/526  ثب ــه کالس ب
تعییــن  رســیدگی  وقــت    05:15 ســاعت 
ــول  ــده مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب شــده اســت نظ
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی

ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 
رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور 
دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا 
ــدا  ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض تصمی
نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج 

و مــدت آن ده روز اســت.
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقایــان محمــد خــدادادی و علیرضــا خــدادادی  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
ــورا  ــن ش ــه ای ــا ب ــره باب ــور ق ــن پ ــم حس عظی
تســلیم کــه بــه کالســه 96/527  ثبــت و بــرای 
رســیدگی  وقــت    05:00 ســاعت   96/09/26
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی
ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 
رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور 
دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا 
ــدا  ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض تصمی
نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج 

ــت ــدت آن ده روز اس و م
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقایــان محمــد خــدادادی و علیرضــا خــدادادی  
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
ــه  ــن شــورا تســلیم ک ــه ای ــور ب ــرج پ ــد ف توحی
ــرای 96/09/26  ــت و ب ــه 96/525  ثب ــه کالس ب
ــن شــده  ــت رســیدگی تعیی ســاعت 05:30  وق
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن دادرس
ــر  ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه از روزنام
میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمل می 
آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــه و در وق ــر شــورا مراجع ــه دفت ــم ب و ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع ــاذ نمود.چنانچ اتخ
باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 
اســت. دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک 

ــوار ــتان  برخ شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
960656ش 5  پرونــده کالســه  در خصــوص 
ــی  خواهــان محســن کریمــی دادخواســتی مبن
بــر مطالبــه   بــه طرفیــت 1- قدمعلــی بیــات 2- 
ــت رســیدگی  ــوده و وق ــم نم ــات تقدی ــوب بی ای
بــرای مــورخ 96/8/1   ســاعت 9/30 صبــح 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس خواه
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات دادرســی مدن
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال  مجتم چه
شــورای حــل اختــالف   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 
شد.شــماره: 18365م الــف دفتــر شــعبه 5  

ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت
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آگهی مزایده عمومی شماره 96/64

شهرداری کاشان

سرپرست شهرداری کاشان - بهروز گرانمایه

تلفاکس: 55465858 )031(

موضوع مزایده: فروش یکباب مغازه تجاری شهرداری )شماره 2(، واقع در خیابان 
باب الحوائج بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 96/07/13، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 
تا تاریخ 96/07/15 و بازگشایی پاکات در مورخ 96/07/16 می باشد.

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 دوم
ت 

نوب

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز، کارت ماشــین ، بیمــه نامه 
و ســند خــودرو  بــه پــالک 49 ق 653 
ایــران 73  به شــماره موتــور 2301090و 
1412287441948S ــی ــماره شاس ش

بــه  نــام اینجانــب اکبــر اســالمیان  
اعتبــار  از درجــه  و  مفقــود گردیــده 

ســاقط مــی باشــد 
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کوتاه اخبار 

مدافع ایرانی تیم اف سی سئول:
خدا خیلی به من رحم کرد

ــه  ــرد ک ــم اف ســی ســئول اعــام ک ــی تی ــع ایران مداف
ــردد.  ــی گ ــات تیمــش برم ــه تمرین ــه زودی ب ب

ــی اف ســی ســئول کــره  ــع ایران ــد شــفیعی، مداف خال
ــگ  ــی لی ــه تیمــش در ک ــن هفت ــدار ای ــی، در دی جنوب
از ناحیــه دنــده آســیب دیــد و بــه بیمارســتان منتقــل 
ــس از عکســبرداری از قفســه ســینه شــفیعی  شــد. پ
ــته و  ــن نشکس ــن بازیک ــای ای ــد دنده ه ــخص ش مش
ــی اســت کــه  ــه دلیــل خونریــزی داخل ــدش ب حــال ب

برایــش ایجــاد شــده اســت. 
ــگار »ورزش  ــه خبرن ــش ب ــاره مصدومیت ــفیعی درب ش
ســه« گفــت: ضربــه شــدیدی بــه قفســه ســینه ام وارد 
شــد. بازیکــن حریــف بــا آرنــج بــه دنده هایــم ضربــه زد 
و بــه قــدری ایــن ضربــه شــدید بــود کــه حالــت تهــوع 
ــه ادامــه مســابقه نبــودم. واقعیتــش  گرفتــم و قــادر ب
ــم  ــون نفس ــته؛ چ ــم شکس ــردم دنده های ــور می ک تص

ــه کــردم.  ــاال نمی آمــد و شــرایط ســختی را تجرب ب
ــبرداری  ــس از عکس ــه پ ــحالم ک ــه داد: خوش وی ادام
از دنده هایــم مشــخص شــد شکســتگی وجــود نــدارد. 
واقعــا خــدا بــه مــن رحــم کــرد کــه اتفــاق بــدی برایــم 
رخ نــداد. فقــط یــک خونریــزی داخلــی دارم کــه 

لیزردرمانــی می کنــم و رفــع می شــود. 
ــاره حضــورش در ترکیــب  مدافــع اف ســی ســئول درب
اصلــی عنــوان کــرد: مــن گفتــه بــودم کــه کم کــم 
ــی آوردم  ــه بدشانس ــم. البت ــم می رس ــب تی ــه ترکی ب
و مصدومیــت اجــازه نــداد کامــل بــازی کنــم؛ امــا 
ــه  ــم ب ــب تی ــتر در ترکی ــس بیش ــن پ ــد از ای بی تردی
میــدان مــی روم و بیشــتر از مــن خواهیــد شــنید. 
ان شــاءهللا بتوانــم روزهــای خوبــی را در ســئول تجربــه 

ــم. کن

 سهم اندک پرسپولیسی ها
از سکوهای نقش  جهان

مدیــر رســانه ای باشــگاه ســپاهان گفــت: ســهم 
پرسپولیســی ها از ســکوهای ورزشــگاه نقــش  جهــان 
بــرای دیــدار بــا ســپاهان کمتــر از 5 هــزار نفــر خواهــد 

ــود.  ب
ــت:  ــب گف ــن مطل ــام ای ــا اع ــی راد ب مرتضــی رمضان
ســپاهان آمــاده برگــزاری ال کاســیکوی ایــران در 
ــرای برگــزاری ایــن  ورزشــگاه نقــش جهــان اســت. ب
دیــدار همــه تمهیــدات الزم اندیشــیده شــده؛ آنچه الزم 
ــاره آن تاکیــد کنیــم ایــن اســت کــه طبــق  اســت درب
تــاش طاهــری مدیــر عامــل و ســایر دســت اندرکاران 
ــواداران  ــهم ه ــل س ــال های قب ــون س ــگاه، همچ باش
پرســپولیس تهــران در ایــن دیــدار ۱۰ درصــد، یعنــی بــه 

تعــداد کمتــر از 5 هــزار نفــر خواهــد بــود. 
وی ادامــه داد: اینکــه بــازی امســالمان با پرســپولیس 
ــود،  ــزار می ش ــان برگ ــش جه ــزرگ نق ــگاه ب در ورزش
ــی نیســت کــه بخواهیــم ســهم بیشــتری  هیــچ دلیل
را بــه هــواداران رقیــب اختصــاص دهیــم؛ اختصــاص 
ســکوهای بیشــتر بــه پرسپولیســی ها اجحــاف در 
حــق هــواداران ســپاهان اســت و مدیــران باشــگاه مــا 
بــه هیچ وجــه زیــر بــار ایــن موضــوع نخواهنــد رفــت. 
مدیــر رســانه ای ســپاهان دربــاره اینکــه هــواداران 
ســکوهای  تقســیم بندی  درمــورد  باشــگاه  ایــن 
ــدار در فضــای مجــازی  ــن دی ــرای ای ــان ب نقــش جه
ــا  ــن نگرانی ه ــت: ای ــم، گف ــد ه ــی کرده ان ــار نگران اظه
ــه  ــر چ ــال های اخی ــپاهان در س ــت. س ــت اس بی جه
در ورزشــگاه فوالدشــهر و حــال هــم در نقــش جهــان 
نشــان داده برخــاف بعضــی اســتان های دیگــر، 
بــه هیچ وجــه مصلحت اندیشــی نمی کنــد و کامــا 
ــتر  ــی بیش ــد. وقت ــد ش ــل خواه ــون عم ــق قان مطاب
ــتند  ــپاهان هس ــدار س ــان طرف ــتان اصفه ــردم اس م
و تمایــل چندانــی بــه رنگ هــای قرمــز و آبــی در 
ــه  ــدارد ک ــچ لزومــی ن ــدارد، هی ــن اســتان وجــود ن ای
فراقانونــی عمــل شــده و ســکوهای بیشــتری بــه 

ــود. ــاص داده ش ــب اختص ــواداران رقی ه

 100 هزار دالر در جیب 
معروف و یارانش

تیــم ملــی والیبــال ایــران پــس از ســوم شــدن در جــام 
قهرمانــان بــزرگ جهــان، ۱۰۰ هــزار دالر پــاداش گرفــت. 

تیــم ملــی والیبــال ایــران کــه بــا ۴ بــرد و یــک باخــت 
پایین تــر از برزیــل و ایتالیــا روی ســکوی ســومی جــام 
قهرمانــان بزرگ ایســتاد، پاداشــی را از ســوی مســئوالن 
برگــزاری مســابقات دریافــت کــرد. ســعید معــروف و 
یارانــش کــه ایــن تابلــوی جایــزه ۱۰۰ هــزار دالری را در 
ــه  ــد ک ــار را دارن ــن انتظ ــت کم ای ــد، دس ــت گرفتن دس
ــان و  ــان بازیکن ــی می ــا ۴۰۰ میلیون ــاداش تقریب ــن پ ای
ــی تقســیم شــود و ایــن شــاید کمتریــن  کادر تیــم مل

ــد انجــام دهــد.  ــه فدراســیون می توان کاری باشــد ک
ورزش  وزیــر  معــاون  عنــوان  بــه  داورزنــی  البتــه 
قول هایــی بابــت پرداخــت پــاداش بــه بازیکنــان تیــم 

ملــی داده اســت.

رژه مدیران در پیشانی کاروان ایران
ــل  ــای داخ ــن دوره بازی ه ــه پنجمی ــم افتتاحی مراس
ــتان  ــق آباد ترکمنس ــرایطی در عش ــیا در ش ــالن آس س
برگــزار شــد کــه کاروان ایــران هــم مثــل ســایر 
ــارا  ــس از س ــت. پ ــان رژه رف ــت تارت ــورها در پیس کش
خادم الشــریعه، دختــر شــطرنج باز ایرانــی کــه وظیفــه 
ــر عهــده داشــت، اصغــر  ــران را ب پرچــم داری کاروان ای
ــد  ــده می ش ــی دی ــت کاروان اعزام ــی، سرپرس رحیم
ــکار  ــوان ورزش ــر از بان ــرادی جلوت ــورت انف ــه ص ــه ب ک

می رفــت.  راه  کشــورمان 
همچنیــن عقب تــر کــه مــردان ورزشــکار ایــران حضــور 
ــانی  ــیون را در پیش ــای فدراس ــد رؤس ــتند، می ش داش
کاروان کشــورمان دیــد. بــا اینکــه طبق روال ورزشــکاران 
برونــد، رؤســای  بایــد در کاروان کشــور خــود رژه 
ــیدمحمد  ــرادی و س ــی م ــون عل ــیون ها همچ فدراس
پوالدگــر حضــور فعالــی در ایــن رژه داشــتند. حرکاتــی 
ــدو  ــرداری و تکوان ــیون های وزنه ب ــای فدراس ــه رؤس ک
انجــام می دادنــد، توجــه همــه را بــه خــود جلــب کــرده 
ــرای وجــود  ــه نظــر می رســد مثــل همیشــه ب ــود و ب ب
نظــم در کاروان ایــران در افتتاحیــه یــک رویــداد مهــم 

ــود. ــه ب ــورت نگرفت ــزی ص برنامه ری

توپ و تور

 کاپیتان ذوب آهن 
همچنان آقای گل لیگ

ــر،  ــگ برت ــم لی ــه شش ــابقه هفت ــن مس ــزاری آخری ــا برگ ب
ــی را  ــای گل ــوان آق ــان عن ــن همچن ــان ســوم ذوب آه کاپیت

ــرد.  ــظ ک حف
مرتضــی تبریــزی کــه در پنــج هفتــه آغازیــن لیــگ هفدهــم 
موفــق بــه گلزنــی بــرای ذوب آهــن نشــده بــود در دیــدار بــا 
ــا  ــا ب ــار گل زد ت ــم، چه ــه شش ــتان از هفت ــتقال خوزس اس
وجــود ناکامــی مطلقــش در یک ششــم ابتدایــی مســابقات 
ــه در  ــا توجــه ب ــان برســد. ب ــه صــدر جــدول گلزن ــان ب ناگه
پیــش بــودن دیــدار تیم هــای پرســپولیس و پیــکان امــا این 
احتمــال بــه شــکلی جــدی وجــود داشــت کــه صدرنشــینی 
تبریــزی تنهــا ۲ روز دوام داشــته باشــد؛ به ویــژه کــه میزبــان 
ــه آقــای  ایــن دیــدار زهردارتریــن مهاجمــان لیــگ و از جمل

گل فصــل گذشــته را در خــط حملــه خــود داشــت. 
در آخریــن دیــدار هفتــه ششــم امــا تنهــا یــک گل ردوبــدل 
ــش  ــه گل ــود ک ــه آن هــم ســهم مرتضــی آقاخــان ب شــد ک
بــه پرســپولیس دومیــن گل او در لیــگ هفدهــم محســوب 
مثــل  ســه گله ای  نفــرات  مقابــل،  ســوی  در  می شــد. 
فرشــاد احمــدزاده و مهــدی طارمــی موفــق بــه گلزنــی بــرای 
پرســپولیس نشــدند تــا تبریــزی عنوانــی را کــه از جمعه شــب 
ــا هیچ کــس شــریک نشــود و  ــرده ب گذشــته از آن خــود ک

ــد. ــته باش ــار داش ــا در اختی ــان تک وتنه همچن

 »نه« سپاهان و ذوب آهن 
به هندبال بانوان

ــیزدهمین  ــور در س ــن از حض ــپاهان و ذوب آه ــای س تیم ه
ــد.  ــوان انصــراف دادن ــال بان ــر هندب ــگ برت دوره لی

طبــق اعــام فدراســیون هندبــال، تیم هــای هیئــت هندبــال 
ــال  ــت هندب ــال کردســتان، هیئ ــت هندب شاهین شــهر، هیئ
فــارس، تأسیســات دریایــی، اصفهــان، شــهید چمــران 
الرســتان، قــم و نفــت و گاز گچســاران هشــت تیــم حاضــر 
در فصــل جدیــد لیــگ برتــر هندبــال بانــوان هســتند و ایــن 
در حالــی اســت کــه نامــی از دو تیــم ســپاهان و ذوب آهــن 
کــه در فصــل گذشــته لیــگ برتــر حضــور داشــتند، در ایــن 

ــورد.  ــه چشــم نمی خ فهرســت ب
گویــا دو باشــگاه اصفهانــی از حضــور در لیــگ برتــر هندبــال 
بانــوان انصــراف داده انــد و هیئــت هندبــال اســتان در 
فرصــت کــم باقی مانــده تــا آغــاز مســابقات، بــه دنبــال پیــدا 
کــردن حامــی مالــی بــرای حمایــت از نماینــده اصفهــان در 

لیــگ برتــر اســت. 
ســیزدهمین دوره لیــگ برتــر هندبــال بانــوان از روز ۲۸ 
مهرمــاه آغــاز می شــود. فصــل گذشــته لیــگ برتــر هندبــال 
بانــوان بــا حضــور تیم هــای شــهید چمــران الرســتان، 
تأسیســات دریایــی تهــران، ذوب آهــن، هــدف پویــان جــوان 
قــم، ســپاهان، هیئــت البــرز و شــهرداری بــم برگــزار شــد.

 ویسی دو استقاللی را 
در اختیار باشگاه قرار داد

ــا  ــازی ب ــس از ب ــات پ ــل اتفاق ــه دلی ــی ب ــدهللا ویس عب
ــام دو بازیکــن خــط قرمــز  ذوب آهــن در رختکــن، روی ن
کشــید. اســتقال خوزســتان برابــر ذوب آهــن بــا شــش گل 

ــرد.  ــرار بگی ــا در رده چهاردهــم ق شکســت خــورد ت
اتفاقــات پــس از بــازی و صحبت هــای درون رختکــن 
ــا دو  ــم، ب ــی تی ــان، مرب ــنگ لوینی ــا هوش ــد ت ــث ش باع

ــد.  ــدا کن ــی پی ــری لفظ ــن درگی بازیک
عبــدهللا ویســی در فــرودگاه اصفهــان اعــام کــرد کــه طالب 
ریکانــی و حکیــم نصــاری، دو بازیکــن باتجربه خــود را نیاز 
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــار باشــگاه ق ــا را در اختی ــدارد و آن ه ن
دو بازیکــن نیــز در تمریــن تیمشــان حاضــر نشــده اند تــا 

باشــگاه دربــاره آن هــا تصمیــم بگیــرد.

 اعالم اسامی داوران هفته 
هفتم لیگ برتر فوتبال

کمیتــه داوران ایــن فدراســیون اســامی داوران هفتــه هفتم 
لیــگ برتــر فوتبــال را بــه ایــن شــرح اعــام کــرد:

 چهارشنبه ۲۹ شهریور
ــگاه آزادی  ــان/ ورزش ــن اصفه ــران - ذوب آه ــتقال ته اس

ــاعت ۲۰:۰۰ ــران- س ته
پیــام حیــدری – محمدرضــا ابوالفضلــی – مهــدی عالی قدر 

– وحیــد کاظمــی – ناظــر: ابراهیــم میرزابیگی
 پنجشنبه ۳0 شهریور

ســپاهان اصفهــان - پرســپولیس تهــران/ ورزشــگاه نقــش 
جهــان اصفهــان - ســاعت ۲۰:۰۰

اشــکان خورشــیدی – ســجاد طــوری – رحیــم شــاهین – 
علــی صفایــی – ناظــر: محمــود رفیعــی

ــل  ــز/ مح ــوالد تبری ــترش ف ــهد - گس ــیاه جامگان مش س
ــاعت ۱۹:۳۰ ــود - س ــام می ش ــدا اع ــزاری بع برگ

ــفیعی –  ــدی ش ــدی – مه ــدی الون ــعیدفر – مه ــد س امی
ــان ــب طاهری ــر: ابوطال ــدی – ناظ ــواد محم ج

اســتقال خوزســتان - ســپیدرود رشــت / ورزشــگاه غدیــر 
اهــواز - ســاعت ۲۰:۰۰

 – مدیرروســتا  محمدرضــا   – ترابیــان  محمدحســین 
ــر: علیرضــا  ــاری – ناظ ــد داودزاده – حســین زی امیرمحم

ــوری که
 جمعه ۳1 شهریور

صنعــت نفــت آبــادان - فــوالد خوزســتان/ ورزشــگاه 
تختــی آبــادان - ســاعت ۱۹:۰۰

حســن   – علی نژادیــان  ســعید   – ســیدعلی  مهــدی 
انتظــاری – شــاهو اصانــی – ناظــر: حیــدر شــکور

ــران/ ورزشــگاه شــهدای شــهر  ــت ته ــران - نف ــکان ته پی
ــاعت ۱۸:۳۰ ــدس - س ق

مهــدی مرجــان زاده – یعقــوب ســخندان – داریــوش 
صابرمطلــق – احمــد موســوی – ناظــر: خــداداد افشــاریان
ــا تهــران - پــارس جنوبــی جــم / ورزشــگاه پــاس  سایپـ

ــاعت ۱۸:۳۰ ــران - س ــن ته قوامی
حســین زرگــر – علــی دودانگــه – یعقــوب حجتــی – 

ــت ــعود عنای ــر: مس ــی – ناظ ــین زمان حس
تراکتورســازی تبریــز - پدیــده خراســان/ ورزشــگاه یــادگار 

امــام تبریــز - ســاعت ۱۷:۴5
حمیــد حاج ملــک – محمدجــواد مــداح – علی اکبــر 
ــان ــدون اصفهانی ــر: فری ــه – ناظ ــعاد وفاپیش ــوری – س ن
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ــر را  ــگ برت ــم لی ــه شش ــدار هفت ــن دی آخری
پرســپولیس و پیــکان برگــزار کردنــد. قرمزهای 
ــر  ــم برت ــه جمــع ۴ تی ــود ب ــه صع پایتخــت ک
ــدوار  ــتند، امی ــه داش ــیا را در کارنام ــاره آس ق
ــدر  ــر ص ــار دیگ ــکان ب ــت پی ــا شکس ــد ب بودن
جــدول را از پــارس جنوبــی شــگفتی آفرین 

ــد.  ــس بگیرن پ
ــازی بهتریــن فرصــت بــرای شــاگردان  ایــن ب
ــتقال  ــیاه اس ــای س ــا در روزه ــود ت ــو ب برانک
فاصلــه خــود را بــا ایــن رقیــب دیرینــه بیشــتر 

کننــد. 
برانکــو بــرای شکســت پیــکان از تمــام توانــش 
ــد، حســین  ــود. علیرضــا بیرانون ــه ب بهــره گرفت
خلیــل زاده،  شــجاع  )کاپیتــان(،  ماهینــی 
 -  ۷۱( مصلــح  شــایان  محرمــی،  صــادق 
علــی علی پــور(، فرشــاد احمــدزاده، کمــال 
کامیابی نیــا، بشــار رســن )5۸ - محســن 
ــد  ــی )5۸ - وحی ــیامک نعمت ــلمان(، س مس
ــا،  ــن منش ــی و گادوی ــدی طارم ــری(، مه امی
بازیکنــان پرســپولیس بــرای ایــن دیــدار 

ــد.  بودن
ــی  ــی مرب ــد جال ــا مجی ــل ام ــرف مقاب در ط
کهنــه کار کشــورمان پیــام نیازمنــد، مهــران 
موســوی، حجــت حــق وردی، مهــدی شــیری، 
آرمــان قاســمی، امیرحســین کریمــی )6۸ 
- ســعید صادقــی(، محمدصــادق بارانــی، 
بختیــار رحمانــی )6۰ - ابوالفضــل ابراهیمــی(، 

ــگ  ــی و افران ــدی مؤمن ــان، مه مرتضــی آقاخ
ــن  ــرای ای ــودی( را ب ــی حم ــه )6۲ - عل داف

ــود. ــتاده ب ــن فرس ــه زمی ــدار ب دی
 نیمه اول

در حالــی کــه خیلی هــا تصــور می کردنــد 
پرســپولیس بــا زوج منشــا و طارمــی در خــط 
حملــه مشــکلی بــرای گلزنــی نــدارد، امــا ایــن 
تیــم پیــکان بــود کــه در دقیقــه 5 و روی یــک 
ضربه کاشــته توســط مرتضــی آقاخــان گل اول 

را بــه ثمــر رســاند. 
پیراهنــش  درآوردن  و  آقاخــان  شــادی گل 
باعــث شــد تــا هــم هــواداران بــه وی توهیــن 
کــرده و هــم داور ایــن بازیکــن را بــا کارت 
ــرای  ــپولیس ب ــاش پرس ــد. ت ــه کن زرد جریم
ــری نداشــت  ــه اول ثم ــه در نیم ــران نتیج جب
و پیــکان هــم نتوانســت موقعیــت خطرناکــی 
روی دروازه حریــف ایجــاد کنــد تــا نیمــه 
نخســت بــا همــان یــک گل بــه اتمــام برســد.

 نیمه دوم
ــت، پرســپولیس  ــه انتظــار می رف همان طــور ک
ــود  ــه خ ــری ب ــره هجومی ت ــه دوم چه در نیم
ــه کار  ــزان ب ــان می ــه هم ــکان ب ــت و پی گرف

دفاعــی و ضدحمــات روی آورد. 
برانکــو ایوانکوویــچ بــرای افزایــش قــدرت 
ــد  ــه 5۷ وحی ــپولیس در دقیق ــی پرس هجوم
امیــری و محســن مســلمان را بــه جــای 
ــن  ــن وارد زمی ــار رس ــی و بش ــیامک نعمت س
ــایان  ــم ش ــد از آن ه ــه بع ــد دقیق ــرد و چن ک
مصلــح جایــش را بــه علــی علی پــور داد.

پرســپولیس در دقایــق 65 و ۷۰ ایــن شــانس 
را داشــت کــه بــا ضربــات ســر مهــدی طارمــی 
بــه گل برســد؛ ولــی ضربــه اول طارمــی توســط 
پیــام نیازمنــد دروازه بــان باانگیــزه پیــکان دفــع 
شــد و ضربــه دوم هــم از بــاالی دروازه بــه اوت 

رفــت. 
در  پرســپولیس  موقعیــت  خطرناک تریــن 
ــور  ــی علی پ ــد. عل ــت آم ــه دس ــه ۷6 ب دقیق
ــه تــک قــرار داشــت،  کــه در موقعیــت تــک ب
ــه  ــی ضرب ــل زد؛ ول ــکان را دریب ــان پی دروازه ب
ــورد و  ــرک خ ــه تی ــی ب ــل دروازه خال وی مقاب
راهــی اوت شــد. عجلــه بازیکنــان پرســپولیس 
و اســترس آن هــا بــرای گلزنــی و بــه تســاوی 
ــو  ــث ل ــا باع ــا و باره ــابقه باره ــاندن مس کش
رفتــن تــوپ و هدررفتــن ســانترهایی شــد کــه 
ــد.  ــرود می  آم ــکان ف ــدف روی دروازه پی بی ه
ــه  ــا همــان یــک گل ب ــازی ب در نهایــت ایــن ب

اتمــام رســید تــا اولیــن باخــت پرســپولیس در 
لیــگ برتــر رقــم بخــورد. پرســپولیس بــا ایــن 
باخــت ۱۳ امتیــازی شــد و در رده دوم جــدول 

باقــی مانــد.
 حواشی

ــال  ــم فوتب ــر تی ــی براب ــپولیس در حال - پرس
ــار در روز ۱۳  پیــکان ۱-۰ باخــت کــه آخریــن ب
ــر  ــل براب ــی ۷ ســال قب ــاه ســال ۸۹ یعن آذرم

ــود. ــده شــده ب ــکان بازن پی
- خوشــحالی جنجالــی مرتضــی آقاخــان 
می توانســت باعــث بــروز حــوادث تلخــی 
ــود  ــن بازیکــن خوش شــانس ب ــا ای شــود؛ ام
ــه  ــق اولی ــش در دقای ــروزی بخش ــه گل پی ک
بــازی بــه ثمــر رســید. اگــر آقاخــان ایــن گل را 
در انتهــای بــازی بــه ثمــر می رســاند و همیــن 
حــرکات را تکــرار می کــرد، نه تنهــا ممکــن 
ــرج بکشــاند،  ــرج و م ــه ه ــود ورزشــگاه را ب ب
بلکــه حتمــا از ســوی کمیتــه انظباطــی محروم 

می شــد.
ــق وردی، دو  ــت ح ــوی و حج ــران موس - مه
مدافــع میانــی پیــکان، در ایــن بــازی نمایــش 
ــد،  ــد. همچنیــن نیازمن ــه دادن بی نقصــی را ارائ
ــازی  ــان جــوان پیــکان، هــم در ایــن ب دروازه ب

چندیــن موقعیــت خــوب را دفــع کــرد تــا 
ــد. ــاز ارزشــمند را کســب کن ــکان ۳ امتی پی

ــن  ــوش ای ــوادار قرمزپ ــزار ه ــدود ۴۰ ه - ح
ــه  ــا نکت ــد؛ ام ــک تماشــا کردن ــدار را از نزدی دی
تلــخ ماجــرا وضعیــت بلیت فروشــی ایــن 
بــازی بــود. دعــوای حقوقــی پرســپولیس 
شــد  باعــث  لیــگ  ســازمان  مســئوالن  و 
ــود و  ــام ش ــگان اع ــت رای ــازی درنهای ــن ب ای
تماشــاگرانی کــه از ســامانه بلیــت خریــده 

ــد. ــرر کنن ــد، ض بودن
ــگر  ــن گزارش ــر ای ــار دیگ ــر ب ــزارش علیف - گ
ــر  ــرار داد. علیف ــار ق ــدر اخب ــی را در ص جنجال
بــا شــروع نیمــه دوم مرتــب از مربیگــری 
برانکــو انتقــاد کــرد. ایــن انتقــادات تــا جایــی 
ادامــه داشــت کــه او مربــی پرســپولیس را بــه 
انتخــاب آرنــج اشــتباه متهــم کــرد. علیفــر در 
انتهــای بــازی هــم در حرکتــی عجیــب دلیــل 
باخــت پرســپولیس را ترکیــب اشــتباه برانکــو 
اعــام کــرد. ایــن صحبت هــای جنجالــی 
ــراه  ــه هم ــپولیس را ب ــواداران پرس ــم ه خش
ــیاری از  ــازی بس ــام ب ــس از اتم ــت و پ داش
هــواداران پرســپولیس خواهــان حــذف علیفــر 
بــرای گــزارش بازی هــای پرســپولیس شــدند.

نگاهی به آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر

 خرد شدن قهرمان 
زیر چرخ های پیکان

رئیــس هیئــت هندبــال اســتان اصفهــان گفــت: رفتــاری کــه از 
بازیکنــان تیــم ســپاهان در مســابقات جوانــان کشــور ســر زده را 
ــه انضباطــی  ــرو نظــر کمیت ــن مــورد پی ــم و در ای ــد نمی کنی تأیی

فدراســیون هســتیم. 
ــدار  ــده در دی ــاره حواشــی پیش آم ســید حســن افتخــاری درب
نیمه نهایــی مســابقات قهرمانــی هندبــال جوانــان کشــور مقابــل 
طــای ســرخ قائــن کــه فیلــم آن هــم در فضــای مجازی منتشــر 
شــد، اظهــار کــرد: ایــن قبیــل اتفاقــات در ورزش اجتناب ناپذیــر 

اســت و بعضــی مواقــع پیــش می آیــد! 
ــازی  ــودم در آن ب ــرد: خ ــان ک ــاق بی ــن اتف ــل ای ــاره دلی وی درب
ــه  ــراض ب ــه اعت ــه ب ــی ک ــوع عمل ــا درمجم ــتم؛ ام ــور نداش حض
داوری آن هــم در محــل برگــزاری مســابقات بــه حــرکات و 
واکنش هــای فیزیکــی منتهــی شــود، کار درســتی نیســت 
و مــورد تأییــد مــا نبــوده و بــه هیچ وجــه ایــن کار را تأییــد 

ــق  ــا ناح ــق ی ــه ح ــازی ب ــاوت ب ــر قض ــی اگ ــم و حت نمی کنی
ــده  ــا برگزارکنن ــه ب ــا و مقابل ــه رفتاره ــد، این گون ــوده باش ــم ب ه

مســابقات یــا داوران توجیه پذیــر نیســت. 
ــن  ــان ای ــتان اصفه ــال اس ــت هندب ــرد: هیئ ــان ک ــاری بی افتخ
ــوارد  ــن م ــال ای ــر ح ــه ه ــد. ب ــد رد می کن ــا را صددرص رفتاره
ــه  ــا کمیت ــود و قطع ــزارش می ش ــیون گ ــه فدراس ــی ب و حواش
انضباطــی فدراســیون بررســی خواهــد کــرد و افــراد خاطــی هــم 
ــرو  ــد پی ــدگار باشــند، بای ــد در ورزش مان ــی کــه بخواهن در صورت
ــد  ــه نظــر مــن اشــتباه را بای ــه انضباطــی باشــند و ب نظــر کمیت
پذیرفــت. هــر تصمیمــی هــم کــه گرفتــه شــود مــا تابــع هســتیم. 
ــه ای علــت و معلولــی دارد و  وی اضافــه کــرد: البتــه هــر مجادل
ــان  ــه بازیکن ــوده اســت. کاری را ک ــه ب ــت یک طرف ــوان گف نمی ت
ــم  ــل ه ــا در مقاب ــم؛ ام ــد نمی کنی ــد، تأیی ــام دادن ســپاهان انج

دلیــل اینکــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده را بایــد جویــا شــد.

ســرمربی اســتقال روز شــنبه خواهــان بازگشــت رســمی مهــدی 
رحمتــی و مجتبــی جبــاری بــه تمرینــات شــد؛ امــا ظاهــرا ایــن 

موضــوع بــه ایــن ســادگی ها حــل نخواهــد شــد. 
علیرضــا منصوریــان از ســید رضــا افتخــاری، مدیــر عامــل 
ــی  باشــگاه اســتقال، خواســت ســید مهــدی رحمتــی و مجتب
جبــاری، کاپیتان هــای تیــم، در تمرینــات حضــور داشــته باشــند. 
ــل  ــر عام ــه مدی ــوص ب ــن خص ــان در همی ــرمربی آبی پوش س
باشــگاه گفــت: مســئولیت فنــی تیــم بــا مــن اســت و رحمتــی 
ــور  ــن حض ــان در تمری ــایر بازیکن ــار س ــد کن ــم بای ــاری ه و جب

داشــته باشــند. 
ایــن درخواســت علیرضــا منصوریــان نشــان می دهــد ســرمربی 
ــی و  ــی رحمت ــره جدای آبی هــا تحــت فشــار اعضــای هیئت مدی
جبــاری را تأییــد کــرده؛ امــا حــاال بــا توجــه بــه بعضــی اتفاقــات 
از ایــن موضــوع صــرف نظــر کــرده و برخــاف قــول و قرارهــای 

قبلــی، تصمیمــی بــرای جدایــی دو کاپیتــان خــود نــدارد. 
ســرمربی اســتقال طــی ۲۴ ســاعت گذشــته انتقــادات زیــادی 
ــا رأی  ــا حــاال ب ــم خــود متحمــل شــد؛ ام ــن تصمی ــت ای را باب
اعتمــاد دوبــاره هیئت مدیــره می خواهــد تمامــی بازیکنــان 
رختکــن ایــن تیــم را در اختیــار داشــته باشــد؛ هرچنــد موضــوع 
بــه همیــن ســادگی ها حــل نخواهــد شــد؛ چــرا کــه رحمتــی و 
ــاری حــس می کننــد بی دلیــل از حضــور در تمرینــات منــع  جب
شــده اند و بــا ایــن شــرایط بــه شــخصیت آن هــا توهیــن شــده 
اســت. دو کاپیتــان اســتقال معتقدنــد کــه او آن هــا را از حضــور 
در تمریــن منــع نکــرده کــه حــاال خواهــان بازگشتشــان شــود. 
جبــاری و رحمتــی تنهــا در شــرایطی بــا تیــم تمریــن می کننــد 
کــه کســانی کــه آن هــا را از تمریــن منــع کرده انــد، رســما 
عذرخواهــی کــرده و البتــه دلیــل ایــن تصمیــم عجیــب را اعــام 

کننــد.

بازگشت جباری و رحمتی منوط به عذرخواهی مقصرانرفتار بازیکنان هندبال سپاهان توجیهی ندارد

ورزش

،،
قرمزهای پایتخت که صعود به جمع 
ــر قــاره آســیا را در کارنامــه  4 تیــم برت
داشــتند، امیــدوار بودنــد بــا شکســت 
پیــکان بــار دیگــر صــدر جــدول را از 
پــارس جنوبــی شــگفتی آفرین پــس 

بگیرند

ــس  ــران پ ــال ای ــی والیب ــم مل ســرمربی تی
از کســب عنــوان ســوم جــام قهرمانــان 
موفقیــت  یــک  ایــن  گفــت:  قاره هــا 
باورنکردنــی اســت و نشــان می دهــد کــه تــا 
چــه انــدازه مســتحق ایــن مــدال هســتیم. 
ایگــور کوالکوویــچ پــس از پایــان مســابقات 
افــزود:  جهــان  بــزرگ  قهرمانــان  جــام 
قهرمانــان  رقابت هــای  شــروع  از  پیــش 
ــاره  ــه ژاپــن رســیدیم، درب بــزرگ و وقتــی ب
رؤیاهامــان در تیــم ملــی والیبــال ایــران 
ــابقات  ــان مس ــال در پای ــم و ح ــرف زدی ح

ــم. ــار داری ــز را در اختی ــدال برن م
 وی بــا بیــان اینکــه این مقــام اتفــاق مهمی 
بــرای والیبــال ایــران، تیــم ملــی، فدراســیون 
اســت، گفــت:  ایــران  و مــردم  والیبــال 
بــه ایــن دلیــل کــه فدراســیون والیبــال 
ســرمایه گذاری های  سال هاســت  ایــران 
ــم بزرگســاالن  ســنگینی روی جوان هــا و تی
ــه  ــن راه پیش ــه در ای ــری ک ــا صب ــرده و ب ک
کــرد، در نهایــت بــه ایــن مــدال که مســتحق 

ــود، رســید.  ــران ب ــال ای والیب
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا 
یــادآوری اینکــه ایــن تورنمنــت مثــل ســایر 
تورنمنت هــای دیگــر بــود، گفــت: نکتــه مهــم 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــی اس تاش های
ــی  ــن خیل ــت. م ــورت گرف ــدال ص ــن م ای
خوشــحالم؛ چــون ایــن فرصــت نصیــب من 

شــد تــا بــا ایــن گــروه و ایــن بازیکنــان کار 
ــا را دوســت دارم.  ــی آن ه ــن خیل ــم و م کن
در تمــام مــدت حضــورم در تهــران از تمریــن 
بــا ایــن بازیکنــان لــذت بــردم؛ به ویــژه نــوع 
بــازی والیبالشــان. همین طــور از خنــده، 
کــه  قشــنگی  لطیفه هــای  و  شــوخی ها 

ــردن داشــتند.  ــف ک ــرای تعری همیشــه ب
والیبــال  واقعــا  گفــت:  ادامــه  در  وی 
زیباســت و بایــد بــرای هــر امتیــازی کــه بــه 
ــل  ــم؛ مث ــن بگیری ــم، جش ــت می آوری دس
ــران  ــزرگ؛ ای ــان ب ــز جــام قهرمان ــدال برن م
ــه  ــی را ک ــر مدال ــا ه ــی را دارد ت ــن توانای ای
می خواهــد بــه دســت آورد. شــاید در ســطح 
تیم هایــی چــون آمریــکا یــا ایتالیــا نباشــیم، 
ــد؛  ــی دارن ــران ویژگی های ــان ای ــا بازیکن ام
ــد  ــه می توان ــی ک ــب خاص ــل روح و قل مث
ــه بازیکنــان  موجــب برتــری آنــان نســبت ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــورها ش ــر کش دیگ
ــن  ــته ای ــان، شایس ــن بازیکن ــه ای ــت ک اس
جایــگاه هســتند. ایــن دســتاورد و موفقیــت 
ــرای فدراســیون و  ــر اینکــه ب ایــران عــاوه ب
مــردم ایــران مهــم اســت، بــرای جهــان نیــز 

ــت اســت.  ــا اهمی ب
ــم  ــوش نکنی ــرد: فرام ــد ک ــچ تاکی کوالکووی
کــه ایــران فقــط برابــر برزیــل شکســت 
خــورد کــه قهرمــان جهــان و المپیــک اســت 
ــگاه را  ــن جای ــی، بهتری ــدی جهان و در رده بن

در اختیــار دارد. ایــران تیم هــای آمریــکا، 
ایتالیــا، فرانســه و ژاپــن را شکســت داد. 
تعــداد  و  اســت  بــزرگ  موفقیــت  ایــن 
پیروزی هــای ایــران، برزیــل و ایتالیــا در 
ــا  ــود و تنه ــر ب ــزرگ براب ــان ب ــام قهرمان ج
ــا  ــه پیروزی ه ــود ک ــن ب ــران ای ــاوت ای تف
را در بازی هــای پنــج ســته بــه دســت 

ــم.  آوردی
ایگــور در ادامــه گفــت: ایــن موضــوع نشــان 
می دهــد کــه بازیکنــان ایــران قلــب بزرگــی 
داشــته و آمادگــی الزم را بــرای بــازی در 
شــرایط ســخت و حســاس نیــز دارنــد. ایــن 
یــک موفقیــت باورنکردنــی اســت و نشــان 
می دهــد کــه تــا چــه انــدازه مســتحق ایــن 

مــدال هســتیم. 
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران گفــت: 
فکــر می کنــم االن بایــد فقــط بــه جشــن و 
پایکوبــی بپردازیــم. نیــاز دارم کــه به کشــورم 
بــروم و ایــن پیــروزی را بــا خانــواده ام هــم 
جشــن بگیــرم؛ چــون ایــن بــرای مــن هــم 
یــک موفقیــت بزرگــی اســت کــه بــا شــغل 
و تیــم جدیــدم بــه ایــن پیــروزی رســیدم. 
ــی  ــدال جهان ــن هشــت م ــش از ای ــن بی م
بــه دســت آورده ام و ایــن نهمــی را تنهــا 
ــم  ــک تی ــورم در ی ــس از حض ــاه پ ــار م چه
بــه دســت آوردم کــه یــک موفقیــت بــزرگ 

ــود. ــوب می ش ــن محس ــرای م ب

ــن  ــه همی ــت: ب ــران گف ــردم ای ــه م وی ب
شــکل تیــم ملــی والیبــال و بازیکنــان ایــن 
تیــم را حمایــت کنیــد؛ چــون ایــن بازیکنــان 
ــدر  ــه چق ــد ک ــان دادن ــا نش ــه دنی ــه هم ب
توانایــی دارنــد. آن هــا ایتالیــا، آمریــکا، 
ــن  ــد. م ــت دادن ــن را شکس ــه و ژاپ فرانس
می دانــم کــه بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف در 
ــی از هــواداران  ــی امســال، خیل لیــگ جهان
ایمانشــان را بــه تیــم ملــی از دســت دادنــد 
و از عملکــرد تیــم ناراحــت بودنــد؛ امــا االن 
ــردم  ــند و از م ــاد باش ــا ش ــد کام می توانن
درخواســت می کنــم کــه در قبــال ایــن تیــم 
ــود  ــکان وج ــن ام ــون ای ــند؛ چ ــور باش صب
دارد کــه در آینــده بــا یــک مــدال دیگــر بــه 

ــم.  ــران بازگردی ته
کوالکوویــچ در پایــان گفــت: دربــاره فرهــاد 

نظــری افشــار امکانــش نیســت کــه در 
یــک جملــه ایــن بازیکــن را توصیــف کنــم. 
فرهــاد، بازیکنــی فوق العــاده اســت؛ هــم از 
نظــر والیبــال و هــم از نظــر اخــاق. فرهــاد 
بــه همــه نشــان داد کــه یــک بازیکــن 
ــوی  ــا الگ ــد ت ــار کن ــد رفت ــه بای ــی چگون مل
ــد.  ــال باش ــان والیب ــرای بازیکن ــار ب تمام عی
ــه  ــارش همیش ــرژی و رفت ــا ان ــن ب همچنی
ــی  ــم مل ــن در تی ــرای م ــی ب ــک بزرگ کم
بــود. واقعــا باورنکردنــی اســت کــه در 
ــرژی ای  ــا چــه ان ــات ب هــر لحظــه از تمرین
ــود و موفقیــت  ــن می کــرد و حاضــر ب تمری
ــاد وارد  ــه زی ــا اینک ــت، ب ــم را می خواس تی
زمیــن نشــد. او یــک الگــو بــرای جوان ترهــا 
محســوب می شــود و مــن از اینکــه در کنــار 
چنیــن بازیکنــی بــودم، خیلــی خوشــحالم.

ایگور کوالکوویچ:

موفقیت تیم ملی والیبال ایران باورنکردنی است

ــن  ــران در اولی ــال ای ــان فوتس ملی پوش
ــیا  ــالن آس ــل س ــابقات داخ گام در مس
مقابــل حریــف گمنــام خــود بــه برتــری 

پــرگل دســت یافتنــد. 
تیــم ملــی فوتســال ایــران در نخســتین 
داخــل  مســابقات  در  خــود  دیــدار 
ســالن آســیا از ســاعت ۱۰:۳۰ دوشــنبه 
ــک  ــت و در ی ــی رف ــاف تاهیت ــه مص ب
ــرگل ۱6  ــه پ ــا نتیج ــه ب ــازی یک طرف ب
بــر ۱ بــه برتــری رســید. بــرای ایــران در 
ــه ۴،  ــی )دقیق ــاد توکل ــازی فره ــن ب ای

۱۳ و ۱۴(، احمــد اســماعیل پور )دقیقــه 
۸، ۱۰ و ۱۸(، ســعید عباســی )دقیقــه 
۱۱(، مهــدی جاویــد )دقیقــه ۱6، ۲۷، 
۳۰ و ۳۷(، محمــد شــجری )دقیقــه 
۳۱ و ۳۳(، حســن زاده )دقیقــه ۳۴(، 
ــد  ــی )دقیقــه ۳5( و حمی حســین طیب
ــد  ــی کردن ــه ۳۹( گلزن ــدی )دقیق احم
ــه در  ــم توتاوائ ــی را ه ــک گل تاهیت و ت

ــاند.  ــر رس ــه ثم ــه ۲۷ ب دقیق
مســـابقات  ایــن  در  ناظم الشـــریعه 
ــی درون  ــتم چرخش ــه سیس ــاره ب دوبـ

از صمیمــی در  بازگشــت و  دروازه هــا 
نیمــه اول و از ســپهر محمــدی در نیمــه 
دوم بــه عنــوان دروازه بــان اســتفاده 

ــرد. ک
 ایــن در حالــی اســت کــه علیرضــا 
صمیمــی در جــام جهانــی ۲۰۱6 دروازه بان 

ــود.  ــی ب ــم مل اول تی
ــن  ــران در دومی ملی پوشــان فوتســال ای
بــازی خــود در مرحلــه گروهــی رقابت هــا 
از ســاعت ۱۲:۴5 امــروز )سه شــنبه( بــه 

ــد. ــاف اردن می رون مص

فوتسالیست های ایران، گام اول را محکم برداشتند



دول ارکا�ن �ج

باد، نه بادی
نویسنده   کریستوفر پل 

 کورتیس
مترجم  فرمهر منجزی
قیمت  25 هزار تومان

                           پیدایش

دخترپیچ
نویسنده  سعیده شفیعی
قیمت  13 هزار تومان

نشر   چشمه

آتش زندان
نویسنده   ابراهیم دمشناس

قیمت  28 هزار تومان
نشر  نیلوفر

پیشهناد فیلم

مردن به وقت شهریور

کارگردان:  هاتف علیمردانی
نویسنده:  هاتف علیمردانی

ــن  ــلی، نازنی ــه توس ــژاد،  هانی ــد فرخ ن ــران: حمی بازیگ
صبــا  پروانــه،  تــرالن  الیقی مقــدم،  نویــد  بیاتــی، 

گرگین پــور
خالصه داستان فیلم

ــور  ــی در کنک ــرای قبول ــتر ب ــاه بیش ــد م ــینا چن  س
فرصــت نــدارد. از یــک ســو بنیــاد متزلــزل خانوادگــی 
و از ســوی دیگــر آشــنایی او بــا یــک جــوان خیابانــی 
رقــم  او  بــرای  را  ماجراهایــی  موســیقی،  عاشــق 

می زنــد.
ــر   ــن اث ــام چهارمی ــهریور«، ن ــت ش ــه وق ــردن ب »م
هاتــف علیمردانــی، درامــی خانوادگــی اســت کــه 
ــا  ــاط ب ــوان در ارتب ــری نوج ــی پس ــران زندگ ــه بح ب

می پــردازد.  خانــواده اش 
»مــردن بــه وقــت شــهریور«، فیلمــی متوســط اســت 
ــه   ــه ب ــی ن ــتانی؛ فیلم ــتند داس ــک مس ــه ی ــبیه ب ش
انــدازه  فیلمــی ماننــد »بشــارت« کــه بــه یــک شــهروند 
هــزاره  ســوم می پــردازد و نــه بــه انــدازه  فیلمــی ماننــد 
»فصــل باران هــای موســمی« یــا »مصائــب شــیرین« 

کــه دقیــق و موشــکاف اســت.
ــت  ــلما می توانس ــهریور« مس ــت ش ــه وق ــردن ب »م
ــی  ــی کم ــر علیمردان ــد، اگ ــری باش ــم بهت ــیار فیل بس
ــت و  ــه می گرف ــی فاصل ــی منطق ــر بازنمای ــرار ب از اص
وجــوه شــخصیتی و روان شــناختی را مــورد توجــه قــرار 

ــی داد. م
»مــردن بــه وقــت شــهریور« را شــاید بتــوان بهتریــن 
اثــر علیمردانــی دانســت؛ فیلمــی تــا حــدی دغدغه مند 
و بــه دور از شــعار کــه بــا نگاهــی واقع بینانــه بــه 
مشــکالت خانــواده ای در آســتانه  فروپاشــی بــا تکیــه 

ــردازد. ــواده می پ ــر شــخصیت پســر کوچــک خان ب

حرف و نقل

نمایــش  بــرای  را  ســاالر عقیلــی قطعاتــی   
»کلنــل« بــه کارگردانــی خیــرهللا تقیانی پــور خوانــد. 
ــا  ــکاری ب ــابقه هم ــه س ــاز ک ــن، آهنگس ــک زری باب
ســاالر عقیلــی را دارد، آهنگســازی قطعــه آخــر ایــن 

ــت. ــام داده اس ــش را انج نمای
ــران  ــینمای ای ــردان س ــژاد، کارگ ــا داودن  علیرض
و  صنعتــی  نوســازی  بــا  می توانیــم  می گویــد: 
فنــی ســینما از مرحلــه تولیــد تــا نمایــش، شــرایط 
ــی  ــده داخل ــا تولیدکنن ــم ت ــم کنی ــدی را فراه جدی
اینکــه بتوانــد بازارهــای از دســت رفتــه  بــرای 
ــب  ــای رقی ــا تولیدکننده ه ــرد، ب ــس بگی ــود را پ خ
منطقــه ای و جهانــی و در اســتانداردهای جهانــی 
وارد یــک رقابــت جــدی شــود. مجمــع فیلمســازان 
ایرانــی بــه اینکــه چگونــه حرفــه خــود را حفــظ و بــه 
ــق بدهــد و ســپس قــدرت بازپســگیری  تولیــد رون
ــر  ــت آورد، فک ــه دس ــه را ب ــت رفت ــای از دس بازاره

می کنــد.
 »آرونداتــی روی«، اولیــن نویســنده هنــدی 
ــالگی  ــج  س ــت: در پن ــر«، گف ــزه »بوک ــده جای برن
ــاد گرفتــم چنــد ســاعت در یــک وضعیــت ثابــت  ی
ــن  ــاید همی ــرم. ش ــی بگی ــم ماه ــا بتوان ــتم ت بایس
باعــث شــد مــن ســرانجام نویســنده شــوم. مــن در 
یــک روســتای کوچــک بــزرگ شــدم؛ هیــچ تلفــن، 
ــا  ــینمایی آنج ــالن س ــتوران و س ــا رس ــون ی تلویزی
ــه هــر ســه مــاه ۱۰۰ کتــاب  نبــود؛ امــا یــک کتابخان
ــی  ــه اوج زندگ ــن نقط ــتاد و ای ــان می فرس برای م

ــود. مــن ب
 یــدهللا صمــدی، کارگــردان ســینما، دربــاره 
آخریــن وضعیــت فیلــم ســینمایی »مشــدی عبــاد« 
گفــت: هنــوز ســرمایه گذاری بــرای ایــن فیلــم 
ــال  ــان در ح ــا همچن ــرده ام؛ ام ــدا نک ــینمایی پی س
رایزنــی بــا افــراد مختلــف بــرای پیــدا کــردن منابــع 
مالــی هســتم و امیــدوارم بــه زودی شــرایط ســاخت 

ــا شــود. ــم مهی ایــن فیل
ــزه  ــت جای ــزد دریاف ــر نام ــر، بازیگ ــام برنج  ت
اســکار و برنــده جایــزه گلــدن گلــوب کــه فیلم هــای 
»اینسپشــن« و »جوخــه« را در کارنامــه خــود دارد 
هفتــه گذشــته جلــوی دوربیــن فیلــم »اولیــن 
تولــد« بــه کارگردانــی علــی عطشــانی رفــت و نقــش 

ــا کــرد. ســناتور تاکــر جفرســون را ایف
 ساســان فاطمــی مــدرس، مؤلــف و پژوهشــگر 
صاحب نــام موســیقی، گفــت: مــدت زیــادی اســت 
آماده ســازی  و  تألیــف  تدویــن،  مشــغول  کــه 
»غزل خوانی هــای  عنــوان  بــا  اثــرم  تازه تریــن 
شــهر ری« هســتم کــه بیــش از ۱۰ ســال روی ایــن 
مجموعــه کار کــردم. ایــن اثــر برگرفتــه از غزل خوانی 
تهــران قدیــم به ویــژه منطقــه شــاه عبدالعظیــم 
اســت کــه خیلی هــا از آن بــه عنــوان ترانه هــای 
ــن  ــی ای ــام اصل ــا ن ــد؛ ام ــاد می کنن ــی ی کوچه باغ

نواهــای موســیقایی »غزل خوانــی« اســت.
 »آوا«، ســاخته صــدف فروغــی، موفــق به کســب 
جایــزه فیپرشــی )انجمــن بین المللــی منتقــدان( از 

چهلمیــن جشــنواره فیلــم تورنتــو شــد.

کوتاه اخبار 

آخر تابستان با داستان
ــا  ــتان ب ــر تابسـ ــه »آخ ویـژه برنامـ کیمیای وطن
داســتان« روز چهارشــنبه ۲۹ شــهریور ســاعت ۱۸ در 

محل موزه عصارخانه شاهی برگزار می شود. 
ــن  ــان ای ــا بی ــاهی ب ــه ش ــوزه عصارخان ــس م رئی
مطلــب گفــت: ویژه برنامــه »آخــر تابســتان بــا 
داســتان« بــا رونمایــی و خوانــش یــک کتــاب روز 

۲۹ شــهریورماه برگــزار می شــود. 
ــی از  ــت: بخش های ــار داش ــان اظه ــد معماری محم
کتــاب »بهتریــن شــکل ممکــن« نوشــته مصطفــی 
نویســنده  و  علــی خدایــی  بــا حضــور  مســتور 
کتــاب در محــل مــوزه عصارخانــه شــاهی خوانــش 

می شــود. 
مجموعــه  شــامل  کتــاب  ایــن  افــزود:  وی 
داســتان های مــردم شــهرهای مختلــف بــا موضــوع 
فرهنــگ عامــه و زندگــی روزمــره اســت کــه در ایــن 
برنامــه بــه بخــش اصفهــان پرداختــه خواهــد شــد. 
برنامــه  ایــن  در  شــرکت  بــرای  عالقه منــدان 
می تواننــد روز چهارشــنبه ســاعت ۱۸ بــه محــل 
ــش   ــدان نق ــع در می ــاهی واق ــه ش ــوزه عصارخان م
جهــان، بــازار قنادهــا، پاســاژ امیــن مراجعــه کننــد.

رؤیا بختیاری: تیپ سازی نکردم
»آینه هــای  نمایــش  بازیگــر  بختیــاری،  رؤیــا 
ــر  ــن اث ــورش در ای ــه حض ــاره ب ــا اش ــه رو«، ب روب
ــه در  ــوده ک ــن ب ــرد تالشــش ای ــوان ک نمایشــی عن

دوری کنــد. تیپ ســازی  از  بــازی اش 
»آینه هــای  نمایــش  بازیگــر  بختیــاری،  رؤیــا   
ــت:  ــر گف ــن فیلم تئات ــاره حضــور در ای ــه رو« درب روب
پیــش از اجــرای ایــن اثــر نمایشــی آقــای رحمانیان 
قــرار بــود نمایــش »صــدام« را بــه صحنــه ببــرد؛ امــا 
ــای  ــه »آینه ه ــو و فیلمنام ــرا لغ ــی آن اج ــه دالیل ب
روبــه رو« جایگزیــن شــد. بــا منتفــی شــدن اجــرای 
»صــدام« کــه مــن نیــز قــرار بــود در آن نقشــی ایفــا 
ــن پیشــنهاد  ــه م ــر ب ــن فیلم تئات ــازی در ای ــم، ب کن

شــد. 
وی ادامــه داد: در ایــن اثــر نمایشــی در نقــش 
مــادر خیــری کــه حبیــب رضایــی نقشــش را ایفــا 
ــای  ــتر در صحنه ه ــم و بیش ــازی می کن ــد، ب می کن
تئاتــر.  روی صحنــه  تــا  دارم  تصویــری حضــور 
ــن نقــش  ــه در اجــرای ای ــود ک ــن ب ــالش مــن ای ت
ــان دادن  ــر نش ــرای پیرت ــازی ب ــمت صداس ــه س ب
همــه  چــون شــخصیت های کار  نــروم؛  خــودم 
ــا  ــراز ب ــازی مــن هم ت ــد ب رئالیســتی هســتند و بای
آقــای فراهانــی کــه ســن و سالشــان از مــن بیشــتر 
ــم را  ــه تالش ــن هم ــد؛ بنابرای ــده می ش ــت، دی اس
کــردم کــه در ایــن کار بــه ســمت تیپ ســازی 
نــروم کــه ایــن کار بســیار ســختی بــود. فیلم تئاتــر 
بهــرام بیضایــی و  »آینه هــای روبــه رو« نوشــته 
کارگردانــی محمــد رحمانیــان تــا اواخــر شــهریورماه 
پــرده روی  وحــدت  تــاالر  در   ۱۸:۳۰  ســاعت 

می رود.

عکس 

برگزاری هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون
ــا  ــهریورماه ت ــان از ۲۷ ش ــس اصفه ــون عک ــالیانه کان ــگاه س ــن نمایش هفتمی
۱۲ مهرمــاه در گالــری »بیــان«، میزبــان عالقه منــدان اســت. داوری آثــار ایــن 
نمایشــگاه، توســط کیارنــگ عالیــی، مهــرداد افســری، شــیوا شــهباز، شــادی 
ــس از  ــده و پ ــام ش ــن انج ــورت آنالی ــه ص ــاد ب ــی نیک نه ــان و مرتض قدیری
طــی مراحــل داوری، از میــان ۶۳۵ تک عکــس و ۵۲ مجموعــه عکــس از 
۸۱ عــکاس، درنهایــت ۲۶ تک عکــس و ۱۲ مجموعــه عکــس بــرای حضــور در 
نمایشــگاه پذیرفتــه شــد. بــر ایــن اســاس اســامی راه یافتــگان بــه هفتمیــن 
نمایشــگاه ســالیانه کانــون عکــس اصفهــان بــه شــرح زیــر اســت: زهــرا اخــوان 
ــی ۲  ــا مرادخان ــه، رؤی ــیاری پور ۲ مجموع ــرا هوش ــه، زه ــک مجموع ــراف ی ص
مجموعــه، غزالــه عمومــی یــک مجموعــه، بنفشــه پیشــخوان یــک مجموعــه، 
ــه،  ــک مجموع ــی ی ــم عرب بیک ــه، ابراهی ــک مجموع ــراد ی ــی م ــه رضای فاطم
ــه؛ تک عکــس:  ــدی قلعه بیگــی ۲ مجموع ــه، مه ــک مجموع پریســا فهامــی ی
شــیوا شــاه علی یــک عکــس، امیرحســین کمالــی ۳ عکــس، بهنــام موســوی 
یــک عکــس، امیــن دهقــان ۲ عکــس، زهــرا هوشــیاری پور ۲ عکــس، مجیــد 
حجتــی ۲ عکــس، شــقایق ســالم ۱ عکــس، مهــدی رضــازاده ۱ عکــس، فاطمــه 
پیشــخوان ۱ عکــس، حســین نــوری ۲ عکــس، احمــد دلیــری یــک عکــس، 
شــهرام احمــدزاده ۲ عکــس، میــالد نعلبندیــان یــک عکــس، ریحانــه نیکخــواه 
ــه زراعــت یــک عکــس،  ــم زاده یــک عکــس، محبوب یــک عکــس، میثــم کری

ــدی قلعه بیگــی ۲ عکــس.  ــک عکــس، مه علیرضــا خوانســاری ی

ادبیات

»آواز یک کابوی« منتشر شد
نمایشــنامه »آواز یــک کابــوی« نوشــته ســارا روول ترجمــه مازیــار معاونــی توســط 
نشــر افــراز منتشــر شــد. ایــن اثــر نمایشــی نگاهــی متفــاوت بــه زندگــی و رویکرد 

انســان امــروز دارد. 
ــن  ــش یکــی از معروف تری ــن نمای ــت: »ای ــر گف ــن اث ــاره ای ــی درب ــار معاون مازی
نمایشــنامه های ســارا روول اســت کــه عالیــق شــخصی و تأهــل، موضــوع 
محــوری ایــن اثــر اســت. ایــن نمایشــنامه ســه کاراکتــر اصلــی دارد؛ زوج جوانــی 
ــد  ــاق می افت ــنامه اتف ــول نمایش ــان در ط ــد شدنش ــب فرزن ــه ازدواج و صاح ک
ــر  ــا کاراکت ــاره ب ــد ســال دوب و همــکالس دوران دانشــگاه آن هــا کــه پــس از چن
ــالل  ــد و در خ ــتی می کن ــد دوس ــات و تجدی ــری، مالق ــش، م ــی زن نمای اصل
ایــن دوســتی بــه تدریــج تغییــر نــگاه مــری بــه زندگــی و مقتضیــات آن اتفــاق 

می افتــد.« 
ــار  ــم آث ــون و مترج ــینما و تلویزی ــد س ــاعر، منتق ــک، ش ــی، پزش ــار معاون مازی
ــش از  ــرد: »پی ــح ک ــود تصری ــی خ ــای قبل ــاره ترجمه ه ــت. او درب ــی اس نمایش
ــه  ــارات و ب ــن انتش ــط همی ــه توس ــت ک ــزه« اس ــه پاکی ــنامه، »خان ــن نمایش ای
قلــم همیــن نویســنده بــا رویکــردی کمیــک بــه مقولــه ازدواج، نیازهــای عاطفــی 
انســان ها و مقولــه مــرگ در ســال ۹۱ منتشــر شــده اســت. ایــن نمایــش هــم در 
جشــنواره تئاتــر فجــر و هــم در ســالن چهارســو اجــرای صحنــه ای داشــته اســت.«

 نمایشــنامه »آواز یــک کابــوی« بــا قیمــت ۹ هــزار تومــان توســط نشــر افــراز بــه 
چــاپ رســیده اســت.

سینما

ساخت »سگ های زرد« منتفی شد
ابراهیــم اصغــری، تهیه کننــده ســینما، دربــاره آخریــن وضعیــت فیلــم 
ســینمایی »ســگ های زرد« بــه کارگردانــی احمــد کاوری گفــت: بــا توجــه بــه 
تغییراتــی کــه در ۲ مــاه اخیــر در بنیــاد ســینمایی فارابــی و انجمــن ســینمای 
ــه  ــه وجــود آمــده اســت، آن هــا دیگــر حاضــر ب ــاع مقــدس ب انقــالب و دف
ــروژه ســینمایی  ــن پ ــب ای ــن ترتی ــه همی ــد و ب ــر نبودن ــن اث مشــارکت در ای
متوقــف شــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــا پیش تولیــد ایــن اثــر را شــروع 
کــرده و همــه کارهــای آن را انجــام داده بودیــم و قــرار بــود اوایــل تابســتان 
فیلمبــرداری »ســگ های زرد« را شــروع کنیــم؛ امــا دوســتان بــه مــا گفتنــد 
نمی خواهنــد کار در ایــن اثــر را ادامــه دهنــد و تمایلــی بــه ســاخت آن ندارنــد. 
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه »ســگ های زرد« جــزو اولیــن 
فیلم هایــی اســت کــه بــه موضــوع تروریســت های سیســتان و بلوچســتان و 
همــت مــردم در مقابــل گروه هــای تروریســتی می پرداخــت و قهرمانی هــای 
مــردم آن منطقــه را نشــان مــی داد؛ بنابرایــن مــردم سیســتان و بلوچســتان 

حــق داشــتند کــه چنیــن موضوعــی را در ســینما ببیننــد. 
ــی و  ــاد ســینمایی فاراب ــه دوســتان بنی ــی ب ــرد: مــن حت ــوان ک ــری عن اصغ
ــد  ــر فکــر می کنی ــه اگ ــم ک ــاع مقــدس گفت انجمــن ســینمای انقــالب و دف
فیلمنامــه احتیــاج بــه بازنویســی دارد، مــا بــا تغییــرات در فیلمنامــه ســاخت 
ــد ســاخت »ســگ های  ــا گفتن ــه م ــا دوســتان ب ــم؛ ام ــه دهی ــروژه را ادام پ

ــه صــالح نیســت. زرد« ب
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ــای  ــه روزه ــهرزاد« ب ــریال »ش ــل دوم س فص
آخــر خــود نزدیــک می شــود. گفتــه می شــود 
ایــن ســریال پرمخاطــب فصــل ســومی هــم 
خواهــد داشــت؛ امــا هنــوز زمــان پخــش فصل 
ســوم و بازیگــران آن مشــخص نشــده اند. بــه 
بهانــه روزهــای پایانــی فصــل دوم این ســریال 
در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 

فصــل دوم ســریال پرمخاطــب »شــهرزاد«.
فصــل اول ســریال موفــق »شــهرزاد« بــا 
ــی  ــان عل ــازی درخش ــا ب ــا ب ــزرگ آق ــرگ ب م
ــذف  ــس از ح ــید. پ ــان رس ــه پای ــان ب نصیری
قابــل  تاثیرگــذار ســریال  ایــن شــخصیت 
راحتی هــا  ایــن  بــه  بــود کــه  پیش بینــی 
کســی نمی توانــد جــای ایــن شــخصیت را 
ــرای  ــش ب ــی و گروه ــن فتح ــد. حس ــر کن پ
پرکــردن جــای خالــی علــی نصیریــان، دو 
بازیگــر سرشــناس را بــه ســریال اضافــه 
ــر  ــش خواه ــی« در نق ــا نونهال ــد؛ »رؤی کردن
بــزرگ  آقــا و »رضــا کیانیــان« در نقــش بــرادر 
بهبــودی، یکــی از رقبــای بــزرگ آقــا کــه 
ــر  ــن دو بازیگ ــد. ای ــته ش ــل اول کش در فص
توانــا قــرار بــود جــای خالــی بزرگ تریــن 
آنتاگونیســت داســتان را پــر کننــد؛ امــا در 
 عمــل برخــالف شــخصیت چند الیــه بــزرگ  آقا، 
ایــن دو شــخصیت آنچنان دم دســتی پــردازش 
ــا  ــوب رؤی ــازی خ ــی ب ــه حت ــد ک ــده بودن ش
نونهالــی و رضــا کیانیــان هــم نتوانســت از 

بکاهــد. آن  ضعف هــای 
بــزرگ  آقــا، شــخصیتی خاکســتری بــود.

بــه  کــه  اســت  اصطالحــی  خاکســتری، 
ســفید  و  ســیاه  مابیــن  شــخصیت های 
اطــالق می شــود؛ ایــن یعنــی اینکــه این گونــه 
ــخصیت های  ــن ش ــی در بی ــخصیت ها جای ش
خــوب و بــد قــرار می گیرنــد و نمی تــوان 
ــا  ــیاه ی ــد و س ــخصیت ب ــا ش ــا را صرف آن ه
شــخصیتی پــاک و ســفید دانســت. هــر 
چنــد وجــوه ســیاه شــخصیت بــزرگ آقــا 
داســتان  ســبب  بــه  مواقــع  بســیاری  در 
ــان  ــا چن ــان ب ــی نصیری ــا عل ــود، ام ــب ب غال
ــزرگ  ــخصیت ب ــر ش ــوه دیگ ــتادی ای وج اس
ــان  ــه مخاطب ــید ک ــر می کش ــه تصوی ــا را ب آق
ــا  ــزرگ آق ــه ب ســختگیر هــم گاهــی حــق را ب
چندالیگــی  بایــد گفــت  البتــه  می دادنــد. 
شــخصیت پردازی بــزرگ آقــا باعــث شــده 

بــود دســت اســتاد نصیریــان بــرای بــازی بــاز 
ــا  ــی و رض ــا نونهال ــل رؤی ــا در مقاب ــد؛ ام باش
کیانیــان بــه هیــچ عنــوان چنیــن ابــزاری را در 

ــد. ــت ندارن دس
  رؤیا نونهالی

ــم وارد  ــریال محک ــن س ــی در ای ــا نونهال رؤی
می شــود، امــا بــه مــرور دچــار نوعــی انفعــال 
ــه ای کــه از یــک شــخصیت  ــه گون می شــود؛ ب
اصلــی محکــم و تاثیرگــذار بــه شــخصیتی 

حاشــیه ای تبدیــل می شــود. 
ــه ای از  ــاالر« گوش ــون دیوانس ــس خات »بلقی
اقتــدار شــخصیت بــزرگ آقــا را در خــود نــدارد 
ــی  ــرای کس ــم ب ــاوت آن ه ــد از تف ــن ح و ای
کــه حــاال جانشــین بــرادر مرحــوم و مقتــدرش 

ــب دارد.  ــای تعج ــده، ج ش

ــب  ــن رقی ــمت های اول چندی ــی در قس نونهال
را از میــدان بــه در می کنــد و قبــاد را زیــر پــر و 
بــال می گیــرد؛ امــا از اینجــای قصــه بــه بعــد 
تقریبــا کارایــی مهمــی بــرای این شــخصیت در 

نظــر گرفتــه نشــده اســت.
 رضا کیانیان

از ســوی دیگــر رضــا کیانیــان در نقش »شــاپور 
بهبــودی« قــرار اســت شــخصیت مرمــوز و 
ــواده دیوانســاالر باشــد؛  ــاک خان رقیــب خطرن
بی مــورد  بذله گویی هــای  عمــل  در  امــا 
ــه  ــخصیت )ب ــن ش ــب ای ــای عجی ــا رفتاره ی
ــتن  ــارم و کش ــمت چه ــال در قس ــوان مث عن
ــی  ــان مصنوع ــتانش(، آنچن ــن از زیردس دو ت

ــخصیت  ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس و پرداخت نش
مخــوف داســتان را در حــد یــک احمــق دیوانــه 

نــزول می دهــد. 
ــدر  ــر ق ــه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــن ط ای
نویســندگان بــرای شــخصیت های قســمت 
ــمت دوم  ــد، در قس ــرف کرده ان ــت ص اول وق

ــدون کمتریــن وقتــی طراحــی  شــخصیت ها ب
همــان  در  بهبــودی«  »شــاپور  شــده اند. 
اولیــن قســمت های حضــور کل زندگــی و 
تک گویی هایــی  در  را  رفتارهایــش  دالیــل 
ــا  ــه م ــی ک ــد. در حال ــوان می کن ــط عن بی رب
ــزرگ  ــوز ب ــق مرم ــای عش ــچ گاه واقعیت ه هی
آقــا را نفهمیدیــم و ایــن شــخصیت در حالــی 
او  دربــاره  مهمــی  رازهــای  درگذشــت کــه 

ــد. ــی مان ــده باق ــان بازنش همچن
 فصل سوم

و  جدیــد  شــخصیت های  در  ضعــف  ایــن 
همچنیــن کشــدار بــودن قســمت های ابتدایــی 
»فرهــاد  شــخصیت  لــوس  رفتارهــای  و 
ــی« از  ــی زمان ــازی »مصطف ــا ب ــدی« ب دماون
بزرگ تریــن نقــاط ضعــف داســتان تــا بــه 

ــت.  ــوده اس ــا ب اینج
گل درشــت  حرف هــای  این هــا  کنــار  در 
ــل اول  ــالف فص ــم برخ ــریال ه ــی س سیاس
ــک درام  ــوده کــه ســریال را از ی ــه ای ب ــه گون ب
ــی  ــریال های سیاس ــه س ــقانه ب ــی عاش جنای

ــت.  ــرده اس ــک ک ــی نزدی تلویزیون
هرچنــد بــا تمــام ضعف هــا همچنــان ســریال 
»شــهرزاد« یــک ســر و گــردن باالتــر از دیگــر 
رقبــای خــود اســت، امــا مــا بــه عنــوان 
مخاطــب، »شــهرزاد« را بــا فصــل اول خــودش 
ــاال  ــا ب ــی ب ــن فتح ــم و حس ــه می کنی مقایس
بــردن ســطح توقــع مــردم در فصــل اول، 
ــر  ــد فصــل دوم را در ســطحی پایین ت نمی توان
عرضــه کنــد و انتظــار تعریــف و تمجیــد داشــته 
باشــد. امیدواریــم فصــل ســوم هماننــد فصــل 

ــی فکرشــده و جــذاب باشــد. اول، فصل

ــید  ــی، س ــانه مل ــیمای رس ــاون س ــری مع ــی میرباق مرتض
علــی حمیــدی قائم مقــام ســیمافیلم، علیرضــا بــرازش مدیــر 
ــیما روز  ــران صداوس ــر از مدی ــن دیگ ــد ت ــک و چن ــبکه ی ش
دوشــنبه ۲۷ شــهریور از لوکیشــن ســریال »هاتــف« بازدیــد 

ــد.  کردن
عوامــل ایــن مجموعــه تلویزیونــی قــرار اســت پنجــم مهرمــاه 
بــرای تصویربــرداری بخش هایــی از ســریال بــه کربــال برونــد. 
ســریال  »هاتــف« بــه کارگردانــی داریــوش یــاری قــرار اســت 
ــود. در  ــش ش ــیما پخ ــک س ــبکه ی ــرم از ش ــه دوم مح نیم
بازدیــد روز دوشــنبه بازیگرانــی چــون حمیــد گــودرزی، زیبــا 
بروفــه و همچنیــن ســایر عوامــل کار از جملــه نعمــت چگینــی 
تهیه کننــده، فــروغ فروهیــده نویســنده، داریــوش یــاری 
کارگــردان و ... حضــور دارنــد. همچنین قرار اســت با محســن 
چاوشــی بــرای خوانــدن ترانــه تیتــراژ ایــن ســریال مذاکــره 

 شــود. ایــن ســریال ویــژه مــاه محــرم اســت و در گــروه فیلــم 
ــی از  ــا از یک ــود ت ــد می ش ــیمافیلم تولی ــز س ــریال مرک و س

ــرود.  ــن ب ــری روی آنت ــبکه های سراس ش
ــورا،  ــت: در روز عاش ــده اس ــریال آم ــتان س ــه داس در خالص
ابراهیــم در کربــال بــر اثــر حملــه قلبــی می میــرد. دختــرش 
ــن  ــود. ای ــدر می ش ــام پ ــه ناتم ــن گفت ــر آخری ــه پیگی ریحان
پیگیــری ریحانــه را رودرروی خانــواده و زندگی زناشــویی اش 
عدالــت  دارد کــه  اعتقــاد  ریحانــه  امــا  می دهــد؛  قــرار 
نمی توانــد در پشــت در خانــه آدم جــا بمانــد. او پــرده از ابهــام 
ــان  ــد شــخصیت و ایم ــن رون ــی دارد. در ای ــدر برم ــت پ وصی

ــی آورد.  ــت م ــه دس ــد و ب ــازی می کن ــود را بازس خ
ســریال »هاتــف« بــه کارگردانــی داریــوش یــاری و تهیه کنندگــی 
ســاخته  دقیقــه ای   ۵۰ قســمت   ۱۰ در  چگینــی  نعمــت 

می شــود.

ــا  ــت فیلمنامه ه ــاره  کیفی ــیما درب ــج س ــبکه پن ــر ش مدی
ــی  ــای تلویزیون ــد مجموعه ه ــه تولی ــی ک ــرد: زمان ــار ک اظه
بــه ســطح مناســبی برســد، شــتاب تولیــد کمتــر می شــود 

ــر روی فیلمنامــه تمرکــز بیشــتری خواهــد شــد.  و ب
مجیــد زین العابدیــن بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد 
ســریال های شــبکه پنــج ســیما بیــان کــرد:  معــاون 
ســیما مقــرر کرده انــد کــه چهــار شــبکه هــر شــب ســریال 
ــی  داشــته باشــند. در گذشــته سیاســت صداوســیما مبن
بــر تولیــد و پخــش دو ســریال بــرای هــر شــب بــود، امــا 
در حــال حاضــر بــه چهــار ســریال رســیده اســت. بنابرایــن 
متناســب بــا ایــن سیاســت گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 
پنــج ســیما هــم فعــال شــد؛ طرح هایــی بــه دســت مــا 
ــد  ــروه توقــف تولی ــه در گ ــی ک ــن کارهای رســید و همچنی
ــد. خوشــبختانه مجموعه هــای  ــه گــردش افتادن ــد، ب بودن

ــد اســت. ــی در حــال تولی ــی خوب تلویزیون
او ادامــه داد: امیــدوارم زمــان پخــش ســریال ها نیــز 
ــه دلیــل اینکــه در ایــن  بازخــورد خوبــی داشــته باشــیم؛ ب
پروژه هــا تهیه کننــدگان، کارگردانــان، بازیگــران و عوامــل 
ــد. در  ــتند، کار می کنن ــناس هس ــه سرش ــه ک ــت صحن پش
ــد  ــی مانن ــا کارگردانان ــج ب ــبکه پن ــا در ش ــر م ــال حاض ح
ســعید ســلطانی، مســعود آب پــرور، منوچهــر  هــادی، بهــرام 
ــی  ــم و زمان ــکاری داری ــی هم ــدون جیران ــان و فری بهرامی
ــار هــم می گذاریــم، نشــان  ــزرگ را کن کــه ایــن نام هــای ب
می دهــد کــه مســیر تولیــد درســت طراحــی شــده اســت. 
مدیــر شــبکه پنــج ســیما بــا اشــاره بــه بازخــورد ســریال هایی 
کــه از ایــن شــبکه در حــال پخــش اســت، بیــان کــرد: 
ــه  ــر ب ــال حاض ــات در ح ــز تحقیق ــمی مرک ــنجی رس نظرس
دســت مــن نرســیده؛ امــا بازخوردهــا مناســب بــوده اســت.

سیاست صداوسیما، پخش هر شب ۴ سریال استمذاکره با چاوشی برای خواندن تیتراژ  »هاتف«
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اسکار تلویزیونی

برندگان جوایز اِمی ۲۰۱۷ 
معرفی شدند

مراســم اعطــای جوایــز شــصت ونهمین دوره 
ــی  ــکار تلویزیون ــه اس ــروف ب ــی مع ــز ِام جوای
ــون  ــای گوناگ ــدگان در بخش ه ــی برن ــا معرف ب
برگــزار شــد. در مراســم پایانــی جوایــز امــی در 
ســال ۲۰۱۷، »قصــه ندیمــه« موفــق بــه کســب 
جایــزه بهتریــن ســریال درام شــد و جایــزه 
بهتریــن ســریال کمــدی ســال نیــز بــه »ویــپ« 

ــید. ــبکه »HBO« رس ــول ش محص
ــان  ــاس رم ــر اس ــه« ب ــه ندیم ــریال »قص س
ــارگارت  ــته »م ــام نوش ــن ن ــه همی ــی ب معروف
کــه  اســت  کانادایــی  نویســنده  اتــوود«، 
دربــاره  و  دارد  ضدآرمان شــهری  مضمونــی 
ــه ای را در  ــه جامع ــت ک ــه اس ــی خودکام حکوت
ــان  ــن رو در زم ــت؛ از ای ــرده اس ــان فروب خفق
ریاســت جمهــوری »ترامــپ« بــا اســتقبال 

ــت. ــده اس ــه ش ــادی مواج زی

ــز  ــک طن ــه ی ــپ« ک ــی »وی ــه تلویزیون مجموع
آنتــن  روی   ۲۰۱۲ ســال  از  اســت،  سیاســی 
ســریال  ایــن  مــی رود.   »HBO« شــبکه 
ــاون  ــر«، مع ــلینا مای ــی »س ــتان غیرواقع داس
رئیس جمهــور  آن  از  پــس  و  رئیس جمهــور 
ایجــاد  بــرای  تــالش  در  کــه  آمریکاســت 
ــدگار در  تغییــرات و برجــا گذاشــتن میــراث مان
ــگاه ریاســت جمهــوری اســت. قــرار اســت  جای
فصــل ششــم ســریال »ویــپ« در ســال ۲۰۱۷ 

ــود. ــش ش پخ
ــوور«  ــد گل ــز »دونال ــی نی ــش کارگردان در بخ
بــرای ســریال »آتالنتــا« و »ریــد مورانــو« بــرای 
ــن  ــب بهتری ــه ترتی ــه« ب ــه ندیم ــریال »قص س
ــدی و  ــی کم ــای تلویزیون ــردان مجموعه ه کارگ

ــدند. درام ش
ــزه  ــریال های درام جای ــای س ــایر بخش ه در س
بهتریــن بازیگــر زن بــه »الیزابــت مــاس« بــرای 
»قصــه ندیمــه« و جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد 
نیــز بــه »اســترلینگ کــی. بــراون« برای ســریال 

»ایــن مــا هســتیم« اعطــا شــد. در ایــن بخــش 
جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن و مرد 
نیــز بــه ترتیــب بــه »آن وود« )قصــه ندیمــه( و 

»جــان لیتگــو« )تــاج( رســید.
کمــدی،  ســریال های  بازیگــران  بخــش  در 
ــازی در  ــرای ب ــوس« ب ــس دریف ــا لوئی »جولی
ســریال »ویــپ« و »دونالــد گلــوور« بــرای 
ــن  ــده بهتری ــب برن ــه ترتی ــا« ب ــریال »آتالنت س
ــریال های  ــرد س ــی زن و م ــش اصل ــر نق بازیگ
کمــدی شــدند و »کیــت مک کینــون« و »الــک 
ــده  ــوی زن ــه »ش ــرای برنام ــر دو ب ــن« ه بالدوی
ــرد  ــل زن و م ــش مکم ــزه نق ــب«، جای شنبه ش

ــد. ــه بردن ــه خان را ب
ــزرِگ کوچــک« محصــول شــبکه  »دروغ هــای ب
ــزه  ــال جای ــی امس ــز ام ــز در جوای »HBO« نی
ــرد و  ــود ک ــاه را از آن خ ــریال کوت ــن س بهتری
ــن  ــازی در ای ــرای ب ــز ب ــن« نی ــول کیدم »نیک
ســریال، جایــزه بهتریــن بازیگر زن ســریال های 
کوتــاه و فیلم هــای تلویزیونــی را دریافــت کــرد. 

در ایــن بخــش جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد بــه 
ــا  ــب« اعط ــریال »آن ش ــرای س ــد« ب »ریزاحم

شــد.
شــبکه  از  ســیاه«  »آینــه  همچنیــن 
فیلــم  بهتریــن  جایــزه  »نت فلیکــس« 
جوایــز  دوره  شــصت ونهمین  تلویزیونــی 
ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــی را ب ــی  ام تلویزیون
ســریال »ِوســت ورلــد« کــه از رکــوردداران 
نامزدهــای امســال جوایــز امــی بــود، نتوانســت 
حتــی یــک جایــزه کســب کنــد و بازنــده بــزرگ 
ــریال های  ــت. س ــام گرف ــی ۲۰۱۷ ن ــز ام جوای
»فارگــو« و »چیزهــای عجیــب« نیــز از ناکامــان 

ــد. ــز امــی امســال بودن ــزرگ جوای ب
ــه  ــت« ک ــاج و تخ ــازی ت ــریال »ب ــال س امس
ــی  ــز ام ــخ جوای ــریال در تاری ــن س پرافتخارتری
ــرا  ــت؛ زی ــور نداش ــداد حض ــن روی ــت، در ای اس
فصــل هفتــم ایــن ســریال محبــوب در موعــد 
ــر  ــی منتش ــز ام ــرکت در جوای ــرای ش ــرر ب مق

ــد. نش

،،
ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه هــر 
قدر نویسندگان برای شخصیت های 
ــد،  قســمت اول وقــت صــرف کرده ان
در قســمت دوم شــخصیت ها بــدون 

کمتریــن وقتــی طراحــی شــده اند
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 کانال هــای تلگرامــی و صفحه هــای اینســتاگرامی 
ــد،  ــه می کنن ــت دوم عرض ــاک دس ــش و پوش ــه کف ک
پدیــده تــازه فضــای مجــازی هســتند. قیمت هــا 
ــو کــم نــدارد.  هــم البتــه چیــزی از قیمــت اجنــاس ن
ــش از ۲۰۰  ــی بی ــداس همگ ــک و آدی ــای نای کفش ه
ــا  ــم ب ــا ه ــد و لباس ه ــت خورده ان ــان قیم ــزار توم ه
ــک تی شــرت  ــاوت عرضــه می شــوند. ی ــای متف نرخ ه
نخــی معمولــی بیــن ۲۰ تــا ۵۰ هــزار تومــان قیمــت دارد 
ــا ۴۰۰  ــا ۳۰۰ ی ــه ت ــی زنان ــای مجلس ــرخ لباس ه و ن
ــی  ــان یک ــرف همه ش ــد. ح ــم می رس ــان ه ــزار توم ه
اســت: »مــا جنــس اصــل می فروشــیم« و ایــن 
ــک  ــتری ها ی ــرای مش ــران ب ــب ای ــر از تقل ــازار پ در ب
مزیــت اســت؛ مشــتری هایی کــه حاضرنــد بــرای 
ــو پــول بدهنــد، امــا  ــدازه کاالی ن کاالی دســت دوم ان
بــه گفتــه خودشــان جنــس اصــل و باکیفیــت بخرنــد. 
حــدود ۳ ســال پیــش قــرار بــود فروشــگاه های 
عرضــه لبــاس دســت دوم از ســطح بــازار ایــران جمــع 
ــا قاچــاق گســترده  شــود؛ صنعتــی کــه حــاال نه تنهــا ب
ــه  ــد، بلک ــرم می کن ــت وپنجه ن ــه دس و واردات بی روی
ــا  ــوز شــده اند. ب ــوز باالق ــه ق ــل ب ــا تبدی دســت دوم ه
ایــن حــال نه تنهــا بســاط فروش لبــاس دســت دوم از 
بــازار جمــع نشــده بلکــه ایــن فروشــگاه ها بــه فضــای 

ــد. ــکان کرده ان ــل م ــم نق ــازی ه مج

داللی در حوزه تجهیزات پزشکی 
وجود ندارد

ــزات و ملزومــات پزشــکی  ــر تجهی ــر کل نظــارت ب مدی
ســازمان غــذا و دارو بــه اظهاراتــی دربــاره احتمــال 
بازگشــت داللــی و قاچــاق در حــوزه تجهیــزات پزشــکی 
پاســخ داد و گفــت: بعــد از طــرح تحــول نظام ســامت، 
مکانیزم هــای داللــی و قاچــاق در حــوزه تجهیــزات 
ــوم  ــگاه های عل ــده و دانش ــذف ش ــا ح ــکی کام پزش
ــد از جــای دیگــری جــز لیســت  پزشــکی اجــازه ندارن
ــر  ــد. دکت ــد کنن ــده، خری ــامانه تعیین ش ــود در س موج
محمــود بیگلــر  گفــت: دغدغــه جــدی مــا ایــن اســت 
ــتند  ــکی نتوانس ــوم پزش ــگاه های عل ــوز دانش ــه هن ک
مطالباتشــان را از ســازمان های بیمه گــر دریافــت کننــد 
ــزود:  ــت. وی اف ــدی ماس ــکل ج ــوع مش ــن موض و ای
بیمه هــا بایــد هرچــه زودتــر پــول دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی را بپردازنــد تــا دانشــگاه ها هــم بتواننــد بدهــی 

ــد.  ــکی را بدهن ــزات پزش ــرکت های تجهی ش
ــات در حــوزه  ــزان مطالب متاســفانه در حــال حاضــر می
تجهیــزات پزشــکی بالــغ بــر ۳۰۰۰ میلیــارد تومــان 
ــات  ــزات و ملزوم ــر تجهی ــارت ب ــر کل نظ ــت. مدی اس
ــی  ــه بعض ــخ ب ــذا و دارو در پاس ــازمان غ ــکی س پزش
اظهــارات مبنــی بــر بازگشــت پدیــده قاچــاق در حــوزه 
ــت:  ــات، گف ــن معوق ــل ای ــه دلی ــکی ب ــزات پزش تجهی
اصــا امــکان ورود قاچــاق در ایــن حــوزه وجــود نــدارد؛ 
ــاق  ــور قاچ ــتند فاکت ــاز نیس ــگاه ها مج ــه دانش ــرا ک چ

ــد. ــت کنن دریاف

جامعه
شاهد بردگی قرن بیستمی هستیم

ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــر دانش ــوق بش ــی حق ــس کرس رئی
ــان قربانیــان اصلــی منازعــات نظامــی  ــا بیــان اینکــه زن ب
هســتند، گفــت: امــروز شــاهد بردگــی قــرن بیســتمی در 

ــب قاچــاق انســان هســتیم.  قال
شــهید  دانشــگاه  اســتاد  میرمحمدصادقــی،  حســین 
ــر  ــت: ه ــان گف ــش زن ــح و نق ــوص صل ــتی، درخص بهش
کجــا جنــگ و خشــونت بــوده، زنــان هــم تحقیــر شــده اند 
و هرجــا زنــان تکریــم شــده اند، صلــح و دوســتی حاکــم 
بــوده و بــر جنــگ و خشــونت پیــروز شــده اســت. 
ــح  ــد صل ــه ض ــش ک ــونت آمیز داع ــر خش ــم تفک می بینی

ــت.  ــم هس ــد زن ه ــال ض ــن ح ــت، در عی اس
ــان  ــه مســئله زن ــا ب ــون اساســی م ــه داد: در قان وی ادام
ــرد:  ــح ک ــه طــور خــاص اشــاره شــده اســت. وی تصری ب
خشــونتی کــه به ویــژه علیــه زنــان در جهــان شــاهد 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــئله ای اس ــتیم، مس هس
گیــرد و یادمــان باشــد ادیــان در ایــن حــوزه نقش آفریــن 
هســتند. میرمحمدصادقــی گفــت: خشــونت هــر رفتــاری 
اســت کــه باعــث تحقیــر افــراد می شــود و امــروز خشــونت 
موضــوع  و  تقســیم می شــود  در حوزه هــای مختلــف 
خشــونت داخلــی و خانگــی امــروز اهمیــت بســیاری 

ــدارد. ــم ن ــه خاصــی ه ــه منطق ــه و اختصــاص ب یافت

بارش باران و وزش باد در ۱۷ استان
مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســازمان هواشناســی کشــور 
بــا اشــاره بــه گــذر مــوج بارشــی از کشــور گفــت: طــی ۲۴ 
ســاعت آینــده بــاران پراکنــده و وزش بــاد موقتــی در بعضــی 
نقــاط ۱۷ اســتان کشــور بــه  وقــوع می پیونــدد. احــد وظیفــه 
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــده کش ــوی ۲ روز آین ــت ج ــاره وضعی درب
گــذر مــوج بارشــی از کشــور موجــب افزایــش ابــر، بــارش 
پراکنــده بــاران و وزش بــاد موقتــی در بعضــی مناطق کشــور 
خواهــد شــد. مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســازمان 
هواشناســی کشــور گفــت: مــوج بارش هــای پراکنــده 
ــار  ــورت رگب ــه ص ــر و ب ــدت ضعیف ت ــا ش ــنبه ب روز سه ش
ــده در بعضــی نقــاط اســتان های فــارس، چهارمحــال  پراکن
ــتان،  ــهر، کردس ــد، بوش ــه و بویراحم ــاری، کهگیلوی و بختی

ــی رخ خواهــد داد. ــام و آذربایجــان غرب کرمانشــاه، ای

اعالم زمان ثبت نام دانشجویان جدید 
دانشگاه های برتر

نتایــج نهایــی آزمــون سراســری ســال ۹۶ روز جمعــه ۲۴ 
شــهریورماه از ســوی ســازمان ســنجش اعــام شــد کــه بــر 
ــر  ــگاه های برت ــه دانش ــگاه ها از جمل ــاس دانش ــن اس ای
زمــان ثبت نــام دانشــجویان کارشناســی جدیدالــورود 
دوره  دانشــجویان  ثبت نــام  زمــان  کردنــد.  اعــام  را 
کارشناســی جدیدالــورود دانشــگاه های برتــر کشــور از ۲۷ 
شــهریورماه آغــاز می شــود و تــا ۳۰ شــهریورماه ادامــه دارد.

کوتاه حوادث 

صدور حکم عامل قتل بنیتا
قاضــی پرونــده بنیتــای ۸ ماهــه پــس از گذشــت ۴ روز از 
برگــزاری جلســه رســیدگی، حکــم قصــاص را بــرای متهــم 
ــنی اژه ای،  ــرد. محس ــادر ک ــده ص ــن پرون ــف اول ای ردی
ســخنگوی قــوه قضائیــه، ضمــن اعــام ایــن حکــم گفــت 
ــه ســایر اتهامــات، مجازات هــای متناســب  کــه نســبت ب

اعــم از حبــس و شــاق و تبعیــد صــادر شــده اســت. 
ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره حکــم متهــم ردیــف اول 
ــده؛  ــادر ش ــم ص ــن مته ــم ای ــت: حک ــا گف ــده بنیت پرون
ــم  ــد ه ــود و بع ــاغ ش ــد اب ــه بای ــت ک ــی اس ــا طبیع ام
ــام  ــد اته ــف اول چن ــم ردی ــت. مته ــراض اس ــل اعت قاب
دارد کــه در حــال حاضــر تنهــا بــرای یکــی از اتهامــات او 
کــه قتــل عمــد اســت، حکــم نهایــی بــه قصــاص نفــس 
صــادر شــده و نســبت بــه ســایر اتهامــات، مجازات هــای 
متناســب اعــم از حبــس و شــاق و تبعیــد صــادر شــده 
ــت و در  ــراض اس ــل اعت ــکام قاب ــن اح ــه ای ــت. البت اس

ــی رود. ــر م ــه تجدیدنظ ــراض ب صــورت اعت

مرگ تلخ دختر هفت ساله
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کازرون در اســتان فــارس 
ــه  ــر ب ــن منج ــم جش ــط در مراس ــم غل ــت: آداب و رس گف
مــرگ دختربچــه ۷ ســاله در ایــن شهرســتان شــد. ســرهنگ 
انجــام  از  پــس  مامــوران  رزمجویــی گفــت:  رجبعلــی 
تحقیقــات و در حیــن گشــت زنی قاتــل ۲۶ ســاله را بــا 
هویــت م.ش دســتگیر کردنــد. فرمانــده انتظامی شهرســتان 
کازرون تصریــح کــرد: متاســفانه در مراســم  شــادی در 
ــدازی  ــط تیران ــه رســم غل ــده ای ب ــارس، ع ــاط ف بعضــی نق
اقــدام می کننــد. رزمجویــی لــزوم فرهنگ ســازی بــرای 
جلوگیــری از ایــن رســم نادرســت را کــه تاکنــون بســیاری از 

خانواده هــا را داغــدار کــرده، الزم دانســت.

 نقص فنی، علت سقوط 
تله کابین رامسر

انتظامــی  فرمانــده  جانشــین  ســاجدی،  ســرهنگ 
شهرســتان رامســر خبــر منتشرشــده در فضــای مجــازی 
ــینش  ــرگ دو سرنش ــن و م ــقوط تله کابی ــوص س درخص
ــص  ــت نق ــه عل ــه ب ــن حادث ــت: ای ــرد و گف ــب ک را تکذی
رامســر  تله کابیــن  ارتباطــی  و ســیم  کابــل  در  فنــی 
ــال  ــه دنب ــین ب ــا ۴ سرنش ــا ب ــی از کابین ه رخ داد. یک
ــس از  ــن خــم شــد و پ ــه ســمت پایی ــل ب خــروج از ری
ــن  ــوع ای ــا وق ســقوط، سرنشــینانش مصــدوم شــدند. ب
ــا حضــور بموقــع عوامــل  حادثــه ۴ سرنشــین مجــروح ب
ــریع  ــی س ــه، خیل ــس در صحن ــات و اورژان ــداد و نج ام
بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند. زکریــا اشــکپور، 
ــن  ــت: ای ــز گف ــدران، نی ــش ۱۱۵ مازن ــخنگوی اورژان س
حادثــه ۷ نفــر مصــدوم داشــت کــه حــال عمومــی آن هــا 
رضایت بخــش اســت. ایــن مصدومــان، ۳ زن و ۴ مــرد، 
ــا و یــک مــورد شکســتگی  دچــار شکســتگی دســت و پ
ســتون فقــرات بودنــد و هیــچ کــدام از ناحیــه ســر 

ندیده انــد. آســیبی 

کنش    وا
  سرپرست وزارت علوم
تحقیقات و فناوری  

علوم انسانی و علوم پایه همچنان در آموزش عالی 
حاشیه نشین هستند و علوم کاربردی در بسیاری 

موارد به تولید و خلق ثروت نمی انجامند؛ اما پرسش 
مهم اینجاست که چگونه می توانیم این اعتماد را 

به دانشگاه بازگردانیم. امروز ما در یک نقطه عطف 
تعیین کننده برای بازآرایی نظام آموزش عالی کشور 

در جهت حل مسائل قرار داریم. امروز تقاضای 
گسترده جمعیت جوان برای ورود به دانشگاه از 

نقطه اوج خود فرود آمده و با کاهش نسبی تقاضا 
برای ورود به دانشگاه روبه رو هستیم. بنابراین باید 

توسعه کمی آموزش عالی را متوقف و امکان حرکت 
به سمت تحقق اسناد باالدستی، توزیع عادالنه منابع 

و ایجاد فرصت های برابر، آموزش نیروی انسانی 
متخصص و استفاده از مزایای منطقه ای را در 

دستورکار قرار دهیم.

 نایب رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارگران 

با اینکه موافق آسان شدن شرایط کار برای زنان 
هستیم، اما نگرانیم که به دلیل همین آسان گرفتن ها 

و ارفاق ها، کارگران زن نتوانند وارد بازار کار شوند. به 
این معنا که کارفرمایان رغبتی برای در اختیار گرفتن 

این افراد نداشته باشند. مرخصی زایمان، دوران 
بارداری، شیردهی و... بخشی از این قوانین حمایتی 
است که می تواند آفتی برای جامعه کار باشد و زنان 

را از شغل و کار بی بهره کند.

 طاهره پژوهش، عضو انجمن 
حمایت از حقوق کودکان 

بهزیستی باید به آن دسته از کودکان کاری که نیازمند 
آموزش، درمان و ... هستند، خدمات مورد نیاز را ارائه 

کند تا بتوانیم به این ترتیب کودکان کار را به چرخه 
زندگی طبیعی بازگردانیم. این در حالی است که ما 

هم به عنوان انجمن حمایت از حقوق کودکان حاضر 
هستیم تمام تجربیات خود را در اختیار آنان قرار 

دهیم و داوطلبانه همراهی کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
الیحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، موضوعی 
است که به صورت جدی در دستورکار مجلس قرار 
نگرفته و در دوره نهم در یک زمانی مطرح شد که 

آن هم با عنوان حمایت از حقوق کودکان در مسائل 
مختلف همچون کار، خیابان و ... بود که متأسفانه 
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس بر روی آن 

بررسی هایی کرد؛ اما به دلیل اتمام دوره مجلس 
از دستورکار خارج شد. به نظر می رسد قانون فعلی 
و موجود درباره حقوق کودکان نیاز به جمع بندی و 

بررسی دارد و باید ببینیم با این قانون آیا می شود از 
حقوق کودکان دفاع کرد یا خیر.

اسارت چندروزه دختر ۱۹ ساله 

در خانه مرد شیطان صفت 

ــه دروغ خــود  مــرد میانســالی کــه در فضــای مجــازی ب
ــرار صــوری  ــرده و در ق ــی ک ــوان ۲۵ ســاله ای معرف را ج
دختــر ۱۹ ســاله ای را ربــوده و در اســارت چنــدروزه مــورد 

ــاد.  ــه دام پلیــس افت ــود، ب آزار و اذیــت قــرار داده ب
در تاریــخ ۱۹ شــهریور ۱۳۹۶، پرونــده ای بــه دســتور قاضی 
ــک  ــری ی ــرزاده، رئیــس شــعبه هشــتم دادگاه کیف اصغ
تهــران، در اختیــار اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران 
ــود  ــزرگ قــرار گرفــت کــه در آن شــاکی اعــام کــرده ب ب
ــام  ــه ن ــردی ب ــت ف ــورد آزار و اذی ــر ۱۹ ســاله اش م دخت

»شــاهین« قــرار گرفتــه اســت. 
در  شــانزدهم  اداره  در  حضــور  بــا  پرونــده  شــاکی 
اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت: در تاریــخ دوم شــهریور 
ــارج  ــه خ ــه اش از خان ــذ کارنام ــرای اخ ــرم ب ۱۳۹۶ دخت
ــاره  ــه درب ــه برنگشــت کــه بافاصل ــه خان شــد و دیگــر ب
گــم شــدن دختــرم طــرح شــکایت کردیــم و پرونــده ای 
در این بــاره در شــعبه دوم بازپرســی دادســرای عمومــی و 

ــاب بهارســتان تشــکیل شــد.  انق
ــا  ــه م ــد روز ب ــت چن ــس از گذش ــه داد: پ ــاکی ادام ش
ــت؛  ــتری اس ــتان بس ــرم در بیمارس ــد دخت ــاع دادن اط
پــس از ترخیــص دختــرم از بیمارســتان و در تحقیقاتــی 
ــاع  ــد، اط ــام ش ــتان انج ــی بهارس ــس آگاه ــه در پلی ک
ــه  ــودش را ب ــه خ ــخصی ک ــوی ش ــم او از س ــدا کردی پی
ــت  ــورد آزار و اذی ــرده، م ــی ک ــاهین« معرف ــرم »ش دخت

ــه اســت.  ــرار گرفت ق
دختــر شــاکی پرونــده در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان 
گفــت: از طریــق شــبکه مجــازی بــا فــردی کــه خــودش 
ــنا  ــود، آش ــرده ب ــی ک ــاله( معرف ــاهین« )۲۵ س را »ش
ــا  ــاه صرف ــا شــاهین حــدودا دو م ــاط مــن ب شــدم؛ ارتب
ــه صــورت اینترنتــی ادامــه داشــت و در ایــن مــدت او  ب
ــرد و  ــال ک ــن ارس ــرای م ــودش ب ــر از خ ــن تصوی چندی
ــرد  ــرح می ک ــن مط ــا م ــش را ب ــنهاد ازدواج ــا پیش باره
تــا اینکــه در تاریــخ دوم شــهریور ۱۳۹۶ بــه قصــد گرفتــن 

ــارج شــدم.  ــه خ ــه از خان کارنام
ایــن دختــر ادامــه داد: تصمیــم گرفتــم بــا شــاهین 
ماقــات کنــم و بــرای همیــن بــا او قــرار ماقــات 
گذاشــتم؛ در محــل قــرار ماقــات، در حالــی  کــه منتظــر 
آمــدن شــاهین بــودم، مــردی حــدودا ۴۵ ســاله ســراغ 
ــده  ــاهین آم ــرف ش ــه از ط ــد ک ــی ش ــد و مدع ــن آم م

ــت.  اس

ــزد  ــردن مــن ن ــه ب ــه بهان ــن شــخص ب ــر گفــت: ای دخت
شــاهین، مــرا ســوار یــک دســتگاه خــودرو ســواری 
ــه  ــبیه ب ــی ش ــک خوراک ــت ی ــن حرک ــرد؛ در حی ــژو ک پ
ســاندویچ بــه مــن تعــارف کــرد کــه بــه محــض خــوردن 
ــه  ــم چ ــدم؛ نمی دان ــوش ش ــی از آن بیه ــمت کوچک قس
مــدت بیهــوش بــودم و در ایــن مــدت چــه اتفاقــی افتاد؛ 
فقــط زمانــی کــه چشــمانم را بــاز کــردم، متوجــه شــدم 

ــه هســتم.  ــک خان داخــل ی
ایــن دختــر ادامــه داد: همــان مرد ۴۵ ســاله داخــل خانه 
ــی کــه متوجــه شــدم از ســوی ایــن شــخص  ــود؛ زمان ب
مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــم، بــا او درگیــر شــدم؛ قصــد 
خــارج شــدن از خانــه را داشــتم کــه او مــرا مــورد ضــرب 
ــرا  ــک م ــد و کت ــا تهدی ــن روز ب ــرار داد؛ چندی ــرح ق و ج
مجبــور کــرد کارهــای خانــه اش را انجــام بدهــم و... ؛ تــا 
اینکــه یــک روز بــا خــوردن یــک لیــوان نوشــیدنی دوبــاره 
بیهــوش شــدم؛ ایــن بــار زمانــی کــه بــه هــوش آمــدم، 
ــق  متوجــه شــدم در بیمارســتان بســتری هســتم و ]طب
اظهــارات پرســنل بیمارســتان[ حــدودا یــک هفتــه در کمــا 
بــودم؛ در بیمارســتان گفتنــد مــن را بــه صــورت بیهــوش 
در داخــل پــارک پیــدا کــرده و بــه بیمارســتان آورده انــد. 
ــام  ــا انج ــی ب ــس آگاه ــانزدهم پلی ــان اداره ش کارآگاه
ــه  ــردی ب ــایی ف ــه شناس ــق ب ــی، موف ــات پلیس اقدام
نــام »ناصــر.ش« )متولــد ۱۳۴۸( در خیابــان کارگــر                 

ــدند.  ش
ناصــر در تاریــخ ۲۵ شــهریور ۱۳۹۶ در خانــه اش دســتگیر 
ــاله  ــر ۱۹ س ــا دخت ــوری ب ــه حض ــس از مواجه ــد و پ ش
ــر،  ــات از ناص ــت. در تحقیق ــرار گرف ــایی ق ــورد شناس م
ــه در فضــای  ــرد ک ــوان ک ــا عن ــش صراحت وی در اعترافات
مجــازی و بــا اســتفاده از تصاویــر متعلــق بــه ســایر افراد، 
خــودش را بــا نــام دروغیــن شــاهین ۲۵ ســاله معرفــی 
کــرده و بــه ایــن حیلــه و ترفنــد بــا شــاکی آشــنا شــده 

اســت. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مبــارزه بــا جرائم 
ــن  ــام ای ــا اع ــزرگ، ب ــران ب ــی ته ــس آگاه ــی پلی جنای
ــه  ــی ب ــرار قانون ــه منظــور صــدور ق ــم ب ــر گفــت: مته خب
شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری یــک تهــران اعــزام شــد و 
بــا صــدور قــرار قانونــی از ســوی قاضــی اصغــرزاده و برای 
انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره شــانزدهم 

پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفتــه اســت.

در ماه هــای اخیــر بارهــا شــاهد انتشــار اخبــاری بوده ایــم کــه 
نشــان دهنده قربانــی شــدن کــودکان در نقــاط مختلــف کشــور 
ــا رهــا  ــه ت ــی گرفت ــا اصان ــل آتن ــودن و قت ــوده اســت. از رب ب
کــردن بنیتــا در خــودروی ســرقتی و تجــاوز و قتــل کــودکان و 
نوجوانــان در نقــاط مختلــف کشــور، همــه خبرهایــی بوده انــد 
ــار  ــد. این ب ــه  شــدت جریحــه دار کردن کــه افــکار عمومــی را ب
ــاس  ــتانی در بندرعب ــوزاد در بیمارس ــه دو ن ــد ک ــر می رس خب
ــی در  ــددکار اجتماع ــک م ــر، اول توســط ی ــا شــده اند. خب ره
اختیــار رســانه ها قــرار گرفــت. او مدعــی شــد کــه بــه صــورت 
ــار  ــاعت کن ــد س ــرای چن ــه ب ــی را ک ــدای نوزادان ــی ص اتفاق
ــد  ــد، شــنیده و بع ــا شــده بودن ــه بیمارســتان ره ســطل زبال
از ایــن خدمــات درمانــی در اختیــار آن هــا قــرار گرفتــه اســت. 
فــارس  خلیــج   اجتماعــی  تأمیــن  بیمارســتان  رئیــس 
بندرعبــاس، هرچنــد کلیــت رهاســازی دو نــوزاد را تأییــد کــرده، 
ــوزادان  ــه ن ــر صدمــه زدن مورچه هــا ب ــی ب ــی مبن ــا جزئیات ام
ــرای ســاعت ها را رد  ــه ب ــار ســطل زبال ــا در کن ــدن آن ه و مان

می کنــد. 
ــون  ــت. تاکن ــروز نیس ــروز و ام ــث دی ــوزادان بح ــازی ن رهاس
مــوارد بســیاری در اقصی نقــاط ایــران اتفــاق افتــاده کــه 
حــوادث کــرده  دســتخوش  را  نــوزادان  ایــن  سرنوشــت 
اســت. گرچــه گاهــی اوقــات حــق مطلــب ادا نمی شــود، امــا 
نمی تــوان بــا ســرپوش گذاشــتن روی معضــات جــای حــل 
مســئله، صورت مســئله را پــاک کــرد؛ چــرا کــه کتمــان پدیــده 
رهاســازی نــوزادان موجــب جریحــه دار شــدن افــکار عمومــی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــر می کن ــاع را بدت ــود و اوض می ش
ــا بررســی همه جانبــه و دقــت موشــکافانه، راهــی  کــه بایــد ب
ــر  ــا کمت ــت ت ــل یاف ــن معض ــش ای ــری و کاه ــرای جلوگی ب

ــیم. ــی باش ــی این چنین ــاهد اتفاقات ش
  نوزادان رهاشده

مــددکار اجتماعــی موسســه خیریــه مهرآفریــن در شــهر 
ــرادر(  ــر و ب ــوزاد )خواه ــدن دو ن ــا ش ــاره ره ــاس درب بندرعب
در محوطــه بیمارســتان گفــت: چنــدی  پیــش بــرای پیگیــری 
کارهــای روزمــره و پذیــرش مددجــو )مــادر معتــاد( بــه 
محوطــه  در  مراجعــه کــردم.  بندرعبــاس  در  بیمارســتانی 
بیمارســتان صدایــی نــگاه مــرا بــه خــود جلــب کــرد و وقتــی 
دقــت کــردم، متوجــه شــدم کــه صــدا از کنــار ســطل زبالــه ای 

در محوطــه بیمارســتان می آیــد. 
نــوزاد  دو  بــود.  تاســف بار  واقعــا  افــزود:  بهــاری  نجمــه 
ــو  ــام الی پت ــت تم ــا معصومی ــر و پســر( ب متولدشــده )دخت
ــطل  ــار س ــی و در کن ــگ عموم ــه ای از پارکین ــن، گوش در کارت
زبالــه رهــا شــده بودنــد. بــا همــکاری پرســتاران بیمارســتان، 
ــات  ــل شــدند و اقدام ــه بخــش منتق ــه  ســرعت ب ــوزادان ب ن
درمانــی بــرای احیــای دو نــوزاد آغــاز شــد. در ادامــه مشــخص 
شــد کــه نــوزادان متولدشــده دوقلــو هســتند و از بیمارســتان 
ــن بیمارســتان منتقــل شــده و حــدود هفــت  ــه ای دیگــری ب
ــد.  ــه رهــا شــده بودن ــار ســطل زبال ــا هشــت ســاعت در کن ت
ــا  ــه مژه ه ــه ب ــرف زبال ــای اط ــه »مورچه ه ــان اینک ــا بی او ب
بــا  بودنــد«، گفــت:  زده  صدمــه  نــوزاد  دو  ابروهــای  و 
پیگیری هــای صورت گرفتــه توســط مســئوالن بیمارســتان، 
محــل تولــد دوقلوهــا مشــخص شــد کــه پــدر و مــادر نــوزاد از 
قشــر ضعیــف نبودنــد و بنــا بــه دالیــل دیگــری نــوزادان خــود 

ــد.  ــرده بودن ــا ک را ره
ــا  ــه داد: ب ــی ادام ــددکار اجتماع ــن م ــزان، ای ــزارش می ــه گ ب
و ســازمان  دادســتانی  و همــکاری  تــاش صورت گرفتــه 

ــدند. ــل ش ــیرخوارگاه منتق ــه ش ــوزاد ب ــتی، دو ن بهزیس
  نوزادان رهاشده در سالمتی کامل هستند

ــج  ــی خلی ــن اجتماع ــتان تأمی ــس بیمارس ــته رئی روز گذش
 فــارس بندرعبــاس در تشــریح جزئیــات خبــر منتشرشــده دو 
نــوزاد در محوطــه بیمارســتانی کــه موجــب شــده مورچه هــای 
اطــراف زبالــه بــه مژه هــا و ابروهــای دو نــوزاد صدمــه بزننــد، 
ــا از  ــتیم ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــت: ب ــب گف ــن مطل ــا رد ای ب
طریــق مراجــع ذی صــاح بــا منتشــرکننده ایــن اخبــار کــذب 
برخــورد الزم صــورت گیــرد تــا احساســات و عواطــف جامعــه 

مــورد لطمــه قــرار نگیــرد. 
انتظامــات  تصریــح کــرد: کارکنــان  مؤمنــی  غامعبــاس 
ــه  ــتانی ک ــه بیمارس ــی محوط ــه بزرگ ــه ب ــا توج ــتان ب بیمارس
ــه  ــه  صــورت موتورســوار و هــم ب گشــت های انتظامــی هــم ب
ــد  ــور را رص ــی ام ــد و تمام ــور دارن ــاده در آن حض ــورت پی  ص
ــگ  ــه در پارکین ــد ک ــورد می کنن ــوزاد برخ ــه دو ن ــد، ب می کنن

بوده انــد.  اورژانــس 
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نــوزادان در کمتــر از چنــد دقیقــه 
ــا  ــرد: آن ه ــه ک ــوند، اضاف ــال داده می ش ــس انتق ــه اورژان ب
توســط پزشــکان و پرســتاران زیــر نظــر دکتــر معروفــی تحــت 
مراقبــت و مــورد معاینــه قــرار می گیرنــد کــه تمامــی شــواهد 

ــت.  ــان اس ــان دهنده سامتش نش
خلیــج  فــارس  اجتماعــی  تأمیــن  بیمارســتان  رئیــس 
ــر  ــز ب ــای تمی ــوزادان لباس ه ــه ن ــان اینک ــا بی ــاس ب بندرعب
ــواهد و  ــه از ش ــرا آنچ ــرد: ظاه ــان ک ــتند، خاطرنش ــن داش ت
ــوزادان در  ــه مــدت خیلــی کوتاهــی ن ــد ب آزمایش هــا برمی آی
آن محــل رهاشــده بودنــد؛ زیــرا آثــار از دســت دادن مایعــات، 
ــده  ــم ها دی ــودن چش ــراق نب ــا، زردی و ب ــکیدگی لب ه خش

نمی شــد.
  عصبانیت مردم با تکذیب و انکار واقعیت

محمــد زاهدی اصــل، مــددکار اجتماعــی، دربــاره پدیــده 
نــوزادان  اســت  ممکــن  می گویــد:  نــوزادان  رهاســازی 
ناخواســته یــا نامشــروع باشــند، ولــی انســان هســتند. 
بنابرایــن والدیــن آن هــا نبایــد دســت بــه چنیــن کاری بزننــد. 
ــوزادان بســیار  ــار رهاســازی ن او ادامــه می دهــد: انتشــار اخب
ــن  ــؤال را در ذه ــن س ــت و ای ــده اس ــده و آزاردهن تکان دهن
ــه انســان بــه جایــی می رســد کــه  تداعــی می کنــد کــه چگون

ــد؟  ــا کن ــدروزه را ره ــوزاد چن ــد ن ــازه می ده ــود اج ــه خ ب
زاهدی اصــل در رابطــه بــا انتشــار اخبــار نــوزاد رهاشــده 
ــای  ــا در فض ــد: عم ــازی می گوی ــای مج ــی در فض بندرعباس
مجــازی اخبــار بزرگنمایــی می شــوند؛ حتــی ممکــن اســت بــا 
فتوشــاپ تصاویــری منتشــر شــود، امــا افــراد اهــل فــن ایــن 
مســئله را متوجــه می شــوند.  او بیــان می کنــد: بنابرایــن 
تکذیــب و انــکار واقعیــت جــای اینکــه تســکین دهنده باشــد 
و التیامــی بــه افــکار عمومــی ببخشــد، بیشــتر مــردم را 

ــد.  ــور می کن ــی و دلخ عصبان
ــه  ــکالی دارد ک ــه اش ــد: چ ــی می افزای ــددکار اجتماع ــن م ای
ــا  ــوزادان را ره ــه ن ــئوالن ک ــود. مس ــان ش ــرا بی ــل ماج اص
ــد. ــد، انســان های بی عاطفــه ایــن کار را انجــام داده ان نکرده ان

واقعیت  درباره دوقلوهای رهاشده بندرعباسی

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: جرئــت و 
از  یکــی  بحــران،  در  تصمیم گیــری  جســارت 
ــژه  ــران، به وی ــرای مدی ــت ب ــن خصوصی مهم تری
ــد  ــران در آمــوزش و پــرورش اســت کــه بای مدی

ــوند.  ــز ش ــه آن مجه ــران ب مدی
ســید محمــد بطحایــی، وزیــر آمــوزش و پــرورش 
در همایــش »باغبانــان مهــر و مهربانــی« و تقدیر 
ــار  ــران اظه ــی شــهر ته ــدارس دولت ــران م از مدی
داشــت: امیــدوارم تقــارن ســال تحصیلــی جدیــد 
ــار  ــردی و ایث ــاه جوانم ــه م ــرم ک ــاه مح ــا م ب
اســت، ســالی موفــق و پرنشــاط را بــرای مــا بــه 

ــان آورد.  ارمغ
ــن  ــرای م ــی ب ــه افتخــار بزرگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــر و مهربان ــان مه ــع باغبان ــه در جم ــت ک اس
ــازمان  ــر س ــابه ه ــه مش ــزود: مدرس ــم، اف باش
دیگــری هدفــی را دنبــال می کنــد و نــگاه مــا بــه 
ــا را  ــه ســمت مقصــد، برنامه ه ــی اســت و ب افق
بــه اجــرا درمی آوریــم و افــق، هــدف و دورنمــای 
ــد.  ــت می ده ــا جه ــای م ــه فعالیت ه ــه ب مدرس
بطحایــی افــزود: مــا در مدرســه، هدفمــان فراهم 

کــردن محیــط و شــرایطی اســت کــه نســل 
فــردا در آن محیــط تمریــن زندگــی کــرده و 
ــه  ــا در جامع ــد ت ــب کنن ــای الزم را کس مهارت ه
بتواننــد نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نماینــد. 
ــت  ــدف مدرســه تربی ــه ه ــان اینک ــا بی ــا ب وی ب
ــن، شــجاع و ازخودگذشــته اســت،  نســلی متدی
ادامــه داد: بــه محــض اینکــه نــام مدرســه 
ــی  ــمت کار گروه ــه س ــه ب ــن هم ــد، ذه می آی
مــی رود؛ ســازمان های آموزشــی بــا کار در گــروه، 

ــد. ــن می کنن ــود را تأمی ــداف خ اه
   نقش مدیریت آموزشی

وزیــر آمــوزش و پــرورش اضافــه کــرد: کار جمعی 
موفقیــت بیشــتری بــه ارمغــان مــی آورد و نقــش 
آموزشــی در کار گروهــی جلوه گــر  مدیریــت 
ــت  ــه مدیری ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
ــام داده  ــه رهبــری آموزشــی تغییــر ن آموزشــی ب
ــه  ــه ب ــه ک ــان در مدرس ــران و معلم ــت. مدی اس
ــد،  ــه شــده در حرکتن ــر گرفت ــق در نظ ســمت اف
بــرای انجــام وظایــف بــا موانعــی روبه رو هســتند 

ــرای آن هــا همــوار نیســت.  و مســیر ب

ــانی  ــروی انس ــوزه نی ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــا علــم کافــی  مشــکل داریــم و برخــی انگیــزه ی
ندارنــد، گفــت: تجهیــزات و فضــا در اختیــار 
نیســت و مدیــران بــا موانعــی مواجهنــد؛ مدیــران 
بــرای  را  جدیــد  راه هــای  می کننــد  تــاش 
گذشــتن از موانــع پیــدا کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر 
مدیــران پشــت موانــع متوقــف نشــده اند و بــرای 

ــد.  ــاش می کنن ــدف ت ــه ه ــدن ب ــک ش نزدی
بطحایــی افــزود: موانعــی کــه امــروز بــر ســر راه 
ــه  ــه ســاعت رو ب ــود دارد، ســاعت ب ــت وج تربی
ــی  ــای اجتماع ــوزه هنجاره ــت و در ح ــد اس تزای
هــر روز بــا مســائل جدیــدی روبــه رو می شــویم؛ 
پیــدا کــردن راه جدیــد، وجــود صاحیــت و 
ــران شایســته تر،  ــری آموزشــی اســت و مدی رهب
ــدا  ــری را پی ــای مطمئن ت ــر و راه ه ــان کوتاه ت درم

می کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه توانایی هــای الزم شــرط 
اصلــی بــرای موفقیــت در مســیر تربیــت اســت، 
اظهــار داشــت: در ســال تحصیلــی پیــش رو یکی 
از برنامه هایــی کــه اجــرا می شــود، برگــزاری 
ــی اســت؛  ــی و مهارت افزای ــای دانش افزای دوره ه
ــرای تحــول  ــه نخســت ب ــاز تحــول و پل ــرا آغ زی

ــران مــدارس هســتند. آموزشــی، مدی
   ارتقای شایستگی ها و صالحیت ها

ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــارس، وزی ــزارش ف ــه گ ب
مدیریــت  شایســتگی های  ارتقــای  گفــت: 

ــه  ــه ب ــت ک ــنتی اس ــای س ــب دوره ه ــه در قال ن
بن بســت رســیده اســت؛ آمــوزش و پــرورش 
و مدرســه امــروز بــا ایــن دوره هــای ارتقــا دیگــر 
ــد  ــتمر بای ــورت مس ــه ص ــد و ب ــواب نمی ده ج
بــا روش هــای حــل مســئله آشــنا باشــد و ایــن 
و  شایســتگی ها  ارتقــای  روش هــای  یعنــی 
ــات  ــر از معلوم ــه غی ــود ک ــرا ش ــا اج صاحیت ه

ــت.  ــی اس مدیریت
وی افــزود: جرئــت و جســارت تصمیم گیــری 
در بحــران، یکــی از مهم تریــن خصوصیــت بــرای 
مدیــران، به ویــژه مدیــران در آمــوزش و پــرورش 
ــت  ــوند؛ اولوی ــز ش ــه آن مجه ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــای  ــتگی ها و صاحیت ه ــای شایس ــا ارتق اول م

رهبــری آموزشــی در مدرســه اســت. 
بطحایــی ادامــه داد: نکتــه بعــدی کــه بایــد 
ــرود، کاهــش  ــش ب ــوازات مســئله اول پی ــه م ب
ــه  ــه مدرس ــار ب ــال اختی ــازمانی و انتق ــز س تمرک
ــوزش  ــت در آم ــی تربی ــون اصل ــوان کان ــه عن ب
ــن  ــاور م ــرد: ب ــه ک ــت. وی اضاف ــرورش اس و پ
ــه  ــت ک ــن اس ــتادی ای ــوزه س ــم در ح و همکاران
تربیــت بایــد در مدرســه اتفــاق بیفتــد و مــا 
ــم  ــه داری ــرای مدرس ــتیبان کننده را ب ــش پش نق

ــت. ــه اس ــدم، مدرس ــط مق و خ
ــال های  ــت: در س ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم  وزی
گذشــته بــه دالیــل مختلــف ایــن نقــش تغییــر 
ــر از اداره  کــرده و حــوزه ســتادی نقشــش مهم ت

کل و اداره  کل مهم تــر از ادارات منطقــه بــوده و 
ــده اند.  ــه ش ــر از مدرس ــم مهم ت ــا ه آن ه

ــوز  ــه هن ــم ک ــول ه ــند تح ــه داد: در س وی ادام
نتوانســته ایم ایــن موضــوع را کامــل اجرایــی 
کنیــم بــر ایــن مســئله تاکیــد شــده کــه تفویــض 
اختیــار و ســپردن کار تربیــت بــه مدرســه اســت. 
ــه شــرط  ــه بعــدی ک ــرد: نکت ــه ک ــی اضاف بطحای
ــی  ــتقرار و طراح ــت، اس ــیر اس ــن مس الزم در ای
ــا  ــدارس اســت؛ م ــت در م ــن کیفی ــام تضمی نظ
ــی  ــود تاش های ــا وج ــرورش ب ــوزش و پ در آم
کــه صــورت گرفتــه یــک نظــام کنتــرل و تضمیــن 
کیفیــت نداریــم و شــهروندان، درجــه و رتبــه 
کیفیــت مــدارس را نمی داننــد؛ وقتــی صحبــت از 
ــون  ــه اکن ــه ای اســت ک کیفیــت می شــود، فاصل
ــا وضعیــت مطلــوب داریــم و شــهروندان حــق  ب
دارنــد فاصلــه مــدارس بــا نقطــه مطلــوب را 

ــد.  بدانن
وی افــزود: شــاخص های کمــی را بــرای کیفیــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــم و ب ــف کنی ــد تعری ــی بای آموزش
ــه،  ــرار گرفت ــه در آن ق ــر مدرس ــه ه ــه ای ک منطق
ــازه  ــودش در ب ــی خ ــت قبل ــا موقعی ــه ب مدرس
ــاط  ــد نق ــه مقایســه شــود؛ بای ــی ســه ماه زمان
ــاط  ــم و نق ــر کنی ــرفت ها را منتش ــوت و پیش ق
ضعــف را پشــتیبانی کنیــم و بتوانیــم بــه تدریــج 
ــرای افزایــش کیفیــت مــدارس  ایــن گام هــا را ب

ــم. برداری

ــی  ــاح ســامانه فرزندخواندگ ــس ســازمان بهزیســتی از افتت رئی
ــن متقاضــی  ــن ســامانه زوجی ــاح ای ــا افتت ــت: ب ــر داد و گف خب
ــام  ــی ثبت ن ــرای فرزندخواندگ ــد ب ــته می توانن ــر از گذش راحت ت

کننــد.
ــی  ــامانه فرزندخواندگ ــت: س ــی گف ــنی بندپ ــیروان محس  انوش
امــروز افتتــاح شــد و ایــن طــرح بــه صــورت پایلــوت در تهــران 
انجــام می شــود و پــس از گذرانــدن فــاز آزمایشــی بــه ســرعت 

در سراســر کشــور اجرایــی خواهــد شــد. 
ــروه از  ــه گ ــرای س ــامانه ب ــن س ــزود: ای ــی اف ــنی بندپ محس
متقاضیــان راه انــدازی شــده؛ اول افــرادی کــه بچــه دار نمی شــوند، 
ــوم  ــه س ــد و در مرحل ــد دارن ــک فرزن ــه ی ــی ک دوم خانواده های
نیــز دختــران مجــرد می تواننــد بــرای ثبت نــام و تقاضــای 

ــد.  ــدام کنن ــامانه اق ــن س ــی در ای فرزندخواندگ
وی گفــت: افتتــاح ســامانه فرزندخواندگــی از مراجعــات حضوری 

و بروکراســی اداری جلوگیــری می کنــد و متقاضیــان راحت تــر از 
گذشــته می تواننــد روال فرزندخواندگــی را طــی کننــد. 

ــش از ۷۵  ــر بی ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــی تاکی ــنی بندپ محس
ــن  ــا امی ــتند و م ــت هس ــتی بدسرپرس ــودکان بهزیس ــد ک درص
موقــت آن هــا هســتیم کــه بــه صــورت موقــت می توانیــم 
سرپرســتی آن هــا را واگــذار کنیــم؛ امــا ایــن کــودکان متقاضــی 

ــد.  ــردم ندارن ــان م ــادی در می زی
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر واگــذاری فرزنــد بــه خانواده هــای 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــه نس ــرد ک ــان می ب ــاه زم ــه م ــی س متقاض

ــت.  ــده اس ــر ش کوتاه ت
وی دربــاره بیمــه اجتماعــی زنــان سرپرســت خانــوار نیــز گفــت: 
تاکنــون ۶۰ هــزار زن سرپرســت خانــوار در شــهرها و ۵۰ هــزار نفــر 
نیــز در روســتاها تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار گرفته انــد 

و ســعی داریــم تعــداد آن هــا را افزایــش دهیــم.

ــرم در روســتامهدها  ــذای گ ــده غ ــع وع ــه توزی ــاه ب ــر رف وزی
ــرد و گفــت: امســال تمامــی اســتان های محــروم  اشــاره ک

ــد.  ــرار می گیرن ــرح ق ــن ط ــش ای ــت پوش تح
ــتمری  ــت مس ــه پرداخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ربیع عل
و  امــداد  )کمیتــه  حمایتــی  دســتگاه های  مددجویــان 
ســازمان بهزیســتی( بــر اســاس مصوبــه مجلــس در حــال 
انجــام اســت، اظهــار کــرد: هیــچ تغییــری در رونــد مصوبــه 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت یارانــه بــه گروه هــای هــدف تحــت 
پوشــش دســتگاه های حمایتــی بیــان کــرد: هم اکنــون 
تمامــی ایــن افــراد یارانــه نقــدی خــود را دریافــت می کننــد. 
ربیعــی بــا اشــاره بــه پرداخــت یارانــه بــه افــراد مجهول الهویه 
بیــان کــرد: در ســال های گذشــته در ایــن زمینــه مشــکاتی 
ــم از طریــق ســامانه مشــکات  ــا داری وجــود داشــته کــه بن

را حــل کنیــم.
ــت  ــوص حمای ــی درخص ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
وزارت رفــاه از افــراد بی پنــاه، زنــان سرپرســت خانــوار و 
ــات  ــه اقدام ــن زمین ــزود: در ای ــی اف ــودکان کار و خیابان ک
ــد  ــه خواه ــده و ادام ــروع ش ــته ش ــت گذش ــی در دول خوب
داشــت. بــه گفتــه ربیعــی، تهیــه بســته های درمانــی بــرای 
گروه هــای  بــه  وام  پرداخــت  آســیب دیده،  گروه هــای 
خــاص و همچنیــن فراهــم کــردن حضــور کــودکان بازمانــده 

از تحصیلــی بخشــی از برنامه هــای وزارت رفــاه اســت.
وی همچنیــن بــه توزیــع وعــده غــذای گــرم در روســتامهدها 
ــرد و گفــت: امســال تمامــی اســتان های محــروم  اشــاره ک

تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار می گیرنــد.
وزیــر رفــاه افــزود: در ایــن طــرح یــک وعــده غذایــی گــرم در 

اختیــار کــودکان دچــار ســوء تغذیه قــرار می گیــرد.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

افزایش موانع بر سر راه تربیت

توزیع وعده غذای گرم در روستامهدهاافتتاح سامانه فرزندخواندگی



پیامرباعظم)ص(میفرمایند:
نیاَواآلِخَرِةَمَعاجَلهِل الدُّ نیاَواآلِخَرِةَمَعالِعلِمَوَشرُّ َخیُرالدُّ
خیردنیاوآخرتبادانشاستوشّردنیاوآخرتبانادانى.

زندگیامروز سه شنبه 28 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 531 روزنامه
دریچه

 آیین اهدای پرچم متبرک به ۵۰۰ هیئت مذهبی سراسر کشور در 
صحن جامع رضوی - عکس: مهر

 تظاهرات صدها خاخام معترض به سربازی اجباری در مناطق 
اشغالی فلسطین، به درگیری آن ها با پلیس و دستگیری 8 تن در 

جریان این تظاهرات در قدس و نواحی همجوار منجر شد.

 بمب کشف شده در نجف آباد که حاوی دو پوند )حدود ۹۰۰گرم( 
ماده منفجره تی ان تی بود، خنثی شد. 

  چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان نفتی - عکس: ایرنا 

 درمان پناهجویان روهینگیا در بنگالدش  

 مراسم اربعین شهید حججی و بزرگداشت ۳۰۰ شهید 
مدافع حرم در قم - عکس: میزان  

جدول سودوکو - شماره 89

حدیث روز

کارتون - برای نخستین بار تیم ملی والیبال ایران به مقام سوم جام قهرمانان بزرگ جهان دست یافت

اصول کافی - جلد چهارم - صفحه 125
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آلودیگ هوا و دوچرخه
خدا بیامرْز بابام یه دوچرخه 28 هرکوِلس داشت، اِز دورونو عهدی جوونی باباش 

که َجخ حاال ارث رسیِدس به من.

ملتفــت شــدین چیطــور شــد؛ ینــی ایــن دوچرخــه هرکوِلــِس زبون بســته وا، ســه نســِلس 

شــد  اِگــه  فکــرم  تــو  مــن  حــاال  امــا  نداشــِتس؛  هیــچ خرجــی ام  حــاال  تــا  مــاس؛  پــا  زیــری 

َرفِتــس. ســاب  ُیخده چــی  کــه  چــون  کونــم؛  عــوض  خورجینشــا 

بِگِذریــم ... یــادم می یــاد بِچــه بــودم، آقاجونــم َدم َدمــا مردنــش بــه بابــام می گفــت: »بابــا اِز 

ایــن دوچرخــه وا غافــل نشــو؛ ایــن یــه چیــزی خیلــی ُخبِیــس.«

اوروز مــن بِچــه بــودم، عقلــم بــه ایــن چـیـزا َقــد نیمــی داد؛ امــا حــاال می فهمــم خــدا بیامــرز 

َچَقــده ـسـرش می شــد. انــگاری ایــن هــوا و روزگار اَمــروزو، اون روز دیــده بــود. می دونیــد 

ـچـرا اینــو می گــم؟!

واســه اینکــه اِگــه وســیله  ای رفــت و اومــد، ِهمیــن دوچرخــا 

بــود، آســمونی شــهرمون مثلــی ِقدیمــا آبــی بــود، اُ هــوام 

بــود،  را  بــه  مرتــب  ورزشــمونم  نبــود،  آلــوده   اینقــده 

اُ بخشایی سی سی یو و آی سی یو بیمارستانام ُپر نبود.

خوشــگو  و  خــوش رو   ... باریــِکّل  شــدین؟  ملتفــت 

َنِشــد. کــم  عزتتــون  باشــید، 
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