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کابوس در ابوظبی
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غوغای شهید جوان 

معاون وزیر امور خارجه:
آمریکا دنیا را به مسابقه سالح های 

هسته ای دعوت می کند
عباس عراقچی با بیان اینکه آمریکا دنیا را به مسابقه 
سالح های هسته ای دعوت می کند، گفت: دنیا بیش 

از این پایبند نبودن ...

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
 دستور  رئیس جمهور 

برای ارزانی بعضی کاالها
محمد شریعتمداری از درخواست رئیس جمهور مبنی 
بر رسیدگی سریع به وضعیت کاالهایی که بیش از 

20 درصد افزایش قیمت...

امر به معروف و نهی از منکر 
از  از منکر  دو فریضه مهم امر به معروف و نهی 
السالم  امام حسین علیه  قیام  اصلی  انگیزه های 
تأکید  آن  بر  فرمایشاتشان  در  مکرر  که  است 
فرموده اند، لذا مبارزه با منکراتی که حکومت اموی 
جامعه  در  آن  گسترش  و  پیدایش  اصلی  عامل 
اسالمی بود یکی از اهداف  قیام امام حسین)ع( به 
شمار می رود. زیرا در کلمات امام)ع(، به طور مکرّر 
از دو فریضه مهمّ امر به معروف و نهى از منکر به 
عنوان یکى از انگیزه هاى اساسى این نهضت بزرگ 
یاد شده است. به راستى امام حسین علیه السالم 
را باید قهرمان میدان این دو واجب الهی دانست. 
آن حضرت بر امر به معروفِ قلبى و زبانى اکتفا 
ننمودند بلکه عمل به آن را نیز به منتهاى اوج خود 

رساندند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 استقبال پرشور مردم اصفهان 
از پیکر مطهر شهید حججی
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کوتاه از سیاست
 یک بانوی کرد سنندجی 

معاون وزیر کشور می شود 
ــور و  ــر کش ــاون وزی ــوان مع ــه عن ــجادی ب ــا س ژی
رئیــس مؤسســه آموزشــی و علمــی و کاربــردی وزارت 

کشــور منصــوب خواهــد شــد 
رحمانــی فضلــی قــرار اســت در روزهــای آینــده، 
ژیــا ســجادى را بــه عنــوان معــاون خــود و رئيــس 
ــور  ــردى وزارت كش ــى كارب ــى علم ــه آموزش مؤسس
ــر  ــال حاض ــت؛ وی در ح ــی اس ــوب کند.گفتن منص
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت.

وی متولد سنندج و از هموطنان کرد است.

روابط نزدیک ایران و ترکیه 
موجب نگرانی اسرائیل است 

رژیــم  داخلــی  امنیــت  مطالعــات  مؤسســه 
صهیونیســتی هشــدار داد تحــوالت اخیــر منطقه ای که 
ــده  ــه در آن مشــارکت داشــته اســت، تأمین کنن ترکی
منافــع اســرائیل نیســت. ایــن مؤسســه در گــزارش 
اخیــر خــود، بــه طــور خــاص بــه مــواردی اشــاره کــرد 
ــران  ــه و ای ــه در آن نزدیکــی هــر چــه بیشــتر ترکی ک
مشــاهده مــی شــود. بــه عنــوان مثــال حمایــت آنکارا 
ــی  ــا کشــورهای عرب ــرا ب ــه اخی ــی ک از قطــر در بحران
پیــدا کــرده اســت، روابــط بســیار ضعیــف و متزلــزل 
ــه  ــکارا علی ــری آن ــع گی ــا موض ــر و ی ــا مص ــه ب ترکی
اســرائیل در حوادثــی کــه در مســجداالقصی روی داد، 

ــو هســتند. ــی تــل آوی ــرای نگران همگــی دلیلــی ب

اینترپل عضویت فلسطین را 
پذیرفت 

بــا رأی مثبــت بیــش از یــک ســوم کشــورهای عضــو 
ــاد  ــن نه ــت ای ــه عضوی ــل، فلســطین رســمًا ب اینترپ

ــد.  ــی درآم بین الملل
در نشســت اعضــای ســازمان پلیــس بین الملــل 
ــوم  ــک س ــد، ی ــزار ش ــن برگ ــته در پک ــه روز گذش ک
از کشــورهای عضــو اینترپــل بــه عضویــت فلســطین 
ــد.  ــت دادن ــی رأی مثب ــن الملل ــازمان بی ــن س در ای
ــری  ــر روی حســاب کارب ــه ب ــه ای ک ــل در بیانی اینترپ
ــور  ــت: کش ــده، آورده اس ــر ش ــازمان منتش ــن س ای
ــی از  ــون یک ــم اکن ــلیمان ه ــر س ــطین و جزای فلس

ــتند. ــل هس ــای اینترپ اعض

ورود کاروان انسان  دوستانه ایران 
به دیرالزور سوریه 

ــا  ــران ب ــای انسان دوســتانه ای ــل کمک ه کاروان حام
بیــش از 40 ُتــن از کمــک هــای غذایــی و کتاب هــای 

درســی و لبــاس، وارد دیرالــزور شــد.
ــزور ضمــن  ــر ال محمــد ابراهيــم ســمره اســتاندار دی
قدردانــی از ملــت ایــران بــه دلیــل حمایــت از ملــت 
ســوریه گفــت: قــرار اســت ایــن کمک هــا میــان همــه 
اهالــی دیــر الــزور توزیــع شــود. الزم بــه ذکــر اســت، 
ــوری  ــتانه جمه ــای انسان دوس ــن کاروان کمک ه اولی
اســامی ایــران حامــل بیــش از 1000 ُتــن مــواد غذایی 
و دارویــی و لبــاس بــود کــه هفتــه گذشــته بــه 

دیرالــزور ارســال شــد.

 آمانو: کره شمالی 
با ایران متفاوت است

مدیــرکل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی: موضوع 
کــره شــمالی بــا ایــران کامــاً متفــاوت اســت، البتــه 

در برجــام دیپلماســی نتیجــه داد.
آمانــو در گفــت و گــو بــا رویتــرز بــار دیگــر تکــرار کــرد 
کــه ایــران تعهــدات خــود در برجــام را اجــرا مــی کنــد 
ــه طــور منظــم  و دسترســی های تکمیلــی در ایــران ب
پیــش مــی رود. وی گفــت: دسترســی های تکمیلــی 
بــدون مشــکل در جریــان اســت و تعداد دسترســی ها 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان ــت. مدی ــاال اس ب
اتمــی در خصــوص اینکــه آیــا اجــرای موفقیــت آمیــز 
ــد مشــوق حــل و فصــل  ــق هســته ای مــی توان تواف
سیاســی در مــورد کــره شــمالی باشــد، گفــت: ایــن دو 
وضعیــت کامــاً متفــاوت هســتند. البتــه نمــی گویــم 
کــه هیــچ مقایســه  ای در کار نیســت؛ زیــرا در مــورد 

برجــام، دیپلماســی نتیجــه داد.

زنان عربستان 
حق رانندگی پیدا می کنند

بــا صــدور دســتور پادشــاه، قوانیــن رانندگی عربســتان 
ســعودی تغییــر می کنــد و زنــان نیــز می تواننــد 
ماننــد مــردان گواهینامــه رانندگــی بگیرنــد. بــر ایــن 
اســاس، وزرای دولــت قــرار اســت ظــرف ۳0 روز 
ــک ســلمان از  ــد و دســتور مل ــاده کنن گزارشــی را آم
مــاه ژوئــن اجــرا خواهــد شــد. شــاهزاده خالــد بــن 
ــکا آن را »روزی  ــور در آمری ــن کش ــفیر ای ــلمان س س
ــان  ــت در زم ــی درس ــزرگ« و »تصمیم ــی و ب تاریخ
ــه  ــان نیــازی ب مناســب«خواند. او تأییــد کــرد کــه زن
ــوزش  ــرای آم ــرد ب ــتان م ــازه از سرپرس ــن اج گرفت
رانندگــی ندارنــد و مــی تواننــد هرجــا بخواهنــد برونــد

 کشته شدن بیش از 
۴۰۰ سودانی در جنگ یمن

»محمــد حمــدان حمیدتــی« فرمانــده نیروهــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــودان ب ــش س ــریع ارت ــتیبانی س پش
ــه  ــگ علی ــور در جن ــن کش ــای ای ــارکت نیروه مش
یمــن در کنــار نیروهــای یمنــی، ســعودی، اماراتــی و 
بحرینــی، گفــت کــه 412 نفــر از ایــن نیروهــا از جملــه 

14 افســر کشــته شــده اند.
حمیدتــی در مصاحبــه بــا روزنامــه »الجریــده« 
ــه  ــان ســودانی در 40 جبه ــه نظامی ــزود ک ســودان اف
مشــارکت داشــتند و تعــداد زخمی هــای ارتــش نیــز 
ــر  ــد براب ــا چن ــق مشــخص نیســت ام ــور دقی ــه ط ب
ــر  ــته »عم ــن گذش ــخ 2۳ ژوئ ــت. در تاری کشته هاس
ــدادی از  ــر تع ــودان از قب ــور س ــیر« رئیس جمه البش
ــگ یمــن کشــته و  ــه در جن ــن کشــور ک ــان ای نظامی
ــن  ــه دف ــع در مدین ــتان های البقی ــی از قبرس در یک

ــرد. ــد ک ــده اند، بازدی ش

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

   امر به معروف و نهی از منکر 
و باالتریــن مرحلــه عملــى آن را بــه انجــام رســاندند، 
و بــا شــجاعتى وصف ناپذیــر بــه همــگان اعــام 
ــُر  ــْم َیِصب ــْن کاَن ِمْنکُ ــاُس! َفَم ــا الّن َه ــد: »َایُّ فرمودن
ِه، َفْلَیُقــْم َمَعنــا َو  ــْیِف، َو َطْعــِن االَِســنَّ َعلــى َحــدِّ السَّ
ــا«؛ )اى مــردم! هــر کس از شــما در  اِالَّ َفْلَیْنَصــرِْف َعنَّ
برابــر تیــزى شمشــیر و زخــم نیــزه هــا شــکیبا اســت، 
بــا مــا بمانــد و االّ از مــا جدا شــود!!(. مطابــق روایات، 
ــن و  ــود( عالى تری ــاى خ ــیر )در ج ــا شمش ــام ب قی
پرفضیلت تریــن مرحلــه از مراحــل امــر بــه معــروف و 
نهــى از منکــر اســت که امــام حســین)علیه الســام( 
بــه آن اقــدام کــرد. امــام حســین)علیه الســام( نــه 
تنهــا بــا ســخنانش بــه افشــاى جنایــات بنــى امّیــه 
پرداخــت کــه بــا شمشــیر بــر ضــّد آنــان بــه مبــارزه 
ــن  ــرد و ای ــاى جــان ایســتادگى ک ــا پ برخاســت و ت
حرکــت خویــش را »امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر 
و اصــاح امــور جامعــه« نامیــد و در بیــان و ســخنان 
خویــش، بــه طــور مکــّرر از ایــن فریضــه بــزرگ یــاد 
ــا صراحــت، یکــى از انگیزه هــاى حرکتــش  کــرد، و ب
را احیــاى همیــن امــر مهــم شــمرد. بــه چنــد نمونــه 
از ســخنان آن حضــرت اشــاره مــی کنیــم: آن حضرت 
ــع  ــان جم ــه، در می ــت معاوی ــل از هاک ــال قب دو س
ــّدس  ــرزمین مق ــاردر س ــن و انص ــادى از مهاجری زی
»منــا«، طــّى یــک خطابــه بســیار مهــم، سرشناســان 
ــامحه و  ــبب مس ــه س ــامى آن روز را ب ــه اس جامع
ســهل انگارى نســبت بــه فریضــه امــر بــه معــروف و 
نهــى از منکــر در اصــاح امــور جامعــه، مــورد مامــت 
و ســرزنش قــرار داد و فرمــود: چــرا از نکوهشــى 
کــه خداونــد نســبت بــه علمــاى یهــود فرمــوده 
ــْوالَ  ــود: »َل ــه فرم ــد؟ آنجــا ک ــد نمــى گیری اســت پن
ــوَن َواالَْحَبــاُر َعــْن َقْولِِهــُم ااِلْثــَم َوَاکِْلِهْم  بَّانِیُّ َیْنَهاُهــُم الرَّ
ــْحَت«؛ )چــرا علمــاى یهــود، مــردم را از ســخنان  السُّ
گنــاه آلــود و خــوردن حــرام نهــى نمى کردنــد(. آنــگاه 
ــود: »َو  ــن فرم ــه چنی ــام( در ادام ــه الس امام)علی
اِنَّمــا عــاَب هللُا ذلِــَک َعَلْیِهــْم، الَنُِّهــْم کاُنــوا َیــَرْوَن ِمــَن 
ِذیــَن َبْیــَن َاْظُهرِِهــُم اْلُمْنکـَـَر َو اْلَفســاَد، َفــا  َلَمــِه الَّ الظَّ
ــَک«؛ )خداونــد تنهــا از ایــن جهــت  َیْنَهْوَنُهــْم َعــْن ذلِ
ــا چشــم خــود  بــر آنهــا عیــب مــى گیــرد کــه آنهــا ب
ــى  ــد ول شــاهد زشــتکارى و فســاد ســتمکاران بودن
ــان را  )هیــچ عکس العملــى نشــان نمــى دادنــد و آن
نهــى نمى کردند(.همچنیــن امــام)ع( در نامــه اى بــه 
ــه خــدا ســوگند  ــه! ب معاویــه مى نویســد: »اى معاوی
ــم، مى ترســم  ــرد نمــى کن ــو نب ــا ت ــه االن ب ــن ک از ای
در پیشــگاه الهــى مقّصــر باشــم«. یعنــى مــن دنبــال 
ــتیزم. در  ــو بس ــا ت ــا ب ــتم ت ــبى هس ــت مناس فرص
ــى  ــه، زمان ــد از هاکــت معاوی فرصــت دیگــری و بع
کــه امام)علیــه الســام( از ســوى والــى مدینــه بــه 
بیعــت بــا یزیــد فراخوانــده شــد، امام)علیه الســام( 
بــه شــّدت بــر آشــفت و آن را مــردود شــمرد و 
شــبانگاه بــه ســوى روضــه شــریف نبــوى رفته بــه راز 
و نیــاز پرداخــت و در آن نیایــش خالصانــه بــه درگاه 
َک  الهــى چنیــن عرضــه داشــت: »َالّلُهــمَّ هــذا َقْبــُر َنِبیِّ
ــَک  د)صلــى هللا علیــه وآلــه( َو َاَنــا اْبــُن ِبْنــِت َنِبیِّ ُمَحمَّ
ــمَّ  ــَت، َالّلُه ــْد َعِلْم ــا َق ــرِ م ــَن االَْم ــی ِم ــْد َحَضَرنِ َو َق
اِنِّــی ُاِحــبُّ اْلَمْعــُروَف َو ُاْنِکــُر اْلُمْنِکــَر... «؛ )خداونــدا! 
ــه(  ــه وآل ــى اللهعلی ــو محّمد)صل ــر ت ــر پیامب ــن قب ای
و مــن هــم فرزنــد دختــر او هســتم، از آنچــه بــراى 
مــن پیــش آمــده تــو آگاهــى، خداونــدا! مــن 
ــزارم!(. در  ــر بی ــته و از منک ــت داش ــروف را دوس مع
واقــع امام)علیــه الســام( انگیزه هــاى اصلــى قیــام 
ــار  ــم در کن ــاه، آن ه ــه کوت ــن جمل ــش را در ای خوی
مرقــد پــاک جــّد بزرگوارش)صلــى هللا علیــه و آلــه( 
ــه  ــت و آن را ب ــان داش ــا بی ــن مکان ه در مقّدس تری
ســینه تاریــخ ســپرد. در جــای دیگــر و بعــد از آن کــه 
مســلم بــن عقیل)علیــه الســام( ســفیر آن حضــرت 
ــر و  ــا مک ــاد ب ــن زی ــاى اب ــط نیروه ــه، توّس در کوف
ــت  ــس او وارد گش ــه مجل ــد و ب ــتگیر ش ــه دس حیل
ــاخت، آن  ــزى س ــه فتنه انگی ــم ب ــلم را مّته و او، مس
ــْم  حضــرت در پاســخ گفت:»مــا لِهــذا آَتْیــُت، َو لِکنَّکُ
ــْم  ــُروَف... َفَاَتْیناُه ــُم اْلَمْع ــَر، َو َدَفْنُت ــُم اْلُمْنکَ َاْظَهْرُت
اْلُمْنکَــِر«؛  َعــِن  َنْنهاُهــْم  َو  ِباْلَمْعــُروِف،  لَِنْاُمَرُهــْم 
ــه  ــى ب ــى گوی ــو م ــه ت ــا ک ــن چیزه ــراى ای ــن ب )م
کوفــه نیامــدم، بلکــه شــما منکــرات و زشــتى هــا را 
ــد...  ــن کرده ای ــا را دف ــى ه ــروف و خوب ــر و مع ظاه
پــس مــا بــه پــا خواســتیم تــا مــردم را بــه معــروف 
دعــوت کنیــم و از منکــرات دور ســازیم(. در ایــن 
قســمت از کام امــام خمینــی)ره( بهــره می جوییــم 
کــه در ایــن بــاره فرموده انــد:   »اینکــه حضــرت 
ابی عبدهللا)علیه الســام( نهضــت و قیــام کــرد بــا 
عــدد کــم در مقابــل این]حکومــت یزیــد[ بــرای ایــن 
ــتنکار  ــه اس ــت ک ــن اس ــف م ــد تکلی ــه گفتن ــود ک ب
کنــم، نهــی از منکــر کنم«. یــا فرمودنــد:   »انگیــزه ایــن 
بــوده اســت کــه معــروف را اقامــه و منکــر را از بیــن 
ــات همــه از منکــرات اســت جــز خــط  ــرد، انحراف بب
مســتقیم توحیــد هــر چــه هســت منکــرات اســت، 
ــرت  ــع حض ــه تاب ــا ک ــرود و م ــن ب ــد از بی ــن بای ای
سیدالشــهدا هســتیم بایــد ببینیــم کــه ایشــان چــه 
ــزه اش  ــش انگی ــتند، قیام ــی داش ــی در زندگ وضع
ــن  ــد از بی ــری بای ــر منک ــه ه ــود، ک ــر ب ــی از منک نه

ــرود مــن جملــه قضیــه حکومــت جــور«.  ب

ســردار سرلشــکر پاســدار قاســم ســلیمانی در 
جمــع عــزاداران حســینی در محفــل رزمندگان 
ــور در  ــه حض ــان اینک ــا بی ــان ب ــام اصفه اس
اجتماعــات اصفهــان و بــا خصوصیــات مــردم 
ایــن شــهر بــرای هرکــس شــرف و افتخــاری 
ــا در  ــه م ــت: هم ــار داش ــت، اظه ــزرگ اس ب
ــوادث 40  ــه ح ــاب و در هم ــن انق ــتر ای بس
ــد از انقــاب، پیروزی هــای خــود را  ســال بع

مدیــون امــام حســین)ع( هســتیم.
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
ــام  ــون ام ــا مدی ــاب م ــه »انق ــراز اینک ــا اب ب
حســین)ع( اســت«، گفــت: نحــوه شــهادت 
شــهید بزرگــوار محســن حججــی یــک نمونــه 
کوچکــی از مصیبــت بزرگــی بــود کــه در کربــا 
رخ داد و همــه ســطوح جامعــه مــا را متحــول 

کــرد.
 نمی توان صحنه جنگ را بدون 

شهیدان کاظمی و همت دید
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران بــا 
ــت:  ــدس گف ــاع مق ــه دف ــت هفت گرامی داش
ــه  ــاع مقــدس ب ــرات دف ــان ســتون فق اصفه
شــمار مــی رود، و ایــن نکتــه دلیــل نخســت 
حجــم حضــور رزمنــدگان و شــهدای ایــن 

اســتان اســت، بنابرایــن اصفهــان نقــش 
کلیــدی و محــوری در دفــاع مقــدس داشــت 
و جنــگ را نمی تــوان بــدون ایــن اســتان 

ــرد. ــرض ک ف
ایــن حجــم  و  افــزود: کنــار حمایــت  وی 
در  اصفهــان  محــوری  نقــش  ایثارگــری، 
هرگــز  اســت،  مطــرح  جنــگ  مدیریــت 
ــین  ــام حس ــهید واالمق ــش ش ــود نق نمی ش
خــرازی را در جنــگ نادیــده گرفــت، نمی تــوان 
صحنــه جنــگ را بــدون شــهیدان کاظمــی، 
صفــوی،  میثمــی،  ردانی پــور،  همــت، 

دیــد. و...  محاتــی  علیرضایــی، 
وی بــا بیــان اینکــه »فرهنــگ دفــاع مقــدس 
در کشــور مــا پایه گــذاری شــده اســت«، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن پرســش مطــرح 
ــرد  ــک کارک ــدس ی ــاع مق ــا دف ــه آی اســت ک
ــه دشــمن را شکســت  ــود ک ــًا نظامــی ب صرف
ــی  ــال عدم آمادگ ــز در ح ــن نی ــه ای داد، البت
ــود،  ــی نب ــگ، کار کم ــاز جن ــا در آغ ــور م کش
چراکــه بعــد از آن کشــورهای بســیار دیگــری 

به مــدد دشــمن آمدنــد.
 نگاه ما باید متناسب با نگاه رهبر 

انقالب باشد

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا اشــاره بــه 
کارکــرد دوم جنــگ گفــت: اینکــه برخــی 
ــگ  ــون جن ــط پیرام ــح و غل ــات ناصحی بیان
ــث از  ــت، بح ــرآور اس ــود تأث ــرح می ش مط
اینکــه دشــمن در آخــر جنگ چه لشــکرهایی 
داشــت صحیــح نیســت، مــا تابــع امــام)ره( 
ــود و  ــی ب ــدر و حکیم ــان مقت ــم، او انس بودی
ــون  ــا کســی رودربایســتی نداشــت کــه اکن ب
ــود. ــرح می ش ــی مط ــای این چنین صحبت ه

وی تصریــح کــرد: نــگاه مــا بایــد متناســب 
بــا نــگاه رهبــر انقــاب باشــد، نــگاه ایشــان 
بــه جنــگ را بایــد دیــد، نــگاه رهبــر معظــم 
انقــاب بــه جنــگ نگاهــی بــا معارف اســت،  
ــارف را توســعه داده  ــن مع ــد ای ــز بای ــا نی م
ــا  ــی ب ــراد سیاس ــه اف ــا ک ــث کم به و مباح
ــی  ــرده و برخ ــرح ک ــی مط ــراض سیاس اغ
ایــن وادی می کشــانند  بــه  ناآگاهانــه  را 
چنیــن  طــرح  جــای  نکنیــم،  مطــرح 
شــبهاتی در جامعــه مــا وجــود نــدارد و بایــد 
ــائل  ــن مس ــه ای ــون ب ــرا تلویزی ــید چ پرس

می پــردازد.
ســردار ســلیمانی در بیان نکاتــی از اثرگذاری 
دفــاع مقــدس بــر جامعــه مــا گفــت: نقــش 
لیبرال هــا در ابتــدای جنــگ وجــود داشــت، 
در  افــرادی  و  بنی صــدر  ماننــد  عنصــری 
دولــت او اوضاعــی ایجــاد کــرده بودنــد کــه 
مشــکات زیــادی را در شــکل گیری مبــارزه 

علیــه دشــمن ایجــاد کــرد.
ــا  ــه م ــزود: آنچــه ســبب شــد جامع وی اف
و  فاصلــه گرفتــه  از جامعــه طاغــوت زده 

ــاع  ــد دف ــوع کن ــی رج ــای دین ــه ارزش ه ب
انقابــی  تفکــر  توفیــق  بــود،  مقــدس 
ــی را  ــر لیبرال ــا تفک ــردم م ــد م ــب ش موج

ــد. ــس بزنن پ
ــداران  ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــده نی فرمان
اینکــه »دفــاع مقــدس  بــر  تأکیــد  بــا 
ــه  ــی جامع ــای دین ــت الیه ه ــب تقوی موج
مــا شــد«، گفــت: معارفــی کــه در ایــن 
راســتا بــه جامعــه رســوخ می کــرد معــارف 
دینــی بــود، مــورد ســوم نیــز تحــول معنــوی 
در رشــد اخــاص و نــوع مدیریــت جبهــه ای 

ــود. ــیجی ب و بس

وی ادامــه داد: چفیــه ای کــه رهبــر انقــاب 
برنامه هــای  حتــی  برنامه هــا  همــه  در 
نشــان دهنده  دارنــد  خــود  بــا  رســمی 
چــه  و  اســت  بســیجی  تفکــر  همیــن 
تبلیغــی باالتــر از ایــن اســت، ایــن فرهنــگ 

دارای قدســیت اســت.

ــا  ــام راحــل باره ــه ام ــادآوری اینک ــا ی وی ب
بیــان کردنــد کــه مقصــد مــا مکتــب ماســت، 
تصریــح کــرد: امــام راحــل بــا دقــت، همــه 
ســطوح جنــگ را در نظــر داشــت و روح 
دینــی را بــه وجــد مــی آورد، شــهید حججــی 
ــط  ــیم خ ــه او ترس ــد بلک ــهید نش ــط ش فق
کــرد و ایــن را از مکتــب عاشــورا یــاد گرفتــه 

بــود.
ــمن  ــرد: دش ــه ک ــلیمانی اضاف ــکر س سرلش
قــدرت  امــا  کــرد  ایجــاد  را  داعــش 
جمهــوری اســامی بــا آن بــه مقابلــه آمــد، 
ــه  ــان را ب ــاه لبن ــردم بی گن ــا م دشــمن باره
ــال 2006  ــا در س ــید ام ــون کش ــاک و خ خ
جمهــوری اســامی پــوزه آنهــا را بــه خــاک 
ــامی ــی و اس ــدرت مذهب ــن ق ــید و ای  کش

 است.
ــاش  ــه ت ــن هم ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
بــرای ایجــاد فتنــه مذهبــی شــیعه و ســنی 
ــه  ــر ب ــاب ام ــم انق ــر معظ ــام داد، رهب انج
ــی  ــرادران دین ــروز ب ــد و ام ــتادگی کردن ایس
را  خــود  بــه  مدافــع  نزدیک تریــن  مــا 
ــوذ  ــن نف ــد، ای ــامی می دانن ــوری اس جمه
مردمــی، پایــدار و مانــدگار اســت، اگــر 
جمهــوری  بــه  نســبت  خطایــی  کســی 
ــه  ــا ب ــن توانمندی ه ــه ای ــد هم ــامی کن اس
دفــاع می پردازنــد، همــه عالــم اســامی 
ــه کــرده، ضمــن  ــن نظــام تکی ــه ای امــروز ب
ــد  ــچ غلطــی کنن ــد هی ــا نمی توانن ــه آنه اینک
و نیــازی بــه ایــن حرف هــای تکــراری و 

نیســت. بی مغــز 

ادامه از صفحه اول

رئیــس جمهــور گفــت: هــم فــداکاری 
بی نظیــر  تاریــخ  در  حســین)ع(  امــام 
ــد  ــام)ع(. بای ــت ام ــم مظلومی اســت و ه
همــه ابعــاد فرهنــگ عاشــورا و کربــا 

ــود.  ــن ش ــردم تبیی ــرای م ب
حســن  والمســلمین  حجت االســام 
جلســه  در  جمهــور  رئیــس  روحانــی 
عاشــورای  آســتانه  در  و  دولــت  هیئــت 
عاشــورای  کــرد:  تصریــح  حســینی 
ــت  ــاز اس ــا ممت ــدادی کام ــینی، روی حس
و سراســر زندگــی امــام حســین )ع( و 
ــانی  ــه انس ــرای جامع ــورا ب ــگ عاش فرهن
نجات بخــش از هــر گونــه مســیر انحرافــی 

بــه مســیر حــق اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عشــق بــه امــام 
ــورا  ــگ عاش ــا و فرهن ــین)ع( و کرب حس
شــفابخش اســت، افــزود: عاشــورا تجلــی 
مبــارزه حــق در برابــر باطــل، بــا آن شــکوه 
بــزرگ تاریخــی بــود کــه امــام حســین)ع( 
را تبدیــل بــه مظهــر اســتقامت، ایســتادگی، 
ــر قدرت هــای  شــهامت و شــجاعت در براب

ســتمگر کــرد.
روحانــی امــام حســین )ع( را مظهــر ایثــار 
ــی  ــت معرف ــا مظلومی ــوأم ب ــداکاری ت و ف
کــرد و اظهــار داشــت: هــم فــداکاری امــام 
ــت و  ــر اس ــخ بی نظی ــین)ع( در تاری حس

ــه  ــد هم ــام)ع(. بای ــت ام ــم مظلومی ه
ــرای  ــا ب ــورا و کرب ــگ عاش ــاد فرهن ابع

مــردم تبییــن شــود.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــس جمه رئی
مظهــر  تنهــا  نــه  حســین)ع(  امــام 
ایســتادگی، شــجاعت ، شــهامت و ایثــار 
ــود،  ــم ب ــوت ه ــح و فت ــام صل ــه ام بلک
ــر  ــکر ح ــه لش ــی ک ــرد: زمان ــح ک تصری
ــرار  ــین)ع( ق ــام حس ــل کاروان ام مقاب
ــه  ــن شــد ک ــع از ای ــی مان گرفــت و حت
ــر از  ــری غی ــین)ع( راه دیگ ــام حس ام
ــام  ــه ام ــر ب ــد، زهی ــه را برگزین راه کوف
پیشــنهاد کــرد کــه اگــر کار مــا بــا اینهــا 

بــه جنــگ کشــیده می شــود، امــروز 
جنــگ را شــروع کنیــم چــرا کــه تعــداد 
آنهــا کمتــر اســت و احتمــال پیــروزی و 
موفقیــت مــا خیلــی بیشــتر، تــا اینکــه 
ــر  ــراوان دیگ ــکریان ف ــم لش ــر کنی صب

ــند. ــا از راه برس آنه

روحانــی خاطرنشــان کــرد: امــام)ع( فرمــود 
»زهیــر مــن کســی نیســتم کــه آغازگــر 
ــی  ــه مهم ــی نکت ــن خیل ــم«. ای ــگ باش جن
اســت یعنــی آنجایــی کــه امــام حســین)ع( 
یــک لشــکر محــدودی در مقابلــش بــود و بــه 
ــد،  ــارزه کن ــا مب ــا آنه ــت ب ــی می توانس راحت

ــود. ــم ب ــگ نخواه ــر جن ــن آغازگ ــود م فرم
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
ــدر  ــار پ ــار امــام حســین)ع( مشــابه رفت رفت
بزرگــوار ایشــان حضــرت علــی )ع( در جنــگ 
ــود کــه ماه هــا منتظــر آغــاز جنــگ  صفیــن ب
از طــرف مقابــل شــدند، گفــت: وقتــی یــاران 
امیرالمومنیــن علــی )ع( نیــز بــه ایشــان 
می گفتنــد کــه چــرا شــما دســتور حملــه 
جنــگ  آغازگــر  مــن  فرمــود  نمی دهیــد، 
نخواهــم بــود و ایــن نــکات بــرای مــا بســیار 

ــم اســت. مه

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

عاشورا تجلی مبارزه حق در برابر باطل بود 

 بروجردی در دیدار با جمعی از 
نخبگان و خبرنگاران فرانسه:

 ایران از تمامیت ارضی عراق 
دفاع می کند 

ــامی  ــوری اس ــت: جمه ــی گف ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
ــف  ــاع نمــوده و مخال ــراق دف ــت ارضــی ع ــًا از تمامی ــران قوی ای

ــن کشــور اســت.  ــه ای تجزی
جمعــی از نخبــگان و خبرنــگاران فرانســوی، بــا عاءالدیــن 
بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــه و  ــط دو جانب ــاره رواب ــدار و درب ــس شــورای اســامی دی مجل

منطقــه ای و همکاری هــای پارلمانــی گفت وگــو کردنــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــدای ای ــردی در ابت ــن بروج عاءالدی
اســامی  جمهــوری  در  ادیــان  مســالمت آمیز  همزیســتی 
ایــران گفــت: »مجلــس شــورای اســامی در ســاختار سیاســی 
ــوردار  ــی برخ ــیار باالی ــدرت بس ــران از ق ــامی ای ــوری اس جمه
اســت و قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران فــارغ از بحث 
ــای  ــی اقلیت ه ــرای تمام ــده ب ــاب نماین ــرم انتخ ــت و ن جمعی
دینــی حــق داشــتن نماینــده در مجلــس شــورای اســامی را در 

ــه اســت«. ــر گرفت نظ
وی ادامــه داد: »امــروز جهــان بــا ایــن واقعیــت مواجــه اســت 
کــه گروهک هــای تروریســتی از جملــه داعــش در منطقــه 
ــکا و رژیــم صهیونیســتی هســتند«. زاییــده سیاســت های امری

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی در ادامــه 

ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــه سیاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــلطه گری و  ــی س ــی)ره( نف ــام خمین ــای ام ــی از رهنمون ه تأس
ســلطه پذیری اســت، گفــت : »مــا مخالــف سیاســت های غلــط 
ــا  ــوده و مخالفــت خــود را ب مدعیــان حقــوق بشــر در منطقــه ب
صــدای بلنــد فریــاد می زنیــم، هرچنــد کــه هزینــه آن را در طــول 

ــم «. ــت کرده ای ــخ پرداخ تاری
وی بــه بحــران یمــن بــه عنــوان ظلــم همیشــه پایــدار در تاریــخ 
ــه  ــت ک ــب اس ــای تعج ــه داد: » ج ــرد و ادام ــاره ک ــه اش منطق
ــیده  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــن ب ــاه در یم ــان بی گن ــزاران انس ه
می شــوند و در مقابــل واکنــش مدعیــان حقــوق بشــر ســکوت 

ــع اســت«. ــن فجای ــر ای در براب
ــال  ــور فع ــی دو کش ــرویس های اطاعات ــت: »س ــردی گف بروج

ــی  ــای امنیت ــزایی در همکاری ه ــش بس ــد نق ــوده و می توانن ب
ــد«. ــا کنن ــن ایف فی مابی

ــر  ــتان خاط ــم کردس ــراق و اقلی ــوالت ع ــه تح ــاره ب ــا اش وی ب
نشــان کــرد: »جمهــوری اســامی ایــران قویــًا از تمامیــت ارضــی 

ــه ایــن کشــور اســت«. ــف تجزی عــراق دفــاع نمــوده و مخال
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــد و  ــل متح ــازمان مل ــه س ــادآوری اینک ــا ی ــامی ب ــورای اس ش
دیگــر همســایگان عــراق از جملــه ترکیــه و ســوریه نیــز مخالــف 
ــم  ــی اقلی ــتی حام ــم صهیونیس ــا رژی ــوده و تنه ــرح ب ــن ط ای
کردســتان در برگــزاری ایــن همه پرســی اســت افــزود: »امیــدوار 
ــای  ــتفاده از راهکاره ــا اس ــراق ب ــی ع ــت ارض ــظ تمامی ــه حف ب

سیاســی موجــود هســتیم«.

#خبر_گردی
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سیاسـت

،،
ســپاه  قــدس  نیــروی  فرمانــده   
پاســداران انقــاب اســامی گفــت: 
بــه  نســبت  خطایــی  کســی  اگــر 
همــه  کنــد  اســامی  جمهــوری 
 توانمندی هــا بــه دفــاع می پردازنــد، 
همــه عالــم اســامی امــروز بــه ایــن 

اســت. کــرده  تکیــه  نظــام 

 همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را 
به رسمیت نمی شناسیم 

 آمریکا دنیا را به مسابقه 
سالح های هسته ای دعوت می کند 

جلســه غیرعلنــی مجلــس شــورای اســامی روز گذشــته 
بــا حضــور دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی برگــزار شــد. 
ــرای  ــران ب ــای شــمخانی اقدامــات ای ــن جلســه، آق در ای
جلوگیــری از برگــزاری ایــن همــه پرســی را تشــریح کــرد. 
شــمخانی در ایــن جلســه بــه نماینــدگان مجلــس گفــت: 
ایــران پیــش از همــه پرســی اتحادیــه منطقه ای متشــکل 
از عــراق، ترکیــه و ایــران را تشــکیل داد و مذاکرات فشــرده 
ای را بــا مقامــات اقلیــم کردســتان انجــام داد. همــه ایــن 
ــر و ماحظــات سیاســی انجــام شــد؛  ــا تدابی ــات ب اقدام

امــا موفقیتــی صــورت نگرفــت.
ــه ســخنانش  ــی در ادام ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
اقدامــات ایــران بعــد از همه پرســی را نیــز تشــریح کــرد. 
ــه  ــی مرحل ــزاری همه پرس ــد از برگ ــت: بع ــمخانی گف ش
ــتور کار  ــر در دس ــات دیگ ــود و اقدم ــاز می ش ــری آغ دیگ

ــرد.  ــرار می گی ق
طریــق  از  مســیر  ایــن  کــرد:  تصریــح  شــمخانی 
پیگیــری  عــراق  دولــت  و  بین المللــی  ســازمان های 
ــرای اجــرای برخــی  ــد ب ــز بای ــراق نی ــت ع می شــود. دول
اقدامــات از ســازمان های بین المللــی و کشــورهای ایــران 

و ترکیــه درخواســت هایی را انجــام دهــد.
ــراق و  ــران، ع ــن ای ــه بی ــه جانب ــرات س ــزود: مذاک وی اف
ترکیــه ادامــه دارد و همزمــان مذاکراتــی بــا گروه هــا 
ــد و  ــد ش ــام خواه ــز انج ــتان نی ــم کردس ــزاب اقلی و اح

فشــارهای تحریمــی نیــز اعمــال می شــود.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی اعــام کــرد: از اقدامــات 
ــه  ــور ب ــا کردهــا را مجب ــری مــی شــود ت ــف بهره گی مختل
ــر  ــد ه ــم می توان ــراق ه ــت ع ــد. دول ــینی کن ــب نش عق
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــام ده ــی انج ــدام نظام ــی اق ــی حت اقدام
تجزیه طلبــی در داخــل خــاک عــراق رخ داده و ایــن 
بــوده  عــراق  همه پرســی  قانــون  خــاف  همه پرســی 

ــت. اس
وی تأکیــد کــرد کــه ایــران از اقدامــات دولــت عــراق 
برخــی  دربــاره  شــمخانی  کــرد.  خواهــد  حمایــت 
شــادمانی ها در اســتان کردســتان گفــت: شــادی های 
صــورت گرفتــه در حــد عــادی بــوده و طبیعــی اســت کــه 
ــات  ــان هســتند برخــی اقدام ــک زب ــه دارای ی ــرادی ک اف
ــل  ــی از داخ ــن نگران ــد. بنابرای ــام دهن ــی را انج احساس

ــدارد. ــود ن ــران وج ای

معــاون وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا بیــان اینکــه آمریــکا دنیــا 
را بــه مســابقه ســاح های هســته ای دعــوت می کنــد، گفــت: 
ــه  ــودن کشــورهای هســته ای ب ــد نب ــن پایبن ــا بیــش از ای دنی

تعهــدات خــود را تحمــل نخواهــد کــرد. 
عبــاس عراقچــی در نشســت عالــی  مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل بــرای بزرگداشــت روز بین المللــی امحــای کامــل 
ســاح های هســته ای بــا انتقــاد از پــای بنــد نبــودن کشــورهای 
هســته ای بــه تعهداتشــان بــرای امحــای کامــل ایــن ســاحها 
افــزود: در گذشــته برخــی اقدامــات بــرای جلوگیــری از 
مســابقه ســاح هــای هســته ای آغــاز شــده بــود امــا عملکــرد 
ــاح های  ــه س ــه زرادخان ــن اینک ــرای تضمی ــکا ب ــر آمری اخی
هســته ایــش قــوی تــر از دیگــران باشــد، دعوتــی آشــکار بــه 
ــت. ــته ای اس ــاح های هس ــابقه س ــدی از مس ــاز دور جدی آغ

ــدرن  ــرای م ــته ای ب ــاح های هس ــدگان س ــه دارن وی از برنام
ســازی ســاح های هســته ای خــود نیــز انتقــاد و اعــام کــرد: 
ایــن اقــدام منجــر بــه آغــاز یــک دور جدیــد از مســابقه مــدرن 

ســازی ســاح های هســته ای اســت.
معــاون وزیرامورخارجــه افــزود: ایــن اقدامــات نگــران کننــده 
اســت و موجــب تشــدید وضعیــت امنیــت بین المللــی خواهد 

شــد و بایــد خاتمــه پیــدا کنــد.
ممنوعیــت  معاهــده  تصویــب   : اضافــه کــرد  عراقچــی 
ســاح های هســته ای در ســال جــاری در ســازمان ملــل 
نشــان داد کــه کشــورهای جهــان دیگــر ایــن روندهــا را تحمــل 

ــرد. ــد ک نخواهن
وی بــا اشــاره بــه حمایــت ایــران از اهــداف کلــی ایــن معاهده، 
ــه  ــت ک ــد اس ــران معتق ــورها، ای ــی کش ــاف برخ ــت: برخ گف
ــاح های  ــترش س ــع گس ــان من ــا پیم ــه تنه ــده ن ــن معاه ای
هســته ای )ان پــی تــی( را بــه مخاطــره نمــی انــدازد، بلکــه آن 

را تقویــت نیــز خواهــد کــرد.
معــاون وزیــر خارجــه کشــورمان افــزود: آنچــه کــه ان پــی تــی 
را بــه مخاطــره انداختــه نقــض مــاده 6 آن از ســوی کشــورهای 
هســته ای اســت کــه بــه بهانه هــای مختلــف طــی حــدود ۵0 

ســال گذشــته ادامــه داشــته اســت.
ــود  ــن ب ــی ای ــی ت ــی ان پ ــدف اصل ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــد، ب ــته باش ــته ای داش ــاح هس ــد س ــس نبای ــه هیچک ک
ــم  ــرورت ورود رژی ــان و ض ــن پیم ــمولی ای ــان ش ــزوم جه ل
صهیونیســتی بــه آن بــرای رهایــی از خطــر ســاح های 

ــرد. ــد ک ــم تأکی ــن رژی ــته ای ای هس

سرلشکر  سلیمانی  در  محفل رزمندگان  اسالم اصفهان: 

نیازی به  حرف های بی مغز علیه ایران نیست
اگر کسی خطایی نسبت به جمهوری اسالمی کند پوزه آنها را به خاک می کشیم
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برای ارزانی بعضی کاالها
درخواســت  از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
بــه  ســریع  رســیدگی  بــر  مبنــی  رئیس جمهــور 
ــش  ــد افزای ــش از ۲۰ درص ــه بی ــی ک ــت کاالهای وضعی
قیمــت داشــته اند خبــر داد و در ایــن بــاره تأکیــد 
ــج توجــه جــدی  ــازار برن ــم ب ــه تنظی ــد ب ــه بای ــرده ک ک
ــی  شــود. ایــن اظهــارات محمــد شــریعتمداری در حال
منتشــر می شــود کــه در اخبــار رســمی و ســایت 
ــد  ــات تأکی ــاره جزئی ــری در ب ــوری خب ــت جمه ریاس
ــای  ــت. صحبت ه ــده اس ــر نش ــور منتش ــس جمه رئی
شــریعتمداری و آنچــه روی ســایت وزارت صنعــت، 
ــز شــفافیت الزم را  ــدن و تجــارت منتشــر شــده نی مع
نداشــته و مشــخص نیســت منظــور رئیــس جمهــور از 
ــته اند  ــت داش ــش قیم ــد افزای ــه ۲۰ درص ــی ک کاالهای
نســبت بــه چــه بــازه زمانــی بــوده و کــدام کاالهــا مــورد 

ایــن بررســی قــرار می گیرنــد. 
اگــر بانــک مرکــزی و آمارهــای آن را مــورد اســتناد قــرار 
ــه  دهیــم کــره پاســتوریزه کاالیــی اســت کــه نســبت ب
ســال گذشــته ۳۳.۳ درصــد افزایــش قیمــت داشــته 
اســت. از ســوی دیگــر تخــم مــرغ در قیــاس بــا 
ــش قیمــت را نشــان  ســال گذشــته ۲۱.۹ درصــد افزای

می دهــد. 
ــش  ــزی افزای ــک مرک ــای بان ــتناد آماره ــه اس ــه ب البت
ــا ۲.۷  ــته تنه ــال گذش ــا س ــاس ب ــج در قی ــت برن قیم
ــن مســئله جــای ســؤال دارد  ــوده اســت و ای درصــد ب
کــه چگونــه از دیــدگاه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــتر  ــا بیش ــایر کااله ــه س ــبت ب ــن کاال نس ــت ای اولوی
محســوب می شــود. حبوبــات نیــز بــه طــور کلــی ۱۶.۳ 
ــا  ــان آنه ــه در می ــش قیمــت داشــته اند ک درصــد افزای
ــا ســفید  ــه ۲۶.۸ درصــد و لوبی نخــود ۲۱.۳ درصــد، لپ
۲۱.۶ درصــد افزایــش داشــته و تنهــا حبوباتــی هســتند 
ــد.  ــر ۲۰ درصــد را نشــان می دهن ــغ ب کــه افزایشــی بال
تــازه گوجــه فرنگــی ۳۷.۳  در حــوزه ســبزی های 
درصــد، بادمجــان ۸۸.۹ درصــد، کــدو ۲۶.۸ درصــد، 
ســیب زمینــی ۲۳.۴ درصــد، پیــاز ۴۲.۲ درصــد، لوبیــا 

ســبز ۴۶.۳ درصــد رشــد قیمــت داشــته اند.

 انتقاد معاون وزیر راه 
از تثبیت قیمت گازوئیل

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــس س رئی
ــت  ــش قیم ــت از افزای ــت در ممانع ــت دول از سیاس
ــاری  ــل ب ــل و نق ــش حم ــرژی در بخ ــای ان حامل ه
ــرد. داوود کشــاورزیان در خصــوص  ــاد ک ســنگین انتق
ــروز صبــح محمدباقــر نوبخــت کــه گفتــه  ــارات دی اظه
بــود دولــت قصــد افزایــش حامل هــای انــرژی را 
نــدارد اظهــار داشــت: سیاســت دولــت ایــن اســت کــه 
ــه  ــن ب ــد؛ م ــش نیاب ــرژی افزای ــای ان قیمــت حامل ه
ایــن سیاســت شــدیدًا اعتــراض و انتقــاد دارم و آن را 

اقتصــادی نمی دانــم. 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــس س رئی
ادامــه داد: تــا زمانــی کــه ســوخت خودروهای ســنگین 
تــا ایــن حــد ارزان اســت، مشــکالت صنعــت حمــل و 
ــودن  ــه صرفــه نب ــاوگان، ب نقــل همچــون فرســودگی ن
مــازاد حمــل کاال،  تقاضــای  نــو،  خریــد کامیــون 

ــد.  ــد ش ــل نخواه ــن و ... ح ــره وری پائی به
اینکــه  بیــان  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ــزار  ــا ۷۰ ه ــا ۶۰ ت ــال تنه ــی در س ــای ایران کامیون ه
کیلومتــر پیمایــش دارنــد تصریــح کــرد: ایــن در حالــی 
ــمالی  ــکای ش ــا و آمری ــا در اروپ ــه کامیون ه ــت ک اس
ــد.  ــش دارن ــافت پیمای ــن مس ــر ای ــه براب ــا س گاه ت
ــره وری  ــوخت، به ــی س ــع قیمت ــه وض ــن ادام بنابرای
ــل  ــان در حداق ــران را همچن ــل ای ــل و نق ــت حم صنع

ــی دارد. ــه م نگ

فناوری
ایسوس از باریک ترین لپ تاپ خود 

رونمایی کرد
ایســوس از باریک تریــن و ســریع ترین لپ تــاپ 
ذن بــوک پــرو رونمایــی کــرد. درحالی کــه ایــن 
ــاره  ــریع ترین” اش ــوان “س ــه عن ــی ب ــرکت تایوان ش
ــن  ــتفاده در آن بهتری ــات مورداس ــی قطع ــرده ول ک
پــرو  ذن بــوک  ایســوس  نمی شــوند.  محســوب 
 Core از پردازنــده نســل هفتــم اینتــل UX55۰
i۷ بهــره می بــرد کــه بــا ۱۶ گیگابایــت رم و 5۱۲ 
گیگابایــت حافظــه SSD همراهــی می شــود. وظیفــه 
پردازش هــای گرافیکــی ایــن دســتگاه برعهــده کارت 
گرافیــک انویدیــا Ti ۱۰5۰ GTX بــوده و همچنیــن از 
ــا رزولوشــن فــول  نمایشــگر ۱5.۶ اینچــی لمســی ب
ــورت  ــاپ از دو پ ــن لپ ت ــرد. در ای ــره می ب اچ دی به
 Type-A ۳.۱ USB تاندربولــت ۳.۰ و دو پــورت
اســتفاده شــده اســت. ایســوس ذن بــوک پــرو 
UX55۰ در ســایت ایســوس موجــود بــوده و قیمــت 
ــا ۱۶۹۹  ــر ب ــرای آن براب ــه شــده ب ــه درنظــر گرفت پای
دالر اســت. ایــن لپتــاپ بــا بدنــه آلومینیومــی تنهــا 

۱.۸ کیلوگــرم وزن دارد.

 پهپادهای مسافربر 
در دبی آزمایش شد

ــی  ــی دب ــل اصل ــل و نق ــرکت های حم ــی از ش یک
اولیــن آزمایــش خــود را در زمینــه تاکســی های 
هوایــی بــا اســتفاده از یــک پهپــاد مســافربر انجــام 
نویدبخــش  موفقیت آمیــز،  آزمایــش  ایــن  داد. 
تاکســی های هوایــی  بــرای  آینــده ای درخشــان 
اســت. دبــی از زمانــی کــه بــه صــورت رســمی اعــالم 
کــرد کــه بــر روی مکانیــزم تاکســی های هوایــی کار 
می کنــد، تــا بــه امــروز پیشــرفت های قابــل توجهــی 
ــرواز  ــک پ ــنبه، ی ــت. روز دوش ــرده اس ــه ک را تجرب
ــن  ــی ای ــرای یکــی از تاکســی های هوای آزمایشــی ب
ــاد  ــک پهپ ــرواز، ی ــن پ ــرای ای شــهر انجــام شــد. ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــخ م ــره ۱۸ مل ــافربر دو نف مس
گرفــت کــه توســط شــرکت آلمانــی Volocopter بــا 
همــکاری شــرکت آلمانــی Daimler ســاخته شــده 
ــک  ــد ی ــک مانن ــه اتوماتی ــن وســیله نقلی اســت. ای
ــد. شــاهزاده شــیخ حمــدان  ــر فــرود می آی هلیکوپت
بــن محمــد بــرای یــک پــرواز پنــج دقیقــه ای کــه ۲۰۰ 
متــر باالتــر از ســطح زمیــن انجــام شــد، ایــن پهپــاد 

ــرار داد. ــش ق ــورد آزمای را م

 بیل گیتس از یک گوشی 
اندروید استفاده می کند

بیــل گیتــس، بنیان گــذار و مدیرعامــل پیشــین 
ــه از  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــافت، اع ــی مایکروس کمپان
گوشــی اندرویــد اســتفاده می کنــد. وی در مصاحبــه 
ــالم  ــد، اع ــام ش ــس انج ــی فاک ــبکۀ تلویزیون ــا ش ب
کــرد کــه از جملــۀ کاربــران سیســتم عامــل اندرویــد 
ــه  ــی گــوگل اســت. البتــه گیتــس اشــاره ای ب کمپان
ــد،  ــتفاده می کن ــه اس ــمندی ک ــی هوش ــدل گوش م
نکــرده اســت. البتــه وی اعــالم کــرده کــه در گوشــی 
ــادی  ــد خــود از اپلیکیشــن های زی هوشــمند اندروی
اســتفاده می کنــد کــه توســط مایکروســافت توســعه 
یافتــه اســت؛ از ایــن رو بــه نظــر می رســد بیــل 
گیتــس را بایــد یکــی از خریــداران گوشــی گلکســی 
عنــوان  تحــت  بدانیــم کــه  سامســونگ   ۸ اس 
ــازار شــده اســت. ــی ب نســخه ی مایکروســافت راه
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بــازار،  برررســی  تخصصــی  نشســت 
ــور  ــه کش ــادرات ب ــذاری و ص ــرمایه گ س
افغانســتان در اتــاق بازرگانــی، صنایــع 
ــه همــت  معــادن و کشــاورزی اصفهــان ب
کمیســیون تجــارت، خدمــات و ارتباطــات 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان و بــا حضــور 
اقتصــادی  رایــزن  و  تجــاری  کنســول 
افغانســتان و نیــز نماینــده شــرکت تجارت 
و ســرمایه گــذاری افغانســتان برگــزار شــد.

ــادی رئیــس  ســید عبدالوهــاب ســهل آب
اتــاق بازرگانــی، صنایع معادن و کشــاورزی 
ــان داشــت:  ــان در ایــن نشســت بی اصفه
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در چنــد مــاه 
گذشــته نســبت بــه تجــارت خارجــی نگاه 
ویــژه ای داشــته اســت و عمــده فعالیت ما 
در چنــد مــاه گذشــته در ســوریه بــود کــه 
بــه اتفــاق دوســتان ســه ســفر بــه لبنــان 
ــی  ــئولین دولت ــا مس ــم ب ــوریه رفتی و س
ــا  ــتیم، ب ــی داش ــای خوب ــا مالقات ه آنه
نخســت وزیــر ســوریه توانســتیم جلســه 
خوبــی داشــته باشــیم و بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه اگــر بخواهیــم صادراتــی 
ــن  ــا همی ــت ب ــر اس ــیم بهت ــته باش داش
ــتند و  ــان هس ــه اطرافم ــوری ک ــد کش چن
فرهنگ هایمــان بــه هــم نزدیــک اســت و 
روابــط دوســتانه ای داریــم ارتبــاط تجــاری 

بیشــتری داشــته باشــیم. 
ــد  ــان می توانن ــز هموطن ــتان نی در افغانس
ــوع  ــد و موض ــا کنن ــی را مهی ــاط خوب ارتب
را  افغانســتان  بــه  صــادرات  نشســت 
خواســتیم کــه در کمیســیون تجــارت 
دنبــال کننــد و امــروز شــاهد ایــن جلســه 

ــتیم.  هس

موقعیــت مــا بــا ایــن کشــورها موقعیــت 
ایــن  بــر  امــروز  و  اســت  مناســبی 
شــدیم کــه بیشــتر بحثمــان روی کشــور 
ــن  ــان ای ــه میهمان ــد ک ــتان باش افغانس
ــش  ــت و بخ ــی از دول ــه نمایندگان جلس
خصوصــی دعــوت شــدند کــه خدمتشــان 

ــیم.  باش
بحثــی کــه حتمــًا مــورد نظــر شــما 
ــا  ــر م ــی اگ ــت ول ــت اس ــت امنی هس
موقعیــت  االن  بخواهیــم کاری کنیــم 
اســت. االن فرصتــی اســت کــه ممکــن 
اســت اروپایی هــا بــه ســوریه نرونــد 
ممکــن اســت در میــدان عمــل بــه 
برخــی مســائل جنگــی ورود  جهــت 
پیــدا نکننــد ولــی مــا رفتیــم و حتــی در 

نمایشــگاه ســوریه شــرکت کردیــم. 

و  امن تــر  مــن  نظــر  بــه  افغانســتان 
مــا  اســت  تجــارت  بــرای  راحت تــر 
برنامــه ای داریــم کــه با هیئتی از دوســتانی 
کــه آمادگــی دارنــد بــه افغانســتان برویــم 
ــا مســئولین دولتــی و اتــاق  و نشســتی ب
بازرگانــی و بخــش خصوصــی افغانســتان 

ــیم. ــته باش داش

 مهم ترین اقالم 
مورد نیاز افغانستان

ــیون  ــر کمیس ــان دبی ــی قرب ــاد جان فره
اتــاق  ارتباطــات  تجــارت، خدمــات و 
ایــن  ادامــه  در  اصفهــان  بازرگانــی 
از کشــور  نشســت معرفــی جامعــی 
ــه  ــادی ارائ ــرایط اقتص ــتان و ش افغانس

ــود.  نم
ــهرهای  ــت. ش ــان داش ــان بی ــی قرب جان
مهــم افغانســتان شــامل قندهــار، هــرات، 
مــزار شــریف، جــالل آبــاد اســت و مایــن 
 ۲۲5/۶5۲ حــدود  مســاحتی  کشــور 
کلیومتــر مربــع و حــدود ۳۰ میلیــون نفــر 

جمعیــت دارد. 
ــی  ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج ــر کمیس دبی
اصفهــان در خصــوص عضویــت افغانســتان 
در ســازمان های اقتصــادی بین المللــی و 
منطقــه ای مهم تریــن نکتــه را عضویــت این 
 )WTO( کشــور در ســازمان تجارت جهانــی
ســازمان های  کــرد  تأکیــد  و  دانســت 
 ،)ECO( ــو ــازمان ایک ــد س ــری همانن دیگ
ســازمان ســارک )SAARC(، ســازمان 
کــرک )CAREC(، ســازمان همکاری هــای 
کشــورهای اســالمی )OIC(، اتحادیــه بیــن 
المللی جــاده ای )IRU(، ســازمان تراســیکا 
)TRASICA(  از ســازمان های بین المللــی 
ــا  ــتان در آنه ــه افغانس ــتند ک ــی هس مهم

ــت دارد. عضوی
جانــی قربــان بــه مهم تریــن اقــالم مــورد 
ــرمایه  ــکان س ــه ام ــتان ک ــاز افغانس نی
ــور را  ــن کش ــه ای ــادرات ب ــذاری و ص گ
فراهــم می نمایــد از جملــه لــوازم یدکــی 
ســاختمانی، کــود،  مصالــح  خــودرو، 
ســموم و ماشــین آالت کشــاورزی، لــوازم 
ــی و  ــوالت غذای ــازل، محص ــی من مصرف

نوشــیدنی ها، مبلمــان، فــرش ماشــینی، 
سیســتم های برقــی و حرارتــی و ســوخت 

و نفــت اشــاره کــرد.
 شهرک صنعتی مزار شریف

ــه  ــس اتحادی ــگ رئی ــادی فرهن عبداله
تجــار و ســرمایه گــذاران افغانســتان 
و  اصفهــان  نشســت گفــت:  ایــن  در 
زمینه هــای  در  می تواننــد  افغانســتان 
ــی  ــکاری نزدیک ــادی هم ــف اقتص مختل
داشــته  گــذاری  ســرمایه  و  تجــاری 

باشــند. 
وی مــزار شــریف را یکــی از قطب هــای 
و  دانســت  افغانســتان  اقتصــادی 
گفــت: شــمال افغانســتان بــا توجــه بــه 
دسترســی بــه خطــوط بیــن المللــی راه 
ــای  ــرای پروژه ه ــن اج ــن و همچنی آه
نزدیکــی  همــکاری  می توانــد  نفتــی 
بخش هــای  در  اصفهــان  اســتان  بــا 
ــد وی  ــته باش ــادی داش ــف اقتص مختل
شــهرک صنعتــی در مــزار شــریف را 
زمینــه مناســبی بــرای همــکاری صنایــع 
اصفهــان  اســتان  بــزرگ  و  کوچــک 
دانســت و گفــت: ایــن شــهرک نیــاز بــه 
ــات  ــین آالت و خدم ــه، ماش ــواد اولی م
فنــی و مهندســی دارد و شــرکت های 
اســتان اصفهــان می تواننــد نیازهــای 
کننــد.  طــرف  بــر  را  شــهرک  ایــن 

ماشــین  و  کاال  ترانزیــت  افــزود:  وی 
افغانســتان  بــه  ایــران  بنــادر  از  آالت 
ــکاری  ــای هم ــی از زمینه ه ــد یک می توان
بــا  اصفهــان  اســتان  شــرکت های 

ــد. ــتان باش افغانس
یــاوری مدیــر شــرکت مدیریــت صــادرات 
 Iran( ــران، افغانســتان و ســی ای اس ای
Cis( در ایــن نشســت گفــت: افغانســتان 
ــر  ــب امن ت ــه مرات ــوریه ب ــراق و س از ع
اســتان  اقتصــادی  فعــاالن  و  اســت 
ایــن  بــازار  در  حضــور  بــا  می تواننــد 
کشــور همــکاری نزدیکــی بــا بازرگانــان و 

ــند.  ــته باش ــور داش ــن کش ــران ای تاج
وی خطــاب بــه فعــاالن اقتصادی اســتان 
ــان گفــت: از همســایگی کشــور ۳۰  اصفه
میلیــون نفــری افغانســتان بایــد نهایــت 
ایــران  زیــرا  صــورت گیــرد  اســتفاده 
ــرادر  ــت و ب ــور دوس ــار کش ــواره در کن هم

ــت.  ــوده اس ــتان ب افغانس
ــای  ــه پروژه ه ــرکت در مناقص ــاوری ش ی
زیرســاختی افغانســتان را بــه فعــاالن 
اقتصــادی اســتان اصفهــان پیشــنهاد 
ــد  ــزرگ تولی ــای ب ــت: پروژه ه ــرد و گف ک
از  زیرســاخت ها  توســعه  و  انــرژی 
جملــه زمینه هــای حضــور شــرکت های 
پیمانــکاری اســتان اصفهان در افغانســتان 

باشــد.  می توانــد 

در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان مطرح شد:

 افغانستان، بازار امن و پربازده 
برای سرمایه گذاران و تجار ایرانی

در حالــی کمتــر از یــک مــاه دیگــر زائــران اربعیــن بــه کشــور 
عــراق ســفر خواهنــد کرد که در راســتای تســهیل اســتفاده از 
خدمــات بانکــی برنامه ریزی هایــی از ســوی بانــک مرکــزی 
صــورت گرفتــه کــه بانک هــا موظــف بــه انجــام آن شــدند. 
ــبکه  ــا ش ــده ت ــام ش ــای انج ــاس هماهنگی ه ــن اس ــر ای ب
ــن  ــران اربعی ــه زائ ــت ب ــا کیفی ــی ب ــد خدمات ــی بتوان بانک
ارائــه کنــد، برنامه ریزی هایــی بــرای نصــب، راهبــری و 
نگهــداری امکانــات پرداخــت الکترونیــک اعــم از خودپــرداز، 
ــرزی  ــق م ــر آن در مناط ــک و نظای ــروش، کیوس ــه ف پایان
خســروی، مهــران، شــلمچه و چذابــه انجــام شــده اســت. 
ــراری کشــیک فعــال در شــعب و باجه هــای  ــن برق همچنی
انجــام  و  خوزســتان  و  کرمانشــاه  ایــالم،  اســتان های 
ــت  ــی و پرداخ ــات مال ــانی، خدم ــم پول رس ــات منظ عملی
در ایــن اســتان ها در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. یکــی 

ــد  ــی خواه ــن اجرای ــران اربعی ــرای زائ ــه ب ــی ک از برنامه های
شــد، مربــوط بــه برداشــتن موانــع در رابطــه بــا تأمیــن وجــه 
ــرار  ــن اســاس ق ــر ای ــود. ب ــا خواهــد ب ــاز آنه نقــد مــورد نی
شــده تــا ســقف برداشــت نقــدی از دســتگاه های خودپــرداز 
تــا مبلــغ 5۰۰ هــزار تومــان در ســه اســتان کرمانشــاه، ایــالم 
و خوزســتان کــه تــردد زائــران در آن بیشــتر اســت، افزایــش 
ــالش  ــه ت ــد ک ــزی گفته ان ــک مرک ــران بان ــه مدی ــد. البت یاب
بــر ایــن اســت تــا بتواننــد طــی ایــن مــدت اســکناس های 
نــو در اختیــار همــه زائــران قــرار دهنــد. دیگــر سیاســتی کــه 
اخیــرًا بانــک مرکــزی بــرای زائــران اربعیــن در نظــر گرفــت، 
ــم در شــرایطی  ــرای آنهاســت آن ه ــن ارز مســافری ب تأمی
ــا  ــه ب ــی ارز مســافرتی ک ــه طــور کل ــه از ۲۰ شــهریورماه ب ک
ــررات ارزی  ــه مق ــه می شــد، از مجموع ــه ای ارائ ــرخ مبادل ن

حــذف شــده اســت. 

ــا  ــع ت ــور قط ــه ط ــت: ب ــکن گف ــازار مس ــناس ب ــک کارش ی
پایــان دولــت دوازدهــم جهشــی در قیمــت مســکن اتفــاق 
ــا  ــراه ب ــالت را هم ــودی معام ــد صع ــه رون ــد، بلک نمی افت
افزایــش منطقــی قیمت هــا شــاهد خواهیــم بــود. عبــاس 
ــرد: رشــد ۷ درصــدی قیمــت مســکن و  ــار ک شــوکتی اظه
ــه  ــم نتیج ــاختمانی ه ــای س ــدور پروانه ه ــدی ص ۶ درص
کاهــش ســود بانکــی و سیاســت های تقویــت تقاضــا 
ــن  ــی ای ــئله اصل ــزود: مس ــت. وی اف ــت اس ــط دول توس
ــان منتظــر  اســت کــه عــده ای از ســازندگان ســنتی همچن
ــل از ســال ۱۳۹۱ هســتند  ــه ســال های قب ــی شــبیه ب رونق
کــه یــک شــبه قیمت هــا چنــد برابــر و روز بــه روز از قــدرت 
خریــد مــردم کاســته می شــد، در حالــی کــه بــا توجــه بــه 
ــده از  ــه بن ــناختی ک ــم و ش ــت دوازده ــت های دول سیاس
ــه هیــچ وجــه اســیر  وزیــر محتــرم راه وشهرســازی دارم، ب

جریان ســازی ها نخواهــد شــد. ایــن کارشــناس بــازار 
ــان اینکــه قطعــًا در نیمــه دوم ســال تعــداد  ــا بی مســکن ب
کســانی کــه از تســهیالت صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــش می یاب ــد افزای ــتفاده می کنن اس
اگــر چــه دولــت یازدهــم عملکــرد قابــل قبولــی بــرای مهــار 
ــوز هــم بخــش  قیمــت مســکن داشــت، امــا معتقــدم هن
ــه مراتــب بیشــتری اســت و  ــد تســهیالت ب مســکن نیازمن
بــا تزریــق هدفمنــد ایــن تســهیالت در قالــب صنــدوق پــس 
انــداز خانــه اولی هــا و بافت هــای فرســوده شــهری تورمــی 
ــت  ــدم دول ــرد: معتق ــان ک ــد. وی خاطرنش ــاق نمی افت اتف
همزمــان بــا اتخــاذ سیاســت هایی در جهــت تولیــد مســکن 
بایــد نســبت بــه مدیریــت موجــودی واحدهــای مســکونی 
ــدود ۲۴  ــا ح ــق آماره ــه طب ــرا ک ــام ورزد؛ چ ــی اهتم فعل

ــم. ــون مســکن داری ــل ۲۷ میلی ــوار در مقاب ــون خان میلی

تن؛ حجم صادرات زعفران دالر؛ نوسان قیمت اونس طال 
در یک ماه گذشته

درصد؛ افزایش مصرف بنزین 
در سال جاری

طــی پنــج ماهــه نخســت امســال ۶۸ تــن و ۶۴۰ کیلوگــرم 
زعفــران صــادر شــده اســت.

اونــس طــا در شــهریور مــاه امســال ۶۲ دالر نوســان قیمــت 
را تجربــه کــرد.

میانگیــن مصــرف بنزیــن کشــور در شــش ماهــه نخســت 
ــه آمــار شــش ماهــه ســال قبــل ۸.۳ درصــد رشــد  نســبت ب

داشــته اســت.

 $ ۱,۲۸۹.۸

  اونس جهانی طال 

۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۵,۲۳۶,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱۲,۴۴۵,۰۰۰ ریال  

 اتحادیه طال   تمام سکه طرح جدید 
جواهر و سکه 

تهران ۶,۴۶۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۳,۶۶۰,۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی 

۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

،،
بــه  توجــه  بــا  افغانســتان  شــمال   
دسترســی بــه خطوط بین المللــی راه 
آهــن و همچنیــن اجــرای پروژه هــای 
نفتــی می توانــد همــکاری نزدیکــی 
بــا اســتان اصفهــان در بخش هــای 

مختلــف اقتصــادی داشــته باشــد

ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــرداری ش ــاون بهره ب مع
ــرم  ــول گ ــه فص ــص ب ــرف آب مخت ــی در مص ــت: صرفه جوی گف
نیســت و مصــرف بهینــه مــا در تمــام طــول ســال و در فصل هــای 

پاییــز و زمســتان نیــز بایــد اســتمرار داشــته باشــد.
حســن غالمــی اظهارکــرد: اگــر بــه طــور اســتاندارد بــرای هــر نفــر 
در شــبانه روز ۱5۰ لیتــر مصــرف آب در نظــر بگیریــم و هــر نفــر ۱.5 
لیتــر یعنــی معــادل یــک بطــری نوشــابه خانــواده از مصــرف خــود 
بکاهــد در طــول شــبانه روز ۶ میلیــون لیتــر آب در اســتان اصفهــان 

ــود. ــی می ش صرفه جوی
بــه گفتــه او کاهــش مصــرف آب بــه انــدازه روزانــه ۱.5 لیتــر بــرای 
هــر نفــر براحتــی امکان پذیــر اســت و هــر شــخصی می توانــد در 
زمــان اســتحمام، شستشــوی ظــرف و لبــاس، آبیــاری باغچــه و 
هــر نــوع فعالیــت روزمــره از پــس آن و حتــی بیشــتر از آن برآیــد.

وی اضافــه کــرد: ایــن میــزان آب مقــدار کمــی نیســت و بــه ازای 
آن می تــوان بــرای ۴۰ هــزار نفــر آب تأمیــن کــرد.

از تجهیــزات کاهنــده مصــرف  ادامــه داد: اســتفاده  غالمــی 
فــالش  هــا،  ســردوش  )درفشــان(  پرالتورهــا  ماننــد  آب 
ــان  ــای جری ــه، محدودکننده ه ــرف دوحالت ــم مص ــای ک تانک ه
ــی و  ــیرآالت الکترونیک ــی، ش ــیرآالت اهرم ــا( ش آب )رگوالتوره
خودکارمــی توانــد بــرای کاهــش مصــرف آب مفیــد باشــد.

ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــرداری ش ــاون بهره ب مع
تصریــح کــرد: اســتان اصفهــان در منطقــه خشــک قــرار دارد و بــا 
توجــه بــا کاهــش شــدید منابــع آبــی همــواره بایــد ایــن موضــوع 
را مــد نظــر قــرار داد کــه صرفــه جویــی مختــص بــه فصــول گــرم 
نیســت و مصــرف بهینــه مــا بایــد در طــول ســال و در فصل هــای 

پاییــز و زمســتان نیــز اســتمرار داشــته باشــد.
در  بارش هــا  درصــدی   ۳۰ بــه کاهــش  اشــاره  بــا  غالمــی 
ــه میانگیــن بلنــد مــدت )۴۴ ســاله(  اســتان اصفهــان نســبت ب
ــه  ــک و نیم ــم خش ــان در اقلی ــتان اصفه ــرد: اس ــان ک خاطرنش
خشــک قــرار دارد و مــردم در بخش هــای مناطــق مختلــف، 
تنــش آبــی را حــس می کننــد، امــا بــا ایــن حــال از ابتــدای ســال 
تاکنــون هیــچ جیــره بنــدی و یــا قطعــی آب ناشــی از تنــش آبــی 
ــت فشــار  ــا اف ــا در برخــی از آپارتمانه ــداده و تنه در اســتان رخ ن

گــزارش می شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا فرهنــگ ســازی مناســب و مشــارکت 
مــردم، میــزان ســرانه مصــرف آب کاهــش یافتــه اســت، تصریــح 
کــرد: ســرانه مصــرف آب در بخــش مســکونی بــه ازای هــر نفــر 
ــال  ــر در س ــه ۱5۱ لیت ــال ۹5 ب ــر در س ــبانه روز از ۱۸۹ لیت در ش
۹۶ رســید و ایــن آمــار بیانگــر ایــن اســت کــه شــهروندان نیــز در 

ــد. راســتای کاهــش مصــرف، خــود را مســئول می دانن
ــه آلودگــی در  ــا رد شــائبه هرگون ــان ب ــا اســتان اصفه معــاون آبف
آب شــرب تولیــدی در اســتان اصفهــان، گفــت: فراینــد تصفیــه و 
پایــش بهداشــت و ســالمت آب شــرب در اســتان اصفهــان بنــا بــر 
اســتانداردهای الزم و بــا همــکاری ارگان هــای مرتبــط بــا ســالمت 

و بهداشــت نظیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی انجــام می گیــرد.
غالمــی خاطرنشــان کــرد: آب آشــامیدنی کــه همــه مــا اســتفاده 
می کنیــم در محــل تولیــد، منابــع نگهــداری، شــبکه توزیــع 
ــدگان  ــرف کنن ــوان مص ــه عن ــازمانها ب ــا و س ــی در خانه ه و حت
از حیــث ســالمت و بهداشــت مــورد پایــش و آزمایش هــای 

گوناگــون قــرار می گیــرد.

وی بــه شــاخص کلــر باقیمانــده بــه عنــوان شــیوه ای بــرای ارزیابــی 
ــه  ــی ک ــت: هنگام ــرد و گف ــاره ک ــالمت آب اش ــی و س ــزان آلودگ می
کلــر آب در منــازل بــه عنــوان مصــرف کننــدگان بــه نســبت ابتــدای 
چرخــه تولیــد، بــا افــت روبــرو نشــود، نشــان می دهــد کــه آب دارای 
کلــر کافــی اســت، بنابرایــن ســالمت و بهداشــت آن ثابــت می شــود.

معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
گفــت: از ســال ۸۹ تــا ۹5 بیــش از 5۰۰ هــزار واحــد بــه آمــار 
مصــرف کننــدگان آب شــرب اضافــه و در عیــن حــال در چهــار 
ســال گذشــته ۱۲۴ حلقــه چــاه در اســتان اصفهــان خشــک و 
ــردم  ــه م ــی ســت ک ــن درحال ــارج شــد ای ــن آب خ ــه تأمی از چرخ
بــرای هــر متــر مکعــب آب ۴۰۰ تومــان پرداخــت می کننــد درحالــی 
 کــه بــرای هــر متــر مکعــب بیــش از یکهــزار تومــان هزینــه

 می شود.

 مردم، مصرف بهینه آب 
در فصول پاییز و زمستان را نیز جدی بگیرند

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره واحد شماره 7و8 با هم مجتمع تجاری شهرداری )به افراد متأهل بومی( به قیمت پایه 

2/200/000 ریال )مرحله اول(.
2- اجاره اغذیه فروشی باغ بانوان شهرداری به قیمت پایه 2/850/000 ریال )مرحله اول(.

3-اجاره واحد شماره 6 مجتمع تجاری شهرداری به قیمت پایه 1/050/000 ریال )تجدید مزایده(.
4-اجاره واحد شماره 10 مجتمع تجاری شهرداری به قیمت پایه 1/200/000 ریال )تجدید مزایده( 

اقدام نماید.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/7/23 جهت دریافت اسناد و 

آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

96/7/24 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
شماره تماس شهرداری: 5۲۲۴۰۴۷۱

آگهی مزایده عمومی

علیرضا مالکبیری - شهردار چمگردان

خداحافظی با جهش قیمت مسکنخدمات بانکی برای زائران اربعین
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هشت بهشت
تکمیل عملیات بوستان 

شهید خزایی ظرف یکماه آینده
مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیــات 
اجرایــی بوســتان شــهید خزایــی بــا اعتبــار ۳ میلیارد 

ریــال ظــرف یــک مــاه آینــده تکمیــل مــی شــود.
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــزود: ب ــی ، اف ــول امام   عبدالرس
ســرانه فضــای ســبز منطقــه، احداث بوســتان شــهید 
ــان  ــب خیاب ــی، جن ــان شــهید خزای ــی در خیاب خزای
ــرار  ــان ق ــهرداری اصفه ــتور کار ش ــش در دس کوش

ــت.. گرف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه ۸۰ درصــد 
پیشــرفت داشــته اســت، ادامــه داد: بوســتان شــهید 
خزایــی بــا اعتبــار۳ میلیــارد ریــال ظــرف یــک مــاه 

ــده تکمیــل مــی شــود. آین
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ســاماندهی خیابــان 
ــان  ــا خیاب ــن ت ــان پروی ــژاد حدفاصــل خیاب صفوی ن
ایــن  گفــت:  اجراســت  دســت  در  خجنــد  آل 
پــروژه تاکنــون ۸۰ درصــد پیشــرفت داشــته اســت، 
ــار ٦  ــا اعتب ــز ب ــژاد نی ــان صفوی ن ــاماندهی خیاب س
میلیــارد ریــال در آینــده نزدیــک تکمیــل مــی شــود.

واگذاری بسته های تشویقی برای 
جذب سرمایه گذار در اردستان

ــتغال و  ــوع اش ــت: در موض ــتان گف ــدار اردس فرمان
ــی از  ــود دارد و یک ــی وج ــکالت فراوان ــکاری مش بی
و  اشــتغال  بــرای  می توانــد  پتانســیل هایی کــه 
ــته های  ــد دادن بس ــواب ده ــرمایه گذار ج ــذب س ج

ــت. ــویقی اس تش

بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، علیرضــا غیــور بــا 
اشــاره بــه اینکــه مســائل زیــر ســاخت شــهرک های 
ــی  ــورد بررس ــه م ــد جلس ــتان در چن ــی اردس صنعت
قــرار گرفتــه اســت افــزود: بــرای توســعه شــهرک ها 
و بــه ویــژه حضــور ســرمایه گــذار در شــهرک ها بــرای 
ــات  ــه و جلس ــن جلس ــداف ای ــرمایه گذاری از اه س

گذشــته بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در شــهرک های صنعتــی خدمات 
ــح  ــد، تصری ــرف اول را می زن ــذار ح ــرمایه گ ــه س ب
ــذا  ــه در اردســتان برطــرف شــده، ل ــن مقول کــرد: ای
هنــوز در چنــد مــورد مشــکالتی وجــود دارد کــه بایــد 

برطــرف شــود. 
غیــور پیشــنهاد کــرد: شــهرک صنعتــی جدیــد 
ــتان  ــیمان اردس ــه س ــاورت کارخان ــتان در مج اردس
واقــع در کیلومتــر ۶۰ اردســتان بــه اصفهــان جانمایــی 
شــده کــه بــه زودی اتفــاق خواهــد افتــاد و از 
برنامه هــای آتــی نیــز الحــاق ناحیــه صنعتــی قدیــم 

ــت. ــود اس ــد موج ــهرک جدی ــه ش ــتان ب اردس
ــی  ــه صنعت ــاد ناحی ــت: ایج ــتان گف ــدار اردس فرمان
ــا  ــه ب ــرار دارد ک ــتور کار ق ــیان در دس ــتای نیس روس
ایــن اتفــاق ناحیــه صنعتــی روســتایی مصــوب 

ــد. ــد ش خواه
وی گفــت: بــرای ایجــاد بخــش صنعتــی روســتایی 
ــی  ــالم آمادگ ــی اع ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه اطــراف اصفهان 
ناحیــه صنعتــی قابلیــت راه انــدازی زمیــن را نــدارد 
ــا  ــرمایه گذاره ــش س ــرای بخ ــتان ب ــه اردس منطق

ــد. ــد باش ــد مفی می توان

رونق خریدوفروش ساختمان های 
زیر ۳۰۰ میلیون در اصفهان 

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
در  می شــود  بینــی  پیــش  اصفهــان گفــت: 
ســال جــاری بــا توجــه بــه افزایــش مــدت 
ــروش  ــد و ف ــکن خری ــت وام مس ــان پرداخ زم
ســاختمان های بــا نــرخ ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیــون 

تومــان در اصفهــان رونــق بگیــرد.
ــه اینکــه در حــال  ــا اشــاره ب علــی عموشــاهی، ب
حاضــر بــه دلیــل اوضــاع اقتصــادی موجــود 
صنعــت ســاختمان نیــز درگیــر رکــود و مشــکالت 
شــدیدی شــده اســت افــزود: بــه دنبــال صنعــت 
ســاختمان، ۵۰۰ صنعــت دیگــر فعــال می شــود، 
صنعــت  کشــوری،  هــر  اقتصــاد  شــاخصه 
ســاختمانی اســت امــام در ایــران پــول بــا بهــره 
بــاال بــه بــازار تزریــق می شــود و در ایــن شــرایط 
مــردم تمایلــی بــه ســرمایه گذاری در کار تولیــد و 
صنعــت ندارنــد و ترجیــح می دهنــد تــا در بانــک 

ســپرده گذاری کننــد.
ــی  ــره بانک ــورم و به ــرخ ت ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
در کشــورهای توســعه یافته متــوازن و یــا بــا 
ــرار دارد،  ــر ق ــه یکدیگ ــبت ب ــی نس ــالف کم اخت
صنعــت  در  ســرمایه گذاری  کــرد:  تصریــح 
ــود  ــتغال، از رک ــاد اش ــر ایج ــالوه ب ــاختمان ع س
جلوگیــری  صنعــت  ایــن  در  حــد  از  بیــش 

. می کنــد
عموشــاهی تأکیــد کــرد: ســاختمان هایی کــه 
ــا نســبت  ــوب نیســت ام ســاخته می شــود مطل
بــه ســال های گذشــته کیفیــت آنهــا بهبــود یافتــه 
اســت.    پیــش بینــی می شــود در ســال جــاری 
ــت  ــان پرداخ ــدت زم ــش م ــه افزای ــه ب ــا توج ب
وام مســکن خریــد و فــروش ســاختمان های 
بــا نــرخ ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیــون تومــان در اصفهــان 

رونــق بگیــرد.
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وداع فرزنــد ایــران بــا مــردم دیــارش پــس از 
زیــارت امــام رضــا)ع( ادامــه یافــت و ســپس 
ــا  ــت ت ــران رف ــه ته ــن شــهید ب ــاک ای ــر پ پیک
ــهیدش وداع  ــرباز ش ــا س ــوا ب ــده کل ق فرمان
ــل  ــان خی ــران در می ــر ای ــاک پس ــد. پیکرپ کن
عظیــم عــزاداران حســینی بــا حضــور مســئوالن 
ــییع  ــردم تش ــتان م ــر دس ــام ب ــه نظ ــد پای بلن

شــد.
 خدا شهید حججی را 

عزیز کرده است
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر انقــالب 
ســحرگاه  از  پــس  دقایقــی  نیــز  اســالمی 
ــین  ــام حس ــجد ام ــه مس ــاه( ب دیروز)۵مهرم
)ع( واقــع در میــدان امــام حســین )ع (رفتنــد 
ــار پیکــر مطهــر شــهید  ــرای لحظاتــی در کن و ب
محســن حججــی حضــور یافتــه و ضمــن 
قرائــت فاتحــه، بــرای ایــن مدافــع حــرم اهــل 
بیــت علیهــم الســالم آرزوی علــو درجــات 

ــد.   کردن
بــه  آیــت هللا خامنــه ای خطــاب  حضــرت 
خانــواده شــهید حججــی فرمودنــد: خدا شــهید 
ــز کــرده، ببینیــد چــه غوغایــی در  شــما را عزی
کشــور بــه خاطــر شــهادت ایــن جــوان بــه راه 

ــت. ــاده اس افت
ــه  ــد: هم ــه ای فرمودن ــت هللا خامن حضــرت آی
شــهدا پیــش خداونــد متعــال عزیزنــد؛ لکــن 
ایــن جــوان وجــود  در  یــک خصوصیتــی 
بــدون  هیچوقــت کارش  خداونــد  داشــته، 

ــت. ــت نیس حکم
ایشــان افزودنــد: اخــالص، نیــت پــاک و 
ــاز  ــه موقــع حرکــت کــردن ایــن جــوان و نی ب
ــه شــهادت موجــب شــده  ــه این گون جامعــه ب
خداونــد متعــال نــام شــهید شــما را بلنــد کرده 

اســت.
 آیت هللا ناصری بر پیکر شهید 

حججی در نجف آباد نماز می خواند
پــس از وداع رهبــر معظــم انقالب، پیکــر فرزند 
مدافــع حــرم  بــه زادگاهــش انتقــال  داده شــد 
و اکنــون اصفهانی هــا کــه یــد طوالنــی در 
ــان ایــن  حماســه آفرینــی و ایثــار دارنــد میزب

شــهید هســتند.
پنجــم مهرمــاه گویــی بــر تاریــخ مــردم 
همیشــه در صحنــه اصفهــان درخشــش 
ــد  ــطه فرزن ــه واس ــاز ب ــرد و اینب ــد ک خواه

بــی ســر کــه زادگاهــش نجــف آبــاد اســت 
ــت. ــد یاف ــازه خواه ــی ت ــاره جان دوب

مراســم  اطالع رســانی  کمیتــه  رئیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــهید حجج ــییع ش تش
ــاه  ــم مهرم ــاعت ۹ شش ــهید از س ــر ش پیک
ــهدا  ــزار ش ــمت گل ــه س ــیج ب ــدان بس از می
تشــییع می شــود،گفت: نمــاز میــت بــه 
ــه می شــود. ــت هللا ناصــری اقام ــت آی امام

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدزاده ، ب ــدی رش مه
بــرای تشــییع پیکــر شــهید حججــی در 
شــده  تشــکیل  ۱۲ کمیتــه  آبــاد  نجــف 
اســت، اظهــار داشــت: بــا ورود پیکــر شــهید 
از پنجــم مهرمــاه بــه نجــف آبــاد از ســاعت 
ــاد  ۲۰ در حســینیه حضــرت زهــرای نجف آب
ــود  ــزار می ش ــهید برگ ــا ش ــم وداع ب مراس
و ایــن مراســم تــا نیمــه شــب ادامــه 

بــد. می یا
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مراســم تشــییع 
ــردار  ــم س ــن مراس ــی در ای ــهید حجج ش
ســالمی ســخنرانی خواهــد کــرد افــزود: از 
یــک مــاه گذشــته حــدود ۲۰۰ نفــر از اهالــی 
ــی از  ــرای پذیرای ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــی  ــهید حجج ــر ش ــییع پیک ــان تش مهمان
اعــالم آمادگــی کــرده و هماهنگــی الزم نیــز 
ــر  ــت و دیگ ــوراک، بهداش ــن خ ــرای تأمی ب
ــام شــده  ــاز مســافران انج ــورد نی ــوارد م م

اســت.
 محبوبیت شهید حججی در میان 

مردم بخاطرخلوص نیت است 
ــاره شــهید  ــز درب ــان نی  امــام جمعــه اصفه
ــن  ــان چنی ــد اصفه حججــی، شــهید برومن
ــران حــرم حضــرت زینــب  گفــت: تمــام ای
)س( اســت و کســانی کــه بــا عنــوان 
دفــاع از حــرم حضــرت زینــب )س( دفــاع 
می کننــد در واقــع از حــرم اهــل بیــت )ع( 
دفــاع می کننــد و خلــوص نیــت شــهید 
حججــی او را در میــان مــردم محبــوب 

ــرد. ک
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــام ش ــزود: تم وی اف
ــهید  ــه در ش ــد نکت ــا چن ــتند، ام ــم هس مه
حججــی وجــود دارد کــه ســبب شــده ایــن 
هیجــان در کشــور ایجــاد شــود، یکــی 
خلــوص نیــت اســت کــه ســبب شــد شــهید 
در دل همــه، جــا گرفــت. واقعیــت اینکــه 
شــهید حججــی خالــص بــود، وقتــی 
ــط کــرد و  ــرای پســرش صدایــش را ضب ب

ــه  ــا او حــرف زد خــودش می دانســت ک ب
رفتنــی اســت، او در حرفهایــش گفــت کــه 
ــهید  ــار ش ــم ۲ ب ــم و می خواه ــن زرنگ م

شــوم.
نکتــه دیگــر در مــورد شــهید حججــی ایــن 
اســت کــه در هیــچ کجــای دنیــا مرســوم 
ــرش را  ــند، س ــیر را بکش ــه اس ــت ک نیس
ببرنــد و همیــن هــم مــردم را تهییــج کــرد. 
همــه شــهدا نمونــه بشــریت هســتند، 
الگــوی همــه مــا و ســبب ســربلندی 
خــودش  انســان  می شــوند،  جامعــه 
را شکســت خــورده می بینــد کــه چــرا 

چنیــن روحیــه ای در او نیســت.
امــام جمعــه اصفهــان افــزود: شــهید 
ــه  ــودش مردان ــم خ ــی ه ــن حجج محس
هــم  و  ببرنــد  را  ســرش  تــا  ایســتاد 
ــا  ــرد؛ اینه ــه ک ــه مصاحب ــرش مردان همس
هیجانــی در کشــور ایجــاد کــرد و مــا بایــد 
از ایــن افــراد الگــو بگیریــم و بــه جوانــان 

ــت. ــن اس ــم راه ای بگویی
 پیوند مکتب سرخ حسینی 

و سبز مهدوی
ســردار سرلشــگر ســیدیحیی رحیم صفــوی 
ــدان امــام)ره( در مراســم اســتقبال  در می
از شــهید حججــی گفــت: شــهید حججــی 
ــینی و  ــرخ حس ــب س ــد مکت ــره پیون ثم

ســبز مهــدوی اســت.
ــه برکــت خــون شــهدای  وی ادامــه داد: ب
ــاط  ــراق بس ــوریه و ع ــرم در س ــع ح مداف
ــه  ــت ب ــون نوب ــد و اکن ــع ش ــش جم داع

ــت. ــیده  اس ــا رس ــان آنه حامی
محســن  شــهادت  افــزود:  صفــوی 
حججــی پرچــم درخشــانی شــد از عظمــت 
تمــدن فرهنــگ اســالمی کــه تــا ابــد راه را 
ــراق  ــوریه و ع ــن، س ــای یم ــرای ملت ه ب

ید. می گشــا
وی خاطرنشــان کــرد: دیــروز ۲۳هــزار 
شــهید اســتان راه کربــال را بــاز کــرد و 
امــروز شــهدای مدافــع حــرم راه رســیدن 
بــه مرزهــای فلســطین اشــغالی را بــه 

ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــی ب ــوه اله ــول و ق ح
منطقــه ای  حامیــان  و  صهیونیســت ها 
شــأن پــس از شکســت داعــش بــه دنبــال 

ــتند. ــدی هس ــه جدی فتن
 بوی بهشت

در میدان امام)ره( 
طالب پــور  محســن  حجت االســالم 
ــکر  ــه در لش ــی ولی فقی ــئول نمایندگ مس
۸ نجــف اشــرف، عصــر دیــروز در مراســم 
ــی  ــن حجج ــهید محس ــر ش ــییع پیک تش
ــا اشــاره  ــان ب ــام )ره( اصفه ــدان ام در می
ــام  ــام ام ــا و قی ــذاری آرمان ه ــه تأثیرگ ب
حســین)ع( اظهــار داشــت: آرمان هــا و 
ــر مــردم تأثیــر  قیــام امــام حســین)ع( ب
گذاشــته و ســبب شــده کــه هــر انســانی 
بــرای قــرار گرفتــن در مســیر ایــن بزرگــوار 
احســاس وظیفــه و بــرای قــدم برداشــتن 

ــد. ــالش کن ــن مســیر ت در ای
مــا  حرکت هــای  همــه  افــزود:  وی 
فرهنــگ  از  برگرفتــه  انقــالب  آغــاز  از 
از  کــه  نحــوی  بــه  اســت،  عاشــورا 

امــام حســین)ع( فرهنــگ عاشــورا را 
آموختیــم و دفــاع از حــرم فرصتــی بــرای 
ــه راه  ــت ک ــود آورده اس ــه وج ــان ب جوان
بــه شــیوه های مختلــف  حســین)ع( 

ــد. ــدا کن ــه پی ادام
ــکر ۸  ــه لش ــی ولی فقی ــئول نمایندگ مس
نجــف اشــرف پیرامــون ســئواالت مــردم 
در ارتبــاط بــا علــت مطــرح شــدن شــهید 
بــا  محســن حججــی تصریــح کــرد: 
توجــه بــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری آن 
دســته از افــراد بایــد بداننــد کــه حرکــت 
شــهید محســن حججــی حرکتــی کامــال 
ــم  ــچ چش ــدون هی ــوده و ب ــه ب مخلصان

داشــتی انجــام شــده اســت.
وی گفــت: شــهید محســن حججــی 
ــت  ــام داده اس ــی انج ــه موقع ــدام ب اق
زیــرا زمانــی کــه متوجــه بــه خطــر افتادن 
کشــور و خانواده هــای ملــت خــود شــد، 
از زندگــی خــود گذشــت و آن را فــدا کــرد.

ــاره اســتکبار جهانــی بیــان  طالب پــور درب
کــرد: امــروز غــرب و اســتکبار جهانی و در 
رأس آنهــا رژیــم صهیونیســت و آمریــکا، 
ــا را  ــگاه دنی ــال آن هســتند کــه ن ــه دنب ب
بــه اســالم تغییــر بدهنــد، بــه گونــه ای کــه 
وقتــی داعــش جنایــت می کنــد بــه نــام 

ــند. ــالم می نویس اس
وی خاطرنشــان کــرد: امــروز در حــال 
دفــاع از اســالم نــاب محمــدی در ســوریه 
هســتیم، ایــن در حالــی اســت کــه اگــر 
ــا معرفــی بشــود  اســالم داعشــی در دنی
ــرای شــیعه  ــک اســاس اســالم چــه ب ی
ــود. ــته می ش ــنی برداش ــرای س ــه ب و چ

ــکر  ــه در لش ــی ولی فقی ــئول نمایندگ مس
۸ نجــف اشــرف بــا اشــاره بــه بحران هــا 
ــا  ــا خــود را ب ــروزه دنی ــار داشــت: ام اظه
ــزون  ــوان رشــد روز اف ــی تحــت عن بحران
بــه گفتــه  اســالم گرایی می بینــد کــه 
مقــام معظــم رهبــری دنیــا در یــک 
حــال  در  و  دارد  قــرار  تاریخــی  پیــچ 
ــت ــه مســیر واقعــی و معنوی  بازگشــت ب

است.
وی افــزود: میــدان امــام خمینــی)ره( بــا 
ــی  ــن حجج ــهید محس ــر ش ــیع پیک تش
ــر  ــار دیگ ــرای ب ــت و ب ــال گرف ــوی کرب ب
مــردم ملــت شــرف ایــران پای بنــدی 
کردنــد،  ثابــت  انقــالب  بــه  را  خــود 
ــوا  ــام ق ــا تم ــم ب ــه بتوانی ــد اســت ک امی
امــام حســین)ع(  و  راه کربــال   پیــرو 

باشیم.
 تابلوی »فرزند ایران« 
با تصویر شهید حججی 

ــی  ــهید ب ــه ش ــردم ب ــه اردات م  در ادام
ــز  ــد نی ــام آوران هنرمن ســر اســتادان و ن
ــه  ــود را ب ــن خ ــود ادای دی ــهم خ ــه س ب

ــد. ــن شــهید نشــان دانن ای
ــر  ــا ورود پیک ــان ب ــان همزم ــن می در ای
شــهید مدافــع حــرم؛ محســن حججــی، 
تابلــوی فاخــر نگارگــری »فرزنــد ایــران« 
ــار اســتاد رضــا بدرالســماء در حــوزه  از آث
هنــری اســتان اصفهــان رونمایــی شــد.

ــن مراســم ضمــن  اســتاد بدرالســماء در ای

ارائــه توضیحاتــی از مفاهیــم ارزشــمند ایــن 
اثــر فاخــر افــزود: چنــدی پیــش در دیداری 
ــه  ــری داشــتم ب ــام معظــم رهب ــا مق ــه ب ک
ــری را در  ــالله اث ــردم انش ــالم ک ــان اع ایش
ــده  ــرم درآین ــع ح ــهدای مداف ــوص ش خص
ــد  ــا تأیی ــز ب ــان نی ــم داد. ایش ــه خواه ارائ
ــده  ــرای بن ــن راه ب ــود در ای ــین خ و تحس
ــهادت  ــس از ش ــد. پ ــت کردن آرزوی موفقی
تابلــوی  کار  حججــی،  محســن  شــهید 
ــهید  ــری از ش ــا تصوی ــران« را ب ــد ای »فرزن
ــای  ــی روزه ــه ط ــردم ک ــاز ک ــی آغ حجج

ــت. ــان یاف ــر پای اخی
اثــر »فرزنــد ایــران« از قیــام حضــرت 
ــر  ــه آخ ــین )ع( و جمل ــدا... الحس ــا عب اب
حضــرت؛ »هــل مــن ناصــر ینصرنــی« آغــاز 

ــود. ــی ش م
ــران« در عیــن نشــان دادن  ــد ای ــر »فرزن اث
واقعــه دلخــراش عاشــورا، امیــد، طــراوت و 
ــد.  ــی کن ــا م ــه الق ــه جامع ــز ب نشــاط را نی
ــر  ــتدام و پ ــهیدان مس ــام و راه ش ــاد ، ن ی

ــاد. رهــرو ب
 »احلی من العسل«

 به یاد شهید حججی 
ــش  ــور بی ــا حض ــور ب ــان حض ــن می در ای
از هفــت هــزار دانــش آمــوز پســر؛ بــا 
برگــزاری همایشــی تحــت عنــوان  »احلــی 
مــن العســل« در امامــزاده هــالل بــن علی، 
نیــز نشــان از عــرض ارادات فرزنــدان نســل 

ــود. ــه شــهدا ب ــالب ب ــم انق ششــم و هفت
برگــزاری  مســئول  عباســیان  محســن 
هیئــت احلــی مــن العســل آران و بیــدگل، 
هــدف از برگــزاری ایــن همایــش را آشــنایی 
جوانــان بــا قیــام و اهــداف سیدالشــهدا)ع( 
و فــداکاری حضــرت قاســم بــرای ایــن 
قیــام بــزرگ عنــوان کــرد و افــزود: جوانــان 
مــا پــای آرمان هــای انقــالب هســتند و 
خواهنــد مانــد چراکــه امــام حســین)ع( را 
الگــوی خــود قــرار داده انــد، شــهید حججــی 
امــام حســین)ع( را الگــوی خــود قــرار داد 
و در راه امــام حســین)ع( نیــز بــه شــهادت 

رســید.
 خدمات رسانی به عزداران 

حسینی در مراسم تشییع 
شهید حججی

ــرکت  ــل ش ــدی ، مدیرعام ــی احم محمدعل
تمهیــدات  از  نیــز  اصفهــان  اتوبوســرانی 
ایــن شــرکت بــرای انتقــال شــهروندان 
بــا شــهید  وداع  مراســم  بــه  اصفهانــی 
حججــی در مراســم تشــییع و تدفیــن ایــن 
شــهید در نجــف  آبــاد خبــر داد وگفــت: 
ــز  ــاد نی ــف آب ــه نج ــردم ب ــال م ــرای انتق ب
برنامه ریزی هایــی صــورت گرفتــه اســت، 
ــرای اعــزام  ــه اشــتیاق مــردم ب ــا توجــه ب ب
مراســم  در  حضــور  و  آبــاد  نجــف  بــه 
تشــییع و تدفیــن شــهید محســن حججــی 
)پنجشــنبه(  صبــح   ۶:4۵ ســاعت  از 
جمهــوری  میــدان  از  اتوبوس هایــی 
اســالمی، میــدان امــام حســین )ع( و 
میــدان آزادی بــرای انتقــال مــردم بــه محل 
آمــاده  نجف آبــاد  در  مراســم   برگــزاری 

هستند.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

نشســت مشــترک مدیــر کل و شــورای 
راهبــردی ســتاد چهلمیــن ســال نکوداشــت 
انقــالب اســالمی صداوســیمای اصفهــان بــا 
هیئــت رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 

برگــزار شــد.
  مدیــرکل صــدا و ســیمای اصفهــان در ایــن 
نشســت  بــا اشــاره بــه همزمانــی چهلمیــن 
ســال تأســیس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن دانشــگاه های 
کشــور بــا چهــل ســالگی انقــالب اســالمی، 
تصریــح کــرد: ایــن دانشــگاه بــا تمــام تــوان 

خــود محصــول فرهنــگ، تمــدن و بضاعــت 
علمــی و فرهنگــی اصفهــان اســت و مــا در 
ــن  ــا ای ــه ب ــم ک ــی داری ــی آمادگ رســانه مل
ــور  ــه کش ــی و فناوران ــزرگ علم ــرمایه ب س

همــکاری نزدیــک داشــته باشــیم.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــزادی، ب  مســعود احمــدی اف
تولیــدات در صداوســیمای مرکــز  ارائــه 
ــی  ــگاه صنعت ــت دانش ــا محوری ــان ب اصفه
اصفهــان بــه عنــوان محصــول چهل ســالگی 
انقــالب اســالمی، از نقــش ویــژه ایــن 
دانشــگاه بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های 
ــر  ــگاه های برت ــره دانش ــیا و در زم ــر آس برت

ــرد. ــل ک ــا تجلی جــوان دنی

وی بــا اشــاره بــه جهش هــای بــزرگ 
علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان طــی 
ســه دهــه گذشــته، اظهــار داشــت: عــدم 
توجــه بــه پیوســت رســانه ای در تولیدات 
ــای  ــا در بخش ه ــه نقص ه ــی ازجمل علم
ــت  ــه الزم اس ــت  ک ــی اس ــف علم مختل
ــا تدویــن پیوســت رســانه ای و تعریــف  ب

جایــگاه آن تبییــن شــود.  
از جملــه   ، اصفهــان  مدیــر کل مرکــز 
صنعتــی  دانشــگاه  موفقیــت  دالیــل 
علمــی  شــهرک  وجــود  را  اصفهــان 
تحقیقاتــی اصفهــان عنــوان کــرد و گفــت: 
ــزان  ــم از برنامه ری ــا اع ــه م ــی هم کوتاه

علمــی و نیــز اهالــی رســانه ســبب شــده 
اســت تــا ایــن موفقیت هــای بــزرگ 
ــل  ــه منتق ــه جامع ــته ب ــو شایس ــه نح ب

ــردد. نگ
 دانشگاه صنعتی افتخار ملی

رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز 
ــا،  ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی در ای
ایــن  توانمندی هــای  و  دســتاوردها 
بــرای  آمادگــی  اعــالم   از  دانشــگاه 
ــی و  ــای علم ــه برنامه ه ــاركت در تهي مش
همــكاری در زمينه هــای فنــی مربــوط بــه 
صــدا و ســيما، پوشــش خبــری مناســب 
ــژه  ــه وي ــف دانشــگاه ب برنامه هــای مختل
ــکاری  ــن ســال و هم ــای چهلمي برنامه ه
دانشــگاه  برنــد  ارتقــای  خصــوص  در 
يــك  عنــوان  بــه  اصفهــان  صنعتــی 
ســرمايه ملــی بــا رســانه ملــی خبــر داد.

ــان  ــا بی ــمی، ب ــدرس هاش ــود م ــید محم س
بخشــی از افتخــارات علمــی و پژوهشــی و 
ــان در  ــی اصفه دســتاوردهای دانشــگاه صنعت
حــوزه فنــاوری، تصریــح کــرد: حضــور در بيــن 
۸۰۰ دانشــگاه برتــر دنيــا از ســال ۲۰۱4 تاكنون، 
حضــور در بيــن یکصــد دانشــگاه برترآســیا از 
ســال ۲۰۱4 تاكنــون و حضــور در میــان يكصــد 
ــر از ۵۰  ــر کمت ــا عم ــوان )ب ــر ج ــگاه برت دانش
ســال( دنیــا از جملــه افتخــارات بيــن المللــی 

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اســت.
مــدرس هاشــمی، تقویــت برنــد دانشــگاه 
ــی،  ــه پیرامون ــژه در منطق ــه وی ــور و ب در کش
ــازی  ــده و زمینه س ــداز آین ــم ان ــیم چش ترس
ــردی را از  ــول راهب ــرح تح ــق ط ــرا و تحق اج
اهــداف برگــزاری گراميداشــت چهلميــن ســال 
ــوان  ــان عن ــی اصفه تأســيس دانشــگاه صنعت

ــرد. ک

در نشست رؤسای صدا و سیما و دانشگاه صنعتی عنوان شد:

معرفی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یک سرمایه ملی 

شهردار منتخب اصفهان عنوان کرد:
 لزوم تدوین پیوست سالمت شهروندی 

برای معلوالن 
شــهردار منتخــب اصفهــان گفــت: ارتقــاء کیفیــت زندگی شــهروندان 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت ک ــده اس ــهری در آین ــت ش ــداف مدیری از اه
ــوالن در  ــف معل ــران ضع ــرای جب ــز ب ــض آمی ــن تبعی ــع قوانی وض

دســتور کار اســت.
 قــدرت هللا نــوروزی در دیــدار بــا اعضــای هئیــت علمــی دانشــگاه 
هامبــورگ اظهــار کــرد: بســیار خرســندم کــه بازدیــد شــما از اصفهان 
ــراث  ــی دارای می ــهر تاریخ ــن ش ــه ای ــرا ک ــوده چ ــده ب ــی کنن راض
فرهنگــی فــراوان اســت کــه بــه نصــف جهــان معــروف شــده اســت.

وی افــزود: اصفهــان بــا فرایبــورگ آلمــان خواهرخوانــده اســت و در 
همیــن راســتا مبــادالت فرهنگــی و علمــی بســیاری بــا ایــن شــهر 
دارد کــه امیدواریــم زمینــه چنیــن همکاری هایــی بیــن هامبــورگ و 

اصفهــان نیــز فراهــم شــود.
شــهردار منتخــب اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دنبــال افزایــش 
ــرد: توجــه  ــوان ک ــی شــهروندان هســتیم، عن ــت زندگ ســطح کیفی

بــه حقــوق معلــوالن از جملــه حقوقــی اســت کــه هــر انســانی بایــد 
بــه آن توجــه داشــته باشــد لــذا درصــدد هســتیم بــا وضــع قوانیــن 

تبعیــض آمیــز، ضعــف آنهــا در جامعــه را جبــران کنیــم.
وی اضافــه کــرد: در اصفهــان بــا جمعــی از معلــوالن ذهنــی، 
جســمی و حرکتــی روبــرو هســتیم کــه معتقدیــم نبایــد بــه دلیــل 

ــند. ــروم باش ــود مح ــهروندی خ ــوق ش ــا از حق ــن ضعف ه ای
ــوق  ــق حق ــتای تحق ــان در راس ــه اصفه ــالم اینک ــا اع ــوروزی ب ن
معلــوالن بــه کنوانســیون ۲۰۰۶پیوســته اســت، تصریــح کــرد: 
امیدواریــم دانشــگاه هامبــورگ و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــات  ــه مطالب ــیدگی ب ــت رس ــر در جه ــا یکدیگ ــل ب ــد در تعام بتوانن

ــد. ــوالن گام بردارن معل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنــده ایــن جلســه را شــروع مســیر پرخیــر 
ــت شــهری، تحــوالت  ــر مدیری ــا تغیی ــت: ب ــم، گف ــی می دان و برکت

بزرگــی در عرصــه ارتقــا حقــوق شــهروندی بــه وجــود مــی آیــد.
ــد  ــک بای ــده نزدی ــتا در آین ــن راس ــرد: در همی ــان ک وی خاطرنش
ــع مشــکالت  ــرای رف ــورگ ب ــان و هامب ــن اصفه ــم پژوهشــی بی تی
ــن  ــهروندی تدوی ــالمت ش ــت س ــا پیوس ــده ت ــاد ش ــوالن ایج معل

شــود.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

فنی و حرفه ای در دانشگاه آزاد
نخســتین مرکــز فنــی و حرفــه ای در راســتای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی و ایجــاد اشــتغال در دانشــگاه آزاد اســالمی 
خمینــی شــهر دایــر می شــود رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی 
خمینــی شــهر گفــت: بــا همــکاری و مشــارکت اداره کل فنــی 
وحرفــه ای خمینــی شــهر ایــن مرکــز در دانشــگاه آزاد ایجــاد 
و مــدرک معتبــر بــه کارآمــوزان فنــی و حرفــه ای نیــز اعطــا 

می شــود. 
مســعود کثیــری افــزود: ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت 
ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت چراکــه ایــن دو بــال در کنار 
یکدیگــر نیازهــای جامعــه را بــه خوبــی شناســایی و برطــرف 

می کننــد.

 یکسان سازی شیوه پرداخت 
حقوق کارکنان شهرداری کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــاد  ــتار ایج ــان خواس ــهر کاش ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــان شــهرداری  ــوق کارکن ــرای پرداخــت حق ــد یکســان ب رون

ــدند. ــد ش ــر و کارمن ــم از کارگ اع

ــت:   ــان گف ــهر کاش ــورای ش ــس ش ــول زاده رئی ــی رس عل
فعالیت هــای عمرانــی و بهســازی در شــهریور مــاه،  مصــرف 
۲۰ هــزار تــن آســفالت بــرای اجــرای ۱۸۸ هــزار متــر مربع در 
زمینــه معابــر و  افزایــش پنــج درصــدی آن نســبت بــه مــاه 
گذشــته از دیگــر برنامه هــای اجــرا شــده در کاشــان اســت.

ــان  ــوق کارکن ــت حق ــوع پرداخ ــه موض ــول زاده ، ب ــی رس عل
ــیوه های  ــوع ش ــدد و تن ــرد و از تع ــاره ک ــز اش ــهرداری نی ش
پرداخــت بــه عنــوان یکــی از چالش هــای موجــود نــام بــرد.

علــی هاشــمی طاهــری عضــو شــورا نیــز خواســتار رعایــت 
عدالــت در شــیوه پرداخــت حقــوق در میــان مجموعه هــای 
مختلــف کارمنــدی و کارگــری شــد و بــر لــزوم ایجــاد 
ــر  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــان ب ــخص و یکس ــتمی مش سیس

ــرد. ــد ک تأکی

 ثمره نماز جمعه تربیت امثال 
شهید حججی است

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــتان  ــه اس ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــر ش ــر دفت دبی
ــده  ــه س ــام جمع ــه ام ــم و معارف ــن تکری ــان در آئی اصفه
ــه اســالمی  ــرارگاه فرهنگــی جامع ــه را ق ــاز جمع لنجــان نم
دانســت و اظهــار کــرد: امامــان جمعــه سراســر کشــور 
فرماندهــان قــرارگاه فرهنگــی هــر شــهر محســوب می شــوند 
و محــور اصلــی ایــن قــرارگاه، اقتصــاد مقاومتــی بــر اســاس 
ــه  ــان جمع ــتا امام ــن راس ــه در ای ــت ک ــی اس ــگ دین فرهن

ــد. ــده دارن ــر عه ــه مهمــی ب وظیف
حجــت االســالم محمدرضــا صالحیــان تصریــح کرد: توســعه 
نمازهــای جمعــه، توســعه قرارگاه هــای فرهنگــی بــرای 
حراســت از ارزش هــای انقــالب و آرمان هــای شــهیدان 
اســت چراکــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی جایگاهــی 
ــده  ــوان حراســت دارد کــه ائمــه جمعــه حراســت کنن ــا عن ب
آرمان هــای اســالم نــاب محمــدی، نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی و تفکــرات نــاب امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم 

رهبــری هســتند.

انتخاب هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شهرستان کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

آییــن تحلیــف اعضــای شــورای اســالمی شهرســتان کاشــان 
در دوره پنجــم و انتخــاب هیئــت رئیســه بــا حضــور معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه کاشــان در محــل ســالن جلســات 

فرمانــداری برگــزار شــد.
ــه،  ــت  رئیس ــاب هیئ ــف و انتخ ــم تحلی ــزاری مراس ــا برگ ب
آقــای علیرضــا پورعســگری رئیــس شــورای اســالمی 
ــور  شهرســتان کاشــان شــد. همچنیــن آقــای مهــدی تقی پ
بــه عنــوان نایــب  رئیــس شــورای شهرســتان برگزیــده شــد.

ــوان  ــه عن ــی ب ــن عل ــینعلی اب ــان حس ــت، آقای ــی اس گفتن
منشــی اول و علیرضــا کریمــی قهــرودی بــه عنــوان منشــی 
ــه دار  ــوان خزان ــه عن ــری ب ــد ناص ــید محم ــای س دوم و آق
شــورا در آغــاز فعالیــت پنجمیــن دوره خــود انتخــاب شــدند.

 نیاز نطنز به  مرکز تخلیه
نخاله های ساختمانی

ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی کیمیای وطن
شهرســتان نطنــز در دیــدار بــا شــهردار نطنــز گفــت: باغ شــهر 
ــتان  ــی اس ــا و دیدن ــهرهای زیب ــی از ش ــز یک ــی نطن تاریخ
اصفهــان اســت کــه در طــول ســال پذیــرای خیــل کثیــری از 
گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت امــا متأســفانه تخلیــه 
نخاله هــای ســاختمانی در ورودی هــای شــهر نطنــز، زیبایــی 

کوه ها و طبیعت را برهم زده است.
  مهــدی صادقــی افــزود: عــدم تعییــن مکانــی بــرای 
ــهروندان  ــده ش ــب ش ــاختمانی موج ــای س ــه نخاله ه تخلی
ــادرود  ــان و ب ــان، اصفه ــمت کاش ــه س ــهر ب ــای ش ورودی ه
ــا  ــات، نخاله ه ــه ضایع ــرای تخلی ــا را ب ــیه رودخانه ه و حاش
ــت: الزم  ــی گف ــاب کنند.صادق ــا انتخ ــده زباله ه ــی مان و باق
ــدوده  ــارج از مح ــر خ ــماندهای ت ــن پس ــع و دف ــت دف اس
ــا از  ــق انجــام شــود ت ــی عمی ــا ایجــاد چاله های شــهری و ب
ــه محیــط زیســت  شــهری  بیمار ی هــا و آســیب هایی کــه ب
وارد مــی شــود جلوگیــری شــود. شــهردار نطنــز نیــز گفــت: 
ــت  ــه جه ــه نقط ــهری س ــات ش ــای خدم ــالش نیروه ــا ت ب
ــای  ــن زباله ه ــاختمانی و دف ــای س ــه نخاله ه ــز تخلی مرک
ــط  ــه اداره حفاظــت محی ــی ب ــه صــورت کتب ــن و ب ــر تعیی ت

ــز اعــالم شــد. زیســت شهرســتان نطن
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رهبرمعظم انقالب با حضور در کنار پیکر شهید حججی: کمتر شهیدی را سراغ داریم که این جور خدای متعال او را در چشم همه عزیز کرده باشد

غوغای شهید جوان 
آیت هللا ناصری بر پیکر شهید حججی نماز می خواند
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کوتاه اخبار 
 اجرای ۴۱۴ طرح اشتغال زا 

برای مددجویان چهارمحال 
ــتان  ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
چهارمحــال و بختیــاری از اجــرای ۴۱۴ طــرح اشــتغال زا 
بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد چهارمحــال و بختیــاری 

خبــر داد. 
ــی  ــتغال و خودکفای ــه اش ــاره ب ــا اش ــدری ب ــوذر حی ن
کمیتــه امــداد اســتان چهارمحــال و بختیــاری از ابتــدای 
ــغ  ــا مبل ــرح ب ــت: ۴۱۴ ط ــار داش ــاری، اظه ــال ج س
شــش میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان بــه منظــور ایجــاد 
اشــتغال و خــود کفایــی در اســتان اجــرا شــده اســت.

وی در ادامــه گفــت:  ایــن طــرح هــای اشــتغال زا در ۱۲۷ 
ــده  ــرا ش ــتایی اج ــه روس ــهری و ۱۸۹ منطق ــه ش منطق

اســت.
ــتان  ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
ــح کــرد: ایــن طــرح هــا  ــاری تصری چهارمحــال و بختی
شــامل ۳۶ طــرح کشــاورزی، ۱۸۹ طــرح دامپــروری، دو 
ــع دســتی، ســه طــرح  طــرح شــیالت، ۵۰ طــرح صنای
ــن ۱۳۴  ــی و همچنی ــی و معدن ــای صنعت ــت ه فعالی

طــرح خدمــات هســتند.

کشف محموله نخود قاچاق در یزد 
ــارد  ــه ارزش بیــش ازدو میلی ــه نخــود قاچــاق ب محمول

ریــال در یــزد کشــف شــد. 
فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون  مزیــدی  ســرهنگ 
ــروی انتظامــی طــی  ــزد گفــت: مأمــوران نی انتظامــی ی
از خودرو هــای عبــوری در  بازرســی  یــک عملیــات 
جاده هــای اســتان، بیــش از دو میلیــارد ریــال محمولــه 

ــد. ــف ش ــزد کش ــاق در ی ــود قاچ نخ
یــک  از  ایــن محمولــه  افــزود:  ســرهنگ مزیــدی 
دســتگاه تریلــی کــه از جنــوب کشــور عــازم تهــران بــود 

ــد. ــت آم بدس

به زودی، مجتمع آب آشامیدنی 
روستای مبارکه وارد مدار می شود

مجتمــع آب آشــامیدنی روســتای مبارکــه از توابــع 
ــه زودی وارد مــدار  بخــش مرکــزی شهرســتان بافــق ب

می شــود. 
زاده رحمانــی فرمانــدار بافــق بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای 
ــرار  ــن طــرح ۱۲ روســتا تحــت پوشــش آبرســانی ق ای
ــک  ــن طــرح نزدی ــار ای ــار داشــت: اعتب ــد، اظه می گیرن

بــه ۲ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
ــه روســتای قطــرم  ــه تســریع در عملیــات آبرســانی ب ب
ــر  ــه صــدور مجــوز حف ــا توجــه ب ــرد: ب خاطــر نشــان ک
ــا  ــراه ب ــل هم ــر عام ــاون مدی ــده مع ــه آین ــاه، هفت چ
ــال  ــی انتق ــل و چگونگ ــن مح ــان، نزدیک تری کارشناس

ــد داد. ــرار خواهن ــی ق ــورد بررس ــتا را م ــه روس آب ب

آزادی 83 نفر از مددجویان جرائم 
غیر عمد از زندان های استان یزد 

ــش ۳۰  ــزد از افزای ــتان ی ــه اس ــتاد دی ــل س  مدیرعام
ــد در  ــر عم ــم غی ــان جرائ ــار آزادی زندانی ــدی آم درص

ــرداد.  ــتان خب ــن اس ــاری در ای ــال ج س
ــزد  ــتان ی ــه اس ــتاد دی ــل س ــون  مدیرعام ــالم افش اس
گفــت: آمــار آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد در ســال 
ــدت  ــه م ــران اســتان، نســبت ب ــه همــت خی جــاری ب
مشــابه ســال گذشــته از ۳۰ درصــد رشــد برخــوردار بــوده 

اســت.
ــر  ــال ۸۳ نف ــت امس ــاه نخس ــزود: در ۶ م ــون اف  افش
مددجــوی جرائــم غیــر عمــد از زندان هــای اســتان 
ر هایــی یافتنــد کــه مجمــوع بدهــی ایــن افــراد بالــغ بــر 

ــود. ــال ب ــارد ری ۱۰۸ میلی

 رونمایی از ۲ عنوان کتاب 
با موضوع دفاع مقدس 

ــی«  ــگ تحمیل ــی جن ــاد حقوق ــاب »ابع ــوان کت دو عن
ــر«  ــده پ ــر پرن ــده پ ــی و »خن ــره ابراهیم ــته زه نوش
نوشــته معصومــه مهــری، ظهــر ســه شــنبه بــه مناســبت 
ــی شــد. ــن اســتان رونمای ــدس در ای ــاع مق ــه دف هفت

ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
ــی  ــم رونمای ــاری در مراس ــال و بختی ــدس چهارمح مق
ایــن دو عنــوان کتــاب گفــت: برنامــه هــای مختلفــی در 
هفتــه دفــاع مقــدس از جملــه رونمایــی کتــاب در ایــن 

اســتان برگــزار مــی شــود.
وی عنــوان کــرد: ۳۰ عنــوان کتــاب بــه مناســبت هفتــه 
دفــاع مقــدس در چهارمحــال و بختیــاری رونمایــی 

خواهــد شــد.
ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
مقــدس چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: ایــن 
ــره  ــعر، خاط ــف ش ــای مختل ــش ه ــا در بخ ــاب ه کت
ــدس  ــاع مق ــوع دف ــا موض ــتان و ... ب ــدگان، داس رزمن

ــتند. هس

 ایمن سازی8۰ معبر 
منتهی به مدارس در کرمان

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری کرمــان از ایمــن ســازی معابــر منتهــی بــه 

مــدارس در ۸۰ نقطــه از شــهر کرمــان خبــر داد. 
بــه مناســبت  اظهــار کــرد:  آبــادی  زنگــی  علــی 
بازگشــایی مــدارس، ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــوزش  ــی آم ــی نواح ــا هماهنگ ــان ب ــهرداری کرم ش
ــه درِ ورودی و  ــی ک ــان، مدارس ــهر کرم ــرورش ش و پ
خروجــی آنهــا بــه معابــر اصلــی و پرتــردد بازگشــایی 
مــی شــد بــا تجهیــزات ترافیکــی و خــط کشــی ایمــن 

ســازی شــد.
زنگــی آبــادی گفــت: بــر ایــن اســاس ۸۰ معبــر منتهی 

بــه مــدارس در شــهر کرمــان ایمن ســازی شــد.
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری کرمــان هــدف از ایــن اقــدام را تســریع در 
عبــور و مــرور، ایمــن ســازی ترددهــا، آســودگی خیــال 

ــمرد. ــهروندان برش ــال ش ــاه ح و رف

H.Babaie@eskimia.ir
حدیث بابایی گروه استانها

ــتحصال  ــش اس ــبی در همای ــز گرشاس پروی
بــا اشــاره  آب و اقتصــاد مقاومتــی یــزد 
و  اســتحصال  در  آبخیــزداری  نقــش  بــه 
ــزداری  ــرد: آبخی ــار ک ــی اظه ــاد مقاومت اقتص
ــع  ــت مناب ــوان مدیری ــت عن ــوان تح را می ت
ــاک و  ــز )آب، خ ــک آبخی ــت محیطی ی زیس
ــن  ــه بهتری ــه ب ــی( به نحوی ک ــش گیاه پوش
بــرای  را  طــرح  مدیریــت  اهــداف  وجــه 
ــرآورده  ــع ب ــن مناب ــداوم از ای ــرداری م بهره ب

تعریــف کــرد. می ســازد، 
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  معــاون 
ــش  ــر فرمای ــد ب ــا تأکی ــور ب ــزداری کش آبخی
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه 
ایــن بحث هــای  از  در چنــد ســال اخیــر 
ــا  ــد این ه ــوان داری و مانن ــزداری و آبخ آبخی
مطــرح شــد و کارهایــی هــم انجــام گرفــت؛ 
ولــی بایــد این هــا بــا جدیــت و قــوت دنبــال 
شــود و ایــن کارهــا متوقــف نمانــد، ادامــه داد: 
نبایــد از ایــن نکتــه غافــل باشــیم کــه قضیــه 
خــاک از آب مهم تــر اســت، مشــکل آب هــم 
ــی  ــم و مشــکل بزرگــی هــم هســت؛ ول داری
بــرای تهیــه آب راه هــای فراوانــی وجــود دارد 
ــز  ــاک حاصلخی ــه خ ــرای تهی ــه ب درصورتی ک

ــدارد. ــود ن ــر وج ــا دیگ ــن راه ه ای

ایــن مقــام مســئول کشــوری تبخیــر شــدید 
از منابــع آب کــه ســاالنه حــدود ۷۰ درصــد از 
بارش هــای کشــور را بــه اتمســفر برمی گردانــد 
اصلــی منابــع آب در  از چالش هــای  یکــی  را 
ــای  ــدید آب ه ــت ش ــت: اف ــت و گف ــران دانس ای
ــه  ــور ب ــت های کش ــیاری از دش ــی در بس زیرزمین
میــزان نیــم تــا ۲ متــر در ســال موجــب ممنوعــه 
ــرم  ــط وزارت محت ــا توس ــیاری از آن ه ــدن بس ش
ــتر  ــارت های بیش ــری از خس ــت جلوگی ــرو جه نی

می شــود.

گرشاســبی بــا تأکیــد بــر اینکــه الگــوی مدیریــت 
جامــع حوزه هــای آبخیــز در مناطقــی کــه بــا 
بحــران آب مواجــه بــوده و یــا در آینــده ای نزدیــک 
مواجــه خواهنــد شــد، تنهــا الگــوی مؤثــر و کارآمــد 

ــود،  ــمرده می ش ــان ش ــق جه ــیاری از مناط در بس
تصریــح کــرد: ایــن الگوی مصــرف ضمــن جامعیت 
در نــوع نــگاه و نگــرش بــه مقولــه منابــع آب وخاک 
یکپارچگــی در عمــل را نیــز مدنظــر قــرار می دهــد.

ــکار  ــن راه ــا ای ــور م ــرد: در کش ــان ک وی خاطرنش
حوزه هــای  بــرای  مناســبی  الگــوی  می توانــد 
آبخیــز بحرانــی از قبیــل دریاچــه ارومیــه، زاینــده رود 
و ... باشــد؛ چراکــه درصورتی کــه بتــوان الگــوی 
مدیریــت جامــع در حــوزه دریاچــه ارومیــه را پیــاده 
ــب آب  ــارد مترمکع ــر دو میلی ــاالنه بالغ ب ــرد، س ک

ــود.  ــد ب ــتحصال خواه ــل اس ــد قاب جدی
 استان یزد درزمینه منابع آبی وضعیت 

نامطلوبی دارد
ــزد  ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ســید جمــال ســجادی پــور در ایــن همایــش گفت: 
ــه  ــزد بلک ــتان ی ــا در اس ــروزه نه تنه ــت آب ام اهمی
کل کشــور را قرارگرفتــه اســت و به نوعــی یکــی 
از عوامــل تأثیرگــذار در توســعه همــه حوزه هــا، 

ــت. ــئله آب اس مس
ــع  ــه مناب ــزد درزمین ــا اشــاره اینکــه اســتان ی وی ب
ــا  ــت و ب ــه رو نیس ــی روب ــت خوب ــا وضعی ــی ب آب
خشک ســالی های متعــددی دســت وپنجه نــرم 
و  ایــن  کم آبی هــا  همــه  داد:  ادامــه  می کنــد، 
گرفتــه  صــورت  به غفلت هــای  خشک ســالی ها 
حــال  در  کــه  بازمی گــردد  گذشــته  زمــان  در 
حاضــر صرفه جویــی در مصــرف آب و افزایــش 

راندمــان آبیــاری ازجملــه راهکارهــای جلوگیــری از 
اســت. خشک ســالی 

ــزد  ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــا مشــکل  بابیــان اینکــه درمجمــوع کشــور ایــران ب
ــا  ــم بارش ه ــزود: حج ــت، اف ــه رو اس ــی روب کم آب
ــت و  ــرده اس ــش پیداک ــدت کاه ــتان به ش در اس
قطعــًا بایــد بتوانیــم متناســب بــا حجــم بارش هــا 
ــم. ــوض کنی ــا ع ــه حوزه ه ــان را در هم رویکردهایم

 پسته، زعفران و گیاهان دارویی 
 جایگزین محصوالت پر آب خواه

 در استان یزد 
معــاون برنامه ریــزی جهــاد کشــاورزی اســتان 
یــزد عبــاس حاجی حســینی نیــز در همایــش 
اســتحصال آب و اقتصــاد مقاومتــی کــه در ســالن 
شــهید بهشــتی اداره حفــظ نباتــات یــزد برگــزار شــد 
ــرد:  ــار ک ــدس اظه ــاع مق ــه دف ــه هفت ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــا و محدودیت ه ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
بخــش کشــاورزی موضــوع آب اســت بخصــوص 
بــرای اســتانی چــون یــزد کــه بارندگــی کمــی را در 

ــد.  ــه می کن ــال تجرب س

معــاون برنامه ریــزی جهــاد کشــاورزی اســتان 
یــزد ادامــه داد: ســطح زیــر کشــت در اســتان یــزد 
ــزار  ــدار ه ــن مق ــه از ای ــت ک ــار اس ــزار هکت ۱۱۸ ه
و ۴۲۰ هکتــار را ســطح زیــر کشــت گلخانــه ای 
ــی از  ــه این یک ــت ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب

ــت. ــتان اس ــرای اس ــزرگ ب ــای ب موفقیت ه
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: یکــی 
از مــواردی کــه تــا حــد زیــادی می توانــد بــه 
بخــش کشــاورزی کمــک  در  آب   صرفه جویــی 
کنــد جایگزینــی کشــت محصــوالت کــم آب خــواه 
ــه در  ــت ک ــواه اس ــر آب خ ــوالت پ ــای محص به ج
دســتور کار جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد قرارگرفتــه 
ــی  ــی از برنامه های ــت: یک است.حاجی حســینی گف
کــه به طورجــدی در دســتور کار ســازمان جهــاد 
موضــوع  قرارگرفتــه،  یــزد  اســتان  کشــاورزی 
نظیــر  خــواه  آب  جایگزینــی کشــت های کــم 
ــای  ــران و ...  به ج ــته، زعف ــی، پس ــان داروی گیاه
ــورت  ــه در ص ــت ک ــواه اس ــر آب خ ــت های پ کش
توجــه کافــی می توانــد آثــار بســیار خوبــی درزمینــٔه 

ــد. ــاد کن ــزد ایج ــتان ی ــرف آب در اس مص

فرمانــدار یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه مناسب ســازی شهرســتان یــزد 
بــرای ســالمندان در اولویــت قــرار گیــرد، بــر لــزوم حساس ســازی 

جامعــه در ارتبــاط بــا ســالمندان تأکیــد کرد. 
مصطفــی ســاالری در نشســت شــورای ســالمت شهرســتان یــزد 
ــرت  ــهیدان حض ــاالر ش ــید و س ــوگواری س ــام س ــلیت ای ــا تس ب
امــام حســین)ع(، در ارتبــاط بــا موضــوع نشســت اظهــار داشــت: 
الزم اســت نســبت بــه ســالمندان و شــرایط ویــژه زندگــی آنهــا در 

جامعــه توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم.
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــالم ه ــن اس ــن مبی ــرد: دی ــان ک وی خاطرنش
ــی در  ــد فراوان ــته و تأکی ــژه ای داش ــیار وی ــه بس ــالمندان توج س
ــن  ــالمندان، تأمی ــه س ــرام ب ــا احت ــاط ب ــات در ارتب ــات و روای آی

ــود دارد. ــه وج ــا در جامع ــی آنه ــات زندگ ــا و ملزوم نیازه
فرمانــدار یــزد بــر اهمیــت حفــظ موقعیــت و جایــگاه ســالمندان 

توســط تمــام افــراد جامعــه تأکیــد کــرد و ادامــه داد: احتــرام بــه 
ــد  ــه بای ــا در جامع ــگاه آنه ــأن و جای ــه ش ــه ب ــالمندان و توج س
بــه عنــوان یــک اصــل توســط همــه مــا رعایــت شود.ســاالری بــر 
اهمیــت بهبــود شــرایط زندگــی ســالمندان در یــزد تأکیــد کــرد و 
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ســالمندان یکــی از اقشــاری از جامعه 
ــازی  ــا مناسب س ــتفاده آنه ــرای اس ــهر ب ــد ش ــه بای ــتند ک هس
ــط در راســتای تســهیل  ــام ادارات ذیرب ــه تم شــود، الزم اســت ک
عبــور و مــرور ســالمندان و اســتفاده از اماکــن عمومــی در ســطح 
شــهر تمــام تــالش خــود را بــه کار بندنــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
بخش هایــی از شــهرهای یــزد هنــوز بــرای اســتفاده اقشــار 
نیازمنــد مناسب ســازی از جملــه ســالمندان اصــالح نشــده و الزم 
اســت کــه هرچــه ســریع تر نســبت بــه شناســایی ایــن محل هــا 

ــدام شــود. ــا اق ــرادات آنه ــا و ای ــع عیب ه و رف

میراث فرهنگــی ،  مدیــرکل  حضــور  بــا  زنــگ گردشــگری 
در  بختیــاری  و  چهارمحــال  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
ــد. ــه ش ــهرکرد نواخت ــران ش ــهید چم ــه ش ــتان دختران هنرس

بهمــن عسگری ســوادجانی در آییــن نواختــن زنــگ گردشــگری 
در هنرســتان دخترانــه شــهیدچمران شــهرکرد اظهــار کــرد: 
دانش آمــوزان نقــش اثرگــذاری در توســعه صنعــت گردشــگری 

دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گردشــگری یکــی از شــغل های مهــم 
ــال  ــتان چهارمح ــت: در اس ــود گف ــوب می ش ــدزا محس و درآم
ــه  ــود دارد ک ــگری وج ــه گردش ــش از ۸۰۰ نقط ــاری بی و بختی
ــت گردشــگری  ــکان در راســتای توســعه صنع ــن ام ــد از ای بای

اســتقاده کنیــم.
گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی ،  مدیــرکل 

چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد خانه هــای مســافر در چهارمحــال 
ــاری را از عوامــل مهــم در جــذب گردشــگران برشــمرد. و بختی

افــزود: همیــاران گردشــگر می تواننــد  عسگری ســوادجانی 
ــگری  ــای گردش ــی جاذبه ه ــتای معرف ــری در راس ــک مؤث کم
اســتان بیــن خانوادهــا باشــند و یــک مــدل فرهنگ ســازی را 
ــد. ــی از گردشــگران اســتان ترویــج دهن ــوع میزبان ــه ن در زمین

ــق  ــبب رون ــگری س ــعه گردش ــه توس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی  ب
صنعــت  داشــت:  بیــان  می شــود،  نیــز  صنایع دســتی 

گردشــگری جایگزینــی بــرای صنعــت نفــت اســت.
ــا اســت و از  ــه داد: گردشــگری ســومین صنعــت دنی وی ادام
ــه گردشــگری اســت کــه  هــر ۱۱ شــغل، یــک شــغل مربــوط ب
یکــی از ویژگی هــای مهــم آن امــکان فعالیــت افــراد کم ســواد 

در ایــن رشــته شــغلی اســت،.

استانها

فرماندار یزد: 

مناسب سازی یزد برای سالمندان در اولویت قرار گیرد 
با حضور مدیرکل میراث فرهنگی  چهارمحال و بختیاری

زنگ گردشگری در شهرکرد نواخته شد

کوتاه از استان ها
پرداخت تسهیالت مشاغل 

خانگی به بانوان یزدی 
ــه  ــم ب ــره ک ــا به ــی ب ــون تومان ــهیالت ۲۰ میلی تس

پرداخــت می شــود.  یــزدی  بانــوان 
رقیــه کرمانیــان مدیــر کل دفتــر امــور زنــان و 
خانــواده اســتانداری یــزد در جلســه کارگــروه بانــوان 
ــرای  شهرســتان بافــق گفــت: ۳۰۵ شــغل خانگــی ب

ــود دارد. ــای کار وج ــوان جوی بان
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص تســهیالت ۲۰ 
میلیــون تومانــی بــا بهــره کــم بــه بانــوان عالقه منــد 
و  کار  تعــاون،  اداره  افــزود:  می شــود  پرداخــت 
ــهرک های  ــرکت ش ــن ش ــی و همچنی ــاه اجتماع رف
ــوان بافقــی را  ــن راســتا بان ــد در ای صنعتــی می توانن

ــد. ــاری دهن ی

 دستگیری شکارچیان متخلف 
در کرمان 

ــکار  ــر ش ــالوه ب ــه ع ــش ک ــات وح ــن حی متخلفی
ــد،  ــوش میکردن ــت وح ــروش گوش ــه ف ــدام ب ، اق

شناســایی و دســتگیر شــدند. 
جزینــی زاده مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: بــا کار هــای اطالعاتــِی یــگان 
اطالعــات و عملیــات حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در بازدیــد از 
یــک واحــد مســکونی در ماهــان متخلفینــی کــه از 
طریــق شــکار بــی رویــه در اســتان ، گوشــت وحــوش 

ــاندند دستگیرشــدند. ــی رس ــروش م ــه ف را ب
ــواع  ــد ۱۲ رأس ان ــن بازدی ــزود: درای ــی زاده اف جزین
ــک  ــه کب ــداد ۲۰ قطع ــوچ و تع ــش و ق ــز، می کل، ب

کشــف و ضبــط شــد

افزایش ۱۰ درصدی پذیرش دانشجو 
در مقطع تحصیالت تکمیلی 

ــدی  ــش ۱۰ درص ــهرکرد از افزای ــگاه ش ــس دانش رئی
ــی  ــالت تکمیل ــع تحصی ــجو در مقط ــرش دانش پذی
ایــن واحــد آموزشــی در ســال تحصیلــی جدیــد خبر 

داد. 
شــایان شــامحمدی بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۰ 
ــالت  ــع تحصی ــجو در مقط ــرش دانش ــدی پذی درص
تکمیلــی دانشــگاه شــهرکرد در ســال تحصیلــی ۹۷-
ــده در  ــرش ش ــجویان پذی ــداد دانش ــت: تع ۹۶  گف
ــن دانشــگاه  ــری و کارشناســی ارشــد ای مقطــع دکت

ــت. ــوده اس ــر ب ــب ۱۱۰ و ۶۳۰ نف ــه ترتی ب
ــتایی  ــعه  روس ــته های توس ــال رش ــزود: امس وی اف
زبــان  آمــوزش  و  ارشــد  مقطــع کارشناســی  در 
انگلیســی و باکتری شناســی دام در مقطــع دکتــری 

ــد. ــدازی ش ــهرکرد راه ان ــگاه ش در دانش
دانشــگاه شــهرکرد در غــرب شــهرکرد )مرکــز اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری( و کیلومتــر ۲ جــاده ســامان، 

در ابتــدای بلــوار رهبــر قــرار دارد.

 تولید پسته در استان یزد 
کاهش یافت 

مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان 
یــزد گفــت: تولیــد پســته در اســتان بــه دلیــل 
ســرمازدگی، گرمازدگــی و آفــت زدگــی ۱۰درصــد 

کاهــش داشــته اســت. 
یــدهللا جوادپــور مدیــر امــور باغبانــی جهاد کشــاورزی 
اســتان یــزد گفــت: تولیــد پســته در اســتان بــه دلیل 
ســرمازدگی، گرمازدگــی و آفــت زدگــی ۱۰درصــد 

کاهــش داشــته اســت..
 جوادپــور افــزود: در حالــی کــه ســال گذشــته 
۴۷هــزار تــن پســته از باغــات سراســر اســتان 
ــی  ــش بین ــال پی ــده امس ــرآوری ش ــت و ف برداش
مــی شــود بــه دلیــل آفــت زدگــی درختــان پســته، 
ســرمازدگی و گرمازدگــی آنهــا، تولیــد پســتۀ اســتان 

ــد. ــش یاب ــد کاه ــا ۱۰درص ت

 سیرجان قهرمان مسابقات 
کشتی فرنگی جوانان استان 

ســیرجان در مجمــوع بــا کســب ۹۵ امتیــاز بــر 
فرنگــی  کشــتی  مســابقات  نخســت  ســکوی 
قهرمانــی جوانــان اســتان ایســتاد و عنــوان قهرمانــی 

ایــن دوره از رقابت هــا را از آن خــود کــرد. 
ایــن رقابت هــا بــا حضــور ۵۱ کشــتی گیــر از ۸ 
شهرســتان اســتان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۷۲، 
ــه  ــی ۴ مرحل ــرم ط ۷۷، ۸۳، ۸۷، ۹۷ و  ۱۳۰ کیلوگ

ــد. ــام ش انج
ــاون  ــاز عن ــب ۹۵ امتی ــا کس ــیرجان ب ــان، س در پای
نخســت ایــن رقابــت هــا را بــه خــود اختصــاص داد 
و تیم هــای کرمــان بــا ۸۷ امتیــاز و بــم بــا ۸۱ امتیــاز 

ــد. ــرار گرفتن ــه ترتیــب در جایگاه هــای بعــدی ق ب

وقوع 33 فقره آتش سوزی در مراتع 
و جنگل های چهارمحال و بختیاری

دبیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ــا  ــدم ب ــدی مق ــی محم ــاری عل ــال و بختی چهارمح
اشــاره بــه وقــوع ۳۳ فقــره آتــش ســوزی در مراتــع 
در ســال  بختیــاری  و  و جنگل هــای چهارمحــال 
جــاری، اظهــار داشــت: ایــن آتش ســوزی ها در 
ــاده  ــاق افت ــتان اتف ــن اس ــای ای ــع و جنگل ه مرات

ــت. ــده اس ــار ش ــرعت مه ــه س ــه ب ــت ک اس
وی عنــوان کــرد: میــزان آتــش ســوزی ســال جــاری 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷۷ درصــد 

کاهــش داشــته اســت.
آتــش ســوزی  هــای  داد: خســارت  ادامــه  وی 
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــن اس ــع ای ــا و مرات جنگل ه

ــت. ــه اس ــش یافت ــته کاه گذش
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره به اینکه بیشــترین 
علــت وقــوع آتش ســوزی ها در جنــگل هــا و مراتــع 
ایــن اســتان بــی احتیاطــی عامــل انســانی گــزارش 
شــده اســت، ادامــه داد: خشکســالی و کاهــش 
ــوزی ها  ــروز آتش س ــتقیم در ب ــش مس ــا نق بارش ه

در ایــن اســتان داشــته اســت.

علیرضــا رزم حســینی اســتاندار کرمــان در آئیــن 
ــا  ــی »جهانگــردی« کــه ب گرامیداشــت روز جهان
حضــور برتریــن هــای صنعت گردشــگری کشــور 
برگــزار شــد، گفــت: یکــی از اهــداف اصلــی 
ــه  ــه ب ــم، توج ــت یازده ــان در دول ــتان کرم اس
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت می اهمی

ــت. ــوده اس ــگری ب گردش
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مدیریــت اســتان کرمان 
معتقــد اســت کــه درآمــد قابــل مالحظــه ای را 
مــی تــوان از راه صنعــت گردشــگری کســب کرد، 
یادآورشــد: از آنجــا کــه مراکــز تاریخــی و میراثــی 
ایــن اســتان مــی تواننــد محــل جــذب توریســت 

باشــند، مرمــت و بازســازی ایــن اماکــن در 
دســتور کار قــرار گرفــت و در حــال حاضــر 
تعــداد قابــل مالحظــه ای از ایــن مراکــز بــه طــور 
همزمــان در حــال مرمــت و بازســازی هســتند.
ــوم گــردی  ــدازی قریــب ۱۲۰واحــد ب وی از راه ان
ــالش  ــت و ت ــا هم ــان ب ــتان کرم ــطح اس در س
ــی،  ــراث فرهنگ ــل اداره کل می ــرکل و عوام مدی
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان طــی 
دولــت یازدهــم خبــر داد و افــزود: اســتان 
کرمــان توانســت در ایــن مــدت زمــان در حــوزه 
راه انــدازی واحدهــای بــوم گــردی، رتبه نخســت 

ــد. ــب نمای ــوری را کس کش

ــاد  ــق اقتص ــوی موف ــه الگ ــان ب ــتاندار کرم اس
مقاومتــی در شهرســتان قلعــه گنــج اشــاره کــرد 
و یادآورشــد: افتتــاح نخســتین هتــل کپــری ۴ 
ســتاره دنیــا در شهرســتان قلعــه گنــج، موجــب 
جــذب بالــغ بــر ۳۵۰ گردشــگر خارجــی بــه این 

شهرســتان شــده اســت.
وی تقویت صنعت گردشــگری در ســطح کشــور 
را نیازمنــد دو اصــل ایجــاد زیرســاخت های 
الزم و ترویــج فرهنــگ گردشــگری عنــوان کــرد 
و گفــت: انعقــاد تفاهــم نامــه ســرمایه گــذاری 
بخــش غیردولتــی در پــارک ملــی خبــر در ۱۷۴ 
ــت،  ــر اس ــم نظی ــه ک ــه در خاورمیان ــار ک هکت
ــان در  ــات اساســی اســتان کرم ــی از اقدام یک

بخــش طبیعــت گــردی اســت.
الگــوی  راســتای  در  گفــت:  حســینی  رزم 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان و بــرای جــذب 

اعتمــاد مــردم بــه اقتصــاد، بایــد شــرکت هــای 
پیشــران و توســعه گرایــی را بیــن مــردم و 
دولــت بــه وجــود آورد تــا منابــع مــردم را بــرای 
ســرمایه گذاری در حــوزه هــای مختلــف جــذب 

ــد. نماین
ــر اینکــه الگــوی  ــد ب ــا تأکی اســتاندار کرمــان ب
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان بــا درایــت و 
ــام اســت  ــال انج ــر کشــور در ح ــری وزی پیگی
و بــه همیــن دلیــل حجــم گردشــگری در 
اســتان افزایــش پیــدا کــرده اســت، یادآورشــد: 
گردشــگران خارجــی بــه دنبــال طبیعــت گــردی 
ــی هســتند  ــا ســبک زندگــی ایران و آشــنایی ب
ــردی در  ــوم گ ــن راســتا واحدهــای ب ــه در ای ک
ــی  ــگران خارج ــتقبال گردش ــورد اس ــتان م اس
ــت  ــتایی را تقوی ــاد روس ــه و اقتص ــرار گرفت ق

ــت. ــرده اس ک

 معرفی استاندار کرمان 
به عنوان استاندار برتر در صنعت گردشگری 

،،
معــاون ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری کشــور گفــت: متأســفانه 
از  درصــد   70 حــدود  ســاالنه 
بارش هــای کشــور تبخیــر شــده و بــه 

برمی گــردد.  اتمســفر 

کارشــناس بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت شهرســتان 
شــهرکرد از عــزاداران مــاه محــرم خواســت نــکات بهداشــتی را 
در هنــگام تجمعــات مذهبــی، پخــت و پخــش نــذری رعایــت 

کننــد.
ــاه  ــیدن م ــه فرا رس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــدی اظه ــد احم احم
ــاجد  ــزاداری در مس ــی و ع ــم مذهب ــزاری مراس ــرم و برگ مح
و تکایــا و همچنیــن توزیــع نــذورات و غــذا در ایــن ایــام، بــه 
منظــور پیشــگیری از بــروز بیماری هــای منتقلــه از آب و غــذا و 
ــه  ــه ب ــی ک ــی روده ای در مکان های ــای عفون ــژه بیماری ه به وی
صــورت دســت جمعــی غــذا و شــربت تهیــه و توزیــع می شــود 

نــکات بهداشــتی رعایــت شــود.
وی افــزود: هر گونــه پخــت و پــز و طبــخ غــذا الزامــًا در 
ــا شــرایط بهداشــتی صــورت گیــرد، همــه افــراد  مکان هایــی ب

درگیــر در توزیــع آب، چــای، غــذا و هــر گونــه نوشــیدنی بایــد 
ــرای گرفتــن کارت بهداشــتی اقــدام نمــوده و مــواردی  ــاًل ب قب
ــت ها  ــل دس ــوی کام ــردی و شست و ش ــت ف ــه بهداش از جمل
قبــل از طبــخ غــذا را رعایــت کننــد و بــرای آب شــرب الزامــًا از 
آب آشــامیدنی ســالم و لوله کشــی اســتفاده شــود) آب چــاه، 

قنــات و چشــمه اســتفاده نشــود(.
احمــدی ادامــه داد: در صــورت اســتفاده از ظــروف یکبــار 
مصــرف در توزیــع مــواد غذایــی گــرم از ظــروف فــوم دار 
ــد   ــا ح ــود و ت ــتفاده ش ــوص اس ــی مخص ــلولوزی و گیاه س

امــکان از ظــروف پالســتیکی اســتفاده نشــود.
ــوان  ــا لی ــذری ب ــته های ن ــن دس ــات در بی ــت: مایع وی گف
ــه و  ــارچ، مالق ــردن پ ــود، از وارد ک ــع ش ــرف توزی ــار مص یک ب

ــود. ــودداری ش ــدًا خ ــروف ج ــل ظ ــه داخ ــوان ب لی

یــزد  اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
محمدعلــی طالبــی افــزود: از زمــان آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم 
تاکنــون، طرحهــای مختلفــی در مــورد اصــالح حوزه هــای 
ــده و  ــال ش ــور ارس ــه وزارت کش ــه و ب ــتان تهی ــه اس انتخابی
ــی اســتان هــم انجــام  ــدگان فعل ــا نماین ــی هــای الزم ب رایزن
ــت.  ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــس ب ــون در مجل ــا تاکن ــده ام ش
وی اظهــار داشــت: در طرحهــای ارائــه شــده بــه افزایــش یــک 
یــا دو نماینــده بــه حــوزه هــای انتخابیــه اســتان یــزد اشــاره 
شــده هرچنــد معتقدیــم ایــن اســتان، ظرفیــت افزایــش حتــی 

ســه نماینــده دیگــر هــم دارد. 
طالبــی یــادآور شــد: بــا پیگیــری هایــی کــه نماینــدگان 
ــه  ــا توجــه ب ــد و ب ــس شــورای اســالمی دارن اســتان در مجل
مطالبــات مــردم در ایــن بخــش، امیدواریــم کــه در دوره 

یازدهــم مجلــس، شــاهد ترکیــب بهتــری در زمینــه حوزه هــای 
ــیم.  ــتان باش ــه اس انتخابی

وی در مــورد برخــی ناخرســندی هــا در مــورد اســتقالل حــوزه 
ــتان  ــر اس ــتان دیگ ــج شهرس ــه پن ــه اردکان در حالیک انتخابی
ــه اراده  ــوع ب ــن موض ــت: ای ــد، گف ــده دارن ــک نماین ــط ی فق
مجلــس شــورای اســالمی بســتگی دارد، حــوزه هــای فعلــی 
هــم مصوبــه مجلــس اســت و تغییــر احتمالــی در آینــده هــم 

ــه مجلــس انجــام خواهــد شــد.  ــا مصوب ب
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار یــزد بــا بیــان 
اینکــه نبایــد در ترکیــب حــوزه هــای انتخابیــه، شهرســتانی را 
بــا شهرســتان دیگــر مقایســه نمــود تصریــح کــرد: بایــد هــدف 
مــا جلــب رضایــت مجلــس بــرای افزایــش تعــداد نماینــدگان 

اســتان یــزد باشــد. 
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مدیریت مصرف آب، مهم ترین راه 

رفع مشکالت آب روستاها 
P.Sharifi@eskimia.ir

پروانه شریفیگروه استانها

امــام جمعــه یــزد در دیــدار مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت 
آب و فاضــالب روســتایی اســتان یــزد بــه اهمیــت 
مدیریــت مصــرف آب در اســتان یــزد تأکیــد کــرد و اظهــار 
کــرد: در ارتبــاط بــا مســئله آب، مهم تریــن موضــوع 
مســئله حفــظ، نگهــداری و مدیریــت مصــرف منابــع آبــی 

اســت.
ــا آب روســتایی کــه  ــاط ب ــه ویــژه در ارتب وی ادامــه داد: ب
االن بیشــتر بــا مشــکالت روبــه رو اســت، مهم تریــن 
موضوعــی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم بحــث مدیریــت 
ــای  ــه معن ــع ب ــظ مناب ــه حف ــرا ک ــت چ ــرف آب اس مص
جلوگیــری از مصــرف امکان پذیــر نیســت پــس بایــد 
نســبت بــه مدیریــت آن اقدامــات جــدی داشــته باشــیم.

ــاد  ــه جه ــت ک ــت: الزم اس ــزدی گف ــری ی ــت هللا ناص آی
و  همــکاری  روســتایی  فاضــالب  و  آب  و  کشــاورزی 
هماهنگــی الزم را داشــته باشــند و بتواننــد بــا ارائــه 
خشکســالی  مشــکالت  جلــوی  مناســب  طرح هــای 
و مهاجــرت معکــوس  مانــدگاری  و زمینــه  را گرفتــه 

روســتاییان بــه ایــن مناطــق را فراهــم کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت زمینــه مهاجــرت معکــوس 
روســتاییان بــه روســتاها فراهــم شــود، گفــت: مدیریــت 
ــتاها  ــکالت آب روس ــع مش ــن راه رف ــرف آب مهم تری مص

اســت.
ناصــری یــزدی بــه کم شــدن جمعیــت روســتاییان اشــاره 
کــرد و افــزود: یکــی از اصلی تریــن علت هایــی کــه 
روســتاهای مــا بــا مهاجــرت روبه رو شــده اند و روســتاییان 
بــه ســمت شــهرها می رونــد کــم شــدن نــزوالت آســمانی 

ــه وجــود آمــده اســت. و خشکســالی هایی اســت کــه ب
آب رسانی ۳۳۰ روستای یزد با تانکر انجام می شود 

محمــد فاتحــی در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیه در اســتان 
ــی  ــی یک ــه کم آب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــام جمع و ام

ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــزد اس ــتان ی ــائل اس ــن مس از مهم تری
وضعیــت کم آبــی در بســیاری از نقــاط روســتایی اســتان 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــی ب ــت خاص ــزد وضعی ی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکثریــت شــهرهای اســتان 
ــل  ــت: در مقاب ــتند، گف ــد هس ــی بهره من ــزد از آب انتقال ی
ــی و  ــه آب انتقال ــزد ب ــتان ی ــتاهای اس ــفانه روس متأس
حتــی بســیاری از روســتاها بــه آب شــرب بــا کیفیــت از 

ــد. ــی ندارن ــم دسترس ــی ه ــع زیرزمین مناب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان یــزد 
ــل  ــه دلی ــزد ب ــا ۷۰ روســتای اســتان ی ــح کــرد: تنه تصری
قــرار گرفتــن در حاشــیه خــط انتقــال آب بــه یــزد، از ایــن 
منابــع آبــی برخــوردار بودنــد و آب انتقالــی در اختیار ســایر 

روســتاییان قــرار نــدارد.
ــی  ــی در برخ ــع آب ــن مناب ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
روســتاهای اســتان یــزد پایــان یافتــه و یــا در حــال پایــان 
ــش از ۳۳۰ روســتا در  ــت: در حــال حاضــر بی اســت، گف
ــرب  ــانی و آب ش ــر آب رس ــیله تانک ــه وس ــزد ب ــتان ی اس

ــود. ــن می ش ــیار تأمی ــا س ــاز آنه ــورد نی م

#خبر_ویژه

معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد:

افت شدید آب های زیرزمینی در کشور
وضعیت نامطلوب استان یزد در زمینه منابع آبی 



یــک مســئول ســازمان غــذا و دارو گفــت: در دهــه اول 
ــت  ــتی اس ــر بهداش ــه از نظ ــور توج ــه درخ ــرم آنچ مح
توجــه بــه ســامتی و رعایــت اصــول بهداشــتی اســت. 
ــواد  ــر م ــارت ب ــس اداره نظ ــدی ــــ رئی نســترن محم
ــا منشــأ گیاهــی ســازمان غــذا  غذایــی و آشــامیدنی ب
و دارو اظهــار داشــت: در دهــه اول محــرم آنچــه درخــور 
توجــه از نظــر بهداشــتی می باشــد توجــه بــه ســامتی 

ــت اصــول بهداشــتی اســت. و رعای
وی افــزود: در تهیــه غذاهــای نــذری بــه ســامت مــواد 
ــوارد  ــد و تمامــی م ــه عمــل آی ــی ب ــی توجــه کاف غذای
ــد  ــات و ... بای ــا، حبوب ــه رب، ادویه ه ــی از جمل مصرف

دارای پروانــه بهداشــتی ســاخت از ســازمان غــذا و دارو 
و وزارت بهداشــت باشــند.

محمــدی در ادامــه اظهــار داشــت: در اســتفاده از 
ــود  ــه می ش ــواری توصی ــز م ــرف نی ــروف یک بارمص ظ
ــرای مصــرف  ــذی ب ــروف کاغ ــه، اســتفاده از ظ از جمل
محصــوالت داغ پیشــنهاد می شــود، ماننــد لیــوان 
جهــت  پاســتیکی  لیوان هــای  به جــای  کاغــذی 
ــروف  ــن ظ ــره، همچنی ــیر داغ و غی ــای، ش ــرف چ ص
گیاهــی بهتریــن ظــرف جهــت مصــرف غذاهــای 
ــوم و  ــروف ف ــت از ظ ــر اس ــوده و بهت ــرب و داغ ب چ

آلومینیومــی اســتفاده نشــود.

علیرضــا رئیســی در جلســه مشــترک بــا حضــور معــاون 
و  وزارتخانه هــا  نماینــدگان  و  کشــور  کل  دادســتان 
ــع  ــا من ــط ب ــون مرتب ــرای قان ــی اج ــازمان های متول س
فــروش و عرضــه دخانیــات در اماکــن عمومــی بــا ارائــه 
گزارشــی آمــاری از آخریــن وضعیــت مصــرف ســیگار و 
قلیــان در کشــور و هشــدار نســبت بــه افزایــش گرایــش 
بــه مصــرف قلیــان و ســیگار اظهــار کــرد: بــا افزایش های 
ــان  ــه اســتفاده از قلی ــه گرایــش ب ــدی در زمین ــی ب خیل
و دخانیــات مواجــه هســتیم و رونــد رو بــه رشــد 
ــد  ــوزادان متول ــش وزن ن ــی و کاه ــای تنفس بیماری ه
شــده از مــادران مصــرف کننــده دخانیــات را شــاهدیم.

ــده در  ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــق بررس ــت: طب وی  گف
فاصلــه ســال هــای 85 تــا 90 شــاهد افزایــش 40 
درصــدی مصــرف دخانیــات بــه ویــژه قلیــان بودیــم کــه 
در ایــن میــان مصــرف قلیــان در بیــن دختــران جــوان و 
حتــی نوجــوان از9 دهــم درصــد بــه بیــش از دو درصــد 

رســیده اســت.
ــادل  ــان مع ــر قلی ــرف ه ــه مص ــان اینک ــا بی ــی ب رئیس
کشــیدن 100 نــخ ســیگار اســت گفــت: ســرطان زا بــودن 
تنباکوهــای معطــر شــیمیایی کامــا اثبــات شــده اســت. 
ــرف  ــر مص ــر اث ــور ب ــرگ در کش ــزار م ــاالنه 55 ه و س

ــد. ــاق می افت ــات اتف دخانی

یک مسئول سازمان غذا و دارو توصیه کرد: 

بهترین ظرف برای مصرف غذاهای چرب و داغ 
معاون وزیر بهداشت در جلسه مشترک با معاون دادستانی کل خبر داد: 

افزایش ۴۰ درصدی مصرف دخانیات در کشور 

غذای مطلق در طب سنتی چیست؟
ــگیری از  ــرای پیش ــت: ب ــی گف ــب ایران ــی ط ــتیار تخصص دس
خــروج انســان از محــدوده تعــادل، الزم اســت انســان غذاهــای 

ــد.  ــق انتخــاب کن ــذای مطل خــود را از غ
محمــد انصاری پــور دربــاره غــذای مطلــق بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــت  ــادل الزم اس ــدوده تع ــان از مح ــروج انس ــگیری از خ پیش
انســان غذاهــای خــود را از غــذای مطلــق انتخــاب کنــد، اظهــار 
ــادی  ــه م ــط از جنب ــه فق ــی اســت ک ــق، غذای ــذای مطل ــرد: غ ک
خــود در بــدن اثــر می کنــد یعنــی مــاده ای در بــدن ایجــاد 

ــود. ــل می ش ــرژی تبدی ــه ان ــا ب ــد ی می کن
وی افــزود: امــا غــذای دوایــی یــا دوای غذایــی عــاوه بــر تأثیــر 
مــادی بــا کیفیــات خــود یعنــی ســردی، گرمــی، خشــکی و تــری 

نیــز روی بــدن اثــر می گذارنــد.
ایــن دســتیار تخصصــی طــب ایرانــی تصریــح کــرد: دوای مطلــق 
فقــط اثــر کیفــی روی بــدن دارد, ســم نیــز اثــر دارویــی یعنــی 

کیفیــت قــوی دارد و بــرای بــدن مضــر اســت.
انصاری پــور خاطرنشــان کــرد: غــذای مطلــق ماننــد نــان، 

گوشــت بــره و گوســاله جــوان )یک ســاله(، گوشــت تیهــو، 
ــن  ــور همچنی ــر و انگ ــدن، انجی ــا ب ــازگار ب ــیرینی س ــک، ش کب
غــذای دوایــی ماننــد اکثــر میوه هــا و دوای غذایــی مثــل 
کاهــو کــه خاصیــت غذایــی و ســبزیجات کــه خاصیــت دوایــی 

ــد. ــتری دارن بیش
وی یــادآور شــد: ســیب یــک غــذای دوایــی بــا اثــر خــاص یــا 
ذوخاصیــه اســت یعنــی عــاوه بــر ارزش غذایــی کیفیــت گرمــی 
در بــدن ایجــاد می کنــد و اثــر خــاص آن ایجــاد نشــاط و فــرح 

اســت.
ــق  ــان کــرد: دوای مطل ــی بی ایــن دســتیار تخصصــی طــب ایران
ماننــد دارچیــن، فلفــل و زنجبیــل کــه هــر ســه گــرم و خشــک 
ــان  ــوند, می ــدن می ش ــکی در ب ــی و خش ــبب گرم ــتند و س هس
ــد  ــذا را دارن ــا غ ــی ب ــترین نزدیک ــور بیش ــر و انگ ــا، انجی میوه ه
ــن  ــی کمتری ــک اســت یعن ــدن انســان نزدی ــا ب ــع آن هــا ب و طب
ــرزمین هایی  ــینا در س ــر ابن س ــق نظ ــد, طب ــی را دارن ــر داروی اث
کــه خرمــا در آن منطقــه رویــش دارد, مــردم آن منطقــه مجــاز 
ــا  ــا خرم ــه آنه ــه در منطق ــی ک ــتند و مردم ــرف آن هس ــه مص ب

ــد. ــرف کنن ــا مص ــاد خرم ــد زی ــد نبای نمی روی
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ــه  ــد ک ــود دارن ــادی وج ــرب زی ــای مخ ــادت  ه ع
می تواننــد بــه عشــق در روابــط زوجیــن آســیب بزنــد 
امــا بــه اســتناد پژوهش هــا، بدتریــن آفــت صمیمت 
ــار  ــن رفت ــت. ای ــی اس ــن عیب جوی ــه زوجی در رابط
به تنهایــی بنیــاد یــک رابطــه را ویــران می کنــد. 
ــاور  ــی و مش ــناس روان شناس ــی کارش ــرا عرفان زه
ــی  ــت: زمان ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــواده در گفتگ خان
ــک  ــای کوچ ــن از رفتاره ــراد گرفت ــه ای ــدام ب ــه م ک
ــد  ــال می کنی ــد، خی ــزرگ شــریکتان می پردازی ــا ب ت
ــتید.  ــردن وی هس ــاح ک ــال اص ــن کار در ح ــا ای ب
ــا نتیجــه ای  ــی کــه شــدیدًا باطــل اســت و تنه خیال
کــه دارد نابودکــردن عشــق و محبــت در زندگــی و دل 

شــریکتان اســت.

ــان  ــع زن ــه داد: در جم ــواده ادام ــاور خان ــن مش ای
خیلی وقت هــا عیــب جویــی از همســران خــود 
نوعــی تفریــح قلمــداد مــی شــود و  عیــب جویــی از 

ــی شــود. ــه م ــس  زنان ــل مجل همســر نق
امــا خانــم هــا بایــد بداننــد کــه در هــر شــرایطی بایــد 
عیــب  همســران خــود را از دیــد دیگــران مخفــی نگه 
ــه دیگــری  ــرا وقتــی عیــب همســرت را ب ــد، زی دارن
ــد آن  ــرت از دی ــرام همس ــی ارزش و احت ــی گوی م

فــرد از بیــن خواهــد رفــت.
عرفانــی افــزود: همیشــه همســرت و مقــام  و 
احتــرام او را بــاال نگــه دار بــه شــکلی کــه اگــر 
ــران  ــد و  دیگ ــته باش ــم داش ــرادی ه ــرت ای همس
ــی   ــن عیب ــد کــه همســرت چنی ــه شــما مــی گوین ب
دارد شــما آن را کتمــان  و ســخن وی را رد کنیــد، از 
آبــروی همســرتان در هــر شــرایطی محافظــت کنیــد.

ایــن کارشــناس روان شناســی بــا اشــاره بــه حفظ 
ــی  ــرد: گاه ــح ک ــی تصری ــای خانوادگ ــم ه حری
زنــان بــه دلیــل اینکه احســاس نزدیکی شــدیدی 
بــا والدیــن خــود مخصوصــا بــا مادرانشــان دارنــد 
تمــام اتفاقــات و ایــرادات همســر خــود را حتــی 
کوچک تریــن آنهــا را برایشــان  تعریــف مــی کنند، 
ایــن بزرگتریــن اشــتباهی ســت کــه یــک زن مــی 

توانــد در زندگــی خــود انجــام دهــد.
هرکســی  از  بیشــتر  والدیــن  داد:  ادامــه  وی 
فرزنــدان خــود را دوســت دارنــد و خواســت 
قلبــی آن هــا ایــن اســت کــه دخترانشــان را بــه 
ــا عــاری از هــر عیوبــی باشــد،  کســی بســپارند ت
زمانــی کــه ایــرادات همســر خــود را بــه والدینتــان 
ــه  ــودآگاه ب ــد ناخ ــی گویی ــان م ــوص مادرت بخص
دلیــل عشــق مــادر بــه فرزنــد باعــث مــی شــوید 

عاقانــه آن جــور کــه بایــد برخــورد مناســبی از 
ــد. خــود نشــان ندهن

مشــاور خانــواده بــا بیــان ایــن کــه زمانــی 
ــود  ــادر خ ــه م ــود را ب ــر خ ــوب همس ــه عی ک
ــه ای از  ــادر دان ــوزی م ــس دلس ــد ح می گویی
کبریــت می شــود تــا از همســرتان ناراحتــی بــه 
دل بگیــرد و از ارزش و اعتبــار وی کاســته شــود؛ 
تأکیــد کــرد: ایــن جرقــه هــا زمینــه ســاز  خیلــی 

ــود. ــد ب ــدی خواه از مشــکات بع
ــورد  ــک برخ ــا ی ــرد: ب ــان ک ــر نش ــی خاط عرفان
نادرســت هــم والدیــن خــود را نگــران خواهیــد 
کــرد و هــم چهــرۀ نامناســبی از همســرتان  در 
ــه  ــد ک ــش بســته ای ــا نق ــل  چشــمان آنه مقاب
ــاک  ــا پ ــگاه آنه ــن و ن ــادگی از ذه ــن س ــه ای ب
نخواهــد شــد. وی گفــت: فرامــوش نکنیــد 
ــۀ بیــش از  ــر و عاق ــل مه ــه دلی ــادر ب ــدر و م پ
ــد  ــد خــود دارن ــه فرزن ــه نســبت ب ــدازه ای ک ان
ــه فرزندشــان  ــن ســادگی  مســائلی را ک ــه ای ب

را آزرده خاطــر کــرده اســت از یــاد نخواهنــد 
ــر  ــه خاط ــن ب ــی از والدی ــه بعض ــرد و در ادام ب
ــادران  ــا م ــد مخصوص ــه دارن ــی ک ــس عاطف ح
ــأت  ــه نش ــود ک ــای خ ــای نابج ــت ه ــا دخال ب
گرفتــه از احســاس مادرانــه اســت, جرقه هایــی 
خواهنــد زد کــه در آخــر آتشــی بــه پــا مــی شــود 
ــی  ــاق و جدای ــی اش ط ــا راه خاموش ــه  تنه ک

ــود. ــد ب خواه
کارشــناس روان شناســی و مشــاور خانــواده بــا 
اشــاره بــه رفتــار صحیــح بــه جــای عیب جویــی، 
تصریــح کــرد: بیــاِن مناســب نیازها، خواســته ها، 
انتقــادات و انتظــارات در رابطــه و ســپس اقــدام 
ــه اصــاح عــادات مخــرب شــخصی از جملــه  ب

اقدامــات مناســب اســت.
عرفانــی در پایــان گفــت: زمانــی کــه شــما اقــدام 
بــه تغییــر خــود می کنیــد، انگیــزه کافــی را 
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــود، ب ــردن خ ــاح ک ــرای اص ب

هــم می دهیــد.
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کارشناس روان شناسی و مشاور خانواده:

عیب جویی، آفت صمیمیت در رابطه زوجین است

کوتاه اخبار

عوارض منفی درمان سرطان ریه 
بر قلب

ــگاه  ــرطان دانش ــوم س ــش عل ــان بخ ــه محقق ــه گفت ب
ــراد  ــاء اف ــرخ بق ــد ن ــی توان ــی م ــتر، رادیوتراپ منچس
ــش  ــد کاه ــا ۲0 درص ــان را ت ــن درم ــده ای ــت کنن دریاف

ــد. ده
پرتودرمانــی در درمــان ســرطان ریــه نقــش مهمــی ایفــا 
مــی کنــد و پیشــرفت هــای تکنولــوژی پرتــوی، امــکان 
ارائــه دوزهــای بیشــتر بــه بخــش بزرگــی از بیمــاران را 

فراهــم مــی ســازد.
بــا ایــن حــال در طــول دو ســال گذشــته، شــواهد 
آشــکار ســاخته اســت کــه رادیواکتیویتــه قلــب ناشــی از 
رادیوتراپــی، میــزان مــرگ و میــر را افزایــش مــی دهــد.

دکتــر آلــن مــک ویلیــام، سرپرســت تیــم تحقیــق، در 
ایــن بــاره مــی گویــد: »تأثیــر اشــعه بــر قلــب بیمــاران 
تحــت درمــان بــا رادیوتراپــی هنــوز بــه خوبــی مشــخص 

نشــده اســت.«
ــعه  ــه اش ــم ک ــا دریافتی ــد: »م ــی افزای ــه م وی در ادام
می توانــد فشــار اضافــی بــر قلــب داشــته باشــد و حتــی 
مقادیــر کمــی از اشــعه نیــز ممکــن اســت تأثیــر داشــته 
ــه  ــب منطق ــاالی قل ــمت ب ــم قس ــا دریافتی ــد. م باش
حســاس بــه دوز اشــعه اســت کــه اشــعه اضافــی 

ــد.« ــر کن ــف ت ــار را ضعی ــای بیم ــکان بق ــد ام می توان
بــه گفتــه ویلیــام، »بیمــاران دریافــت کننــده دوز باالتــر 
رادیوتراپــی در ایــن منطقــه از قلــب در مقایســه بــا 
بیمــاران دریافــت کننــده دوز پاییــن تــر، ۲0 درصــد 
بیشــتر در معــرض ریســک مــرگ زودهنــگام هســتند.«

بروز افسردگی در بین بیماران 
مبتال به سرطان شایع است

 محققــان مرکــز ســرطان بیمارســتان دانشــگاه 
راتگــرز نیوجــرزی آمریــکا بیــن ســال هــای ۲01۳ تــا 
۲01۶، میــزان افســردگی را در 400 بیمــار درمان شــده 
بــه خاطــر ســرطان بررســی کردنــد. رده ســنی ایــن 

افــراد ۲0 تــا 8۶ ســال بــود.
محققــان دریافتنــد افســردگی در 40 درصــد بیمــاران 
مشــاهده شــد و ۳ نفــر از هــر 4 نفــر از آنهــا هرگــز 
ــا  ــاری افسردگی شــان تشــخیص داده نشــده ی بیم

درمــان نشــده بــود.
جیســون دومــوگار، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن 
ــان در  ــردگی همچن ــیوع افس ــد: »ش ــی گوی ــاره م ب
میــان بیمــاران ســرطانی روبــه افزایــش اســت، بــه 
ویــژه زنــان و افــرادی کــه بــه خاطــر بیمــاری شــان 

ــد.« ــوان شــده ان نات
بــه گفتــه محققــان، بیــن 15 تــا ۲5 درصــد بیمــاران 
ــه ســرطان، دچــار افســردگی هــم هســتند  ــا ب مبت
کــه تشــخیص و درمــان آن مســئله حائــز اهمیتــی 

اســت.
محققــان تأکیــد دارنــد کــه بایــد در طــول ویزیت های 
اولیــه و مــداوم بیمــار، احتمــال ابتــا بــه افســردگی 
ــه  ــای اولی ــان ه ــود و درم ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ه

ــا شــود. ــان مهی ــرای آن ســامت روان ب

تغذیه

 پنج توصیه غذایی 
برای افزایش کارایی ورزشی

ورزش و تغذیــه در کنــار هــم می توانــد ســامت فــرد 
را تضمیــن کننــد. رعایــت توصیه هــای زیــر در زمینــه 
تغذیــه ورزشــی می توانــد بــه ورزشــکاران کمــک کنــد 

تــا ســریعتر بــه اهــداف خــود برســند.
1ـ صبحانه سالم بخورید:

ــد  ــعی کنی ــد س ــح ورزش کنی ــد صب ــر می خواهی اگ
ــل از ورزش  ــاعت قب ــک س ــوید و ی ــدار ش ــر بی زودت
صبحانــه بخوریــد. مطالعــات نشــان داده اســت کــه 
خــوردن کربوهیــدرات قبــل از ورزش می توانــد کارایــی 
ورزش شــما را افزایــش دهــد و باعــث می شــود کــه 
ــی  ــد. در صورت ــر ورزش کنی ــی مدت ت ــد طوالن بتوانی
ــال دارد  ــد احتم ــذا نخوری ــل از ورزش غ ــر قب ــه اگ ک
ــن  ــه بی ــی ک ــد. در صورت ــف کنی ــاس ضع ــه احس ک
صبحانــه شــما و ورزش یــک ســاعت فاصلــه نباشــد 

ــد.  ــبک تری بخوری ــه س ــت صبحان ــر اس بهت
2ـ میزان غذا مهم است

غــذا  در خــوردن  از صبحانــه  قبــل  اســت  بهتــر 
زیــاده روی نکنیــد. اگــر می خواهیــد غــذای مفصلــی 
ــذا  ــل از ورزش غ ــار ســاعت قب ــا چه ــد ســه ت بخوری
ــک  ــا ســه ســاعت بعــد از ورزش ی ــک ت ــد. ی بخوری

ــد. ــک بخوری ــده کوچ ــان وع می
3ـ میان وعده خوب مصرف کنید:

ــروع  ــل از ش ــت قب ــد درس ــراد می توانن ــیاری اف بس
ورزش یــا حیــن ورزش میــان وعــده بخورنــد. بایــد 
ببینیــد کــه از خــوردن میــان وعــده بــه هنــگام ورزش 
چــه حســی داریــد. کاری کــه بیشــتر بــر روی شــما 

ــد.  ــذارد انجــام دهی ــت می گ ــر مثب تأثی
ــول  ــه ط ــاعت ب ــک س ــش از ی ــما بی ــر ورزش ش اگ
بیانجامــد خــوردن میــان وعــده قبــل از ورزش کافــی 
ــرف  ــدرات مص ــن ورزش کربوهی ــد حی ــت و بای نیس

کنیــد.
مــواد غذایــی زیــر بــرای مصــرف حیــن ورزش 
مناســب اســت: مــوز، ســیب، میوه هــای تــازه، 
ماســت، اســموتی، گرانــوال کــم چــرب، ســاندویچ کــره 

ــی. ــادام زمین ب
4ـ بعد از ورزش غذا بخورید:

ــند و  ــته باش ــکاوری داش ــات ری ــه عض ــرای اینک ب
گلیکــوژن بــدن تامیــن شــود بعــد از ورزش غذایــی 

ــد. ــرف کنی ــن دارد مص ــدرات و پروتئی ــه کربوهی ک
ــتند:  ــبی هس ــای مناس ــای گزینه ه ــن خوردنی ه ای
ماســت و میــوه ، کــره بــادام زمینــی، شــیر کاکائــو کــم 

چــرب، اســموتی، گوشــت بوقلمــون و ســبزیجات.
5ـ آب و مایعات بنوشید:

نوشــیدن مایعــات را فرامــوش نکنیــد. قبــل، حیــن 
ــد.  ــاج داری ــات احتی ــه مایع ــد از ورزش شــما ب و بع
قبــل از ورزش حداقــل دو تــا ســه لیوان آب بنوشــید. 
ــوان آب  ــک لی ــز ی ــه ورزش نی ــا ۲0 دقیق ــر 15 ت ه
ــدن  ــه وزن ب ــه مصــرف آب بســتگی ب بنوشــید. البت

ــت. ــه اس ــن گزین ــز دارد. آب بهتری نی
ــه شــدت و مــدت ورزش  ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب

ــذارد. ــر بگ ــه تأثی ــر تغذی ــد ب می توان

زیبایی

 چطور سایه بزنیم 
تا جوان تر به نظر برسیم؟ 

اگــر از ســایه چشــم به درســتی اســتفاده کنیــد، چهــره 
می رســد،  نظــر  بــه  شــاداب تر  و  جذاب تــر  شــما 
دیــده  عــادی  حالــت  از  بزرگ تــر  چشــم های تان 
می شــوند و بخش هــای دیگــر آرایــش شــما هــم 
جلــوه بهتــری پیــدا می کننــد. بــا این حــال، به کارگیــری 
نادرســت ســایه چشــم می توانــد چشــم ها را غیرطبیعی 
و کوچک تــر از حالــت عــادی جلــوه بدهــد، و درنهایــت 

ــرد.  ــن بب هــم هماهنگــی آرایشــی شــما را از بی
بــا توجــه بــه این کــه چشــم ها، اولیــن قســمت 
از چهــره هســتند کــه نشــانه های پیــری را نمایــان 
ــم  ــایه چش ــق از س ــت و دقی ــتفاده درس ــد، اس می کنن

ــرد.  ــود می گی ــه خ ــتری ب ــت بیش ــز اهمی نی
 به حالت طبیعی چشم خودتان توجه کنید

ــم  ــی چش ــت طبیع ــاد و حال ــت از ابع ــی درس  ارزیاب
ــم  ــایه چش ــتفاده از س ــوه اس ــر نح ــًا ب ــد کام می توان
ــم های  ــراد دارای چش ــال، اف ــرای مث ــذارد. ب ــر بگ تأثی
روکــش دار )hooded( بایــد روی روشــن کــردن گوشــه 
ــا را  ــد آن ه ــا بتوانن ــد ت ــز کنن ــم ها تمرک ــی چش داخل
بزرگ تــر جلــوه بدهنــد. بنابریــن، دانســتن این کــه چــه 
نــوع چشــم هایی داریــد، در اولویــت اول قــرار می گیــرد 
ــه  ــا الگــوی مخصــوص ب ــد ت ــه شــما کمــک می کن و ب

خودتــان را پیــدا کنیــد. 
 رنگ های تیره تر را در نقاط اشتباه استفاده 

نکنید
ــد   درحالــی کــه تیــره کــردن نســبی چشــم ها می توانن
بــرای بعضــی از افــراد مناســب باشــند، امــا زیــاده روی 
در اســتفاده از ســایه چشــم می توانــد جلــوه بــدی 
ــود  ــث می ش ــا باع ــن کار نه تنه ــد. ای ــم ها بده ــه چش ب
پلک های تــان  و  شــما کوچک تــر  چشــم های  کــه 
ســنگین تر بــه نظــر برســند، بلکــه صــورت شــما را هــم 
ــر نشــان می دهــد. یکــی از اشــتباهات قدیمــی و  پیرت
ــتکاری  ــن دس ــم ها، همی ــش چش ــه آرای ــج در زمین رای
کــردن بیــش از حــد گوشــه داخلــی و کاســه چشــم ها 
ــا  ــرم و کام ــای ن ــه از بافت ه ــن، همیش ــت. بنابرای اس
از  خــاص  قســمت  دو  ایــن  بــرای  مخلوط شــده 
چشــم ها اســتفاده کنیــد تــا تعــادل طبیعــی چشــم ها 

ــد.  را برهــم نزنی
 تعادل و هماهنگی را در چهره برقرار کنید 

بــا این کــه بیشــتر خانم هــا می خواهنــد همیشــه 
هــم چشــم های ســیاه جــذاب و هــم لب هــای قرمــز 
جــذاب داشــته باشــند، امــا یــک قاعــده کلــی و مهــم 
وجــود دارد کــه متخصصــان حــوزه آرایــش همــواره روی 
ــوه  ــا! نح ــا لب ه ــم ها ی ــا چش ــد: ی ــد می کنن آن تأکی
ــد  ــره می توان ــت چه ــم در حال ــایه چش ــذاری س اثرگ
تــا حــدود زیــادی بــه نحــوه اثرگــذاری رژ لــب نزدیــک 
ــزی  ــار قرم ــم ها در کن ــیاهی چش ــه، س ــود. درنتیج ش
ــن،  ــد. بنابرای ــی می کن ــن دو را خنث ــی از ای ــا، یک لب ه
ــه  ــر ب ــما جذاب ت ــم های ش ــه چش ــد ک ــر می خواهی اگ
نظــر برســند، بایــد از رنگ هــای مایم تــری بــرای 
ــد. ایــن کار، تعــادل طبیعــی را در  لب هــا اســتفاده کنی

ــد.  ــظ می کن ــما حف ــی ش ــای زیبای جلوه ه

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند
 اصل سى و ششم:  توجه به بهداشت 

كودك)1(
بهداشت دو نوع است:

1 - بهداشت جسم     ۲ - بهداشت روان
ــان  ــد و انس ــم مرتبط ان ــا ه ــاً ب ــت كام ــن دو بهداش اي
ــد ســامت در دو هــر بعــد اســت، انســان جســم  نيازمن
ســالم مــى خواهــد و روح و وران ســالم در جســم ســالم 
اســت، انســانى كــه جســم ســالم نداشــته باشــد در رنــج 
روحــى و روانــى بــه ســر مــى بــرد و بيماری هــاى روانــى 

پيــدا مــى كنــد. 
تربيــت صحيــح آن اســت كــه در آن هــر دو بهداشــت بــه 
مــوازات هــم رعايــت شــود و هيــچ يــك فــداى ديگــرى 
نگــردد، اگــر مــا نگــران بهداشــت كــودك باشــيم و ايــن 
نگرانــى باعــث شــود تــا دائــم در توصيــه او بــه بهداشــت 
ــع بهداشــت جســم او ســوهان  جســم او باشــيم در واق

جانــش خواهــد شــد.
دســت بــه خــاك نــزن، دســت بــه ديــوار نــزن، مراقــب 
ــد، چــرا مســواك  ــرون نياي ــاش دســتت از ماشــين بی ب
ــرو! و ...  ــرد اســت ن ــه خــاك و گ ــى ك ــى؟ جاي نمــى زن
اينهــا چيزهايــى اســت كــه پــدر و مــادر نگــران آن هســتند 

و بــه هميــن خاطــر بچــه هــا را آزار مــى دهنــد.
راســتى بچــه هــاى صحــرا و كوهســتان را ببينيــد! معمواًل 
بــا نشــاط و نيرومندنــد، بــا اينكــه آنهــا از جهــت امكانــات 

بهداشــتى در ســطح بســيار پايين تــرى هســتند.
ايــن خاكــى كــه مــا اينقــدر از آن مــى ترســيم و بچــه هــا 
را بــه شــدت از دســت زدن بــه آن مــى ترســانيم بــه تعبير 
رســول اكــرم )ص( بوســتان و بهارســتان كــودكان اســت.

پيامبــر )ص( روزى همــراه اصحــاب خــود از راهــى عبــور 
مــى كردنــد كــه كــودكان در گوشــه اى مشــغول خاكبــازى 
بودنــد، بعضــى از همراهــان پيامبــر)ص( كــودكان را 
ــه  ــاب ب ــان خط ــد، ايش ــى كردن ــاك نه ــا خ ــازى ب از ب
ــان«  ــُع الّصبي ــراَب ربي ــِانَّ التُّ ــم ف ــد: »َدْعُه ــان فرمودن آن
»رهايشــان كنيــد و مانــع بــازى آنــان نشــويد، زيــرا خــاك 

ــودكان اســت.« بوســتان و بهارســتان ك
پــدر و مادرهــا بايــد از طريــق تغذيــه ســالم و بــه موقــع 
ــى  ــد ول ــت كنن ــود را تقوي ــدان خ ــم فرزن ــوى جس و مق
ــت  ــراط در رعاي ــرا اف ــد زي ــت بپرهيزي ــراط در بهداش از اف

ــى آزارد.  ــودك را م ــان وروح ك ــت ج بهداش
ــدان از  ــوى ســر و دن ــدن، م ــاس، ب ــت بهداشــت لب رعاي
نيازهــاى واقعــى اســت امــا نبایــد افــراط و تفريــط صورت 
گيــرد زيــرا باعــث بــروز وســواس شــده و بهداشــت روانى 
ــى هــدف  ــزد. در بهداشــت روان ــه هــم مى ري ــودك را ب ك
اصلــى كمــك بــه فرزنــدان اســت تــا او بتوانــد بــه زندگــى 
ــدا  ــت پي ــر دس ــر و مؤثرت ــادتر، هماهنگ ت ــر، ش كامل ت
كنــد و بــه درك و شــناخت فــرد از خــود و ديگــران برســد 
ــوه  ــى و بالق ــاى ذهن ــتعدادها و توانايی ه ــد از اس و بتوان

خــود اســتفاده كنــد.
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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ــیت  ــرژی و حساس ــوی آل ــم و ب ــا طع ــز ب پایی
از راه رســید، از آبریــزش بینــی، حساســیت 
و ســرفه هــای مکــرر تــا عطســه، خــارش 
ــه رنــگ نارنجــی  چشــم از هدایــای روزهــای ب
ــرای افــراد آلرژیــک هســتند. روزهــای  پاییــز ب
کوتــاه فصــل پاییــز بــرای افــرادی کــه مســتعد 
حساســیت هســتند، بــه روزهایــی بلنــد و 
ــی  ــا پایان ــه گوی ــود ک ــی ش ــدل م ــختی مب س
ــه  ــزش و ســرفه و عطســه های کاف ــرای آبری ب
کننــده وجــود نــدارد. اگــر احســاس مــی کنیــد 
ــر و  ــاله زودت ــر س ــما ه ــرژی ش ــم آل ــه عائ ک
زودتــر بــا شــدت بیشــتر بــروز مــی کنــد بــا مــا 

ــراه باشــید.  هم
دکتــر صبــا عرشــی، فــوق تخصــص ایمونولــوژی 
ــر  ــخ غی ــرد: در پاس ــان ک ــرژی بی ــی و آل بالین
ــه  ــبت ب ــدن نس ــی ب ــتم ایمن ــی سیس طبیع
عوامــل خارجــی کــه منجربــه بیمــاری در 
یــک عضــو شــود را آلــرژی مــی نامیــم، مثــا 
آلــرژی بینــی یــا آلــرژی هــای فصلــی کــه بــا 
عواملــی چــون گرده گیاهــان، حشــرات و ... وارد 
سیســتم تنفســی شــده و واکنش هایــی ماننــد 
تــورم مخــاط بینــی، گرفتگــی، عطســه های 
ــد  ــی ده ــان م ــود را نش ــزش خ ــرر و آبری مک
کــه در برخــی مــوارد همیــن عارضــه بــه نســبت 

ــر  ــه عارضــه شــدیدتری نظی ــه ب ســاده منجرب
آســم مــی شــود. هــر چــه ســن باالتــر مــی رود 
ــد گــرده  ــرژی هــای استنشــاقی مانن ایجــاد آل

ــر مــی شــود. ــر رنــگ ت گیاهــان پ
وی در ادامــه افــزود: ســرفه هــای خشــک 
مکــرر، تنگــی نفــس و ِخــس ِخــس در ســینه 
از شــایع تریــن نشــانه هــای آســم تلقــی 
ــل  ــا در فواص ــا تنه ــیت ه ــود. حساس ــی ش م
خاصــه نمــی شــود و ممکــن از برخــی افــراد به 
حساســیت هــای غذایــی نیــز دچــار شــوند بــه 
عبارتــی فــرد یــک مــاده غذایــی را مصــرف کرده 
و واکنــش آن روی سیســتم تنفســی، پوســتی 
و دســتگاه گــوارش باشــد. بــرای مثــال کودکــی 
ــه  ــی ک ــیت دارد و هنگام ــیر گاو حساس ــه ش ب
آن را مــی خــورد دچــار کهیــر، اگزمــا، خــارش، 
خــس خــس ســینه و ســرفه، ســوزش و 
خــارش در گلــو، دل درد، ســوزش و خــارش 
ــی  ــد، اســهال و اســتفراغ و گاه ــه مقع در ناحی

ــی شــود. ــات یبوســت م اوق
ایــن فــوق تخصــص ایمونولــوژی بالینــی و 
ــرژی در فصــل  ــادآور شــد: شــیوع آل ــرژی ی آل
پاییــز کمــی زیــاد اســت امــا نمــی تــوان گفــت 
پاییــز بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت، چــرا کــه افــراد در این فصل بیشــتر 

درگیــر عفونت هــای ویروســی و ســرماخوردگی 
ــن  ــد ای ــی پندارن ــتباه م ــه اش ــوند و ب ــی ش م
از  برخــی  هســتند.  آلــرژی  هــا،  عارضــه 
ــد  ــی باش ــد دائم ــی توان ــی م ــای بین آلرژی ه
بــه عبارتــی 1۲ مــاه ســال افــراد را درگیــر کنــد 
و در بعضــی از فصــل هــا )بهــار و پاییــز( کمــی 
بــه علــت وجــود آلــژن هــای محیطــی افزایــش 

داشــته باشــد.
وی تشــریح کــرد: افــرادی کــه آلــرژی شــدید به 
یــک مــاده دارنــد ماننــد آلــرژی هــای غذایــی و 
دارویــی و نیــش زنبــور واکنــش هــای شــدید و 
مراقــب عائــم هشــدار دهنــده ای کــه در طــی 
برخــورد بــا آن مــاده بــروز میکنــد، باشــند. 
احســاس خــارش، کهیــر شــدید، گرفتگــی 
حلــق، ســرفه خشــک مکــرر، احســاس تنگــی 
نفــس و حملــه شــدید آســم، دردهای شــکمی، 
ــتفراغ  ــکمی، اس ــای روده ای و ش ــم ه اسپاس
ــا و  ــب ه ــورم ل ــون، ت ــار خ ــت فش ــوع، اف و ته
پلک هــا و پشــت دســت هــا نیــز از عائــم 
هشــدار دهنــده ایــن دســته از آلــرژی هــا 

ــی شــوند. محســوب م
ــرده  ــرد: دوری از گ ــه ک ــص توصی ــن متخص ای
ــای  ــرده ه ــد و گ ــی دهن ــه گل م ــی ک گیاهان
دیگــری کــه باعــث عائــم آلــرژی مــی شــوند 

بایــد بــه شــدت دوری کــرد و هرگــز نبایــد وارد 
ــین  ــه و ماش ــای خان ــره ه ــوند. پنج ــه ش خان
خــود را ببندیــد و از تهویــه هــوا اســتفاده کنیــد، 
بــه ویــژه هنگامــی کــه میــزان گــرده بــاال اســت. 
افــرادی کــه دارای آلــرژی شــدید هســتند بهتــر 
اســت بــه طــور کامــل از فعالیــت هایــی کــه در 
فضــای بــاز انجــام مــی شــوند اجتنــاب کننــد.

ــرژی  ــن آل ــق واکس ــا تزری ــه ب ــی در رابط عرش
گفــت: در رابطــه بــا موضوعــی بــه نــام واکســن 
ــد  ــت بای ــده اس ــرح ش ــوام مط ــن ع ــه در بی ک
ــاص و  ــوارد خ ــی از م ــن در برخ ــت، واکس گف
زمانــی کــه دیگــر نمــی توانیــم فــرد را از آن ماده 
حساســیت زا دور کنیــم و در عیــن حــال بــا دارو 
بیمــاری کنتــرل نشــود آن زمــان اســت کــه از 
ــن ها در  ــود. واکس ــی ش ــتفاده م ــن اس واکس
خــارج از کشــور تهیــه شــده و حتمــا تزریــق آنها 
ــورت  ــرژی ص ــص آل ــوق تخص ــط ف ــد توس بای
ــدن  ــرژی در ب ــاده آل ــک م ــه ی ــرا ک ــرد چ گی
ــرژی و  ــوک آل ــت ش ــن اس ــده و ممک وارد ش
ــدی  ــک ج ــش آلرژی ــک واکن ــی )ی آنافیاکس
ــاز می شــود و  ــی آغ ــور ناگهان ــه ط ــه ب اســت ک
ــد. ــردد( رخ ده ــرگ گ ــه م ــر ب ــد منج می توان

ــار  ــه بیم ــی واکســنی را ب ــر جای ــزود: اگ وی اف
عرضــه مــی کنــد و فــرد آن را در تزریقاتــی 
ــد خطــر  ــد بدان ــد بای ــق مــی کن ــه خــود ترزی ب
آنافاکســی جانــش را تهدیــد مــی کنــد و بــرای 
یــک آلــرژی ســاده مــی توانــد عواقــب جبــران 
ــت داشــته  ــراد دق ــد. اف ــه کن ــری را تجرب ناپذی
غذاهــای  و  فســت فودها  ، مصــرف  باشــند 
ــه حداقــل برســانند چــرا کــه عائــم  آمــاده را ب
آلــرژی پاییــزه را افزایــش می دهنــد همچنیــن 
مصــرف غذاهــای پــر ادویــه بــه افــراد مبتــا بــه 
ــه  ــا ب ــراد مبت ــه اف ــرژی مناســب نیســت. ب آل
ــرض  ــود در مع ــه می ش ــزه توصی ــرژی پایی آل
بــاد مســتقیم کولــر قــرار نگیرنــد و اســتفاده از 
ماســک های فیلتــردار می توانــد مانــع ورود 
ــدید  ــده و از تش ــه ش ــه ری ــز ب ــرد و ذرات ری گ

ــد. ــم پیشــگیری کن عائ
عرشــی هشــدار داد: بــرای بهبــود عائــم آلــرژی 
ــه  ــزل منجــر ب ــه در من ــی ک ــد عوامل ــا بای حتم
بــروز آلــرژی مــی شــوند را شناســایی و ســپس 
کنتــرل کــرد، بــه همیــن ســبب از وســایل 
خــواب دارای َپــر، پشــم و کامــوا نبایــد اســتفاده 
شــود. بــه عــاوه ایــن کــه درکــف منــزل موکــت 

ــرا  ــه شــوند زی ــد روی هــم انداخت ــی نبای و قال
ــزل  ــراتی در من ــد حش ــا رش ــورت ب ــن ص در ای

آلــرژی ایجــاد مــی شــود.
ایــن فــوق تخصــص متذکــر شــد: اگــر آلــرژی 
خفیــف باشــد و فقــط بــه صــورت تــک ســرفه 
باشــد  همــراه  مختصــر  بینــی  آبریــزش  و 
بــا مصــرف یــک آنتــی هیســتامین ماننــد 
ســیتیریزین می تــوان عائــم عارضــه را کاهــش 
داد امــا اگــر یــک مــاده هســت کــه در داخــل 
منزل)مایــت و سوســک( باعــث پیدایــش 
ــرف  ــر مص ــت دیگ ــده اس ــرد ش ــرژی در ف آل
دارویــی ماننــد ســیتیریزین فایــده نــدارد. ایــن 
دارو تنهــا عائــم ظاهــری را کنتــرل مــی کنــد و 
فقــط در مــوارد بســیار خفیــف قابــل اســتفاده 
اســت. بنابرایــن اگــر مصــرف داروهــای آنتــی 
هیســتامین باعــث کاهــش عائــم مــی شــود 
افــراد مــی تواننــد مصــرف کننــد و عارضــه 
خاصــی را بــه دنبال نــدارد. ایــن داروهــا عوارض 
ــن  ــه ای ــد ب ــی بای ــد ول ــی ندارن ــی خاص جانب
نکتــه توجــه شــود کــه داروی آنتی هیســتامین 
خــواب آور اســت و توصیــه می شــود در ســاعات 

ــی شــب مصــرف شــوند. پایان

عرشــی اظهــار داشــت: برخــی از درمــان هــای 
طــب ســنتی کــه ســرفه را کاهــش مــی 
دهــد ماننــد گل بنفشــه، پنیــرک و پیچــک 
ــر هســتند چــرا کــه ســرفه را آرام  وحشــی مؤث
ــوص  ــد بخص ــی کن ــق م ــط را رقی ــرده و خل ک
در ســرماخوردگی هــا و آســم، گزینــه هــای 
مناســبی هســتند امــا تحقیــق علمــی کــه ثابــت 
شــده باشــد در ایــن خصــوص موجــود نیســت 
و بــه جــرأت مــی تــوان گفــت ایــن روش هــا 
تنهــا تســکین دهنــده اســت و هیــچ گاه نقــش 

ــدارد. ــده ن ــرل کنن ــی و کنت درمان

،،
 روزهــای کوتــاه فصــل پاییــز بــرای افــرادی کــه 
مســتعد حساســیت هســتند، به روزهایی 
بلنــد و ســختی مبــدل مــی شــود کــه گویــا 
پایانی برای آبریزش و ســرفه و عطس های 

کالفــه کننــده وجــود نــدارد.

فوق تخصص ایمونولوژی بالینی و آلرژی مطرح کرد: 

آلرژی های پاییزی خطرناک هستند؟   
ِخس ِخس سینه را جدی بگیرید 
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 وقتی عزم دینی در آفریقا 
به اوج می رسد

برخــی مراکــز مذهبــی کشــور غنــا بــرای حمایــت از 
نیازمنــدان عــزم خــود را جــزم کــرده و بــا راه انــدازی 
ــن  ــاز را در بی ــورد نی ــای م ــژه ای، کمک ه ــن وی کمپی

ــد. ــع می کنن ــان توزی آن
رایزنــی فرهنگــی ایران در غنــا در گزارشــی اختصاصی 
ــام  ــا(؛ اع ــی قرآن)ایکن ــزاری بین الملل ــرای خبرگ ب
کــرد: بــه طــور کلــی فرهنــگ توجــه و رســیدگی بــه 
نیازمنــدان از خانــواده آغــاز می شــود و در کلیــت 
ــدن آن  ــته ش ــب برجس ــه موج ــر یافت ــه نش جامع

خواهــد شــد. 
 در کشــور غنــا کــه اکثریــت جمعیــت ۲۷ میلیونــی 
از  نوعــی  هســتند،  مســیحیت  دیــن  پیــرو  آن 
ــه چشــم  ــان ب ــروان ادی ــن پی ــی بی هم زیســتی دین
ــر  ــیحیت ب ــام و مس ــن اس ــر دو دی ــورد و ه می خ

ــد.  ــم دارن ــاوری محک ــی ب ــئله فرهنگ ــن مس ای
 اســتفاده از ایــن فرهنــگ اخاقــی از جانــب ادیــان 
در غنــا جــدای از پررنــگ کــردن فضــای دموکراســی 
بــه  رســیدگی  رفتــار  تقویــت  موجــب  توانســته 
ــد  ــه نیازمن ــر گون ــا ه ــار و ی ــد، بیم ــوع، دردمن هم ن
انســانی در جامعــه باشــد. البتــه ایــن مهــم بــا توجــه 
بــه امکانــات مالــی بیشــتر اکثریــت مســیحی ایــن 
ــرق  ــران ف ــایی و رهب ــز کلیس ــق مراک ــور از طری کش

ــود.  ــام می ش ــور انج ــه وف ــیحی ب مس
 میعادگاه شهروندان غنا

غنــا  در  مســیحی  مختلــف  فــرق  کلیســاهای 
همــواره بــه ویــژه در صبــح روزهــای یکشــنبه شــاهد 
جمعیــت انبوهــی از پیروانــی اســت کــه بــه همــراه 
ــی،  ــردی و گروه ــواده و ف ــای خان ــدان و اعض فرزن
حضــور در مراســم دینــی هفتگــی عبــادت در کلیســا 
ــد.  ــی می دانن ــود در زندگ ــه خ ــن برنام را مهمتری

 فضــای شــهرها و روســتاها در ســاعات صبــح 
ــن  ــت، ای ــوأم اس ــی ت ــکوت خاص ــا س ــنبه ب یکش
ســکوت امــا در درون کلیســاها شکســته شــده 
ــا  ــردم و ی ــه م ــیحیان چ ــات مس ــدای مناج و ص
ــنیده  ــه ش ــت ک ــی اس ــا صدای ــی تنه ــران دین رهب

 . د می شــو
 ایــن فضــای دینــی و اخاقــی در جامعــه ای حاکــم 
اســت کــه مــوج فزاینــده فقــر و بیــکاری و افزایــش 
ــرای  ــورم، زندگــی را از آســانی خــارج ســاخته و ب ت
طبقــات کــم درآمــد مشــقت فراوانــی دارد. در ایــن 
جامعــه تهیــه قــوت ال یمــوت روزانــه بــرای بســیاری 
ــه در  ــدان جامع ــاران و دردمن ــت و بیم ــخت اس س

تنگنــای شــدیدی قــرار دارنــد. 
ــز  ــی مراک ــجام و هماهنگ ــا انس ــا ب ــیحیت غن مس
کلیســایی خــود در مراکــز شــهری و روســتایی ایــن 
کشــور ســعی بــر آن دارد تــا بــه روش هــای مختلــف 
ــای  ــه محرومیت ه ــیدگی ب ــق رس ــتر از طری و بیش
ــی  ــا رهای ــا را از درده ــا آنه ــه تنه ــود ن ــروان خ پی
بخشــد بلکــه بــا ایــن روش بتوانــد راه یافتــگان بــه 
کلیســا را بیــش از پیــش کــرده و پیــروان عاقمنــد 

ــد.  ــته باش ــری داش ــا انگیزه ت و ب

گردشگری
گردشگری، ابزار توسعه پايدار

ــران  ــگری در ای ــت گردش ــعه صنع ــد و توس رش
ــوان یكــی از راهكارهــای مهــم در رهایــی  ــه عن ب
از اقتصــاد تك محصولــی مبتنــی بــر نفــت و 
ــور  ــا در كش ــه درآمده ــع عادالن ــه توزی ــك ب كم
بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه برنامه ریــزان 
ــه  ــن زمین ــرد و در ای ــرار گی ــت گذاران ق و سیاس

اجماعــی عمومی شــكل بگیــرد. 
 گردشگری ابزار توسعه پايدار

ــه  ــپتامبر ب ــا ٢٧ س ــر ب ــر براب ــم مه ــروز پنج ام
عنــوان روز جهانــی گردشــگری در حالــی در 
می شــود كــه  جهــان گرامی داشــته  سراســر 
رقــم گردشــگران از مــرز یــک میلیــارد و دویســت 
میلیــون نفــر گذشــته و صنعــت گردشــگری 
جایــگاه خــود را بــه عنــوان ركــن چهــارم در 

ــت. ــرده اس ــت ك ــان تثبی ــاد جه اقتص
گردشــگری نــه تنهــا از نقطــه نظــر اقتصــادی بــه 
عنــوان یــک صنعــت رو بــه رشــد، بلكــه از جنبــه 
فرهنگــی و اجتماعــی نیــز به عنــوان ابــزاری 
قــوی در اختیــار دیپلماســی عمومی كشــورها، 
كشــورها  توجــه  مــورد  بیشــتر  روز  بــه  روز 
و  ظرفیت هــا  چنیــن  بــا  می گیــرد.  قــرار 
ــگری  ــوان گردش ــتی می ت ــی، به درس قابلیت های
ــدار كشــورها  ــرای توســعه پای ــر ب ــزاری موث را اب
دانســت و از ایــن رو اســت كــه شــعار روز 
جهانــی گردشــگری ٢٠١٧ بــر نقــش گردشــگری 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای تحقــق توســعه پایــدار 
ــد افزایــش شــمار  ــد. بررســی رون تأکیــد می کن
گردشــگران از ســال ١٩٥٠ بــه ایــن ســو بــه 
ــت  ــد صنع ــه رش ــگاه رو ب ــای جای ــنی گوی روش
گردشــگری در جهــان اســت. در ســال ١٩٥٠ 
ــط ۲۵  ــان فق شــمار گردشــگران در سراســر جه
ــت  ــه هف ــه ده ــی س ــه ط ــود ك ــر ب ــون نف میلی
برابــر شــد و در ســال ١٩٨٠ بــه ۱۷۸ میلیــون نفــر 
رســید. ایــن رقــم در ســال ٢٠٠٠، بــه ۶۷۴میلیون 
ــارد و ١٨٦  ــک میلی ــه ی ــال ٢٠١٥ ب ــر و در س نف
میلیــون نفــر افزایــش یافــت و همچنــان شــاهد 
رشــد شــتابان شــمار ســفرها در سراســر جهــان 
ــمگیر  ــد چش ــان دهنده رش ــن نش ــتیم و ای هس
صنعــت توریســم و اقبــال جهانــی بــه ایــن 
چنــد  و  اشــتغالزا  درآمــدزا،  ســبز،  صنعــت 

ــت.  ــاحتی اس س
ــران در  ــد ای ــان می ده ــا نش ــه آمار ه ــی ب نگاه
شــاخص رقابت پذیــری گردشــگری در میــان 
١٤١ كشــور جهــان در ســال ٢٠١٣ رتبــه ٩٨ را 
داشــته كــه در ســال ٢٠١٤ بــا یــك پلــه صعــود به 
ــود  ــی می ش ــه و پیش بین ــت یافت ــه ٩٧ دس رتب
در ســال ٢٠١٧ بــا چهــار پلــه ارتقــا بــه رتبــه ٩٣ 

ــد. دســت یاب

یکــی از آئیــن هایــی کــه در ایــام محــرم 
ــود،  ــزار می ش ــی برگ ــهرهای جنوب در ش
ــه  ــت ک ــی اس ــام زن ــنج و دم ــن س آئی
البتــه بــا حضــور شــهروندان جنوبــی 
ــز بســیار  ــان نی در شــهر و اســتان اصفه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ســاز دمــام، ســاز کوبــه ای دوار و از نــوع 
دوطرفــه اســت کــه در مقایســه بــا دهــل 
قطــر کمتــری دارد. بــر ســطح دو دهانــه 

ــوان می کشــند.  آن، پوســت حی
ــا دو  ــا ب ــت و ی ــا دس ــا ب ــن آن ی نواخت
قطعــه چــوب ســاخته شــده از بــرگ 
می گیــرد.  صــورت  خرمــا  درخــت 
پراکندگــی اش بیشــتر در ســواحل خلیج 
فــارس و بــه ویــژه اســتان بوشــهر اســت. 
دمــام عــاوه بــر مجالــس شــادمانی کــه 
همــراه نــی جفتــی و نــی انبــان نواختــه 
می شــود، در مراســم ســوگواری مذهبــی 
ــی رود.  ــه کار م ــاوت ب ــا شــیوه ای متف ب
دمــام نــوازی گروهــی، بخــش مهمــی از 
ــمار  ــه ش ــهر ب ــی بوش ــن مذهب ــک آیی ی

ــی رود.  م
ســاز دمــام کــه در تقســیم بنــدی ســازها 
بــا  ســت  ای  ســازهای کوبــه  جــزو 
ــد و  ــدا در می آی ــه ص ــت ب ــان پوس نوس
در دســتۀ ســازهای کوبــه ای اســتوانه ای 

شــکل قــرار می گیــرد. 
تصویرنگاری هــای گذشــته  از  چــه  آن 

مشــهود اســت حداقــل در ۴۰۰۰ ســال 
ــل  ــر طب ــن و مص ــن النهری ــش در بی پی
هایــی یافــت می شــده کــه بعضــی از 
آن هــا   تاکنــون بــه یــادگار مانــده اســت. 
ــی  ــیله ای جادوی ــا را وس ــل ه ــردم طب م
آن  و  می شــمردند  ســتایش  قابــل  و 
ــومی و  ــی و ش ــع بدبخت ــور دف ــه منظ را ب
یــا بــه هنــگام فراخــوان ارواح پــاک 

ختنــد.  ا می نو

ظاهــرًا نــام این ســاز را از صــدای آن تقلید 
کــرده انــد. همچــون ســازی آفریقایــی بــه 
ــام دم دم  بعیــد نیســت کــه ایــن ســاز  ن
نیــز در اصــل بــه همیــن نــام بــوده و 
بعدهــا در گویــش بومی مــردم بوشــهر، 

ــر شــکل داده اســت.  ــج تغیی ــه تدری ب
نکتــه ای دیگــر کــه بــه شــدت ایــن 

مراســم  می نمایــد  تقویــت  را  فرضیــه 
ــحرگاهان  ــه س ــت ک ــحری اس دم دم س
ــارک رمضــان در بوشــهر اجــرا  ــاه مب در م

می شــود. 
ــط از  ــم فق ــن مراس ــت در ای ــی س گفتن
ــام اســتفاده می شــود  ــه ای دم ســاز کوب
و واضــح اســت کــه نــام ایــن مراســم نیــز 
از صــدای ایــن ســاز گرفتــه شــده اســت. 
ای  کوبــه  ســازهای  جملــه  از  دمــام 
ــت.  ــهر اس ــًا بوش ــران خصوص ــوب ای جن
ــر اســرار کــه مــدت هاســت  ایــن ســاز پ
ــوان مهمــان  ــه عن ــه ی بوشــهر ب در منطق
ــی  ــوان یک ــه عن ــروز ب ــه ام ــوده و البت ب
بــه  منطقــه  بومی ایــن  ســازهای  از 
ــورد  ــر م ــالیان اخی ــد، در س ــمار می آی ش
توجــه خــاص هنــر دوســتان و محققــان 
موســیقی واقــع شــده و مخیلــه ی آنــان 
را بــه افســانه هــا ســوق داده اســت.   
ــه در  ــی جداگان ــه دو معن ــام ب ــه دم کلم
ــی  ــرد دارد،   یک ــهر کارب ــردم بوش ــن م بی
ــرای  ــم اج ــری مراس ــام و دیگ ــاز دم س
 دمــام کــه بــه آن ســنج و دمــام نیــز 

می گویند. 
ــتفاده  ــوارد اس ــهر م ــام در بوش ــاز دم س
متعــدد داشــته کــه از آن جملــه می تــوان 
بــه اســتفاده در زمانــی کــه می خواســتند 
ــا  ــد و ی ــی کنن ــو راه ــد و ن ــی جدی لنج
زمانــی کــه می خواســتند مــال التجــاره را 

ــه ســاحل منتقــل  ــزرگ ب ــوم هــای ب از ب
کننــد، اشــاره می شــود. ایــن کشــتی 
ــو  ــی پهل ــه توانای ــی ک ــزرگ بادبان ــای ب ه
گرفتــن را نداشــتند و باالجبــار در لنگــرگاه 
توســط  همیشــه  می انداختنــد  لنگــر 
ــه »تشــاله«  ــه ب ــی ک ــای کوچک ــق ه قای
و  می شــدند  تخلیــه  بودنــد،  معــروف 
ــی  ــتان آفریقای ــیاه پوس ــه س ــوها ک جاش
ــارو زدن نوایــی را کــه  ــد در هنــگام پ بودن
بــه آن نیمــه می گوینــد، می خواندنــد.   
طــور  بــه  مراســمی که  در  همچنیــن 
ــز از  ــت نی ــروف اس ــه »زار« مع عمومی ب
ــم  ــن مراس ــود. ای ــتفاده می ش ــام اس دم
ــن  ــراد »ج ــی اف ــان روح ــرای درم ــه ب ک
زده« اســتفاده می شــود بــا آوازهایــی 
بــه ســبک آفریقایــی هــا و ســازهای 
همراهــی  دمــام  جملــه  از  مختلفــی 

می شــود. 

از جملــه ســازهای کوبــه ای دیگــر ســازی 
شــبیه بــه »تیمپــو« بــوده کــه از چــوب ســاخته 

می شــد. 
ایــن مراســم کــه ســوغات آفریقایــی هــا ســت 
ــری بومــی-  ــا یــک نمــا پذی ــز ب در بوشــهر نی
ــار  ــرد بیم ــا ف ــد ت ــرا در می آی ــه اج ــی ب مذهب
ــر آن، دم دم ســحری  درمــان شــود.   عــاوه ب
نیــز از جملــه مراسمی اســت کــه در اجــرای آن 
از دمــام کمــک گرفتــه می شــود. ایــن مراســم 
بــرای بیــدار کــردن مــردم هنــگام ســحر در ماه 

ــد.   ــه اجــرا در می آی ــارک رمضــان ب مب
ضمــن اینکــه شــراع یــا بادبــان نیــز در هنــگام 
بــاال رفتــن بــا دمــام زدن تــوأم بــوده کــه ریتــم 
ــه(  ــای کار)نیم ــد تمامی آوازه ــا مانن ــام ه دم
ــان  ــای ملوان ــت ه ــرعت دس ــت و س ــا حرک ب
ــز  ــم می شــود.   شــخ ســین و ســبالو نی تنظی
ــا دمــام همــراه  مراســم دیگــری اســت کــه ب

می شــد.

نواختن سنج و دمام زنی در محرم

و  حــزن  مــاه  محــرم  مــاه  کیمیای وطن

ــدگاری اســام و تشــیع  ــدوه آل هللا و مــاه مان ان
است. 

عزاداری هــای ســاالنه محــرم بــر مصائــب امــام 
پرنفوذتریــن  به عنــواِن  توانســته  حســین)ع( 
ــد و  ــش کن ــای نق ــریت ایف ــخ بش ــانه تاری رس
ــات شــوم دشــمنان،  ــم نقشــه ها و اقدام علی رغ
ــاران  ــام حســین علیه الســام و ی ــاد ام ــام و ی ن
باوفایــش را بــرای همیشــه تاریــخ، زنــده و 

ــه دارد. ــذار نگ ــا و تأثیرگ ــده وپوی پاین
ــت  ــه آزادی و حری ــان های پاکباخت ــق انس عش
پاک سرشــت  و  خداجــو  انســان های  و 
نمی شناســد؛  مــرز  حســین)ع(  امــام  بــه 

چنان کــه دیده ایــم و شــنیده ایم و می بینیــم 
افــراد  ادیــان مختلــف،  از  و می شــنویم کــه 
ــد  ــذر می دهن ــرم ن ــه در مح ــتند ک ــادی هس زی
یــا خــاک پــای عــزاداران حســین را ســرمه 
ــزاداران  ــیر ع ــود را در مس ــد و خ ــم می کنن چش
قــرار می دهنــد تــا حــظ و بهــره ای نصیــب خــود 
ــه امــام حســین  کننــد. آری، عاقــه و محبــت ب
ــاد و حــد  ــن و اعتق ــرز دی علیه الســام حــد و م
ــاه  ــروز در م ــی نمی شناســد. ام ــرز جغرافیای و م
ــم،  ــار عال ــه و کن ــا و گوش ــه دنی ــرم، در هم مح
پرچــم عــزای حســین برافراشــته اســت و همــه 
دنیــا حســین و عظمــت کارش را می شناســند و 

ــد. ــرو می آورن ــم ف ــر تعظی ــرش، س در براب

 ۱-مالقات امام حسین علیه السالم
با ابن سعد

ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــم  ام ــب هفت در ش
ماقــات وگفتگــو کردنــد. خولــی بــن یزیــد 
اصبحــی چــون عــداوت شــدیدی بــا امــام 
حســین علیــه الســام داشــت ماجــرا را بــه عمــر 
ــرای  ــه ای ب ــون نام ــزارش داد و آن ملع ســعد گ
عمــر ســعد نوشــت و او را از ایــن ماقــات هــا بــر 
ــع آب را صــادر کــرد.  حــذر داشــت و دســتور من

۲ -منع آب از امام حسین علیه السام
در ایــن روز آب را بــر اهــل بیــت ســید الشــهداء 
ــن  ــه اب ــه نام ــه اینک ــتند، چ ــام بس ــه الس علی
زیــاد بدیــن مضمــون رســید کــه نگذاریــد حتــی 

یــک قطــره آب هــم بــه آنهــا برســد. عمــرو بــن 
ــور  ــداز مآم ــزار تیران ــار ه ــا جه ــدی ب حجــاج زبی
منــع آب فــرات شــدند،که بــه هیــچ وجــه آبــی 
بــه خیمــه گاه پســر پیامبــر صلــی هللا علیــه وآلــه 

وســلم بــرده نشــود.
ــاس و ســاح جنگــی و  ــه لب ــی ك ــداد نظاميان ع
حقــوق از حكومــت غاصــب بنــی اميــه گرفتــه و 
بــه جنــگ امــام حســين )عليــه الســام( آمــده 
بودنــد را، بالــغ بــر 3۰ هــزار جنگجــو نوشــته انــد .
ــون از  ــن مضم ــه ای بدي ــعد نام ــن س ــر ب عم
ــود را  ــپاهيان خ ــه: س ــرد ك ــت ك ــدهللا درياف عبي
بيــن امــام حســين )عليــه الســام( و اصحابش 
و آب فــرات فاصلــه بينــداز بــه طــوری كــه حتــی 
ــد،  ــام( نرس ــه الس ــه امام)علي ــره ای آب ب قط
همانگونــه كــه از دادن آب بــه عثمــان بــن عّفــان 
خــودداری شــد! عمــر بــن ســعد ۵۰۰ ســوار را در 
كنــار شــريعه فــرات مســتقر كــرد. يكــی از آنهــا 

فريــاد زد يــا حســين! بــه خــدا ســوگند كــه قطره 
ای از ايــن آب را نخواهــی آشــاميد تــا از عطــش 

جــان دهــی! 
حضــرت فرمــود: »خدايــا! او را از تشــنگی هــاك 
كــن و هرگــز او را مشــمول رحمتــت قــرار مــده.« 
ــود  ــم خ ــه چش ــد ب ــلم می گوي ــن مس ــد ب حمي
ديــدم كــه نفريــن امــام حســين )عليه الســام( 
ــام(  ــه الس ــين )علي ــام حس ــت. ام ــق ياف تحق

ســپاه دشــمن را ايــن چنيــن نفريــن كــرد: 
بــار خدايــا! بــاران آســمان را از اينــان دريــغ كن، و 
بــر ايشــان تنگــی و قحطی)همچــون ســال هــای 
قحطــی يوســف در مصــر( پديــد آور، و آن غــام 
ثقی)حجــاج بــن يوســف( را بــر ايشــان بگمــار تا 
جــام زهــر بــه ايشــان بچشــاند زيــرا آنهــا بــه مــا 
دروغ گفتنــد و مــا را خــوار ســاختند و خداوند)بــه 
توســط آن غــام( انتقــام مــن و اصحــاب و اهــل 

بيــت و شــيعيان مــرا از اينــان بگيــرد

آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه 
قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

تکلیــف  تعییــن  هیــات  صــادره  آراء  برابــر 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــات  ــه تصرف ــت میم ــتقر در ثب ــند رسمی مس س
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــه متقاضی مالکان
ــا  ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی مش
ــوم در دو  ــاع عم ــت اط ــل جه ــرح ذی ــه ش ب
ــرددو در  ــی میگ ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــراد نس ــه اف ــی ک صورت
ــخ  ــند از تاری ــته باش ــی داش ــان اعتراض متقاضی
ــه مــدت دو مــاه  ــت آگهــی ب انتشــار اولیــن نوب
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــک  ــرف ی ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــه و پ ــه ارائ میم
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 

ــد: ــلیم نماین ــی تس ــع قضائ ــه مراج ــود را ب خ
شــماره  رای  برابــر   9۴/۲3۸ کاســه   -۱
موضــوع  اول  هیــات    ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۱۵۷
ــی اراضــی  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم پرویــن 
گرانمایــه فرزنــد ناصــر خــان بشــماره شناســنامه 
۸  صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب 
ــع  ــع واق ــه مســاحت 3۰۸/۱۷  مترمرب ــاری ب انب
شــده بــر روی قســمتی از پــاک ۷۶۰۶ و ۷۶۰۵  
فرعــی از ۱ اصلــی  واقــع در میمــه کــوی مشــهور 
مهــراب جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 
متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی از مالــک 
بهجــت گرانمایــه   رســمی و مشــاعی  خانــم 

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
شــماره  رای  برابــر   9۴/۲3۷ کاســه   –۲
موضــوع  اول  هیــات    ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۱۵۶
ــی اراضــی  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم بهجــت 
گرانمایــه فرزنــد ناصــر خــان بشــماره شناســنامه  
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه در شش ــادره از میم ۵۸ ص
مترمربــع    3۰۸/۸۰ مســاحت   بــه  انبــاری 
ــاک ۷۶۰۵   ــمتی از پ ــر روی قس ــده ب ــع ش واق
فرعــی از ۱ اصلــی  واقــع در میمــه کــوی مشــهور 
مهــراب جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 
متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی از مالــک 
ــه   ــای ناصــر خــان گرانمای رســمی و مشــاعی  آق

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
شــماره  رای  برابــر   9۶/9 کاســه   –3
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۴۲3
ــی اراضــی  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی قان
رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و 
ثبــت ملــک میمــه  ثبتــی حــوزه  واحــد  در 
متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــد  ــدم  فرزن ــعادتیان مق ــم س ــای ابراهی آق

غامرضــا بشــماره شناســنامه 33۷۱ صــادره 
از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت ۱۲۵/۶۱ مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
قســمتی از پــاک ۸۸۵۵ فرعــی از ۱۱ اصلــی 
واقــع در وزوان – خیابــان امــام خمینــی )ره( 
خیابــان شــهید خداکــرم – کوچــه خیــام   جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 
 عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده 

است.
شــماره  رای  برابــر   9۵/9۵ کاســه   -۴
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۲۰۱
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای هــادی علــی 
پرســتی فرزنــد غامحســین بشــماره شناســنامه 
۱۸۱ صــادره از میمــه درششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت ۲۱۶/9۵ مترمربــع واقــع 
ــر روی قســمتی از پــاک ۵۰۲۷  فرعــی  شــده ب
ــوی  ــان رض ــع در ازان – خیاب ــی  واق از 3۵  اصل
جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضی 
بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز 

ــت. ــده اس گردی
شــماره  رای  برابــر   9۶/۴ کاســه    -۵
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۲۴۶
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســن 
دهقــان فرزنــد میــرزا احمــد بشــماره شناســنامه 
39 صــادره ازمیمــه درششــدانگ یــک بــاب 
انبــاری بــه مســاحت ۷/۸۰  مترمربــع واقع شــده 
بــر روی قســمتی از پــاک ۲۱۵۴ فرعــی از ۱ 
اصلــی واقــع در میمــه فلکــه تعزیــه جــزء بخــش 
ــوان  ــه عن ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
مالــک رســمی و مشــاعی  محــرز گردیــده اســت.

شــماره  رای  برابــر   9۵/39 کاســه   -۶
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۱۵۴
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مهــرداد 
شــفیع فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 3 
ــه  ــاب خان صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک ب
بــه مســاحت ۱39/۷۰ مترمربــع واقــع شــده بــر 
روی قســمتی ازپــاک ۸۷۴۲  فرعــی از ۱ اصلــی  
واقــع در میمــه خیابــان امــام حســین )ع( کوچــه 
شــهید احمــد رضــا نیکونــام  جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــمی و مش رس
شــماره  رای  برابــر   9۵/۴۰ کاســه   -۷
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۱۵۵
ــون  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 

مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضــا 
شــفیع فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ۱۰ 
ــه  ــاب خان صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک ب
ــر  ــع واقــع شــده ب ــه مســاحت ۱39/۱۰ مترمرب ب
روی قســمتی ازپــاک ۸۷۴۲  فرعــی از ۱ اصلــی  
واقــع در میمــه خیابــان امــام حســین )ع( کوچــه 
شــهید احمــد رضــا نیکونــام  جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــمی و مش رس
شــماره  رای  برابــر   9۵/۶۴ کاســه   -۸
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۵۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۶3۷
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم لیــا کریــم 
دوســت فرزنــد امیــر بشــماره شناســنامه ۱۰۰ 
صــادره از میمــه در هجــده ســهم مشــاع از 
ــن مزروعــی   ــه زمی ســی ســهم ششــدانک قطع
ــاک 33۱۶   ــع  پ ــاحت ۴9۲/۷9مترمرب ــه مس ب
فرعــی از ۱۱  اصلــی  واقــع در وزوان دشــت 
مشــهور بوســتانه  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی 
ــه  ــم فاطم ــن از وراث خان ــطه  از دو ت ــع الواس م
صغــری واحــد) بــه نام هــای غامعلــی واحــد  و 
ــک رســمی و مشــاعی  ــی واحــد( مال ــی ب ــاه ب م

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
شــماره  رای  برابــر   9۵/۱۱ کاســه   -9
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۵۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۱۲۶
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
ــس  ــم نرج ــی خان ــارض متقاض ــه بامع مالکان
لطفــی فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه 
3۱ صــادره ازمیمــه در ششــدانک یــک درب بــاغ 
ــاک  ــع  پ ــاحت ۸۱3 مترمرب ــه مس ــتان  ب موس
ــی  واقــع در میمــه دشــت  ۵۱۱  فرعــی از ۱  اصل
ــه  ــه ک ــی میم مشــهور ســربره جــزء بخــش ثبت
مالکیــت متقاضــی بــه صــورت   خریــداری 
ــای  ــمی  آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع
بخشــعلی ســپهری امینــه  محــرز گردیده اســت.
شــماره  رای  برابــر   9۵/9۲ کاســه   -۱۰
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۴۲۰
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ملــوک 
ــد حســینقلی  بشــماره شناســنامه  ــی فرزن طالب
3۸ صــادره از میمــه درششــدانگ پارکینــگ و 
ــه مســاحت۸۷/۵۰  ــه  ب محوطــه محصــور متصل
مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــاک 
۲۲۵۲  فرعــی از ۲۶ اصلــی  واقــع در ونــداده 
ــه  ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــجد ج ــوی مس ک
ــک رســمی و  ــوان مال ــه عن ــت متقاضــی ب مالکی

ــت.  ــده اس ــرز گردی ــاعی مح مش
شــماره  رای  برابــر   9۵/9۱ کاســه   -  ۱۱

موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۴۱9
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانه 
ــان   ــای اســداله میرزائی ــارض متقاضــی آق بامع
ــادره  ــنامه ۵۰ ص ــماره شناس ــن  بش ــد حس فرزن
از میمــه در ششــدانک یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت ۱۱۴/۰3 مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
ــی   ــی از ۲۶ اصل ــاک ۲۲۵۲  فرع ــمتی از پ قس
ــش  ــزء بخ ــجد ج ــوی مس ــداده ک ــع در ون واق
ــوان  ــه عن ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده اســت. 
شــماره  رای  برابــر   9۵/۵۶ کاســه   -۱۲
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰333
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
ســید  آقــای  متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه 
حســین موســویان فرزنــد ســید نصرالــه بشــماره 
شناســنامه ۲۱ صــادره از میمــه در ششــدانگ یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۷۰/۵۰ مترمربــع واقــع 
ــی از ۲۶  ــاک ۱۷۴۵  فرع ــر روی قســمتی از پ ب
ــان امــام خمینــی  ــداده خیاب اصلــی  واقــع در ون
مقابــل مســجد  جــزء بخــش ثبتــی میمــه  کــه 
ــه  ــیم نام ــورت تقس ــه ص ــی ب ــت متقاض مالکی
عــادی و قولنامــه عــادی از مالکیــن رســمی  خانم 
ــده  ــه موســویان  محــرز گردی موســویان و نصرال

اســت.
شــماره  رای  برابــر   9۵/93 کاســه   -۱3
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۴۲۵
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید جــواد 
موســوی زاده  فرزنــد ســید مهــدی بشــماره 
شناســنامه ۱۷ صــادره از میمــه در ششــدانک یک 
ــع  ــاحت ۱3/33 مترمرب ــه مس ــاری  ب ــاب انب ب
واقــع بــر روی قســمتی از پــاک ۸۶۲3  فرعی از 
۱ اصلــی  واقــع در میمــه خیابــان طالقانــی کــوی 
شــهید مســافری جــزء بخــش ثبتــی میمــه  کــه 
ــک رســمی و  ــوان مال ــه عن ــت متقاضــی ب مالکی

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی  مح مش
شــماره  رای  برابــر   9۵/۸۸ ۱۴-کاســه 
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰33۱
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
ــن  ــای محس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع مالکان
علــی پرســت فرزنــد محمــد علــی بشــماره 
ــگ  ــه دان ــه در س ــادره از میم ــنامه ۱۸ ص شناس
مشــاع از ششــدانک یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 3۰9/۵۰ مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
ــی از  ــای ۲۰۱3 و ۲۰۱۵  فرع ــمتی از پاک ه قس
ــهید  ــان ش ــاد خیاب ــاد آب ــع در زی ــی  واق 3۰ اصل
نــوروزی کوچــه ســینا جــزء بخــش ثبتــی 

میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک 
ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــمی و مش رس

شــماره  رای  برابــر   9۶/۲۷ کاســه   -  ۱۵
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۴۲۴
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای ســید وحیــد 
ــماره  ــین بش ــید حس ــد س ــژاد فرزن ــینی ن حس
شناســنامه ۱۶ صــادره ازمیمــه در ششــدانک 
ــه  ــاب ســاختمان تجــاری و مســکونی  ب ــک ب ی
مســاحت ۶۰ مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
قســمتی ازپــاک ۸۷۰۲  فرعــی از ۱۱ اصلــی  واقع 
دروزوان شــرق جــاده اصفهــان بــه تهــران  جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه  مالکیــت متقاضــی بــه 
عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده 

ــت. اس
شــماره  رای  برابــر   9۵/۸۷ کاســه   -  ۱۶
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰33۴
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد تقی 
شناســنامه  بشــماره  غامرضــا  اقدامی فرزنــد 
ــن  ــه زمی ــدانک قطع ــه در شش ــادره از میم ۶ ص
ــاک  ــع  پ ــه مســاحت ۲۵۸ مترمرب مزروعــی  ب
ازان  در  واقــع  اصلــی    3۵ از  فرعــی    ۱۱۲۴
دشــت مشــهور ســر اســتخر پاماهــور  جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 
ــک  ــه  مال ــادی از ورث ــه ع ــیم نام ــورت تقس ص
گردیــده محــرز  اقدامــی   بانــو   رســمی خانم 

 است.
شــماره  رای  برابــر   9۵/۸9 کاســه   -  ۱۷
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰33۲
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی خانــم بتــول درامــان فرزنــد 
ــه  ــادره از میم ــنامه ۱۸ ص ــماره شناس ــه بش یدال
ــاب  ــک ب ــدانک ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان درس
خانــه بــه مســاحت 3۰9/۵۰ مترمربــع واقــع 
شــده بــر روی قســمتی از پاک هــای ۲۰۱3 و 
ــاد  ــاد آب ــع در زی ــی  واق ــی از 3۰  اصل ۲۰۱۵ فرع
ــزء  ــینا  ج ــه س ــوروزی کوچ ــهید ن ــان ش خیاب
بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 
عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده 

ــت. اس
شــماره  رای  برابــر   9۵/۱۰۱ ۱۸-کاســه 
موضــوع  اول  هیــات   ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۱۶۰
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم گلشــاد 
اقدامی فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــدانک ی ــه در شش ــادره از میم 93۷ ص

ــع پــاک ۲۲۲  ــه مســاحت ۱۵۵  مترمرب ــه ب خان
فرعــی از 3۵  اصلــی  واقــع در ازان میــدان کارگــر  
جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضی 
بــه صــورت تقســیم نامــه عــادی و قولنامــه 
عــادی مــع الواســطه از وراث مالــک رســمی  

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
ــماره  ــی ش ــر رای اصاح ــه 9۵/۱۴ براب ۱9-کاس
موضــوع  اول  هیــات    ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۰۰۰۰۴۲۷
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و 
میمــه  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  در 
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــد محمــد حســن بشــماره  فاطمــه قمبــری فرزن
ــم  ــک و نی ــه در ی ــادره از میم ــنامه ۱  ص شناس
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب عمــارت بــه 
ــر  ــده ب ــع ش ــع واق ــاحت ۴۱۸/۸۵  مترمرب مس
روی قســمتی از پــاک 3۴  فرعــی از 3۰ اصلــی  
واقــع در روســتای زیــاد ابــاد جــزء بخــش 
ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت 
ــاعی  ــمی و مش ــک رس ــادی از مال ــداری ع خری
وراث مرحــوم محمــد علــی محســنی محــرز 
گردیــده اســتکه در آگهــی قبلــی  اشــتباها میــزان 
ــر  ــاحت 3۶۱/۴۱ مت ــدانگ و مس ــت شش مالکی

ــود. ــده ب ــد گردی ــع قی مرب
 بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

ــف ۱9۰۸9 ــت صــادر خواهــد شــد.م ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 
چهارشنبه ۱39۶/۶/۲۲ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 
پنج شنبه ۱39۶/۰۷/۰۶ 

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک میمــه –
مهــدی ذکاوتمنــد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
 139504002003001514/1

شماره پرونده : ۱39۵۰۴۰۰۲۰۰3۰۰۱۵۱۴/۱
شماره بایگانی  پرونده : 9۵۰۲939/۱ 

شــماره آگهــی اباغیــه : ۱39۶۰3۸۰۲۰۰3۰۰۰۱۵۴ 
ــه  ــاغ اجرائی ــی اب ــدور : 9۶/۶/۱۵ آگه ــخ ص تاری
ــه  ــیله ب ــه: ۱39۵۰۴۰۰۲۰۰3۰۰۱۵۱۴/۱ بدینوس کاس
صــادق بدیعــی فرزنــد مرتضــی متولــد ۱33۷/۱۱/۶ 
بــه شــماره ۱۲9۱۶۸۶۷۴۶ و شــماره شناســنامه ۵۸ 
بــه نشــانی اصفهــان خیابــان جــی خواجــه عمیــد 
ــاد بدهــکار  ــل می ــب مب ــل فضــای ســبز جن مقاب
پرونــده کاســه ۱39۵۰۴۰۰۲۰۰3۰۰۱۵۱۴/۱ کــه برابــر 
گــزارش مامــور ابــاغ نیــروی انتظامی اصفهــان 
ــر  شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ می گــردد کــه براب
قــرار داد بانکــی شــماره ۲۰۰3/۴۰۰/۵۲۸۱۴۷۲/۱ 
ــک پارســیان  ــن شــما و بان ــورخ ۱39۱/۰۸/۷ بی م
شــعبه نــور بخــش مبلــغ ۴۶۸۲۴۵۱9۱ ریــال 
ــود و  ــال س ــب و ۱3۴۲۱ ۵۲۸ ری ــل طل ــت اص باب
خســارت تاخیــر تادیــه ۲۶۷۰9۶۱۶۱ ریــال تــا تاریخ 
۱39۵/۱۱/۱۲ و از ان بــه بعــد روزانــه مبلغ ۴۵۶۸۱۸ 
ریــال خســارت روزانــه تــا روز تســویه کامــل بدهکار 

ــر عــدم پرداخــت وجــه  ــر اث می باشــید کــه ب
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پس 

ــه  ــادر و بکاس ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون از تش
لــذا  می باشــد  مطــرح  اجــراء  ایــن  در  فــوق 
طبــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد 
رسمی بشــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ انتشــار 
ــه محســوب  ــاغ اجرائی ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ای
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای 
ــردد ظــرف  ــی و منتشــر می گ وطــن چــاپ و آگه
ــود  ــی خ ــه پرداخــت بده ــدت ده روز نســبت ب م
اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی 
ــه  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی دیگ

شــما تعقیــب خواهدشــد. 
اســناد  اجــرای  اداره  ۲۰۴۸۶رییــس  الــف  م 

ن  صفها رســمی ا
افسانه اسدی اورگانی

 ابالغ وقت رسیدگی
شــماره پرونــده : 9۵۰99۸۰3۶۰۱۰۰9۶۴ شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9۵۱3۸۵  درخصوصــی شــکایت 
احســان  اقــای محمــد حســین کاظمی علیــه 
هارونــی بــه اتهــام خیانــت در امانــت بــا توجــه بــه 
ــه متهــم و عــدم دسترســی  عــدم امــکان ابــاغ ب
بــه وی وقــت رســیدگی از طریــق نشــر اگهــی بــه 
ــیدگی ۱39۶/۰۸/۱۰  ــت رس ــردد وق ــاغ میگ وی اب
ــع در  ــری ۲ واق ــعبه ۱۱۴ کیف ــاعت ۸/3۰در ش س
اصفهــان دادگســتری کل طبقــه 3 شــعبه ۱۱۴ 

ــردد. ــذار میگ برگ
م الــف ۱9۲۸۰ متصــدی امــور دفتــری شــعبه ۱۴ 
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )۱۱۴ جزایــی 

ــی ــابق(-علی کیان س

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
ــه  ــه کاس ــده مطروح ــوار در پرون ــتان برخ شهرس
9۶۰۲۰3 خوانــده آقــای براتعلــی قربانــی فرزنــد...  
کــه  در پرونــده فــوق الذکــر کــه مجهــول المــکان 
اعــام شــده اســت و خواهــان عبدالرســول بنــدی 
ــته  ــه خواس ــا ب ــید علیرض ــد س ــتجردی فرزن دس
الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو    در جریــان 
ــرای  ــه ب ــد ک ــار می نمای ــد اخط ــیدگی می باش رس
ــح در  ــاعت ۱۰:3۰ صب ــورخ ۱39۶/۰۸/۰۷ س روز م
دادگاه شــعبه دوم محاکــم عمومــی و حقوقــی 
برخــوار مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه جهــات ردی 
داریــد بــه صــورت کتبــی قبــل از موعــد مقــرر بــه 
دفتــر مربــوط اعــام و ارســال داریــد و اال تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا رای صــادر خواهــد 
نمــود جهــت دریافــت نســخه ثانــی و بــرگ 
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مربــوط 
ــاده ۷3  ــق م ــی وف ــن آگه ــد ای ــه نمای ه مراجع
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــون  ا د م  دادگاه ه قان
امــور مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 

ــود.  ــار درج ش کثیراالنتش
عمومی حقوقــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار

،،
ایــن مراســم کــه ســوغات آفریقایــی 
هــا ســت در بوشــهر نیــز بــا یــک نمــا 
پذیــری بومــی- مذهبــی بــه اجــرا در 
ــا فــرد بیمــار درمــان شــود. ــد ت می آی

إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

روز هفتم ماه محرّم الحرام



اطالعرسانی8
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی 
ــان  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا    . اســت  گردیــده  محــرز 
متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیر 
بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 
ــخاص  ــه اش ــود 0 در صورتیک ــی میش 15 روز آکه
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
اعتراضــی داشــته باشــند . مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ پ
ــراض . دادخواســت خــود را  ــخ تســلیم اعت تاری

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضائ ب
شــماره139660302034005867هیأت  1(رای 
ابــادی  علــی  رســولی  علــی  اول.حســین 
ــنامه15صادره از  ــماره شناس ــین بش ــد حس فرزن
کاشــان بشــماره ملی6199905210-ششــدانگ 
براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بمســاحت347/71 مترمربــع بشــماره14 فرعــی 
مجــزی از شــماره12و11و10و9و8و7و5و2و1 فرعی 
از پــاک 566- اصلــی بخش1کاشــان)مالک 

رســمی(
شــماره139660302034005833هیأت  2(رای 
اول.مجیدعســکری دوســت فرزنــد ماشــااله 
بشــماره شناســنامه47صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262986052-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره4  بمســاحت252/05مترمربع 
مجــزی از شــماره1 فرعــی از پــاک 4784- 
ازعباســعلی  بخش1کاشــان)خریداری  اصلــی 

شــعبانی(
شــماره139660302034009306هیأت  3(رای 
اول.مرتضــی وطنــی فرزنــد قــدرت الــه بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه52159صادره 
یکبابخانــه  ملی1260511596-ششــدانگ 
ــی  ــماره9 فرع ــع بش ــاحت217/07 مترمرب بمس
مجــزی از شــماره6 فرعــی از پــاک 5877- 

رســمی( بخش1کاشــان)مالک  اصلــی 
شــماره139660302034005838هیأت  4(رای 
ــیدابوالفضل  ــد س ــوی فرزن ــن رض اول.سیدحس
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1250028310-ششــدانگ 
ــع بشــماره660 فرعــی  بمســاحت79/75 مترمرب
ــاد  ــاث آب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل از پ

بخش2کاشــان)خریداری از علــی حیــدری(
شــماره139660302034005845هیأت  5(رای 
نادعلــی  فرزنــد  مبارکــی  اول.محمدحســین 
الیگــودرز  از  شناســنامه468صادره  بشــماره 
ملی4170303369-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت129/47  یکبابخانــه 
بشــماره9447 فرعــی مجــزی از شــماره 430 
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
بخش2کاشــان)خریداری از معصومــه علیــزاده(

شــماره139660302034007436هیأت  6(رای 
اول.ناصریگانــه راونــد فرزنــد جعفــر بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره 
بهاربندوطویلــه  ملی1250323118-ششــدانگ 
بشــماره9448  مترمربــع  بمســاحت203/80 
ــاک  ــی از پ ــماره625 فرع ــزی از ش ــی مج فرع
11- اصلــی واقــع در زیدی بخش2کاشــان)مالک 

رســمی(
شــماره139660302034005576هیأت  7(رای 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــی برزک ــت الله دوم.محمدنعم
اکبــر بشــماره شناســنامه16صادره از کاشــان 
بشــماره ملی1262941180-ششــدانگ یکبابخانه 
بشــماره9454  مترمربــع  بمســاحت174/69 
ــاک  ــی از پ ــماره426 فرع ــزی از ش ــی مج فرع
11- اصلــی واقــع در زیدی بخش2کاشــان)مالک 

ــمی( رس
شــماره139660302034009937هیأت  8(رای 
فرزنــد  حســنارود  حلوائــی  دوم.عبــاس 
ازکاشــان  شناســنامه14صادره  بشــماره  تقــی 
دانــگ  ملی1262884101-ســه  بشــماره 
ازششــدانگ اعیانــی احداثــی درعرصــه موقوفــه 
بشــماره9563  مترمربــع  بمســاحت158/70 
ــاک  ــی از پ ــماره84 فرع ــزی از ش ــی  مج فرع
زیــدی بخش2کاشــان در  واقــع  اصلــی   -11
شــماره139660302034009936هیأت  9(رای 
ــد  ــادی فرزن ــوش اب ــورزاده ن ــت غف دوم.عصم
محمــد بشــماره شناســنامه171صادره از آران و 
بیــدگل بشــماره ملی6199842529-ســه دانــگ 
از ششــدانگ اعیانــی احداثــی درعرصــه موقوفــه 
بشــماره9563  مترمربــع  بمســاحت158/70 
فرعــی مجــزی از شــماره84 فرعــی از پــاک 11- 

ــان ــدی بخش2کاش ــع در زی ــی واق اصل
شــماره139660302034002429هیأت  10(رای 
حســین  فرزنــد  نــژاد  ثباتــی  دوم.اباصلــت 
بشــماره شناســنامه999صادره از کاشــان بشــماره 
زمیــن   قطعــه  ملی1261112261-ششــدانگ 
بمســاحت198/20  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5643  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 13- اصل شــماره4245فرعی از پ
در دشــت حکیم بخش2کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034007422هیأت  11(رای 
ــماره  ــب بش ــد حبی ــی فرزن ــین حمام اول.حس
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41صادره 
چهاردیــواری  ملی1263153313-ششــدانگ 
بمســاحت159/62  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5665  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 13- اصل شــماره4278فرعی از پ
در دشــت حکیم بخش2کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139560302034009426هیأت  12(رای 

دوم.وحیدکریمیــان مرقــی فرزنــد علــی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2730صادره 
ششــدانگ  از  ملی1262055660-1/5دانــگ 
مترمربــع  بمســاحت85/40  یکبابخانــه 
بشــماره21796فرعی مجــزی از شــماره 7861 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139560302034009661هیأت  13(رای 
عبــاس  فرزنــد  زاده  عــرب  الــه  دوم.فضــل 
کاشــان  از  شناســنامه2378صادره  بشــماره 
ملی1261096606-1/5دانــگ  بشــماره 
بمســاحت85/40  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مترمربــع بشــماره21796فرعی مجــزی از شــماره 
7861 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 
رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی 
شــماره139560302034009722هیأت  14(رای 
ــی  ــد غامعل ــی فرزن ــکار برزک ــرف گندم دوم.اش
کاشــان  از  شناســنامه1850صادره  بشــماره 
از  ملی1261787153-1/5دانــگ  بشــماره 
بمســاحت85/40  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره21796فرعی مجــزی از شــماره 
7861 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 
رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی 

شــماره139560302034009724هیأت  15(رای 
الــه  فضــل  فرزنــد  زاده  عــرب  دوم.فاطمــه 
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  ملی1250047064-1/5دانــگ 
مترمربــع  بمســاحت85/40  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  بشــماره21796فرعی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در  7861فرعــی 
رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی 
شــماره139560302034022845هیأت  16(رای 
دوم.محمدحســن عبدالملکــی فرزنــد جــواد 

بشــماره شناســنامه6055صادره از
ملــی1263373062- بشــماره  کاشــان 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت66/20 مترمربع 
اصلــی  ازپــاک 15-  فرعــی  بشــماره22128 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج واق

ازمالکیــن مشــاعی(
شــماره139560302034028423هیأت  17(رای 
اول.مرضیــه ابراهیمــی قالهــری فرزنــد حســین 
دلیجــان  از  شناســنامه486صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی0579604667-ســه  بشــماره 
بمســاحت128/2  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  بشــماره22288فرعی  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــماره3509فرعی از پ ش
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  ناجــی  در 

پهلوانــی( حاجــی  ازحمیدرضــا 
شــماره139560302034028424هیأت  18(رای 
فرزنــد  قالهــر  نــوروززاده  اول.غامحســین 
ــان  ــنامه35صادره از دلیج ــماره شناس ــی بش عل
دانــگ  ملی0579838021-ســه  بشــماره 
بمســاحت128/2  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  بشــماره22288فرعی  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــماره3509فرعی از پ ش
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  ناجــی  در 

پهلوانــی( ازحمیدرضــا 
شــماره139660302034001201هیأت  19(رای 
ــن  ــد سیدحس ــی فرزن ــی کاظم ــرا موس اول.زه
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه578  بشــماره 
ملی1261552555-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت126  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره22289 
6490فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  آبــاد 
شــماره139660302034003509هیأت  20(رای 
الــه  رحمــت  فرزنــد  متیــن  اول.محمــد 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه409  بشــماره 
ملی1262317479-ششــدانگ  بشــماره 
ــاختمان  ــتمل برس ــور مش ــن محص ــه زمی قطع
بمســاحت167/25 مترمربــع بشــماره22383 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 
بخش2کاشــان)خریداری ازعلیرضــا جعفــرزاده(

شــماره139660302034003393هیأت  21(رای 
اول.رضــا معیــن پورفرزنــد اقاعلــی بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه541 
یکبابخانــه  ملی1262211115-ششــدانگ 
بشــماره22388  مترمربــع  بمســاحت100 
از  5493فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
آبــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034007427هیأت  22(رای 
ــماره  ــود بش ــد محم ــم کار فرزن ــی دی اول.شمس
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه840صادره 
مشــتمل  بــاغ  ملی1261697979-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت1324/80  برســاختمان 
بشــماره22428 فرعــی ازپــاک 15- اصلــی 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی آب ــع در ناج واق

ازعبــاس باقــرزاده(
شــماره139660302034006024هیأت  23(رای 
جــال  فرزنــد  ســازور  اول.سیدمحســن 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه660  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1261844211-ســه  بشــماره 
ــع  ــاحت191 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره22439 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی  در  واقــع 

رســمی(
شــماره139660302034006009هیأت  24(رای 
محمدتقــی  فرزنــد  پورواحــدی  دوم.ســمیه 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه544  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1262033810-ســه  بشــماره 
ــع  ــاحت191 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره22439 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی  در  واقــع 

رســمی(
شــماره139660302034007989هیأت  25(رای 
دوم.حســین باقــری رهقــی فرزنــد حســن 
بشــماره شناســنامه5 صــادره از کاشــان بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1263281753-ششــدانگ 
بشــماره22445  مترمربــع  بمســاحت99/60 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034004625هیأت  26(رای 
علــی  فرزنــد  آرانــی  کرباســی  دوم.اعظــم 
آران  از  صــادره  شناســنامه6  بشــماره  اکبــر 
ملــی6199575555- بشــماره  وبیــدگل 
ــع  ــاحت130 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
ــی مجــزی ازشــماره 9860  بشــماره22448 فرع
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034004620هیأت  27(رای 
دوم.حمیدرضــا لیــازی فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه13971 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263452191-ششــدانگ 
بمســاحت138/85 مترمربــع بشــماره22449 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034007991هیأت  28(رای 
بشناســه  نهــرآب گسترســیلک  دوم.شــرکت 
زمیــن  ملی10861821625-ششــدانگ 
آب  چــاه  اطــاق  بــر  محصورمشــتمل 
بشــماره22453  بمســاحت668/78مترمربع 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم 

فاطمــه معافــی ورثــه محمــد معافــی(
شــماره139660302034010442هیأت  29(رای 
دوم.اعظــم امیرنــژاد فرزنــد حســن بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه307 
ملی1261683013-ششــدانگ محصورمشــتمل 
مترمربــع  بمســاحت1188/60  براعیــان 
بشــماره22477 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج واق
ــدازوراث  ــی اح ــی بخش ــطه ازشمس ــع الواس م

رضابخشــی(
شــماره139660302034010441هیأت  30(رای 
الــه  فرزندحبیــب  راد  ملکــی  دوم.عبــاس 
بشــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بشــماره 
ملی1262847516-ششــدانگ محصورمشــتمل 
بمســاحت736/80مترمربع  براعیــان 
بشــماره22478 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج واق
ــدازوراث  ــی اح ــی بخش ــطه ازشمس ــع الواس م

رضابخشــی( 
شــماره139660302034011124هیأت  31(رای 
دوم.حامــد کــوروش فاتــح فرزندمجتبی بشــماره 
بشــماره  از همــدان  شناســنامه2163 صــادره 
یکبابخانــه  ملی3991235854-ششــدانگ 
بشــماره22525  مترمربــع  بمســاحت141/85 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ــن مشــاعی( بخش2کاشــان)خریداری از مالکی

شــماره139660302034000397هیأت  32(رای 
اول.اکــرم خــادم فرزنــد ابوالقاســم بشــماره 
شناســنامه 7776 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263390277-ششــدانگ 
بشــماره1415  مترمربــع  بمســاحت129/35 
فرعــی مجــزی از شــماره161فرعی از پــاک 24- 
اصلــی واقــع در دیزچه بخش2کاشــان)خریداری 

ــوم( ــم مظل از اعظ
شــماره139660302034009692هیأت  33(رای 
ــد ماشــااله بشــماره  ــی فرزن اول.محمدرضــا گاب
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه 
زمیــن  قطعــه  ملی1262964679-ششــدانگ 
محصورمشــتمل برساختمان بمســاحت524/93 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1427  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــماره90فرعی از پ ش
دیزچــه بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه لیلــی 

ــی( توکل
شــماره139660302034009691هیأت  34(رای 
ــد ماشــااله بشــماره  ــی فرزن اول.محمدرضــا گاب
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه 
زمیــن  قطعــه  ملی1262964679-ششــدانگ 
محصــور مشــتمل بــر انبــاری بمســاحت406/69 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1428  مترمربــع 
شــماره90 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در 
ــی  ــه لیل دیزچــه بخش2کاشــان)خریداری ازورث

ــی( توکل
 35(رای شــماره139660302034005815هیأت 
اول.عاطفــه فرزبــود فرزنــد محمدعلــی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1250178134-ششــدانگ 
بشــماره10923  مترمربــع  بمســاحت223/20 

فرعــی مجــزی از شــماره597 فرعــی
ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل از پ
بخش2کاشــان)خریداری از مهــدی حمامــی(

شــماره139660302034000794هیأت  36(رای   
دوم.معصومــه خدادادیــان فینــی فرزنــد شــکراله 

بشــماره شناســنامه 4627 صــادره
از کاشــان بشــماره ملی1261022637-ســه دانگ 
مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت214/60 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6886  مترمربــع 
ــی واقــع  شــماره1435فرعی از پــاک 34- اصل
در فیــن ســفلی بخش2کاشــان)خریداری از 

ــولی( ــاج محمدرس ح
شــماره139660302034000791هیأت  37(رای 
ــد رجــب  دوم.حســین اســکندری شــهرابی فرزن
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 386 صــادره 
بشــماره ملی1261772504-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت214/60  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6886  مترمربــع 
ــی واقــع  شــماره1435فرعی از پــاک 34- اصل
در فیــن ســفلی بخش2کاشــان)خریداری از 

حــاج محمدرســولی(
شــماره139660302034005947هیأت  38(رای 
اول.محبوبــه کچوئــی زاده فرزنــد ســیف الــه 
کاشــان  از  صــادره   84 شناســنامه  بشــماره 
ملی1262960843-ششــدانگ  بشــماره 

مترمربــع  بمســاحت223/20  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6909 
1234فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034007441هیأت  39(رای 
فینــی  جوشــقانی  احمــدی  اول.معصومــه 
شناســنامه108صادره  بشــماره  فرزندیدالــه 
ملــی1262917743- بشــماره  ازکاشــان 
ششــدانگ یکــدرب باغچــه واطاقــک داخــل ان 
بمســاحت451 مترمربــع بشــماره6910 فرعــی 
ــی  ــماره594فرعی ازپاک34-اصل ــزی ازش مج
ــان)خریداری  ــزرگ بخش2کاش ــن ب ــع درفی واق

ازیدالــه احمــدی ( 
شــماره139660302034007987هیأت  40(رای 
ــد سیدحســین  ــی فرزن دوم.اعظــم ســادات فین
بشــماره شناســنامه 3860 صــادره از کاشــان 
بشــماره ملی1261014936-ششــدانگ یکبابخانه 
بشــماره6913  بمســاحت226/57مترمربع 
از  فرعــی   615 شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی  پــاک 34- 
بخش2کاشــان)خریداری ازمحمدعلــی فخــاری 

ــع( ــذرا صان ــاری وع ــاس فخ ــه عب ورث
شــماره139660302034009023هیأت  41(رای 
نصرالــه  فرزنــد  فینــی  دوم.مولوداحمــدی 
کاشــان  از  صــادره   603 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1261745231-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت274/37  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6921  مترمربــع 
ــی واقــع  شــماره615 فرعــی از پــاک 34- اصل
ــع  ــان)خریداری م ــزرگ بخش2کاش ــن ب در فی

الواســطه از محمدعلــی فخــاری(
شــماره139660302034009022هیأت  42(رای 
فینــی  احمدیــان  خانــم  دوم.صنعــت 
 2218 شناســنامه  بشــماره  فرزنداســمعیل 
ــی1260998411- ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6921  مترمربــع  بمســاحت274/37 
از  فرعــی  شــماره615  از  مجــزی  فرعــی 
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی  پــاک 34- 
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فخــاری( محمدعلــی 
شــماره139660302034009222هیأت  43(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  الهــی  اول.علــی 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   84 شناســنامه 
مشــاع  دانــگ  ملی1263022049-ســه 
بمســاحت214/04  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مترمربــع بشــماره1489 فرعــی مجــزی از شــماره 
در  واقــع  اصلــی  پــاک 40-  از  فرعــی   708
ــی  ــان)خریداری ازعل ــاد بخش2کاش ــن اب حس

کبرعظیمــی( ا
شــماره139660302034009223هیأت  44(رای 
بشــماره  فرزنداســداله  کریمــی  اول.زهــرا 
از کاشــان بشــماره  شناســنامه 328 صــادره 
مشــاع  دانــگ  ملی1262121426-ســه 
بمســاحت214/04  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مترمربــع بشــماره1489 فرعــی مجــزی از شــماره 
در  واقــع  اصلــی  پــاک 40-  از  فرعــی   708
ــی  ــان)خریداری ازعل ــاد بخش2کاش ــن اب حس

کبرعظیمــی( ا
 45(رای شــماره139560302034028790هیأت 
ــی  ــد عل ــری فرزن ــورد لتح ــااله صحران دوم.ماش

ــا بشــماره شناســنامه 58 صــادره از اق
ملــی1262824427- بشــماره  کاشــان 

ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6839فرعی  بمســاحت283مترمربع 
مجــزی از شــماره228 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه ازربابــه خانــم نقــوی(
46(رای شــماره139560302034028789هیأت 
ــد ماشــااله  ــی لتحــری فرزن دوم.شمســی جال
کاشــان  از  صــادره   21 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262848921-ســه دانــگ مشــاع 
ــه بمســاحت283مترمربع  ازششــدانگ یکبابخان
شــماره228  از  مجــزی  بشــماره6839فرعی 
فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازربابــه 

ــوی( ــم نق خان
شــماره139660302034000781هیأت  47(رای 
لتحــری  شــعبانزاده  دوم.عمــران 
شناســنامه1941صادره  بشــماره  فرزندرمضــان 
ملــی1261045890- بشــماره  ازکاشــان 
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت177/10مترمربع بشــماره6887 فرعــی 
-45 ازپــاک  ازشــماره443فرعی  مجــزی 

اصلــی واقــع درلتحربخش2کاشــان)خریداری  
فرزندحســین( گندمــکار  ازابوالفضــل 

شــماره139660302034000782هیأت  48(رای 
فرزنــد  لتحــری  باقــری  دوم.آســیه 
شناســنامه2774صادره  بشــماره  عبــاس 
ملــی1261048873- بشــماره  کاشــان  از 
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت177/10مترمربع بشــماره6887 فرعــی 
مجــزی از شــماره443 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

ازابوالفضــل گندمــکار( الواســطه  مــع 
شــماره139660302034002341هیأت  49(رای 
بیدگلــی  اغالحمــی  دوم.انیــس 
شناســنامه  بشــماره  فرزندسیدماشــااله 
بشــماره  وبیــدگل  اران  از  صــادره   6825
یکبابخانــه  ملی6199230442-ششــدانگ 
بمســاحت110/95 مترمربــع بشــماره6890 فرعــی 
مجــزی از شــماره464 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

شــادمانه( ازابوالفضــل  الواســطه  مــع 
شــماره139660302034002342هیأت  50(رای 
دوم.محمدرضــا اربابــی لتحــری فرزنــد عزیزالــه 
بشــماره شناســنامه 36 صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262894263-ششــدانگ 

ــی  ــع بشــماره6893 فرع بمســاحت174 مترمرب
مجــزی از شــماره464 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

ــادمانی( ــل ش ازابوالفض
شــماره139660302034005944هیأت  51(رای 
اول.رضــا حجــاری فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه 348 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262326109-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت153/85  مســکونی 
بشــماره6914 فرعــی مجــزی از شــماره 1418 
فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005380هیأت  52(رای 
حســین  فرزنــد  خیراندیــش  دوم.مصطفــی 
کاشــان  از  676صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ملی1261924924-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت402/80  یکبابخانــه 
بشــماره6921 فرعــی مجــزی از شــماره354 
فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 
بخش2کاشــان)خریداری ازحســین خیراندیــش 

لتحــری(
شــماره139660302034009235هیأت  53(رای 
ــین  ــد حس ــری فرزن ــن لتح ــزم ک ــا هی اول.رض
کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 
ــگ مشــاع  بشــماره ملی1250292514-ســه دان
بمســاحت132/3  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6926  مترمربــع 
شــماره1326 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازحســین 

کاظمــی(
شــماره139660302034009236هیأت  54(رای 
زینلــی فرزنــد حســن بشــماره  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
مشــاع  دانــگ  ملی1250334586-ســه 
بمســاحت132/3  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مترمربــع بشــماره6926 فرعــی مجــزی از شــماره 
1326 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 
ازحســین  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر 

کاظمــی(
 55(رای شــماره139660302034009288هیأت 
اول.حســین پرنیــان خــوی فرزنــد محســن 

ــادره از ــنامه 4087ص ــماره شناس بش
ملی1262112508-ســه  بشــماره  کاشــان 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دان
بمســاحت63/52 مترمربــع بشــماره6927 فرعی 
ــاک 45-  ــی از پ ــماره1364 فرع ــزی از ش مج
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــی اکبراقاجان ازعل
شــماره139660302034009289هیأت  56(رای 
غامرضــا  فرزنــد  راونــدی  اول.راضیــه 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه743  بشــماره 
دانــگ  ملی1261746635-ســه  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع 
بمســاحت63/52 مترمربــع بشــماره6927 فرعی 
ــاک 45-  ــی از پ ــماره1364 فرع ــزی از ش مج
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

اکبراقاجانــی( ازعلــی 
شــماره139660302034009680هیأت  57(رای 
ــماره  ــه بش ــد عزیزال ــر فرزن ــادی جاویدف اول.ه
شناســنامه 2940 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبــاب  ملی1262057760-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت59/35  ســاختمان 
ــماره3389  ــزی از ش ــی مج ــماره6931 فرع بش
فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 
ــر( ــه جاویدف ــان)خریداری ازعزیزال بخش2کاش

شــماره139460302034025269هیأت  58(رای 
فرزندمحمدتقــی  زاده  شــیخ  دوم.الهــام 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3018  بشــماره 
ملی1262018900-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت112/98مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره13865فرعی مجــزی از شــماره 1471 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 
از مهــدی گیاهــی( بخش2کاشــان)خریداری 

شــماره139560302034018116هیأت  59(رای 
فرزنــد  فینــی  مقــدم  عباســی  اول.مریــم 
از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره  صفرعلــی 
ــدانگ  ــماره ملی1250175208-شش ــان بش کاش
مترمربــع  بمســاحت100/60  یکبابخانــه 
ــماره 5960  ــزی ازش ــی مج ــماره14251 فرع بش
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری از مصطفــی اســدزاده(

شــماره139560302034032064هیأت  60(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  دوم.محمددبــاغ 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه4314صادره 
یکبــاب  ملی1262071501-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت118/53  ســاختمان 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14339 
واقــع  اصلــی   -49 پــاک  از  فرعــی   1327
ــره  ــان)خریداری ازطاه ــی ابادبخش2کاش درصف

حجــازی( وسیداســماعیل 
شــماره139560302034032062هیأت  61(رای 
بشــماره  فرزندماشــااله  دبــاغ  دوم.علــی 
ملــی  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره 
ســاختمان  یکبــاب  1250160294-ششــدانگ 
بشــماره14340  مترمربــع  بمســاحت114/35 
فرعــی   1327 شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک  از 
ازطاهــره  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

حجــازی( وسیداســماعیل 
شــماره139660302034003429هیأت  62(رای 
علیمحمــد  فرزنــد  اشــتری  اول.فاطمــه 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 4036صــادره 
ملی1260555747-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت86/97  یکبابخانــه 
بشــماره14394 فرعــی مجــزی از10595 فرعــی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی  پــاک 49-  از 
بخش2کاشــان)خریداری از ابوالقاســم دهقانی(
ــماره139660302034003532هیأت   63(رای ش

ــین  ــد حس ــب فرزن ــری نس ــی مطه اول.مجتب
ــان ــادره از کاش ــنامه 0ص ــماره شناس بش

ملی1250170184-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت120/20  یکبابخانــه 
ــی  ــزی از11766 فرع ــی مج ــماره14404 فرع بش
ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی  پــاک 49-  از 
از مریــم واحــدی( بخش2کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034005022هیأت  64(رای   
ــینعلی  ــد حس ــرجمبانی فرزن ــا س اول.حمیدرض
کاشــان  از  668صــادره  شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262380979-ششــدانگ قسمتی 
از خانــه بمســاحت34/5مترمربع بشــماره14420 

ــزی از379 ــی مج فرع
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

بخش2کاشــان)خریداری از رضــا رضوانــی(
شــماره139660302034007428هیأت  65(رای 
محمــد  فرزنــد  زاده  رمضانعلــی  اول.فاطمــه 
بشــماره شناســنامه 2 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263192726-ششــدانگ 
بمســاحت113/85 مترمربــع بشــماره14435 
ــاک 49-  ــی از پ ــزی از2396 فرع ــی مج فرع
اصلــی واقــع درصفی ابــاد بخش2کاشــان)مالک 

ــمی( رس
شــماره139660302034007456هیأت  66(رای 
بشــماره  محمــود  فرزنــد  اول.اصغرلطفــی 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   6 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1263227732-ششــدانگ 
بشــماره14436  مترمربــع  بمســاحت104/14 
از  از1235و9953فرعــی  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
بخش2کاشــان)خریداری از فاطمــه کاظــم زاده(

شــماره139660302034005831هیأت  67(رای 
فرزندشــکراله  چخمــوری  اول.محمدعلــی 
بشــماره شناســنامه7صادره ازکاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262447968-ششــدانگ 
ــماره14439فرعی  بمساحت168/75مترمربع بش
پــاک  از  شــماره1434فرعی  از  مجــزی 
49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 
شــماره139660302034007348هیأت  68(رای 
ــد  ــی فرزن ــه خدابخــش درب اصفهان دوم.محبوب
ــان  ــادره ازکاش ــنامه 0 ص ــماره شناس ــر بش جعف
ــاب  ــدانگ یکب ــماره ملی1250050332-شش بش
مترمربــع  بمســاحت117/32  ســاختمان 
ــی از  ــزی از472فرع ــی مج ــماره11446 فرع بش
پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
شــماره139660302034009311هیأت  69(رای 
ــد محمــد بشــماره  ــور فرزن اول.مهــدی جمــال پ
بشــماره  کاشــان  از  865صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1261885112-ششــدانگ 
بشــماره14448  بمســاحت192/41مترمربع 
پــاک  از  از380فرعــی  مجــزی  فرعــی 
49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 

پــرورده( ازعلــی  کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034009316هیأت  70(رای 
اول.اعظــم ذغالــی ابوزیدابــادی فرزندعبــاس 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 40429 ص ــماره شناس بش
ملی1260394336-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت92/92مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره14450 فرعــی مجــزی از1243 فرعــی از 
پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخش2 

امــداد( ازکمیتــه  کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034009277هیأت  (رای   71
ــی  ــری فرزندقربانعل ــرکاری قمص ــم س اول.میث
کاشــان  از  صــادره   23 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262687667-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت78/55  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مجــزی  فرعــی  بشــماره14452  مترمربــع 
واقــع  اصلــی   -49 پــاک  از  از9742فرعــی 
کاشــان)خریداری  بخــش2  آبــاد  صفــی  در 

صابــری( ازمحمدرضــا 
شــماره139660302034009278هیأت  72(رای 
فرزندســیدرضا  قناعــت  ســادات  اول.هانیــه 
کاشــان  از  صــادره   88 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262693561-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت78/55  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مجــزی  فرعــی  بشــماره14452  مترمربــع 
واقــع  اصلــی   -49 پــاک  از  از9742فرعــی 
کاشــان)خریداری  بخــش2  آبــاد  صفــی  در 

صابــری( ازمحمدرضــا 
شــماره139660302034001157هیأت  73(رای   
نژادفرزنــد  موســوی  کلثــوم  دوم.ام 
33صــادره  شناســنامه  محمدانوربشــماره 
ملــی3934583113- بشــماره  مایــر  از 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت399/40مترمربع 
بشــماره5326 فرعــی مجــزی از1825فرعــی
از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش4 
از ماشــااله  الواســطه  کاشــان)خریداری مــع 

مبیــن راونــدی(
شــماره139660302034004026هیأت  74(رای   
اول.ســیدمهدی بنــی هاشــمی فرزنــد ســیدعلی 

بشــماره شناســنامه 238صــادره از
کاشــان بشــماره ملی1263596886-ششــدانگ 
ســاختمان نیمه ساز بمســاحت148/63مترمربع 
ــی  ــزی از 1887 فرع ــی مج ــماره5357 فرع بش
از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش4 

ــه علــی بنــی راونــدی( کاشــان)خریداری ازورث
شــماره139660302034005943هیأت  75(رای 
دانافرزندمحمدبابابشــماره  اول.بهروزعســکری 
بشــماره  ازالیگــودرز  شناســنامه371صادره 
یکبابخانــه  ملی4170308956-ششــدانگ 
بشــماره5364  بمســاحت123/94مترمربع 
فرعــی مجــزی از 1854 فرعــی از پــاک 1- 
اصلــی واقــع در راوند بخــش4 کاشــان)خریداری 

ازشــکراله رحیمــی(
شــماره139660302034005896هیأت  76(رای 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــی فرزن ــل خاک اول.ابوالفض

شناســنامه 2086 صــادره از کاشــان بشــماره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1261210034-ســه 
بمســاحت214/7  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5369  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک 1- اصل ــی از پ شــماره 57فرع
ــر  ــه منی ــان)خریداری ازورث ــد بخش4کاش راون

منصــوری(
شــماره139660302034005897هیأت  77(رای 
ــر  ــی اکب ــد عل ــدی فرزن ــروزی راون ــرا فی اول.زه
بشــماره شناســنامه 1854 صــادره از کاشــان 
ــگ مشــاع  بشــماره ملی1261207653-ســه دان
بمســاحت214/7  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5369  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک 1- اصل ــی از پ شــماره 57فرع
ــر  ــه منی ــان)خریداری ازورث ــد بخش4کاش راون

منصــوری(
شــماره139660302034010198هیأت  78(رای 
غامرضــا  فرزنــد  فــرد  دوم.اصغرمعمــاری 
اران  از  صــادره   7840 شناســنامه  بشــماره 
وبیــدگل بشــماره ملی6199118367-ششــدانگ 
بمســاحت397/80  مخروبــه  یکبابخانــه 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5378  مترمربــع 
واقــع  ازپاک1-اصلــی  شــماره1830فرعی 
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م درراوندبخش4کاش

راونــدی( ازسیداحمدحســینی 
شــماره139660302034005600هیأت  79(رای 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــاری فرزن ــه حج دوم.فاطم
بشــماره  ازکاشــان  صــادره   27 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1263134912-ششــدانگ 
بشــماره3416  مترمربــع  بمســاحت200/70 
1685فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
طاهرابــاد  در  واقــع  اصلــی   -3 پــاک  از 
بخش4کاشــان)خریداری ازعبــاس حجــاری(
شــماره139660302034005515هیأت  80(رای 
دوم.ســیدمصطفی جعفرپــور فرزنــد ســیدمحمد 
بشــماره شناســنامه 29 صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263287085-ششــدانگ 
ــی  ــماره1757 فرع ــع بش ــاحت203 مترمرب بمس
مجــزی از شــماره 928 فرعــی از پــاک 4- 
اصلــی واقــع درخــزاق بخش4کاشــان)خریداری 

ــدی( ــی احم ــه بانوشمس ــطه از ورث ــع الواس م
شــماره139660302034005836هیأت  81(رای 
ــد تقــی بشــماره  ــه غامــی راد فرزن ــی ال اول.ول
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   12 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1262758874-ششــدانگ 
ــی  ــماره3890 فرع ــاحت63/12مترمربع بش بمس
مجــزی از شــماره 880فرعــی از پــاک 35- 
اصلــی واقــع درنیاســر بخش6کاشــان)خریداری 

ازاحمدحمصــی(
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات  س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

ــف ــد0 1099/ م ال ــد ش ــت صادرخواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/6/22 
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/7/6  
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

محمد سلمانی

ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره پرونــده : 9609980354700034 شــماره 
: 960654 شــاکی حســین  بایگانــی شــعبه 
عروجــی فرزنــد علــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
بــه  عبــاس  فرزنــد  متهــم محمــد معینــی 
خواســته اعســار از پرداخــت محکــوم بــه تقدیــم 
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
121 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )121 جزایی 
ــاال -  ــاغ ب ســابق( واقــع در اصفهــان - خ چهارب
ــتری  ــاختمان دادگس ــت - س ــهید نیکبخ خ ش
ــماره  ــاق ش ــه 2 ات ــان - طبق ــتان اصفه کل اس
225 ارجــاع و بــه کاســه ثبــت گردیــده کــه وقت 
رســیدگی ان مــورخ 1396/8/10 ســاعت 9:00 
تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان 
درخواســت خواهــان  و  بــودن خوانده/متهــم 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــاکی و ب اش
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس مدن
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
ــاع  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ ــده /مته خوان
ــام  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب از مف
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. رســیدگی حاضــر گ
ــری دادگاه  ــور دفت ــدی ام ــف 20375 متص م ال
شــعبه 121 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )121 

جزایــی ســابق( - مصطفــی رمضانــی مهــر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای/خانم 

کورش حیدری فرزند 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960338 خواهــان 
ــه  ــتی ب ــی دادخواس ــین کمال ــم حس آقای/خان
ــدری  ــورش حی ــم ک ــده آقای/خان ــت خوان طرفی
ــه  ــه ب ــرح ک ــته..............مطالبه مط ــه خواس ب
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 
حقوقــی   39 شــعبه   9609986796900338
)مجتمــع  اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 
شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و وقــت رســیدگی 
ــه  ــن ک ــاعت 16:00 تعیی ــورخ 1396/08/10 س م
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون ائی 73 قان
ــت  ــده و در خواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش کثی
انتشــار  تاریــخ  از  پــس  مــاه  یــک  ظــرف 
ضمــن  و  مراجعــه  دادگاه  دفتــر  بــه  آگهــی 
ثانــی  نســخه  نشــانی کامــل خــود،  اعــام 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــر  ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف  مق

گردد.
م الــف 20438 منشــی شــعبه 39 حقوقــی 
)مجتمــع  اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 
شــهدای مدافــع حــرم ( - مینــا اقــارب پرســت
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ورزشاستانها
 ثبت رکورد مرادی 

در سایت فدراسیون جهانی
ــوان  ــه عن ــرم ب ــته ۹۴ کیلوگ ــی دس ــردار ایران ــه ب ــام وزن ن
یکــی از رکــوردداران ایــن وزن در ســایت فدراســیون جهانی 

ثبــت شــد. 
ســهراب مــرادی چنــد روز قبــل در جریــان بازی هــای 
ــه  ــردن وزن ــاال ب ــا ب داخــل ســالن آســیا در ترکمنســتان ب
۱۸۵ کیلوگــرم در یــک ضــرب و ۲۲۸ کیلوگــرم در دو ضــرب 
توانســت رکــورد ۴۱۳ کیلوگــرم در مجمــوع را بــه نــام خــود 

ثبــت کنــد. 
رکــورددار دســته ۹۴ کیلوگــرم در مجمــوع یــک وزنــه بــردار 
ــت  ــن رکــوردی را ثب ــل چنی ــود کــه ۱۸ ســال قب ــی ب یونان
کــرده بــود. ســهراب مــرادی توانســت یــک کیلوگــرم ایــن 
ــی  ــردار ایران ــه ب ــومین وزن ــد و س ــش ده ــورد را افزای رک
باشــد کــه نامــش در میــان رکــوردداران جهــان وجــود دارد. 
ســایت فدراســیون جهانــی بعــد از چنــد روز رکــورد ســهراب 
ــازاده و  ــین رض ــام حس ــت. ن ــرده اس ــت ک ــرادی را ثب م
ــی  ــردار ایران ــه ب ــوان ۲ وزن ــه عن ــز ب ــوش رســتمی نی کیان
دیگــر در فهرســت رکــوردداران جهــان بــه چشــم می خــورد.

دانشگاه آزاد در لیگ برتر بسکتبال 
ماندنی شد

ــگ  ــد لی ــل جدی ــاز فص ــا آغ ــر از ۲0 روز ت ــه کمت در فاصل
برتــر بســکتبال، دانشــگاه آزاد حضــورش را در ایــن فصــل  
قطعــی اعــام کــرد. پــس از تغییــرات مدیریتــی در 
ــی  ــگاه ورزش ــه ای باش ــت ورزش حرف ــگاه آزاد فعالی دانش
ــود کــه  ــه ای از ابهــام قــرار گرفتــه  ب ایــن مجموعــه در هال
بســکتبال بــه عنــوان اصلی تریــن تیــم ایــن باشــگاه 
ــه مســئوالن دانشــگاه آزاد  ــا اینک ــود ت ــف ب ــًا باتکلی کام
اعــام کردنــد تیمشــان در فصــل آینــده لیــگ برتــر حضــور 

ــت.  ــد داش خواه
هــادی عامــری سرپرســت تیــم بســکتبال دانشــگاه آزاد از 
حضــور ایــن تیــم در لیــگ برتــر خبــر داد و اعــام کــرد کــه 
نحــوه حضورشــان و شــرایط ایــن تیــم بــه زودی مشــخص 
خواهــد شــد. پیــش از ایــن مســئوالن دانشــگاه آزاد 
اعــام کــرده بودنــد کــه بــرای بازیکــن خارجــی هزینــه ای 
نخواهنــد کــرد و احتمــااًل ایــن تیــم بــا ترکیبــی ایرانــی وارد 

لیــگ خواهــد شــد.

ووشو المپیکی می شود اگر...
ســرمربی تیــم ملــی ووشــو گفــت: ووشــو قابلیــت تبدیــل 
ــه  ــه شــرط آنک ــی را دارد ب ــک رشــته المپیک ــه ی شــدن ب
فدراســیون جهانــی تغییراتــی اساســی در قوانیــن و نحــوه 
برگــزاری مســابقات ایجــاد کنــد. حســین اوجاقیافــزود: در 
جلســه کمیتــه ورزشــکاران پیشــنهاد دادیم بــرای حضور در 
فرم هــای مختلــف تالــو محدودیــت قانــوی مصــوب شــود 
ــد و  ــک بخــش شــرکت کن ــط در ی ــک ورزشــکار فق ــا ی ت
ایــن باعــث می شــود کــه مدالهــا بیــن کشــورهای مختلــف 
توزیــع شــود. همچنیــن تصویــب قانــون اعتــراض مربیــان 
ــط  ــت توس ــت روی ــه قابلی ــراض ک ــم اعت ــی فیل و بررس
ــر  ــز از دیگ ــن در ســالن را داشــته باشــد نی همــه حاضری

پیشــنهادات مــن بــود.

کوتاه اخبار
کاخ آرزوهای پرسپولیس فرو ریخت

کابوس در ابوظبی
H.Rashidian@eskimia.ir

هامون رشیدیانگروه ورزش

اگــر نگوییــم شکســت پرســپولیس تلخ تریــن شکســت 
بــوده  اخیــر  در ســال های  مــا  باشــگاهی  تیم هــای 
ــر  ــت ۴ ب ــت شکس ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــل ب حداق
صفــر قرمزهــای پایتخــت برابــر الهــال عربســتان یکــی 
ــر  ــال های اخی ــا در س ــی م ــات فوتبال ــن اتفاق از تلخ تری

ــوده اســت.  ب
ــت  ــادی داش ــد زی ــه امی ــپولیس ک ــال پرس ــم فوتب تی
قهرمانــی آســیا را بــه کارنامــه خــود اضافــه کنــد در 
دیــداری عجیــب برابــر تیــم ۱0 نفــره الهــال بــا چهــار گل 
درهــم کوبیــده شــد تــا آرزوی قهرمانــی در آســیا بــاز هــم 
ــود.  ــول ش ــر موک ــال های دیگ ــا س ــر و ی ــال دیگ ــه س ب
ــا اشــتباهات فاحــش شــروع  ــازی را ب پرسپولیســی ها ب
کردنــد و تقریبــًا از هــر ۳ پــاس پرســپولیس یکــی 
ــن  ــد. ای ــف می ش ــان حری ــب بازیکن ــتباه نصی ــه اش ب
ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــی ادام ــردی و تیم ــتباهات ف اش
در دقیقــه ۳۱ ارســال از ســمت چــپ روی دروازه در 
ــا  ــت ت ــن نشس ــر الخریبی ــر عم ــدم روی س ــش ق ش
او بــدون مزاحمــت دروازه بیرانونــد را بــاز کنــد. تنهــا 
ــاک  ــات خطرن ــد حم ــه در ض ــال ک ــد اله ــه بع ۹ دقیق
نشــان مــی داد اینبــار توانســت روی حرکــت شــهرانی بــه 
ــه  ــازی روی حمل ــه ۴۹ ب ــد. در دقیق ــت یاب گل دوم دس
ــا دریافــت کارت زرد دوم  ــدهللا عطیــف ب پرســپولیس عب
از بــازی اخــراج شــد تــا امیدهــا بــرای پرســپولیس زنــده 
ــد پرســپولیس  شــود. در حالــی کــه همــه فکــر می کردن
حداقــل کار را بــه تســاوی می کشــاند امــا دریافــت 
ــرو  ــپولیس ف ــداران پرس ــای طرف ــوم کاخ آرزوه گل س
ریخــت. دردقیقــه ۵۴، عمرالخریبیــن روی غفلــت محض 
مدافعیــن قرمزپوشــان موفــق شــد گل ســوم را بــه ثمــر 
ــه  ــد حمل ــپولیس چن ــاق پرس ــن اتف ــد از ای ــاند. بع برس
ــاری هــم می توانســت  ــد ب ــه داشــت و چن ــه و نیم نصف
دروازه حریــف را بــاز کنــد امــا بــی دقتــی بازیکنــان ایــن 
ــه ۸۹  ــدر داد. در دقیق ــه ه ــا را ب ــه موقعیت ه ــم هم تی
الخریبیــن مهاجــم ســوری الهــال در شــرایطی کــه 
تیمــش ۱0 نفــره بــود بــار دیگــر از غفلــت مدافعــان 
ــود و  ــوم خ ــت گل س ــرد و توانس ــود ب ــپولیس س پرس

ــد.  ــت کن ــال را ثب ــارم اله چه
ــد در  ــود بای ــرای صع ــپولیس ب ــت پرس ــن شکس ــا ای ب
بــازی برگشــت حداقــل ۴ گل بــه ثمــر برســاند و گلــی هم 
دریافــت نکنــد تــا حداقــل کار بــه ضربــات پنالتی بکشــد. 
ــای آرامــش در  ــه ج ــر ب ــای اخی پرســپولیس در هفته ه
ــوده اســت.  ــر ب ــز و درشــت درگی ــی از اتفاقــات ری طوفان
ماجــرای طارمــی، ماجــرای مطالبــات بازیکنــان خارجــی 
و حواشــی و اتفاقــات درون تیمــی تنهــا بخشــی از 
مشــکات ایــن روزهــای پرســپولیس اســت کــه بعیــد به 

ــن زودی هــا حــل شــود. ــه ای نظــر می رســد ب

A.Galandari@eskimia.ir
اصغرقلندریگروه ورزش

تیم هــای ســایپا و ذوب آهــن در ســاعت 
۱7/۲0 دقیقــه روز ســه شــنبه چهــارم مهرمــاه 
جــاری در هفتــه هشــتم لیــگ برتر  بــا حضور 
انــدک تماشــاگر و هــواداران ذوب آهــن که به 
خاطــر تغییــر ســاعت برگــزاری بــه ورزشــگاه 
فــوالد شــهر اصفهــان آمــده بودنــد، بــه مصاف 
ــه  ــر یــک ب ــا تســاوی یــک ب هــم رفتنــد و ب
ــدای  ــم از ابت ــد. دوتی ــان دادن ــود پای کار خ
مســابقه بــازی هجومــی را در دســتور کار قرار 
داده و فوتبــال زیبــا و ســرعتی را بــه نمایــش 
ــعی در  ــن س ــوذ ازجناحی ــا نف ــد و ب درآوردن
ایجــاد موقعیت هــای گلزنــی بودنــد کــه 
صــد البتــه موقعیت هــای خطرناکــی هــم از 
ســوی شــاگردان امیــر قلعــه نویــی خلق شــد 
امــا در ضربــات نهایــی بــا بــی دقتــی گلزنــی 
بــرای آنهــا مشــکل شــده بــود. نیمــه اول این 
بــازی حســاس بــرای هــر دو تیــم بــدون گل 
بــه پایــان رســید امــا بــا شــروع نیمــه دوم، 
ســفید پوشــان تیــم بازیکنــان ذوب آهــن کــه 
بــرای اولیــن بــار بــا پیراهن هــای متفــاوت و 

زیبــا و خــوش فــرم پــای به میــدان گذاشــته 
ــی  ــر تاکتیــک، شــروع طوفان ــا تغیی ــد ب بودن
دنبــال  را  بــازی  هجومی تــر  و  داشــتند 
نمودنــد و در دقیقــه ۵۳ بــه وســیله مرتضــی 
تبریــزی کاپیتــان جــوان و دوم ذوب آهــن به 

گل برتــری دســت پیــدا کردنــد. 
ــا  ــی ب ــی دای ــوش عل ــی پ ــاگردان نارنج ش
ــپ و  ــه از چ ــی ک ــی درپ ــات پ ــود حم وج
راســت دروازه ذوب آهــن را بــه تــوپ بســته 
و بــا واکنش هــای خــوب محمــد رشــید 
نیافتــه  گلزنــی  بــرای  راهــی  مظاهــری 
بودنــد، برتــری ذوب آهــن تــا دقیقــه ۸۲ 
جریــان داشــت، امــا تیــم جوان شــده ســایپا 
کــه در ســه هفتــه گذشــته طعــم پیــروزی را 
ــت  ــادی دس ــات زی ــه حم ــود ب ــیده ب نچش
زد ولــی هماننــد مهاجمــان ذوب آهــن قــدر 
ــی  ــا ب ــتند و ب ــوب را نداش ــای خ موقعیت ه
دقتــی ضربات نهایــی را هدر دادند. ســرانجام 
حمــات یــاران دایــی بــا ارســال های عمقــی 
ــکاری  ــا پاس ــا ب ــه داد ت ــه ۸۲ نتیج در دقیق
عالــی مهاجمــان، پــاس گل زیبــای جعفــری 
و تأثیرگــذاری ترابــی، محمــد کنعانــی زادگان 

کــه از قلــب دفــاع ســایپا در خــط حملــه ایــن 
ــوپ و  ــا تصاحــب ت ــود ب تیــم ظاهــر شــده ب
اســتفاده از غفلــت مدافعــان ذوب آهــن، 
در موقعیــت عالــی گلزنــی قــرار بگیــرد و بــا 
ضربــه ای دقیــق دروازه ذوب آهــن را بگشــاید 
و گل تســاوی را بــه ثمــر برســاند و دو تیــم بــا 
اندوختــه یــک گل بــه کار خــود پایــان دهنــد. 
ایــن دو تیــم ســابقه ۳۲ بــازی بــا هــم را در 
کارنامــه دارنــد کــه ۱۲ بــار بــا پیــروزی ســایپا، 
۱0 بــار بــا برتــری ذوب آهــن و ۱0 بــازی را بــه 

تســاوی کشــانده اند.
 عدم حضوراحسان پهلوان

ــه نظــر  ــه ب ــوان ک عــدم حضــور احســان پهل
می رســد )از نظــر روحــی دچــار آســیب 
شــده( در ایــن بــازی از نــکات ســؤال برانگیــز 
بــود کــه امیدواریــم آقــای قلعــه نویــی 
ــه  ــاف ب ــد، مض ــان کن ــت را عی ــفاف تر عل ش
اینکــه از مهــدی رجــب زاده کاپیتــان باتجربــه 
و کارســاز در دقیقــه ۹0 مــورد اســتفاده قــرار 

ــت!؟ ــی را دربرنداش ــه حاصل ــت ک گرف
ــی وقفــه شــاگردان  ــه و ب تــاش همــه جانب
ــدان را  ــوپ و می ــت ت ــه مالکی ــی ک قلعه نوی

در اختیــار داشــتند بــرای کســب ســه امتیــاز 
ایــن بــازی بــا درخشــش فــوق العــاده 
اخبــاری دروازه بــان جــوان و آتیــه دار ســایپا 
ــن  ــن تســاوی چهارمی ــا ای ــد. ب ــر مان ــی اث ب
مســابقه بــدون بــرد تیــم ســایپا رقــم خــورد، 
لیکــن بــا کســب امتیــاز بهتــر یــک پلــه باالتر 
از تیــم ذوب آهــن در جــدول رده بنــدی جــای 
گرفــت کــه در رده هفتــم قــرار دارد. کام 
ــن  ــته ذوب آه ــای شایس ــه تیم ه ــر اینک آخ
ــب  ــی در کس ــابقه فراوان ــه س ــپاهان ک و س
عناویــن قهرمانــی در لیــگ برتــر و جــام 
ــر و  ــا تغیی ــر ب ــن اواخ ــد در ای ــی دارن حذف
تحــوالت مدیریتــی و کادر فنــی دســتخوش 
نامایماتــی در کســب پیــروزی در لیــگ 
ــاز  ــه نظــر می رســد نی ــه ب ــد ک ــم دارن هفده
ــار  ــه کرانچ ــد. ن ــتری دارن ــی بیش ــه بازبین ب
بــرای رفــع ناکامی هــای ســپاهان کاری از 
پیــش بــرده و نــه حضــور امیــر قلعــه نویــی 
در رأس کادر فنــی تیــم ذوب آهــن آثــار 

مثبتــی بــر جــای نهــاده اســت! آقــای قلعــه 
نویــی، بــرای ترکیــب خــط دفاعــی کــه هنــوز 
بــه هماهنگی الزم دســت نیافته و اســتفاده از 
فرصت هــا و موقعیت هــای گلزنــی مهاجمــان 
ــت  ــه خدم ــا ب ــد و ب ــی کنی ــود چاره اندیش خ
گرفتــن بازیکنــان جــوان و جویــای نــام جــای 
ــدی رجــب  ــر و مه ــی قاســم حــدادی ف خال

ــد. زاده را پرکنی
 در حاشیه 

مناســبت  بــه  بــازی  شــروع  از  پیــش 
درگذشــت زنــده یــاد محمــد علــی عســگری 
معــاون پیشــین باشــگاه ذوب آهــن و پیــش 
ذکــر  بــا  ورزش  زحمــت کــش  کســوت 
ــد. ــام ش ــکوت اع ــه س ــک دقیق ــوات ی صل
 بــه خاطــر تغییــر ســاعت برگــزاری مســابقه 
ــادی  ــداد زی ــه ۲0 /۱7 تع ــاعت ۱۸/۳0 ب ازس
از عاقه منــدان و هــواداران ذوب آهــن را از 
ــوالد شــهر محــروم  تماشــای حضــوری در ف

کــرد.

در هفته هشتم لیگ هفدهم

 ذوب آهن، بازی برده را 
به تساوی کشاند

کاپیتــان پیشــین تیــم الهــال عربســتان بعــد از بــرد ایــن تیــم 
مقابــل پرســپولیس صحبتهــای عجیبــی را علیــه علــی دایــی 
مطــرح کــرد و گفــت: بازیکنــان مــا ســیلی محکمــی بــه تــو و 

بازیکنــان ایــران زدنــد! 
ــر  ــپولیس براب ــال پرس ــم فوتب ــرد تی ــد از ب ــی بع ــی دای عل
ــه  ــود ب ــیا و صع ــان آس ــگ قهرمان ــتان در لی ــی عربس االهل
ــد  ــران می توان ــده ای ــود نماین ــه ب ــی گفت ــه نهای ــه نیم مرحل
ــد.  ــیا برس ــال آس ــه فین ــد و ب ــت بده ــم شکس ــال را ه اله
ــه  ــال در مرحل ــل اله ــران مقاب ــد از باخــت سرخپوشــان ای بع
ــده عربســتان،  ــر نماین ــی و شکســت ســنگین براب ــه نهای نیم
»صالــح النعیمــه« در مصاحبــه ای سراســر توهیــن، بــه علــی 
دایــی حملــه کــرد و آقــای گل فوتبــال جهــان را فــردی دانســت 
کــه بــا ایــن صحبتهــا بــه دنبــال مطــرح کــردن خــودش بــوده 
اســت! النعیمــه در واکنــش بــه اظهــارات دایــی کــه گفتــه بــود 

ــال  ــه فین ــود ب ــال و صع ــه شکســت اله ــادر ب پرســپولیس ق
ــار  ــی از انظ ــی مدت ــه دای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــت، گف اس
دور بــوده اســت و بــا اظهارنظــر علیــه الهــال بــه دنبــال 
مطــرح شــدن در رســانه ها بــوده اســت. او یــا نمی دانــد و یــا 

ــت!  ــی اس ــه تیم ــال چ ــه اله ــد ک ــد بدان نمی خواه
وی خطــاب بــه دایــی گفــت: ای مفلــس! آیــا نمی دانــی کــه 
طــی ســال های گذشــته ایــن فوتبــال عربســتان بــوده اســت 
کــه بــه تــو و امثــال چگونــه بــازی کــردن در مســتطیل ســبز 

را آموختــه اســت! 
ــه کســی  ــاره آســیا چ ــه در ق ــی ک ــو میدان ــی ت ــزود: دای او اف
ســروری می کنــد. بازیکنــان الهــال در شــهر ابوظبــی حماســه 
بزرگــی را خلــق کردنــد و ســیلی محکمــی بــه تــو و بــه 
ــد ســال  ــا چن ــر آن ت ــه اث ــد؛ ســیلی ک ــان کشــورت زدن بازیکن

ــد. ــد مان ــی خواه ــم باق ــده ه آین

عضــو شــورای فنــی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد گفــت: 
ــه  ــد ک ــود دارن ــز وج ــادم نی ــز خ ــه ج ــری ب ــای دیگ گزینه ه

می تواننــد کاندیــدای ســرمربیگری تیــم ملــی باشــند. 
منصــور برزگــر در رابطــه بــا پیشــنهاد شــورای فنــی بــه رســول 
ــار  ــتی آزاد اظه ــی کش ــم مل ــرمربیگری در تی ــرای س ــادم ب خ
داشــت: ایــن بحــث در جلســه ای کــه اعضــای شــورای فنــی بــا 
وزیــر ورزش داشــتند، مطــرح شــد. البتــه نــه هنــوز خــادم این 
موضــوع را قبــول کــرده و نــه شــورای فنــی بــه صــورت قاطع در 

ایــن بــاره تصمیــم گرفتــه اســت. 
وی افــزود: بایــد در اولیــن جلســه ای کــه شــورای فنی تشــکیل 
می دهــد، در ایــن خصــوص تصمیــم گیــری کنیــم. رضــا الیــق، 
دبیــر فدراســیون ایــن موضــوع را مطــرح کــرد کــه هنــوز تأییــد 
نهایــی نشــده اســت. تــا قبــل از ایــن جلســه مــن چیــز خاصی 
نمی توانــم بگویــم. ســرمربی اســبق تیــم ملــی کشــتی آزاد در 

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه محمــد طایــی قطعــًا بــه کارش 
ادامــه نمی دهــد، تصریــح کــرد: ایــن مســئله هــم هنــوز 
مشــخص نیســت. او تــا االن ســرمربی تیــم ملــی بــوده و بایــد 
ــا حضــور اعضــای شــورای فنــی تصمیــم گیــری  ــاره اش ب درب

شــود. 
برزگــر در پایــان در خصــوص اینکــه رســول خــادم عــاوه بــر 
ــز ســمت  ــی نی ــه جهان ریاســت فدراســیون کشــتی در اتحادی
ــی  ــم مل ــار تی ــت کن ــام وق ــورت تم ــه ص ــد ب دارد و نمی توان
باشــد، گفــت: نظــر شــخصی مــن هــم ایــن اســت کــه خــادم 
ــتی  ــه کش ــتری ب ــک بیش ــد کم ــی می توان ــه جهان در اتحادی

ــد.  ایــران کن
ــد  ــع بای ــت و جم ــم نیس ــی مه ــه تنهای ــن، ب ــر م ــه نظ البت
ــه  ــد ک ــود دارن ــز وج ــری نی ــای دیگ ــرد. گزینه ه ــم بگی تصمی

می تواننــد کاندیــدای ســرمربیگری تیــم ملــی باشــند.

ورزش

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــتی ب ــاری  دادخواس ــدی افتخ ــای مه آق
کیومــرث  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
بهارونــدی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه 
کاســه ۹6/۴۵۱  ثبــت و بــرای ۹6/0۸/۲۳ 
تعییــن  رســیدگی  وقــت    0۴:۳0 ســاعت 
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 7۳ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار طبــع و 
ــه  ــده مذکــور دعــوت ب نشــر میشــود و از خوان
عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق
حضــور  عــدم  صــورت  در  شــود.  حاضــر 
ــورا  ــوب و ش ــده محس ــاغ ش ــت اب دادخواس
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.
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ ۹6/07/0۱ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/6۴6/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مهــدی افتخــاری  دادخواســتی بــه 
خواســته مطالبــه بــه طرفیــت مرتضــی امامــی 
بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه ۹6/۴۴7  
  0۳:۳0 ســاعت   ۹6/0۸/۲۳ بــرای  و  ثبــت 
ــر  ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
ــول المــکان میباشــد  ــده مجه ــه اینکــه خوان ب
لــذا حســب مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب ــای کثی ه
ــه عمــل مــی آیــد  ــده مذکــور دعــوت ب از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
ــاغ  ــت اب ــور دادخواس ــدم حض ــورت ع در ص
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی اتخــاذ نمود.چنانچــه بع
ــدت آن ده  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق باش

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

شهرســتان  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ ۹6/07/0۱ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/6۴۵/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مهــدی افتخــاری  دادخواســتی بــه 
خواســته مطالبــه بــه طرفیــت عیســی رضایــی 
بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه ۹6/۴۴۵  
ثبــت و بــرای ۹6/0۸/۲۳ ســاعت 0۳:00  وقــت 
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه 
اینکــه خوانــده مجهــول المــکان میباشــد 

لــذا حســب مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــه عمــل مــی آی ــده مذکــور دعــوت ب از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع ــاذ نمود.چنانچ اتخ
ــدت آن ده  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق باش

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

شهرســتان  برخــوار
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹6/07/0۱ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/6۴7/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مهــدی افتخــاری  دادخواســتی بــه 
خواســته مطالبــه بــه طرفیــت امــام قلــی 
قاســمی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 
۹6/۴۴۹  ثبــت و بــرای ۹6/0۸/۲۳ ســاعت 
ــت  ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس 0۴:۳0  وق
نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 7۳ قان ــذا حســب م میباشــد ل
ــت در یکــی  ــک نوب ــب ی ــی مرات دادرســی مدن
ــع و نشــر  ــر االنتشــار طب از روزنامــه هــای کثی
بــه  دعــوت  مذکــور  خوانــده  از  و  میشــود 
عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق
حضــور  عــدم  صــورت  در  شــود.  حاضــر 
ــورا  ــوب و ش ــده محس ــاغ ش ــت اب دادخواس
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.
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹6/07/0۱ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/6۴۸/م ال

دادنامه
پرونــده کاســه : ۹6/۲۲۳ شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای   ۴ شــعبه   ۹6/06/۲6-۴۳۱
ــده:  ــاف خواهــان : محمــد قاســمی خوان اخت
حمیدرضــا نظــری بــه نشــانی مجهــول المــکان 
خواســته مطالبــه رای شــورادر خصــوص دعــوی 
محمــد قاســمی بــه طرفیــت حمیدرضــا نظــری 
ــال  ــغ ۸۵000000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره ۴۵۱۵۵۲-

ــاب  ــا احتس ــار ب ــک انص ــده بان ۹۴/0۳/۳۱ عه
ــه در خصــوص  ــر تادی ــه دادرســی و تاخی هزین
اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد دادخواســت 
ــر مصــدق  تقدیمــی خواهــان و ماحظــه تصوی
چــک مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 

ــاغ قانونــی  ــده علیرغــم اب آن و ایــن کــه خوان
ــده و  ــر نگردی ــورا حاض ــی در ش ــار کاف و انتظ
نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضی 
ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه 
ــت  ــان را وارد و ثاب ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ننم
مــواد ۲۴۹  بــه  و مســتندا  داده  تشــخیص 
ــی  ــون مدن ــارت و ۱۲۹۱ و ۱۳0۱ قان ــون تج قان
و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ ۸۵000000 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۱۸۹7۵00 
ــال  ــی و ۱000000 ری ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــه وکیــل و نیــز پرداخــت خســارت  حــق الوکال
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر 
اســاس شــاخص اعامــی از ســوی بانــک 
مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه 
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــد در ح ــد ش خواه
نمایــد . رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
ــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز  در همی
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی 

ــی باشــد.  ــاد برخــوار م ــت آب دول
ــک   ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹6/07/0۳ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/6۵۴/م ال

دادنامه
ــی  ــد عل ــان فرزن ــیوا زارع ــم ش ــان: خان خواه
ــع  ــار دوم مجتم ــان خ آبش ــانی اصفه ــه نش ب
ــال  ــای کم ــده: آق ــد ۵۲ خوان ــاتیس واح ایس
زارعــی فرزنــد رضــا بــه نشــانی مجهــول المکان 
خواســته هــا: ۱- مطالبــه وجــه چــک ۲- 
ــوص  ــک رای دادگاه در خص ــه چ ــه وج مطالب
دادخواســت خانــم شــیوا زارعــان فرزنــد علــی 
بطرفیــت آقــای کمــال زارعــی بخواســته مطالبه 
مبلــغ ۵00000000 میلیــون ریــال بابــت وجــه دو 
فقــره چــک بــه شــماره ۸0۴۴۳۳ مورخــه 
۹0/0۲/0۵ و ۸0۴۴۳۲ مورخــه ۸۹/۱۲/۱۵ بــا 
ــدق  ــی مص ــت کپ ــرح دادخواس ــه ش ــه ب توج
ــط  ــه توس ــت ک ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه چ
خواهــان ارائــه گردیــده و عــدم حضــور خوانــده 
ــی و  ــر اگه ــم نش ــی علیرغ ــات دادرس در جلس
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــدم ارســال الیحــه علیه ع
وارد تشــخیص و بــه اســتناد مــواد ۳۱۳ و 
و  و ۵۱۵  و ۱۹۸  تجــارت  قانــون   ۳۱0 و   ۳۱۲
ــه  ــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم ب ۵۲۲ قان
ــه  ــام هزین ــر بانضم ــوق الذک ــغ ف پرداخــت مبل
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارات تاخی ــی و خس دادرس
ســر رســید چــک لغایــت زمــان اجــرای حکــم 
طبــق شــاخص ســاالنه بهــای کاالهــا و خدمات 
مصرفــی توســط خوانــده صــادرو اعام میشــود 
رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ظــرف 
بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر در مراکــز 

اســتان اســت. 
دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــه تاریــخ 0۳ /۹6/07 ــف ب ۵/۳7/6۵7/م ال

دادنامه
پرونــده کاســه : ۹۵/7۴۱ دادنامــه شــماره: 
حــل  شــورای  اول  شــعبه   ۹6/0۵/۱6-۳7۴
اختــاف خواهــان : ســید احمــد ســجادی 
ــانی  ــه نش ــرد ب ــاری ف ــه انص ــده: مرضی خوان
ــه گردشــکار:  ــول المــکان خواســته مطالب مجه
ــه  ــا توج ــی ب ــریفات قانون ــری تش ــس از ج پ
ــده و اخــذ نظــر مشــورتی  ــات پرون ــه محتوی ب
اعضــا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیر 
صــدور رای مــی نمایــد رای شــورا در خصــوص 
ــد  دعــوی دعــوای ســید احمــد ســجادی فرزن
ــه  ــان ب ــین محمدی ــت حس ــا وکال ــی ب مجتب
ــرج  ــد ف ــرد فرزن ــاری ف ــه انص ــت مرضی طرفی
الــه بــه خواســته مطالبــه وج یــک فقــره چــک 
بــه شــماره ۹۴060 بــه مبلــغ 7000000 ریــال بــه 
عهــده بانــک صــادرات چمگــردان بــه انضمــام 
ــه  ــر ب ــه نظ ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس خس
ــدق  ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم ــاد دادخواس مف
چــک هــا و گواهینامــه عــدم پرداخــت همگــی 
داللــت بــر اصــل اســتقرار دیــن بــر عهــده 
ــاء اصــول  ــدگان داشــته و بق ــا خوان ــده ی خوان
ــر  مســتندات مذکــور در یــد خواهــان داللــت ب
اســتصحاب و بقــاء دیــن و اشــتغال ذمــه 
مطالبــه  در  خواهــان  اســتحقاق  و  خوانــده 
وجــه آن دارد . از طرفــی خوانــده در جلســه 
قبــال  در  موجهــی  دفــاع  و  نشــده  حاضــر 
دعــوی مطروحــه معمــول نداشــته و دلیلــی بــر 
ــد  ــرده ان ــه نک ــه و ارائ ــود اقام ــه خ ــت ذم برائ
لهــذا دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته 
ــن  ــون آیی ــواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قان ــه م ــتندا ب مس
دادرســی مدنــی و مــواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانــون 
تجــارت و قانــون استفســاریه تبصــره الحاقــی 
بــه مــاده ۲ قانــون اصــاح مــوادی ثانــون 
ــده  ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــک حک ــدور چ ص
بــه پرداخــت مبلــغ 7000000 ریــال بابــت اصــل 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــاب تاخی ــته و احتس خواس
ــه و پرداخــت  صــدور چــک لغایــت زمــان تادی
ــه دادرســی و  ــال بابــت هزین ــغ ۹07۵00 ری مبل
ــه  ــت حــق الوکال ــال باب ــه ری ــق تعرف ــغ طب مبل
وکیــل حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ــد. رای ص نمای
روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه و بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد 
نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد.  ــی باش ــوار م ــتان برخ شهرس
یــک   شــماره  مجتمــع  اول  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹6/06/۱۴ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۵۸۳/م ال

آگهی فقدان سند مالکیت
موجــب  بــه  کار  شــیرین  صدیقــه  خانــم 
 ۹6/06/۲0  -۱۱۴۵76 شــماره  وکالتنامــه 
ــرف  ــا از ط ــران وکالت ــر ۲۵۹ ته ــی دفت تنظیم
مهــدی و زهــرا شــیرین کار وراث مرحومــه 
ــرگ  ــتناد دو ب ــه اس ــدم ب ــری مق ــه ناظ فاطم
استشــهادیه محلــی کــه هویــت وامضــاء شــهود 
ــه ســند  ــد ک ــی ان ــده مدع رســما گواهــی گردی
مالکیــت ششــدانگ قطعــه باغچــه بــه شــماره 
۲ فرعــی مجــزی شــده از ۴7۹6 اصلــی واقــع 
ــا حــق  در بخــش یــک حــوزه ثبتــی کاشــان ب
مجــری از شــماره ۴7۹6/۱ کــه ذیــل ثبــت 
ــه  ــام فاطم ــه ن ــر 6۲ صفحــه ۴۵۹ ب ۵600 دفت
خانــم ناظــری مقــدم فرزنــد محمدتقــی ثبــت 
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده 
و اینــک تقاضــای صــدور ســند المثنــی را 
نمــوده انــد. لــذا طبــق تبصــره یــک مــاده ۱۲0 
ــی،  ــب آگه ــت مرات ــه ثب ــن نام ــی آیی اصاح
ــبت  ــه نس ــام معامل ــی انج ــس مدع ــا هرک ت
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مذک ــه مل ب
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
آگهــی لغایــت ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و 
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند 
ــا  ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س مالکی
ــه  ــه ارای ــس و اصــل ســند ب ــب صورتمجل مرات
کننــده مســترد گــردد. بدیهــی اســت چنانچــه 
ــردد  ــرر اعتراضــی واصــل نگ ــت مق ظــرف مهل
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه 
ــور صــادر و  نشــود المثنــی ســند مالکیــت مزب

ــد.  ــد ش ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ب
تاریخ انتشار))۹6/07/06((

ــان،  ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب ریی
ــف ــلمانی ۱۲۵۴/ م ال ــد س محم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــد حــدود ششــدانگ یکب ــون تحدی چ
خانــه  پــاک شــماره ۳۱/۹7۲۹ واقــع 
در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
الســادت   مریــم  بنــام  ثبتــی  پرونــده 
ــول  ــید رس ــد س ــی  فرزن ــوی بابوکان موس
ــدم  ــت ع ــه عل ــت وب ــت اس ــان ثب در جری
حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده 
ــر از  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
ــک  ــدود مل ــد ح ــی تحدی ــرده متقاض نامب
مرقــوم در روز پنجشــنبه  مــورخ۹6/7/۲7 
ســاعت ۹ صبــح   در محــل شــروع و بعمل 
خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضور 
ــان  ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض یابن
امــاک مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد 

و طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون 
ــده هــای معترضــی   ــن تکلیــف  پرون تعیی
ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  
تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی با 
تقدیــم دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب اخ
م الــف ۲0۹۲۹ تاریــخ انتشــار : ۹6/7/6 
حیــدری رییــس منطقــه ثبــت اســناد  

ــان  ــرب اصفه غ

ابالغیه
شماره اباغنامه : ۹6۱0۱067۹۴700۳۹۴

 ۹60۹۹۸67۹۴700۴۲۸ پرونــده  شــماره 
ــخ  ــی شــعبه : ۹60۴۲۸ تاری شــماره بایگان
ابــاغ  مشــخصات   ۹6/۲/۱۹  : تنظیــم 
شــونده حقیقــی : صــادق جبــاری مجهــول 
چهــار  تاریــخ حضــور۹6/۸/۱0  المــکان 
شــنبه ســاعت ۱۸:00محــل حضــور اص 
وکا   چهــارراه  چهــارراه شــیخ صــدوق  
ــورای  ــرم  ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
حــل اختــاف  تاریــخ حضــور ۹6/۸/۱0 
ــوی  ــوص دع ــور : ۱۸ در خص ــاعت حض س
ــت  ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــیدی ب نادررش
ایــن  در  رســیدگی  فــوق جهــت  مقــرر 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
ــع   ــعبه ۱7 مجتم ــر ش ــف ۱۹۳0۴ دفت م ال

ــان  ــتان اصفه ــماره دو شهرس ش

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
 139604002003000295/1

شماره پرونده : ۱۳۹60۴00۲00۳000۲۹۵/۱  
شماره بایگانی  پرونده : ۹6006۱۱/۱ 

 : اباغیــه  آگهــی  شــماره 
 : صــدور  تاریــخ   ۱۳۹60۳۸0۲00۳000۱۵۲
۹6/6/۱۵ بدینوســیله بــه ۱- اصغــر فیــض 
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــدرت ال ــد ق ــی فرزن اله
ــد  ــی متعه ــانی اعام ــه نش ــماره ۲۲۲ ب ش
کوچــه  باهنــر  خیابــان  اصفهــان   : لــه 
امیــدی  باقــر  محمــد   -۲  ۲۵ شــماره 
ــد عباســقلی شــماره شناســنامه ۱۴۹  فرزن
بــه نشــانی اعامــی متعهــد لــه : اصفهــان 
خ انقــاب بانــک گردشــگری بدهــکاران 
ــه ۱/ ۱۳۹60۴00۲00۳000۲۹۵  ــده کاس پرون
کــه برابــر گــزارش اداره پســت نشــاط 
اصفهــان شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ 
بانکــی  مــی گــردد کــه برابــر قــرارداد 
شــماره ۱۲۳۲7۵۸۱۱ ۹۵/06/۱۴-۲76700 
بیــن شــما و بانــک شــهر مبلــغ ۴00000000 
ــغ ۱6۴۹۵۳076  ــل ، مبل ــت اص ــال باب ری
ریــال بابــت ســود و مبلــغ ۸۸۸۹۹۴۴۱ 
ــخ  ــا تاری ــر ت ــارت تاخی ــت خس ــال باب ری
ــغ  ــه مبل ــد روزان ــه بع ۹6/0۱/۳۱ و از آن ب
ــال بدهــکار مــی باشــید کــه  ۳۳۲۵۳۲ ری
ــتانکار  ــه بس ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ب

درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده 
اجرائیــه  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 
صــادر و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء 
ــاده ۱۸  ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش ــرح م مط
آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی 
ــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار  بشــما اب
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه 
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 
ــان  ــاپ اصفه ــن چ ــای وط ــه کیمی روزنام
ــدت  ــرف م ــردد ظ ــی گ ــر م درج و منتش
ــه پرداخــت بدهــی خــود  ده روز نســبت ب
اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بدون انتشــار 
ــق  ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ آگه
مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد 
ــف ۲0۴۸۸رئیــس اداره اجــرای  شــد.م ال

اســناد رســمی اصفهــان اســدی 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
 9000400200300541/1
شماره پرونده : ۹000۴00۲00۳00۵۴۱/۱
شماره بایگانی  پرونده : ۹000۸6۵/۱ 

 : اباغیــه  آگهــی  شــماره 
 : تاریــخ صــدور   ۱۳۹60۳۸0۲00۳000۱۵۳
ــه:  ــه کاس ــاغ اجرائی ــی اب ۹6/6/۱۵ آگه
بدینوســیله   ۹000۴00۲00۳00۵۴۱/۱
بــه  پرویــز  فرزنــد  فــاح  پژمــان  بــه 
نشــانی  بــه  شناســنامه شــماره ۱۸۳7 
ربــاط کــوی شــهید  اصفهــان خیابــان 
رجائــی پــاک ۱۲ بدهــکار پرونــده کاســه 
ــزارش  ــر گ ــه براب ۹000۴00۲00۳00۵۴۱/۱ ک
اصفهــان شــناخته  نشــاط  اداره پســت 
نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر 
ــن  ــماره ۸۲۱-۹0/۱۱/۱۱ بی ــند ازدواج ش س
ــغ  ــا مبل ــاک نی ــدا فرحن ــم وی شــما و خان
هدیــه کام الــه مجیــد دویســت هــزار 
ــر الســنه حضــرت زهــرا )س(  ــال ، مه ری
۲6۲/۵ و تعــداد 700 عــدد ســکه تمــام 
بهــار آزادی بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر 
عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت 
صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات 
ــوق  ــه ف ــادر و بکاس ــه ص ــی اجرائی قانون
ــذا  ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج در ای
طبــق مــاده ۱۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد 
ــردد  ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس اس
ــخ  ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک 
ــاپ  ــن چ ــای وط ــه کیمی ــت در روزنام نوب
اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت
بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت 
ــات  ــری عملی ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ب
شــما  علیــه  مقــررات  طبــق  اجرائــی 

ــد. ــد ش ــب خواه تعقی
م الــف ۲0۴۸7  رئیــس اداره اجــرای 

ــدی  ــان  اس ــمی اصفه ــناد رس اس

ً در حد حرف استتوهین بی شرمانه کاپیتان سابق الهالل به علی دایی سرمربیگری خادم فعال



حرف و نقل

 مدیــر امــور ســینمائی حــوزه هنــری اصفهــان گفــت: 
تمامــی ســینماهای اســتان از ســاعت 17 روز جمعــه 7 
مهــر مــاه بــه مناســبت فــرا رســیدن تاســوعا و عاشــورای 
حســینی تــا پایــان روز ســه شــنبه 11 مهــر مــاه مصــادف 
بــا ســالروز شــهادت امــام ســجاد )ع( تعطیــل هســتند.
ــی  ــه کارگردان ــته« ب ــی »سرگش ــه تلویزیون  مجموع
محمدحســین حقیقــی و تهیه کنندگــی ســیدافضل 
ــرآن ســیمای  ــه در ســال 1۳۹۰ از شــبکه ق میرلوحــی ک
جمهــوری اســامی پخــش شــد، روی آنتــن کانــال 
فارســی شــبکه آی فیلــم قــرار می گیــرد. اولیــن قســمت 
از ایــن مجموعــه تلویزیونی جمعــه 7 مهر و رأس ســاعت 

ــد. ــش خواهدش ۲1 پخ
 ســیاوش طهمــورث کارگــردان ســوگواره »رکعــت 
بــه رکعــت عاشــقی« معتقــد اســت اگــر تعزیــه و دیگــر 
ــم  ــرا کنی ــته اج ــکل گذش ــه ش ــی را ب ــای ایران نمایش ه

ــد داشــت. ــرای نســل جــوان نخواهن ــی ب جذابیت
 پوســتر نمایــش »کوکــوی کبوتــران حرم« بــا طراحی 
امیــر اســمی، روز چهارشــنبه ۵ تیرمــاه و بــا حضــور 

هنرمنــدان تئاتــر رونمایــی شــد.
 فیلــم »نامــه ای بــه رئیــس جمهــور« نماینــده 
ســینمای افغانســتان در شــاخه بهتریــن فیلــم خارجــی 

ــد. ــکار ش ــز اس جوای
 فیلــم ماالریــا ســاخته پرویــز شــهبازی از 1۲ مهرمــاه 
در ســینماهای کشــور اکــران می شــود. ســاعد ســهیلی، 
ســاغر قناعــت، آذرخــش فراهانــی و آزاده نامــداری در این 

فیلــم ایفــای نقــش کردنــد.
 »مارتیــن اسکورســیزی« قصد دارد فیلــم زندگی نامه 
ــا  ــکا را ب ــور ســابق آمری ــت«، رئیس جمه ــودور روزول »تئ

بــازی »لئونــاردو دی کاپریــو« بــه ســینما بیــاورد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــینما ب ــردان س ــور کارگ ــان محمدپ  قرب
آخریــن اخبــار از تولیــد پــروژه »ســام بمبئــی ۲« گفــت: 
هفتــه آینــده و بعــد از ایــام ســوگواری تاســوعا و عاشــورا 
بــه هندوســتان ســفر می کنــم تــا بــا تعــدادی از بازیگــران 
مــورد نظــر بــرای حضــور در ایــن پــروژه ســینمایی گفتگــو 
کنــم. هــدف از ایــن دیــدار، انتخــاب بازیگــر نقــش دختر 
شــیطان اســت کــه امیــدوارم بتوانــم نتیجــه دلخــواه خود 

را بــه دســت آورم.
 کیــت بانشــت و جــک بلک در فیلمــی از الــی راث با 

هــم جلــوی دوربیــن می روند.
 فیلــم کوتــاه »روتــوش« بــه کارگردانــی کاوه مظاهری 
عــاوه بــر حضــور در جشــنواره وایادولید اســپانیا، 11 حضور 

خارجــی را در مــاه اکتبــر تجربــه خواهــد کرد.
 تحقیقــی جدیــد در کانــادا نشــان می دهــد، بــر خاف 
ــای  ــاِت کتاب ه ــخصیت های حیوان ــج، ش ــورات رای تص
کــودکان اگــر چــه بــرای کــودکان جذاب انــد، امــا نســبت 
ــال  ــری در انتق ــی کمت ــه شــخصیت های واقعــی توانای ب

پیام هــای اخاقــی بــه مخاطبــان دارنــد.
ــا مراحــل ســاخت  ــاط ب  حجــت هللا ســیفی، در ارتب
فیلــم ســینمایی بادســوار گفــت: مراحــل فنــی ســاخت 
ایــن فیلــم ســینمایی بــه پایــان رســیده و تنهــا مونتــاژ 

نهایــی باقــی مانــده اســت.
 برای ششــمین ســال پیاپی ســوفیا ورگارا پردرآمدترین 

بازیگر زن تلویزیونی شــد.

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

ــیاه.  ــرخ و س ــگ س ــه رن ــت ب ــی اس ــرم ماه مح
ــر  ــته و در ب ــه داش ــده نگ ــام را زن ــه اس ــی ک ماه
تاریــخ بشــری  گیرنــده حادثــه بی نظیــری در 

ــت.  اس
ماهــی کــه جان هــای مشــتاق را مجــذوب خــود 
کــرده؛ ماهــی کــه نــه تنهــــا زمیــن و آســمان، بلکــه 
بشــریت را تــکان داد تــا جایــی کــه حتــی از مهاتمــا 
گاندی-رهبـــر بــزرگ هنــد- نقــل شــده اســت: »من 

درس انقــاب را از حســین بن علی آموختــم.«
و  بــزرگ  شــخصیت های  از  )ع(  حســین  امــام 
بســیار تأثیرگــذار دیــن اســام اســت. امامــی کــه در 
ــی  ــه خوب ــا ب ــِب کرب ــده و خشــک ل ســرزمیِن تفتی
ــر عطشــی  ــر و شــکیبایی در براب ــا صبــ نشــان داد ب
ــاه، می تــوان تاریــخ و فرهنــگ را بــرای همیشــه  کوت

ــرد. ســیراب ک

موالنــا یکــی از شــاعرانی اســت کــه در برخــی 
غزل هایــش اوج احتــــرام و ارادت خــود 
ــاران  ــین )ع( و ی ــام حس ــه ام ــبت ب را نس

ــت.  ــان داده اس ــان نش ایش
ــه  ــاب واقع ــر بازت ــذرا ب ــروری گ ــه م در ادام
ــین )ع( در  ــام حس ــخصیت ام ــا و ش کرب

ــت. ــم داش ــمس خواهی ــات ش غزلی
 دلست همچون حسین )ع(

موالنــا از شــاعران اهــل تســنن اســت امــا بــا 
ــام حســین  ــن حــال شــخصیت واالی ام ای
)ع( آن چنــــان بــر او تأثیــر گذاشــته کــه بــا 

ــرد. ــی او را می نگ ــرا مذهب ــی ف دیدگاه
 لحــن و تعابیــــر مولــوی در مــورد امــام 
حســین )ع( در همــه مــوارد پــر شــور، 
صمیمانــه و ارادتمندانــه اســت کــه خــود 
نشــان از نهایــت اخــاص و اعتقــادات قلبــی 

اوســت.

را  )ع(  حســین  امــام  گاهــی  موالنــا 
بــا القابــــی مثــل »روح ســلطانی« و 
»شاهنشــــاه« یــاد می کنــد؛ حتــــی او را 
ــه  ــد در حالی ک ــن« می نام ــرو دی »خســ
هیــچ یــک از صحابــه یــا خلفــا را بــه ایــن 

ــت.  ــده اس ــام نخوان ن
از نظــــر او حســین )ع( نمونــه اعــای 
عاشــقی صــادق اســت. کســی کــه پــا بــر 
ــا  ــه دنی ــن را ب نفــس خــود گذاشــته و دی

ــت. ــه اس نفروخت
موالنــا، امــام حســین )ع( را ســنگ محک 
و معیــار درســتی عقیــده می دانــد و مقــام 
ــه  ــد ک ــع و واال می بین ــان بدی او را آن چنــ
دل را کــه مرکــز و جایــگاه تجلــی خداســت 
ــد:  ــبیه می کن ــین )ع( تش ــام حس ــه ام ب
»دلســت همچــون حســین و فــراق همچو 
یزیــد/ شــهید گشــته دو صــد َره بــه دشــت 

کــرب و بــا«
 شهیدانِ عاشق

عارفــان مقــام حســین )ع( را بســیار  
محتــرم می داننــد حتــی ایشــان را بــا 
ــر  ــند. از نظ ــی« می شناس ــت »محی صف
ــارف  ــه، ع ــارف بالل ــین )ع(، ع ــان حس آن
حقیقــی و نمــادی از حــق اســت چــرا که 
شــهادت، ایســتادگی و صبــــری وصــف 
ــل و  ــک انســان کام ــط از ی ناشــدنی فق
ــد،  ــا کن ــن را احی ــد دی ــه بتوان ــی ک کس

برمی آیــد.

عاشــق  شــهیدان  موالنــا،  دیــدگاه  از 
هســتند. تب معشــوق و رســیدن بــه او در 
جان شــان اســت و از هیــــچ چیــز ترســی 

بــه دل راه نمی دهنــد. 

از ایــن رو موالنــا معتقــد اســت هــر کســی 
شایســتگی مقــام شــهادت را نــدارد. بایــد 
ــون  ــد و همچ ــان خری ــه ج ــر را ب خطــ
حســین )ع( فــدای معشــوق شــد و جان 
ــای عاشــقانه گذاشــت:  ــن فن ــر ســرِ ای ب
»کیــن شــهیدان ز مــرگ نشــکیبند/ 
عاشــقانند بــر فنــــا بــودن/ از با و قضــــا 
ــا  ــی ب ــان ز ب ــرس ایش ــو/ ت ــزی ت گُری

ــودن...« ب
 شهیدانِ خدایی

ــورترین و عاشقانه ترین  طوالنی ترین، مشهــ
غــزل مولــوی در بــاب بزرگــی، ایمــان، 

امــام  و...  صبــر  آزادگــی،  شــجاعت، 
ــت  ــی اس ــش، غزل ــین )ع( و یاران حس
ــهیدان  ــد ای ش ــرع »کجایی ــا مص ــه ب ک
خدایــی؟!« شــروع می شــود و در آن 
ــی  ــزون، نجوای ــی مح ــا لحنـ ــوی ب مول
ســر  کربــا  شــهیدان  بــا  عاشــقانه 

می دهــد. 
ــف  ــر ک ــان ب ــه ج ــی ک ــان باجویان هم
ــی  ــق واقع ــیدند و عاش ــتند، نترس گذاش
بودنــد. مولــوی امــام حســین )ع( و 
بهشــت«  »مقیــم  را  شــهیدان کربــا 
ــدان تــن  ــد کســانی کــه قفـــل زن می دان
ــدی  ــروازی اب ــتند و پ ــس را شکس و نف
کردنــد تــا بــه خداونــد برســند: »کجاییــد 
ای درِ زنــدان شکســته/ بداده وامــداران را 
رهایــی/ کجایید ای درِ مخــــزن گشــاده/ 

ــوایی...« ــی نــ ــواِی ب کجاییــد ای ن
بی کرانــه  دریایــی  شــمس  غزلیــات 
اســت کــه در بــر گیرنــده تمــام احســاس، 
اندیشــه، عواطــف و اعتقــادات قلبــی 
ــه  ــه واقع ــت دادن او ب ــت. اهمی موالناس
یــاران  امــام حســین )ع( و  و  کربــا 
گواهــی  می توانــد  بی شــک  ایشــان 
خالصانــه باشــد از دوســت داری ِ کســانی 
ــزل  ــن غــ ــود زیباتری ــون خ ــا خ ــه ب ک
»شــهادت«  همانــا  کــه  را  عاشــقانه 
ــخ  ــدای تاری ــه بلن ــواری ب ــر دی ــت؛ ب  اس

نوشتند.

ــود  ــه در دوران اوج خ ــت: تعزی ــت گف ــین ناصربخ محمدحس
ســینه بــه ســینه از جامعــه ای بــه جامعــه دیگــر انتقــال 
ــرای مــردم داشــت امــا  ــگاه فخــر و جــال ب می یافــت و جای
امــروزه چنیــن برنامــه در پیــش نیســت و بایــد مــا خودمــان 
بــه جمــع آوری ُنَســخ و اشــعار بپردازیــم تــا بــه بقــای آن کمک 

ــم.  ــری کنی ــان جلوگی و از تحریف ش
ــر  ــر دانشــگاه هن ــر دانشــکده ســینما و تئات ــروه تئات ــر گ مدی
ــت  ــی »رکع ــوگواره نمایش ــای س ــی از اجراه ــان یک ــه مهم ک
ــادن  ــدم نه ــه »ق ــن ک ــان ای ــا بی ــود ب ــه رکعــت عاشــقی« ب ب
ــاد  ــوان اعتق ــبیه خ ــک ش ــوان ی ــه عن ــه ب ــه تعزی روی صحن
ــه ایســنا گفــت: بازســازی  ــاز دارد« ب ــی و ایمــان الهــی نی قلب
اتفاقــات مقدســی همچــون واقعــه عاشــورا و صحــرای کربــا 
ــه  ــن اینک ــت. ضم ــاک اس ــن و پ ــان های مؤم ــد انس نیازمن
شــبیه خوانان تعزیــه بــه هیــچ عنــوان تــوان جایگزینــی یــک 

ــا بهــره وری از  شــخصیت واالمقــام و مقــدس را ندارنــد امــا ب
جزئیــات ســازنده یــک تعزیــه امــکان بــاور پذیــری مخاطب از 

ــی آورد.  اجــرای خــود را فراهــم م
وی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد: البتــه بایــد توجــه 
ــاد  ــان و اعتق ــه ایم ــه ب ــک تعزی ــری ی ــه باورپذی ــت ک داش
ــا پیشــنهادی  ــان ب ــاز دارد. وی در پای ــی مخاطــب هــم نی قلب
ــر  ــن هن ــدگاری ای ــد و مان ــرای رش ــه ب ــای تعزی ــه گروه ه ب
آیینــی مذهبــی گفــت: گروه هــای تعزیــه امــروزی بایــد 
ارتباطــات خــود را بــا اســاتید و پیشکســوتان ایــن آییــن هنری 
مذهبــی گســترش دهنــد. تجربیــات و دانســته های آنهــا بــرای 
ــر  ــا الزم اســت. اگ ــه م ــم تجرب ــه جــوان و ک ــای تعزی گروه ه
ــان  ــام و می ــی انج ــداوم و متوال ــورت م ــه ص ــن کاری ب چنی
ــه ارتباطــی مســتمر  ــدان تعزی شــبیه خوانان جــوان و عاقه من

ــم. ــظ کنی ــر را حف ــن هن ــده ای ــم آین ــرد، می توانی ــکل گی ش

ــزی  ــال تبری ــریال کم ــزر س ــنبه تی ــه از روز سه ش ــی ک در حال
ــه روی  ــادری« از شــبکه ســه ب ــد »ســرزمین م ــام جدی ــا ن ب
آنتــن رفتــه اســت، کمــال تبریــزی خبــر داده کــه ایــن ســریال 
ــن خواهــد  ــه روی آنت ــاه از شــبکه ســه ب ــر م از چهاردهــم مه
ــی  ــه بررس ــه ب ــزی ک ــال تبری ــن« کم ــرزمین که ــت. »س رف
ــال 1۳۲۰  ــران از س ــی ای ــی و اجتماع ــی، تاریخ ــع سیاس وقای
ــار  ــن ب ــرای اولی ــردازد، ب ــاب 1۳۵7 می پ ــا انق ــیدی ت خورش
اوایــل بهمــن ســال ۹۲ بــه روی آنتــن رفــت امــا پــس از پخش 
ــا موجــی از اعتراض هــای قــوم بختیاری هــا  چهــار قســمت، ب
ــه توقــف پخــش  مواجــه شــد کــه در نهایــت صداوســیما را ب

آن مجــاب کــرد. 
حــاال ایــن ســریال پــس از اصاحــات انجام شــده، از 1۴ مهــر 
مــاه قــرار اســت از شــبکه ســه ســیما بــا نــام جدید »ســرزمین 
مــادری« پخــش شــود. کمــال تبریــزی دربــاره پخــش مجــدد 

ــره  ــا باالخ ــد از مدت ه ــت: »بع ــنا گف ــه ایس ــریال ب ــن س ای
تلویزیــون تصمیــم گرفــت کــه مجــددًا پخــش ســریال را آغــاز 
کنــد و امیــدوارم کــه ایــن بــار بــدون هیــچ مشــکلی و بــه طــور 
کامــل شــاهد پخــش ســریال از شــبکه ســوم ســیما باشــیم. 
ســریال »ســرزمین کهــن« قــرار اســت روزهــای جمعــه هــر 
ــش آن  ــاعت پخ ــان س ــه زم ــرود ک ــن ب ــه روی آنت ــه ب هفت
هــم متعاقبــًا اعــام خواهــد شــد.« ایــن کارگــردان بــا اشــاره 
حاشــیه هایی کــه پیرامــون ســریال »ســرزمین کهــن« ایجــاد 
شــد و در پاســخ بــه اینکــه چقــدر امیــدوار اســت ایــن ســری 
ــح داد:  ــد، توضی ــود نیای ــه وج ــش آن ب ــرای پخ ــکلی ب مش
ــا تغییــرات و اصطاحاتــی کــه انجــام شــده، خیلــی بعیــد  »ب
اســت کــه مشــکاتی بــه وجــود بیایــد و چــون از ابتــدا و بــدون 
سانســور زمــان آقــای ضرغامــی پخــش خواهــد شــد! مطمئنم 

کــه دیگــر ســوءتفاهمی ایجــاد نخواهــد کــرد.«

فرهنگ و هنر10

،،
موالنــا از شــاعران اهــل تســنن اســت 
امــا بــا ایــن حــال شــخصیت واالی 
امام حسین )ع( آن چنــــان بر او تأثیر 
گذاشــته کــه با دیدگاهــی فرا مذهبی 

او را می نگــرد

دلست همچــون حسین )ع(
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 دکتــر حیدرعلــی عابــدی پــس از بازدیــد از خطــوط 
ــز در  ــن نی ــش از ای ــت: پی ــه گف ــوالد مبارک ــد ف تولی
ــار و اطاعاتــی  خصــوص عملکــرد فــوالد مبارکــه اخب
ــه  ــت ک ــان داش ــد اذع ــا بای ــودم ام ــوده ب ــب نم کس
ــرکت و  ــن ش ــد ای ــوط تولی ــوری از خط ــد حض بازدی
ــا  ــه تنه ــتۀ آن ن ــان شایس ــرد کارکن ــی عملک خروج
ــن  ــه ای ــدگاه هرکــس را نســبت ب ــی دی ــور کل ــه ط ب
کارخانــه عــوض می کنــد، بلکــه باعــث دلگرمــی 
ــرایط  ــزود: در ش ــود. وی اف ــز می ش ــی نی ــر ایران ه
اقتصــادی فعلــی کــه بســیاری از شــرکتها بــه دالیــل 
ــا مشــاهده  ــد، م ــددی خروجــی مناســبی ندارن متع
ــا  ــن شــرکت ب ــان ای ــت و کارکن ــه مدیری ــم ک می کنی
ــًا  ــود دائم ــتمر خ ــاش مس ــوب و ت ــزی خ برنامه ری
ــا هــم بازارهــای  ــد هســتند ت در حــال افزایــش تولی
ــادرات  ــۀ ص ــم در عرص ــد و ه ــن کنن ــی را تأمی داخل
کشــور نقــش آفرینــی نماینــد، کــه ایــن مایــۀ 

ــت. ــی اس دلگرم
ــه  ــامی در ادام ــورای اس ــس ش ــدۀ مجل ــن نماین ای
ــر رشــد  ــه ب ــوالد مبارک ــت ف ــر مثب ــر تأثی ــد ب ــا تأکی ب
اقتصــادی کشــور گفــت: امــروز بــا توجــه بــه بازدیــدی 
کــه از فــوالد مبارکــه داشــتیم و ایــن حجــم عظیــم کار 
ــم  ــاهده کردی ــام را مش ــال انج ــزی در ح و برنامه ری

بــه عنــوان یــک ایرانــی بــر خــود بالیدیــم.
ــه در  ــت ک ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــه داد: ب وی ادام
خاورمیانــه چنیــن مجتمعــی کــه بتوانــد در ایــن حــد 
ــار  ــد و در کن ــوع تولی ــت و متن ــا کیفی ــوالت ب محص
ــد، وجــود  ــن گســترده ای کن آن ایجــاد اشــتغال چنی

ــدارد. ن

ــای  ــه راهکاره ــا اشــاره ب ــدی ب ــی عاب ــر حیدرعل دکت
خــروج از رکــود گفــت: اگــر بخواهیــم از رکــود خــارج 
ــه  ــد برســیم، ب ــه تحــول و توســعۀ کارآم شــویم و ب
ــه  ــان ک ــۀ اصفه ــوالد مبارک ــابه ف ــای مش کارخانه ه
ــد نیــاز  ــه حرکــت درآورن بتواننــد چــرخ اقتصــاد را ب
داریــم. فقــط در ایــن صــورت اســت کــه عــاوه 
ــم  ــم حج ــای واردات، می توانی ــردن پ ــاه ک ــر کوت ب
قابــل ماحظــه ای اشــتغال زایــی، صــادرات و ارز 
آوری نیــز داشــته باشــیم. وی خاطرنشــان کــرد: در 
واقــع حجــم بســیار زیــاد اشــتغال زایــی مســتقیم و 
غیرمســتقیمی کــه فــوالد مبارکه در اســتان و سراســر 
ــه  ــد ک ــان می ده ــت، نش ــرده اس ــاد ک ــور ایج کش
اقتصــاد مقاومتــی در فــوالد مبارکــه عملیاتــی شــده 
ــزه و  ــتکار و انگی ــن پش ــر ای ــه خاط ــد ب ــت. بای اس
همــۀ ایــن دســتاوردها بــه مدیریــت و کارکنــان فــوالد 

ــت. ــک گف ــوت و تبری ــدا ق ــه خ مبارک
 اهداف مخالفان صنعت کشور

نماینــدۀ مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســامی 
ــت  ــان صنع ــی مخالف ــداف برخ ــه اه ــاره ب ــا اش ب
کشــور تصریــح کــرد: متأســفانه عــده ای دانســته یــا 
ناآگاهانــه مباحثــی را علیــه صنایــع اصفهــان مطــرح 
ــت  ــاف اس ــارج از انص ــی خ ــه نوع ــه ب ــد ک می نماین
چــرا کــه فــوالد یــک صنعــت و افتخــار ملــی اســت. 
وی بــا تقســیم ایــن مخالفــان بــه ســه گــروه اظهــار 
داشــت: دســته اول آنهایــی هســتند کــه واقعــًا 
ــه  ــتند ک ــرف آب هس ــت و مص ــط زیس ــران محی نگ
در ایــن خصــوص بایــد گفــت بنــا بــر اســتانداردهای 
موجــود در صنعــت فــوالد دنیــا و اینکــه فــوالد مبارکــه 

بــه ازای تولیــد بیــش از ۶ میلیــون تــن فــوالد فقــط 
ــرف آب دارد  ــال مص ــب در س ــون مترمکع ۲۵ میلی
و  اشــتغال زایی  افــزوده،  ارزش  زیــادی  و حجــم 
ــع  ــه واق ــت؛ ب ــرده اس ــاد ک ــادی ایج ــعۀ اقتص توس
ــال  ــن ح ــت. درعی ــاد نیس ــرف زی ــزان مص ــن می ای
ــی  ــت محیط ــات زیس ــایر اقدام ــوع و س ــن موض ای
گســتردۀ فــوالد مبارکــه کــه بــا نصــب تجهیــزات بــه 
روز در ایــن زمینــه انجــام داده اســت، بایــد بــه نحــو 
ــی  ــه نگران ــا هرگون ــود ت ــانی ش ــی اطاع رس مطلوب
ــه  ــانی ک ــردد. وی از کس ــرف گ ــه برط ــن رابط در ای
ــا نقــش فــوالد مبارکــه در میــزان تولیــد و توســعۀ  ب
ــوان دســتۀ  ــه عن اقتصــادی کشــور آشــنا نیســتند ب
ــرد:  ــح ک ــاد و تصری ــرکت ی ــن ش ــان ای دوم مخالف
ــخ  ــه تاری ــوالد مبارک ــه ف ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ایش
ــا  ــود ی مصرفــی داشــته اســت و بعــد از ایــن هــم ب
ــه  ــی و منطق ــری در اقتصــاد مل ــچ تأثی ــود آن هی نب
ــش و  ــه نق ــد ب ــم بای ــتان ه ــن دوس ــه ای ــدارد، ک ن
تأثیــر ایــن شــرکت در راه انــدازی چــرخ صنایــع بــاال 
دســت و پائیــن دســت و حجــم زیــاد اشــتغالی کــه 
ایجــاد کــرده، توجــه بیشــتری داشــته باشــند. بایــد 
ــه مشــکاتی  ــا توجــه ب ــه خاطــر داشــته باشــیم ب ب
کــه در مســیر اشــتغالزایی کشــور وجــود دارد، حفــظ 
ایــن صنعــت و ســایر صنایــع مشــابه امــری ضــروری 
و بــرای اقتصــاد کشــور حیاتــی اســت. در عیــن حــال 
ــا حمایــت خــود از مدیریــت و کارکنــان ایــن  بایــد ب
ــا  ــم ت ــویق نمائی ــه ای تش ــه گون ــا را ب ــرکت، آن ه ش
همچنــان بــه توســعۀ صنعــت اســتان و کشــور همــت 
ــان  ــوم مخالف ــتۀ س ــوص دس ــد. وی در خص گمارن

ــه  ــان ک ــته از مخالف ــن دس ــت: ای ــت گف ــن صنع ای
مــا نیــز همــواره نگــران آنهــا بــوده و هســتیم؛ دائمــًا 
ــع کشــور اســت  ــه نف ــد ب ــه بدانن ــی ک ــر صنعت ــا ه ب
مخالفنــد و علیــه آن بــه نحــو غیرمنصفانــه و بــه دور 
ــه  ــراد ب ــن اف ــد ای ــغ می کنن ــل تبلی ــه تعق از هرگون
ــط  ــت، محی ــد کشــاورزی، صنع ــوان دردمن ــچ عن هی
زیســت و اشــتغال زایــی بــرای جوانــان کشــور 

ــد.  ــری دارن ــای دیگ ــه انگیزه ه ــتند؛ بلک نیس
ــای  ــراز خرســندی از ســرمایه گذاری ه ــن اب وی ضم
ــود مصــرف آب  فــوالد مبارکــه در امــر کاهــش و بهب
در ایــن شــرکت یــادآور شــد: ایــن کــه فــوالد مبارکــه 
چنــد صــد میلیــارد تومــان در فرآیندهــای مرتبــط بــا 
ــرده  ــه ک ــرکت هزین ــۀ آب در ش ــی و تصفی بازچرخان
ــوط  ــرف آب در خط ــا مص ــده ت ــب ش ــت و موج اس
تولیــد کاهــش مناســبی داشــته باشــد اتفــاق خــوب 

و ارزشــمندی اســت.
 دکتــر حیدرعلــی عابــدی در بخــش پایانــی ســخنان 
ــام  ــه صــورت تم ــم ب ــا آماده ای ــرد: م ــد ک خــود تأکی
قــد از فــوالد مبارکــه در همــۀ زمینه هــا حمایــت 
ــرکت  ــت ش ــم مدیری ــار داری ــن انتظ ــم. همچنی کنی
ــی  ــات اجتماع ــه در بســیاری از موضوع ــه ک همانگون
مســئولیت شناســی داشــته اســت در خصــوص حــل 
ــته  ــری داش ــارکت مؤث ــان مش ــکل آب در اصفه مش
باشــد. بــه کمــک ســایر همــکاران و نماینــده محتــرم 
ــاری وزارت  ــا همی ــا ب ــتیم ت ــاده هس ــتان آم شهرس
صنعــت، معــدن و تجــارت در جهــت حــل مشــکات 
ــن رابطــه  ــم در همی ــوالد کشــورگام برداری صنعــت ف
خانــم دکتــر تــاج  الدیــن دیگــر نماینــدۀ مــردم 
محتــرم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی نیــز 
ــراز خوشــحالی از حضــور در فــوالد مبارکــه  ضمــن اب
ــرکت  ــن ش ــان ای ــرد کارکن ــی عملک ــاهدۀ عین و مش
ــن  ــان، ای ــادر در اصفه ــع م ــور صنای ــا حض ــت: ب گف
ــده  ــدل گردی ــور مب ــی کش ــب صنعت ــه قط ــتان ب اس
اســت. در شــرایط رکــود اقتصــادی بســیاری از 
اســتانها و صنایــع دچــار مشــکل شــده اند امــا ایــن 
کــه فــوالد مبارکــه توانســته اســت در همیــن شــرایط 
بــا مدیریــت صحیــح و عملکــرد خــوب کارکنــان 
خــود همچنــان موجــب حرکــت صنعــت در اســتان و 
کشــور باشــد و ســودمند و فعــال باقــی بمانــد، جــای 

ــی دارد. قدردان
ــکاران  ــه کمــک ســایر هم ــرد: ب وی خاطــر نشــان ک
ــا  ــتیم ت ــاده هس ــتان آم ــرم شهرس ــده محت و نماین
بــا همیــاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
ــور گام  ــوالد کش ــت ف ــکات صنع ــل مش ــت ح جه
ــوالد مبارکــه  ــزود: انتظــار مــی رود ف ــم. وی اف برداری
همــان گونــه کــه کارهــای خوبــی در توســعۀ صنعــت 
و اشــتغال زایی اســتان و کشــور داشــته اســت، 
ــک  ــل کم ــات از قبی ــایر موضوع ــل در س ــد قب همانن

بــه توســعۀ اجتماعــی و فرهنگــی و بــه ثمــر رســاندن 
طرحهــای مربــوط بــه آب نقــش آفرینــی نمایــد. وی 
ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور مؤثــر فــوالد مبارکــه 
در توســعۀ ورزش اســتان اظهــار امیــدواری کــرد کــه 
ایــن شــرکت در همیــن راســتا بــه مقولــۀ ســینمای 
ــن  ــا ای ــد؛ ت ــته باش ــری داش ــم ورود مؤث ــتان ه اس
ــه در  ــبی ک ــعه ی مناس ــد و توس ــم از رش ــت ه صنع

ــردد. شــأن اســتان باشــد، برخــوردار گ
 حمایت فوالد مبارکه از تولید داخل و 

بومی سازی
 حمایــت از شــرکت های ســازندۀ داخلــی و بــه 
ــدای  ــور از ابت ــی کش ــش فن ــای دان ــی ارتق ــور کل ط
ــرداری، یکــی از تعهــدات فــوالد مبارکــه و در  بهــره ب
ــوده اســت. ایــن مطلــب  دســتور کار ایــن شــرکت ب
ــه  ــوالد مبارک ــد ف ــاون خری ــان، مع ــدی توالئی را مه
گفــت و بــا تأکیــد بــر اینکــه رویکــرد فــوالد مبارکــه 
ــت های  ــا سیاس ــق ب ــًا مطاب ــوص دقیق ــن خص در ای
ــد  ــت از تولی ــتای حمای ــی و در راس ــاد مقاومت اقتص
ملــی اســت، افــزود: امــروز فــوالد مبارکــه بــا جدیتــی 
بیشــتر از هــر زمــان دیگــر، ایــن آمادگــی را دارد تــا 
ــان  ــش بنی ــی و دان ــا مشــارکت شــرکت های داخل ب
بــرای تمامــی محصوالتــی کــه تولیــد داخلــی ندارنــد، 
بــا بهــره گیــری از دانــش روز دنیــا شــرایطی فراهــم 
ــد  ــر در داخــل کشــور تولی ــا محصــول موردنظ آورد ت

شــود.
ــی و  ــی محصــوالت داخل ــرد: وقت وی خاطرنشــان ک
بومــی ســازی شــده از اســتانداردهای الزم برخــوردار 
باشــند و از نظــر کیفــی تســتهای الزم را بــا موفقیــت 
ــن  ــه ای ــوالد مبارک ــند، ف ــته باش ــر گذاش ــت س پش
آمادگــی را دارد تــا محصــول تولیــد شــده را بــا 
قراردادهــای بلنــد مــدت ۳ تــا 1۰ ســاله خریــداری و 

ــد. ــتفاده کن ــود اس ــد خ ــوط تولی در خط
وی از فراینــد الزم بــرای بومــی ســازی الکتــرود 
گرافیتــی در داخــل ایــران، دســتیابی بــه دانــش فنی 
ســاخت ریفورمــر و مدولهــای احیــا مســتقیم، بومــی 
ســازی غلتک هــای نــورد گــرم و ســرد و تولیــد 
ــرد  ــارز از رویک ــی ب ــوان نمونه های ــه عن ــت ب کاتالیس
ــاد و  ــل ی ــد داخ ــت از تولی ــه در حمای ــوالد مبارک ف
ــد  ــی و فراین ــش فن ــوژی، دان ــرد: تکنول ــه ک اضاف
ــر از  ــیاری دیگ ــور و بس ــوارد مذک ــازی م ــی س بوم
ــوان  نمونه هــای مشــابه کــه پیــش از ایــن کشــور ت
ــر  ــن تفک ــا همی ــت، ب ــته اس ــا را نداش ــاخت آنه س
ــال  ــور انتق ــل کش ــه داخ ــارج ب ــه از خ ــوالد مبارک ف
یافتــه و تجهیــزات موردنظــر پــس از بومــی ســازی 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــد اس ــوط تولی در خط
و  اصلــی  رســالت  خاطرنشــان کــرد:  توالئیــان 
ملــی فــوالد مبارکــه تولیــد فــوالد اســت، امــا ایــن 
خــود  اجتماعــی  مســئولیت های  بنابــر  شــرکت 

ــت  ــور حمای ــه منظ ــت ب ــرده اس ــاش ک ــواره ت هم
ــارکت  ــذاری و مش ــرمایه گ ــا س ــدگان ب از تولیدکنن
مالــی در پیشــبرد پروژه هــای تحقیقاتــی و ســاخت 

ــد. ــش کن ــای نق ــزات ایف تجهی
ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــوالد مبارک ــد ف ــاون خری مع
همانگونــه کــه فــوالد مبارکــه از هــر نظــر بــرای 
ــود  ــی، خ ــازندۀ داخل ــرکتهای س ــازی ش توانمندس
ــد  ــز می طلب ــل نی ــد دانســته اســت، در مقاب را متعه
کــه شــرکتهای ســازنده نیــز بــه دور از هرگونــه تفکــر 
خریــد انحصــاری، همــواره بــر ارتقــای ســطح کیفــی 
محصــوالت و تجهیــزات بومــی ســازی شــده خــود 

ــد. همــت گمارن
ــل  ــده و قاب ــام ش ــت تم ــوع قیم ــه موض ــه ب توج
رقابــت بــا بازارهــای جهانــی بــرای تجهیــزات بومــی 
ــان  ــه توالئی ــود ک ــی ب ــر نکات ــده از دیگ ــازی ش س
ــت،  ــوازات کیفی ــه م ــت: ب ــه آن گف ــاره ب ــن اش ضم
ــی ســازی  ــام بوم ــی اق ــام شــدۀ رقابت ــت تم قیم
شــده نیــز بــه عنــوان یــک الــزام بایــد مدنظــر قــرار 
ــه در  ــی ک ــه مزیتهای ــه ب ــا توج ــرو ب ــرد. از این گی
کشــور مــا وجــود دارد، ســازندگان بایــد بــه گونــه ای 
تولیــدات  بومی ســازی کننــد کــه  را  تجهیــزات 
داخلــی از لحــاظ کیفــی قابــل رقابــت و از نظــر 
قیمــت تمــام شــده بــه مراتــب مناســب تر از انــواع 
ــه خاطــر داشــته باشــیم  مشــابه خارجــی باشــد. ب
ــه رود و  ــه بیراه ــد ب ــی نبای ــد داخل ــت از تولی حمای
ــدگان و  ــرف کنن ــردم، مص ــان م ــرر و زی ــث ض باع

ــود. ــهامداران ش س
همــۀ  مبارکــه  فــوالد  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرای  ــد ب ــت خری ــۀ معاون ــر مجموع ــای زی واحده
تحقــق ایــن امــر آمــادۀ هرگونــه همــکاری هســتند، 
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــور و حت ــن منظ ــه همی ــزود: ب اف
اقــام مصرفــی و مــواد اولیــۀ شــرکت از همــۀ 
ــدی  ــرکتهای تولی ــا ش ــان ی ــش بنی ــرکتهای دان ش
دعــوت می کنیــم کــه بــرای ســربلندی کشــور و 
رهایــی از هرچــه بیشــتر از وابســتگی آســتین همــت 
بــاال زننــد. ایــن در حالــی اســت کــه بالطبــع فــوالد 
مبارکــه هــم بــه منظــور حمایــت از ایــن شــرکتها و 
ــه  ــته ب ــده بس ــازی ش ــی س ــتفاده از کاالی بوم اس
نــوع کار و یــا ســرمایه گــذاری آنهــا تعهــد مدیریتــی 
خواهــد داشــت تــا در درازمــدت از آن اســتفاده کنــد.

فــوالد  افــزود:  مبارکــه  فــوالد  خریــد  معــاون 
ــامانۀ  ــق س ــود را از طری ــاز خ ــام موردنی ــه اق مبارک
برنامه ریــزی خریــد اعــام می کنــد. بــا اســتفاده از 
ــارۀ  ــد درب ایــن بانــک اطاعاتــی شــرکت ها می توانن
کاالهایــی کــه تولیــد داخلــی نــدارد، اطاعــات 
بیشــتری کســب کننــد و بــرای انتقــال دانــش فنــی 
و بومــی ســازی آن بــا حمایــت فــوالد مبارکــه اقــدام 

ــد. کنن

نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

حمایت از فوالد مبارکه و صنایع مشابه برای اقتصاد کشور حیاتی است
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در نظام آموزشی کشور
سواد زندگی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

در ادامــه یاداشــت روز گذشــته بــا عنــوان مــدرک بــه دســتان، 
ــف ســواد  ــم پرداخــت. تعری ــوم ســواد خواهی ــه مفه ــروز ب ام
از ابتــدای پیــداش خــط تــا بــه امــروز بســیار متفــاوت شــده 
ــی  ــه توانای ــا ب ــا حــدود یــک قــرن پیــش ســواد تنه اســت ت
خوانــدن و نوشــتن محــدود می شــد، بعــد از آن دانســتن زبــان 
ــوم ســواد  ــه مفه ــر هــم ب ــی و اســتفاده از کامپیوت ــن الملل بی
اضافــه شــد امــا در قــرن بیســت و یکــم تعریــف ســواد بســیار 

ــت.  ــته اس ــترده تر از گذش ــه گس ــر و البت پیچیده ت
ــر اســاس تعریــف یونســکو شــخص باســواد فــردی اســت  ب
ــر را در  ــدن و نوشــتن تمــام پارامترهــای زی ــه جــز خوان کــه ب

خــود داشــته باشــد:
1. سواد عاطفی: 

توانایــی برقــراری روابــط عاطفــی بــا خانــواده، همســر و 
دوســتان بــه نحــو احســن

2. سواد ارتباطی: 
توانایــی برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا تمامــی اعضــای جامعــه، 

یعنــی آداب معاشــرت و روابــط اجتماعــی
3. سواد مالی: 

توانایــی مدیریــت اقتصــادی درآمــد، یعنــی چگونگــی پس انداز، 
ســرمایه گذاری و مدیریــت خــرج

4. سواد رسانه: 
اینکــه بدانیــم کــدام رســانه ها معتبــر و کــدام نامعتبــر اســت. 
توانایــی تشــخیص وثــوق اخبــار و دیگــر پیام هــای رســانه ای

5. سواد آموزش و پرورش: 
توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن

6. سواد رایانه: 
 )ICDL ــه ــه رایان ــت گان ــای هف ــتفاده از مهارت ه ــی اس توانای

ــات و ارتباطــات ــاوری اطالع ــه فن ــم پای مفاهی
ایــن تعریــف از ســواد مســئولیت خانــواده هــا و نظام آموزشــی 
کشــورها را بیــش از گذشــته ســنگین می کنــد. دربــاره نقــش 
ــی  ــدان در فرصت ــه فرزن ــواد ب ــن س ــاره آموخت ــا درب خانواده ه
دیگــر بــه کنــکاش خواهیــم پرداخــت امــا نقــش نظــام 

ــاره ســواد چیســت؟ آموزشــی درب
بــه جــز ســواد خوانــدن و نوشــتن و اندکــی ســواد رایانــه نظــام 
ــواد  ــای س ــر پارامتره ــره را از دیگ ــن به ــا کمتری ــی م آموزش
می بــرد. هــر چنــد نمی تــوان منکــر معلمــان بــا وجدانــی شــد 
ــه دانــش آمــوزان خــود  کــه همــه ایــن جنبه هــای ســواد را ب
ــی و  ــام آموزش ــتراتژی نظ ــا در اس ــث م ــا بح ــد ام می آموزن

ــاره اســت.  راهکارهــای عملــی در ایــن ب
در تعاریــف نظــام آموزشــی و در بیــن انبــوه کتاب هــای قطــور 
تــا چــه انــدازه بــه ســواد عاطفــی، ســواد ارتباطــی، ســواد مالــی  
یــا ســواد رســانه پرداختــه شــده اســت؟ معلمینــی کــه همیــن 
حــاال در حــال آمــوزش و یــا تدریــس هســتند تــا چــه انــدازه 
ایــن پارامترهــای ســواد را آموخته انــد؟ پرســش های بســیاری 
در ایــن زمینــه وجــود دارد امــا اینکــه چــه زمانــی پاســخی برای 
ایــن پرســش ها مطــرح خواهــد شــد را مــا نیــز نمی دانیــم و 
تنهــا می توانیــم امیــدوار باشــیم روزی ســواد بــه شــکل واقعــی 

آن در نظــام آموزشــی کشــور تدریــس شــود.

جامعه
 آخرین وضعیت بدهی 

سازمان بیمه سالمت
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت از پرداخــت مطالبــات 
ــر  ــازمان بیمه گ ــن س ــا ای ــرارداد ب ــرف ق ــای ط داروخانه ه

طــی چنــد روز آینــده خبــر داد. 
ــای  ــی از چالش ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــی ب ــر موهبت طاه
بیمــه گــر،  ســازمان های  روی  پیــش  امــروز  جــدی 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــت اس ــدار اس ــی پای ــع مال ــن مناب تأمی
ســازمان بیمــه ســالمت کــه ۹۵ درصــد بودجــه آن از 
ــکالت  ــا مش ــود، ب ــن می ش ــی تأمی ــه عموم ــق بودج طری
ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــار آن ب ــوده و آث ــه ب ــدی مواج ج
ــتان های  ــود. بیمارس ــت وارد می ش ــدگان خدم ــه دهن ارائ
دولتــی، مؤسســات خصوصــی، مراکــز تصویربــرداری 
ایــن آســیب ها هســتند و  و داروخانه هــا در معــرض 
گالیه هــای بــه حقــی بــه مجموعــه بیمــه ای کشــور دارنــد. 
وی میــزان مطالبــات مؤسســات خصوصــی، داروخانه هــا 
ــازمان  ــن س ــال ۹۵ از ای ــی در س ــتان های دولت و بیمارس
را حــدود چهــار هــزار میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و گفــت: 
ــده  ــه کنن ــرارداد ارائ ــرف ق ــه ط ــزار مؤسس ــدود ۴۲ ه ح
خدمــت بــا ســازمان بیمــه ســالمت وجــود دارد کــه 
خوشــبختانه بــا تدابیــر صــورت گرفتــه مقــرر شــده در چنــد 
ــات داروخانه هــا در ســال ۹۵ در سراســر  ــده مطالب روز آین

ــود. ــویه ش ــور تس کش

 انتشار ویراست دوم 
»منشور حقوق دانشجویی«

همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی و بــه دســتور 
سرپرســت وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری، ویراســت 
دوم منشــور حقــوق دانشــجویی منتشــر و جهــت 
علــوم  وزارت  کار  دســتور  در  دانشــگاه ها  در  توزیــع 
تحقیقــات و فنــاوری قــرار گرفــت. در مقدمــه منشــور 
کــه بــه امضــای دکتــر هاشــمی سرپرســت وزارت علوم 
ــور آگاهــی  ــده اســت: به منظ ــاوری آم ــات و فن تحقیق
ــن،  ــط و قوانی ــات ضواب ــا جزئی ــنایی ب ــتر و آش بیش
ــوۀ  ــل و بالق ــای بالفع ــۀ ظرفیت ه ــوم از هم وزارت عل
ــبت  ــجویان نس ــی دانش ــش آگاه ــرای افزای ــود ب خ
ــر  ــن منظ ــرد و از ای ــد ب ــره خواه ــود به ــوق خ ــه حق ب
ــداری را جــزو  ــگ قانون م ــی و فرهن ــج قانون گرای تروی
وظایــف فرهنگــی و اجتماعــی خــود قلمــداد می کنــد. 
ــارت دیگــر، تربیــت دانشــجویانی قانون مــدار و  ــه عب ب
ــئولیت پذیر و  ــود و مس ــف خ ــوق و تکالی ــه حق آگاه ب
دغدغه منــد در قبــال جامعــه، از کارکردهــای فرهنگــی 
ــی اســت  ــم کشــور اســت. بدیه ــاد عل ــی نه و اجتماع
تحقــق ایــن امــر خطیــر مســتلزم مشــارکت داوطلبانــۀ 
همــه دانشــگاهیان به ویــژه مجامــع دانشــجویی از 
قبیــل انجمن هــای علمــی، کانون هــای فرهنگــی و 
هنــری، تشــکل های دانشــجویی و همچنیــن همــکاران 

ــت. ــی دانشگاه هاس ــت علم ــای هیئ و اعض

کوتاه اخبار 

معمای مرگ کارمند زن دانشگاه
کارمنــد زن دانشــگاه علــم و صنعــت بــه علــت 
دانشــگاه  از طبقــه ســوم ســاختمان  نامعلومــی 
ــه  ــاعت 17:۴0 دقیق ــد. س ــته ش ــرد و کش ــقوط ک س
ــرس  ــس و بازپ ــوران پلی ــهریور، مأم ــنبه 3 ش دوش
در  زن  یــک  مرمــوز  مــرگ  از  پایتخــت  جنایــی 
بیمارســتانی باخبرشــدند. به دنبــال ایــن تمــاس 
مدیــر  محســن  بازپــرس  تخصصــی  تحقیقــات 

روســتا و کارآگاهــان آغــاز شــد. 
ــد  ــه کارمن ــاله ک ــان داد زن ۴۹ س ــم نش ــواهد ه ش
ــوم  ــه س ــل از طبق ــاعت قب ــد س ــود، چن ــگاه ب دانش
ســاختمان دانشــگاه علــم و صنعــت ســقوط کــرده و 
پــس از انتقــال بــه بیمارســتان تســلیم مــرگ شــده 
اســت. بــه دســتور بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای 
ــرای مشــخص شــدن  ــران جســد ب ــی ته امــور جنای
ــال  ــی انتق ــکی قانون ــه پزش ــرگ ب ــی م ــت اصل عل
ــق  ــئول تحقی ــز مس ــان نی ــی از کارآگاه ــت. تیم یاف

ــاره شــدند. ــن ب درای

 مرگ مشکوک تنها مطلع 
قتل آتنا

خودکشــی کــردن فــردی بــه نــام جهــان، آنهــم چنــد 
روز بعــد از مفقــود شــدن آتنــا هنــوز هــم بــرای مــردم 
ــد او  ــا می گوین ــب اســت، خیلی ه ــاد عجی ــارس آب پ
ــتر از  ــش بیش ــوده و مرگ ــاط ب ــماعیل در ارتب ــا اس ب
ــا  ــل تنه ــه قت ــد، ب ــبیه باش ــی ش ــه خودکش ــه ب اینک
از  وقتــی  می مانــد.  قاتــل  توســط  ماجــرا  آگاه 
ــه بعــد از گــم شــدن  ــی ک ــان و اتفاقات ماجــرای جه
و  »جهــان  می گویــد:  می پرســم  بهنــام  از  آتنــا 
اســماعیل هــر دو بــه مــواد مخــدر اعتیــاد داشــتند و 

ــه ای داشــتند.  ــم رابطــه صمیمان ــا ه ب
ــان  ــه جه ــود ک ــا ب ــدن آتن ــم ش ــد از گ ــک روز بع ی
او  بــه  و  می بینــد  خیابــان  در  را  خواهــرزاده ام 
ــرد.  ــاس بگی ــن تم ــا م ــو ب ــام بگ ــه بهن ــد ب می گوی
ــد و  ــوش می کن ــوع را فرام ــرزاده ام موض ــا خواه ام
ــا  ــد. ام ــن نمی گوی ــه م ــزی ب ــوع چی ــن موض از ای
ــن  ــد ای ــت آم ــه دس ــس ب ــات پلی ــه در تحقیق آنچ
ــوده  ــل و تجــاوز آگاه ب ــان از ماجــرای قت ــه جه بودک
ــه او حــق الســکوت  ــر اســماعیل ب ــن خاط ــه همی ب
ــه از  ــی ک ــدت ترس ــی از ش ــان حت ــی داده و جه م
اســماعیل داشــته ســمت او هــم نمی رفتــه اســت.« 
جهــان امــا چنــد روز بعــد بــه طــرز مشــکوکی 
ــت از  ــس حکای ــه پلی ــی های اولی ــرد و بررس می می
ــد  ــا معتق ــدر آتن ــا پ خودکشــی او داشــته اســت. ام
ــل  ــته و قات ــز را می دانس ــه چی ــان هم ــت: »جه اس
ــه  ــا صحن ــته و ب ــش او را کش ــدن صدای ــرای بری ب
ســازی طــوری وانمــود کــرده کــه جهــان خودکشــی 
ــن  ــا م ــت ب ــان می خواس ــون جه ــت. چ ــرده اس ک
صحبــت کنــد و پــرده از ماجــرای قتــل و تجــاوز بــه 
آتنــا بــردارد. بــه همیــن خاطــر قاتــل قبــل از همــه بــه 
ســراغش رفــت و نفســش را بــرای همیشــه بریــد.«

کنش    وا

گزینه نهایی ریاست هالل احمر   
با رئیس جمهور هیچ نسبت خانوادگی نسبی یا سببی 

ندارد ولی به او ارادت کامل داشته و دارم. همیشه مشی 
و رفتار اعتدالی و سعه صدر و صبر ایشان الگوی من در 
تمام کارهایم بوده و خواهد بود اما اخبار منتشرشده در 

خصوص نسبت بنده با دکتر روحانی صحت ندارد.

مدیر کل انفاقات، صدقات و امور اجرایی 
کمیته امداد   

مردم نیکوکار استان های فارس با شش میلیارد و ۸۸3 
میلیون تومان، لرستان با حدود پنج میلیارد و ۹۵7 

میلیون تومان و ایالم با پنج میلیارد و 1۶۸ میلیون تومان 
بیشترین نذورات را در ماه محرم سال ۹۵ با هدف 

کمک به نیازمندان به دفاتر کمیته امداد سراسر کشور 
اهداء کردند: با توجه به اینکه زائران راهپیمایی اربعین 

حسینی برای رفتن به عراق از سه استان خوزستان، ایالم 
و کرمانشاه عبور می کنند، پایگاه های دریافت نذورات و 
کمک های مردمی در پایانه های مرزی این سه استان 

مستقر خواهد شد.

معاون مشموالن و امور معافیت های 
سازمان وظیفه عمومی ناجا   

دانشجویان توجه داشته باشند که فرصت اولیه معافیت 
تحصیلی مقاطع مختلف مشخص است و دانشجویان 
باید در این مدت تحصیل خود را به پایان برسانند. به 

عنوان مثال معافیت مقطع کاردانی حداکثر دو و نیم سال، 
کارشناسی ناپیوسته سه سال و ارشد ناپیوسته سه سال 
و کارشناسی پنج سال، دکترای پزشکی پیوسته ۸ سال 
و دکترای تخصصی شش سال است و دانشجویان باید 
طوری برنامه ریزی کنند که در این فرجه اولیه تحصیالت 

خود را به پایان برسانند.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی   

۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعهدات بیمه ای از 
طریق فروش اوراق مشارکت به سازمان تأمین اجتماعی 

پرداخت می شود. سازمان تأمین اجتماعی مطالبات 
زیادی از دولت دارد که در قالب سه درصد سهم بیمه 
دولت باید پرداخت شود به همین منظور برای اجرای 

تعهداتی مانند خدمات بیمه ای برای جانبازان، معافیت 
کارگاه های کوچک و خدمات دیگر بیمه ای سازمان با 

مشکل منابع روبرو است که باید توسط دولت تأمین شود.

 رئیس سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر   

مرحله پنجم این المپیاد که آخرین مرحله طرح دادرس 
محسوب می شود، در تابستان برگزار شد. طرح دادرس 
از جمله برنامه هایی است که با کمک و همکاری وزارت 
آموزش و پرورش برگزار شد و بیش از ۴00 هزار نفر از 

دانش آموزان پایه هشتم با هشت مهارت کمک های اولیه 
آشنا شدند. گروه های شرکت کننده، ابتدا در سطح مدرسه 
به رقابت پرداختند و عالوه بر تمرین و یادگیری کمک های 

اولیه، کار »گروهی« را با یکدیگر یاد گرفتند.

قتل مادر و دختر در پی رابطه پنهانی

ــادر و  ــردن م ــس از خفه ک ــت پ ــم اس ــه مته ــردی ک م
ــد  ــود کن ــا وانم ــرده ت ــاز ک ــه را ب ــری شــیر گاز خان دخت
ــز  ــای می ــی جــان ســپرده اند، پ ــر گازگرفتگ ــر اث ــا ب آنه

ــت. ــه رف محاکم
 اول بهمن مــاه ســال ۹۲ مأمــوران از مــرگ مــادر و 
دختــری بــر اثــر گازگرفتگــی باخبــر شــدند. آن هــا 
پــس از حضــور در محــل و تحقیقــات اولیــه از روی 
انســداد مجــاری تنفســی ایــن مــادر ۲۴ ســاله و دختــر 
ــر گازگرفتگــی  ــر اث ــا ب سه ســاله اش متوجــه شــدند آنه
ــا را  ــردی آنه ــه ف ــد بلک ــت نداده ان ــود را از دس ــان خ ج
خفــه کــرده و بــرای اینکــه تحقیقــات پلیــس را منحــرف 
کنــد، شــیر گاز را بــاز گذاشــته اســت. به این ترتیــب 
جســت وجوی پلیــس بــرای پیداکــردن عامــل یــا 
عامــالن ایــن جنایــت آغاز شــد. ابتــدا کارآگاهان شــوهر 
ــد؛ او در  ــرار دادن ــی ق ــورد بازجوی ــوان را م ــن زن ج ای
بازجویی هــا بــه کارآگاهــان گفــت نمی دانــم چــه کســی 
ــه قتــل رســانده  همســرم ســاناز و دختــرم فرشــته را ب

اســت.
ــات  ــه تحقیق ــت. در ادام ــمنی نداش ــچ دش ــاناز هی  س
مأمــوران بــا بررســی آخریــن تماس هــای تلفــن همــراه 
ســاناز متوجــه شــدند او روز مرگــش بــا مــردی بــه نــام 
ســجاد کــه ۲7 ســال داشــت، چنــد بــار تمــاس تلفنــی 
داشــته اســت. کارآگاهــان بــا شناســایی ســجاد او را در 
لوشــان بازداشــت کردنــد و مــورد بازجویــی قــرار دادنــد. 
ــش  ــش ۴0 روز پی ــد دوم ــه فرزن ــل ک ــرد متأه ــن م ای
متولــد شــده، در ابتــدا منکــر آشــنایی خود با ســاناز شــد 
امــا بــا ارائــه مســتندات از ســوی پلیــس لب بــه اعتراف 
ــه  ــاناز وارد رابط ــا س ــش ب ــی پی ــت: مدت ــود و گف گش
ــاله  ــر سه س ــک دخت ــوهر و ی ــتم او ش ــدم. می دانس ش
ــی  ــس از مدت ــه دادم. پ ــا او ادام ــه ام را ب ــا رابط دارد ام
بــه او عالقه منــد شــدم و نتوانســتم رابطــه ام را بــا او بــه 
ــن  ــود؛ او م ــرم نب ــد همس ــاناز مانن ــانم. س ــان برس پای
ــار  ــن رفت ــا م ــور ب ــت چط ــرد و می دانس  را درک می ک

کند.
 ایــن مــرد در ادامــه دربــاره روز حادثــه گفــت: روز 
ــه  ــرای کار از خان ــه همســر ســاناز ب ــی ک ــه هنگام حادث
خــارج شــد، بــه منزلــش رفتــم. پــس از چنــد دقیقــه 
ــه تلفــن همراهــش  متوجــه شــدم ســاناز حواســش ب
ــای او  ــه رفتاره ــد. ب ــه نمی کن ــن توج ــه م ــت و ب اس

شــک و فکــر کــردم بــا مــرد غریبــه ای رابطــه دارد؛ بــرای 
همیــن عصبانــی شــدم و از او خواســتم تلفــن همراهش 
را بــه مــن بدهــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا او درگیــر شــدم 
و هنگامــی کــه متوجــه شــدم او می خواهــد چیــزی را 
ــا  از مــن پنهــان کنــد، پتــو را روی ســرش انداختــم و ب

ــردم. ــه ک فشــاردادن دســتم او را خف
ــا  ــن ره ــت م ــود را از دس ــت خ ــه می خواس ــاناز ک  س
ــات  ــود را نج ــت وپازدن خ ــا دس ــت ب ــعی داش ــد س کن
دهــد؛ در همــان حیــن دختــر سه ســاله ســاناز وارد 
اتــاق شــد و مــن را در حــال خفه کــردن مــادرش دیــد. 
ــه کــرد.  ــه ترســید و گری ــن صحن ــدن ای ــا دی فرشــته ب
ــن  ــه همی ــی شــدم؛ ب ــای او عصبان ــا شــنیدن گریه ه ب
دلیــل یــک روســری دور گردنــش انداختــم و او را هــم 
ــیر گاز را  ــه ش ــدن از خان ــل از خارج ش ــردم. قب ــه ک خف
بــاز گذاشــتم تــا همــه فکــر کننــد ســاناز و دختــرش بــر 
ــد. مــن  ــر گازگرفتگــی جــان خــود را از دســت داده ان اث
ســاناز را دوســت داشــتم و نمی خواســتم او و فرزنــدش 
را بــه قتــل برســانم امــا نمی دانــم چــرا نتوانســتم 
 خشــم خــودم را کنتــرل کنــم و دســت بــه چنیــن کاری

زدم.
 به این ترتیــب بــا توجــه بــه شــکایت اولیــای دم، 
ــده  ــود در پرون ــدارک موج ــایر م ــم و س ــات مته اعتراف
کیفرخواســت علیــه متهــم صــادر شــد و پرونــده بــرای 
رســیدگی در اختیــار شــعبه دهــم دادگاه کیفــری اســتان 
ــت.  ــرار گرف ــان زاده ق ــی قرب ــت قاض ــه ریاس ــران ب ته
در ایــن جلســه پــدر فرشــته کــه قبــاًل در دادســرا 
درخواســت قصــاص متهــم را کــرده بــود در دادگاه 
حضــور نداشــت امــا پــدر و مــادر ســاناز به عنــوان دیگــر 
اولیــای دم پرونــده پــس از قرائــت کیفرخواســت از 
ســوی نماینــده دادســتان در جایــگاه ویــژه قــرار گرفتنــد 
و درخواســت قصــاص متهــم را کردند ســپس ســجاد در 
برابــر قضــات ایســتاد و در پاســخ بــه قاضــی قربــان زاده 
کــه دربــاره روز حادثــه از او ســؤال پرســید، گفــت: مــن 
ــرف  ــم ح ــرم دارم و نمی توان ــاناز ش ــادر س ــدر و م از پ
بزنــم؛ به همین دلیــل او در برابــر ســؤاالت ســکوت 
کــرد و پاســخ نــداد. در ادامــه وکیــل متهــم در جایــگاه 
قــرار گرفــت و دفاعیــات خــود را مطــرح کــرد. بــا پایــان 
گفته هــای وکیــل متهــم، قضــات ختــم جلســه را اعــالم 

ــرای صــدور رأی وارد شــور شــدند. ــد و ب کردن

می گوینــد اتیســم بــه هیــچ چیــز جــز خــودش شــباهت نــدارد، 
ــود  ــته اند، می ش ــا نوش ــه کتاب ه ــور ک ــودک آنط ــار ک ــی رفت گاه
ــا  ــی ب ــم گاه ــف اتیس ــودکان طی ــاوت دارد. ک ــا آن تف ــی ب و گاه
ــورد  ــک م ــا در ی ــه آنه ــا هم ــتند، ام ــاوت هس ــز متف ــر نی یکدیگ
ــا هــم مشــترکند؛ بیمــه نشــدن خدمــات توانبخشــی. ســعیده  ب
غفــاری - مدیرعامــل انجمــن اتیســم ایــران- اظهــار کــرد: 
ــن  ــی ای ــه حواش ــوط ب ــم مرب ــاران اتیس ــه بیم ــی از هزین بخش
بیمــاری اســت کــه خانــواده و فــرد مبتــال بــه اتیســم بــا آن درگیــر 
می شــوند. تشــخیص اتیســم و ارزیابــی آن هزینه بــر اســت. 
هزینه هــای مســتقیم توانبخشــی، آموزشــی و درمانــی بــه دلیــل 

ــوند.  ــامل می ش ــی را ش ــم باالی ــودن، رق ــر ب زمان ب
وی افــزود: هزینه هــای توانبخشــی یــک فــرد دارای اتیســم 
مربــوط بــه رفتــار درمانــی و گفتــار درمانــی اســت کــه اولویــت آن 
بــا رفتــار درمانــی اســت. برخــی هزینه هــا نیــز از جنــس پزشــکی 

ــوژی اســت؛ فــرد دارای اختــالل اتیســم ممکــن اســت  و فیزیول
درگیــر بیماری هــای دیگــری ماننــد تشــنج، مشــکالت متابولیــک، 
ــایع  ــم ش ــودکان اتیس ــان ک ــه در می ــود ک ــدد ش ــه ای و غ تغذی
هســتند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمه شــدن خدمات توانبخشــی 
بــرای بیمه هــا در آینــده صرفــه اقتصــادی دارد، تصریــح کــرد: مــا 
ــه شــوند  ــر توجی ــم ســازمان های بیمه گ ــالش کنی ــم ت می خواهی
کــه بیمــه کــردن خدمــات توانبخشــی در طوالنــی مــدت بــه نفــع 
آنهــا خواهــد بــود؛ چــرا کــه پــول آنهــا در جایــی هزینــه می شــود 

ــه خودشــان بازمی گــردد.  کــه 10 ســال دیگــر ب
اگــر یــک فــرد دارای اتیســم کمتــر از پنــج ســال بتوانــد خدمــات 
بیمه گــر  بــا کمــک ســازمان های  را  توانبخشــی  و  آموزشــی 
دریافــت کنــد، در بزرگســالی مجبــور نمی شــویم آنهــا را بــه مراکــز 
ــا  ــا ایــن کار هزینه هــا ت ــرای بســتری ارجــاع دهیــم. ب ــی ب درمان

ــد. ــدا می کن ــش پی ــد کاه ۴.3 درص

گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش  عالــی  شــورای  دبیــرکل 
»عرضه محــوری« درآمــوزش و پــرورش باید بــه »تقاضامحوری« 

ــود. ــل ش تبدی
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از مرکــز اطــالع رســانی 
و روابــط عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش، مهــدی نویــد 
ــای  ــان و رؤس ــورای معاون ــترک ش ــه مش ــم در جلس اده
مناطــق افــزود: ســند تحــول بنیادیــن زمانــی حالــت 
اجرایــی پیــدا خواهــد کــرد کــه بــه مطالبــه عمومــی تبدیــل 
شــده و در راســتای آن نیــز عــزم ملــی را بــه دنبــال داشــته 

باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســند تحــول بنیادیــن بر شــش ســاحت 
تربیتــی تأکیــد دارد، اظهــار کــرد: »عرضه محــوری« در 
ــل  ــوری« تبدی ــه »تقاضامح ــد ب ــرورش را بای ــوزش و پ آم
کنیــم کــه ایــن امــر درســند تحــول بنیادیــن اشــاره شــده 

اســت.
دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: 
ــی و  ــی »تقاضامحــوری« در آمــوزش هــای فن ــی عین تجل
ــی  ــه صــورت غیرعین ــل مشــاهده اســت و ب ــه ای قاب حرف

نیــز در کل نظــام تعلیــم و تربیــت بایــد حاکــم باشــد.
ــر اینکــه »تقاضامحــوری« ســبب  ــا تأکیــد ب نویــد ادهــم ب
پویایــی و دگرگونــی در آمــوزش و پــرورش می شــود، 
گفــت: معلــم درنظــام تعلیــم و تربیــت یاددهنــده نیســت 
ــد  ــه بای ــت و آنک ــری اس ــه یادگی ــده زمین ــه فراهم آورن بلک
یــاد بگیــرد دانــش آمــوز اســت پــس بایــد شــوق، هــدف و 

ــم. تشــنگی را در دانــش آمــوز ایجــاد کنی
دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش وپــرورش بر »تقاضامحــوری« 
درآمــوزش و پــرورش تأکیــد کــرد و گفــت: ایــن موضوع ســبب 

متحــول شــدن نظــام تعلیــم و تربیــت خواهد شــد.

لزوم»عرضهمحوری«درآموزشوپرورشکودکاناتیسموخالءحمایتبیمهها

ــا  ــت؛ ت ــد اس ــی معتق ــناس آموزش ــک کارش ی
زمانــی کــه آســیب های ناشــی از فضــای مجــازی 
میــان دانش آمــوزان بــه درد تبدیــل نشــود اقــدام 
بــه درمــان نمی کنیــم، ایــن در حالــی اســت کــه 

ــه درمانــی فــوری نیــاز دارد.  بعضــی از آن هــا ب
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــری در گفتگ ــرا علی اکب زه
بــا بیــان اینکــه مقولــه پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی بــرای تمامــی ســنین مقاطــع تحصیلی 
جــزء اساســی ترین برنامه هــای دولت هــا در 
ــت: از  ــی رود، گف ــمار م ــه ش ــر ب ــال های اخی س
جملــه نهادهایــی کــه می توانــد در ایــن زمینــه بــه 
ــر حضــور داشــته باشــد،  ــگ و مؤث شــکلی پررن
وزارت آمــوزش و پــرورش و بــه تبــع آن مــدارس 

و معلمــان هســتند. 
ــوان  ــه عن ــرورش ب ــه کــرد: آمــوزش وپ وی اضاف
ــر  ــترین تأثی ــی بیش ــاد اجتماع ــن نه اصلی تری
ــه دارد  ــراد جامع ــک اف ــر روی یکای ــی را ب تربیت
ــد  ــا، بتوان ــه ج ــع و ب ــه موق ــه ب ــرطی ک ــه ش ب
کارکــرد جامعــه پذیــری و در کنــار آن پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعــی را بــدون هیــچ وقفــه ای 

ــه انجــام رســاند.  ــه شــکلی مناســب ب ب
کــرد:  تأکیــد  آموزشــی  کارشــناس  ایــن 
ــبب  ــه س ــه ب ــه مدرس ــا ورود ب ــوزان ب دانش آم
ــری از  ــود و تأثیرپذی ــاالن خ ــا همس ــی ب همراه
آنهــا، ورای علــم آمــوزی، بــا فناوری هــای نویــن 
حاکــم بــر جامعــه خــود بیشــتر آشــنا می شــوند 

ــه  ــد ک ــه دســت می آورن ــی ب ــی آن بصیرت و در پ
ــا  ــد و باوره ــیر عقای ــل و تفس ــه تحلی ــت ب دس
می زننــد. او بــا ابــراز تأســف از عــدم وجــود 
ــوب  ــانی مطل ــالع رس ــی و اط ــای تبیین برنامه ه
ــرد:  ــان ک در خصــوص فناوری هــای ارتباطــی، بی
و  مــدارس  در  از چالش هــای موجــود  یکــی 
آســیب های همــراه آن فضــای مجــازی و نحــوۀ 

ــت.  ــتفاده ازآن اس ــت اس مدیری

علی اکبــری گفــت: طبــق معمــول تــا زمانــی 
از فضــای مجــازی  ناشــی  آســیب های  کــه 
نشــود  تبدیــل  درد  بــه  دانش آمــوزان  میــان 
اقــدام بــه درمــان نمی کنیــم. در حالــی کــه 
ــروری  ــوری و ض ــان ف ــه درم ــا ب ــی از آن ه بعض
ــچ وقــت  ــن اســت چــرا هی ــاز دارد. ســؤال ای نی

ــی انجــام  ــه خوب ــوارد پیشــگیری را ب ــن م در ای
ــوان  ــه نمی ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم؟ او ب نداده ای
ــه در  ــت ک ــار داش ــرورش انتظ ــوزش و پ از آم
ایــن حــوزه سیاســت گذاری کنــد، اضافــه کــرد: 
ــم  ــری ه ــی دیگ ــی و اجتماع ــای فرهنگ نهاده
بایــد اقداماتــی انجــام دهنــد امــا تاکنــون مؤثــر 

عمــل نکرده انــد. 
بایــد پذیرفــت بــرای مقابلــه بــا ایــن آســیب های 
ــدر هــم در کالس هــای  فضــای مجــازی، هرچق
درس فضــا را تنــگ و محــدود بــه آمــوزش کنیــم 
ــوان دانش آمــوز را در بنــد کشــید  ــاز هــم نمی ت ب

و آزادی اندیشــه را از او ســلب کــرد.
 1۰ نکته طالیی

از  پیشــگیری  البتــه  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــده  ــر عه ــا ب آســیب های فضــای مجــازی تنه
وزارت آمــوزش و پــرورش نیســت و همراهــی 

نهادهــای دیگــر را هــم می طلبــد. 
ایــن کارشــناس آموزشــی بــه 10 سیاســتی کــه 
می تــوان طــی آن اســتفاده از فضــای مجــازی 

را مدیریــت کــرد، اشــاره و گفــت:
1. الگوســازی برتــر، کامــل و فراگیــرِ اســتفادۀ 
ــای  ــن پوی ــازی در ذه ــای مج ــق از فض موف

ــش آمــوز. دان
۲.حوصلــه زیــاد آگاه معلمــان و مشــاوران 
ــده از  ــؤاالت برآم ــا س ــه ب ــدارس در مواجه م
ــوص  ــوز در خص ــش آم ــکاو دان ــه کنج اندیش

فضــای مجــازی و حیطه هــای شــناختی آن.
ــه  ــون خان ــب در کان ــازی مناس ــه س 3. زمین
ــا  ــرای دانــش آمــوز ت ــواده و مــدارس ب و خان
ــای  ــراه آموزش ه ــه هم ــی ب ــه تنهای ــود ب خ
اجبــاری،  گونــه  هــر  از  دور  و  اخذشــده 
بشناســد  را  مجــازی  فضــای  آســیب های 
و احســاس رضایــت بخشــی از شــناخت 
ــل  ــه عم ــه آن جام ــت آورد و ب ــه دس ــود ب  خ

بپوشاند.
۴. فراهــم کــردن مثال هــای عینــی از موفقیت ها 
و پیشــرفت ها بــا کمــک فضــای مجــازی انســان 
در خانــواده، مدرســه و جامعــه و همچنیــن 
ــت  ــدون عینی ــوزش ب ــه آم ــر گون ــاب از ه اجتن
ســازی و زمــان دهــی تفکــر بــرای دانــش آمــوز.
ــدگار در  ــه ای مان ــاد اندیش ــر ایج ــالش ب ۵. ت
ــی  ــای دانش ــر آموزه ه ــی ب ــوز مبن ــش آم دان
ــات  ــا در اجتماع ــرف آن ه ــرای ص ــی ب مهارت

بزرگ تــر دوســتان، مدرســه و جامعــه

۶. آمــوزش مهارتهــای زندگــی نظیر دوســت یابی 
ــوای آموزشــی و برنامــه  و خودشناســی در محت

درســی.
7. تقویت عزت نفس دانش آموزان.

ــوزان  ــش آم ــی دان ــهای دین ــت ارزش ۸. تقوی
توســط معلمــان و خانــواده.

۹. ارتقای سواد رسانه ای معلمان.
ــوذ  ــر نف ــزان اث ــاختاری می ــف س ــا تعری 10. ب
ــوزان. ــش آم ــح دان ــت صحی ــان در تربی معلم

ــوزان  ــش آم ــرای دان ــی ب ــیاه نمای ــر س ــه فک ب
ــیم نباش

ــه  ــد ب ــر شــد: نبای ــان متذک ــری در پای علی اکب
فکــر حــدف فضــای مجــازی یــا ســیاه نمایــی 
ــد  ــه بای ــیم بلک ــوزان باش ــش آم ــرای دان آن ب
ــش  ــوب و اثربخ ــرداری مطل ــره ب ــای به راه ه
ــان را در  ــارت آن ــم و مه ــوزش دهی از آن را آم
شــناخت درســت و نادرســت ایــن فضــا ارتقــا 

ــم. دهی

،،
آموزش وپرورش به عنوان اصلی ترین 
نهاد اجتماعی بیشترین تأثیر تربیتی 
را بــر روی یکایــک افــراد جامعــه دارد بــه 
شــرطی کــه بــه موقــع و بــه جــا، بتوانــد 
کارکــرد جامعــه پذیــری و در کنــار آن 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی را 

بــه شــکلی مناســب بــه انجــام رســاند

تأثیر آسیب های فضای مجازی بر دانش آموزان

خطراتواقعیدردنیایخیالی

پســر جــوان کــه در زمــان ســرقت متوجــه دســتگیری 
یکــی از همدســتانش شــده بــود، هنــگام فــرار از طبقه 
چهــارم ســاختمانی بــه پاییــن ســقوط کــرد و تســلیم 

مــرگ شــد.
ــوران  ــال مأم ــاه امس ــامگاه 1۴ خردادم ــاعت ۹ ش س
اهالــی یــک ســاختمان در تمــاس بــا مأمــوران 
در  از حضــور 3 ســارق  باغ فیــض  کالنتــری 1۴1 

ساختمان شــان در خیابــان ابــاذر خبــر دادنــد. 
خیلــی زود تیمــی از مأمــوران کالنتــری در محــل 
حاضــر شــده و مشــخص شــد کــه 3 دزد جــوان پس 
از درگیــری بــا اهالــی ســاختمان ســوار بــر خــودروی 
ــه فــرار گذاشــته اند. ــا ب ــد ســفیدرنگی شــده و پ پرای

بدیــن ترتیــب پــس از تحقیقــات ابتدایــی در محــل، 
تیمــی از مأمــوران پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی تهــران 
بــه دســتور بازپــرس شــعبه هشــتم دادســرای ناحیــه 
ــل  ــوان وارد عم ــارق ج ــتگیری 3 س ــرای دس 3۴ ب

شــدند. 
ــی  ــه اهال ــد ک ــی بردن ــت پ ــان در گام نخس کارآگاه
ســاختمان در زمــان فــرار دزدان موفــق بــه برداشــتن 
شــماره پــالک خــودروی آنهــا شــده و همیــن ســرنخ 

ــود. ــاز ش ــی آغ ــس های فن ــا تجس ــود ت ــی ب کاف
ــا در دست داشــتن شــماره  ــه ب ــم پلیســی در ادام تی
پــالک خــودروی دزدان متوجــه شــدند کــه ایــن 
خــودرو چنــدی قبــل از ســوی مــرد جوانــی بــه نــام 
»حســن« و بــه صــورت قولنامــه ای در منطقــه ربــاط 

ــداری شــده اســت.  خری
در مرحلــه بعــدی کارآگاهــان بــا بررســی مشــخصات 
صاحــب پرایــد ســفیدرنگ پــی بردنــد کــه »حســن« 
یکــی از متهمــان ســابقه دار در زمینــه ســرقت خانــه و 
ــان دوران  ــس از پای ــار پ ــه آخرین ب ــت ک ــودرو اس خ
محکومیتــش در ســال ۹3 از زنــدان آزاد شــده اســت.

در  بــا شناســایی مخفیــگاه حســن  کارآگاهــان 
ــد  ــاز کردن ــتگیری وی را آغ ــات دس ــم عملی رباط کری
امــا بــا حضــور در خانــه وی پــی بردنــد کــه ایــن متهم 
ــت  ــر داده اس ــش را تغیی ــل مخفیگاه ــدی قب از چن
کــه در ادامــه تیــم پلیســی شــماره پــالک خــودروی 
ــد.  ــت کردن ــس ثب ــع پلی ــتم جام ــد را در سیس پرای
ــه  ــا این ک ــت ت ــه داش ــی ادام ــس های پلیس تجس
ــری 1۴1  ــوران کالنت ــاه امســال مأم عصــر ۲۵ مردادم
ــک  ــه ی ــه ب ــد ک ــتزنی بودن ــال گش ــض درح باغ فی
خــودروی پرایــد ســفید مشــکوک شــدند و با بررســی 
شــماره پــالک خــودروی مرمــوز مشــخص شــد کــه 
ایــن خــودروی همــان ســارق تحــت تعقیــب مأمــوران 
پلیــس آگاهــی تهــران هســتند کــه خیلی زود دســتور 

ــده پرایــد صــادر شــد. ــرای رانن ایســت ب
ــرار  ــه ف ــم ب ــوران تصمی ــدن مأم ــا دی ــد ب ــده پرای رانن
گرفــت امــا مأمــوران قبــل از فــرار بــا خــودرو پلیــس 
مســیر وی را بســتند و پســر جــوان کــه قصد نداشــت 
خــود را تســلیم مأمــوران کنــد، بــا پــای پیــاده تصمیم 
ــز  ــب و گری ــک تعقی ــس از ی ــه پ ــت ک ــرار گرف ــه ف ب

کوتــاه ایــن متهــم دســتگیر شــد.

ــی یــک ســاختمان  ــم اهال پــس از دســتگیری مته
بــا  ســفیدرنگ  پرایــد  خــودروی  چندقدمــی  در 
مراجعــه بــه مأمــوران گشــت پلیســی اعــالم کردنــد 
جســد پســر ناشناســی را در مســیر ورودی پارکینــگ 
ســاختمان پیــدا کرده انــد کــه در ایــن صحنــه تیمــی 
ــران در محــل  ــوران اداره 10 پلیــس آگاهــی ته از مأم

حاضــر شــدند.
بررســی های ابتدایــی نشــان از آن داشــت کــه پســر 
جــوان از بــاالی ســاختمان بــه پاییــن ســقوط کــرده 
ــی  ــک از اهال ــه هیچ ی ــه این ک ــا توج ــا ب ــت، ام اس
ســاختمان وی را نمی شــناختند، ســناریوی مرمــوزی 

در برابــر مأمــوران قــرار گرفــت.
کارآگاهــان بــا توجــه بــه زمــان ســقوط مرگبــار پســر 
جــوان و زمــان دســتگیری حســن احتمــال دادنــد که 
ــه هــم مرتبــط باشــند کــه در ایــن  ایــن دو ماجــرا ب
ــام ســرقت دســتگیر  ــه اته ــه ب ــه »حســن« ک مرحل
شــده بــود، از راز بانــد سرقت هایشــان و مــرگ 

ــرده برداشــت. همدســتش پ
»حســن« گفــت: »چنــدی قبــل بــا پرویــز ۲۵ 
ســاله و مهــدی ۲3 ســاله یــک بانــد ســرقت 
ــادی  ــم و در ایــن مــدت خانه هــای زی تشــکیل دادی
ــن  ــه در آخری ــت ک ــرار گرف ــرقت هایمان ق ــدف س ه
ســرقت مان پرویــز و مهــدی بــرای ســرقت وارد 
ســاختمان شــده بودنــد و مــن نیــز ســوار بــر 

ــودم.  ــا ب ــر آنه ــم منتظ خودروی
ــز از مســیر پشــت بام وارد ســاختمان  مهــدی و پروی
ــاختمان دزدی  ــای آن س ــا از خانه ه ــد ت ــده بودن ش
ــر  ــس س ــوران پلی ــه مأم ــن صحن ــه در ای ــد ک کنن

ــیدند.  رس
فــرار  بــه  پــا  مأمــوران  دیــدن  بــا  همدســتانم 
ــد و مهــدی در زمــان فــرار از طبقــه چهــارم  می گذارن
ــز  ــن نی ــود. م ــرت می ش ــن پ ــه پایی ــاختمان ب س
دســتگیر شــدم کــه تنهــا پرویــز موفــق بــه فــرار شــده 

ــت.« اس
ــدند  ــق ش ــی موف ــای پلیس ــان در کاوش ه کارآگاه
»پرویــز« را کــه یکــی از متهمــان ســابقه دار و تحــت 
تعقیــب پلیــس آگاهــی تهــران اســت را ردیابــی کنند 
ــورت  ــه ص ــه ب ــم ک ــن مته ــهریورماه ای و روز ۲۸ ش
پنهانــی در منطقــه شــهریار زندگــی می کــرد، در 

ــر شــد. ــن گی ــه پلیــس زمی ــات غافلگیران عملی
پرویــز وقتــی دیــد همدســتش پــرده از ســرقت های 
آنهــا برداشــته، بــه ناچــار بــه مأمــوران گفــت: »چندی 
ــروه را تشــکیل  ــن گ ــد ای ــس بان ــوان رئی ــل به عن قب
جنت آبــاد  و  باغ فیــض  منطقــه  دو  در  و  دادم 

ســرقت هایمان را آغــاز کردیــم.«
بنــا بــه ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه اظهــارات ابتدایــی 
ــان  ــای ســرقتی متهم ــول و طاله ــان، ارزش پ متهم
بــه دومیلیــارد رســیده و تحقیقــات بــرای شناســایی 
دیگــر جرائــم احتمالــی متهمــان در دســتور کار 
ــرار  ــران ق ــی ته ــس آگاه ــگاه دوم پلی ــوران پای مأم

ــه اســت. گرفت

سقوطمرگباردزدجوانهنگامفرار
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دفــاع  هفتــه  از  روز  بــا ششــمین  همزمــان   
ــای  ــادآوری فداکاری ه ــور ی ــه منظ ــدس و ب مق
دفــاع  ســال های  در  شــهدا  و  رزمنــدگان 
صبحــگاه  حــرم  مدافــع  شــهدای  و  مقــدس 
ــته  ــال های گذش ــون س ــی همچ ــترک نظام مش
و  از مســئولین سیاســی  بــا حضــور جمعــی 
ــان،  ــتان لنج ــان و شهرس ــتان اصفه ــی اس نظام
نیروهــای نظامــی و انتظامــی مســتقر در منطقــه، 
و  بســیجیان، کارکنــان  مســئولین،  و  مدیــران 
ذوب  صنعــت کشــور،  اول  جبهــه  مجاهــدان 
آهــن اصفهــان و جمعــی از خانواده هــای معظــم 
ــزاری  ــتاد برگ ــت س ــه هم ــران ب ــهدا و ایثارگ ش
ــت  ــا محوری ــدس و ب ــاع مق ــه دف ــم هفت مراس
حــوزه مقاومــت بســیج شــهید تندگویــان در 
برگــزار  شــرکت  توحیــد  ســاختمان   مقابــل 

گردید .
ــرآن،  ــت ق ــس از قرائ ــن پ ــن آیی ــدای ای در ابت
مســئولین ارشــد حاضــر ضمــن ادای احتــرام در 
مقابــل تمثــال مبــارک ۲۸۶شــهید دفــاع مقــدس 
از یگان هــای نظامــی و  ذوب آهــن اصفهــان، 
ــه بســیج ذوب آهــن  یگانهــا و گروهان هــای نمون
ــای  ــد و برنامه ه ــان  دیدن ــگاه س ــر در جای حاض

صبحــگاه آغــاز شــد.
 جای پای اصفهانی ها 

درتمامی صحنه های دفاع مقدس
ــن ، ســردار  ــن باشــکوه و افتخارآفری ــن آئی در ای
ســرتیپ مرتضــی قربانــی مشــاور رئیــس ســتاد 
ــکر  ــده لش ــور و فرمان ــلح کش ــای مس کل نیروه
۲5 کربــا در دوران دفــاع مقــدس بــه عنــوان 
ســخنران اصلــی مراســم بــه ذکــر خاطــرات 
ــاع مقــدس  ــه دف ــن هفت خــود از روزهــای آغازی
ــی  ــارزه ب ــن مب ــف در ای ــای مختل ونقــش نیروه
امــان و خصوصــًا نقــش مــردم اصفهــان در دوران 
دفــاع مقــدس و رشــادت ها و فداکاری هــای 
لشــکر14  دو  قالــب  در  اصفهانــی  رزمنــدگان 

ســردار  فرماندهــی  بــه  )ع(  حســین  امــام 
شــهید حــاج حســین خــرازی و لشــکر ۸ نجــف 
اشــرف بــه فرماندهــی ســردار شــهید احمــد 
کاظمــی و همچنیــن فداکاری هــای لشــکر ۲5 
ــه  ــور ب ــمال کش ــدگان ش ــکل از رزمن ــا متش کرب

فرماندهــی خــودش پرداخــت .
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح کشــور، 
ــام تمامــی شــهدای  ــاد و ن ضمــن گرامیداشــت ی
ــار  ــرم اظه ــع ح ــدس و مداف ــاع مق ــاب، دف انق
ــات  ــا عملی ــادف ب ــاه مص ــم مهرم ــت: پنج داش
ثامــن االئمــه )ع( در منطقــه آبــادان و خرمشــهر 
و بیــرون رانــدن دشــمن بعثــی از اطــراف آبــادان 

است.
 حماسه های غیور مردان در دفاع مقدس 

برای نجات کشور
ســردار ســرتیپ مرتضــی قربانــی گفــت: درآن زمــان 
ــود و  ــدر ب ــی ص ــت بن ــه دس ــش ب ــی ارت فرمانده
ــکاری نداشــت  ــی هم ــای مردم ــا نیروه ــی صدرب بن
ــی  ــی داد ول ــا نم ــه آنه ــی الزم را ب ــزات نظام و تجهی
رزمنــدگان اســام خصوصــًا رزمنــدگان اصفهانــی 
ــات  ــود درعملی ــات خ ــزات و مهم ــدک تجهی ــا ان ب
گفتــه شــده بــه قلــب دشــمن زدنــد و ضمــن 
بیــرون رانــدن آنهــا از خــاک میهــن اســامی تعــداد 
زیــادی از آنهــا را کشــته و تعــداد زیــادی را بــه 
اســارت درآورده و بــا بــه غنیمــت گرفتــن تجهیــزات 
 نظامــی لشــکرهای بعــدی ســپاه را تشــکیل و مجهــز 

کردند .
ــی  ــگ تحمیل ــروع جن ــن روز ش ــزود: در اولی وی اف
ــه ای  مقــام معظــم رهبــری حضــرت ایــت ا... خامن
و ســردار شــهید دکتــر مصطفــی چمــران در جبهــه  و 
منطقــه خوزســتان حاضــر شــدند و در روز دوم جنــگ 
ــی  ــدگان اصفهان ــری از رزمن ــروه 70 نف ــک گ ــز ی نی
ــت ا...  ــی آی ــی و همراه ــر روحان ــور 17 نف ــا حض ب
ــان در جبهه هــا حاضــر  طاهــری امــام جمعــه اصفه
ــه  ــمن برنام ــودن دش ــف نم ــن متوق ــدند و ضم ش
تجهیــز نیروهــا و حضــور آنهــا در خطــوط مقــدم 

ــد . ــم آوردن ــه را فراه جبه

وی در شــرح خاطــرات خــود از روزهــای اول جنــگ 
یــادآور شــد: در آن زمــان در خرمشــهر و آبــادان 
روزانــه 100 شــهید تقدیــم اســام می شــد و شــب ها 
ــدام  ــهر اق ــتان خرمش ــهدا در قبرس ــن ش ــرای دف ب
ــکه  ــد س ــز چن ــهدا ج ــن ش ــب ای ــد و در جی می ش
پــول و بلیــط اتوبــوس چیــزی پیــدا نمی شــد . ایــن 
ــچ  ــگ هی ــوری در جن ــور ف ــر حض ــه خاط ــهدا ب ش
نــام و نشــانی از خــود نداشــتند و همــه بــه صــورت 

ــدند. ــن می ش ــام دف گمن
 خلوص نیت رزمندگان اصفهان

در دفاع مقدس
ســردار ســرتیپ مرتضــی قربانــی بــا اشــاره بــه 
ایثارگــری و خلــوص نیــت رزمنــدگان اســام و ظهــور 
ــزود:  ــدس اف ــاع مق ــام دف ــی در ای ــای غیب امداده
ــمن  ــب دش ــه قل ــجاعت ب ــا ش ــام ب ــدگان اس رزمن
ــه صــورت  ــا کــه در محاصــره و ب زده و بعضــی از آنه
ــه  ــدند ب ــیر می ش ــمن اس ــت دش ــه دس ــروح ب مج

شــدت مــورد شــکنجه قــرار گرفتــه و بدنشــان مثلــه 
ــش ســیگار دو  ــا آت ــه ب ــد ک ــرادی بودن می شــد و اف
هــزار نقطــه از بدنشــان و حتــی حنجره هایشــان 
ســوزانده می شــد و یــا سرشــان در حالــی کــه زنــده 
بودنــد بریــده می شــد و حماســه امــروز شــهید 
ــده  ــروع ش ــان ش ــان زم ــی از هم ــن حجج محس

اســت .
 دستاوردهای ذوب آهن دردفاع مقدس

مشــاور رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح کشــور با 
اشــاره بــه دســتاوردهای انقــاب اســامی گفــت : در 
دوران شــاه کشــور مــا و منافــع آن بیــن خارجی هــا 
تقســیم شــده بــود و خارجی هــا همــه ارکان کشــور را 
در دســت داشــتند ولــی انقــاب اســامی کشــور مــا 
ــا و  ــز توطئه ه ــاب نی ــد از انق ــرد و بع ــتقل ک را مس
کودتاهــا بــا حضــور مــردم و ایثارگــری شــهدا خنثــی 

شــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــا، ب ــکر ۲5 کرب ــابق لش ــده س فرمان

نقــش ذوب آهــن اصفهــان در دوران دفــاع مقــدس 
ایــن  در  اصفهــان  آهــن  یــادآور شــد کــه ذوب 
ــای  ــانی کمک ه ــروی انس ــن نی ــن تأمی دوران ضم
ــا  ــه جبهه ه ــی خــود را ب ــی  اقتصــادی و تجهیزات فن
انقــاب  تقدیــم  و ۲۸3 شــهید  داشــته  گســیل 
ــات  ــا اقدام ــز ب ــر نی ــال حاض ــت و در ح ــوده اس نم
مدیریــت عامــل فعلــی از بحــران عبــور کــرده و 
ــاز  ــود را آغ ــکوفایی خ ــدد دوران ش ــای مج ــا احی ب
ــی  ــاد مقاومت ــد و اقتص ــه تولی ــت و نمون ــوده اس  نم

است.
 9هزار بسیجی در ذوب آهن 

مدال ایثارگری این مجموعه است
ــای  ــن از نمونه ه ــه ذوب آه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
موفــق تولیــد، حضــور در جبهــه و اقتصــاد مقاومتــی 
اســت ادامــه داد: ذوب آهــن اصفهــان بــا دارا بــودن 
9هــزار بســیجی یــک پایــگاه انقابــی بــزرگ اســت  
و ایــن تعــداد بســیجی مــدال ایثارگــری ایــن 
مجموعــه هســتند کمــا اینکــه مجموعــه ذوب آهــن 
ــا اهــداء خــون ۲۸3  در دوران دفــاع مقــدس نیــز ب
شــهید خــود جایــگاه واالیــی در ایثارگــری و دفــاع از 

آرمــان هــای انقــاب دارد.
 ذوب آهن خود یک خاکریز و سنگر است

ــل ذوب آهــن  ــر عام ــن مراســم مدی ــدای ای در ابت
ــهدای  ــره ش ــاد و خاط ــخنانی ی ــی س ــان ط اصفه
ســالهای دفــاع مقــدس را گرامــی داشــته و یــادآور 
ــل  ــون شــهدا هســتیم و قب ــا همــواره مدی شــد: م
ــداری از  ــران پاس ــامی نگ ــاب اس ــروزی انق از پی
ــهیدان  ــارزان و ش ــای مب ــتاوردها و فداکاری ه دس
قبــل از انقــاب بوده ایــم و حــاال پــس از پیــروزی 
ــدس  ــاع مق ــام دوران دف ــامی و اتم ــاب اس انق
نگــران  بیشــتر  مســئولیت  احســاس  بــا  نیــز 
ــدا  ــوده و از خ ــود ب ــئولیت خ ــت مس ــام درس انج
ــود و  ــای رســالت خ ــا را در ایف ــه م ــم ک می خواهی
 پاســداری ا ز حرمــت خــون شــهدای انقــاب کمــک 

کند. 
ــدس  ــاع مق ــه دف ــارن هفت ــزود:  تق ــی اف صادق
بــا دهــه اول محــرم در ســال جــاری مــا را در 

ــام  ــن ای ــابهت های ای ــه مش ــتر ب ــیدن بیش اندیش
و ادراک هــر چــه بیشــتر شــخصیت وجــودی خــود 
ــی  ــک م ــدس کم ــن راه مق ــتن در ای و گام برداش

ــد. کن
وی گفــت: هــم اکنــون کارخانــه ای ماننــد ذوب 
آهــن خــود یــک خاکریــز و ســنگر اســت و شــما 
کارکنــان ذوب آهــن بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید 
ــوره  ــت ک ــت و فعالی ــای صنع ــردش چرخ ه ــه گ ک
بلنــد هماننــد حرکــت یــک تانــک و شــلیک آن بــه 

ســمت دشــمن اســت .
 تجلیل از خانواده های شهدا 

و مدافع حرم
در ادامــه ایــن مراســم از خانــواده 10 شــهید دفــاع 
مقــدس و مدافــع حــرم تجلیــل شــد، در ایــن 
مراســم از خانــواده شــهید مهــدی زین الدیــن 
ــواده  ــهید، خان ــن ش ــی ای ــادر گرام ــور م ــا حض ب
ــادر  ــور م ــا حض ــود کاوه ب ــهید محم ــکر ش سرلش
ــرتیپ  ــواده س ــهید، خان ــن ش ــی ای ــر گرام و دخت
ــهید  ــردار ش ــواده س ــی، خان ــاس رفیع ــهید عب ش
ــرم  ــع ح ــهید مداف ــواده ش ــی، خان ــد صادق محم
بــرادر  حضــور  بــا  حججــی  محســن  شــهید 
ــواده  ــی، خان ــی قربان ــهید عل ــواده ش ــان، خان ایش
شــهید پویــا ایــزدی از شــهدای مدافــع حــرم، 
شــهدای  از  محمــدی  جــواد  شــهید  خانــواده 
مدافــع حــرم، خانــواده شــهید مدافــع حــرم 
محمــد رضایــی از تیــپ فاطمیــون افغانســتان 
ــزا...  ــهید عزی ــرم ش ــع ح ــهید مداف ــواده ش و خان
ــی  ــون افغانســتان قدردان ــپ فاطمی  حســینی از تی

شد.
یگان هــای  و  واحدهــا  مراســم  ایــن  پایــان  در 
نمونــه نظامــی ســپاه، بســیج و ارتــش، انتظامــی، 
اقــوام، نخبــگان، هســته های علمــی و تحقیقاتــی، 
باســتانی،  ورزش هــای  رزمــی،  ورزش هــای 
پرســتاری، کارگــری، آتشنشــانی، مداحــان و غیــره 
از ســطح اســتان، شهرســتان لنجــان و حــوزه 
ــن از  ــان ذوب آه ــهید تندگوی ــیج ش ــت بس مقاوم

ــد . ــگاه رژه رفتن ــوی جای جل
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