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رئیس مجلس شورای اسالمی:

 کاری می کنیم 
آمریکایی ها  پشیمان شوند 

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش 

ایران به سخنان ترامپ درباره موضوع...

والیتی در جمع خبرنگاران:

بیشتر کردهای عراق با کار 
جاه طلبانه بارزانی مخالف هستند

علی اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر معظم 
انقالب اسالمی، در حاشیه دیدار خود با فرستاده ویژه 
فرانسه در امور سوریه در جمع خبرنگاران اظهار داشت...

سرمقاله

سبک زندگی 3
اقتضائات محیطی

مداخله  از  انتقاد  نوعی  اجتماعی،  سکوالریسم 
و  اجتماع  عرصه  در  سیاست  نهاد  دست  به  دین 
که  مفاهیمی  است؛  افراد  خصوصی  عرصه  حتی 
مثل مهندسی  مداخله جویانه  فرهنگی  از سیاست 
یا حتی مهندسی سبک زندگی برمی آید،  فرهنگی 
به شدت مورد انتقاد در این منطق است. استدالل 
طریق  از  سیاست  نهاد  که  است  این  گروه  این 
ابزارانگاری دین بر مبنای منافع خود منویات خود را 
پیش می برد و نتیجه آن بیش از آنکه به سود جامعه 
باشد، به زیان آن است و درنهایت به بدبین شدن 

جامعه به دین خواهد انجامید. 
دینی  تاریخی  ماهیت  دلیل  به  معتقدند  گروه  این 
پنداشت مدرن از آن خالی از اشکال نیست و سبک 
اقتضائات محیطی  از  پیروی  دلیل  به  زندگی دینی 

منبسط و منقبض می شود...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر
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عضوهیاتعلمیدانشگاهباقرالعلوم)ع(
مسعودمعینیپور

در تجربــه تاریخــی ایــران معاصــر تفکــر فقهــا 
و اندیشــمندان شــیعی، همــواره پشــتوانه 
ــه  ــی جامع ــداد زندگ ــی پیشــرفت و امت اصل
و  فرهنــگ  و  سیاســت  ابعــاد  در  ایرانــی 
ــان  ــای آن ــه رقب ــی ک ــا جای ــوده ت ــاد ب اقتص
از فرنــگ سررســیدند و روشــنفکران ســر 
برآوردنــد و از جملــه اولیــن توفیقــات آنــان، 
ــی فروغــی در پشــتیبانی  دســتاورد محمدعل
ــرای  ــل ب ــای بدی ــه تئوری ه ــان و ارائ رضاخ
عرصه هــای  در  جامعــه  اداره  مدل هــای 

ــود. ــاد ب ــگ و اقتص ــت، فرهن سیاس
ــرت  ــیعی دوران فت ــمندان ش ــا و اندیش فقه
ــا نســل  ــی را پشــت ســر گذاشــتند ت کوتاه
اصیــل  اندیشــمندان  و  متفکــران  جدیــد 
ــاب  ــد و ســپیده دم انق شــیعی ســر برآوردن
اســامی، نویــد اثربخشــی و جریــان یافتــن 
در  را  اســامی  نــاب  تفکــر  تــازه  خــون 

رگ هــای جامعــه ایــران داد.
ــده  ــر ش ــردا« منتش ــه در »ف ــل ک ــن تحلی ای
اســت ادامــه می دهــد: ایــن بــار و بــا توجــه 

بــه تراکــم تاریخــی فقهــا و اندیشــمندان 
ــورد  ــد خ ــر پیون ــل و نظ ــه عم ــیعه، عرص ش
اســامی،  حکومــت  تئوری پــردازان  و 
اســامی  جمهــوری  تاســیس کنندگان 

شــدند.
هســتند،  آشــنا  تاریــخ  بــا  کــه  آنــان 
ــاب در  ــران انق ــی متفک ــای جنجال رقابت ه
اواخــر ســال 57 و اوایــل ســال 58 را رصــد 
پشــتوانه  اندیشــه  چگونــه  کرده انــد کــه 
جمهــوری اســامی نظــر عمــوم مــردم را 

جلــب کــرد و توفیــق یافــت. 
می تــوان گفــت کــه مزیــت رقابتــی متفکــران 
انقــاب اســامی در کامیابــی و تاســیس 
ــودن پشــتوانه های  ــوری اســامی دارا ب جمه
فکــری عمیــق و در عیــن حــال بومــی و 
ســازگار بــا فرهنــگ و تاریــخ و تمــدن جامعــه 
ایرانــی بــود کــه در میــدان رقابــت بــا ســایر 

ــت. ــق یاف ــر توفی ــای فک نحله ه
ــل  ــن نس ــراث دار ای ــه ای، می ــت هللا خامن آی
ــا  ــه ب ــت ک ــیعی اس ــل ش ــران اصی از متفک
وجــود تمــام برجســتگی های فکــر و اذعــان 
استراتژیســت های رقیــب در بیــن عمــوم 

ــناخته  ــر ش ــودی کمت ــگان خ ــردم و نخب م
ــر  ــی او ب ــت سیاس ــاب مدیری ــده و حج ش
ــایه  ــی او س ــتگذارانه و تمدن ــری سیاس رهب

ــت. ــده اس افکن
بایــد گفــت بســیاری از اطرافیــان و نزدیــکان 
بازنمایــی  در  نیــز  انقــاب  حکیــم  رهبــر 
ــش  ــد و بی ــد بوده ان ــر او ناکارآم ــق تفک عم
از اینکــه پــرده از افــکار بلنــد او بردارنــد، 
ــد از وجــه کاریزماتیــک  بیشــتر دوســت دارن
ــال  ــد؛ ح ــی کنن ــی او رونمای ــره قدس و چه
ــه آراء  ــا مراجعــه ب ــه نظــر می رســد ب آنکــه ب
ــژه  ــه آســانی توجــه وی ــه ای ب ــت هللا خامن آی
او بــه وجــوه عقانــی و تفکــر نظام منــد 
جــای  بــه  اســامی  جمهــوری  رهبــری 
وجــوه کاریزماتیــک و قدســی او آشــکار و 
مشــخص اســت. )ایــن بیــان بــه معنــای در 
ــخصیت  ــوی و ش ــوه معن ــن وج ــر نگرفت نظ
ــه  ــت؛ بلک ــه ای نیس ــت هللا خامن ــوی آی معن
ــه  ــه ای ب ــت هللا خامن ــی آی ــد تقلیل گرای در نق

اســت.( تک بعــدی  شــخصیت 
تحلیلگــر »فــردا« افــزوده اســت: بــا نگاهــی 
دقیــق بــه ادوار و اطــوار رهبــری آیــت هللا 

خامنه ای در بیســت و هشــت ســال گذشــته، 
ســپهر معنایــی آیــت هللا خامنــه ای قابــل 
ــه او متفکــری اســت  کشــف اســت؛ چــرا ک
ــل  ــه عم ــه عرص ــرورزی را ب ــه نظ ــه عرص ک
ــات  ــا و تصمیم ــام کنش ه ــد داده و تم پیون
او برآینــد نظــام معنایــی اوســت. برخــی 
می تــوان  را  او  تفکــر  نظــام  ویژگی هــای 

این گونــه بیــان کــرد:
1. تفکر روشمند

تکلیفــی  احــکام  از صــدور  توســعه فقــه 
ــای  ــی در عرصه ه ــکام اجتماع ــردی و اح ف
دســتگاه  از  بهره گیــری  بــا  مختلــف 
بردارنــده  در  کــه  اجتهــاد  روش شناســی 
ــم  ــتنباط حک ــای اس ــه ای از روش ه مجموع
ــه  ــته منظوم ــاط برجس ــه نق ــت، از جمل اس
حضــرت  و  امــام)ره(  حضــرت  فکــری 
ــه ای اســت کــه در تصمیمــات  آیــت هللا خامن
سیاســی و اجتماعــی ایشــان خودنمایــی 

 . می کنــد
برخــی ایــن اِشــکال را مطــرح می کننــد کــه 
صــرف بیــان دســتگاه روش شناســی اجتهــاد 
ــوان  ــه عن ــد ب ــح، نمی توان ــای مصطل ــه معن ب
مزیــت نظــام فکــری آیــت هللا خامنــه ای 
ــان  ــل بی ــه قاب ــن زمین ــی در ای ــد؛ نکات باش
اســت: اول اینکــه اگــر بــا فقیــه بــه معنــای 
ســخن  ایــن  بودیــم،  مواجــه  مصطلــح 
پذیرفتــه بــود؛ امــا در بــاب فقیهــی صحبــت 
از  بهره گیــری  بــر  عــاوه  کــه  می کنیــم 
اســتنباط  بــرای  اجتهــاد  روش شناســی 
احــکام در ابعــاد فــردی، آن را بــه ابعــاد 
حوزه هــای  در  بین المللــی  و  اجتماعــی 
سیاســت و فرهنــگ و اقتصــاد تســری داده 
اســت و در هــر عرصــه بــه اقتضائــات روشــی 
ــان  ــن بی ــا ای ــه دارد. ب ــه توج ــان عرص هم
ــوان ذیــل دســتگاه کان روش شناســی  می ت
ــی  ــی روش شناس ــه موضوع ــر عرص او، در ه
ــه  ــان ک ــرد؛ آنچن ــتخراج ک ــاص آن را اس خ
ــن  ــا ای ــرده ت ــاش ک ــی ت ــده در مقاالت نگارن

ــد. ــام ده کار را انج
2. تفکر شبکه ای و نظام مند

آیــت هللا  کــه  مســائلی  پیچیــده  شــبکه 
ــه ای در طــول بیســت و هشــت ســال  خامن
رهبــری بــا آن هــا مواجــه بــوده اســت، 
اقتضــا می کنــد کــه نظــام تفکــری کــه 
پشــتوانه ایــن تصمیمــات اســت، از نظــام و 

پیچیدگــی خاصــی برخــوردار باشــد؛ در غیــر 
ایــن صــورت در طــول نزدیــک بــه ســه دهــه 
ــه  ــه پرتاطــم ک ــت. ســه ده ــق نمی یاف توفی
آمــاج تهدیــدات و آســیب های درونــی و 

بوده ایــم. بیرونــی 
پیونــد همزمــان و نظام منــد بیــن حوزه هــای 
اقتصــاد، فرهنــگ و سیاســت و عرصه ســبک 
ــه  ــه ب ــال توج ــن ح ــم و در عی ــی و عل زندگ
امنیــت ملــی و مدیریــت جهــان اســام 
ــر  ــن تفک ــرای ای ــی ب ــد شــواهد خوب می توان

شــبکه ای و نظام منــد باشــد.
3. تفکر مسئله مدار

تفکــر  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
در زمانــه مــا در جامعــه ایرانــی نداشــتن 
مســائل بومــی و تفکــر فــارغ از مســئله 
انضمامــی اجتماعــی در ابعــاد سیاســت و 

اقتصــاد و فرهنــگ اســت.
ــه در  ــت ک ــری اس ــه ای متفک ــت هللا خامن آی
عیــن شــناخت ابعــاد نظــری تفکــر و تســلط 
بــر حوزه هــای حکمــت نظــری، همــواره 
تــاش کــرده اســت کــه خروجــی تفکراتــش 
ــه  ــی عرص ــی و انضمام ــوزه عین ــه ح ــر ب ناظ
عمــل و حــل مســائل بومــی اجتماعــی 
باشــد؛ امــری مهــم کــه متاســفانه در بیشــتر 
بــه  ایشــان  انظــار  آرا و  مواقــع مقرریــن 
ــه  ــل توج ــر و عم ــن نظ ــتگی بی ــن پیوس ای
ــان  ــا آراء ایش ــطحی ب ــورد س ــد و برخ ندارن
ــه  ــوع مواجه ــی ن ــه آسیب شناس ــد ک می کنن
ــی از  ــر در بعض ــراد صاحب نظ ــیاری از اف بس
ــار و آراء  ــا انظ ــری ب ــت نظ ــای حکم حوزه ه
ایشــان خــود حدیــث مفصلــی اســت کــه در 

ایــن مجــال نمی گنجــد.
4. بینش تمدنی

تمــدن  شــکوفایی  و  اوج  دوره  مطالعــه 
ــان  ــت نش ــت و هش ــرون هف ــامی در ق اس
دارای  زمانــه  آن  متفکــران  دارد کــه  آن  از 
ــی  ــف زندگ ــاد مختل ــی در ابع ــی تمدن بینش
ــچ  ــد و هی ــی بودن ــردی و اجتماع ــم از ف اع
ــر  ــی در نظ ــل تمدن ــارغ از تحلی ــری را ف ام
نمی گرفتنــد؛ چالــش مهمــی کــه امــروز 
بــه آن  بــا آن مواجهیــم و کمتــر کســی 
ــده  ــاب اســامی برآم ــه انق توجــه دارد اینک
ــدازه  ــه ان ــل ب ــی حداق ــش تمدن ــک بین از ی
هــزار و انــدی ســال بــوده اســت و جمهــوری 
اســامی نظــام برآمــده از ایــن بینــش اســت 

و قــرار اســت جامعــه جهانــی را ذیــل مبنــای 
ــعادت  ــوی س ــه س ــل ب ــود در نی ــی خ تمدن

ــد. ــراه کن ــروی هم ــوی و اخ دنی
بینــش تمدنــی در نظــام معنایــی  نبــود 
متفکــر اســت کــه ممکــن اســت او را منتقــد 
تمــدن غــرب بســازد؛ امــا ایجابــا نظــام 
ــا  ــد و عم ــن نکن ــل را جایگزی ــی بدی تمدن
ــی غــرب  ــرو نظــام تمدن ــم و عمــل پی در عل

ــد. باش
ــی  ــش تمدن ــدی بین ــات ج ــی از اقتضائ یک
عــدم توقــف در مرز هــای ایــران در تفکــر 
ملــل  و  اقــوام  و  اســت  و سیاســتگذاری 
مختلــف ذیــل نظــام تمــدن اســامی را دربــر 

می گیــرد. 
ــام  ــه ای در نظ ــت هللا خامن ــدی آی ــه ج توج
پیشــبرد  در  ســنت  اهــل  بــا  تعایــش 
ــیت های  ــامی و حساس ــدن اس ــداف تم اه
ویــژه ایشــان در بحــث بیــداری اســامی 
و پیگیری هــا و مطالبــات متعــدد در ایــن 
ــی  ــش تمدن ــانه های بین ــی از نش ــوزه یک ح
ــدودی  ــفانه در مع ــه متاس ــت ک ــان اس ایش
از متفکــران مســلمان در ایــن ســطح یافــت 

می شــود.
5. توجه به تجارب تاریخی

ــه ای توجــه  ــت هللا خامن ــی آی در نظــام معنای
بــه تراکــم تجربــی و تاریخــی اعــم از تاریــخ 
ــیار  ــی بس ــودی، جایگاه ــا غیرخ ــودی ی خ
ــه  ــی ک ــی مهم ــم دارد؛ ویژگ ــی و مه اساس
بســیاری از اندیشــمندان شــیعه از آن غافلنــد 
و بــه همیــن دلیــل از تراکمــات تجربــی 
ــه  ــد و ب ــل بی نصیبن ــر و عم ــی در تفک تاریخ
ــا فــان تاریــخ و تمــدن بــاب  بهانــه ســتیز ب

بســته اند. آن  از  را  تجربــی  بهره گیــری 
6. آزاداندیشی

و  تفکــر  آفــت  دگم اندیشــی،  و  تحجــر 
ــه ای  مدیریــت کان اجتماعــی اســت و ضرب
کــه متحجــران در طــول ســال ها بــه انقــاب 
اســامی در بســتر جمهــوری اســامی زده انــد 
ــزده  ــنفکران غرب ــاد، روش ــیاری از ابع در بس

نزده انــد.
آیــت هللا  جــدی  دغدغه هــای  از  یکــی 
ــژه  ــاب و به وی ــد از انق ــل و بع ــه ای قب خامن
بعــد از دوران رهبــری، تاکیــد بــر آزاداندیشــی 
ــه  ــز عامــل ب ــوده و خــود نی ــری آن ب و پیگی

آن اســت. 

و  دیدار هــا  در  ســاده  جســت وجوی 
همــراه  تاکیــد  و  ایشــان  گفتار هــای 
بــا اســتقبال از نقــد افــکار و آراء خــود 
ــه اول و ســپس پیگیــری  ایشــان در مرحل
کرســی های  شــکل گیری  دردمندانــه 
ــر  ــی ب ــاهد خوب ــد ش ــی می توان آزاداندیش
وجــود ایــن ویژگــی در نظــام تفکــر ایشــان 

باشــد.
ــری  ــوان ادوار رهب ــد می ت ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــه س ــت کم ب ــه ای را دس ــت هللا خامن آی
ــا  ــاله 68-78،78-88 و 88 ت دوره ده س
ــه دوره  ــن س ــرد و در ای ــیم ک ــروز تقس ام
رشــد و بالندگــی ایــن شــش ویژگــی را در 
منظومــه تفکــری ایشــان بــا امثلــه فراوانــی 

ثابــت کــرد.  
 نکته ای در پایان

خامنــه ای  آیــت هللا  رهبــری  اول  دهــه 
رســانه ای  بایکــوت  بــا  بــود  همــراه 
عربــی  و  غربــی  رســانه های  در  ایشــان 
تــا جوامــع مختلــف از آراء و نظــرات و 
از  پــس  ایــران  رهبــر  جهت گیری هــای 
ــینی  ــران جانش ــتن بح ــر گذاش ــت س پش
ــر  ــک رهب ــه ی ــه مثاب ــام)ره( ب ــرت ام حض
ــران  ــر ای ــد و رهب ــاع بمانن ــی بی اط جهان
ناشــناخته بمانــد. ایــن بایکــوت امــا در 
بــه  خامنــه ای  آیــت هللا  رهبــری  ادامــه 
و  جهانــی  و  منطقــه ای  شــرایط  دالیــل 
بین المللــی  شــفاف  موضع گیری هــای 
ــداد  ــگان امت ــه هم ــرا ک ــت؛ چ ــن رف از بی
امــام)ره( را در آیــت هللا خامنــه ای به وضوح 
یافتنــد؛ ایــن امتــداد در اصــول و فــروع بــا 
امــام)ره( در تفکــر و عمــل کامــا قابــل 
ــد  ــوارد جدی ــه در م ــز اینک ــود؛ ج ــق ب تطبی
آیــت هللا خامنــه ای بــا بهره گیــری از عناصــر 
روش شناســی اجتهــاد در حــوزه فکــر و 
علــم و عمــل مجتهدانــه تصمیــم گرفتنــد و 
عمــل کردنــد. ســوگمندانه بایــد بگویــم بــه 
ــر و  ــم از قاص ــده ای )اع ــد ع ــر می رس نظ
مقصــر( عاقــه ای بــه زدودن غبــار از ابعــاد 
منظومــه تفکــری آیــت هللا خامنــه ای ندارنــد 
ــمنی،  ــودن، دش ــر ب ــای هم عص و حجاب ه
جهــل و غفلــت هــر کــدام بــه نوعــی ایــن 
نظــام واره فکــری را دربــر گرفتــه اســت کــه 
امیــدوارم محققــان و پژوهشــگران بیشــتر 

ــد. ــه کنن ــر توج ــن ام ــه ای ب

۶ویژگیدستگاهتفکرآیتهللاخامنهای

 از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
صورت گرفت:

 اختصاص ۱۰ میلیارد ریال 
کمک به آوارگان میانمار برای 
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 حمام های تاریخی اصفهان 

که دیگر   گرمابه  هایی 
گرم نمی  شوند
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مدیر کل مسکن کمیته امداد:

 ۱۵۰ هزار خانوار تحت حمایت 
فاقد مسکن هستند
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 گزارش کیمیای وطن
 از فرهنگ آپارتمان نشینی

همسایه جهنمی
|صفحه 11

با شرورترین شخصیت های دنیای ادبیات 
آشنا شوید
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معاون اقتصادی رئیس جمهور:

کره دوباره نیست برجام قابل مذا
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کیمیای وطن بررسی کرد:

فرمانده نیروی انتظامی در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی راکبین و رانندگان قانونمند پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:



کوتاه از سیاست
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 

صورت گرفت:
 اختصاص ۱۰ میلیارد ریال 

برای کمک به آوارگان میانمار
رهبــر معظــم انقــاب اســامی ۱۰ میلیــارد ریــال 
بــرای کمــک بــه آوارگان مســلمان و مظلــوم میانمــار 

ــد. ــاص دادن اختص
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
ــی  ــری، در پ ــم رهب ــام معظ ــر مق ــانی دفت اطاع رس
نامــه رئیــس و نماینــده ولــی  فقیــه در جمعیــت هــال 
احمــر بــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی درخصــوص 
شــرایط وخیــم مســلمانان روهینگیــا در اثــر حــوادث 
فاجعه آمیــز میانمــار، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
مبلــغ ۱۰ میلیــارد ریــال بــه عنــوان کمــک بــه آوارگان 

ــد. ــاص دادن ــار اختص ــاه میانم ــوم و بی پن مظل
ــت  ــه در جمعی ــی  فقی ــده ول ــس و نماین ــه رئی در نام
ــا  ــاب اســامی، ب ــر معظــم انق ــه رهب ــر ب هــال احم
اشــاره بــه فاجعــه انســانی در میانمــار و آوارگــی صدها 
هــزار نفــر از مــردم مســلمان، اقدامــات و کمک هــای 
جمعیــت هــال احمــر در امدادرســانی بــه آوارگان 

ــود. گــزارش شــده ب

ژاپن حمایت خود را از برجام 
اعالم کرد

 وزیــر امــور خارجــه ژاپــن در تمــاس تلفنــی خــود بــا 
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران، حمایــت 
ــدی همــه  ــزوم پایبن ــر ل ــو را از برجــام اعــام و ب توکی

ــد کــرد.  ــه آن تاکی طرف هــای توافــق ب

 ایلدریم: ترکیه با کردها 
مشکلی ندارد

ــر  ــد ب ــا تاکی ــه، ب ــت وزیر ترکی ــم«، نخس ــی ایلدری »بنعل
ــار  ــوک در اختی ــهر کرک ــرل ش ــر کنت ــال حاض ــه در ح اینک
دولــت بغــداد اســت، گفــت: وضعیــت جــاری را تحــت نظــر 

ــم. می گیری
وی در ایــن بــاره گفــت: کرکــوک بــه طــور کامــل از وجــود 
عناصــر پ ک ک و نیروهــای پیشــمرگه پاک ســازی شــده 
اســت. اینکــه کرکــوک بــار دیگــر تحــت کنتــرل بغــداد قــرار 
گرفتــه، پیشــرفت خوبــی اســت و حــاال آنچــه اهمیــت دارد، 
ــی(  ــی )دموگراف ــد ریخت شناس ــه بتوان ــت ک ــی اس دولت
ــا  ــه احی ــی منطق ــابقه تاریخ ــه س ــه ب ــا توج ــت را ب جمعی

کنــد.
وی ادامــه داد: مــا بــا کردهــا مشــکلی نداریــم و بــا وجــود 
اشــتباه رهبــران کــرد، از حمایــت آن هــا دســت نمی کشــیم.

نتانیاهو در دیدار با شویگو 
 اجازه حضور دائمی ایران را 

در سوریه نمی دهیم 
ــر  ــا وزی ــدار ب ــتی در دی ــم صهیونیس ــت وزیر رژی نخس
ــازه  ــم اج ــن رژی ــه ای ــد ک ــی ش ــیه مدع ــاع روس دف
حضــور دائمــی نظامی ایــران را در ســوریه نخواهــد داد. 
دفتــر نخســت وزیری اســرائیل بیانیــه ای را دربــاره 
ــویگو«  ــرگئی ش ــا »س ــو« ب ــن نتانیاه ــدار »بنیامی دی
ــن  ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــادر ک ــیه ص ــاع روس ــر دف وزی
نتانیاهــو  گفت وگوهــای  اصلــی  محــور  بیانیــه، 
و  بــود  آن در ســوریه  ایــران و حضــور  و شــویگو، 
ــه صراحــت اعــام  نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی ب
ــی  ــی نظام ــور دائم ــازه حض ــرائیل اج ــه اس ــرده ک ک

نمی دهــد.  در ســوریه  را  ایــران 
در همیــن رابطــه جروزالیــم پســت بــه نقل از یــک مقام 
ــام  ــرده اع ــام وی نک ــه ن ــه اشــاره ای ب صهیونیســت ک
ــترش  ــوریه  گس ــران در س ــور ای ــر حض ــه اگ ــته ک داش
ــور ســوریه  ــد، اســرائیل کاخ بشــار اســد رئیس جمه یاب

ــد. ــاران می کن را بمب

 پایتخت داعش در سوریه 
سقوط کرد 

ــوریه«  ــر س ــوق بش ــان حق ــه »دیدب ــوم ب ــروه موس گ
وابســته بــه معارضــان ایــن کشــور اعــام کردنــد شــهر 
رقــه بــه صــورت کامــل از کنتــرل داعــش خــارج شــد.
ــد از  ــدود ۹۰ درص ــود ح ــده ب ــام ش ــنبه، اع روز دوش
شــهر رقــه از اشــغال داعــش آزاد شــده و تقریبــا ۳۰۰ 
داعشــی در ایــن شــهر باقــی مانده انــد کــه بیشــتر در 

ــد. بیمارســتان و ورزشــگاه ایــن شــهر حضــور دارن
ــاال رفتــن پرچــم نیروهــای دموکراتیــک ســوریه  ــا ب ب
ــد(  ــوردار بودن ــکا برخ ــاف آمری ــت ائت ــه از حمای )ک
ــه پایتخــت  ــه کــه ب ــه، عمــا شــهر رق در ورزشــگاه رق
ــوث  ــود، از ل ــروف ب ــوریه مع ــش در س ــت داع خاف

ــد.  ــازی ش ــش پاک س ــری داع ــر تکفی عناص

نگرانی نروژ از پایبند نماندن 
آمریکا به برجام 

»بورگــه برنــده«، وزیــر امــور خارجــه نــروژ، در واکنــش 
بــه اظهــارات اخیــر رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره 
ــران  ــور ها نگ ــایر کش ــد س ــروژ همانن ــت: ن ــام گف برج
ــا ایــران  ــه توافــق هســته ای ب پایبنــد نبــودن آمریــکا ب

ــت.  اس
او افــزود: کشــورش ایــن توافــق را بــرای مبــارزه 
بــه  و  بــا ســاح های هســته ای حیاتــی می دانــد 
گزارش هــای آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی مبنــی 
ــاد دارد. ــود اعتم ــدات خ ــه تعه ــران ب ــدی ای ــر پایبن ب

اعتراف ۳ جاسوس اسرائیلی 
بازداشت شده در لبنان

۳ فــرد بازداشت شــده در لبنــان اعتــراف کردنــد بــرای 
رژیــم صهیونیســتی و ســرویس اطاعاتــی ایــن رژیــم 

ــد. ــی کرده ان جاسوس
ــل ۳  ــه قب ــک هفت ــدود ی ــان ح ــی لبن ــت عموم امنی
نفــر را بــه اتهــام جاسوســی بــرای رژیــم صهیونیســتی 
ــن اتهامــات  بازداشــت کــرده و پــس از تحقیقــات، ای
بــرای ۳ نفــر یادشــده بــه نام هــای »عبــاس مصطفــى 
ســامه، کــرم مکــرم ادریــس، کمــال اجــود حســن« 

ثابــت شــد.

کوتاه خبر 
معاون وزارت خزانه داری آمریکا:

 اقدامات ما علیه ایران 
محدود به سپاه نخواهد بود 

 معــاون وزارت خزانــه داری آمریــکا طــی اظهاراتــی 
ضــد ایرانــی و در تشــریح راهبــرد جدیــد آمریــکا 
علیــه ایــران گفتــه اســت کــه ایــن اقدامــات 
محــدود بــه ســپاه پاســداران نخواهــد بــود و دیگر 
ارگان هــای ایــران را نیــز هــدف قــرار خواهــد داد.

ــه داری  ــاون وزارت خزان ــر«، مع ــیگال مندلک »س
آمریــکا، در امــور اطاعــات مالــی و تروریســم، در 
ــی اســرائیل-آمریکا  ــور عموم ــه ام نشســت کمیت
بی اســاس  ادعاهــای  تکــرار  )آیپــک( ضمــن 
علیــه ایــران مدعــی شــد: مــا از اختیــارات مالــی 
خــود اســتفاده خواهیــم کــرد تــا در اجــرای 
راهبــرد جدیــد رئیس جمهــور علیــه ایــران نقشــی 

ــم. ــا کنی ــی ایف حیات
ــا  ــد ترامــپ ادع ــرد جدی مندلکــر در تشــریح راهب
ــردن  ــی ک ــرد در راســتای خنث ــن راهب ــد: ای می کن
فعالیت هــای بی  ثبات کننــده ایــران و حمایــت 
ایــن کشــور از تروریســم طراحــی شــده و شــامل 

4 هــدف راهبــردی اســت.
اظهــارات  ادامــه  در   آمریکایــی  مقــام  ایــن 
این گونــه  را  هــدف   4 ایــن  خــود  بی اســاس 

 : رد برمی شــما
ــده  ــای بی ثبات کنن ــد فعالیت ه ــا بای ــت: م نخس
ایــران را خنثــی کــرده و تهاجــم ایــن کشــور 
را مهــار کنیــم؛ به ویــژه حمایــت از تروریســم 
شــامل  امــر  ایــن  شــبه نظامی؛  و گروه هــای 
اقداماتــی در ســوریه اســت کــه امنیــت اســرائیل 
را بــه خطــر می انــدازد و نیــز حمایــت از تروریســم 
از طریــق گروه هایــی ماننــد حــزب هللا، حمــاس و 

بعضــی گروه هــا در عــراق.
ــه  ــد از دســتیابی ســپاه پاســداران ب ــا بای دوم: م

ــم. ــری کنی ــی جلوگی ــع مال مناب
ــد  ــرای تهدی ــران ب ــی ای ــا توانای ــد ب ســوم: مــا بای
از  بــا اســتفاده  آمریــکا و دیگــر متحدانمــان 
ســاح های  دیگــر  و  بالســتیک  موشــک های 

ــم. ــه کنی ــارن مقابل نامتق
بایــد تمامــی مســیرها را بــرای  چهــارم: مــا 
ــان  ــته ای از می ــاح هس ــه س ــران ب ــتیابی ای دس
در  رئیس جمهــور  کــه  همان گونــه  و  ببریــم 
ســخنان خــود اعــام کــرد، بایــد اطمینــان حاصــل 
کنیــم کــه ایــران هرگــز بــه ســاح هســته ای 

نمی کنــد. پیــدا  دســت 
ایــن مقــام وزارت خزانــه داری آمریــکا در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود مدعــی شــد: مبــارزه مــا 
ــپاه  ــر از س ــران فرات ــم ای ــای بدخی ــا فعالیت ه ب
پاســداران بــوده و مــا همچنــان بــه شــدت دیگــر 
ــی  ــران را کــه موجــب بی ثبات نهادهــای دولتــی ای
ــرار  ــدف ق ــوند، ه ــم می ش ــت از تروریس و حمای

می دهیــم.

شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،  علــی 
اســامی در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه 
ــخنان  ــه س ــران ب ــش ای ــر واکن ــی ب ــوالی مبن س
ــار  ــران اظه ــاره موضــوع هســته ای ای ــپ درب ترام
ــح دادم  ــدری توضی ــز ق ــاس نی ــت: در اج داش
ــدی  ــی ج ــد خیل ــپ را نبای ــای ترام ــه حرف ه ک
گرفــت؛ زیــرا برجــام توافــق دوجانبــه نبــوده، بلکه 
توافقــی بــوده کــه تحقــق آن ۳۰ مــاه طــول کشــید 

ــد. ــام ش ــختی انج ــرات س و مذاک
وی بــا بیــان اینکــه غیــر از آمریــکا، روســیه، 
چیــن، اتحادیــه اروپــا، آلمــان، انگلیس و فرانســه 
نیــز در مذاکــرات هســته ای حضــور داشــتند و بعد 
از حصــول توافــق، قطعنامــه ای در شــورای امنیــت 
صــادر شــد کــه بــا ایــن شــرایط بــه نظــرم ترامــپ 
بــه مســائل حقوقــی دقــت نــدارد، بیــان کــرد: بعد 
از حرف هــای اخیــر ترامــپ، تقریبــا همــه کشــورها 
ــکا را  ــور آمری ــد کــه مــا حــرف رئیس جمه گفته ان

قبــول نداریــم و بــه برجــام پایبنــد هســتیم.
ــه  ــه در توافقنام ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل رئی
و  داشــت  فنــی  تعهــدات  ایــران  هســته ای 

تعهداتــی را نیــز طرف هــای مقابــل داشــتند، 
یــادآور شــد: ایــران تعهــدات فنــی خــود را انجــام 
ــد  ــد و بگوی ــارت کن ــس نظ ــد آژان ــرار ش داد و ق
ــا  ــت ی ــام داده اس ــود را انج ــدات خ ــران تعه ای
خیــر کــه تاکنــون 8 بــار آژانــس بررســی کــرده و 
گــزارش داده کــه ایــران بــه برجــام پایبنــد اســت.
نماینــده مــردم قــم در مجلــس افــزود: پــس از 
صحبت هــای اخیــر ترامــپ، بــاز هــم آقــای آمانــو 
ــام را  ــه برج ــران ب ــدی ای ــود پایبن ــزارش خ در گ
بیــان کــرد؛ موضــوع عجیــب و غریــب آن اســت 
ــدی  ــم پایبن ــرده نمی توان ــوان ک ــپ عن ــه ترام ک
ــی  ــن در حال ــم؛ ای ــد کن ــه برجــام را تایی ــران ب ای
ــد  ــام را بای ــه برج ــران ب ــدی ای ــه پایبن ــت ک اس

ــه ترامــپ. ــد، ن ــد کن آژانــس تایی
بیــان  بــا  قانونگــذاری کشــور  نهــاد  رئیــس 
ــا  ــر ب ــای اخی ــه در روزه ــی ک ــه در مذاکرات اینک
پارلمان هــا داشــتم، آمریکایی هــا در  رؤســای 
مقطــع فعلــی بــه عنــوان یــک کشــور دردسرســاز 
ــا  ــران ب ــا ای ــه داد: تنه ــوند، ادام ــناخته می ش ش
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــدارد؛ بلک ــکل ن ــکا مش آمری

نیــز معتقدنــد کــه آمریــکا، رفتــار خوبــی بــا آن هــا 
ــت. ــته اس نداش

رئیــس قــوه مقننــه بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــم  ــه چــه دلیــل روســیه را تحری ــکا ب ــال آمری مث
کــرد، گفــت: فکــر نمی کنــم توفیقــی داشــته 
باشــند؛ زیــرا بقیــه کشــورها بــا آمریــکا همراهــی 
نمی کننــد؛ البتــه اگــر ترامــپ ایــن روش را ادامــه 
دهــد، حتمــا ایــران واکنــش نشــان خواهــد داد.

رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه مــن قبــول دارم 
ــوع  ــا ن ــده ب ــرکار آم ــر س ــپ ب ــه ترام ــی ک از زمان
صحبت هایــی کــه مطــرح می کنــد و - هــر 
روز کــه از خــواب بیــدار می شــود - بــا هــر 
توئیتــش مســئله ای را در جهــان ایجــاد می کنــد، 
گفــت: ترامــپ کمــی دچــار خودشــیفتگی همــراه 
و  در حــوزه سیاســت شــده  بــا کم تجربگــی 
قول هایــی داده، ولــی نمی توانــد عملــی کنــد.

ــئوالن  ــا مس ــرا ب ــه اخی ــان اینک ــا بی ــی ب الریجان
ــوار  ــوص دی ــتم و درخص ــات داش ــک ماق مکزی
مکزیــک از آن هــا پرســیدم کــه گفتنــد اصــا ایــن 
موضــوع امکان پذیــر نیســت، افــزود: دربــاره کــره 
شــمالی نیــز ترامــپ در ســازمان ملــل می گویــد 
ــارات  ــن اظه ــرم؛ ای ــن می ب ــره را از بی ــن کل ک م
نشــان می دهــد کــه ایــن حرف هــا نــارس و 
ناپختــه اســت؛ دنیــای امــروز چنیــن اجــازه ای را 

ــد. ــی نمی ده ــه کس ب
رئیــس نهــاد قانونگــذاری بــا بیــان اینکــه آمریــکا 
تصــور می کــرد اگــر روســیه را تحریــم کنــد، 
ــیه  ــردم در روس ــا م ــرده، ام ــدم ک ــیه را منه روس
ــغول  ــود مش ــای خ ــه کاره ــد و ب ــی می کنن زندگ
هســتند و بــازار روســیه فعــال اســت، بیــان کــرد: 
ــی  ــدارد؛ ول ــود ن ــکلی وج ــچ مش ــم هی نمی گوی
اگــر مشــکلی وجــود دارد، بــه دلیــل تحریــم 

ــت. ــکا نیس آمری

 الریجانــی بــا بیــان اینکــه بنــا بــر شــرایط موجــود 
نبایــد حرف هــای ترامــپ را خیلــی جــدی گرفــت، 
ــروز  ــا ام ــم سیاســتمداران دنی ــر نمی کن ــن فک م

حرف هــای او را جــدی بگیرنــد، یــادآور شــد: 
اگــر هــم ترامــپ کارهــای عجیــب و غریبــی 
ــع  ــل وی موض ــوال در مقاب ــد، معم ــام می ده انج
می گیرنــد. ترامــپ دربــاره مســئله هســته ای 
ــن  ــا ای ــه اروپ ــه اتحادی ــی را زد ک ــران حرف های ای
حرف هــا را رد کــرد. روســیه، چیــن، آلمــان و 
همــه کشــورهای اروپایــی حرف هــای وی را رد 
کردنــد و معلــوم اســت ایــن حرف هــا وزنــی 

ــدارد. ن
وی افــزود: بــه نظــر می رســد آمریکایی هــا دچــار 
یــک حالــت بی وزنــی در سیاســت شــده اند 
و ایــن عامــل باعــث شــده اگــر بخواهنــد اقــدام 
خاصــی را انجــام دهنــد، هیــچ کشــوری بــا آن هــا 

همــکاری نخواهــد کــرد.
ــه  ــن ســوال ک ــه ای رئیــس مجلــس در پاســخ ب
اگــر آمریکایی هــا از توافــق هســته ای خــارج 
ــه  ــا برنام ــاده ای دارد ت ــه آم ــران برنام ــوند، ای ش
ــا  ــه؛ م ــه دهــد، گفــت: بل هســته ای خــود را ادام
ــم؛  ــخص داری ــی مش ــدون و قانون ــه ای م برنام
ــم  ــوب کردی ــران مص ــان ای ــز در پارلم ــرا نی اخی
کــه در ازای اقدامــات آمریــکا چــه کاری را انجــام 
ســناریوهای  برابــر  در  ایــران  برنامــه  دهیــم. 
مختلــف آمریــکا مشــخص اســت؛ مــا کاری 
می کنیــم کــه آمریکایی هــا پشــیمان شــوند.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

کاری می کنیم آمریکایی ها 
پشیمان شوند 

 رونمایی از ۹ دستاورد دفاعی 
در کمتر از ۵۰ روز

از سمیع تا سماء
ــوری  ــای مســلح جمه ــر از ۵۰ روز، نیرو ه ــان کمت در مدت زم
اســامی ایــران از ۹ دســتاورد دفاعــی کــه بــه صــورت کامــا 
ــاخته  ــی و س ــورمان طراح ــان کش ــط متخصص ــی توس بوم

ــد.  شــده، رونمایــی کردن
بــه گفتــه فرماندهــان، قــرار اســت ایــن دســتاوردها بــه زودی 

در اختیــار یگان هــای ارتــش و ســپاه قــرار بگیــرد.
1. عاشورا

ــر  ــری چرخــدار »عاشــورا«، ســاح کالیب ــوپ ۱۵۵ میلی مت ت

ــنگین  ــای س ــی خودروه ــه روی شاس ــه ب ــت ک ــی اس بزرگ
نصــب شــده و قابلیــت اجــرای تیــر منحنــی و قائم بــه منظور 
انهــدام مواضــع و اســتحکامات، تجمــع نفــرات، خودروهــای 

ــش دشــمن را دارد. ســبک و ســنگین و خنثی ســازی آت
2. حیدر ۴1

هویتــزر ۱۲۲ م. م. خودکششــی چرخــدار اتوماتیــک اســت که 
منجــر بــه کاهــش زمــان حاضــر بــه جنــگ و حاضــر بــه راه 
ــا کاهــش تعــداد خدمــه، قابلیــت  ــزر ب ــن هویت می شــود. ای

ــه صــورت باســیم و بی ســیم را دارد. ــدازی از راه دور ب تیران
3. حیدر ۴۴

کاهــش زمــان کشــف هــدف تــا اجــرای آتش بــس از طریــق 
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ست.  ا
۴.حیدر ۷

ــه  ــز ب ــک مجه ــا برج ــدار 8 در 8 ب ــودروی چرخ ــدر 7 خ حی
ــت  ــی اس ــت زره ــتابایزر و حفاظ ــری اس ــوپ ۲۳ میلیمت ت
کــه ســامانه تغذیــه مهمــات بــه صــورت اتوماتیــک بــر روی 
آن نصــب شــده اســت. در ایــن ســامانه، ســامانه اســتابایزر 

ــه کار گرفتــه شــده اســت. بومــی ب
5. خرمشهر

ــر،  ــزار کیلومت ــادل ۲ ه ــردی مع ــا ب ــهر« ب ــک »خرمش موش
قابلیتــی تاکتیکــی و متناســب بــا نیازهــای دفاعــی روز دارد. 
ــه جــای یــک کاهــک،  خرمشــهر ایــن قابلیــت را دارد کــه ب
ــته  ــدف داش ــد ه ــرای زدن چن ــک ب ــتری کاه ــداد بیش تع

ــا  ــد نقــش دو ی باشــد؛ بدیــن ترتیــب ایــن موشــک می توان
ــد. ــا کن ســه موشــک را ایف

6 . سماء
ســامانه ســماء، کاوشــگر جــو بــاال و رصــد جــو ســطح زمیــن 
ــاع، ســمت  ــادر اســت ســرعت، ارتف ــن ســامانه ق اســت. ای
ــی  ــد هوای ــرای ســامانه های پدافن ــت را ب ــزان رطوب ــاد و می ب

مشــخص کنــد.
۷. صامت 1

ســامانه صامــت ۱ ایــن امــکان را بــه شــبکه یکپارچــه 
اطاعــات پدافنــد هوایــی می دهــد کــه آنچــه را یــک ســایت 
کشــف می کنــد، در اختیــار ســایت دیگــر قــرار دهــد تــا ایــن 
اطاعــات ضمــن تلفیــق بــا یکدیگــر بــا دقــت زیــادی مــورد 

ــد.  بررســی قــرار بگیرن
ایــن ســامانه قابلیــت کشــف اصــوات در هــوا، زمیــن و دریــا 
را دارد و غیرقابــل کشــف و شــنود بــودن، از جملــه مهم تریــن 

ــود. ــوب می ش ــخصه های آن محس مش
8. سمیع

ــری  سیســتم متحــرک شــنود تجهیــزات و ســامانه های ناوب
ســمیع رادار مونوپالــس مراقبتــی و کنتــرل هوایــی اســت.

۹. بصیر
ــه جــای  ــه ب ــن اســت ک ــاوری نوی ــا فن ــر، ســامانه ای ب بصی
شــش ســامانه، عملیــات تجزیــه، تحلیــل و انتقــال اطاعات، 
پرســش و پاســخ از ســامانه های ناوبــری پرنده هــا، گیرنــده 

ــد. ــام می ده ــری را انج ــیگنال های ناوب س

امنیت
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،،
اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  رئیــس 
بــه  ایــران  پایبنــدی  تاییــد  مســئول 
تعهــدات برجامــی ترامــپ نیســت 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  گفــت: 
اتمــی تاکنــون ۸ بار پایبنــدی ایران به 

برجــام را تاییــد کــرده اســت 

سرمقاله
سبک زندگی ۳

اقتضائات محیطی
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر

دکتر سعید شریفی

ــی  ــبک زندگ ــت س ــطی قرائ ــض و بس ــن قب  چنی
دینــی را بــه دلیــل تفــاوت بــا نــص بی اعتبــار 
می کنــد. بــه عــاوه ســبک زندگــی بــه دلیــل 
مبتنــی بــودن آن بــر »ســلیقه« و »ذائقــه« فــردی 
ــارض  ــی در تع ــی و وحدت گرای ــا موضــع بنیادگرای ب
اســت. ســبک زندگــی »محصــول« ترجیحــات 
ــرات  ــردی و تاثی ــای میان ف ــردی، کنش ه ــر ف متکث
ســاختاری و محیطــی اســت؛ هــم از ایــن رو اســت 
ــه  ــی را ک ــام ارزش ــا نظ ــارض ب ــه ای پرتع ــه نقط ک
ــد؛  ــکل می ده ــی دارد، ش ــه وحدت گرای ــی ب گرایش
چــرا کــه در زمــان حاضــر به واســطه تکثــر ترجیحات 
و ارجــاع آن بــه امــری فــردی و »دلبخواهانــه« 
ــی  ــه مبتن ــای بنیادگرایان ــا، تقریره ــدن ارزش ه ش
ــش می کشــد و  ــه چال ــی را ب ــر وحــدت، فردگرای ب
ــذت  ــی ل ــد در وحدت گرای ــاس می کنن ــراد احس اف

ــد. ــد ش ــه خواه ــان گرفت ــی از آن و خوش
ــت در  ــه سیاس ــان مداخل ــل، موافق ــه مقاب در نقط
حــوزه فرهنــگ، اســتدالل مخالفــان را بــه چالشــی 
ــبک  ــی س ــاع ذات ــدان امتن ــانند؛ فق ــدی می کش ج
زندگــی دینــی یکــی از اســتدالل های مخالفــان 
اســت. درواقــع از حیــث نظــری در دیــن امتناعــی 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــکلی از زندگ ــازی ش ــرای پیاده س ب
ســبک زندگــی دینــی گفتــه می شــود، وجــود 
ــی  ــوزه نف ــتدالل در ح ــن اس ــابه همی ــدارد. مش ن
سکوالریســم دینــی قابــل ادعاســت کــه در دیــن بــه 
ــت  ــرای پیاده ســازی حکوم ــی تعارضــی ب ــور ذات ط
وجــود نــدارد و ســایر اشــکال حکومــت حتــی 
ســکوالرها در عمــل بــا چالــش تنــوع فرهنگــی 
ــع آن  ــرای رف ــه ای ب ــه گون ــد؛ ب ــی مواجهن و مذهب
اتــکا کرده انــد.  لیبرالیســتی  یکسان ســازی  بــه 
ترکیــه  مثــل  حکومت هایــی  در  تمامیت خواهــی 

ــت. ــارز آن اس ــه ب نمون

علی اکبــر والیتــی، مشــاور امــور بین الملــل 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی، در حاشــیه 
دیــدار خــود بــا فرســتاده ویــژه فرانســه در 
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــوریه در جم ــور س ام
کــرد: رابطــه ایــران و فرانســه رابطــه رو بــه 
رشــدی اســت و بارهــا مقامــات عالی رتبــه 
ــی  ــا یکدیگــر تماس هــای تلفن دو کشــور ب

داشــتند.
وی گفــت: ایــران از ایــن نــوع رفت وآمدهــا 
اســتقبال می کنــد و بنــده نیــز در ایــن 
جلســه بــر تمامیــت ارضــی ســوریه و 
جلوگیــری از هــر نــوع تخریــب توســط 
ــد  ــوریه تاکی ــی در س ــورهای بین الملل کش

ــردم. ک
والیتــی افــزود: ان شــاءهللا بــه زودی شــاهد 

ــر  ــوریه در براب ــت س ــردم و مل ــروزی م پی
ــا در  ــود. آمریکایی ه ــم ب مشــکات خواهی
ــه  ــاخته اند و ب ــی س ــگاه نظام ــوریه پای س
ــر  ــه اگ ــتند ک ــوریه هس ــه س ــال تجزی دنب
در عــراق موفــق شــدند، آنجــا هــم موفــق 

ــود. ــد ب خواهن
امــور بین الملــل رهبــر معظــم  مشــاور 
ــا بیــان اینکــه مــردم و  انقــاب اســامی ب
ــن  ــتند و ای ــت هس ــا کفای ــراق ب ــش ع ارت
را در برابــر داعــش نشــان دادنــد، تصریــح 
کــرد: ایــران هیــچ نقشــی در عملیــات 

کرکــوک نــدارد و بیشــتر مــردم کــرد عــراق 
ــف  ــی مخال ــای بارزان ــه آق ــا کار جاه طلبان ب
بــدون  تقریبــا  دیدیــم کــه  و  هســتند 
درگیــری آن منطقــه در اختیــار دولــت 
بغــداد قــرار گرفــت و آقــای بارزانــی بایــد 
بپذیــرد کــه اشــتباه کــرده و بــه آن اعتــراف 

ــد. ــران آن برآی ــدد جب ــد و درص کن
ــا در  ــش م ــه واکن ــه اینک ــخ ب وی در پاس
قبــال اظهــارات طرف هــای غربــی در قبــال 
برجــام چــه خواهــد بــود، تصریــح کــرد: بــه 
ــد در اظهاراتشــان  ــا بای نظــر می رســد آن ه

دقــت بیشــتری داشــته باشــند. اینکــه 
بگوینــد برجــام را قبــول داریــم، ولــی بایــد 
ــه  ــه ای و برنام ــائل منطق ــوص مس درخص
ایــن  مذاکــره کنیــم،  ایــران  موشــکی 
مشــروط کــردن برجــام اســت و بــه هیــچ 

ــه نیســت. ــا پذیرفت ــرای م ــوان ب عن
هیچ گونــه  برجــام  داد:  ادامــه  والیتــی 
ــدارد و بایــد مطابــق آنچــه بیــن  شــرطی ن
ایــران و ۵+۱ بــه توافــق رســید، ادامــه 

ــد. یاب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــل مق ــاور بین المل مش

خاطرنشــان کــرد: مــا در ایــن منطقــه حضور 
داشــته و حــق داریــم بــا همســایگان خــود 
ــم،  ــیار داری ــتراکات بس ــا اش ــا آن ه ــه ب ک

همــکاری داشــته باشــیم.
آمریکایی هــا  و  اروپایی هــا  افــزود:  وی 
چــه حقــی دارنــد کــه درخصــوص حضــور 
ــا عــدم حضــور مــا در منطقــه اظهارنظــر  ی
کننــد و بگوینــد کــه چــه کســی چــه 
ــت  ــال دول ــرای مث ــد! ب ــام بده کاری انج
ــت و  ــودش اس ــور خ ــب کش ــراق صاح ع
ــی  ــه خوب ــروز ب ــه ام ــا ب ــادی ت ــای عب آق
ــر  ــرده و اگ ــل ک ــود عم ــئولیت خ ــه مس ب
ــور  ــوریه حض ــراق و س ــروز در ع ــران ام ای
مستشــاری دارد، بنــا بــه خواســت قانونــی 

آن هاســت. دولت هــای 

والیتی در جمع خبرنگاران:
بیشتر کردهای عراق با کار جاه طلبانه بارزانی مخالف هستند

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در آییــن 
روز جهانــی اســتاندارد بیــان داشــت: اقتصــاد کشــور در مســیر 

ــاد  ــت های اقتص ــه و سیاس ــرار گرفت ــی ق خوب
ــذارد. ــودش را دارد می گ ــار خ ــی آث مقاومت

وی خاطرنشــان کــرد: مــا برخــاف حرف هایــی 
ــاور  ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــد ب ــه ش ــه گفت ک
داریــم، وقــت گذاشــتیم و بــا جدیــت آن را دنبال 
و بــا برنامــه حرکــت کردیــم و امــروز می توانیــم 

بگوییــم اقتصــاد کشــور در یــک مســیر درســت اســت.
وی ادامــه داد: ارزیابــی ای کــه از اقتصــاد می شــود ایــن 
نیســت کــه بــر اســاس عملکــرد چنــد بنــگاه بگوییــم بــد اســت 
یــا خــوب. متاســفانه گاهــی فضــای رســانه ای همیــن اســت؛ 
ــه هــم  ــد اقتصــاد ب ــدی می گوین ــا واحــد تولی ــدن ده ت ــا دی ب
ریختــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه انــگار درخصــوص یــک دهکــده 
ســخن می گوینــد. در کشــورهای دنیــا در ســال، صدهــا واحــد 
ــا بحــران  ــد ب ــا کســی نمی گوی ــل می شــود، ام ــدی تعطی تولی

ــود دارد. ــاخص وج ــده اند؛ ش ــه ش مواج
ــات  ــا، ثب ــاد م ــتاورد اقتص ــن دس ــزود: مهم تری ــری اف جهانگی
ــا  ــه م ــم اســت. از ســال ۹۲ برنام ــه حاک اقتصــادی اســت ک

ــود  ــرای خ ــنی ب ــده روش ــادی آین ــال اقتص ــه فع ــود ک ــن ب ای
ببینــد. تعامــل خوبــی بــا فعــاالن اقتصــادی دنیــا ایجــاد شــده 

اســت.
کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــا ۱۰  ــارد دالر ی ــه 7۰ میلی ــدارم ک ــن کاری ن م
ــته  ــتند؛ در گذش ــرارداد بس ــا ق ــا م ــارد ب میلی
۲۲ میلیــارد پــول خودمان را در کشــور دوســتی 
ســرمایه گذاری می کردیــم کــه ۱۹ میلیــارد دالر 
فاینانــس بگیریــم. ایــن مرســوم نبــوده، اصــا؛ امــا اکنــون بــا 

ــم. ــن کار را می کنی ــته ای ــذ و نوش ــک کاغ ی
وی ادامــه داد: 4۰ میلیــارد دالر کاالی تولیــدی ســال قبــل 
صــادر کردیــم. طبــق گــزارش مرکــز آمــار، رشــد اقتصــادی مــا 
۹ درصــد و طبــق بانــک مرکــزی ۱۲ درصــد بــوده و اگــر ایــن دو 
را قبــول نداریــد، طبــق آمــار صنــدوق بین المللــی پــول بیــش 

از ۱۲ درصــد در ســال گذشــته بــوده اســت.
جهانگیــری اضافــه کــرد: در ســه مــاه اول امســال رشــد 
ــته  ــال گذش ــار س ــوده؛ در به ــد ب ــش از 7 درص ــادی بی اقتص
بیــش از 6۰۰ هــزار شــغل ایجــاد شــده و در بهــار امســال 7۰۳ 

ــغل. ــزار ش ــال 7۹۵ ه ــتان امس ــغل و در تابس ــزار ش ه

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، در نشســت خبــری خــود 
بــا اصحــاب رســانه گفــت: از ســال ۹۳ تاکنــون 6.۳ میلیــارد دالر 

ــرای  ــارد تومــان ب ــا معــادل ریالــی ۱8 هــزار میلی ب
توســعه زیرســاخت های آبــی کشــور تحــت عنــوان 
ــرمایه گذاری  ــرزی س ــای م ــار آب ه ــروژه مه مگاپ

شــد.
ــیت  ــه حساس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــت اضاف نوبخ
موضــوع آب کشــور، ایــن طــرح بســیار مهمــی بــه 

شــمار می آیــد و خوشــبختانه بــا اجــرای آن توانســتیم ۵ میلیــارد 
ــا  ــد ب ــن ۲7 س ــم؛ همچنی ــار کنی ــور را مه ــب آب کش ــر مکع مت
ــرداری رســید و ۱۵ ســد دیگــر هــم  ــه بهره ب اجــرای ایــن طــرح ب

آبگیــری شــد.
وی در ادامــه در واکنــش بــه اظهــارات اخیــر رئیس جمهــور آمریــکا 
ــوچ  ــارات پ ــر اظه ــدار در براب ــا اقت ــا ب ــرد: م ــه ک ــران اضاف ــه ای علی
رئیس جمهــور آمریــکا ایســتاده ایم. منافــع کشــور مــا اجــازه 
ــه  ــای خــود بایســتیم؛ ضمــن اینک ــه مســتقل روی پ می دهــد ک
تعامــل بــا جهــان هــم بــه عنــوان سیاســت اباغــی از ســوی مقــام 

ــری در دســت اجراســت. معظــم رهب
ــوچ  ــارات پ ــر اظه ــت تأثی ــا تح ــرد: م ــار ک ــت اظه ــخنگوی دول س

آمریــکا و رئیس جمهــور ایــن کشــور قــرار نمی گیریــم؛ موضــع مــا 
تغییــر نمی کنــد و وارد میدانــی کــه او می خواهــد مــا را بکشــاند و 

ــازی کنــد، نمی شــویم. ــا مــا ب ب
ــا اشــاره بــه خریــد تضمینــی گنــدم از  نوبخــت ب
ــون و  ــادآور شــد: درمجمــوع 8 میلی کشــاورزان ی
87۰ هــزار تــن گنــدم بــا ارزشــی بالــغ بــر ۱۱ هــزار 
ــداری  ــاورزان خری ــان از کش ــارد توم و ۵۹۱ میلی
شــد. تاکنــون 8 هــزار و ۵۲۵ میلیــارد تومــان بــه 
گندمــکاران پرداختیــم و ۳66 میلیــارد تومــان دیگــر باقــی مانــده 
کــه در تاشــیم در هفته هــای آینــده ایــن مبلــغ باقی مانــده را هــم 

بــه کشــاورزان بپردازیــم.
نوبخــت در ادامــه دربــاره موضع گیــری رئیس جمهــور آمریــکا 
ــت و  ــوع تنهاس ــن موض ــکا در ای ــد: آمری ــر ش ــران متذک ــه ای علی
اتحادیــه اروپــا هــم بافاصلــه بــه صــورت زنــده و نــه بــه صــورت 
یادداشــت مواضــع خــود را اعــام کــرد. همچنیــن رؤســای جمهــور 
ــاره  ــود را درب ــه خ ــه بیانی ــان و فرانس ــس، آلم ــورهای انگلی کش

ــد. ــه دادن برجــام ارائ
ــام  ــزود: ن ــکا اف ــر آمری ــای اخی ــاره رفتاره ــت درب ــخنگوی دول س

ــت. ــن اس ــی قری ــگری و فحاش ــا پرخاش ــپ ب ترام

نوبخت در نشست خبری:

تحت تاثیر حرف هاى پوچ ترامپ قرار نمی گیریم 
جهانگیری در آیین روز جهانی استاندارد:

سیاست های اقتصاد مقاومتی، آثار خودش را می گذارد

 معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور در مصاحبــه بــا 
ــک  ــپ ی ــم ترام ــر می کن ــن فک ــت: م ــی ان ان گف س
فرصــت را بــه عنــوان رئیس جمهــور جدیــد بــرای آغــاز 

ــران از دســت داد. ــال ای ــکار ســازنده در قب ــک ابت ی
ــد و  ــن تن ــا از لح ــزود: او باره ــان اف ــد نهاوندی محم
خصمانــه علیــه ایــران و مردمــش اســتفاده کــرده کــه 
باعــث عصبانیــت همــه شــده و تمــام خصومت هــای 
ــه  ــت؛ از جمل ــده اس ــادآوری ش ــردم ی ــه م ــته ب گذش
 ۲8 اجــرای کودتــای  و  طرح ریــزی  بــه  می تــوان 
مــرداد علیــه دولــت قانونــی ایــران توســط ســی آی ای 
در ســال ۱۹۵۳ اشــاره کــرد. همچنیــن حمایــت آمریکا 
از رژیــم صــدام حســین در طــول جنــگ هشــت ســاله 

بــا ایــران نیــز نمونــه دیگــری اســت.

بــه  پاســخ  در  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون 
ــت  ــا پش ــا واقع ــا اروپ ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن س
برجــام خواهــد ایســتاد و شــاید راهــی بــرای مذاکــره 
دوبــاره بــاز کننــد، گفــت: مذاکــرات دوبــاره امکان پذیــر 
ــران،  ــورهای ای ــک از کش ــچ ی ــه هی ــرا ک ــت؛ چ نیس
اروپایــی و روســیه و چیــن در مذاکــرات دوبــاره، 
دربــاره برجــام شــرکت نخواهنــد کــرد و تــا زمانــی کــه 
ــع  ــد و مناف ــت کنن ــام حمای ــر از برج ــای دیگ طرف ه
برجــام بــرای ایــران ادامــه داشــته باشــد، ایــران نیــز 
ــد؛ امــا اگــر نتیجــه موضــع  ــه برجــام پایبنــد می مان ب
ــای برجــام  ــن مزای ــن رفت ــکا باعــث از بی ــد آمری جدی
بازنگــری  این بــاره  در  ایــران  آن صــورت  در  شــود 

ــرد. ــد ک خواه

 نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی گفــت: اینکــه 
ــکی  ــث موش ــه مباح ــته ای را مقدم ــث هس ــد بح بخواهن
قــرار دهنــد، یعنــی می خواهنــد ســلطه آمریــکا را بــا 

ــد.  ــران برگردانن ــه ای ــام ب برج
غامعلــی حــداد عــادل بــا بیــان اینکــه ترامــپ می خواهــد 
برجــام را دســتمایه ای بــرای ضربــه  زدن بــه انقــاب 
ــمند  ــد هوش ــا بای ــت: م ــد، گف ــرار ده ــران ق ــامی ای اس
ــث  ــد بح ــه بخواهن ــم؛ اینک ــا راه ندهی ــه آن ه ــیم و ب باش
هســته ای را مقدمــه مباحــث موشــکی قــرار دهنــد، 
یعنــی می خواهنــد ســلطه آمریــکا را بــا برجــام بــه ایــران 

ــد. برگردانن
وی افــزود: توقــع مــا ایــن اســت کــه مســئوالن بــا عــزت 
و قــدرت در برابــر برنامــه آن هــا بایســتند. در حــال حاضــر 

ــوی  ــه نح ــه ب ــد ک ــرف می زنن ــه ای ح ــه  گون ــا ب اروپایی ه
ــد؛ یعنــی مخالفــت صریــح  ــل ترامــپ قــرار نگیرن در مقاب
نکننــد و از طرفــی از مزایــای برجــام هــم برخــوردار شــوند.

ــرای  ــی ب ــئوالن آمریکای ــاش مس ــاره ت ــادل درب ــداد ع ح
ــام ســپاه پاســداران در لیســت تروریســت ها  ــرار دادن ن ق
ــل  ــا در مقاب ــد راه م ــان می ده ــا نش ــرد: این ه ــوان ک عن

ــت. ــوده اس ــت ب ــت ها درس تروریس
نماینــده ســابق مجلــس تصریــح کــرد: وقتــی تروریســتی 
ــد  ــه قــول کلینتــون خودشــان درســت کرده ان کــه آن هــا ب
ــرم و  ــان ح ــال مدافع ــپاه و امث ــای س ــطه نیروه ــه  واس ب
شــهید حججــی بــا ایســتادگی نیروهایــی مثــل ســپاه در 
حــال نابــودی هســتند، بنابرایــن آن هــا بایــد هــم از ســپاه 

پاســداران ناراحــت باشــند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه با سی ان ان:

برجام قابل مذاکره دوباره نیست
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی: 

در مقابل تروریست ها درست عمل کردیم



فناوری
قیمت هواوی میت 10 پرو اعالم شد

 Huawei Mate( قیمــت هــواوی میــت 10 پــرو
ــی آن  ــاه از رونمای ــی کوت ــا گذشــت مدت Pro 10( ب
مشــخص شــد. قیمــت میــت 10 پــرو بســیار بیشــتر 
ــاف  ــم. برخ ــور می کردی ــه تص ــت ک ــدی اس از ح
ــداول  ــر مت ــاد تصوی ــبت ابع ــه از نس ــه ک ــدل پای م
16:9 در آن اســتفاده شــده، نمایشــگر 6 اینچــی 
ــت.  ــبت 18:9 اس ــرو دارای نس ــت 10 پ ــواوی می ه
در  آن  نمایشــگر  رزولوشــن  تعجــب  کمــال  در 
مقایســه بــا میــت 10 کاهــش پیــدا کــرده و بــه 1080 

در 2160 پیکســل رســیده اســت. 
ــول اچ دی  ــورت ف ــه ص ــل آن را ب ــن دلی ــه همی ب
پــاس عنــوان می کننــد. دوربیــن دوگانــه آن مجهــز 
بــه یــک سنســور 12 مگاپیکســلی رنگــی دارای 
گشــودگی دیافراگــم f/1.6 و یــک سنســور ســیاه و 

ــت.  ــلی اس ــفید 20 مگاپیکس س
پیــش از ایــن در سنســور اصلــی دوربیــن ال جی وی 
بودیــم و   1.6/f 30 شــاهد گشــودگی دیافراگــم 
ــک  ــه ی ــت ک ــرکتی اس ــن ش ــون دومی ــواوی اکن ه
گوشــی موبایــل مجهــز بــه چنیــن دوربینــی عرضــه 

کــرده اســت. 
ــل افزایــش نجومــی قیمــت  ــوان یکــی از دالی می ت
هــواوی میــت 10 پــرو را همیــن موضــوع دانســت. 
میــت 10 پــرو بــا قیمــت 799 یــورو عرضــه خواهــد 

ــد. ــر بخری ــاه نوامب ــد آن  را در م شــد کــه می توانی

کوالکام از اسنپدراگون 636 
رونمایی کرد

کوالــکام بــا رونمایــی از اســنپدراگون 636، مدعــی 
ــریع تر از  ــد س ــا ۴0 درص ــه ت ــن تراش ــه ای ــد ک ش

ــت.  ــنپدراگون 630 اس اس
جالــب توجه تریــن نکتــه دربــاره مــدل جدیــد 
هســته های  از  کــه  اســت  ایــن  اســنپدراگون 
مخصــوص کوالــکام بــه نــام Kryo ARM اســتفاده 

 . می کنــد
گفتــه می شــود کــه ایــن تراشــه ، از همــان هســته های 
Kryo 260 کــه در اســنپدراگون 630 قــرار داده شــده 
بودنــد، بهــره می بــرد. کوالــکام ادعــا کــرده کــه ایــن 
ــنپدراگون  ــرد اس ــوند عملک ــث می ش ــته ها باع هس
636 حــدود ۴0 درصــد ســریع تر از اســنپدراگون 
 ARM Cortex A53 630 )بــا داشــته هســته های

CPU( باشــد.

 سامسونگ حالت پرتره را 
به اس 8 می آورد

دارنــد کــه  آن  از  حکایــت  اخیــر  گزارش هــای 
سامســونگ هم اکنــون در حــال کار روی حالــت 
ــرای دوربیــن گلکســی  پرتــره )Portrait Mode( ب
اس 8 اســت و قصــد دارد ایــن ویژگــی را بــه زودی 
از طریــق یــک به روزرســانی نرم افــزاری بــه آن 

ــد.  ــه کن اضاف
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه گلکســی اس 8 برخــاف 
تله فوتــوی  دوربیــن  دارای   8 نــوت  گلکســی 
امــا  بــرای حالــت پرتــره نیســت؛  اختصاصــی 
ــی و  ــام پردازش های ــا انج ــد ب ــونگ می توان سامس
ــر را  ــه  تصاوی ــی، پس زمین ــزار گوش ــق نرم اف از طری
ــا  ــد؛ دقیق ــار کن ــره ت ــت پرت ــه حال ــرای رســیدن ب ب
ــوگل در گوشــی های پیکســل 2  ــه گ ــان کاری ک هم

ــت. ــام داده اس ــس ال انج ــل 2 ایک و پیکس

اخبار اقتصادی
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران 

در تلکام 2017:
بزرگ ترین رسالت مخابرات ایران 

پس از انقالب به انجام رسید
ــا وارد  ــران گفــت: ب ــرات ای ــر عامــل شــرکت مخاب مدی
ــالت  ــن رس ــگا، بزرگ تری ــر گی ــه عص ــران ب ــدن ای ش
ــه  ــروز ب ــاب ام ــس از انق ــران پ ــرات ای شــرکت مخاب

انجــام رســیده اســت. 
مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران پــس از افتتــاح 
هجدهمیــن نمایشــگاه ایــران تلــکام در بازدید از ســالن 
ــرداری  ــا بهره ب ــگا ب ــه عصــر گی ــران ب ــت: ورود ای 6 گف
ــران »شــبکه دسترســی  ــرات ای ــزرگ مخاب ــروژه ب از پ
بــر پایــه فیبــر نــوری« بــا برنــد تانومــا بــه لطــف خــدا 
ــام  ــروز ن ــت: ام ــد. وی گف ــی ش ــت جهان ــام و ثب انج
جمهــوری اســامی ایــران در میــان کشــورهایی کــه در 
حــال ارائــه ســرویس FTTH هســتند، ثبــت شــده و 
امیدواریــم تــا پایــان ســال آینــده بتوانیــم جزو دو ســه 
کشــور اول منطقــه خاورمیانــه در ایــن عرصــه باشــیم. 
ــوص  ــران درخص ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش ــر عام مدی
کشــورمان  در   ICT در  ارتباطــات  ســهم  افزایــش 
ــود،  ــق ش ــعه ای محق ــر توس ــه ه ــرای اینک ــت: ب گف
بایــد در بخــش دسترســی بهتریــن ســرعت، بهتریــن 
ــون  ــود؛ چ ــق ش ــت محق ــن کیفی ــت و پایدارتری کیفی
ــوآوری  ــی و ن ــد کارآفرین ــی می توان ــده نهای مصرف کنن
ــن  ــرداری از ای ــت بهره ب ــه برک ــاق ب ــن اتف ــد و ای کن

پــروژه محقــق می شــود.

 بیمه رایگان سپرده گذاران 
بانک آینده

بانــک آینــده در راســتای توجــه بــه نیازهــای مشــتریان 
ــرح  ــا، ط ــرای آن ه ــتر ب ــه بیش ــی هرچ و ارزش آفرین
ــگان ســپرده گذاران را از تاریــخ 1396/07/22،  بیمــه رای

در شــعب خــود عملیاتــی کــرد. 
طــرح بیمــه رایــگان ســپرده گذاران بانــک آینــده، 
ــه  ــده ب ــک آین ــه از ســوی بان ــی اســت ک خدمــت نوین
ــه  ــدر ب ــتریان گرانق ــاداری مش ــی و وف ــاس همراه پ

آن هــا عرضــه می شــود. 
در ایــن طــرح، ســپرده گذاران بانــک آینــده، بــه  صــورت 
رایــگان و بــا شــرایط ویــژه، تحــت پوشــش بیمــه درمان 
تکمیلــی )جبــران هزینه هــای بســتری در بیمارســتان(، 
ــر و  ــه عم ــکونی، بیم ــازل مس ــوزی من ــه آتش س بیم
حــوادث از طریــق شــرکت بیمــه رازی، قــرار می گیرنــد.

 هــر یــک از مشــتریان ارجمنــد بانــک آینــده در صورتــی 
کــه دارای انــواع ســپرده بلندمــدت یک ســاله بــا 
ــال و بیشــتر  ــون ری ــغ 50 )پنجــاه( میلی مجمــوع مبال
ــه  ــال باشــند، ب ــون ری ــا ســقف 200 )دویســت( میلی ت
 طــور خــودکار تحــت پوشــش بیمــه آتش ســوزی قــرار 

ــد گرفــت.  خواهن
ــه مشــتریانی کــه موجــودی ســپرده آن هــا  ــا کلی ضمن
نــزد بانــک آینده، بیــن 200 )دویســت( تــا 500 )پانصد( 
ــوزی  ــه آتش س ــای بیم ــد، از مزای ــال باش ــون ری میلی
منــازل، بیمــه عمــر و حــوادث و در صورتــی کــه ســپرده 
ــد،  ــال باش ــون ری ــد( میلی ــش از 500 )پانص ــا بی آن ه
عــاوه بــر بیمه هــای آتش ســوزی منــازل و بیمــه 
عمــر و حــوادث، از خدمــات بیمــه درمــان تکمیلــی نیــز 

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من
 ایــن طــرح در ســه ســطح برنــزی، نقــره ای و طایــی، 
بــا توجــه بــه مبلــغ ســپرده گذاری بلندمــدت و بــا 
امتیــازات مختلــف، بــرای مشــتریان بانــک آینــده 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. از مشــتریان عزیــز، 
ــتر  ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــود ب ــت می ش درخواس
ــا مرکــز ارتبــاط بانــک آینــده  بــه شــعب مراجعــه یــا ب
ــد. ــل کنن ــاس حاص ــماره 27663200-021 تم ــه ش ب

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
غالمحسین کریمیانگروه اقتصاد

زیربنای نظریــات اقتصادی بر حداکثرســازی 
مطلوبیــت ناشــی از مصــرف کاالهــا و دریافت 
ســود  یــا  مصرف کننــده  بــرای  خدمــات 
حاصــل از تولیــد و فــروش تولیدکننــده و 

ــت.  ــتوار اس ــگاه دار اس بن
بــا پیچیــده شــدن معــادالت کان اقتصــادی، 
حداکثــر کــردن ایــن مطلوبیــت و ســود نیــز 
دچــار تحــوالت بســیاری در محاســبات شــده 
ــادالت آن وارد  ــیاری در مع ــای بس و متغیره

شــده اســت.
بــا ایــن تفاســیر دلیــل اینکــه برخــی کســب 
ــه  ــود ب ــر ســودآور خ ــا وجــود ظاه ــا ب و کاره
شــدت در باطــن زیــان ده هســتند، مشــخص 
بهــای  محاســبه  در  چــرا کــه  می شــود؛ 
ــه  ــا فروش رفت ــده ی ــده کاالی تولیدش تمام ش
ــرایط  ــوند. در ش ــتباه می ش ــار اش ــود دچ خ
ــای  ــه هزینه ه ــا هم ــرورت دارد ت ــی ض کنون
و  اقتصــادی  زیســت محیطی،  اجتماعــی، 
غیراقتصــادی کســب و کارهــا محاســبه شــوند 
تــا صاحبــان آن کســب و کارهــا تصمیم گیــری 
دقیق تــری بــرای تولیــد یــک محصــول دارای 

ــه اقتصــادی داشــته باشــند. صرف
و  زیســت محیطی  بحــران  شــرایط  بــا 
آب  بحــران  و  پی درپــی  خشکســالی های 
ــای  ــه جنگ ه ــی ک ــه صورت ــن ب ــره زمی در ک
آینــده را حتــی جنــگ بــر ســر آب پیش بینــی 
آب  قیمــت  تــا  دارد  ضــرورت  می کننــد، 
تصمیم گیری هــای  و  تولیــد  چرخــه  در 
اقتصــادی محاســبه شــود تــا عــاوه بــر 
تولیــد ســودآور در مســیر توســعه پایــدار نیــز 

ــم. ــرار بگیری ق
ــه رســانه ها از بحــران  ــد ســالی اســت ک چن
ایــران و  کم آبــی، شــدت مصــرف آب در 
ــد.  ــخن می گوین ــی از آن س ــکات ناش مش

در  هــم کــه  مشــکاتی  حــال  ایــن  بــا 
شــبکه تولیــد و توزیــع وجــود دارد، از جملــه 
فرســودگی و کهنــه شــدن این شــبکه بیشــتر 
بــر ایــن بحــران می افزایــد؛ امــا بخــش 
شــدت  دالیــل  از  یکــی  نیــز  کشــاورزی 

مصــرف آب در ایــران اســت. 
 میزان مصرف آب برای تولید 

محصوالت کشاورزی در ایران
ســازمان یونســکو مطالعــه ای را دربــاره میزان 
مصــرف آب 21 محصــول کشــاورزی اعــم از 
محصــوالت زراعــی، باغــداری و دامــداری در 

175 کشــور انجــام داده اســت. 
ــوان  ــزارش می ت ــن گ ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
ــرای  ــران ب ــه بخــش کشــاورزی ای ــد ک فهمی
تولیــد هــر یــک از ایــن محصــوالت 21 گانــه 
بــه لحــاظ شــدت آب مصرفــی چــه رتبــه ای 

دارد. 

در ایــن گــزارش یونســکو، ابتدا انــواع آب های 
مصرفــی در بخــش کشــاورزی بــا ســه رنــگ 
کــه  ســبز  آب  شــده اند؛  معرفــی  مجــزا 
همــان آب حاصــل از بارندگــی یــا آب شــدن 
ــی  ــای زیرزمین ــی، آب ه ــت؛ آب آب ــرف اس ب
آبیــاری  بــرای  کــه  جــاری  آب هــای  و 
محصــوالت کشــاورزی اســتفاده می شــود و 

باالخــره آب خاکســتری کــه بــه پســاب ها و 
ــود  ــه می ش ــتی گفت ــوده و برگش ــای آل آب ه
و در آبیــاری محصــوالت کشــاورزی از آن هــا 

اســتفاده می کننــد. 
از جملــه مهم تریــن یافته هــای ایــن گــزارش 
ــد  ــرای تولی ــران ب ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ای
محصــوالت مختلــف کشــاورزی عمومــا از آب 
ــه  ــا خاکســتری اســتفاده می کنیــم ن ــی ی آب
آب ســبز؛ درواقــع از منابــع آبــی بیــن نســلی 
بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســتفاده 

ــم.  ــتری می کنی بیش
در بیــن 21 قلــم محصــوالت کشــاورزی مــورد 
اســتفاده در ایــن گــزارش، در ایــران فقــط در 
ــت گاو،  ــول گوش ــار محص ــد چه ــد تولی فرآین
ــط  ــتر از متوس ــو بیش ــرغ و ج ــدم، تخم م گن
ــن محصــوالت از آب ســبز  ــد ای ــی تولی جهان
ــم و  ــره می گیری ــرف به ــاران و ب ــارش ب ــا ب ی
ــی  ــا آب آب ــه محصــوالت عمدت ــد بقی در تولی
یــا خاکســتری در ایــران اســتفاده می شــود. 
در ایــن گــزارش نتیجه گیری هــای ناامیدکننده ای 
دربــاره مصــرف آب در ایــران وجــود دارد؛ 
ــول در  ــن 21 محص ــان ای ــه از می ــا اینک مث
ایــران فقــط در تولیــد ۴ محصــول لوبیــا، 
انگــور، نیشــکر و گوشــت گوســفند و بــز 
اســت کــه میــزان مصــرف آب در آن هــا 
ــا  ــان اســت و م ــر از مصــرف آب در جه کمت
در ایــران بــرای تولیــد 17 محصــول از ایــن 21 
محصــول مــورد بررســی در کل، آب بیشــتری 
تولیــد  بــرای  مثــا  می کنیــم؛  مصــرف 
ــر  ــران حــدود 2700 مت ــا در ای ــن لوبی یــک ت
مکعــب آب الزم اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
ــا  ــن لوبی ــک ت ــد ی ــرای تولی ــان ب ــه در جه ک
ــاز  ــب آب نی ــر مکع ــزار مت ــش از 5 ه ــه بی ب
ــی اســتفاده  ــا آب آب ــا عمدت ــه م  اســت؛ البت

کرده ایم. 
کمتریــن میــزان مصــرف آب در ایــران بــرای 

ــد  ــد چغندرقن محصــوالت کشــاورزی در تولی
اســت کــه ما بــرای تولیــد یــک تــن از آن ۴۴6 
ــان  ــی در جه ــم؛ ول ــر مکعــب آب الزم داری مت
ــر مکعــب اســت.  ــط 133 مت متوســط آن فق
ــا  ــای مصــرف 233 درصــدی ی ــه معن ــن ب ای
تقریبــا 3.5 برابــری آب بــرای تولید چغندرقند 
در ایــران نســبت بــه متوســط جهانــی اســت. 
ایــران در میــان 175 کشــور مــورد بررســی در 
ایــن گــزارش رتبــه ۴ بیشــترین یــا باالتریــن 
میــزان مصــرف آب را بــرای تولیــد چغندرقنــد 

در جهــان داراســت. 
ــن  ــک ت ــد ی ــرای تولی ــرف آب ب ــزان مص می
ــران هــم 85 درصــد بیشــتر  ــرغ در ای تخم م
از میــزان آب مصرفــی در جهــان اســت. بــرای 
تولیــد یــک تــن گوشــت گاو در ایــران حــدود 
28 هــزار تــن آب مصــرف می شــود؛ امــا 
ــت گاو در  ــزان گوش ــن می ــد همی ــرای تولی ب
ــه طــور متوســط بیــش از 15 هــزار  ــان ب جه
ــی  ــود؛ یعن ــرف می ش ــب آب مص ــر مکع مت
در ایــران بــرای تولیــد یــک تــن گوشــت گاو 
نزدیــک بــه 80 درصــد آب بیشــتری مصــرف 

می شــود. 
ــا  ــم ب ــران ه ــدم در ای ــن گن ــک ت ــد ی تولی
ــه  ــبت ب ــتر نس ــد آب بیش ــرف 7۴ درص ص
ــن  ــک ت ــد ی ــرای تولی ــرف آب ب ــزان مص می

ــت.  ــراه اس ــدم هم گن

تولیــد گنــدم  ایــن گــزارش در  ایــران در 
ــان  ــرف آب را در جه ــزان مص ــترین می بیش
ســبز  آب  مصــرف  میــزان  البتــه  دارد. 
خوشــبختانه از متوســط جهــان بیشــتر بــوده 
ــران  ــدم در ای ــد گن ــت تولی ــه مثب ــن نکت و ای

ــت.  اس
درواقــع میــزان مصــرف آب ابــی در ایــران 
نشــان می دهــد کــه تنهــا تولیــد نیشــکر، 
ــر از  ــا کمت ــه م ــت ک ــور اس ــو و انگ ــویا، ج س
ــتفاده  ــوع آب اس ــن ن ــی از ای ــط جهان متوس
کرده ایــم؛ امــا میــزان مصــرف آب آبــی در 
بعضــی محصــوالت بــه صــورت تکان دهنــده ای 
از متوســط جهانــی بیشــتر اســت؛ مثــا 
برابــر   12 از  بیــش  چغندرقنــد  تولیــد  در 
ــتفاده  ــی اس ــی از آب ــط جهان ــتر از متوس  بیش

می کنیم. 
بــرای  می توانــد  گــزارش  ایــن  نتایــج 
ایــن  نشــانه  برنامه ریــزان  و  مســئوالن 
باشــد کــه اگــر در فرآینــد تولیــد محصــوالت 
ــرار  ــد نظــر ق ــی م کشــاورزی، ماحظــات آب
گیــرد، تولیــد بعضــی محصــوالت کشــاورزی 
در ایــران بایــد از اســاس بازنگــری شــود 
ــت  ــد کش ــی همانن ــت راهکارهای ــاز اس و نی
ــتم های  ــازی سیس ــا بهینه س ــرزمینی ی فراس
آبرســانی بخــش کشــاورزی مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار گی ق

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( پیشــنهاد داد: دولــت 
ســاماندهی و حــذف یارانــه نقــدی را بــه مــا بســپارد. 

ســید پرویــز فتــاح در جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران 
ــا فقــر بایــد بــه صــورت ریشــه ای وارد  گفــت: بــرای مبــارزه ب
عمــل شــد؛ به ویــژه اینکــه فقــر را می بایــد بــه صــورت 

ــورت داد.  ــه ای ص ریش
ــه  ــه طبق ــزود: ب ــی)ره( اف ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
محــروم و فقیــر نبایــد بــه چشــم آســیب نــگاه کــرد؛ چــرا کــه 
برخــی از ایــن فقــرا نخبــه هســتند؛ ولــی درگیــر فقــر شــده اند. 
فتــاح بــه موضــوع یارانه هــای نقــدی اشــاره کــرد و گفــت: بــه 
آقــای روحانــی گفتــم از چــه می ترســید کــه یارانه هــا را قطــع 
نمی کنیــد؟ االن کــه رأی گرفته ایــد و دور بعــدی ریاســت 
 جمهــوری هــم کــه نیســتید؛ مــن مســئولیت قطــع یارانه هــا را 

ــد.  ــه مــن بدهن ــد فحــش آن را ب ــرم؛ بگذاری می پذی
وی گفــت: کارهــای بــزرگ انجــام دادن ســختی هــم دارد و بــه 
ــت  ــد اس ــس نیازمن ــد هرک ــما بگویی ــم ش ــور گفت رئیس جمه

ــرود کمیتــه امــداد و مــا بررســی می کنیــم.  ب
رئیــس کمیتــه امــداد افــزود: ۴0 هــزار میلیــارد تومــان پــول را 
ســاالنه بــه عنــوان یارانــه می پردازنــد کــه اگــر نصــف آن را هــم 

حــذف کننــد، 20 هــزار میلیــارد تومــان می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه کمیتــه امــداد خمینــی)ره( دیگــر آن کمیته 
ــع  ــردم توزی ــن م ــان و آرد را بی ــه ن ــت ک ــی نیس ــداد قدیم ام
ــرای  ــود ب ــم و خ ــامت نرفتی ــه س ــار بیم ــر ب ــت: زی ــد، گف کن
ــف کــرده و دفترچــه بیمــه  ــراد تحــت پوشــش بیمــه تعری اف
داده ایــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه هــر یتیــم تحــت پوشــش، 

بیــش از 6 نفــر حامــی دارد.

ــت  ــه ثب ــر صنعــت، معــدن و تجــارت از پیشــنهاد اصاحی وزی
ســفارش واردات خــودرو بــه کمیســیون زیربنایــی هیئــت 
دولــت خبــر داد و گفــت: تغییــرات بــر اســاس ایــن اصاحیــه 

ــت گــزارش شــده اســت.  ــت دول ــه هیئ ب
جهانــی  روز  مراســم  حاشــیه  در  شــریعتمداری  محمــد 
ــه در  ــد ک ــدی مکلفن ــای تولی ــه واحده ــت: کلی ــتاندارد گف اس
ــته  ــرار داش ــت ق ــف مطلوبی ــاری در ک ــتاندارد اجب ــوزه اس ح
ــدی  ــا واحدهــای تولی ــه رودربایســتی ب ــا هیچ گون باشــند و م
ــن بخش هــا در  ــه یکــی از اصلی تری ــم ک ــه نداری ــن زمین در ای

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــتا صنع ــن راس ای
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه ایمنــی و 
ــن برنامه هــای  اســتاندارد در صنعــت خودروســازی از مهم تری
ــت  ــر صنع ــاوه ب ــرد: ع ــوان ک ــت اســت، عن در دســتورکار دول

خودروســازی در صنعــت غذایــی نیــز گام هــای قابــل اشــاره ای 
ــا  ــم؛ ام ــه صــادرات دســت یافته ای ــی ب برداشــته شــده و حت
ــه از اســتاندارد برخــوردار  ــد ک ــی وجــود دارن ــان کاالهای همچن
نیســتند؛ بنابرایــن انتقــال تکنولــوژی بــر حســب بومی ســازی 
و بــا رعایــت اســتانداردهای ایمنــی از جملــه مــواردی اســت که 

بــه صــورت ویــژه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
شــریعتمداری همچنیــن بــا اشــاره بــه تعطیلــی جایگاه هــای 
ــای  ــاره جایگاه ه ــرد: درب ــان ک ــتاندارد خاطرنش CNG غیراس
CNG، گزارش هــای خوبــی از ســوی ســازمان اســتاندارد 
ــی  ــا تعطیل ــد ت ــه ش ــاون اول ارائ ــوری و مع ــه رئیس جمه ب
واحدهایــی کــه غیراســتاندارد هســتند، در دســتورکار قــرار گیــرد 
ــی  ــا تعطیل ــد و ب ــار گرفتن ــد اخط ــه 130 واح ــن زمین و در ای

ــه رو شــدند.  روب
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درآمدهــای گمرکــی در شــش ماهــه اول ســال  جــاری ۳۷ 
درصــد افزایــش داشــته اســت.

طــی ۶ ماهــه اول ســال جــاری بیــش از ۴۴ هــزار خــودرو وارد 
کشــور شــده اســت.

هــزار   ۱۳۶۶ رقــم  بــه  مردادمــاه  در  نقدینگــی  حجــم 
اســت. رســیده  تومــان  میلیــارد 
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،،
محصــوالت  تولیــد  بــرای  ایــران  در 
مختلف کشاورزی عموما از آب آبی یا 
خاکســتری اســتفاده می کنیــم نــه آب 
سبز؛ درواقع از منابع آبی بین نسلی 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی  بــرای 

اســتفاده بیشــتری می کنیــم

امیــری، مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان  کیمیای وطن

اصفهــان، در جلســه رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
و هیئــت همــراه بــا فعــاالن اقتصــادی شهرســتان های آران و 
بیــدگل گفــت: بخشــنامه بخشــودگی 100 درصــد جرائــم 
ــتان  ــطح اس ــی در س ــور مالیات ــه ادارات ام ــه کلی ــی ب مالیات

اصفهان اباغ شده است.
وی بــا اشــاره بــه تکالیــف و مقــررات جدیــدی کــه از طــرف 
ــه  ــی ب ــن مالیات ــب قوانی ــامی در قال ــورای اس ــس ش مجل
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ابــاغ می  شــود، بیــان داشــت: 
قوانیــن جدیــد گاه تکالیفــی را بــرای مودیــان بــه وجــود آورده 
کــه در ایــن خصــوص الزم اســت مودیــان محتــرم در راســتای 
عدالــت مالیاتــی و شفاف ســازی فعالیت هــای اقتصــادی 

نســبت بــرای تکالیــف قانونــی اقــدام کننــد.
امیــری بــا اشــاره به جایــگاه قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده 

در شفاف ســازی معامــات خاطرنشــان کــرد: متاســفانه 
ــف شفاف ســازی هســتند  برخــی از فعــاالن اقتصــادی مخال
ــه  ــامانه های یکپارچ ــل س ــازی کام ــا فعال س ــم ب و امیدواری
مالیاتــی، وصــول مالیــات بــا عدالــت بیشــتری انجــام شــود.

وی بــا اشــاره بــه جایــگاه دیانــت و تدیــن مــردم شهرســتان 
ــاف  ــای حــل اخت ــگاه هیئت ه ــه جای ــا اشــاره ب کاشــان و ب
ــان داشــت:  ــر در شهرســتان کاشــان بی ــد نظ ــدوی و تجدی ب
ــور  ــازمان ام ــرم س ــس کل محت ــور رئی ــا حض ــم ب امیدواری
ــی  ــکات مالیات ــع مش ــاهد رف ــراه، ش ــت هم ــی و هیئ مالیات

شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل باشــیم.
گفتنــی اســت همزمــان بــا حضــور دکتــر تقوی نــژاد، رئیــس 
ــدان  ــت همــراه، می ــی کشــور و هیئ ــور مالیات کل ســازمان ام
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــتان کاش ــات در شهرس ــان مالی و خیاب

رســید.

از  زعفــران  ملــی  شــورای  عضــو 
صــادرات  درصــدی   26 افزایــش 
ــال  ــه اول امس ــج ماه ــران در پن زعف
خبــر داد و اعــام کــرد: بــرای صــادرات 
حــدود ۴00 تنــی زعفــران در ســال 
جــاری آمــاده هســتیم. البتــه در ایــن 
میــان، همــه کشــورهای همســایه کــه 
می تواننــد از نظــر اقلیمــی زعفــران 
ــرای  ــوه ای ب ــد بالق ــد، تهدی ــد کنن تولی
مهاجــرت خامــوش از طریــق قاچــاق 

ــیار  ــه هوش ــن زمین ــد در ای ــه بای ــتند ک ــی هس ــران ایران ــاز زعف پی
ــیم.  باش

علــی حســینی اظهــار کــرد: در دنیــا حــدود 350 تــن زعفــران مصــرف 
می شــود کــه پتانســیل تولیــد اســتان های خراســان رضــوی و 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــن اس ــدود ۴00 ت ــی ح ــه تنهای ــی ب جنوب
ــزار  ــدود 100 ه ــتان ح ــن دو اس ــاورزی در ای ــاد کش ــار وزارت جه آم
ــار زعفــران کشــت شــده کــه در صــورت عملکــرد ۴ کیلوگرمــی  هکت
کــه حداقــل انتظــار از ایــن اراضــی اســت، می تــوان پیش بینــی کــرد 
کــه امســال بیــش از ۴00 تــن در ایــن دو اســتان تولیــد شــود و بایــد 

ــم.  ــزی کنی ــدازه برنامه ری ــن ان ــه همی ــرای صــادرات ب ب
ــران درنهایــت 60  ــزان مصــرف زعفــران در ای ــان اینکــه می ــا بی وی ب
تــن اســت، افــزود: در شــرایط کنونــی قیمــت زعفــران کاهــش پیــدا 
ــرای از  ــازار ب ــه ب ــال ب ــران امس ــیدن زعف ــر رس ــه منتظ ــرده و هم ک
ســرگیری صــادرات هســتند؛ چــرا کــه فصــل برداشــت ایــن محصول 
ــت های  ــه درخواس ــی ک ــا زمان ــه ت ــود. البت ــاز می ش ــاه آغ از آبان م

ــرد.  ــی ک ــده را پیش بین ــوان آین ــده، نمی ت ــد نیام جدی

عضــو شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان 
 200 حــدود  ســاالنه  اینکــه گرچــه 
تــا 230 تــن زعفــران صــادر شــده، 
بــرای صــادرات ۴00  بایــد خــود را 
ــر  ــه داد: ه ــم، ادام ــاده کنی ــی آم تن
کشــور همســایه ای ماننــد ارمنســتان، 
... کــه  و  افغانســتان  تاجیکســتان، 
داشــته  را  زعفــران  تولیــد  قابلیــت 
باشــند، می تواننــد تهدیــدی بــرای 
ایــران و زعفــران ایرانــی تلقــی شــوند؛ 
چــرا کــه بــا قاچــاق پیــاز زعفــران بــه آنجــا، شــاهد مهاجــرت خاموش 
ایــن گیــاه خواهیــم بــود؛ بنابرایــن بایــد هوشــیار و بیــدار باشــیم کــه 
نگذاریــم ایــن مهاجــرت اتفــاق بیفتــد؛ چــرا کــه در صــورت از بیــن 
ــه ایــن راحتــی آن  رفتــن یــک مزرعــه زعفــران، دیگــر نمی توانیــم ب
ــدم و دیگــر محصــوالت کشــاورزی  ــد گن ــا مانن ــم ی را بازســازی کنی
هــزاران تــن بــذر آن را بــه کشــور وارد کنیــم؛ چــرا کــه وجــود نــدارد. 
ــران توانســت در ســه دهــه گذشــته جــای  ــر ای ــت: اگ حســینی گف
ــد  ــزان تولی ــه می ــی ک ــرد، در حال ــران بگی ــد زعف ــپانیا را در تولی اس
ایــن محصــول در اســپانیا حــدود 30 ســال گذشــته بیــش از 
ــا  ــی ب ــران ایران ــی زعف ــل افزایــش کمــی و کیف ــه دلی ــود، ب ــران ب ای
قیمــت رقابت پذیرتــر نســبت بــه نمونــه اســپانیایی بــود کــه درواقــع 
ســبب ورشکســت شــدن آن شــد و اســپانیا کــه دیگــر توانــی 
ــور  ــه کش ــش را ب ــاز زعفران ــد، پی ــران نمی دی ــا ای ــت ب ــرای رقاب را ب
همســایه یعنــی مراکــش فروخــت و شــاهدیم کــه پــس از 10 ســال 
نتوانســته زمین هــای خــود را بازســازی کنــد و مراکــش بــه یکــی از 

ــت. ــده اس ــل ش ــران تبدی ــی زعف ــد جزئ ــدگان هرچن تولیدکنن

زعفران و تهدیدی به نام »مهاجرت خاموش«نامگذاری میدان و خیابان مالیات در شهرستان کاشان

پاکسان
ــا  ــه ب ــت ک ــران اس ــی در ای ــتی و صنعت ــوینده بهداش ــواد ش ــواع م ــده ان ــان، تولیدکنن ــرکت پاکس ش
ــه  ــون ب ــم اکن ــرب، ه ــان مج ــان و مهندس ــری متخصص ــا به کارگی ــا و ب ــاوری روز دنی ــری از فن بهره گی
ــت  ــتی، فعالی ــوینده و بهداش ــواد ش ــت م ــتاز در صنع ــرکت های پیش ــن ش ــی از موفق تری ــوان یک عن
ــده مــواد  ــوان یکــی از بزرگ تریــن و معتبرتریــن شــرکت های تولیدکنن ــه عن ــوان ب ــد و از آن می ت می  کن

ــرد. ــام ب ــی ن شــوینده بهداشــتی و صنعت
 محصــوالت ایــن شــرکت بــا برندهــای ســپید، رخشــا، گلــی، پــوش، ارکیــد، بــرف، کیمیــا، نســیم، پونــه، 
ســیو، شــبنم، گلنــار و عــروس در ایــران و خــارج از کشــور در دســترس مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد. 
ــا مســئولیت محــدود، در تاریــخ  شــرکت پاکســان در ابتــدا تحــت عنــوان شــرکت تولیــدی پاک کــن ب
13۴1/10/06 تحــت شــماره 8۴93 در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی اســتان تهــران بــه ثبــت 
رســید، ســپس در 30 مهــر ســال 13۴9 بــه شــرکت ســهامی خــاص پاکســان تغییــر یافــت. در ســال 
1358 بــه ســازمان صنایــع ملــی ایــران واگــذار و در ســال 1370 بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــد. در 
شــهریور 1373 بــه شــرکت ســهامی عــام تغییــر یافــت و ســپس در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه 
شــد. شــرکت پاکســان بــا ســال ها تجربــه در زمینــه تولیــد مــواد پاک کننــده و شــوینده، موفــق شــده 

گواهینامه هــای بســیاری را کســب کنــد.

تولید ملی

 قیمت آب کشاورزی
 در ایران چقدر است؟

۱,۲۲۴,۵۱۰ ریال

  گرم طال 

۵,۳۰۵,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱۳,۰۹۲,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم   

۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

 $ ۱,۲۸۹

  اونس جهانی طال 

۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 



هشتبهشت
تشکیل کمیته رسیدگی به مسائل 

ایرانیان خارج از کشور
معــاون قضایــی دادگســتری اســتان اصفهــان از آمادگــی 
تشــکیل کمیتــه ویــژه رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت 
ایرانیــان مقیــم خــارج در زیرمجموعــه کمیتــه حمایــت 
ــت:  ــر داد و گف ــان خب ــرمایه گذاری اصفه ــی از س قضای
ــه مســائل  ــن زمین ــد در ای ــان می توان دادگســتری اصفه
ــرای  ــرار داده و ب ــورد بررســی ق ــی را م ــی و قضای حقوق
ــی  ــازی حقوق ــارج بسترس ــم خ ــان مقی ــور ایرانی حض

انجــام دهــد.
ــتورکار  ــزود: دس ــینی اف ــن حس ــید صالح الدی ــید رش س
رئیــس قــوه قضائیــه در ارائــه بســته قضایــی حمایــت از 
اقتصــاد مقاومتــی در دادگســتری نشــان از توجــه ویــژه به 

ایــن موضــوع اســت.

 وجود ۳۴۰۰ نقطه حادثه خیز 
در جاده های کشور
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ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــای  ــز در جاده ه ــه حادثه خی ــزار و ۴۰۰ نقط ــت: ۳ ه گف
ــد  ــاط بای ــن نق ــرای کاهــش ای ــه ب کشــور وجــود دارد ک

ــالش کــرد.  ت

ــگاه  ــور در دانش ــا حض ــری ب ــم رهب ــام معظ ــرا مق اخی
ــوع  ــم را موض ــات مه ــی از موضوع ــی، یک ــوم انتظام عل
ــد  ــد و تأکی ــگان فرمودن ــات و جانباخت ــش تصادف کاه
کردنــد همــه دســتگاه ها بایــد ســهم خــود را مشــخص 

ــد. کنن
از  تجلیــل  همایــش  در  اشــتری  حســین  ســردار 
قانونمنــد  راننــدگان  و  راکبیــن  ترافیکــی  نمونه هــای 
پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه نیــروی 
ــت  ــردم در امنی ــه م ــن اســت ک ــال ای ــه دنب ــی ب انتظام
ــان در  ــتان اصفه ــزود: اس ــد، اف ــی کنن ــایش زندگ و آس
ــر  ــتان ها قانونمدارت ــام اس ــد از تم ــک بای ــه ترافی عرص
ــه  ــداران در عرص ــل از قانونم ــد؛ تجلی ــگام تر باش و پیش

ــت. ــم اس ــیار مه ــک بس ترافی
ــم و  ــت کنی ــون را رعای ــد قان ــه  بای ــان اینک ــا بی وی ب
ســختگیری های نیــروی انتظامــی بــرای ســالمتی و 
ــش  ــد کاه ــات بای ــزود: تخلف ــت، اف ــردم اس ــت م صح
یابــد و اگــر بــه موتورســواران  ســخت گرفتــه  شــود بــرای 

ســالمتی و آســایش خانوداه هــای آن هاســت.
ســردار اشــتری بــا بیــان اینکــه در 1۰ ســال اخیــر حــدود 
1۰ هــزار نفــر تعــداد جانباختــگان کمتــر شــده، بیــان کــرد: 
از مهرمــاه ســال گذشــته ۴ درصــد تلفــات جــاده ای کمتر 
ــه  ــن زمین ــزایی در ای ــش بس ــز نق ــانه ها نی ــده و رس ش
ــون و ۴۰۰  ــک میلی ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتند.وی ب داش
هــزار راکــب موتورســیکلت در اصفهــان وجــود دارد، اظهــار 
ــز در جاده هــای  ــزار و ۴۰۰ نقطــه حادثه خی داشــت: ۳ ه
ــد  ــاط بای ــن نق ــش ای ــرای کاه ــود دارد و ب ــور وج کش

تــالش شــود.
ــودرور  ــت خ ــن راه صنع ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نیــز بایــد اصــالح شــود و ســطح ایمنــی بایــد افزایــش 
ــتانداردها را  ــن اس ــد کمتری ــا بای ــزود: خودروه ــد، اف یاب

داشــته باشــد.

همکاری اصفهان و ایالت 
بلوچستان پاکستان   

رئیــس مجلــس ایالت بلوچســتان پاکســتان خواســتار 
همــکاری در زمینه هــای علمــی، تبــادل دانشــجو و 
پزشــکی و توســعه همــکاری فرهنگــی بــا اصفهــان شــد 
ــه دانشــجویان  ــن اســت ک ــا ای ــت: درخواســت م و گف
مشــغول  اصفهــان  دانشــگاه های  در  بلوچســتان 
تحصیــل شــوند و همچنیــن ســاخت مــدارس خــاص 
در بلوچســتان از دیگــر درخواســت های مــردم بــه شــمار 

ــی رود. م
راحلــه حمیدخــان درانــی در دیــدار بــا اســتاندار اصفهان 
بــا اشــاره بــه جاذبه هــای فرهنگــی و تاریخــی و رفتــار 
مــردم اصفهــان گفــت: خلــوص خاصــی در رفتــار مــردم 
اصفهــان مالحظــه کــردم و حــس آرامــش عجیبــی در 
تمــام نقــاط شــهر بــه مــن دســت داد و ایــن نــوع رفتار 

بایــد الگــوی مردمــان جهــان باشــد.
ــت  ــه صنع ــتیم ک ــن هس ــتار ای ــا خواس ــزود: م وی اف
ــال داده شــود.  ــا انتق ــه م ــز ب ــان نی گردشــگری اصفه
بــرای  ایالــت  ایــن  اســتاندار  بــا  رابطــه  ایــن  در 
ــد. ــی ش ــادالت مذاکرات ــن تب ــه ای ــازی زمین فراهم س

وی افــزود: تمــام دنیــا باید همزیســتی مســالمت آمیز، 
هنــر، فرهنــگ، خلــوص و زیبایــی و تمیــزی را از 
ــه تمــام  ــران ب ــد و شــما مــردم ای ــاد بگیرن اصفهــان ی
جهــان نشــان دادیــد کــه محتــاج هیــچ کشــور و 
قدرتــی نیســتید و می توانیــد محکــم روی پــای خــود 

ــتید. بایس

  اجرای طرح عید تا عید مهرگان 
در نجف آباد

همزمــان بــا افتتــاح نمایشــگاه تلــکام  2۰17 در راســتای 
اجــرای طــرح عیــد تــا عیــد مهــرگان و بــا هــدف تجلیــل 
ــت  ــه هم ــان، ب ــواده ایش ــهدا و خان ــامخ ش ــام ش از مق
ــه  ــزل شــهید حججــی ب ــان من ــرات منطقــه اصفه مخاب
عنــوان اولیــن منــزل مســکونی در شهرســتان نجف آبــاد 

بــه فیبــر نــوری )FTTH(  تجهیــز شــد.
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یکــی از مشــاغلی کــه می تــوان بــه جرئــت 
ــای  ــه گام ه ــر مدرنیت ــرفت عص ــا پیش ــت ب گف
ــه  داری  ــت، گرماب ــی برداش ــه زوال ــریع و رو ب س

ــت.  اس
ــه ای  ــه گون ــردم ب ــی م ــبک زندگ ــته س در گذش
بــود کــه بســیاری از خانه  هــای شــهری بــه 
ــانی  ــانی، گازرس ــبکه  های آبرس ــود ش ــل نب دلی
محــروم  حمــام  داشــتن  از  برق رســانی  یــا 
ــار  ــت یک ب ــد وق ــر چن ــا ه ــد و خانواده  ه بودن
اســتفاده می  کردنــد؛  از حمام  هــای عمومــی 
امــا ایــن روزهــا بــه دنبــال زندگــی شهرنشــینی 
بســیاری از عــادات زندگــی مــردم تغییــر یافتــه 
ــه  ای دســت کم  ــه هــر خان ــه طــوری ک اســت؛ ب

ــت. ــام اس ــک حم دارای ی
ــه  ــام ب ــت ورود حم ــه کارشناســان قدم ــه گفت ب
ــه  ــه البت ــه 5۰ ســال اســت ک ــک ب ــازل نزدی من
همــه مــردم نمی توانســتند از وجــود ایــن امــکان 
ــن  ــه همی ــوند؛ ب ــد ش ــود بهره من ــازل خ در من
جهــت مــردم آن دوران بقچــه ای می بســتند 
ــور و  ــون و گل سرش ــگ و صاب ــه و لن ــه حول ک
ســفیداب، البســه و... داخلــش بــود و آن را زیــر 

ــد.  ــه می رفتن ــه گرماب ــد و ب ــل می گرفتن بغ
از  بــود؛  مراســمی  نــوع  همــه  حمام هــا  در 
مشــت و مــال دادن و ماســاژ دادن یــا بــه قــول 
ــزان  ــا جشــن گلری ــن ت ــج گرفت ــا قولن قدیمی ه
ــام  ــن حم ــاران؛ همچنی ــا و گرفت ــرای مریض ه ب
ــا آیین هــای خــاص،  کــردن عــروس و دامــاد ب
ــاران  ــادت بیم ــه عی ــزرگان و ب ــد ب ــد و بازدی دی
از  بســیاری  البتــه  حمــام؛  از  پــس  رفتــن 
معامله هــا و نوشــتن قولنامه هــا هــم در حمــام 

می گرفــت. صــورت 
کتــاب  در  جواهــرکالم  علــی  مرحــوم 
در  شــاغالن  ایــران«  تاریخــی  »حمام هــای 
ــر  ــالوه ب ــد: ع ــف می کن ــن توصی ــه را چنی گرماب

اســتاد حمامــی، یــک نفــر بــه نــام »جامــه دار«، 
یــک نفــر بــه اســم »مشــت و مالچــی« و یــک 
نفــر هــم بــه عنــوان »پــادو« در ســربینه حضــور 

ــتند. داش
نمــادی  اصفهــان،  در  تاریخــی  حمام هــای 
ــمار  ــه ش ــران ب ــگ ای ــدن و فرهن ــکوه تم از ش
می رونــد؛ بــه گونــه ای کــه یــک مــورخ فرانســوی 
ــه  ــی ک ــد: در زمان ــود می نویس ــفرنامه خ در س
و  می شــویند  را  خــود  بشــکه  در  اروپائیــان 
یکــی از شــاهزادگان فرانســوی افتخــار می کنــد 
ــت، در  ــرده اس ــام نک ــت، حم ــال اس ــه 5 س ک
شــهرهای اصفهــان و کاشــان حمام هــای بــزرگ 

و باشــکوهی همچــون کاخ وجــود دارد.
 2۰ حمام فعال در اصفهان

 رئیــس اتحادیــه صنف گرمابــه داران، آرایشــگران 
ــا  و پیرایشــگران مردانــه اصفهــان در گفت وگــو ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــای وط ــگار کیمی خبرن
در حــال حاضــر 2۰ حمــام در شــهر اصفهــان 
ــه  ــت: البت ــتند، گف ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش
ــان  ــتان اصفه ــال در اس ــای فع ــداد حمام ه تع

ــداد اســت. ــن تع بیشــتر از ای
ــن تعــداد  ــد کــرد: از ای اصغــر شــجره طوبی تاکی
حمــام فعــال در اصفهــان کــه بیشــتر بــرای 
کاربــری مســافران و گردشــگران عبــوری از ایــن 
شــهر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، همگــی از 
خزینــه بــه نمــره ای تبدیــل شــده اند؛ زیــرا بــرای 
ــه  ــت ک ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــه داران مق گرماب
بخواهنــد یــک حمــام هــزار تــا دو هــزار متــری 
ــورت  ــه ص ــام آور ب ــای سرس ــن هزینه ه ــا ای را ب

ــد.  ــه ای اداره کنن خزین
ــود در  ــای موج ــی حمام ه ــه داد: تمام وی ادام
اصفهــان شــخصی بــوده و بیشــتر آن هــا درگیــر 
ــی، فرســودگی و  ــی چــون تقســیمات ارث مباحث

مجــوز نداشــتن هســتند.   
 تا پایان سال مسئله بهداشت در 

گرمابه ها ساماندهی می شود

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی 
پروانه هــای کســب فعــاالن گرمابــه دار باطــل 
درصــدد  افــزود:  اســت،  بی اعتبــار  و  شــده 
هســتیم تــا بــا کمــک دفتــر بازرســی و نظــارت 
ــه  ــار ب ــی و اخط ــرح نظارت ــتان، ط ــاف اس اصن
گرمابه هــای فعــال در اصفهــان انجــام شــود تــا 
گرمابــه داران عــالوه بــر تــالش بــرای اخــذ پروانه 
ــت در  ــتاندارد بهداش ــت اس ــئله رعای ــرای مس ب

ــد. ــدام کنن ــز اق ــا نی گرمابه ه
ــال  ــای فع ــت: گرمابه ه ــان اش ــجره طوبی بی ش
بهداشــتی  فنــی  اصــول  دارای  اصفهــان  در 
نیســتند؛ البتــه ایــن موضــوع بــه دلیل آن اســت 
کــه ایــن صنــف چنــد ســالی در بالتکلیفــی بــود 
و بــه دلیــل اینکــه تعــداد کمــی از افــراد در ایــن 
شــغل مشــغول بــه فعالیــت هســتند، به تازگــی 
ــگران و  ــف آرایش ــه صن ــه اتحادی ــف ب ــن صن ای
ــالش  ــا ت ــت. م ــده اس ــق ش ــگران  ملح پیرایش
ــت  ــئله بهداش ــال مس ــان س ــا پای ــم ت می کنی

ــم. ــاماندهی کنی ــا را س گرمابه ه
ــال های  ــول س ــه در ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گذشــته 15۰ گرمابــه  دارای پروانــه کســب در 
اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت بودنــد کــه 
ــر شــد  ــه ذک ــل مشــکالتی ک ــه دلی متاســفانه ب
ایــن تعــداد بــه 2۰ گرمابــه رســیده، گفــت: 
روایــت می کننــد زمانــی بیــش از 27۰ حمــام در 
اصفهــان بــوده کــه حــاال تنهــا بقایــای 8۰ حمــام 

ــت. ــده اس ــی مان باق
رئیــس اتحادیــه صنــف گرمابــه داران اصفهــان بــا 
ــای  ــود گرمابه  ه ــان وج ــه همچن ــر اینک ــد ب تاکی
عمومــی در شــهرها و به ویــژه در روســتاها از 
ــدن  ــا مان ــر پ ــد: س ــت، می  گوی ــات اس ضروری
ــی از  ــای دولت ــد حمایت ه ــه، نیازمن ــن حرف ای

ــت. ــئوالن اس ــوی مس س
 وی معمــاری حمام هــای قدیمــی را شــامل 
جلوخــان،  ســربینه، گرم خانــه،  قســمت های 
دانســت  و گلجــام  خزینــه  تــون،  گربــه رو، 
قدیــم  حمام هــای  دوم  فضــای  افــزود:  و 
»گرم خانــه« اســت کــه اغلــب فضایــی ســاده تر 
ــتن و  ــرای نشس ــه هایی ب ــت و گوش ــه اس از بین

دارد. شست وشــو 
وی خزینــه را دیگــر قســمت حمــام عنــوان کــرد 
ــو، در  ــرای شست وش ــک ب ــی کوچ ــه در اتاق ک

ــر روی گلخــن قــرار داشــت.  ــه و ب ــار گرم خان کن
همچنیــن تــون یــا گلخــن، دیگــر قســمت 
حمــام بــود کــه در زیــر تــون مشــعل گازی 
یــا هیــزم افروختــه می شــد و شــخصی بــه 
اســم »تون تــاب« در فواصــل زمانــی منظــم 
بــه وســیله افروختــن هیــزم و ســایر مــواد 
ســوختی در تــون، آب داخــل خزینــه را گــرم نگــه 

می داشــت.
 حمام های قدیمی در اصفهان زیر 

چرخ مدرنتیه مدفون شد
فرهنگــی  میــراث  محقــق  شــاهین ســپنتا، 
اصفهــان، نیــز بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد 
ــی در  ــای تاریخ ــتر حمام ه ــفانه بیش ــه متاس ک
اصفهــان تخریــب یــا بــه مخروبــه تبدیــل شــده 
ــل بی توجهــی مســئوالن  ــه دلی ــن مســئله ب و ای
بــه ایــن آثــار بــود؛ نمونــه بــارز ایــن بی توجهــی 
ــود  ــی« ب ــب »حمــام تاریخــی شــیخ بهای تخری
کــه امــروزه کمتــر اثــری از ارزش هــای معمــاری 
ــت  ــه حکای ــی ک ــت؛ حمام ــده اس ــی مان آن باق
روشــن بــودن و تامیــن گرمــای آن بــا یــک 
ــان اســت و ســال ها نظــر  شــمع مشــهور جهانی
ــه خــود مشــغول  ــان را ب محققــان تاریخــی جه

ــود. ســاخته ب

ــام  ــب »حم ــه داد: تخری ــپنتا ادام ــاهین س  ش
ــت  ــت در پش ــارون والی ــه  ه ــی« در کوچ کرس
مســجد جامــع اصفهــان در جریــان عمــران 
ــر  ــده ب ــه جــا مان شــهری، از دیگــر زخم هــای ب
ــن  ــه ای ــود و هم ــی ب ــای قدیم ــر گرمابه ه پیک
مســائل نشــان دهنده ایــن اســت کــه نتوانســتیم 
ــا را  ــی حمام ه ــاری بعض ــی و معم ارزش تاریخ

حتــی بــا تغییــر کاربــری هــم حفــظ کنیــم. بــه 
گفتــه ایــن محقــق از مهم تریــن گرمابه هــای 
ــام  ــه »حم ــوان ب ــان می ت ــر اصفه ــی دیگ تاریخ
شــاه« در میــدان نقــش جهــان کــه بــه »حمــام 
ــوده و در حــال مرمــت  ــز مشــهور ب ــوی« نی صف
اســت، اشــاره کرد.همچنیــن از دیگــر حمام هــای 
تاریخــی اصفهــان می تــوان بــه »حمــام رهنــان« 
و حمام هــای »جارچــی« در بــاغ قلنــدر، »وزیــر« 
ــه  ــاه علی« در  محل ــرزاق، »ش ــان عبدال در خیاب
ــم،  ــان حکی ــه و حمــام »شــازده« در خیاب جمال
»درب امــام« و »دهنــو« )صفویــه و قاجــار( 

اشــاره کــرد.
 اواخر دوره پهلوی، آغاز کار حمام های 

شخصی
ــه در دوره  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــپنتا ب ــاهین س ش
پهلــوی و اواخــر آن بــا پیشــرفت زندگــی شــهری 
فکــر راه انــدازی حمام هــای شــخصی تحقــق 
یافــت، تاکیــد کــرد: بیشــتر حمام هــای تاریخــی 
ــا  ــده اند و ب ــت ش ــار مرم ــه و قاج در دوره صفوی
عملیــات مرمــت در ایــن حمام هــا، قدمــت 
بعضــی از آن هــا بــه چنــد قــرن پیــش می رســد.

ــد ســال اســت  ــا چن ــار داشــت: تنه ســپنتا اظه
ــن  ــری ای ــر کارب ــر تغیی ــه فک ــئوالن ب ــه مس ک
جارچــی«  »حمــام  مثــال  افتاده انــد؛  ابنیــه 
ــه  ــا« ب ــی آق ــام علی قل ــا »حم ــه ی ــه چایخان ب
اســت.   شــده  تبدیــل  مردم شناســی  مــوزه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه دنی ــی در هم ــای تاریخ حمام ه
حمــام بازســازی می شــود و کمتــر شــاهد تغییــر 

ــتیم. ــا هس ــری آن ه کارب
و  اعصــاب  متخصصــان  تصریــح کــرد:  وی 
روان معتقدنــد حمام هــا بــرای اســتراحت و 
ــتند.  ــبی هس ــای مناس ــی، مکان ه ــز روان تمرک
پیشــنهاد می شــود حمام هــا پــس از مرمــت 
بــه چایخانــه تبدیــل نشــوند؛ بلکــه حمــام باقــی 
بماننــد تــا حــس حمام هــای قدیــم را بــه مــردم 
ــژوه  ــن اصفهان پ ــد.   ای ــه کنن ــت ها ارائ و توریس
ــه  ــه تکامل یافت ــاژدرمانی ک ــت: ماس ــار داش اظه
همــان »مشــت و مــال« خودمــان اســت، یکــی 
از کارهــای مفیــدی اســت کــه می توانــد در 
ــا  ــان انجــام شــود ت ــای تاریخــی اصفه حمام ه
عــالوه بــر درآمدزایــی، ســبب توجــه عمومــی بــه 

ــود. ــم ش ــای مه ــن ابنیه ه ای

گزارش کیمیای وطن از زوال حمام های تاریخی اصفهان

گرمابه  هایی که دیگر گرم نمی  شوند
تنها 2۰ حمام فعال در شهر اصفهان وجود دارد

مدیــر کل فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان در ســومین جلســه 
ــارت کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان  شــورای مه
هــدف مهــم تشــکیل شــورا را هم افزایــی دســتگاه های 
ــی نیســتند،  ــه دارای توانای ــرادی ک ــه اف ــی در کمــک ب اجرای
عنــوان کــرد و گفــت: شــورا بــه دنبــال سیاســتگذاری در امــر 
مهارت آمــوزی در اســتان اســت کــه بایــد نیازســنجی، فرآینــد 

کار و استانداردســازی دوره هــا انجــام شــود.
ابوطالــب جاللــی بــا بیــان اینکــه دیــوار بلنــدی بیــن 
ــر مشــارکت و اســتفاده  دســتگاه های اجرایــی وجــود دارد، ب
همه جانبــه از ظرفیت هــای دســتگاه های اجرایــی تأکیــد 
کــرد و افــزود: اگــر از ظرفیت هــای خالــی بــه نحــو مطلــوب 
بهره بــرداری شــود، اشــتغال خوبــی در همــه حوزه هــا ایجــاد 

می شــود.

در ادامــه مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری اصفهــان نیــز تاکیــد کــرد: محورهایــی کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، شــامل توســعه آموزش هــا در تمــام 
ــوزی،  ــد مهارت آم ــای جدی ــه طرح ه ــژه ب ــام وی ــاد، اهتم ابع
تهیــه محتــوا در حوزه هــای مهارتــی و بازتــاب از طریــق 

صداوسیماســت.
ــتگاه های  ــن دس ــری بی ــل مؤث ــد تعام ــرر ش ــان مق  در پای
اجرایــی صــورت پذیــرد تــا بــا سیاســتگذاری واحــد بتــوان از 

ــات اســتفاده کــرد. همــه امکان
ــه جامعــه هــدف و ترغیــب   همچنیــن اطالع رســانی ویــژه ب
واحدهــای پذیرنــده از طریــق شهرســتان های صنعتــی انجــام 
ــه  ــی در زمین ــی خوب ــد اثربخش ــورا بتوان ــن ش ــا ای ــود ت ش

اشــتغال داشــته باشــد.

رئیــس کمیســیون تجــارت و ارتباطــات اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــک، قاچــاق کاال  ــز رشــد صــادرات، تجــارت الکترونی ــت: مرک گف
و قطــار پرســرعت اصفهــان - تهــران، ۴ محــور اصلــی کمیســیون 
تجــارت اتــاق بازرگانــی اصفهــان اســت کــه بــا همــکاری 

کمیته هــای تخصصــی دنبــال می شــود.
مســعود گلشــیرازی تصریــح کــرد: موضــوع یکسان ســازی نــرخ 
ارز نیــز منتفــی شــد و دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه معــاون ارزی 
بانــک مرکــزی در نشســت تخصصــی در اتــاق ایــران اعــالم کــرد 
کــه االن جابه جایــی پــول، امــری دشــوار اســت؛ درســت اســت 
ــل و  ــی نق ــی در حــوزه بانک ــاده، ول ــاق افت ــر اتف ــه ظاه برجــام ب
انتقــاالت بــا مشــکل روبه روســت و  یکسان ســازی نــرخ ارز 
ــد از  ــزی نمی توان ــک مرک ــه بان ــت ک ــد داش ــی خواه پیامدهای
عهــده آن برآیــد و ســرمایه گذاران بایــد در برنامه ریزی هــای 

ــه ایــن مســئله توجــه ویــژه داشــته باشــند.   اقتصــادی خــود ب
ــن جلســه  ــات و ارتباطــات در ای ــاوری اطالع ــه فن مســئول کمیت
ــه  ــه کســب و کار ب ــازار و جامع ــت ب ــه وضعی ــا توجــه ب ــت: ب گف
ــک،  ــارت الکترونی ــروه تج ــه کارگ ــد روی س ــد بای ــر می رس نظ
ــای  کارگــروه صــادرات نرم افــزار و کارگــروه کســب و کارهــای نوپ

ــم. ــری بگیری ــا نتیجــه بهت ــم ت ــک کار کنی الکترونی
مجیــد کرباســچی افــزود: در موضــوع تجــارت الکترونیــک بایــد بــه 
نهادینــه شــدن آن در صنعــت ادامــه دهیــم و در کســب و کارهــای 

الکترونیــک هــم بحــث لجســتیک و قوانیــن مطــرح اســت.
بــدی  اتفــاق  اســتارت آپ ها  حــوزه  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــد  ــده 8۰ درص ــث ش ــه باع ــه 7۰ رخ داده ک ــان ده ــرای جوان ب
ــرمایه های  ــد و س ــه نرس ــه نتیج ــران ب ــتارت آپ ها در کل ای اس

ملــی از دســت بــرود. 

ــد از  ــس از بازدی ــر پ ــرق توانی ــع ب ــی توزی ــاون هماهنگ مع
ــات  ــوادث و اتفاق ــپاچینگ و ح ــمیع، دیس ــامانه های س س
121، شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان را الگــوی مناســبی بــرای 
دیگــر شــرکت های توزیــع عنــوان کــرد و گفــت: در مباحــث 
فنــی گام هــای بزرگــی برداشــته شــده و بــا انتقــال دانــش و 
تجربیــات بــه دیگــر شــرکت های توزیــع مســیر برق رســانی 

ــوار می شــود. ــان هم ــرای مشــترکان و متقاضی ب
محمــود حقی فــام ایجــاد نــوآوری در صنعــت بــرق را 
مهــم عنــوان کــرد و گفــت: بایــد اتــاق فکــری در هــر حــوزه 
بهره بــرداری، مهندســی، مالــی و خدمــات مشــترکان و 
منابــع انســانی ایجــاد شــود و ایده هــا و پیشــنهادهای افــراد 
ــا  ــات ب ــه تجربی ــا ارائ ــرد ت ــرار گی مــورد بررســی و واکاوی ق
پوشــش بیشــتری در اختیــار شــرکت های توزیــع قــرار 

ــرد. گی
را  توزیــع  شــرکت های  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی  وی 
کاهــش قیمــت تمام شــده فرآیندهــا برشــمرد و تاکیــد کــرد: 
فقــدان الگــوی مناســب در بخــش ســرمایه گذاری داخلــی و 

ــک معضــل اســت.  ــع ی خارجــی در شــرکت های توزی
ــش  ــای ال ای دی کاه ــع المپ ه ــه داد: توزی ــام ادام حقی ف
مصــرف را بــه دنبــال دارد؛ ولــی بــا توجــه بــه کمبــود منابــع 
ــرمایه گذارانی  ــال س ــه دنب ــد ب ــع، بای ــش توزی ــی در بخ مال
باشــیم تــا بتواننــد در ایــن زمینــه شــرایط مناســبی را بــرای 

ــد. ــن شــرکت ها ایجــاد کنن ای
وی تصریــح کــرد: مقاوم ســازی و بررســی شــرایط بحرانــی 
از وظایــف اصلــی شــرکت های توزیــع اســت و بایــد احتمــال 

مخاطــرات طبیعــی و غیرطبیعــی پیش بینــی شــود.

 رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان نائیــن 
ــی  ــع ییالق ــرای دام در مرات ــز، چ ــل پایی ــاز فص ــا آغ ــت: ب گف
ــل  ــه عم ــای ب ــا هماهنگی ه ــیده و ب ــان رس ــه پای ــیر( ب )سردس
ــا اواســط  ــع خــارج شــده و ت آمــده، تمامــی دام هــا از ایــن مرات

ــوند. ــیر( می ش ــالقی )گرمس ــع قش ــاه وارد مرات ــان  م آب
ــرا و  ــت چ ــروژه مدیری ــرای پ ــزود: اج ــی اف ــی انارک ــوان لوک کی
ــوان اقــدام حفاظتــی مهــم در ایجــاد تعــادل  ــه  عن ــرل دام ب کنت
ــت های  ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ــوده و ب ــرح ب ــع مط دام و مرت

ــرار دارد. ــتورکار ق ــردی در دس راهب
ــا هــدف حفــظ پوشــش گیاهــی و منابــع پایــه  وی ادامــه داد: ب
)آب و خــاک( و فراهــم شــدن بســتری مناســب بــرای تجدیــد 
حیــات گیاهــان مرتعــی و جلوگیــری از تخریــب و ارتقــای 
ــروژه مدیریــت چــرا  اکوسیســتم عرصه هــای طبیعــی، اجــرای پ

از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه بــه جدیــت دنبــال و اجــرا 
می شــود.

وی افــزود: بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل چــرا در مراتــع 
قشــالقی )گرمســیر( و بــه منظــور بهره بــرداری اصولــی و بهینــه 
ــتای  ــه و در راس ــررات مربوط ــن و مق ــب قوانی ــع و حس از مرات
ــد از  ــرداران بای ــداران و بهره ب ــی دام ــروژه، تمام ــن پ ــرای ای اج
ورود زودهنــگام احشــام و دام و همچنیــن دام مــازاد بــر ظرفیــت 
ــه  ــداری ب ــای مرتع ــا طرح ه ــرا ی ــه چ ــده در پروان پیش بینی ش

ــد. ــودداری کنن ــع خ مرات
لوکــی تأکیــد کــرد: در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف از قوانیــن 
ــا متخلفــان طبــق  ــه چــرای دام در مراتــع ب و مقــررات مربــوط ب
ــه مراجــع قضایــی،  ــا معرفــی ب ــار خواهــد شــد و ب مقــررات رفت

ــود. ــار می ش ــل و بی اعتب ــان باط ــرداری آن ــه بهره ب پروان

 همکاری نداشتن دستگاه های اجرایی 
مانع اشتغال است
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ــه شــهر گلشــهر گفــت: آب گلشــهر  ــاره آبرســانی ب ــگان درب ــر آبفــای گلپای مدی
ــه  ــا توج ــته ب ــال  گذش ــه در۴ س ــود ک ــن می ش ــاه تامی ــه چ ــق 5 حلق از طری
بــه خشــکی هــوا و کاهــش بارندگــی، 2 حلقــه از ایــن چاه هــا خشــک شــد و 
مجبــور بــه حفــر چــاه جدیــد و تجهیــز دیگــر چاه هــا شــدیم و نیــز آبدهــی یکــی 
دیگــر از ایــن چاه هــا از 2۰ لیتــر بــه ۳ لیتــر کاهــش یافــت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه عملیــات طــرح آبرســانی بــه گلشــهر در دســتورکار قــرار دارد. بــا اجــرای 15 

ــه گلشــهر نیــز مهیــا می شــود. ــده امــکان آبرســانی ب کیلومتــر باقی مان
ناصــر دهقانــی دربــاره چگونگــی تامیــن آب شهرســتان گلپایــگان گفــت: تامیــن 
آب در شهرســتان گلپایــگان در تصفیه خانــه آب گلپایــگان صــورت می گیــرد 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان اصفه ــه آب در اس ــن تصفیه خان ــه، دومی ــن تصفیه خان و ای

می آیــد. 
وی بــا اشــاره بــه صــرف هزینــه 2۴9 میلیــارد ریالــی جهــت طــرح آبرســانی بــه 

ــه  ــر ثانی ــر ب ــا ظرفیــت ۳۳۰ لیت ــگان ب ــه آب گلپای ــزود: تصفیه خان ــگان اف گلپای
بــه روش تصفیــه متعــارف در حــال حاضــر آب شــهرهای گلپایــگان، گوگــد و 12 
روســتای شهرســتان را تامیــن می کنــد. جهــت آبرســانی بــه شــهرهای گلپایــگان 
و گوگــد نیــز ۳۴ کیلومتــر خــط انتقــال آب بــا قطرهــای ۳۰۰، ۴۰۰ و 6۰۰ میلیمتــر 

اجــرا شــد.   
مدیــر آبفــای گلپایــگان درخصــوص اجــرای شــبکه فاضــالب در ایــن شهرســتان 
ــت  ــاد اجــرای آن مســتلزم دریاف ــه زی ــه هزین ــه ب ــا توج ــرح ب ــن ط ــت: ای گف
بودجــه کالن از دولــت اســت کــه بــا توجــه بــه مشــکالت فعلــی امــکان واگــذاری 
بودجــه ایــن طــرح میســر نیســت؛ لــذا شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان  
ــی از  ــن مال ــتفاده از روش تامی ــا اس ــالب ب ــای فاض ــرای طرح ه ــدد اج درص
طریــق  تبصــره ۳ و روش بیــع متقابــل اســت کــه ایــن کار نیــز بایــد بــا همــکاری 
ــی ــی عملیات ــش خصوص ــردم و بخ ــارکت م ــتان و مش ــهر شهرس ــورای ش  ش

 شود.
ــس از  ــرب پ ــت آب ش ــش کیفی ــه افزای ــاره ب ــا اش ــگان ب ــای گلپای ــر آبف مدی
بهره بــرداری از تصفیه خانــه آب گفــت: پیــش از بهره بــرداری از تصفیه خانــه 
تنهــا مشــکل موجــود در بحــث آب، ســختی آب بــود کــه بــا افتتــاح و 
بهره بــرداری از تصفیه خانــه آب، ایــن مشــکل هــم مرتفــع شــد و اینــک 

شــهروندان از آب شــرب بــا کیفیــت عالــی بهره منــد هســتند.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

برای اولین بار در ایران و خاورمیانه 
 تولید گرده با قطر 25۰ میلیمتر 

در ذوب آهن 
تولیــد گــرده بــا قطــر 25۰ میلیمتــر بــه همــت 
ــار در  ــرای اولیــن ب تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان ب

ایــران و خاورمیانــه صــورت گرفــت. 

سرپرســت کارگاه نــورد 65۰ ذوب آهــن اصفهــان کــه 
محــل تولیــد ایــن گــرده اســت، گفــت: ایــن مقطــع 
بــا توجــه بــه نیــاز بازارهــای داخلــی و صادراتــی و بــا 
تــوان مهندســی تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان بــرای 
ــد  ــه طراحــی و تولی ــران و خاورمیان ــار در ای ــن ب اولی

شــده اســت. 
یوســف زاده ظرفیــت تولیــد گــرده بــا قطــر 25۰ 
ــرد و  ــان ک ــال بی ــن در س ــزار ت ــری را ۴۰۰ ه میلیمت
ــف از  ــع مختل ــع در صنای ــن مقط ــت: ای ــار داش اظه
جملــه صنایــع خودروســازی، فــوالدی، تولیــد لولــه، 
شــافت های بــا قطــر زیــاد و بــه طــور کلــی در تولیــد 

ــرد دارد.  ــی کارب ــات نهای قطع
ــز در  ــش از 25۰ را نی ــر بی ــا قط ــرده ب ــد گ وی تولی

دانســت.   امکان پذیــر  ذوب آهــن 

 ثبت اولین وقف جشن غدیر 
در کاشان 

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــت اداره اوق سرپرس
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــف ی ــت: وق ــان گف کاش
توســط واقفــان نیک اندیــش در روســتای وادقــان 
بــرای برپایــی جشــن عیــد غدیــر بــه عنــوان نخســتین 
ــدی  ــد. مه ــت ش ــان ثب ــوزه در کاش ــن ح ــه ای موقوف
حافظیــان اظهــار داشــت: ارزش ایــن زمیــن مزروعــی 
کــه توســط ابوالفضــل و فاطمــه فالحیــان وقــف شــده، 
بیــش از 2 میلیــارد و 5۰۰ میلیــون ریــال بــرآورد شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بیشــترین موقوفات در کاشــان 
بــا نیــات روضه خوانــی و عــزاداری امــام حســین)ع( 
ــا  ــش ب ــان نیک اندی ــن واقف ــف ای ــت: وق ــت، گف اس
ــرای دیگــر  ــد ب ــز می توان ــر نی ــد غدی نیــت جشــن عی
ــازی  ــان الگوس ــهر کاش ــر در ش ــان خی ــان و بانی واقف
شــود تــا در ایــن حــوزه نیــز موقوفاتــی بــه ثبت برســد.

 طرح آبیاری تحت فشار 
در چغاد شهرضا

رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان شــهرضا گفت: 
ــار  ــطح 2۰ هکت ــپ( در س ــره ای )تی ــاری قط ــروژه آبی پ
بــرای کشــت ذرت و صیفی جــات بــا هزینــه یــک هــزار 
و 717 میلیــون ریــال در منطقــه چغــاد مزرعــه فرمانیــه 

ــرداری رســید. ــه بهره ب اجــرا شــد و ب
ــاری  ــروژه آبی ــرای پ ــن از اج ــی همچنی ــا تاک عبدالرض
تحــت فشــار در منطقــه چغــاد شــهرضا خبــر داد و افزود: 
ــاری و  ــان آبی ــش راندم ــتای افزای ــروژه در راس ــن پ ای

ــد محصــوالت کشــاورزی اجــرا شــده اســت. تولی

 معارفه شهرداران نوش آباد 
و سفیدشهر 

ــدگل  ــع آران و بی ــاد و سفیدشــهر از تواب شــهرداران نوش آب
ــتان  ــئوالن شهرس ــی از مس ــدار و جمع ــور فرمان ــا حض ب

ــی شــدند. معرف
آییــن معارفــه محمــود اشــرفی، شــهردار نوش آبــاد و 
مهــدی قنایــی مقــدم، شــهردار جدیــد سفیدشــهر از توابــع 
ــدار و جمعــی از  ــا حضــور فرمان آران و بیــدگل سه شــنبه ب

ــزار شــد. ــدگل برگ مســئوالن شهرســتان آران و بی

جاده دیزیچه نیاز به ایمن سازی دارد

A.Kiani@eskimia.ir
احمدرضا کیانیگروه اصفهان

سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مبارکــه در جلســه کارگــروه 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــک شهرســتان مبارک ــل و ترافی ــل و نق حم
عضــو شــورای  دســتگاه های  بیــن  همــکاری  و  تعامــل 
ترافیــک گفــت: متاســفانه در ماه هــای اخیــر شــاهد تصادقات 
ــن  ــور بروج ــه مح ــا از جمل ــی از محور ه ــددی در بعض متع
ــا همــکاری دســتگاه های  ــم کــه الزم اســت ب مجلســی بودی
ــرای آرام ســازی و ایمن ســازی جاده هــا  ــع ب ــط و صنای ذی رب

اقــدام شــود.
جــواد ســلطانی گفــت: حــل معضــالت و مســائل ترافیکــی 
نیــاز بــه همدلــی و همــت دارد کــه رفــع مشــکالت و گره هــای 
ترافیکــی شهرســتان بایــد در دســتورکار اعضــای شــورا قــرار 

گیــرد. 
وی بــا اشــاره بــه معضــالت جــاده ســاحلی دیزیچــه افــزود: 
متاســفانه ایــن محــور نیــز باعــث ایجــاد معضــالت ترافیکــی 
ــع  ــهرداری ها و صنای ــت ش ــه الزم اس ــده ک ــتان ش در شهرس
ــور   ــن مح ــازی ای ــل و ایمن س ــداث پ ــازی، اح ــرای آزادس ب

اقــدام کننــد.

 مشاوران شهردار اصفهان 
منصوب شدند

ــاور در  ــه ای، 5 مش ــکام جداگان ــی اح ــوروزی ط ــدرت هللا ن ق
ــر خــود منصــوب کــرد. دفت

ایــن زمینــه غالمرضــا کیهان پــور و منوچهــر مــرادی  در 
بــه عنــوان مشــاور شــهردار اصفهــان و ســید علیرضــا 
ــور  ــان در ام ــهردار اصفه ــاور ش ــوان مش ــه عن ــادی ب خاتون آب

و مســاجد منصــوب شــدند. هیئت هــای مذهبــی 
ــعرباف را در  ــواد ش ــری ج ــم دیگ ــان در حک ــهردار اصفه  ش
ســمت مشــاور عالــی خــود انتخــاب و حســین زمانــی را بــه 

ــوان مشــاور حقوقــی خــود منصــوب کــرد. عن
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،،
روایــت می کننــد زمانــی بیــش از 270 
حمــام در اصفهــان بــوده کــه حــاال 
تنهــا بقایــای 80 حمــام باقــی مانــده 

اســت
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کوتاه اخبار 

 طرح ملی »با هم بخوانیم« 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیــر کل نهــاد کتابخانه هــای چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: بــا آغــاز ســال تحصیلــی طــرح ملــی »بــا هم 
بخوانیــم« در کتابخانه هــای چهارمحــال و بختیــاری 

اجــرا می شــود. 
ــا  ــن طــرح ب ــار داشــت: ای ــدم اظه فرهــاد خلیل مق
آغــاز ســال تحصیلــی در کتابخانه هــای مناطــق 
عشــایری و روســتایی آغــاز شــده و تــا پایــان ســال 

ــه دارد. ــی ادام تحصیل
وی بــا بیــان اینکــه دوره آموزشــی بــرای کتابــداران 
ــا  ــرح »ب ــزود: در ط ــده، اف ــزار ش ــق برگ ــن مناط ای
هــم بخوانیــم« کــودکان و نوجوانــان، کتاب هایــی را 
ــا هــم می خواننــد و ســپس در مســابقه ای کــه از  ب
ــرکت  ــود، ش ــزار می ش ــا برگ ــاد کتابخانه ه ــرف نه ط

می کننــد.
و  چهارمحــال  کتابخانه هــای  نهــاد  کل  مدیــر 
ــد  ــان می ده ــی ها نش ــرد: بررس ــان ک ــاری بی بختی
ــه  ــی را ک ــد خأل های ــن طــرح می توان ــه اجــرای ای ک
ــگ  ــد و در توســعه فرهن ــران کن وجــود داشــته، جب
ــذار باشــد. ــز تأثیرگ مطالعــه در مناطــق محــروم نی

برگزاری کارگاه اوتیسم در کرمان 
ــان  ــل گواشــیر کرم کارگاه ســه روزه اوتیســم در هت

در حــال برگــزاری اســت. 
ایــن کارگاه آموزشــی »مداخــات حســی در اختــال 
طیــف اوتیســم« بــه منظــور آشــنایی، پیشــگیری و 
درمــان ایــن بیمــاری بــه همــت بهزیســتی کرمــان 

در حــال برگــزاری اســت.
گفتنــی اســت اوتیســم نوعــی اختــال رشــدی 
کامــی  و  ارتباطــی  رفتارهــای  بــا  کــه  اســت 
ــن  غیرطبیعــی مشــخص می شــود و نشــانه های ای
اختــال در ســال های اول عمــر بــروز می کنــد و 

علــت اصلــی آن، ناشــناخته اســت.

اعضای بدن مرد 33 ساله یزدی 
اهدا شد 

ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــی معاون ــط عموم رواب
پزشــکی یــزد گفــت: اهــدای اعضــای علیرضــا 
قربانــی 33 ســاله اهــل تهــران ســاکن شهرســتان 
بخــش  در  مغــزی  عارضــه  اثــر  بــر  یــزد کــه 
ــتری  ــون بس ــتان رهنم ــژه بیمارس ــای وی مراقبت ه
ــواده ایشــان انجــام  ــار و فــداکاری خان ــا ایث ــود، ب ب

ــد.  ش
ــواده،  ــت خان ــا رضای ــدام خداپســندانه ب ــن اق در ای
ــهید  ــتان ش ــر در بیمارس ــن ایثارگ ــدن ای ــای ب اعض
صدوقــی و بیمارســتان نمــازی شــیراز نجات بخــش 

جــان هموطنــان شــد.

 اولین زایمان در آب 
در چهارمحال و بختیاری 

ــت:  ــهرکرد گف ــر)س( ش ــتان  هاج ــس بیمارس رئی
ــن زایمــان در آب، در  بیمارســتان  هاجــر)س(  اولی

ــت. ــت صــورت گرف ــا موفقی شــهرکرد ب
ــا اجــرای برنامــه تحــول  ــی افــزود: ب قاســم رمضان
نظــام ســامت و بهســازی بخــش زایمــان، بخــش 
ایــن مرکــز آموزشــی و درمانــی تعمیــر،  لیبــر 
ــرادی  ــان انف ــای زایم ــه اتاق ه ــز ب ــازی و مجه بهس

ــد. ــان در آب ش ــاق زایم ــک ات و ی
رمضانــی در بیــان جزئیــات ایــن خبــر اضافــه کــرد: 
مــادر بــاردار ۲۷ ســاله ای بــه منظــور انجــام زایمــان 
طبیعــی در آب بــه ایــن بیمارســتان مراجعــه و 
اعــام آمادگــی کــرد و بــا توجــه بــه تجربــه دو مــورد 
ــان  ــت زایم ــن، درنهای ــش از ای ــی پی ــان طبیع زایم

ــا موفقیــت انجــام شــد. وی ب

برداشت زرشک کوهی در بافت 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان بافــت 
گفــت: برداشــت زرشــک کوهــی در ایــن شهرســتان 

ــاز شــده اســت.  آغ
فریبــرز امام بخــش، رئیــس منابــع طبیعــی بافــت 
ــت آب  ــل موقعی ــه دلی ــت ب ــتان باف ــت: شهرس گف
ــاعد،  ــب و مس ــرایط مناس ــوب و ش ــی مطل و هوای
بــه شــمار  انــواع گونه هــای گیاهــی  رویشــگاه 

ــی رود. م
گیاهــی،  گونه هــای  ایــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
درختچــه زارچ یــا زرشــک کوهــی اســت که برداشــت 

ــت. ــده اس ــاز ش آن آغ

افسردگی، شایع ترین اختالل روانی 
در یزد 

ــاد  ــی و اعتی ــی اجتماع ــامت روان ــروه س ــر گ مدی
ــردگی  ــال افس ــزد اخت ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــوان  ــزد عن ــی در ی ــاالت روان ــایع ترین اخت را از ش

کــرد. 
ــی  ــازمان جهان ــت: س ــزادی گف ــادی فرح محمده
ــر اســاس اولویت هــای ایــن  بهداشــت هــر ســال ب
ــتر  ــه بیش ــت توج ــعاری را جه ــان ش ــوزه در جه ح
ــد  ــاب می کن ــه انتخ ــردم جامع ــتگذاران و م سیاس
کــه شــعار انتخابــی ســال جــاری »ســامت روان در 

ــت. ــط کار« اس محی
از  را  افســردگی  اختــال  مســئول  مقــام  ایــن 
شــایع ترین اختــاالت روانــی در یــزد برشــمرد 
ــش  ــه و پیمای ــاس مطالع ــر اس ــرد: ب ــح ک و تصری
روان در کشــور در ســال ۱3۹۴،  ملــی ســامت 
حــدود ۲۸ درصــد از افــراد ۱۵ تــا ۶۴ ســاله ایرانــی 
از یکــی از اختــاالت روانــی رنــج می برنــد کــه 
شــایع ترین آن هــا بیمــاری افســردگی بــود و حــدود 
ــبی  ــان مناس ــده درم ــاران شناسایی ش ــوم بیم دوس
نیــز جــزء  یــزد  اســتان  نگرفته انــد؛ همچنیــن 
اســتان های بــا شــیوع بــاال و نیازمنــد مداخلــه 

ــت. ــده اس ــی ش ارزیاب

از  یکــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال  اســتان 
ــز کشــور در گذشــته  ــر آب و آبخی اســتان های پ
بــه شــمار می رفتــه و حــدود ۱۰ درصــد آب کشــور 
ــه  ــرده اســت. در حــال حاضــر ب ــن می ک را تامی
واســطه کمبــود منابــع آب و خشــک شــدن 
از  یکــی  آب  و چاه هــا،  قنات هــا، چشــمه ها 

ــت. ــده اس ــردم ش ــی م ــای اصل دغدغه ه
ــش  ــطه کاه ــه  واس ــته ب ــال های گذش ــی س ط
از  بســیاری  خشکســالی،  وقــوع  و  بــارش 
چاه هــای آب اســتان و چشــمه ها و قنات هــا 
خشــک  شــده اســت. بســیاری از کشــاورزان و 
باغــداران ایــن اســتان در حــال حاضــر مشــکل 
ــه علــت  آب دارنــد و شــغل بســیاری از آن هــا ب

ــت.  ــاده اس ــر افت ــه خط ــود آب ب نب
بســیاری از مــزارع کشــاورزی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بــه  واســطه نبــود آب از زیــر کشــت 
خانه نشــین  بســیاری  کشــاورزان  و  خــارج  

شــده اند.
خشکســالی هــر ســال در چهارمحــال و بختیاری 
در حــال افزایــش اســت و  کمبــود منابــع آب در 

ایــن اســتان هــر ســال بحرانی تــر می شــود.
 باغ ها و مزارع کشاورزی در این استان 

با کمبود منابع آب روبه رو شده است
یکــی از کشــاورزان شــهر فرخ شــهر در گفت وگــو 
ــالی و  ــه خشکس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــا مه ب
کاهــش بارش هــا موجــب ایجــاد خســارات 
ــار  ــده، اظه ــاورزی ش ــش کش ــیاری در بخ بس

داشــت: باغ هــا و مــزارع کشــاورزی در ایــن 
اســتان بــا کمبــود منابــع آب روبــه رو شــده 

ــت. اس
رحمــت هللا موســوی عنــوان کــرد:  کمبــود آب در 

ایــن اســتان بســیار وخیــم شــده اســت.
وی ادامــه داد: بســیاری از مــزارع کشــاورزی از 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــده اند و ب ــارج ش ــت خ ــر کش زی
ــان متوجــه می شــویم  باغ هــا و مشــاهده درخت
ــیر  ــد و در مس ــته را ندارن ــبزی گذش ــه سرس ک

ــد. ــرار گرفته ان ــدن ق ــک ش خش

موســوی بیــان کــرد: قــرار دادن تانکر هــای 
توســط  باغ هــا  در  آب  ذخیــره  بی شــمار 
ــدن  ــک ش ــری از خش ــرای جلوگی ــداران ب باغ
درختــان، خــود بیانگــر وضعیــت بحرانــی آب در 

ــت. ــه اس ــن منطق ای

 خشکسالی بیش از ۶۵ درصد 
مساحت چهارمحال و بختیاری 

مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری در 
ایــن زمینــه اظهــار داشــت: بیــش از ۶۵ درصــد 
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــاحت اس مس
ــه  ــدید مواج ــیار ش ــدید و بس ــالی ش خشکس
شــده اســت کــه ایــن وضعیــت در نیمــه جنوبــی 
ــده می شــود. ــوب غــرب اســتان دی ــژه جن به وی

کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  پارســا  شــاهرخ 
ــی  ــز مل ــوی مرک ــده از س ــار ارائه ش ــق آم مطاب
ســازمان  بحــران  مدیریــت  و  خشکســالی 
هواشناســی کشــور کاهــش بــاران در ســال 
زراعــی ۹۶-۹۵ موجــب شــد تــا اســتان از نظــر 
ــک  ــتان های خش ــزو اس ــارش ج ــدی ب رتبه بن

ــرد. ــرار بگی ــور ق کش
وی عنــوان کــرد: ۶۵ درصــد اســتان دچــار 
خشکســالی شــدید و ۲۰ درصــد اســتان دچــار 
خشکســالی متوســط اســت و میــزان بــارش در 
کل اســتان نســبت بــه میانگیــن بلند حــدود ۱۷ 

ــارش معمــول اســت. ــر از ب درصــد کمت
ــاری  ــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختی مدی
ادامــه داد: برداشــت بی رویــه آب هــای زیرزمینی 
ســبب فرونشســت زمیــن و آســیب های دائمــی 
بــه مخــازن زیرزمینــی و کاهــش دائمــی حجــم 
ــه  ــده ک ــی ش ــفره های آب زیرزمین ــری س آبگی
امــکان ترمیــم آن در آینــده حتــی در دوره هــای 

پربــاران نخواهــد بــود.

 کاهش ۴۰ درصدی آب چشمه ها و 
قنات های استان چهارمحال و بختیاری

مدیــر آب و خــاک و امــور اراضــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: منابــع 
آب در چهارمحــال و بختیــاری کاهــش شــدیدی 
ــرد: در  ــوان ک داشــته اســت.طاهر نوربخــش عن
ــتان  ــمه های اس ــا و چش ــر قنات ه ــال حاض ح

حــدود ۴۰ درصــد کاهــش آبدهــی داشــته اند.
وی اظهــار داشــت: طــی دو ســال گذشــته 
۲۰۰ قنــات در ایــن اســتان خشــک شــده و 
قنات هــای دیگــر اســتان نیــز بــا کاهــش ۴۰ تــا 

۵۰ درصــدی آب مواجــه بــوده اســت.
مدیــر آب و خــاک و امــور اراضــی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری ادامــه 
داد: کاهــش بــارش بــرف در ســال گذشــته، 
ــاری  خشکســالی در اســتان چهارمحــال و بختی

ــت. ــرده اس ــدید ک را تش
در  دولــت  حمایت هــای  کــرد:  تاکیــد  وی 

ــن در  ــاری نوی ــزات آبی ــعه تجهی ــتای توس راس
اراضــی کشــاورزی از مهم تریــن اقدامــات در 
مبــارزه بــا خشکســالی و کم آبــی در اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری اســت. 
کشــاورزی  بخــش  کارشناســان  از  یکــی 
ــت:  ــه گف ــن زمین ــاری در ای ــال و بختی چهارمح
خشکســالی و کاهــش بارش هــا موجــب شــده 
کــه بســیاری از دشــت های اســتان از زیر کشــت 
خــارج و بــه کانــون گــرد و غبــار محلــی تبدیــل 
شوند.رشــید شــاهرخ ادامــه داد: دشــت های 
شــهرکرد و بروجــن از مهم تریــن دشــت های 
اســتان هســتند کــه هم اکنــون بــه علــت کمبــود 
منابــع آب بــه کانــون گــرد و غبــار تبدیــل شــده اند 

ــد. ــدید  می کنن ــوا را تش ــی ه و آلودگ
و  چهارمحــال  در  بیابان زایــی  داد:  ادامــه  وی 
ــد در  ــت و بای ــش اس ــال افزای ــاری در ح بختی
صرفه جویــی  زیرزمینــی  آب  منابــع  مصــرف 

ــود. ش

ــت:  ــان، گف ــاد کشــاورزی شهرســتان کرم ــر جه مســعودی، مدی
بــا توجــه بــه شــروع فصــل کشــت محصــوالت زراعــی و ســال 
زراعــی جدیــد و بــر اســاس اســتعدادها و پتانســیل های بالقــوه 
و بالفعــل موجــود بــرای کشــت محصــوالت در منطقــه شــهداد، 
کشــت ســیر از اوایــل مهرمــاه آغــاز می شــود و انتظــار مــی رود 

ــاه ادامــه داشــته باشــد. ــا نیمــه اول آبان م ت
وی گفــت: ایــن محصــول بــا توجــه بــه توصیه هــای آموزشــی و 
ترویجــی و لــزوم توجــه جــدی بــه بحــث کشــت های جایگزیــن 
و گســترش گیاهــان دارویــی بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــه  ــار ب ــطح ۲۴۰ هکت ــته از س ــی گذش ــال زراع ــه در دو س منطق
ــت  ــری در جه ــود گام مؤث ــه خ ــیده ک ــار رس ــطح ۶۱۷ هکت س
محرومیت زدایــی و افزایــش تــوان مالــی کشــاورزان بــوده 

اســت.

وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه پیش بینــی می شــود 
ــه  ــه ب ــن منطق ــر کشــت ســیر در ای ــی ســطح زی در ســال زراع
ــد،  ــدی برس ــد ۲۰ درص ــا رش ــار ب ــا ۷۴۰ هکت ــر ب ــطحی براب س
افــزود: کشــت ســیر بــه طــور متوســط روزانــه ۵۰۰ نفــر را مشــغول 
بــه کار خواهــد کــرد کــه برداشــت بــرای ۱۵ فروردیــن ســال ۹۷ و 
بــه طــور متوســط عملکــردی بالــغ بــر ۴۵ تــن محصــول در هــر 
ــه بازارهــای  ــه ب ــاده ارائ ــه آم ــی خواهــد شــد ک ــار پیش بین هکت

ــی و خارجــی اســت. داخل
مســعودی گفــت: از مهم تریــن مشــکات کشــت ایــن محصــول 
ــت  ــت و برداش ــت، داش ــت کاش ــانی جه ــروی انس ــود نی کمب
محصــول، تنظیــم بــازار فــروش در زمان برداشــت و وجــود دالالن 
ــیوع  ــال ش ــه و احتم ــروش در منطق ــد و ف ــطه گری خری و واس
آفــات و بیماری هــا به ویــژه نماتــد ســیر در ســال جــاری اســت.

رئیــس اداره آمــوزش و فرهنــگ ترافیــک پلیــس راهــور 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نصــب هرگونــه برچســب و 
نوشــته بــر روی شیشــه و بدنــه خــودرو خــاف قانــون اســت.
عبدالرســول رئیســی اظهــار کــرد: بررســی و رصــد تعــداد 
ــه  ــوده ک ــن ب ــر ای ــاری بیانگ ــال و بختی ــات در چهارمح تصادف
ــور  ــعه ن ــش اش ــه تاب ــول روز و زاوی ــر ط ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
خورشــید، دودی کــردن شیشــه های خــودرو، نوشــتن اشــعار و 
محدودیــت دیــد از جملــه دالیــل وقــوع تصادفــات بــوده اســت.

ــه  ــاده ۲۰۷ آیین نام ــاس م ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــته ب ــب و نوش ــه برچس ــب هرگون ــی نص ــی و رانندگ راهنمای
روی شیشــه و بدنــه درونــی و بیرونــی خــودرو ممنــوع اســت 
افــزود: در صــورت وجــود توصیــه پزشــکی و بیمــاری پوســتی 
راننــده، بــا ارجــاع پرونــده بــه کمیســیون پزشــکی پلیــس راهور 

ــن شــورا، اســتفاده از برچســب های دودی مــوردی  ــد ای و تأیی
نــدارد.

رئیــس اداره آمــوزش و فرهنــگ ترافیــک پلیــس راهــور 
ــورت  ــن ص ــر ای ــرد: در غی ــه ک ــاری اضاف ــال و بختی چهارمح
ــتار و  ــودرو، نوش ــه خ ــر روی بدن ــب ب ــب برچس ــه نص هرگون
ــف  ــون تخل ــر قان ــه براب ــردن شیش ــی و دودی ک ــعار مذهب اش

می شــود. محســوب 
ــت  ــون حمای ــره ۵ قان ــاس تبص ــر اس ــه داد: ب ــی ادام رئیس
از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر مصــوب ۱3۹۴، 
قســمت هایی از وســیله نقلیــه کــه در معــرض دیــد عمــوم قــرار 
ــدگان حــق  ــم خصوصــی نمی شــود و رانن ــرد، شــامل حری بگی
اینکــه هــر گونــه نوشــته را بــر روی بدنــه خــودرو نصــب کننــد 

ــد. ندارن

مدیــر کل اداره حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
اســتان یــزد در مراســم رونمایــی از کتــاب »الســابقون 
ــز  ــود ج ــگ می ش ــه جن ــی ک ــرد: زمان ــار ک ــوه«، اظه ابرک
خونریــزی، ســختی و رنــج ارمغــان دیگــری نــدارد؛ امــا امــام 
خمینــی)ره( جنــگ تحمیلــی علیــه ایــران را دفــاع مقــدس 

ــد. خوان
محمــد رجبــی اضافــه کــرد: اگــر نگاهــی بــه تاریــخ ســاطین 
ــات و  ــه در منازع ــد ک ــم دی ــیم، خواهی ــته باش ــران داش ای
تفاهم نامه هــا همیشــه بخشــی از ایــران بــه کشــورهای 
ــر  ــن خاط ــه ای ــدس ب ــاع مق ــذا دف ــه داده می شــد؛ ل بیگان
ــا دادن  از ســوی امــام مطــرح شــد کــه رزمنــدگان ایرانــی ب
ــر  ــاز و ایثارگ ــا هــزار جانب بیــش از ۲۰۰ هــزار شــهید و صده
و بــا کمتریــن تجهیــزات نظامــی، زمانــی کــه انقــاب چــون 

ــد و  ــاع کردن ــور دف ــن کش ــای ای ــود، از مرزه ــا ب ــی نوپ طفل
ــران اشــغال  ــک وجــب از خــاک ای ــی ی ــد حت ــازه ندادن اج

شــود.
رجبــی یــادآور شــد: بیــش از ۴۰ هــزار رزمنــده از اســتان یــزد 
در جبهــه حضــور داشــتند، امــا تنهــا خاطــرات ۴ هــزار نفــر از 
ــار پــس از گذشــت  ــن آم ــط  شــده کــه ای ــت و ضب ــان ثب آن
ــذا  ــاع مقــدس بســیار کــم اســت؛ ل حــدود 3۰ ســال از دف
بایــد همــه رزمنــدگان حتــی کســانی کــه یــک روز در جبهــه 
حضــور داشــتند، خاطــرات و دانســته های خــود را در اختیــار 

متولیــان امــر در طــرح الســابقون قــرار دهنــد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: در ســه ســال گذشــته نزدیــک به 
۸۰ جلــد کتــاب در حــوزه دفــاع مقــدس از ســوی اداره حفــظ 

آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس تألیف شــده اســت.

ــزد از پیشــتازی  ــی اســتان ی ــای عموم ــر کل کتابخانه ه مدی
کتابخانه هــای اســتان یــزد از نظــر شــاخص  های کتابخانــه  ای 

در کشــور خبــر داد.
ــد  ــهردار جدی ــا ش ــدار ب ــح در دی ــت فاطمی ها صب ــه دوس رقی
ــتر  ــزد در بیش ــتان ی ــت: اس ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــزد ب ی
ــور را دارد  ــت کش ــگاه نخس ــه ای، جای ــاخص های کتابخان ش
کــه ایــن امــر در ســایه تعامــل و همــکاری همــه دســتگاه ها 

ــت. ــده اس ــق ش ــتان محق ــط در اس ــازمان های مرتب و س
افــزود:  یــزد  اســتان  مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی 
ــر پیشــرفت های  ــزد در ســال های اخی کتابخانه هــای شــهر ی
چشــمگیری از نظــر کیفــی داشــته و امیدواریــم در دوره 
ــژه شــهردار  ــا دقــت نظــر وی ــد شــهرداری و ب مدیریــت جدی
جدیــد یــزد، شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر 

باشــیم. کتابخانه هــا 
وی در پایــان تأکیــد کــرد: بــدون شــک توجــه بــه حــوزه کتاب 
ــی  ــای فرهنگ ــی در اعت ــش مهم ــد نق ــی می توان و کتابخوان
جامعــه ایفــا کنــد کــه امیدواریــم ایــن مهــم هرچــه ســریع تر 

بــه عنــوان فرهنــگ در بیــن مــردم اســتان نهادینــه شــود.
ــر  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــزد، نی ــهردار ی ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
ــا مجموعــه کتابخانه هــای عمومــی تأکیــد  تعامــل ســازنده ب
ــای  ــاب و کتابخانه ه ــا در حــوزه کت ــرد م ــت: رویک ــرد و گف ک
ــد   ــی خواه ــل و همراه ــای تعام ــر مبن ــت و ب ــی، مثب عموم

بــود.
در ایــن دیــدار همچنیــن درخصــوص وضعیــت کتابخانه هــای 
عمومــی شــهر یــزد و رونــد ســاخت و تکمیــل پــروژه کتابخانه 

مرکــزی نیــز بحــث و تبــادل  نظــر شــد.

استانها

مدیرجهاد کشاورزی کرمان خبر داد:

آغاز کشت سیر صادراتی در شهداد 
مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد:

تنها خاطرات 4 هزار رزمنده یزدی ثبت  شده است

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور چهارمحال و بختیاری: 

نصب هرگونه برچسب بر روی خودرو ممنوع است
 پیشتازی کتابخانه های استان یزد 

از نظر شاخص  های کتابخانه  ای در کشور

ورود بیش از ۵۰ هزار گردشگر خارجی به یزد 
ــی،  ــراث فرهنگ ــگری می ــت گردش ــت معاون ــری، سرپرس ــا نصی محمدرض
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد، گفــت: در ۶ ماهــه نخســت ســال 
ــه  ــزد شــده ک ــر گردشــگر خارجــی وارد اســتان ی ــزار و ۸۲۰ نف جــاری ۵۱ ه
ایــن آمــار نســبت بــه ســال گذشــته کــه ۴۷ هــزار و ۱۷ نفــر بــوده، ۱۱ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
ــه،  ــورهای فرانس ــگران از کش ــن گردش ــده ای ــه عم ــان اینک ــا بی ــری ب  نصی
ــزود: در ســال گذشــته  ــد هســتند، اف ــن و هلن ــا، اســپانیا، چی آلمــان، ایتالی
۱۱3 هــزار و ۵۰۰ گردشــگر بــه اســتان یــزد ســفر کردنــد کــه امســال بــا توجــه 
بــه ثبــت جهانــی شــهر تاریخــی یــزد و همچنیــن تفاهــم خــوب ســه اســتان 
ــی  ــی گردشــگری، پیش بین ــث طای ــزد و تشــکیل مثل ــان و ی ــارس، اصفه ف
می شــود تــا پایــان ســال جــاری حــدود ۱۴۰ هــزار نفــر بــه اســتان یــزد ســفر 
ــراه  ــادل ۲۰ درصــد هم ــا رشــدی مع ــه ســال گذشــته ب ــه نســبت ب ــد ک کنن

خواهــد بــود.
وی تحقــق ایــن امــر را نیــز در ایجــاد زیرســاخت هایی در بخش هــای 
اقامتــی و بیــن راهــی دانســت و گفــت: ایجــاد واحدهــای اقامتــی در ســطوح 
چهــار و پنــج ســتاره و طــرح توســعه آن هــا و همچنیــن ایجــاد مجتمع هــای 

ــی اداره کل  ــای اصل ــا و اولویت ه ــی، از برنامه ه ــن راه ــی بی ــات رفاه خدم
میــراث فرهنگــی اســتان در ســال جــاری اســت.

 نصیــری از ســاخت پنــج هتــل پنــج ســتاره در شهرســتان های اردکان، میبــد 
و یــزد خبــر داد و تصریــح کــرد: بحــث بهســازی و بازســازی ســرویس های 
ــزد و مجتمع هــای خدمــات  ــن  راهــی، بافــت تاریخــی شــهر ی بهداشــتی بی
ــد نیــز، در  ــه گردشــگران داخلــی و خارجــی اســتان کمــک کن رفاهــی کــه ب

دســتور کاری قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن حضــور در نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی 
ــن اداره کل در  ــای ای ــش را از برنامه ه ــن بخ ــات در ای ــی و تبلیغ و بازاریاب
راســتای توســعه گردشــگری اســتان عنــوان کــرد و گفــت: موضــوع تبلیغــات و 
اطاع رســانی از اهمیــت خاصــی بــرای ورود گردشــگران بــه اســتان برخــوردار 
اســت؛ بــه نحــوی کــه اســتان یــزد بایــد بــه گردشــگران شناســانده شــود و 

فرهنگ ســازی الزم در ایــن زمینــه بــرای پذیــرش گردشــگر صــورت گیــرد.
ــزد در  ــی اســتان ی ــراث فرهنگ ــت گردشــگری اداره کل می سرپرســت معاون
ــه  ــگران ب ــش ورود گردش ــاهد افزای ــم ش ــرد: امیدواری ــان ک ــان خاطرنش پای
ــه  ــل هم ــل و همبســتگی کام ــن راســتا تعام ــه در ای ــزد باشــیم ک اســتان ی
دســتگاه های مرتبــط بــا موضــوع را می طلبــد تــا ضمــن امنیــت گردشــگران 

ــرای گردشــگران پیشــگام باشــیم. ــر ب ــات بهت ــه خدم در بحــث ارائ

# خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 ثبت نام بیش از 3۰ هیئت 

در سامانه طوبی شهر بابک 
ــک  ــهر باب ــتان ش ــامی شهرس ــات اس ــس اداره تبلیغ رئی
ــی  ــامانه طوب ــی در س ــت مذهب ــش از 3۰ هیئ ــت بی از ثب

ــر داد.  ــک خب ــهر باب ــتان ش شهرس
ــات  ــس اداره تبلیغ ــدوی، رئی ــد مه ــام حمی حجت االس
بــه  اشــاره  بــا  بابــک،  شــهر  شهرســتان  اســامی 
ــن دوره  ــزاری پنجمی ــت برگ ــده جه ــزی انجام ش برنامه ری
ــتان در ۵  ــی شهرس ــای مذهب ــورای هیئت ه ــات ش انتخاب
ــده  ــام و تکمیــل پرون ــان جــاری، آخریــن مهلــت ثبت ن آب
ــه  ــان هفت ــی را پای ــامانه طوب ــی در س ــای مذهب هیئت ه

ــرد. ــام ک ــاری اع ج

آماده باش 1۰ پایگاه هالل احمر 
برای اربعین 

ــال  ــت: ه ــزد گف ــر ی ــال  احم ــت ه ــل جمعی ــر عام مدی
ــاده روی  ــیر پی ــم در مس ــتان و ه ــم در اس ــزد ه ــر ی  احم
اربعیــن حســینی بــه زائــران خدمت رســانی خواهــد کــرد. 
ــر  ــال  احم ــت ه ــل جمعی ــر عام ــور، مدی ــاس احدپ عب
ــد ســال های قبــل  ــزد، گفــت: امســال هــم مانن اســتان ی
جمعیــت هــال  احمــر یــزد هــم در اســتان و هم در مســیر 
ــانی  ــران خدمت رس ــه زائ ــینی ب ــن حس ــاده روی اربعی پی

خواهــد کــرد.
احدپــور بــا بیــان اینکــه ۱۰ پایــگاه هــال  احمــر در اســتان 
ــرد:  ــان ک ــد، اذع ــه می کنن ــات ارائ ــران خدم ــه زائ ــزد ب ی
جمعیــت هــال  احمــر هــم در مــرز و هــم در کشــور عــراق 
در بیمارســتان و چنــد هتــل مجهــز خدمــات درمانــی 
ــم  ــن دارو ه ــه تأمی ــد داد؛ در زمین ــه خواه ــکی ارائ پزش

ــم. فعالی

رشادت های عشایر در دفاع مقدس 
مثال زدنی است

ــال و  ــران چهارمح ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
ــه  ــه عشــایر در مقابل ــت: رشــادت های جانان ــاری گف بختی
بــا دشــمن در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 

اســت. مثال زدنــی 
ــال و  ــران چهارمح ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
ــگ  ــتان کوهرن ــه شهرس ــک روزه ب ــفر ی ــاری در س بختی
بــا همراهــی رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
شهرســتان فارســان بــه تعــدادی از خانواده هــای شــهدا و 

ــر زد. ــایری س ــق عش ــران مناط ایثارگ
فریبــرز نجفــی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه رشــادت های 
جانانــه و مثال زدنــی عشــایر در مقابلــه بــا دشــمن در طــول 
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی اظهــار کــرد: نقــش شــهدای 
عشــایر در عملیات هــای گوناگــون کامــا محســوس اســت 

و جانفشــانی و ایثــار آن هــا کمــاکان ادامــه دارد.
ــور کشــور  ــرزداران غی ــه عشــایر م ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
هســتند، گفــت: مــا مدیــون شــهدا هســتیم و شــهدا 
ســتارگان پرفــروغ آســمان نظــام مقــدس جمهــوری 

ــتند. ــران هس ــامی ای اس

افزایش 92 درصدی فعالیت های 
فرهنگی دادگستری یزد 

و  برنامه ریــزی  کل  اداره  معــاون  محمــدی،  هــادی 
تحقیقــات معاونــت فرهنگــی قــوه قضائیــه، گفــت: 
مجمــوع فعالیت هــای فرهنگــی دادگســتری اســتان یــزد 
در ســال ۹۵ نســبت بــه ســال ۹۴ بیــش از ۹۲درصــد رشــد 

ــت. ــته اس داش
محمــدی در نشســت تبییــن نقــش رهبــران فرهنگــی در 
مــدل تعالــی فرهنگــی در یــزد، افــزود: ایــن میــزان رشــد 

ــت. ــوده اس ــر ب ــتان ها بی نظی ــتری اس ــن دادگس در بی
محمــدی خاطرنشــان ســاخت: دادگســتری اســتان یزد در 
ســال ۹۵ موفــق بــه اخــذ تقدیرنامــه ســه ســتاره فرهنگــی 
شــده و امیــد اســت کــه بــا فعالیتــی کــه در حــال انجــام 
در دادگســتری اســتان یــزد اســت، در ســال ۹۶ جــزو ســه 

اســتان برتــر از حیــث فعالیت هــای فرهنگــی باشــد.

چهارمحال و بختیاری، استان پایلوت 
پرورش گونه گیاهی کلوس شد

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال و 
ــه   ــاری ب ــال و بختی ــه چهارمح ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
ــوس  ــی کل ــه گیاه ــرورش گون ــوت پ ــتان پایل ــوان اس عن
انتخــاب شــد، اظهــار کــرد: ایــن اقــدام بــه  منظــور حفــظ، 
ــوس انجــام می شــود. ــه گیاهــی کل ــاء گون توســعه و احی

علــی محمدی مقــدم ادامــه داد: طبــق هماهنگی هــای 
انجام شــده بــا مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی، امســال ۲۰ هکتــار از اراضی زراعــی و ۲۰۰ 
ــه گیاهــی  ــرای کشــت گون ــار از عرصه هــای مرتعــی ب هکت

ــرد. ــرار می گی ــرداران ق ــار بهره ب ــوس در  اختی کل
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال و 
ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
برداشــت غیراصولــی، ایــن گونــه گیاهــی در خطــر انقــراض 
بــا اجــرای این چنیــن  امیدواریــم  افــزود:  قــرار دارد، 
ــه  ــرده و زمین ــری ک ــکل جلوگی ــن مش ــی از ای برنامه های

اشــتغال زایی مــردم اســتان را فراهــم کنیــم.

 ۴۵ هزار نفر معلول 
در استان کرمان

ــان اینکــه ۹۰  ــا بی ــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان ب مدی
درصــد اختــاالت بینایــی در ســن کودکــی و بــا حداقــل 
هزینه هــا قابــل تشــخیص و درمــان اســت، گفــت: 
۵ هــزار نفــر نابینــای مطلــق یــا کم بینــای شــدید 
شناسایی  شــده و شناســنامه دار در اســتان کرمــان وجــود 

دارد. 
ــر  ــزار نف ــه ۴۵ ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــاس صــادق زاده ب عب
ــتی  ــش بهزیس ــت پوش ــان تح ــتان کرم ــول در اس معل
هســتند، اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد ۵ هــزار نفــر 
ــده و  ــدید شناسایی ش ــای ش ــا کم بین ــق ی ــای مطل نابین

شناســنامه دار در اســتان کرمــان وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه نابینایــی و ناشــنوایی 
ژنتیــک نقــش بســیار زیــادی دارد، تصریــح کــرد: 
ــود زیرســاخت های  ــه بهداشــت، نب ــراد ب ــر اف توجــه کمت
بهداشــت و درمــان یــا مداخلــه کمتــر دولــت در ســاختار 
و ســازوکارهای الزم، همــه در میــزان معلولیت هــا در 

ــت دارد. ــتان دخال ــی از اس ــق خاص مناط

ــامی  ــورای اس ــس ش ــفید، رئی ــی س غامعل
شــهر یــزد، در واکنــش بــه اظهــارات وقیحانــه 
ــور  ــد ترامــپ، رئیس جمه ــی دونال و ضــد ایران
ــض و  ــته از بغ ــخنان وی را برخاس ــکا، س آمری
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــبت ب ــه نس کین
آمریــکا  رئیس جمهــور  گفــت:  و  دانســت 
اســت کــه جمهــوری  ایــن شــده  نگــران 
اســامی ایــران توانســته از بحران هــای متعــدد 
بــه ســامت بگــذرد و آمریــکا را در بحبوحــه ای 
بینــدازد کــه هــر اقدامــی از ســوی آمریــکا بــر 

ــود. ــام می ش ــودش تم ــد خ ض
وی افــزود: ترامــپ در ســخنرانی وقیحانــه 
ــر  ــور را ب ــن کش ــدی ای ــدی و پلی ــود، بدعه خ

همــگان آشــکار و بــه تمــام کشــورها دروغگویی 
خــود را اثبــات کــرد کــه ایــن اقدامــات در شــأن 

مقــام ریاســت جمهــوری آمریــکا نبــود.
ــار  ــزد اظه ــهر ی ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــا  ــان داد نه تنه ــپ نش ــارات ترام ــت: اظه داش
برخــوردار  روانــی  و  روحــی  تعــادل  از  وی 
نیســت، بلکــه ســواد کافــی را هــم بــرای 
صحبــت کــردن نــدارد و اظهــارات وقیحانــه وی 
باعــث تعجــب عالمــان و اندیشــمندان جهــان 

ــد. ش
ســفید خاطرنشــان کــرد: ســخنان ترامــپ 
ــود کــه فرصت هــای  حماقــت بســیار بزرگــی ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ــی را ب فراوان

ایجــاد کــرد. ترامــپ در ســخنانش تنهــا بــه یک 
 نهــاد یــا گــروه خــاص اهانــت نکــرد؛ بلکــه او 
بــه  تمامــی ملــت ایــران توهیــن کــرد و نشــان 
داد کــه دشــمنی آن هــا بــا مــردم ایــران اســت، 

ــه یــک ســازمان خــاص. ن
نقــش  درخصــوص  مســئول  مقــام  ایــن 
حامــی  و کشــورهای  ســعودی  عربســتان 
تروریســم در مواضــع ضــد ایرانــی دونالــد 
ترامــپ تصریــح کــرد: تنهــا حامیــان ســخنان 
ــب  ــم غاص ــپ، رژی ــد ترام ــی دونال ــد ایران ض
صهیونیســتی و آل ســعود هســتند؛ ایــن خــود 
ــن  ــه ترامــپ در ای ــن اســت ک نشــان دهنده ای
مواضــع خــود فقــط اهــداف حامیــان خــود را 

دنبــال می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات ترامــپ درخصــوص 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی تأکیــد کــرد: 
صحبت هایــی کــه ترامــپ علیــه نیروهــای 
ــت جمهــوری اســامی روا  ــر کــف دول جــان  ب
داشــت، انســجام و وحــدت ملــی ایــران را 
ــجام و  ــا انس ــردم ب ــه م ــرا ک ــش داد؛ چ افزای
ــا  ــکا قطع ــع آمری ــل طم ــتگی در مقاب همبس
ایســتادگی خواهنــد کــرد و اجــازه توهیــن بــه 
هیچ یــک از ارکان نظــام جمهــوری اســامی را 

ــد داد. نخواهن
وی ادامــه داد: کوچک تریــن نگرانــی از ایــن 
ــش  ــه پی ــائلی ک ــه مس ــبت ب ــا و نس حرف ه
 آمــده نداریــم؛ چــرا کــه ایــن برخوردهــای 
ــدارد و  ــی ن ــران تازگ ــت ای ــرای مل نامناســب ب
مــردم ایــران بــه خوبــی ســردمداران آمریــکا را 

می شناســند.

رئیس شورای اسالمی شهر یزد:

ترامپ در سخنانش به تمامی ملت ایران توهین کرد

بام ایران کویر شد
قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در میان استان های خشک

،،
خشکســالی در اســتان چهارمحــال 
ایــن  و  شــده  تشــدید  بختیــاری  و 
اســتان هم اکنــون بــه علــت تشــدید 
خشکســالی و کاهــش بارش هــا در 
میــان اســتان های خشــک کشــور قــرار 

گرفتــه اســت 



روان پزشــکان  علمــی  انجمــن  رئیــس  رســولیان،  مریــم 
ایــران در افتتاحیــه ســی و چهارمیــن همایــش ســاالنه 
ــزان  ــه می ــان اینک ــا بی ــران ب ــی روان پزشــکان ای ــن علم انجم
پرخاشــگری در جامعــه مــا زیــاد اســت و در ســطوح مختلــف 
فــردی، اجتماعــی، سیاســی و حتــی محافــل علمــی و هنــری 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــود دارد، اظه ــگری وج ــم و پرخاش خش
علــل تجربــه احســاس خشــم، بــه رســمیت شــناخته نشــدن 
یــا نادیــده گرفتــن احساســات و عواطــف و خواســته های 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــه اس ــواده و جامع ــودکان در درون خان ک
ــم در  ــن خش ــود و ای ــم می ش ــت و خش ــاس محرومی احس
شــرایط پراســترس منجــر بــه بــروز رفتــار پرخاشــگرانه خواهــد                    

شــد.
ــون حاکــم تحمیــل  رســولیان افــزود: در چنیــن شــرایطی قان

اراده قــدرت برتــر بــر دیگــران اســت کــه بــه دنبــال آن ارتبــاط 
همدالنــه و درک متقابــل در روابــط بیــن فــردی از بیــن می رود.

ــواده  ــل اراده و هویــت در درون خان ــان اینکــه تحمی ــا بی وی ب
ــد  ــواده خواه ــدر خان ــا پ ــارض ب ــه متع ــروز رابط ــه ب ــر ب منج
شــد خاطرنشــان کــرد: از آنجــا کــه بســیاری از قوانیــن حاکــم 
بــر خانــواده بــر جامعــه نیــز حاکــم اســت، در ایــن خصــوص 
ــه رابطــه متعــارض  همیــن وضعیــت در جامعــه هــم منجــر ب
ــا حاکمــان می شــود و حاصــل ایــن وضعیــت نابســامانی و  ب

ــی اســت. ــش مشــکالت اجتماع افزای
ــت و  ــواده  اس ــون خان ــه همچ ــرد: جامع ــه ک ــولیان اضاف رس
ــردی  ــردی توجــه و اســتقالل ف ــای ف ــه تفاوت ه ــر در آن ب اگ
ــروز خشــم  ــر منشــأ ب ــن ام ــه رســمیت شــناخته نشــود، ای ب
ــد. ــد ش ــه خواه ــالمت روان جامع ــد س ــازگاری و تهدی و ناس

رئیــس انجمــن ســردرد ایــران گفــت: ســردر دهای میگر نــی 
در 11 تــا 15 درصــد افــراد شــیوع دارد و در بیــن مــردم ایــران 

14 درصــد افــراد دچــار چنیــن عارضه ای هســتند. 
منصــور ه تقــا ، رئیــس انجمــن ســردرد ایــران و عضــو هیئــت 
ــت:  ــار داش ــران، اظه ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش علم
معمــوال ســر دردهایی کــه افــراد در طــول عمــر خــود 
می گیرنــد، خوش خیــم بــوده و دلیــل اصلــی آن ضایعــات 

ــت. ــردن اس ــه و گ ــای  جمجم ــود در فض موج
وی بیــان کــرد: شــیوع ســردرد  تنشــی در بیــن افــراد بیشــتر 
ــول  ــردم در ط ــد از م ــت و 80 درص ــی آن اس ــوع  میگرن از ن
ــا  ــد؛ ام ــه می کنن ــردرد را تجرب ــوع  س ــن ن ــود ای ــر خ عم
خوشــبختانه ایــن عارضــه خوش خیــم اســت و شــدت 

ــدارد. ــادی ن زی

ــوی  ــتر جل ــی بیش ــردرد های  تنش ــرد: در س ــوان ک ــا عن  تق
ــوع  ــن ن ــراد در ای ــرد و اف پیشــانی و پشــت ســردرد می گی

ــد. ــرس ندارن ــور و صــدا ت ســردرد از ن
ــا 15  ــن 11 ت ــی در بی ــردر دهای میگر ن ــرد: س ــد ک وی تاکی
درصــد افــراد شــیوع دارد و در بیــن مــردم ایــران 14 درصــد 

افــراد دچــار چنیــن عارضــه ای هســتند.
تقــا اظهــار کــرد: میگــرن دوره ای مزمــن نشــانه هایی ماننــد 
درد شــدید و اســتفراغ و همچنیــن تــرس از نــور دارد و 
بیــش از 15 روز در مــاه و بــرای مــدت ســه ماهــه بــه طــول 

می انجامــد.
وی یــادآور شــد: ســر دردهای مزمــن فــرد را در زندگــی 
ــه طــوری کــه ممکــن  ــد؛ ب روزمــره دچــار مشــکالتی می کن

ــد. ــب بیفتن ــه خــود عق ــاران از کارهــای روزان اســت بیم

رئیس انجمن علمی روان پزشکان مطرح کرد:

میزان پرخاشگری جامعه در سطح هشدار 
رئیس انجمن سردرد ایران:

14 درصد ایرانی ها به میگرن مبتال هستند 

دمنوش هایی مانند عینک طبی 
ــد  ــا می کنن ــدن ایف ــالمت ب ــی را در س ــای حیات ــواره نقش ه ــی هم ــواد غذای م
و پزشــکان در هــر مشــکل و بیمــاری خاصــی، مصــرف بعضــی مــواد غذایــی را 

ــد.  ــع می کنن ــوادی من ــوردن م ــراد را از خ ــه و اف توصی
ــه  ــه تغذی ــرد خــوب ب ــرای عملک ــدن ب ــای ب ــد ســایر اندام ه ــز مانن چشــم ها نی
ــه  ــم ک ــی می کنی ــی را معرف ــب دمنوش های ــن مطل ــد. در ای ــاز دارن ــالم نی س

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــراد کم ــی اف ــت بینای ــه تقوی ــا ب ــرف آن ه مص
 خواص دمنوش هلو

مصــرف دمنــوش هلــو نقــش موثــری در تقویــت بینایــی و خوشــبو شــدن دهــان 
دارد.

 طرز تهیه دمنوش هلو
ــا پوســت آن  ــا دقــت بشــویید ت ــازه و رســیده را ب ــو ت ــد ۲ عــدد هل نخســت بای
بــدون پــرز شــود، ســپس آن هــا را پوســت بکنیــد؛ بــه گونــه ای کــه مقــدار کمی از 
گوشــت درونــی میــوه روی پوســت باقــی بمانــد؛ یــک قاشــق مرباخــوری چــای 
ســیاه را بــه همــراه پوســت هلــو در قــوری بریزیــد و ۲ لیــوان آب بــه آن بیفزاییــد.
ــواد را روی  ــن م ــد. ای ــز اســتفاده کنی ــد از عســل نی ــل می توانی  در صــورت تمای

حــرارت غیرمســتقیم بــه مــدت ۳0 دقیقــه قــرار دهیــد تــا َدم بکشــد.

 خواص دمنوش کرفس و چای  سبز
ــد کاهــش وزن و  اســتفاده از دمنــوش کرفــس و چــای ســبز تاثیــر چشــمگیری در رون

افزایــش قــدرت بینایــی افــراد دارد.
 طرز تهیه دمنوش کرفس و چای  سبز

بــرای تهیــه دمنــوش کرفــس و چــای ســبز یــک لیــوان را بــا آب جــوش بشــویید تــا گــرم 
شــود؛ ســپس نصــف قاشــق چای خــوری پــودر بــرگ کرفــس و ۲ قاشــق چای خــوری 
چــای ســبز را در همــان لیــوان بریزیــد و آب هشــتاد درجــه ســانتیگراد را بــه آن اضافــه 
ــید.  ــه آن را بنوش ــج دقیق ــس از پن ــد و پ ــه داری ــرارت نگ ــه دور از ح ــوان را ب ــد. لی کنی
ــره  ــران و زی ــی زعف ــد از اندک ــز می توانی ــم دار شــدن کرفــس و چــای ســبز نی ــرای طع ب

ســبز  اســتفاده کنیــد.
 خواص دارویی قاصدک

ــد؛  ــف می کن ــده را متوق ــزی مع ــرف آن خونری ــت و مص ــده اس ــوی مع ــض و مق قاب
همچنیــن بــرای ازدیــاد شــیر مفیــد اســت؛ بنابرایــن زنــان شــیرده بایــد مقــداری از آن را 
بــا ســاالد بخورنــد. اســتفاده از آن ســبب تصفیــه خــون می شــود. مصــرف قاصــدک در 
ــر بســزایی دارد.اشــتهاآور اســت؛  ــای پوســتی تاثی ــا و بیماری ه ــی، اگزم ــان کم خون درم
بــرای ایــن منظــور افــراد بایــد چهــار گــرم ریشــه گیــاه قاصــدک را در ۲00 سی ســی آب 
 جــوش بــه مــدت ۲0 دقیقــه َدم کننــد. نوشــیدن و شســتن چشــم ها بــا جوشــانده گیــاه 

ــه جــالی چشــم و تقویــت بینایــی کمــک چشــمگیری می کنــد. قاصــدک ب

دکتــر مهیــار منصــوری، فوق تخصــص آنکولوژی 
و خــون، گفــت: ضعــف، رنگ پریدگــی پوســت، 
ضربــان نامنظــم یــا تنــد قلــب، کوتاهــی نفس، 
درد قفســه ســینه، احســاس ســبکی در ســر 
ــی  ــا ســرگیجه خفیــف، بی حســی، بی خواب ی
انتهــای  ســردی  یــا  کرختــی  شــب،  در 
ــی                        ــانه های کم خون ــردرد، از نش ــا و س اندام ه

اســت.
دکتــر مهیــار منصــوری در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ــا آنمــی اختــالل  ــا بیــان اینکــه کم خونــی ی ب
خونــی شــایعی اســت کــه در آن گلبول هــای 
قرمــز یــا هموگلوبیــن کافــی در خــون وجــود 
نــدارد، گفــت: هموگلوبینــی کــه در گلبول هــای 
ــا  ــز خــون وجــود دارد باعــث می شــود ت قرم

ــود و  ــل ش ــز متص ــول قرم ــه گلب ــیژن ب اکس
ــف  ــای مختل ــه بافت ه ــا ب ــط مویرگ ه توس

بــدن برســد.
وی افــزود: از آنجایــی کــه تمــام ســلول های 
بــدن انســان بــرای زنــده مانــدن بــه اکســیژن 
وابســته اند، کمبــود آن باعــث هیپوکســی 
ــه   شــده و گســتره وســیعی از مشــکالت را ب
گوناگونــی  انــواع  کم خونــی  دارد.  همــراه 
 دارد کــه هــر یــک علــت خــاص خــود را 

دارند. 
ایــن بیمــاری بــر اســاس های گوناگونــی 
ــی  ــل ریخت شناس ــود؛ مث ــدی می ش طبقه بن
گلبول هــای قرمــز، مکانیســم های اتیولوژیــک 
ــامل  ــی ش ــی کم خون ــته اصل ــه دس و ... . س

از دســت رفتــن حجــم زیــادی از خــون 
ــن   ــن(، از بی ــا مزم ــاد ی ــای ح )خون ریزی ه
رفتــن ســلول های خونــی )همولیــز( و کمبــود 

ــتند. ــی هس ــلول های خون ــد س تولی
ــی در  ــت کم خون ــه عل ــاره ب ــا اش ــوری ب منص
ــود  ــت: از دســت دادن خــون و کمب ــراد گف اف
دالیــل  از  غذایــی،  رژیم هــای  در  آهــن 
ــاردار  ــای ب ــه خانم ه ــت و البت ــی اس کم خون
به ویــژه کســانی کــه در حــال شــیردهی 
هســتند، بــه دلیــل سیســتم عملکــردی بــدن 
ــاز  ــه آهــن نی ــان ب ــر بیشــتر از آقای ــد براب چن
ــی از  ــد غن ــا بای ــی آن ه ــم غذای ــد و رژی دارن

ــد. ــن باش آه
ــی را احســاس  ــن نشــانه کم خون وی مهم تری
دانســت  فرســودگی  و  زودرس  خســتگی 
ــه  ــن عارض ــر  ای ــانه دیگ ــد: نش ــادآور ش و ی

ضربــان  پوســت،  رنگ پریدگــی  ضعــف، 
ــد قلــب، کوتاهــی نفــس، درد  ــا تن نامنظــم ی
ــر و  ــبکی در س ــاس س ــینه، احس ــه س قفس
ــی  ــا ســرگیجه خفیــف، بی حســی، بی خواب ی
انتهــای  ســردی  یــا  کرختــی  شــب،  در 
ــت در  ــن اس ــت. ممک ــردرد اس ــا و س اندام ه
ــه  ــد ک ــف باش ــدر خفی ــی آنق ــدا کم خون ابت
ــدت  ــا ش ــوید؛ ام ــانه های آن نش ــه نش متوج
ــش  ــی افزای ــرفت کم خون ــا پیش ــانه ها ب  نش

می یابند.
ایــن فــوق تخصــص آنکولــوژی و خــون 
مطــرح کــرد: عمومــا پزشــک، آزمایــش 
شــمارش کامــل خــون را جــزو آزمایش هــای 
کم خونــی  تشــخیص  بــرای  نخســتین 
درخواســت می کنــد و  عــالوه بــر گــزارش 
شــمار گلبول هــای قرمــز و مقــدار هموگلوبین، 

دســتگاه خــودکار شــمارنده انــدازه گلبول هــای 
ــرد  ــدازه می گی ــیتومتری ان ــا فلوس ــز را ب قرم
کــه یــک عامــل مهــم در افتــراق میــان علــل 

گوناگــون کم خونــی اســت.
ــز  ــای قرم ــرد: گلبول ه ــح ک ــوری تصری منص
گلبول هــای  از  بزرگ تــر  اندکــی  جــوان 
قرمــز پیــر بــوده و ویژگــی پلی کرومــازی 
)polychromasia( از خــود بــروز می دهنــد؛ 
حتــی اگــر منبــع از دســت رفتــن خــون 
خونســازی  ارزیابــی  باشــد،  مشــخص 
می توانــد کمــک کنــد بفهمیــم آیــا مغــز 
ــه  اســتخوان تواناســت و خــون از دســت رفت

را جبــران می کنــد یــا خیــر.
وی ادامــه داد: وقتــی علت کم خونی مشــخص 
نباشــد، پزشــک معالــج آزمایش هــای دیگــری 

را درخواســت می کنــد.

#طب_سنتی

سالمت6

مهم ترین نشانه های کم خونی

دانستنیهایعلمی

فواید بازی کودکان با خاک 
ــتنی های  ــن دانس ــر دارد تازه تری ــک در نظ ــوزه کلینی ح

پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد.
 بیماری آرتروز

ــتن روی  ــا، نشس ــوع فعالیت ه ــی و ن ــائل ژنتیک مس
ــا،  ــاد از پله ه ــتفاده زی ــوردن، اس ــگام غذاخ ــن هن زمی
ــل شــیوع  ــن عل ــاد از مهم تری ــی و وزن زی ــت ایران توال

ــروز زانوســت. آرت
 فواید شروع کردن روز با آب گرم

صبحتــان را بــا آب گــرم و لیمــو شــروع کنیــد؛ بــا 
ــرژی بیشــتر  ــرای ســوزاندن ان ــان ب ــب بدنت ــن ترکی ای
ــینوزیت  ــن راه س ــا ای ــود. ب ــاده می ش ــول روز آم در ط

نمی گیریــد. 
ــان  ــی درم ــای خانگ ــی از راه ه ــرم، یک ــیدن آب گ نوش
تنفســی  عفونت هــای  بــردن  بیــن  از  و  ســینوزیت 
اســت. نوشــیدن آب گــرم بــه شــما بــرای تخلیــه مخاط 
ــینوزیت و  ــه س ــذارد ک ــد و نمی گ ــک می کن ــی کم بین
ســرماخوردگی، روزهــای ســختی را برایتــان بــه ارمغــان 

ــاورد. بی
 تخم شربتی 

ــادی آهــن، پروتئیــن،  ــر زی تخــم شــربتی دارای مقادی
پتاســیم و کلســیم اســت کــه بــرای بیماری هــای 
اســتخوانی، تنفســی و ریــوی مفیــد اســت. تخــم 
شــربتی فیبــر غذایــی فوق العــاده ای دارد و بــه همیــن 
ــرای گــوارش و درمــان بیماری هــای گوارشــی  ــل، ب دلی

ــت. ــر اس ــوءهاضمه موث ــت، س ــخ، یبوس ــد نف مانن
 خواص عسل و لیمو

عســل و لیمــو از جملــه مــوادی هســتند کــه هــر 
ــورد توجــه  ــژه م ــدد و وی ــل خــواص متع ــه دلی ــک ب ی
ــم  ــد. ه ــرار گرفته ان ــه ق ــان تغذی ــیاری از متخصص بس
عســل و هــم لیمــو دارای خــواص ضــد باکتــری و 
آنتی اکســیدانی هســتن؛ درنتیجــه مصــرف آن هــا 

موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن می شــود.
 فواید بازی کودکان با خاک

تمــاس دســت و بــدن کــودک بــا خــاک موجــب 
آرامــش و فروتنــی او می شــود و در ضمــن، یــک 
فعالیــت بدنــی نشــاط آور را بــرای کــودک و مــادر فراهــم 
ــژه  ــود )به وی ــلوار خ ــودک ش ــز ک ــی نی ــی آورد؛ گاه م
منطقــه زانــو( را پــاره می کنــد و آن منطقــه زخــم 
می شــود؛ ایــن امــر جدیــت و صبــر کــودک را افزایــش 

می دهــد.
 بزرگ ترین علت سردردهای روزانه چیست؟

ــه  ــز ب ــار و پایی ــل به ــال در فص ــردان میانس ــوال م معم
ایــن نــوع ســردرد مبتــال می شــوند؛ امــا بــه طــور کلــی 
ســردردها در خانم هــا شــایع تر اســت. شــایع ترین 
ــردم وجــود دارد ســردردهای  ــن م ــه در بی ســردردی ک
تنشــی اســت کــه ناشــی از اســترس و اضطــراب روزانــه 

اســت.
 بهترین جایگزین برای نمک چیست؟

ســیر، مــاده ای بــا ویژگی هــای ضــد التهابــی و ادرارآور 
ــع  ــاس مای ــش احتب ــب کاه ــار آن موج ــه آث ــت ک اس
قلبی عروقــی  مشــکالت  از  پیشــگیری  و  بــدن  در 

می شــود.

تغذیه

 ادویه های خوش عطر 
جایگزین نمک 

نمــک غنــى از  مــواد معدنــی بــوده و میــزان 
کــم آن به ویــژه در خانم هــا بــه تنظیــم تعــادل 
الکترولیت هــا و ســایر فعــل و انفعــاالت بــدن کمــک 
می کنــد؛ امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه در 
بســیارى از کشــورها ماننــد ایــران مــردم چنــد برابــر 
ــد و  ــرف مى کنن ــک مص ــدن نم ــاز ب ــتاندارد و نی اس
ــى،  ــکالت التهاب ــون، مش ــار خ ــار فش ــرو آن گرفت پی
بیمارى هــاى قلبــى و عروقــى و کلیــوى و حتــى 

ــوند. ــزى مى ش ــى و مغ ــکته قلب س
بــراى حفــظ ســالمت بایــد میــزان نمــک مصرفــى را 
محــدود کــرد؛ یکــى از روش هــاى موثــر اســتفاده از 
چاشــنى ها و ادویه هایــى اســت کــه طعــم مطلوبــى 
ــرف  ــاک مص ــوارض خطرن ــد و ع ــذا مى دهن ــه غ ب
زیــاد نمــک را بــه دنبــال ندارنــد. در ادامــه بــا بعضــی 
می توانیــد  کــه  عطــر  و  ادویه هــاى خوش طعــم 

آن هــا را جایگزیــن نمــک کنیــد، آشــنا شــوید.
ــواع ویتامین هــا، مــواد  ســیر، ادویــه ای سرشــار از ان
ــرف  ــس از مص ــت و پ ــی و آنتی اکسیدان هاس معدن
و جــذب ترکیبــات آن در بــدن ســالمت فــرد تــا حــد 
زیــادى ارتقــا پیــدا مى کنــد؛ همچنیــن در پیشــگیری 
موثــر  بیماری هــا  مختلــف  انــواع  بــه  ابتــال   از 

است. 
ســیر مــاده ای بــا ویژگی هــای ضدالتهابــی و ادرارآور 
اســت کــه آثــار آن موجــب کاهــش احتبــاس مایــع 
در بــدن و پیشــگیری از مشــکالت قلبی عروقــی 

می شــود.
 پــودر پیــاز خــواص فوق العــاده اى مشــابه بــا ســیر 
ــام  ــه ن ــاده اى ب ــاوى م ــه ح ــل اینک ــه دلی دارد و ب
ــد  ــراى افــرادى کــه تصمیــم دارن آلیســین اســت، ب
ــن  ــد، جایگزی ــى خــود را کاهــش دهن نمــک مصرف

مناســبى اســت.
ــری در  ــواص کمت ــاز خ ــودر پی ــه پ ــود اینک ــا وج  ب
مقایســه بــا خــود پیــاز دارد، امــا مــواد مغــذی 
موجــود در آن موجــب می شــوند تــا جایگزیــن 

ــد. ــذا باش ــم غ ــر و طع ــود عط ــرای بهب ــى ب خوب
 فلفــل ســیاه، ادویــه ای بــا ویژگی هــای ضدالتهابــی 
و آنتی اکســیدانی اســت و پــس از مصــرف در بــدن 
ــای آزاد و  ــی رادیکال ه ــار منف ــر آث ــا در براب از بافت ه
خطــر ابتــال بــه ســرطان محافظــت می کنــد. مصــرف 
فلفــل  ســیاه  در مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال بــه بــدن 

ــد. کمــک می کن
دنیــای  در  شناخته شــده  ادویــه ای  زردچوبــه،   
ــاص و  ــم خ ــه طع ــود ک ــوب می ش ــپزی محس آش
ــن  ــت آن بی ــه در محبوبی ــن ادوی ــی ای ــگ نارنج رن
آشــپزها بى تاثیــر نبــوده اســت. ایــن ادویــه سرشــار 
ــرادی  ــرای اف ــی ب ــه خوب ــیدان ها، گزین از آنتی اکس
ــک  ــتفاده از نم ــدون اس ــد ب ــد دارن ــه قص ــت ک اس
عطــر و طعــم غــذای خــود را بهتــر کننــد. ویژگی هــای 
ضدالتهابــی، گوارشــی و ضــد باکتــری زردچوبــه بــه 
ــود ســالمت انســان و محافظــت از ســلول ها در  بهب

ــد. ــک می کن ــاری کم ــه بیم ــال ب ــان ابت زم

زیبایی

 آداب مراقبت از موها
در فصول سرد 

آیــا همیشــه روزهایــی کــه دوش می گیریــد موهایتــان 
حالــت بــدی پیــدا می کنــد؟ حالــت بــد موهــا پــس 
شــدت  پاییــز  فصــل  در  به ویــژه  دوش گرفتــن  از 
بیشــتری پیــدا کــرده و می توانــد شــرایط آزاردهنــده ای 
ایجــاد کنــد. مــوارد زیــر بــه شــما در داشــتن موهــای 

براق تــر و خوش حالت تــر کمــک می کنــد.
 درست شامپو زدن

بیشــتر افــراد معمــوال از شــامپو بــرای تمیز کــردن طول 
ــان  ــال، کارشناس ــن ح ــا ای ــد. ب ــتفاده می کنن ــو اس م
می گوینــد شــامپو زدن پوســت ســر، ریشــه ها و ســاقه 
ــن  ــتر در ای ــا بیش ــرا آلودگی ه ــت؛ زی ــر اس ــو موثرت م

ــد.  ــدا می کنن ــع پی ــاط تجم نق
ــد  ــا می توان ــای موه ــامپو در انته ــاد از ش ــتفاده زی اس
خشــکی مــو را در پــی داشــته باشــد. شــامپو را 
ــه را  ــن ناحی ــرار داده و ای ــر ق ــت س ــدا روی پوس ابت
ــا و  ــول موه ــان ســراغ ط ــد و در پای شست و شــو دهی
انتهــای آن برویــد. ماســاژ پوســت ســر بــه آرامــی و بــا 
حرکــت دایــره ای رو بــه بــاال باعــث افزایــش گــردش 
خــون در پوســت ســر می شــود و اصطــکاک کمتــری 

ایجــاد می کنــد. 
 اجتناب از آب داغ

هرچنــد حمــام آب داغ به ویــژه در فصــول ســرد، 
می توانــد باعــث ســرحال شــدن مــا شــود، امــا 
اســتفاده از آب داغ در حمــام آثــار نامطلوبــی بــر 

پوســت و مــو دارد.
 درست برس زدن

ــالمت  ــرای س ــادی ب ــت زی ــت، اهمی ــرس زدن درس ب
مــو دارد. بهتــر اســت بــه جــای شــانه از بــرس 
اســتفاده شــود. بــرس زدن بایــد از انتهــای مــو شــروع 
شــود و بــه ســمت بــاال ادامــه پیــدا کنــد. بهتــر اســت 
همیشــه موهــا را از الیــه زیــر بــه ســمت بیــرون بــرس 

بکشــید.
 خودداری از حمام طوالنی

حمام هــای طوالنــی بیشــتر از آنکــه مفیــد باشــند 
بــه ســالمت موهــا آســیب می زننــد. کارشناســان 
می گوینــد حمام هایــی کــه بیشــتر از ده دقیقــه طــول 
ــرده  ــن ب ــو را از بی ــای ضــروری م می کشــند، چربی ه

ــوند. ــا می ش ــکی موه ــث خش و باع
 درست خشک کردن موها

خشــک کــردن  اشــتباهات  بزرگ تریــن  از  یکــی 
موهــا، مالیــدن آن هــا بــا حولــه اســت. مالیــدن موهــا 
ــه و  ــب ریش ــدن و تخری ــیده ش ــث کش ــه باع ــا حول ب

انتهــای موهــا می شــود. 
ــت  ــن اس ــا ای ــردن موه ــک ک ــرای خش ــن راه ب بهتری
ــد.  ــا بزنی ــه موه ــی ب ــای آرام ــه ضربه ه ــا حول ــه ب ک
همچنیــن کارشناســان می گوینــد بهتــر اســت بــه  
ــه  ــک پارچ ــه، از ی ــا حول ــو ب ــردن م ــک  ک ــای خش ج
کتانــی نــرم اســتفاده  کنیــد. دلیلــش ایــن اســت کــه 
ــت را هــم از موهــا جــذب  ــا آب، رطوب ــه همــراه ب حول
می کنــد؛ امــا پارچــه کتانــی بــدون آنکــه رطوبــت مــو 
ــد.  ــذب می کن ــی آن را ج ــد آب اضاف ــش ده را کاه
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و  ســرگیجه  جســمانی،  ضعــف  ســردرد،   
ــش  ــی و کاه ــتفراغ، بیحال ــوع، اس ــراری، ته بی ق
دیــد از نشــانه های شــایع ســرماخوردگی یــا 
ــن  ــد همی ــب اســت بدانی ــا جال آنفلوآنزاســت؛ ام
ــان را  ــد جانت ــی می توان ــاده گاه ــانه س ــد نش چن
بگیــرد؛ بلــه، درســت خواندیــد؛ بــا مشــاهده ایــن 
ــرگ  ــی م ــد قدم ــت در چن ــن اس ــانه ها ممک نش

ــید.  ــته باش ــرار داش ق
ــات  ــی و عملی ــاون فن ــوری، مع ــن ن ــر حس دکت
اورژانــس کشــور، در گفت وگــو بــا جــام جــم 
ــک  ــا منوکســیدکربن ی ــرد: مســمومیت ب ــان ک بی
بدیــن  قابــل پیشــگیری اســت؛  مســمومیت 
ــن  ــات الزم را در ای ــردم احتیاط ــر م ــه اگ ــا ک معن
خصــوص رعایــت کننــد، بــه طــور کل جلــوی ایــن 

دســته از حــوادث گرفتــه می شــود.
ــزارش  ــه گ ــزود: ســال گذشــته ب ــه اف وی در ادام
دلیــل  بــه  را  نفــر   8۳6 قانونــی  پزشــکی 
از دســت  بــا گاز مونوکســیدکربن  مســمومیت 

ــا زن  ــر آن ه ــرد و ۲16 نف ــر م ــه 6۲0 نف ــم ک دادی
بودنــد. ایــن اختــالف شــایع بیــن زنــان و مــردان 
نکتــه ای را نشــان می دهــد کــه خانم هــا احتیــاط 
بیشــتری در ایــن خصــوص از خــود بــروز داده انــد؛ 
ــدق  ــز ص ــدگی نی ــبت در غرق ش ــن نس ــه ای البت
ــر از شــهروندان در ســال  ــد. فــوت 8۳6 نف می کن
گذشــته آمــار جالــب توجهــی اســت؛ چــرا کــه از 
گازگرفتگــی بــه ســادگی می تــوان جلوگیــری 
ــر  ــاری ۲04 نف ــال ج ــدای س ــال از ابت ــرد. ح ک
ــوت  ــید ف ــا گاز منوکس ــمومیت ب ــل مس ــه دلی ب

کرده انــد.
نــوری یــادآور شــد: برخــالف عمــوم منشــأ تولیــد 
هــر  نیســتند.  بخاری هــا  منوکســید همیشــه 
ــا  ــه ب ــایلی ک ــی وس ــه عبارت ــوز و ب ــیله گازس وس
ــی  ــر گازگرفتگ ــد، خط ــی کار می کنن ــوخت آل س
ــا  ــگ خانه ه ــال در پارکین ــرای مث ــد؛ ب را در بردارن
 CO ــا ــا مســمومیت ب ممکــن اســت کــه افــراد ب
بــه دلیــل روشــن مانــدن طوالنی مــدت خــودرو در 

پارکینــگ نیــز درگیــر شــوند. بهتریــن افــرادی کــه 
ــد،  ــروز CO را تشــخیص دهن ــد منشــأ ب می توانن

آتش نشــانان هســتند.
کشــور  اورژانــس  عملیــات  و  فنــی  معــاون 
ــید  ــا گاز منوکس ــمومیت ب ــرد: مس ــان ک خاطرنش
یــک مســمومیت آرام و خزنــده اســت؛ مــا مــوارد 
زیــادی را شــاهد هســتیم کــه افــراد بــا تمــاس بــه 
ــدون آنکــه متوجــه  115 اظهــار بدحالــی کــرده و ب
ــن  کاهــش ســطح هوشیاری شــان شــوند در حی
تمــاس از حــال می رونــد و هیــچ کمــک دیگــری 

ــرد. ــرد ک ــه ف ــوان ب نمی ت
وی توصیــه کــرد: افــراد اگــر بــا کوچک تریــن 
ــک  ــه ش ــید در خان ــود گاز منوکس ــه وج ــانه ب نش
کردنــد، بــه ســرعت مــکان را تــرک کننــد و 
ــه  ــی ک ــد و اقدام ــاس بگیرن ــماره 115 تم ــا ش ب
اطرافیــان می تواننــد در ایــن خصــوص انجــام 
دهنــد، ایــن اســت کــه تــا پیــش از رســیدن 
آتش نشــان ها و اورژانــس پنجره هــای خانــه را 
ــد و  ــل دور کنن ــان را از مح ــرده و مصدوم ــاز ک ب
دقــت داشــته باشــند بــه هیــچ عنــوان اقدامــات 
ــال  ــید در ح ــه گاز منوکس ــی ک ــی را در محل درمان

ــد. ــام ندهن ــت، انج ــار اس انتش
ــیدکربن، ۳00  ــدرت گاز منوکس ــوری ق ــه ن ــه گفت ب
ــاران  ــالمند، بیم ــراد س ــت. اف ــیژن اس ــر اکس براب
ــر بیماری هــای تنفســی  ــرادی کــه درگی ــی، اف قلب

نشــانه های  اطفــال  در  همچنیــن  و  هســتند 
ــع  ــی مواق ــت. در بعض ــر اس ــی واضح ت گازگرفتگ
نصــب  هنــگام  مــردم  شــده  مشــاهده  نیــز 
ــه خروجــی آن را داخــل ظــرف آب  بخاری هــا لول
قــرار می دهنــد کــه ایــن امــر بســیار خطرنــاک و 
دردسرســاز اســت کــه متاســفانه طــی ســال های 
گذشــته شــاهد مســمومیت و مــرگ تعــدادی از 
هموطنــان بــه دنبــال ایــن بی احتیاطــی بوده ایــم.

کشــور  اورژانــس  عملیــات  و  فنــی  معــاون 
هشــدار داد: یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه 
امــروزه باعــث گازگرفتگــی در افــراد می شــود، 
بــدون  بخاری هــای  از  نامناســب  اســتفاده 
ــند  ــته باش ــت داش ــردم دق ــت. م ــش اس دودک

ایــن دســته از بخاری هــا بــه هیــچ عنــوان در 
منــزل و مکان هــای کوچــک قابــل اســتفاده 
نیســتند؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت بــه 
 ســرعت افــراد را درگیــر مســمومیت و حتــی مــرگ 

می کند.
ــا  ــه نشــانه های مســمومیت ب ــه ب ــا توج ــوری ب ن
ــتفراغ،  ــوع، اس ــد: ته ــادآور ش ــیدکربن ی مونوکس
کاهــش  بیحالــی،  خواب آلودگــی،  ســرگیجه، 
ســطح هوشــیاری و اســتفراغ از جملــه مهم تریــن 

نشــانه های مســمومیت بــا گاز CO اســت. 
ــیاری  ــطح هوش ــع س ــی مواق ــفانه در بعض متاس
بــه قــدری کاهــش می یابــد کــه بیمــار ســریع بــه 

ــرد. ــا می می ــی رود ی ــا م کُم
معــاون فنــی و عملیــات اورژانــس کشــور افــزود: 
گاز مونوکســیدکربن فاقــد رنــگ، بــو و مــزه اســت؛ 
نمی تواننــد  ســریع  افــراد  دلیــل  همیــن  بــه 
ــزل  ــوش در من ــل خام ــن قات ــود ای ــه وج متوج

شــوند.
وی در پایــان گفــت: مســمومیت بــا بخــاری 
اولیــن و شــایع ترین علــت گازگرفتگــی اســت؛ 
از  اســتفاده  بــا   CO بــا  مســمومیت  در 
پیک نیک هــای گازی در خــودرو در ســال گذشــته 
بــا آمــار زیــادی روبــه رو بودیــم و همچنیــن 
مســمومیت بــا آبگرمکــن نیــز یکــی دیگــر از دالیل 
مــرگ هموطنــان در روز هــای ســرد ســال اســت.

،،
ســردرد، ضعف جســمانی، ســرگیجه 
و بی قــراری، تهــوع، اســتفراغ، بیحالی 
و کاهــش دیــد از نشــانه های شــایع 
ســرماخوردگی یــا آنفلوآنزاســت؛ امــا 
جالــب اســت بدانیــد همیــن چنــد 
نشــانه ســاده گاهی می تواند جانتان 

را بگیــرد 

علــی کاظمیــان، متخصــص آنکولــوژی، اظهــار کرد: ســرطان های 
ــا در گام  ــرطان ها و بیماری ه ــایر س ــد س ــردن همانن ــر و گ س
تشــخیص اولیــه حائــز اهمیــت هســتند؛ بــر همیــن اســاس 
می تــوان ســرطان هایی کــه گلــو، بینــی و دهــان را تحــت 
ــا  ــراد ب ــان اف ــن می ــرد؛ در ای ــد، بررســی ک ــرار می دهن ــر ق تأثی
ــد،  ــی یکســانی برخوردارن ــه از ســبک زندگ ــی ک ســابقه فامیل

ــا هســتند. ــن بیماری ه ــه ای ــال ب بیشــتر در معــرض ابت
التهــاب مخــاط،  افــزود: عارضــه زخم هــای دهانــی،  وی 
مســیر گوارشــی و غــذا خــوردن همــراه بــا خشــکی دهــان از 

شــایع ترین عــوارض ابتدایــی ایــن بیمــاری هســتند.
کاظمیــان گفــت: بســته بــه محــل و شــدت بیمــاری عــوارض 
ــه  ــه هرچ ــم ک ــی داری ــون کل ــک قان ــا ی ــت؛ ام ــاوت اس متف
ســرطان زودتــر تشــخیص داده شــود، درمــان بهتــری بــرای آن 

ــود. ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــا توج ــبختانه ب ــت: خوش ــوژی گف ــص آنکول ــن متخص ای
ــداوای  ــدی کشــور در م ــی و توانمن ــی و دارودرمان ــه رادیوتراپ ب
ســرطان، امیــد درمــان در مراحــل پیشــرفته نیــز وجــود دارد؛ 
امــا بــا پیشــرفت بیمــاری هزینه هــا چنــد برابــر خواهــد شــد.

وی اظهــار کــرد: تحقیقــات گوناگــون نشــان داده بیــن مصــرف 
ــاط  ــردن ارتب ــه بیماری هــای ســر و گ ــال ب ــکل و ابت ســیگار، ال
مســتقیمی وجــود دارد؛ امــا ســاختار ژنتیکــی در ایــن بیمــاری 

بــه اثبــات نرســیده اســت.
وی در پایــان بهره منــدی از ســبک زندگــی ســالم نظیــر 
ــیگار  ــکل و س ــترس، دوری از ال ــه، دوری از اس ــرک، تغذی تح
ــای  ــرطان ها و ارتق ــار س ــش آم ــات را در کاه ــایر مالحظ و س

ــت. ــر دانس ــور مؤث ــالمت کش س

ــوزه  ــت در ح ــر بهداش ــاور وزی ــاال، مش ــی نورب ــر احمدعل دکت
ــزار  ــن ۳6 ه ــی در بی ــت: تحقیقات ــار داش ــالمت روان، اظه س
ــری  ــه 1۲ نف ــزار خوش ــال در ۳ ه ــاالی 15 س ــراد ب ــر از اف نف
ــه را  ــراد جامع ــالمت روان اف ــت و در آن س ــده اس ــام ش انج

ــم. ــرار دادی ــی ق ــورد بررس م
وی افــزود: ایــن آمــار در طــول یــک مــاه انجــام شــد و ســعی 
ــازه زمانــی وضعیــت جامعــه پرتالطــم نباشــد  کردیــم در آن ب
تــا نتیجــه تحقیقــات دقیق تــر باشــد.نورباال اعــالم کــرد: 
4/۲۳ درصــد افــراد در تحقیقــات مــا بــه اختــالل روانــی دچــار 

هســتند.
وی درخصــوص ارتبــاط ایــن شــیوع اختــالل روانــی بــا ســواد 
ــواد  ــه س ــرادی ک ــان اف ــی در می ــالالت روان ــن اخت ــت: ای گف
کمتــری دارنــد، بیشــتر شــیوع دارد. درواقــع ســالمت روان بــا 

میــزان ســواد افــراد ارتبــاط مســتقیم دارد.نوربــاال اظهــار کــرد: 
بیشــترین شــیوع  اختــالالت روانــی در افــراد بیــکار بــا درصــد 
۲1/۲8 اســت و افــراد خانــه دار نیــز در رتبــه دوم قــرار دارنــد.

ــر  ــاره اختــالل روانــی ب مشــاور وزیــر بهداشــت همچنیــن درب
حســب وضعیــت تاهــل در کشــور افــزود: ۲۷/۲۲ درصــد افــراد 

ــی هســتند. دارای همســر دچــار نشــانه های اختــالل روان
 نوربــاال گفــت: زنــان بیشــتر از مــردان دچــار اضطــراب هســتند 
و حــدود ۲۹/10 درصــد افــراد در کشــور نشــانه های افســردگی 

را بــه صــورت بــارز دارنــد.
مشــاور وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد: هرچــه ســن باالتــر 
افــراد اضطــراب بیشــتری را تجربــه می کننــد.  مــی رود، 
ــه  ــی داشــته و از ســن 60 ســال ب ــد متفاوت افســردگی فرآین

بــاال ســیر صعــودی جالــب توجهــی دارد.

متخصص آنکولوژی هشدار داد: 

زخم های دهانی، عارضه اصلی سرطان های سر و گردن 
مشاور وزیر بهداشت:

افسردگی در 10.29 درصد ایرانی ها نمایان است
خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند 
اصل چهارم: پاکى و پاکدلى 

S.Iravani@eskimia.ir
صدیقه ایروانیگروه خانواده

ــت؛ از  ــه اس ــیارى نهفت ــب بس ــل، مطال ــن اص در ای
جملــه اینکــه بــراى پــاک پــرورش دادن بایــد خــود 
ــد  ــادر! شــما بای ــدر و اى م ــى اى پ ــود؛ یعن ــاک ب پ
خــود را از آلودگی هــا پــاک کنیــد تــا بتوانیــد فرزنــد 
پــاک پــرورش دهیــد؛ شــما بایــد خودســازى کنیــد، 
ــى را  ــى و روان ــی روح ــد، آلودگ ــه کنی ــود را تزکی خ
کنــار بزنیــد، مراقــب باشــید بــه گنــاه آلــوده نشــوید، 
دســتتان، زبانتــان، گوشــتان، چشــمتان و همــه 
ــوده  ــه آل ــد ک ــت کنی ــان را مراقب ــاء و جوارحت اعض
نشــوند؛ حتــى فکرتــان را از آلودگی هــا پــاک کنیــد، 
دلتــان را از کینــه و کینه تــوزى و بدی هــاى مختلــف 
پــاک کنیــد؛ بــا پــاک کــردن خــود مى توانیــد فرزنــد 
ــه  ــه هم ــود ک ــه ب ــد متوج ــد؛ بای ــت کنی ــاک تربی پ
ــذا  ــت؛ ل ــالل اس ــاک و ح ــرو رزق پ ــا در گ پاکی ه
ــاک  ــت آوردن رزق پ ــه دس ــى ب ــد در پ ــن بای  والدی
و حــالل باشــند تــا بتواننــد فرزندانــى پــاک و پاکدل 
تربیــت کننــد و پــرورش دهنــد. رزق حــالل و پــاک، 

منشــأ همــه پاکی هاســت. 
 اصل پنجم: پرورش اخالقى 

بایــد  مى فرماینــد:  علیه الســالم  ســجاد  امــام 
ــد  ــت کنی ــا اخــالق پســندیده تربی ــد خــود را ب فرزن
و اخــالق پســندیده عبــارت اســت از اینکــه در روابــط 
ــد  ــا دیگــران شــخص رعایــت حقــوق آن هــا را بکن ب
کــه ایــن نیازمنــد آمــوزش اســت؛ در ایــن آمــوزش 
ــر را  ــوق یکدیگ ــت حق ــم رعای ــد ه ــادر بای ــدر و م پ
بکننــد و هــم در اداى حقــوق دیگــر افــراد جامعــه و 
نزدیــکان حســاس و کوشــا باشــند کــه ایــن بهتریــن 

ــوزش اســت.  ــن شــیوه آم و مؤثرتری
ــان  ــى فرزندانش ــا گاه از بى ادب ــروز خانواده ه ــر ام اگ
نگــران هســتند و شــکایت مى کننــد کــه مثــال فرزنــد 
بــه آن هــا احتــرام نمی گــذارد، وقتــى پــدر بــه خانــه 
ــون  ــده، تلویزی ــه خوابی ــور ک ــود همین ط وارد مى ش
ــت،  ــده اس ــى وارد نش ــگار کس ــد و ان ــا مى کن تماش
ــدر و مــادر نمى دهــد،  ــه حــرف و ســخن پ گــوش ب
هــر کار خــودش بخواهــد انجــام مى دهــد و... ایــن 
امــر مى توانــد علــل متفاوتــى داشــته باشــد؛ شــاید 
ناشــى از نبــود حســن خلــق بیــن پــدر و مــادر باشــد 
ــدر  ــرام و ادب پ ــردن احت ــت نک ــى از رعای ــا ناش  ی
و مــادر نســبت بــه یکدیگــر؛ شــاید شــما )والدیــن( 
بــه پــدر و مادرتــان آنگونــه کــه بایــد احتــرام 
ــران  ــاب دیگ ــا غی ــور ی ــاید در حض ــته اید؛ ش نگذاش
ــاید  ــزاران ش ــاید و ه ــد؛ ش ــار کرده ای ناشایســته رفت
دیگــر؛ البتــه عوامــل اجتماعــى نیــز چنــدان بى تأثیــر 
نیســت؛ گرچــه »از کــوزه بــرون همــان تــراود کــه در 

ــت« اوس

معاون فنی و عملیات اورژانس کشور:

مراقب این قاتل خاموش باشید!
با این نشانه ها در چند قدمی مرگ قرار دارید 
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مدیر حوزه علمیه یزد:

طرح تولید محتواهای فرهنگی 
فضای مجازی در حوزه علمیه 

یزد اجرا می شود
مدیــر حــوزه علمیــه یــزد بــا بیــان اینکــه شــبکه های 
ــموم  ــاک و مس ــای خطرن ــک فض ــه ی ــی ب اجتماع
تبدیــل  شــده اســت، گفــت: طــرح تولیــد محتواهای 
ــکاری  ــا هم ــازی ب ــای مج ــب فض ــی مناس فرهنگ
بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد در حــوزه علمیــه اســتان 

ــود. ــرا می ش اج
حجت االســام  و المســلمین محمــد شــمس در 
گفت و گویــی بــا بیــان اینکــه شــبکه های اجتماعــی 
ــاک و  ــای خطرن ــک فض ــه ی ــازی ب ــای مج و فض
ــا ورود  ــت: ب ــار داش ــده، اظه ــل  ش ــمومی تبدی مس
ــرای  ــه ب ــئله ای ک ــن مس ــا، کمتری ــن فضاه ــه ای ب
ــادی در  ــیار زی ــبهات بس ــود، ش ــاد می ش ــرد ایج ف

ــی و شــرعی اســت. مســائل دین
مدیــر حــوزه علمیــه یــزد ادامــه داد: فــرد بــا 
مشــاهده ایــن مطالــب بــه دنبــال منبــع ایــن 
تزلــزل  موجــب  نهایــت  در  و  نمــی رود  نوشــته 
ــی و  ــه گمراه ــرد را ب ــود و ف ــادات وی می ش اعتق

می کشــاند. تباهــی 
ــز  ــه نی ــای علمی ــه حوزه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــم و تأثیرگــذار در کشــور  یکــی از مراکــز بســیار مه
ــزود:  ــود، اف ــا وارد ش ــن فضاه ــد در ای ــت و بای اس
بــرای ایــن منظــور، بایــد طــاب در ایــن زمینــه وارد 

ــد. ــه پاســخگویی شــبهات بپردازن شــده و ب
مــدرس حــوزه علمیــه یــزد شناســایی طــاب 
ــبکه های  ــای ش ــت در زمینه ه ــه فعالی ــد ب عاقه من
از نخســتین  اجتماعــی و فضاهــای مجــازی را 
اولویت هــا عنــوان و خاطرنشــان کــرد: پــس از 
ــد طرحــی تدویــن  ــد، بای شناســایی افــراد عاقه من
شــود کــه در آن محتواهــای جــذاب و مناســب 
ــن  ــد شــود و توســط ای ــای مجــازی تولی در فضاه

ــد. ــر یاب ــه و نش ــزان ارائ عزی
شــمس افــزود: بــه  طــور مثــال در زمینــه آمــوزش 
ــرب  ــراد مج ــتفاده از اف ــا اس ــم ب ــکام، می توانی اح
در زمینــه انیمیشــن و فیلــم، مطالــب کوتــاه و 
مفیــدی را بــرای مخاطبــان آمــاده کنیــم تــا آن هــا 
ــه ســمت مــا جــذب  ــب ب ــن مطال ــا مشــاهده ای ب
ــه  ــر را ب ــب دیگ ــا و مطال شــوند و ســپس محتواه

ــم. ــه کنی ــا ارائ آن ه
در  داشــت:  اظهــار  یــزد  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  بــا حضــور  جلســه ای 
ــه  ــزد کــه در مرکــز مدیریــت حــوزه علمی اســتان ی
ــاد در  ــن بنی ــا ای ــد ت ــرر ش ــد، مق ــزار ش ــزد برگ ی
ــای  ــب، فضای ه ــی مناس ــای فرهنگ ــه محتواه تهی
ــه یــک  ــا ب مجــازی حــوزه علمیــه را یــاری کننــد ت
ــزد  ــوب در ســطح اســتان ی نتیجــه دلخــواه و مطل
ــود، در  ــد ب ــر کارآم ــاءهللا اگ ــم و ان ش ــت  یابی دس

ــود. ــرا ش ــور اج ــطح کش س

تجهیز بیمارستان ها به وضویار
مدیــر آموزشــی ســتاد اقامــه نمــاز کشــور از 
آمــوزش ۳۷ هــزار پرســتار بــرای ارائــه کمــک بــه 
ــه  ــا س ــت: ت ــر داد و گف ــاران خب ــاز بیم ــه نم اقام
ســال آینــده ۷۷ هــزار پرســتار ایــن آموزش هــای 

تخصصــی را دریافــت می کننــد.

ــه  ــتاد اقام ــی س ــر آموزش ــکوری، مدی ــروز ش به
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  کشــور،  نمــاز 
ــه اجــرای  ــا اشــاره ب ــا( ب ــی قــرآن )ایکن بین الملل
ــه در حــال حاضــر در  ــوی ک ــه ســامت معن برنام
بیمارســتان های کشــور در حــال اجراســت، گفــت: 
تفاهم نامــه  بــه دنبــال امضــای  برنامــه  ایــن 
وزارت  و  نمــاز  اقامــه  ســتاد  بیــن  همــکاری 

ــد. ــاز ش ــت آغ بهداش
ــه  ــه صورت گرفت ــاد تفاهم نام ــوص مف وی درخص
گفــت: در ایــن تفاهم نامــه دو نکتــه اساســی 
مدیــران  پرســتاران،  اینکــه  اول  شــد؛  دیــده 
پرســتاری و بهیــاران دوره ویــژه ای را ســپری کننــد 
کــه در ایــن دوره بــه آن هــا یــاد داده شــود چگونــه 
بــه بیمــاران بســتری در بیمارســتان ها کمــک 
ــه  ــر اینک ــد و دیگ ــه کنن ــود را اقام ــاز خ ــد، نم کنن
ــاز  ــورد نی ــوازم م ــزات و ل ــه تجهی ــتان ها ب بیمارس

ــوند. ــز ش ــاران مجه ــاز بیم ــه نم اقام
شــکوری بــا تأکیــد بــر اینکــه نمــاز فریضــه واجبــی 
ــاقط  ــان س ــرایطی از انس ــچ ش ــه در هی ــت ک اس
نمی شــود، گفــت: ســایر عبــادات  مثــل حــج فقــط 
یکبــار در صــورت اســتطاعت بــر مســلمان واجــب 
ــد  ــه باش ــر اضاف ــازاد ب ــد م ــر درآم ــود؛ اگ می ش
و...؛  می شــود  واجــب  مســلمان  بــر  خمــس 
امــا دربــاره نمــاز پــس از اینکــه انســان بــه ســن 
ــه  ــن فریض ــرایطی ای ــر ش ــید، در ه ــف رس تکلی
ــر  ــاوه ب ــوب ع ــن وج ــت. ای ــب اس ــر وی واج ب
نمازهــای روزانــه، هنــگام زلزلــه، کســوف، خســوف 
و حتــی وقتــی فــردی می میــرد )نمــاز میــت( نیــز 
ــاز ــت نم ــان دهنده اهمی ــه نش ــود ک ــاد می ش  ایج

 است.
مدیــر آموزشــی ســتاد اقامــه نمــاز کشــور تشــریح 
کــرد: دربــاره اقامــه نمــاز در شــرایط مختلــف 
می توانیــد،  اگــر  فرمــوده  قــرآن  در  خداونــد 
ایســتاده، نشســته، بــه پهلــو دراز کشــیده و ... 

ــد.  ــاز بخوانی نم
ــتند  ــتری هس ــتان ها بس ــه در بیمارس ــی ک بیماران
نیــز بــه دلیــل شــرایط ویــژه ای کــه دارنــد، شــرایط 
وضــو و اقامــه نمــاز آن هــا ویــژه می شــود و 
ــه جــای وضــوی  ــال ب ــوان مث ــه عن ــد ب ــاز دارن نی
معمولــی، وضــوی جبیــره بگیرنــد یــا بــه صــورت 
درازکشــیده اقامــه نمــاز کننــد؛ بــر همیــن اســاس 
ــن آداب را توســط اســتادان  ــه پرســتاران ای ــا ب م

متخصــص دوره آمــوزش می دهیــم.

گردشگری
هویت پل ۴۰۰ ساله اصفهان در گرو 

تصمیمات مسئوالن میراث فرهنگی است
سی و سه پل در حصار چوبی

بایــد دیــد ســی و ســه پــل چــه ســرانجامی در 
انتظــارش اســت؛ اینکــه باالخــره ایــن پــل محصــور در 
ــا  ــه ره ــا اینک ــود ی ــواره می ش ــی بی ق ــای چوب نرده ه
ــه  ــت ک ــی اس ــرو تصمیمات ــه در گ ــه و هم از آن، هم

بــه زودی بــرای آن گرفتــه می شــود. 
و  پــل  ســه  و  ســی  از  دختربچــه  یــک  ســقوط 
ــرای  ــی ب ــا صحبت های ــد ت ــبب ش ــن وی س جان باخت
ایجــاد حفــاظ یــا نرده گــذاری در دهنه هــای ایــن 
ــه  ــت ک ــد روزی اس ــود. چن ــاد ش ــی ایج ــل تاریخ پ
ــا  ــی از دهنه  ه ــت در یک ــورت موق ــه ص ــذاری ب نرده گ
ــی  ــن در حال ــده؛ ای ــاد ش ــی ایج ــورت آزمایش ــه ص ب
ــا  ــد ت ــبب ش ــی س ــای چوب ــن نرده ه ــه همی ــت ک اس
ــرده و از  ــکوت نک ــاران س ــراث و معم ــان می کارشناس

ایجــاد چنیــن حفاظ هایــی انتقــاد کننــد.
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــاون اداره کل می مع
گردشــگری اســتان اصفهــان در ایــن مــورد گفــت: ســی 
ــه پل هــای تاریخــی  ــل خواجــو از جمل ــل و پ و ســه پ
ــان  ــاله از زم ــت 400س ــا قدم ــه ب ــتند ک ــان هس اصفه
صفویــان روی رودخانــه زاینــده رود قــرار گرفته انــد 
ــوده و ســاختار  ــا وجــود نداشــتن حفــاظ، ایمــن ب و ب

ــرد. ــن می ک ــران را تامی ــت عاب ــا امنی ــب آن ه مناس
ــم  ــود حج ــا وج ــروز ب ــه داد: ام ــری ادام ــر طاه ناص
تاریخــی  پل هــای  روی  از  عابــران  زیــاد  تــردد  و 
اصفهــان و به ویــژه سی وســه پــل و پــل خواجــو، 
ــتر  ــران بیش ــت عاب ــن امنی ــرای تامی ــکار ب ــاد راه ایج
احســاس می شــود؛ بــه همیــن دلیــل موضــوع ایجــاد 
ــی  حفــاظ روی ایــن پل هــای تاریخــی، در شــورای فن
ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان و همچنین ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان مطــرح شــده 
و ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری بــه همــراه 
ــه منظــور ایجــاد  ــراث فرهنگــی اســتان، ب اداره کل می
ــل  ــازه پ ــه در س ــن مداخل ــا کمتری ــه ب ــی ک حفاظ های
همــراه بــوده و کمتریــن تاثیــر را بــر منظــر بصــری آن 

ــد. ــه داده ان ــی را ارائ ــد طرح های ــته باش داش
 نرده ها موقتی است

ایــن در حالــی اســت کــه مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
ــی  ــر گزارش های ــالیان اخی ــد: در س ــان می گوی اصفه
ــردم  ــی م ــر ســقوط برخــی گردشــگران و حت ــی ب مبن
ــژه  ــی به وی ــل تاریخ ــن دو پ ــه دوم ای ــای طبق از لبه ه
ــت.  ــده اس ــه ش ــا ارائ ــیده آن ه ــای سرپوش در راهروه
ــت  ــظ امنی ــردد و حف ــت ت ــاماندهی وضعی ــت س جه
مــردم و گردشــگران، از یــک ســال گذشــته کارگروهــی 
در اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــا مشــارکت 
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 
تشــکیل و جهــت ســاماندهی امنیــت عبــور گردشــگران 
ــا  ــن طرح ه ــرر شــد ای ــه و مق ــرح ارائ دســت کم 5 ط
ــه  ــل ب ــه پ ــی و س ــل س ــه از پ ــک دهن ــا در ی صرف
ــای  ــس از برآورده ــود و پ ــرا ش ــی اج ــورت آزمایش ص
 کارشناســی تــاش می کنیــم بــه طرحــی واحــد دســت 

یابیم.
ــای  ــت از پل ه ــای حفاظ ــه دغدغه ه ــه ب وی  در ادام
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــی اش تاریخ
دغدغــه اساســی و اولویــت اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان، حفــظ کالبــد و ســیما و منظــر پل هــای 
نرده هــای نصب شــده  اســت،  زاینــده رود  تاریخــی 
ــه  ــا در یــک دهن ــه پــل ســی و ســه پــل صرف ــه بدن ب
ــی های  ــس از بررس ــوده و پ ــی ب ــورت آزمایش ــه ص ب
کارشناســی و اخــذ نظــرات کارشناســان و دوســتداران 
تصمیــم  آن هــا،  جمع بنــدی  و  فرهنگــی  میــراث 
ــای تاریخــی  ــی در پل ه ــور حفاظت ــت ام ــی را جه نهای

می گیریــم.

 رئیس اداره میراث فرهنگی 
شهرستان میبد:

 ایجاد 1۰ مرکز آموزشی 
و تولید صنایع دستی در میبد 

گفــت:  میبــد  شهرســتان  میــراث  اداره  رئیــس 
ــد  ــی میب ــتی بوم ــع  دس ــعه صنای ــبختانه توس خوش
ــد  ــیر رش ــه در مس ــت، بلک ــرده اس ــول نک ــا اف نه تنه
ــع  ــد صنای ــی و تولی ــز آموزش ــا، 10 مرک ــعه آن ه و توس

دســتی در ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت.
ــه  ــه  ضــرورت توجــه ب ــا اشــاره ب رســول مشــتاقیان ب
میــراث  حــوزه  در  میبــد  شهرســتان  ظرفیت هــای 
گفــت:  گردشــگری  و  صنایــع  دســتی  فرهنگــی، 
ــراث  ــم می ــای مه ــی از کانون ه ــد، یک ــتان میب شهرس
فرهنگــی، گردشــگری و به ویــژه صنایــع  دســتی کشــور 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت زیلوبافــی از صنایع دســتی 
مهــم و اصیــل شهرســتان میبــد اســت، افــزود: صنعت 
زیلوبافــی بــا توجــه بــه  ســادگی و طبیعــی بــودن مــواد 
مصرفــی آن، قابلیــت عرضــه جهانــی را داشــته و 
ــدار  ــده ای در ایجــاد اشــتغال پای ــن ســهم عم همچنی

دارد.
ــف در  ــای مختل ــاد تعاونی ه ــت: ایج ــار داش وی اظه
ــوزش  ــرامیک، آم ــفال و س ــی، س ــته های زیلوباف رش
از جملــه  در زمینه هــای مختلــف صنایــع  دســتی 
زیلوبافــی، کاربافــی، ســفال و ســرامیک، شناســایی و 
صــدور کارت صنعتگــری بــه منابــع بانکــی جهــت اخــذ 
تســهیات کم بهــره، حمایــت از صنعتگــران صنایــع  
دســتی بــا در اختیــار گذاشــتن ابــزار کار از جملــه 
ــه  ــفال و ... از جمل ــرخ س ــی، چ ــو، دار کارباف دار زیل
اقدامــات مؤثــر در راســتای احیــا و حفــظ صنایــع 

ــت. ــد اس ــتان میب ــاخص شهرس ــتی ش  دس
ایــن مقــام مســئول ایجــاد 10 مرکــز آموزشــی و تولیــد  
ــتاها را از  ــتان و روس ــز شهرس ــتی در مرک ــع  دس صنای
جملــه اقدامــات مؤثــر در زمینــه آمــوزش عاقه منــدان 
ــز آموزشــی  ــرد: مرک ــح ک ــد و تصری ــن عرصــه خوان ای
ــی  ــز آموزش ــدی زاده و مرک ــهید مه ــتی ش ــع  دس صنای
صنایــع  دســتی رکن آبــاد و مهرآبــاد شهرســتان میبــد از 
مراکــز مهــم در راســتای آمــوزش تولیــد صنایــع  دســتی 

شهرســتان هســتند.

ــه  ــران ک ــو ای ــعر ن ــدر ش ــدری پ ــه پ خان
بــا تــاش فــراوان و صــرف هزینه هــای 
ــه  ــل ب ــت تبدی ــالی اس ــد س ــت، چن هنگف
ــی در  ــا از بی توجه ــن روزه ــوزه شــده، ای م
نگهــداری بــه  عنــوان یــک بنــای تاریخــی، 

رنــج می بــرد.
»نیمــا  بــه  مشــهور  اســفندیاری  علــی 
بــا  کــه  کســی  و  شــاعر  یوشــیج«، 
درانداختــن طرحــی نو در روح و روان شــعر 
فارســی، عنــوان بنیانگــذار شــعر نــو فارســی 
را نصیــب خــود کــرد، بــا مجموعــه تأثیرگذار 
ــو  ــع مانیفســت شــعر ن ــه درواق افســانه ک
ــه  ــران ب ــی در شــعر ای ــود، انقاب فارســی ب
ــام  ــه تم ــه آگاهان ــی ک ــود آورد؛ انقاب وج
بنیادهــا و ســاختارهای شــعر کهــن فارســی 

ــید. ــش کش ــه چال ــش از آن، ب ــا پی را ت
ســفر بــه خانه پــدری این شــاعر در آســتانه 
زادروزش، خــود لذتــی اســت کــه در همــان 
میانــه مســیر منتهــی به ایــن خانــه نصیبت 
ــه در  ــی ک ــاهده قاصدک های ــود؛ مش می ش
ــو را  ــده می شــوند، ناخــودآگاه ت ــوا پراکن ه
در شــعرهای او کــه مشــحون از ایــن گیــاه 

ــرد.  ــر اســت، فرومی ب پیامب
ــده  ــور بل ــا( در مح ــه نیم ــا )خان ــوزه نیم م
در فاصلــه 5 کیلومتــری غــرب شــهر بلــده، 
ــدوان و در  ــه جــاده کن ــی ب در مســیر منته

روســتای یــوش واقــع شــده اســت. ایــن 
بنــا از نمونــه بناهــای به جامانــده از دوره 
قاجــار بــوده و بــه ســال ۲01۷ هجــری 
ــی  ــا، عل ــدری نیم ــد پ ــط ج ــری توس قم
ــت. ــده اس ــاخته ش ــه س ــان ناظم االیال خ

بنــای یادشــده بــا رعایــت خصوصیــات 
معمــاری اســامی و ســازگار بــا اقلیــم 
ســرد و کوهســتانی شــمال کشــور بــه 
صــورت چهــار ایوانــی بــه همــراه اتاق هــای 
ســه دری، پنــج دری، تــاالر شاه نشــین، 
هشــتی و فضــای خدماتــی طراحــی شــده 

ــت.  اس
ــازمان  ــط س ــال 1۳۶۸ توس ــا در س ــن بن ای
نیمــا  وارث  از  فرهنگــی کشــور  میــراث 
خریــداری شــد و پیکــر نیمــا نیــز در ســال 
1۳۷۲ طبــق وصیتــش در حیــاط ایــن خانــه 
یعنــی خانــه پــدری بــه خاک ســپرده شــد.

ــدر  ــی »مــوزه پ ــوان اصل ــا عن مــوزه نیمــا ب
نــو پارســی« از محــل مصوبــات  شــعر 
دور دوم ســفر هیئــت دولــت و در هفتــه 
ــی )اردیبهشــت  ــراث فرهنگ بزرگداشــت می

ــد.  ــاح ش ــال 1۳۸۸( افتت ــاه س م
محتــوای مــوزه و کاربــری آن همان طــور 
ــع توصیــف  ــد، درواق ــه از نامــش برمی آی ک
شــرح حــال زندگــی نیمــا یوشــیج اســت.

متنوعــی  دارای گالری هــای  مــوزه  ایــن 

بی شــمار  زوایــای  معــرف  کــه  اســت 
ــت  ــی اس ــن فضای ــا و همچنی ــی نیم زندگ
کــه او در آن رشــد و نمــو کــرده اســت؛ 
ــای  خانه هایــی کــه ابعــاد و مقیاســش گوی
ســطح اجتماعــی و اقتصــادی خانــواده 

اوســت. 
لحظه لحظــه  از  تصاویــر  و  عکس هــا 
زندگــی او و پیونــدش بــا طبیعــت پیرامــون 
خــود، ابــزار و وســایل شــخصی نیمــا مثــل 
لباس هــا و کفش هــا  و  قلــم  و  عینــک 
و ُچُپــق و حتــی تفنگ هــای شــکاری او 
و  مجاتــش  همچنیــن کتاب هایــش،  و 
ــی آراء  ــهمی در بازگوی ــت هایش س یادداش
و عقایــد اجتماعــی و حتــی سیاســی ایــن 

ــاعر دارد. ش
بــا  خانه مــوزه،  ایــن  دیگــر   گوشــه   در 
دیــدن شناســنامه نیمــا و همســرش و 
شــاهد  دو،  آن  ازدواج  ســند  همچنیــن 
ــتیم.  ــا هس ــی نیم ــی از زندگ ــاق بزرگ اتف
ــدم در  ــما ق ــه، ش ــن مجموع ــر ای ــاوه ب ع
مکانــی گذاشــته اید کــه توانســته اســت 
از فرزنــدی خردســال و گــه گاه بازیگــوش، 
ــخ  ــم تاری ــی را تقدی ــو فارس ــعر ن ــدر ش پ

ــد. ــن کن ــران که ــات ای ادبی
در حیــاط مرکــزی خانــه، مقبره هــای نیمــا 
ــاز - کــه عمــری  یوشــیج، ســیروس طاهب

ــرد -  ــه ســر ب ــار نیمــا ب را در راه تدویــن آث
و همچنیــن خواهــر نیمــا، بهجت الزمــان 

ــرار دارد. اســفندیاری ق
ــدری نیمــا  ــه پ ــاق از اتاق هــای خان ســه ات
ــا کتاب هایــی  ــه تبدیــل شــده ت ــه کتابخان ب
کــه از آِن نیمــا نیســت، در آن هــا جــا 
تاریخــی؛  و  ادبــی  بگیرنــد؛ کتاب هایــی 
حتــی کتابــی دربــاره میکروالکترونیــک؛ 
ــا،  ــوان نامه ه ــر می ت ــای دیگ ــا در اتاق ه ام
ــی  ــک نقاش ــته ها، ی ــی از دست نوش بخش
ــا امضــای خــود  ــن ب ــاره  قزوی ســاده از من
نیمــا، چنــد عکــس از پــدر شــعر نــو و 
البتــه تعــدادی شــعر را کــه همگــی از 
ســوی شــاعران مازندرانــی و در وصــف 
ــروده  ــدران س ــور و مازن ــوش و ن ــا و ی نیم

ــت. ــده ، یاف ش
از  نگهــداری  ایــن حــال، وضعیــت  بــا 
ــال  ــی در ح ــه تاریخ ــن خان ــی از ای بخش

ــده  ــه زیبن ــب و البت ــدان مناس ــر چن حاض
بازدیدکننــدگان داخلــی و خارجــی از آن 
نیســت؛ مشــاهدات خبرنــگار مهــر حاکــی 
ــای  ــدادی از اتاق ه ــه در تع ــت ک از آن اس
انبــار  خانه مــوزه  ایــن  همکــف  طبقــه 

وســایل منــزل شــده اســت.
در ایــن اتاقک هــا البتــه بســته اســت؛ 
از پشــت روزنه هایشــان، وضعیــت  امــا 
درون آن هــا و وســایلی کــه روی هــم تلنبــار 
از  لوازمــی  اســت؛  مشــخص  شــده اند، 
قبیــل جاروبرقــی، دوچرخــه، ســطل رنــگ 
ــوم  ــه معل ــن کــه البت ــادی کارُت و تعــداد زی
ــم  ــا ه ــا در آن ه ــت ی ــی اس ــت خال نیس
ــداد  ــه تع ــده و البت ــرار داده ش ــایلی ق وس
ــار  ــر تلنب ــه روی همدیگ ــاب ک ــادی کت زی
ــن  ــت ای ــوم نیس ــم معل ــاز ه ــده اند و ب ش
ــت  ــه نیماس ــه کتابخان ــق ب ــا متعل کتاب ه

ــری. ــرِد دیگ ــا از آن ف ی

گشتی در خانه پدری »پدر شعر نو«

وقتیموزه»نیما«انبارمیشود!

پیکــر شــهید مدافــع حــرم »مرتضــی جعفریــان« بــا حضور 
پرشــور مــردم شــهیدپرور در آران و بیــدگل تشــییع شــد.

 پیکــر شــهید مدافــع حــرم »مرتضــی جعفریــان« بــا حضور 
پرشــور مــردم شــهیدپرور شهرســتان آران و بیــدگل تشــییع 
شــده و در امامــزاده  هاشــم بن علی)ع( ایــن شهرســتان در 

کنــار قبــور ســایر شــهدا بــه خــاک ســپرده شــد.
ــع حــرم از ســتاد  ــن شــهید مداف ــر ای مســیر تشــییع پیک
نمــاز جمعــه ایــن شهرســتان تــا آســتان مقــدس امامــزاده 
 هاشــم بن علی)ع( ایــن شهرســتان بــود و مــردم آران و 
ــد  ــه کردن ــا اشــک های خــود بدرق ــن شــهید را ب ــدگل ای بی
ــب  ــم جال ــن مراس ــز در ای ــهری نی ــئوالن ش ــور مس و حض

توجــه بــود.
موقــت  امــام جمعــه  روحانــی،  علــی  حجت االســام 

ــع حــرم  ــر شــهید مداف ــر پیک ــدگل، ب شهرســتان آران و بی
ــد و ســپس ایــن  »مرتضــی جعفریــان« اقامــه نمــاز کردن
ــر روی  ــا تشــییع پیکــرش ب ــع حــرم ب ــاک مداف شــهید پ
دســتان مــردم شهرســتان آران و بیــدگل در آســتان مقدس 

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــم بن علی)ع( ب ــزاده  هاش امام
شــهید »مرتضــی جعفریــان« از رزمنــدگان لشــکر فاطمیون 
ــوریه  ــی در س ــت های داعش ــا تروریس ــرد ب ــه در نب ــود ک ب
بــه درجــه شــهادت نائــل شــد و بــه خیــل یــاران شــهیدش 

پیوســت.
ــم ۸40 شــهید در دوران  ــا تقدی ــدگل ب شهرســتان آران و بی
انقــاب و دفــاع مقــدس بــر اســاس جمعیــت رتبــه 
نخســت ایثارگــری را در کشــور داراســت و بــه دارالشــهدای 

ــه اســت. ــب گرفت ــران اســامی لق ای

ــاق  ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس ــی، رئی ــدی سیاوش مه
ــان  ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
ــی اســتان  ــاق بازرگان در جلســه کمیســیون گردشــگری ات
کرمــان کــه بــا حضــور علیرمضانــی مدیــر  کل صــدا و 
ــت: در  ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــیمای اس س
ــور  ــان در کش ــتان کرم ــه از اس ــری ک ــر تصوی ــال حاض ح

ــت. ــی نیس ــر خوب ــت، تصوی ــرح اس مط
ــان در  ــتان کرم ــاد اس ــای زی ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه میراثــی و گردشــگری و جاذبه هــای تاریخــی گفــت: 
هنــوز در داخــل کشــور اســتان کرمــان ناشــناخته اســت و 

ــا ظرفیت هــای گردشــگری آن آشــنا نیســتند. مــردم ب
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس رئی
معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه کرمــان 

اســتانی چهارفصــل اســت، افــزود: اگــر اســتان کرمــان بــه  
ــم  ــی معرفــی شــود، در تمــام فصــول ســال می توانی خوب

گردشــگر داشــته باشــیم.
ــه اینکــه صداوســیما و ســایر رســانه های  ــا اشــاره ب وی ب
اســتان در فرآینــد توســعه نقــش مهمــی دارنــد و از ارکان 
توســعه اســتان هســتند، خاطر نشــان کــرد: انتظــار داریــم 
شــبکه های  در  کرمــان  از  کــه  برنامه هایــی  مجمــوع 

ــد. ــش یاب ــود، افزای ــش می ش ــری پخ سراس
ــادی  ــه زی ــق و نخب ــراد موف ــه اف ــان اینک ــا بی سیاوشــی ب
در سراســر کشــور وجــود دارنــد کــه اهــل کرمــان هســتند 
افــراد  ایــن  از ظرفیــت  گفــت: صداوســیما می توانــد 
ــه  ــا ب ــور آن ه ــا حض ــازی ب ــا برنامه س ــرده و ب ــتفاده ک اس

ــد. ــک کن ــان کم ــی کرم معرف

پیکرشهیدمدافعحرم»جعفریان«
درآرانوبیدگلتشییعشد

  رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان  تاکید کرد:

نقشرسانههادرتوسعهصنعتگردشگری

ــدگل  ــات آران و بی ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــئول س مس
ــف  ــای مختل ــب مجــوزدار از بخش ه ــت: امســال 11 موک گف
زائــران  از  حســینی)ع(  اربعیــن  مراســم  در  شهرســتان 

می کننــد. پذیرایــی 
احمــد عدالت پــور اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ویژگــی خــاص 
ــاز  ــه از دیرب ــدگل ک ــردم آران و بی ــداری م ــی و والیتم مذهب
زبانــزد اســت، از 4۸ موکــب اســتان اصفهــان در اربعیــن، آران 

و بیــدگل بــا 11 موکــب، بیشــترین تعــداد موکــب را دارد.
زائــران حســینی  بــه  بــرای خدمت رســانی  افــزود:  وی 
در مســیر نجــف بــه کربــا بیــش از 400 نفــر از اعضــای 
ــد و هشــتم  ــزا دریافــت کرده ان ــدگل وی موکب هــای آران و بی
ــن  ــران در ای ــی از زائ ــرای پذیرای ــت خــود را ب ــاه فعالی آبان م

ــد. ــاز می کنن ــیر آغ مس

وی تصریــح داشــت: پذیرایــی از زائــران حســینی)ع(، کمــک 
بــه مســائل بهداشــتی آن هــا و همچنیــن کمــک بــه مواکــب 
ــه  ــا، از جمل ــه کرب ــف ب ــیر نج ــراق در مس ــور ع ــر کش دیگ
فعالیت هــای موکب هــای آران و بیــدگل در روزهــای اربعیــن 

اســت.
ــا را  ــه موکب ه ــدگل ب ــران آران و بی ــردم و خّی ــک م وی کم
بــرای پذیرایــی از زائــران در روزهــای اربعیــن بــا ارزش خوانــد 
و گفــت: از ســه مــاه مانــده بــه محــرم و صفــر ایــن کمک هــا 

ســاماندهی شــده و بــه کشــور عــراق ارســال می شــود.
ــرش  ــه ف ــه تخت ــدای س ــه از اه ــور در ادام ــد عدالت پ احم
نفیــس دســتباف 1۲ متــری توســط تعــدادی خّیــر بــه حــرم 
امــام حســین)ع( نیــز خبــر داد و گفــت: ارزش ایــن تختــه 

ــت. ــان اس ــون توم ــزان ۳0 میلی ــه می ــا ب فرش ه

مهــری ســجادی فر، مدیــر مؤسســه تســنیم نــور والیــت، بــا بیــان 
ــق  ــیار موف ــراد بس ــذب اف ــا در ج ــی قب ــات قرآن ــه مؤسس اینک
ــه و  ــر یافت ــا تغیی ــر رویکرده ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــد، اظه بودن
ــوان  ــل ج ــده؛ نس ــگ ش ــی کم رن ــای قرآن ــتقبال از فعالیت ه اس
بیشــتر بــه دنبــال تحصیــل بــوده و کمتــر بــه فکــر یادگیــری قرآن 
ــا  ــادی از آن ه ــت زی ــر فضــای مجــازی وق اســت؛ از طــرف دیگ
ــرآن و  ــا ق ــات کمــی در رابطــه ب ــن فضــا، تبلیغ ــرد و در ای می گی

معــارف اهــل  بیــت)ع( وجــود دارد.
وی بیــان کــرد: مؤسســات قرآنــی مــورد حمایــت قــرار نگرفتنــد 
ــی  ــال تعطیل ــا در ح ــه م ــه مؤسس ــا از جمل ــیاری از آن ه و بس
هســتند؛ کمااینکــه تعــداد کاس هــا و جلســات در مؤسســه مــا 
ــای  ــده هزینه ه ــات از عه ــت. مؤسس ــه اس ــش یافت ــیار کاه بس
ــد؛  ــان برنمی آین ــس مربی ــکان و حق التدری ــه اجــاره م ــوط ب مرب

ــی کــم اســت و در  ضمــن اینکــه اســتقبال از فعالیت هــای قرآن
ــد. ــور دارن ــوز حض ــا 5 قرآن آم ــی، 4 ت ــر کاس ه

ســجادی فر تصریــح کــرد: مؤسســات قرآنــی بایــد از شــیوه های 
ــوان  ــه عن ــازی را ب ــای مج ــد و فض ــره ببرن ــی به ــن آموزش نوی
میدانــی بــرای فعالیــت مــورد توجــه قــرار دهنــد؛ در ایــن صــورت 

ــند. ــاز باش ــد کارس می توانن
وی خاطرنشــان کــرد: مؤسســات قرآنــی عمومــا آگاهــی و 
جــذب  چگونگــی  و  شــیوه ها  درخصــوص  اطاعــات کافــی 
ــد  ــد، می توانن ــن ســمت رو بیاورن ــه ای ــر ب ــد و اگ مخاطــب ندارن

ــند. ــق باش موف
ــه  ــر ب ــتند. اگ ــدرک هس ــال م ــه دنب ــه ب ــت: هم ــجادی فر گف س
افــراد گفتــه شــود کــه در پایــان یــک کاس یــا دوره، مدرکــی بــه 

ــر باشــد. ــم آن هــا مؤث آن هــا اعطــا می شــود، شــاید در تصمی

برپایی۱۱موکبازآرانوبیدگل
درمسیرنجف-کربال

مؤسساتقرآنی،فضایمجازیرا
موردتوجهقراردهند

 کاخ سردار اسعد بختیاری 
در استان چهارمحال و بختیاری

قلعــه یــا کاخ ســردار اســعد بختیــاری درواقــع محــل ســکونت 
ــه »ســردار اســعد دوم«  ــروف ب ــاری مع ــی خــان بختی علی قل
ــان و  ــط ایش ــری توس ــری قم ــال 1۳1۸ هج ــه در س ــوده ک ب
بــر روی بقایــای منــزل پــدری اش بــه ســبک معمــاری نویــن 

ــود.  ــاخته می ش ــه س فرانس
علی قلــی خــان بختیــاری خــود در شــهر جونقــان بــه دنیــا آمــد؛ 
زیــرا از مدت هــا قبــل اجــداد ایشــان در این شــهر مســتقر شــده 
ــه  ــی خــان( ب ــد. حســین قلی خــان و عمــوی وی )کلبعل بودن
ــان و دشــت های  ســبب شــجاعت و سلحشــوری مــردم جونق
ــه عنــوان مرکــز  کشــاورزی جونقــان و میــزدج، ایــن شــهر را ب
ــود را  ــای خ ــواره پیروزی ه ــد و هم ــرار دادن ــش ق ــدرت خوی ق
در جنگ هــا، مدیــون مــردم جونقــان و موقعیــت خــاص ایــن 
شــهر می دانســتند. البتــه بعدهــا کلبعلی خــان در همیــن شــهر 
ــه  ــز ب ــان نی ــته جونق ــی کُش ــت کلبعل ــود و دش ــته می ش کش

ــل نامگــذاری می شــود. ــن دلی همی

ــی در ســه  قلعــه جونقــان دارای دو طبقــه اســت. طبقــه فوقان
جهــت شــرقی، جنوبــی و شــمالی، دارای ایــوان بــا ســتون های 
ســنگی اســت و در مرزهــای اتصــال، آجرکاری هــای متنوعــی 
ــوده و ســقف  ــی و شاه نشــین ب ــا اعیان ــن بخــش از بن دارد. ای
اتاق هــا بــه صــورت هندســی توفال کوبــی شــده اســت. طبقــه 
زیریــن در عمــق یــک متــری از کــف محوطــه کاخ قــرار دارد کــه 
ــر اســت.  ــی امکان پذی ــه فوقان ــای طبق ــه آن از زیرپله ه ورود ب
در ایــن طبقــه ســقف تمامــی راهروهــا و اتاق هــای منشــعب، 
بــه شــیوه قمی پــوش، طــاق زده شــده اســت. هــر اتــاق دارای 
یــک بخــاری دیــواری بــا گچبــری ســاده اســت. این قســمت از 

بنــا، انبــار مــورد اســتفاده خدمتــکاران بــوده اســت.
دالمانــی  رنــه  بــه گواهــی  هانــری  جونقــان  قلعــه  کاخ 
)نویســنده کتــاب از خراســان تــا بختیــاری(، زیبایی هــای 
ــادآور صحنه هــای داســتان های  ــه ی افســون کننده ای داشــته ک
ــوده  ــب ب ــک ش ــزار و ی ــتان های ه ــو در داس ــهرزاد قصه گ ش
باغ هــای  دارای  خــود  شــکوه  دوران  در  ایــن کاخ  اســت. 
پیرامونــی، اســتخر مرکــزی، ســردر باشــکوه، ورودی مشــرف بــه 
جــاده ســنگفرش باســتانی، آینــه کاری و نقاشــی های دیــواری 

همــراه بــا کتابخانــه ای معظــم بــوده اســت. مدرســه اســعد نیــز 
در ضلــع غربــی ایــن کاخ همچنــان پابرجاســت. ایــن کاخ اولین 
ــرق و  ــور ب ــه موت ــوده کــه ب ــان و چهارمحــال ب ــی در اصفه مکان
الکتریســیته مجهــز شــده اســت. در خــال جنــگ جهانــی اول، 
بســیاری از پناهنــدگان سیاســی از جملــه علی اکبــر دهخــدا در 

ــد. ــان بودن ــن کاخ مهمــان مــردم جونق ای
ــدوده  ــیع تر از مح ــه ای وس ــته دارای محوط ــا در گذش ــن بن ای
فعلــی بــوده کــه بــه مــرور زمــان و در اثــر دخالــت عوامــل طبیعی 
و اجتماعــی در طــول صــد ســال گذشــته و اســتفاده های 
نامناســب نظیــر پاســگاه ژاندارمــری، کتابخانــه عمومــی و 
مدرســه، دچــار آســیب های فــراوان شــده و درواقــع بــه 
ــا و  ــمت های بن ــایر قس ــی، س ــین اصل ــمت شاه نش ــز قس ج

ســاختمان های جانبــی آن از میــان رفتــه اســت.
ایــن کاخ در دوره مشــروطیت بــه عنــوان پایگاهــی بــرای 
جنبــش مشــروطه خواهی مــردم جونقــان و ســایر نقــاط 
ــه همیــن دلیــل قــرار اســت  ــوده و ب بختیاری نشــین مطــرح ب
ــوان  ــه عن ــگری، ب ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س توس

ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــران م ــروطیت ای ــوزه مش م

#دیدنی_ها

هنــر معــرق، نوعــی تزئیــن چندتکــه ای همســطح 
ــا  ــق ب ــی مطاب ــه در آن قطعات ــت ک ــی اس و الحاق
ــت  ــای هم ضخام ــرح از الیه ه ــمت بندی های ط قس
ــد؛  ــده باش ــکیل ش ــده تش ــار هم چی ــات کن قطع

ــرق کاری اســت. ــی مع ــن کار نوع ای
بــر  نیــز  هنــر  ایــن  در  متفــاوت  شــاخه های 
ــوان از تکنیک هــای  جذابیــت آن افــزوده کــه می ت
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــه زی ــد نمون ــه چن ــرق کاری ب مع

ــرم ــرق چ ــی و مع ــرق کاش ــوب، مع ــرق چ مع
 پیشینه معرق

مــرور آثــار، نشــانه ها، نوشــته ها و کتیبه هــای 
دوران گذشــته تاریــخ ایــران و نقوشــی کــه در 
نشــان دهنده  می شــود،  دیــده  باســتانی  آثــار 
ــرای  ــرم ب ــم از چ ــان قدی ــه ایرانی ــت ک ــن اس ای

کفــش و ابزارهــای جانبــی و لــوازم دیگــر اســتفاده 
می کردنــد.

ــم  ــم و ده ــرن نه ــا ق ــارم ت ــرن چه ــدای ق از ابت
فصــل نوینــی در هنــر کتابســازی گشــوده و چنــد 
ــا  ــم آن ه ــه اه ــد ک ــداع ش ــی اب ــد تزئین ــوع جل ن

ــت.  ــوده اس ــرق ب ــوخت و مع ــای س جلده
ــر نوشــتن روی چــرم وجــود  در زمان هــای دور هن
ــق  ــور دقی ــه ط ــوان ب ــاید نت ــت و ش ــته اس داش
ــه  ــرد؛ روزگاری ک ــان ک ــته را بی ــن رش ــت ای قدم
هنــوز کاغــذ در اختیــار انســان نبــوده، افــرادی بودند 
ــرای  ــتند و ب ــرم می نگاش ــب را روی چ ــه مطال ک
ــه  ــتند؛ نمون ــادگار می گذاش ــه ی ــد ب ــل های بع نس
ــی اســت کــه در صــدر اســام  ــات قرآن ــارز آن آی ب
ــته  ــرم نوش ــر روی چ ــتر ب ــدگاری بیش ــت مان جه

شــده اســت؛ لــذا می تــوان گفــت کــه هنــر قلمزنــی 
روی چــرم یکــی از قدیمی تریــن و جذاب تریــن 
رشــته های صنایــع دســتی بــوده کــه متاســفانه بــه 
ــه مــرور زمــان منســوخ شــده و از بیــن  ــی ب دالیل

ــه اســت. رفت
هنــر ســوخت معــرق از پیــش از دوره تیموریــان و 
بیشــتر بــا اســتفاده از اشــکال هندســی رایــج بــود؛ 
ــا احــداث فرهنگســتانی  امــا در زمــان تیموریــان ب
ــرزا اســتفاده از  ــه دســت بایســنقر می ــرات ب در ه
هنــر مینیاتــور و هنرهــای دیگــر نیــز معمــول شــد.
ــال  ــل انتق ــه دلی ــه ب ــوخت در دوره صفوی ــر س هن
ــل می شــود  ــان منتق ــه اصفه پایتخــت از هــرات ب
ــه اوج  ــوخت ب ــر س ــه هن ــت ک ــی اس ــن زمان و ای
شــکوفایی خــود می رســد؛ ســپس از اصفهــان بــه 
خانــدان گورکانــی در هنــد و عثمانــی در قســطنطنیه 

منتقــل می شــود.

در دوره صفویــه بــه دلیــل ذوق هنرمنــدان ایرانــی، 
هنــر تشــعیر، تذهیــب و نگارگــری هــم در ســوخت 
معــرق بــه کار گرفتــه شــد و تــا ایــن زمــان آنچــه 
ــرآن  ــد ق ــژه جل ــد، به وی ــر روی جل ــد ب کار می ش
ــری  ــال 1۳00 هج ــدود س ــا ح ــد ت ــن رون ــود. ای ب
ــول  ــن دوره تح ــه در ای ــت ک ــه داش ــی ادام شمس
بســیار بزرگــی در هنــر ســوخت معــرق بــه وجــود 
ــوم  ــیله مرح ــه وس ــگرف ب ــول ش ــن تح ــد. ای آم
ــوم  ــنویس و مرح ــم خوش ــد معل ــتاد میرمحم اس
ــن  ــذاری شــد و از ای ــی کلباســی بنیانگ اســتاد تق
ــرآن و  ــای ق ــر جلده ــاوه ب ــر ع ــن هن ــس ای پ
کتاب هــای نفیــس در تهیــه تابلــو نیــز بــه کار 

ــه شــد. گرفت
علــت نامگــذاری ایــن هنــر بــه دلیــل اســتفاده از 
رنگ هــای تیــره، غیرشــفاف و تلــخ اســت و چــون 
بــرای انتقــال نقــش بــه پوســت قالــب را داغ 

ــع  ــت در واق ــر پوس ــتن آن ب ــا گذاش ــد و ب می کنن
پوســت را می ســوزانند کــه بــه رنــگ قهــوه ای تیــره 

ــد. ــوخته می نامن ــد، آن را س درآی
ــه در  ــت ک ــال اس ــالیان س ــرق کاری س ــر مع هن
ــد،  ــد هن ــران و بعضــی از کشــور های دیگــر مانن ای
ــای  ــر از هنر ه ــیایی دیگ ــور آس ــد کش ــن و چن چی
بســیار کاربــردی و پرمصــرف بــوده و البتــه محــل 
تولــد ایــن هنــر و زمــان آن دقیقــا مشــخص 
نیســت. بایــد گفــت کــه ایــن هنــر پــس از ورودش 
بــه ایــران بــا دســت هنرمنــدان خــوش ذوق ایرانــی 
بــه تکنیک هــای مختلــف و بــا ظرافتــی چشــمگیر 
نمایــان شــد کــه امــروزه یکــی از رشــته های 

ــت. ــه اس ــه کم هزین ــدار و البت ــری پرطرف هن
گفت وگــوی مــا بــا هنرمنــد معــرق چــرم اصفهــان 
در  فــردا  را  میرفخررجایــی  اســماعیل  اســتاد 

بخوانیــد.  صفحــه  همیــن 

هنرمعرقچرم
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ــد  ــا فرزن ــدوی نی ــای جــواد مه ــه : آق ــوم ل محک
محمــد ســاکن ناییــن بلــوار جهــاد کارگــر ۱ جنــب

ترمینــال مســافربری منــزل ســوم محکــوم علیــه 
: آقــای جعفــر ســاالر آبــاد مجهــول المــکان  
ــوع  ــورا موض ــده : 232/96 ش ۱ ش ــه پرون کالس
ــر  ــت تعمی ــب باب ــه طل ــه ( : مطالب ــوم ب ) محک
خــودرو و هزینــه دادرســی بــه موجــب رأی 
ــورخ 95/۰6/5 صــادره از  ــی شــماره 374 م غیاب
شــعبه اول شــورای حــل اختــالف نائیــن محکــوم 
ــوم اســت  ــاد محک ــر ســاالر آب ــای جعف ــه آق علی
بــه پرداخــت مبلــغ 23/۰۸۰/۰۰۰ ریــال بابــت 
فاکتــور تعمیــر خــودرو و پرداخــت خســارات 
ــه مبلــغ ۱/77۰/۰۰۰  ــه دادرســی ب دادرســی )هزین
و هزینــه نشــر آگهــی بــا ارائــه فاکتــور ( و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
ــان اجــرای  ــت زم دادخواســت )96/۰4/۱3( لغای
ــق  ــزی در ح ــک مرک ــاخص بان ــق ش ــم طب حک
ــد  ــرز ن ــا ف ــدوی نی ــای جــواد مه ــه آق محکــوم ل
محمــد و پرداخــت 5 در صــد محکــوم بــه بابــت 
نیــم عشــر دولتــی در حــدق دولــت ، لــذا نظــر بــه 
اینکــه محکــوم علیــه مجهــول المــکان مــی باشــد 
ــه اســتناد مــاده 73  مــوارد منــدرج در اجرائیــه ب
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آئی قان
ــی از  ــار در یک ــرای یکب ــی ب ــور مدن ــالب در ام انق
روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد 
تــا محکــوم علیــه پــس از رویــت و ظــرف ده روز 
نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام نمایــد در 
ــق  ــی و از طری ــررات قانون ــق مق غیراینصــورت وف
ــام  ــی انج ــات اجرائ ــکام عملی ــرای اح ــره اج دای

ــد شــد. خواه
م الــف 2۸9 بهشــتی فــر رئیــس شــعبه اول 

ــن ــالف نایی ــل اخت ــورای ح ش

آگهی مزایده اموال غیرمنقول« 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 2۰ اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
لــه  ج2۰   96۱625 کالســه  اجرایــی  پرونــده 
ــه  ــاری و علی ــای نج ــت آق ــا وکال ــا داوری ب رض
ملیحــه ســادات حیدریــان و 5 نفــر دیگــر مبنــی 
بــر دســتور فــروش ملــک مشــاع در تاریــخ 
96/۸/24 ســاعت ۱۰ صبــح در محــل اجــرای 
ــن  ــه زیرزمی ــان طبق ــتری اصفه ــکام دادگس اح
ــی  ــگ ملک ــش دان ــروش ش ــت ف ــاق ۱5 جه ات
بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه 
ذیــال درج شــده اســت ملکــی طرفیــن پرونــده و 
ــی باشــد  ــن م ــه مالکی ــون در تصــرف مالکان اکن
بــه  دادگســتری  رســمی  کارشــناس  توســط 
ــون  ــه وی مص ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ش
ــد.  ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق از تعــرض طرفی
ــل  ــرف 5 روز قب ــد ظ ــی توانن ــد م ــن خری طالبی
ــه و  ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ــده ب ــه مزای از جلس
ــد  ــتن ۱۰ درص ــراه داش ــا هم ــد و ب ــک بازدی از مل
ــا چــک تضمیــن شــده .  ــد ی ــه صــورت نق ــا ب به
بانــک ملــی در وجــه اجــرای احــکام حقوقــی در 
جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده 
باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود 
ــت  ــس از پرداخ ــده پ ــورد مزای ــک م ــلیم مل تس
ــه  ــت. هزین ــد گرف ــای آن صــورت خواه ــام به تم
ــی  ــه م ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب ــای اجرای ه
باشــد.  اوصــاف ملــک مــورد مزایــده  ملــک بــه 
آدرس: اصفهــان - خیابــان جــی- خیابــان کاخ - 
نبــش کوچــه سوســن- پــالک 26 بــه اســتحضار 
ــوق  ــک ف ــک: مل ــخصات مل ــاند. مش ــی رس م
یــک بــاب منــزل مســکونی قدیمــی یــک طبقــه 
ــاق در  ــف و دو ات ــه همک ــن طبق ــامل )زیرزمی ش
بــام( بــا قدمــت بیــش از 3۸ ســال بــا مســاحت 
عرصــه موجــود حــدود 233 مترمربــع و مســاحت 
اعیانــی 26۰ متــر مربــع بــه شــماره پــالک ثبتــی 
۱5۱9۰/775 بــا شــماره ثبــت ۸5795 بخــش 
پنــج اداره ثبــت اصفهــان مــی باشــد.  مشــخصات 
ــقف  ــری و س ــکلت آج ــوق اس ــک ف ــک: مل مل
تیرآهنــی- نمــا ســنگ تراورتــن ســفید - دربهــا 
ــی و درب  ــل آهن ــی پروفی ــای خارج ــره ه و پنج
ــوار  ــه دی ــی - کــف موزاییــک - بدن ــی چوب داخل
ــل  ــرویس کام ــی - دارای س ــچ پرداخت ــدود گ ان
ــتم  ــن- سیس ــرق، گاز و تلف ــعابات، آب، ب و انش
ــی  ــتم سرمایش ــاری گازی و سیس ــش بخ گرمای

ــی باشــد.  ــی م ــر آب کول
ــت  ــن قدم ــر گرفت ــا در نظ ــی: ب ــه کارشناس نظری
ســاخت و قیمــت متعــارف روز و مســاحت عرصــه 
موجــود حــدود 233 مترمربــع بــدون عقــب 
نشــینی و در نظــر گرفتــن کلیــه عوامــل موثــر در 
قضیــه قدمــت پایــه مزایــده عرصــه موجــود آن از 
ــال و کل ارزش  ــع 32/۰۰۰/۰۰۰ ری ــرار هرمترمرب ق
کل شــش دانــگ ان بالــغ بــر 7/456/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال )هفــت میلیــارد وچهارصــد و پنجــاه و 
شــش میلیــون ریــال( ارزیابــی تعییــن و اعــالم 

مــی گــردد
ــکام  ــرای اح ــر و دادورز اج ــف  22742مدی .م ال

ــان- حســن منصــوری ــی اصفه حقوق

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ــوار  ــاد برخ ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی 
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
بالمعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 

متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  مــاده 3 قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت 
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه ۱5 روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــخ  ــاه از تاری ــک م اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت ی
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق طب
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ش

ــه دادگاه نیســت. متضــرر ب
برابــر رای شــماره ۱3966۰3۰2۰۱۸۰۰۰5۸5 کالســه 
ــی هللا  ــای ول ــده ۱392۱۱44۰2۰۱۸۰۰۱۱۸۸ آق پرون
ــدر بشــماره شناســنامه  ــد حی ــری فرزن ــال امی م
47 صــادره از فریــدن  نســبت بــه ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  64.۰5 متــر مربــع 
ــی  ــالک 2۸  اصل ــر روی قســمتی از پ ــی ب احداث
واقــع در شــهرک ولــی عصــر خریــداری بطــور مــع 

الواســطه از آقــای قدیــر ســعیدی خرزوقــی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱396/۰7/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱396/۰7/26
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 664 

/37/۰5/الــف/م به تاریــخ 96/۰7/۰5

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده شــماره 35۰56- 96/6/۱9 و 
بــه اســتناد 4 بــرگ استشــهادیه مصــدق پیوســت 
ــه  ــده ورث ــه امضــاء شــهود رســما گواهــی گردی ک
ــی  ــد حســن مدع ــاء زاده فرزن ــد عط ــی محم عل
ــک  ــدانگ ی ــت شش ــناد مالکی ــه اس ــتند ک هس
قطعــه زمیــن بــه شــماره 3464 فرعــی از 49 
ــا حــق  ــی کاشــان ب ــی بخــش دو حــوزه ثبت اصل
عبــور از کوچــه 2.5 متــر ذیــل ثبــت ۱۱24۸ و 
ــام  ــه ن ــات 4۱5 و 4۱2 ب ــر ۸4 صفح ۱۱247 دفت
ــت و ســند مالکیــت  ــی محمــد عطــاء زاده ثب عل
ــت  ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ص
جابجایــی مفقــود گردیده چــون درخواســت صدور 
ــره ۱  ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
مــاده ۱2۰ اصالحــی آییــن نامــه قانون ثبــت آگهی 
ــه  ــی انجــام معامل ــه هرکــس مدع ــی شــود ک م
نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
تــا ۱۰ روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود 
را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و 
اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و اگــر 
ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صورت 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند 
ــه متقاضــی تســلیم  ــوم صــادر و ب ــت مرق مالکی
ســتاد  نمایندگــی  بــه  شد.رونوشــت  خواهــد 
اجرایــی فرمــان امــام)ره( در اســتانهای اصفهــان و 

ــت اســتحضار. ــاری جه چهارمحــال بختی
تاریخ انتشار: 96/7/26

ــد  ــان، محم ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــس ثب رئی
ــف ــلمانی ۱326/ م ال س

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان محمدصــادق حقیقیــان 
بیدگلــی دادخواســتی بــه خواســته خســارت وارده 
ــه  ــا ب ــا کرون ــودروی تویوت ــتگاه خ ــک دس ــه ی ب
ــناس  ــر کارش ــق نظ ــماره 23-۱۸6ص63 طب ش
بــه طرفیــت احمدرضــا جمالــی بــه مجتمــع 
شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه 
ــی شــورای  ــه شــعبه اول حقوق ــس از ارجــاع ب پ
ــرای  ــه کالســه 63۰/96 ثبــت و ب حــل اختــالف ب
ــخ 96/9/۱۱ ســاعت ۱5/45 وقــت رســیدگی  تاری
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر 
ــاده  ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم مجه
73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
ــرده  ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام و انق
ــرر در جلســه  ــت مق ــه در وق ــردد ک ــی گ ــالغ م اب
دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده مــی توانــد 
تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر 
ــه  ــی ب ــن آگه ــار ای ــد. انتش ــه نماین ــورا مراجع ش
ــدم  ــورت ع ــده در ص ــوب ش ــالغ محس ــه اب منزل
ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد  حضــور، شــورا تصمی

 نمود.
مســئول دفتــر شــعبه اول  شــورای حــل اختــالف 

کاشــان ۱3۸9/ م الــف

آگهی حصر وراثت
بــه  ویدوجــی  دویــم  آقایــی  آقــای عزیزالــه 
شناســنامه شــماره ۱7 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه ۸4۸/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــماره  ــه ش ــه ده ب ــی س ــه آقای ــادروان معصوم ش
شناســنامه ۱5 در تاریــخ ۱396/5/7 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ دایمــی خــود ب
ــه  ــه ملیح ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
آقایــی فرزنــد ماشــاءاله بــه ش.ش۱25۰۰43۱9۰، 
عزیزالــه آقایــی دویــم ویدوجــی فرزنــد ماشــاءاله 
انجــام  بــا  ش.ش۱7،فرزندان.اینــک  بــه 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت، یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا هرکســی 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد و ی
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱3۸5/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــل ب ــجاعی فاض ــری ش ــم فخ خان

ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۱63۰ ب
۸4۱/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
اشــرف هــادی زاده بــه شــماره شناســنامه 42 در 
تاریــخ ۱395/۱۰/5 اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه جعفــر شــجاعی فاضــل 
ــجاعی  ــر ش ــه ش.ش ۱32، اکب ــد ب ــد احم فرزن
ــه  ــه ش.ش 6۱4، فاطم ــد ب ــد احم ــل فرزن فاض
شــجاعی فاضــل فرزنــد احمــد بــه ش.ش 726، 
زهــرا شــجاعی فاضــل فرزنــد احمــد بــه ش.ش 
ــه  ــد ب ــد احم ۸6، فخــری شــجاعی فاضــل فرزن

ش.ش ۱63۰، فرزنــدان.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱3۸7/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــل ب ــجاعی فاض ــری ش ــم فخ خان
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۱63۰ ب
۸42/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه احمــد 
ــنامه 24۱4  ــماره شناس ــه ش ــل ب ــجاعی فاض ش
در تاریــخ ۱395/۸/۱6 اقامتــگاه دایمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــادی زاده  ــرف ه ــه اش ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
فرزنــد علــی نقــی بــه ش.ش42 همســر، جعفــر 
شــجاعی فاضــل فرزنــد احمــد بــه ش.ش ۱32، 
اکبــر شــجاعی فاضــل فرزنــد احمــد بــه ش.ش 
6۱4، فاطمــه شــجاعی فاضــل فرزنــد احمــد 
ــد  ــرا شــجاعی فاضــل فرزن ــه ش.ش 726، زه ب
احمــد بــه ش.ش ۸6، فخــری شــجاعی فاضــل 

ــدان. ــه ش.ش ۱63۰، فرزن ــد ب ــد احم فرزن
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱3۸۸/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد 
دادخواست و ضمائم به 

ــه  ــرخ کار ب ــم چ ــم اعظ ــده: خان ــت کنن درخواس
ــن  ــه بدی ــه نفق ــته مطالب ــان خواس ــانی کاش نش
ــالغ  ــددی اب ــی م ــای محســن عل ــه آق وســیله ب
ــم اعظــم چــرخ کار دادخواســتی  مــی گــردد خان
بــه طرفیــت شــما بخواســته بــاال تقدیــم داشــته 
ــه  ــت و ب کــه تحــت کالســه 95۱۱7۸ حقوقــی ثب
ــتور  ــما و دس ــودن ش ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
دادگاه بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آیین دادرســی 
ــد  ــی از جرای ــی در یک ــت متوال ــک نوب ــب ی مرات
کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمــام 
نظریــه کارشناســی نفقــه و اعــالم نشــانی کامــل 
و دقیــق خــود بــه ایــن دفتــر مراجعــه و در وقــت 
مقــرر بــاال در شــعبه ســوم دادگاه خانــواده کاشــان 
جهــت رســیدگی و تصمیــم متقضــی اتخــاد 

ــود. خواهــد نم
مدیــر دفتــر شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

کاشــان، قاســمی ۱33۱/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای جــواد حســینی مجــرد بــه شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۱۱67 ب
۸۰4/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
ــه شــماره شناســنامه ۱272  ــه ســید طــراح ب رباب
در تاریــخ ۱395/۱۰/۱4 اقامتــگاه دایمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه علــی حســینی مجــرد 
ــد حســین همســر، زهــرا  ــه ش.ش229۸ فرزن ب
ــه ش.ش 5۸2،  ــی ب ــد عل حســینی مجــرد فرزن
ــه ش.ش  ــی ب ــد عل جــواد حســینی مجــرد فرزن
۱۱67، علــی اصغــر حســینی مجــرد فرزنــد علــی 
بــه ش.ش 46759، قاســم حســینی مجــرد 
فرزنــد علــی بــه ش.ش299۰، مصطفــی حســینی 
بــه ش.ش9۱4، مریــم  مجــرد فرزنــد علــی 
ــه ش.ش۱273،  ــی ب ــد عل حســینی مجــرد فرزن
محمــد حســن حســینی مجــرد فرزنــد علــی بــه 
حســینی  امیرحســین  ش.ش۱25۰329۸۸4، 
مجــرد فرزنــد علــی بــه ش.ش 476، فرزنــدان. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان، فاطمــه حســین پــور۱3۱6/ م الــف

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمدامیــن نام 
ــم دادی نشــانی محــل اقامــت:  خانوادگی:پورکری
ــام:  ــه: ن مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم ل
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــژاد نش ــلی ن ــین توس حس
فیــن بــزرگ، جنــب امامــزاده هــادی، کــوی 
ــه  ــه ب ــوم ب ــالک۸ محک ــژاد، پ ــرافت ن ــهید ش ش
موجــب رای شــماره 45۱ تاریــخ 96/5/2۸ حــوزه 
4 شــورای حــل اختــالف شهرســتان کاشــان کــه 
ــوم  ــه محک ــوم علی ــت محک ــه اس ــت یافت قطعی
اســت بــه پرداخــت ۱۱/4۸۰/۰۰۰تومــان بابــت 

خســارت و افــت قیمت)اصــل خواســته( و مبلــغ 
372/5۰۰ تومــان بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 
۱5۰/۰۰۰ تومــان بابــت هزینــه کارشناســی در حــق 
خواهــان اعــالم مــی دارد. رای صــادره غیابــی 
ــن  ــون آیی ــاده 3۰6 قان ــره 2 م ــق تبص ــت وف اس
ــم  ــزان نی ــه می ــرا ب ــه اج ــی. هزین ــی مدن دادرس
ــردد. ــت گ ــت پرداخ ــدوق دول ــق صن ــر در ح عش
همینکــه  احــکام:  اجــرای  قانــون   34 مــاده 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه 
موقــع اجــراء بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتفیفا محکــوم به از آن میســر 
ــه اجــرای  ــادر ب ــی کــه خــود را ق باشــد و درصورت
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد، صریحــا اعــالم  ــی ن ــد واگــر مال تســلیم کن

نمایــد.
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــمماره یــک 

الــف م   /۱37۸ شهرســتان کاشــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96۰792خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  دردشــتیان   محســن 
برمطالبــه وجــه چــک   بــه طرفیــت حســام 
الدیــن صادقــی   تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز... مــورخ ۸/29  ســاعت ۸ تعییــن 
ــول المــکان  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای گردی
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – 
روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان 
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی ۸۱6575644۱ 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 45 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــر شــعبه 45  ــر دفت ــف مدی شــماره: 22732م ال

ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت

اخطار اجرایی
پرونــده 96۰395ش ۱4 مشــخصات   شــماره 
محکــوم علیــه: نــام: رســتم مرادیــان فرزنــد 
محمــد شــغل آزاد    نشــانی محــل اقامــت: 
لــه:  محکــوم  مشــخصات  المــکان  مجهــول 
ــار  ــد بختی ــر فرزن ــهریاری ف ــا ش ــد رض ناممحم
اقامــت:  محــل  نشــانی  مهنــدس    شــغل 
ــه  ــاغ دریاچ ــانی  ب ــم کاش ــان – خ محتش اصفه
کوچــه شــهید  جــوادی  کوچــه آذر ابتــدای کوچــه  
شــهید خــدادادی ســاختمان مقابــل  پ ۱5 طبقــه 
ــماره ۱۰۸۱- ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب دوم  محک

ــورای  ــان   ش ــوزه اصفه ــخ 96/5/3۰ ح 96۰ تاری
ــان کــه قطعیــت  حــل اختــالف شهرســتان اصفه
ــه:  ــوم اســت ب ــه محک ــه اســت.محکوم علی یافت
ــو  ــه  میلی ــصت و ن ــد و ش ــغ یکص ــت مبل پرداخ
ــق نظــر کارشــناس مــورخ 96/5/۱4  ــال طب ن ری
ــون و  ــک میلی ــغ ی ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــد هزارری ــار ص چه
ــه  ــق تعرف ــی  طب ــر آگه ــناس و نش ــه کارش هزین
قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ تقدیــم 
حکــم  اجــرای  لغایــت   96/4/۱۱ دادخواســت 
ــرا     ــق االج ــر ح ــم عش ــه و نی ــوم ل ــق محک در ح
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
ــی  ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب پرداخــت محک
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ اجــرا تســلیم کن
ــع  ــف شــعبه ۱4 مجتم ــد22692 م ال ــالم نمای اع
شــماره 2 شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ــان اصفه

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 3۸-96

مجیــد  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
رضایــی    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المکان 
ــتمی    ــن  رس ــه: ناممحس ــوم ل ــخصات محک مش
امــام  اصفهــان – خ  اقامــت:  نشــانی محــل 
خمینــی خ بســیج مقابــل درالقــرآن  محکــوم بــه: 
ــخ 96/3/23  ــماره 363 تاری ــب رای ش ــه موج ب
حــوزه 53  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  اصفهــان کــه 
ــت  ــت پرداخ ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
یکصــد و یــک میلیــون ریــال جمعــا  بابــت یــک 
ــید  ــر رس ــماره 6۸23۸4 س ــه ش ــک ب ــره چ فق
9۰/6/3۰ و شــش فقــره حوالــه بــه شــماره هــای 
-۱۰522۰-۱۰52۰6-۱۰52۰5-۱۰5225-۱۰5224

ــداز   ــس ان ــدوق پ ــده صن ــه عه ۱۰5223همگــی ب
ــل  ــت اص ــب باب ــرت زین ــنه  حض ــرض الحس ق
خواســته و خســارات تاخیــر تادیــه  ازســر رســید 
ــت  ــم و باب ــرای حک ــت اج ــوف لغای ــک موص چ
حوالــه هــا از تقدیــم دادخواســت 95/۱2/24 
لغایــت وصــول قابــل محاســبه دراجــری احــکام 
بانضمــام مبلــغ 367۰۰۰۰ریــال هزینــه دادرســی و 
ــت  مــاده  نشــر آگهــی و نیــم عشــر در حــق دول
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی 34 قان
ــه  ــوم علی ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
ــاد آن را  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 

صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

ــد نمای
ــماره 3  ــع ش ــعبه 53 مجتم ــف ش 2273۰ م ال

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
 شماره پرونده ۱2۸۰-95

ــام: احمــد محمــد  ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
ی فرزنــد  مســلم    نشــانی محــل اقامــت: 
ــام:  ــه: ن مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم ل
ــل  ــانی مح ــن   نش ــد حس ــی فرزن ــواد الماس ج
اقامــت: اصفهــان – خ پرویــن طبقــه فوقانــی  
دارو گیاهــی فیــض  محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
شــماره 297  تاریــخ 96/3/3۰ حــوزه 3۱  شــورای 
ــان کــه قطعیــت  حــل اختــالف شهرســتان اصفه
ــه:  ــوم اســت ب ــه محک ــه اســت.محکوم علی یافت
پرداخــت یکصــد و هشــتاد میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته و  پنــج میلیــون و ســیصد و نــود 
هــزار ریــال بابــت  هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر 
آگهــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 95/۱/3۱  
تازمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و 
ــق  ــر ح ــم عش ــت نی ــردد و پرداخ ــی گ ــالم م اع
االجــرا در حــق دولــت   مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه  ــه محکــوم علی ــه ب ــه اجرائی ــن ک احــکام: همی
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد ــی ن مال
22673 م الــف شــعبه 3۱ مجتمــع شــماره 2 

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده ۱4۰4/95ش 5۱  مشــخصات 
محکــوم علیــه: نــام: حســین کنگاورچی    نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نــام محمــد فرهمنــد  نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان –اتوبــان چمــران  خ آل محمــد 
)ص( کوچــه شــماره ۱2 بهشــت  روبروی بوســتان  
توحیــد تــاب ســازی پــارس  محکــوم به:بــه 
موجــب رای شــماره 352 تاریــخ 96/3/3۱ حــوزه 
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح 5۱  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
ــال وجــه  ــغ 69۰۰۰۰۰۰ ری ــه: پرداخــت مبل اســت ب
چــک هــای ۰7494۸ مــورخ 94/۱۰/۱۰ -۱3۰6۸9 
ــت  ــال باب ــغ 245۰۰۰۰۰ ری ــورخ 94/9/3۰ و مبل م
ــه  ــت  هزین ــال باب ــته و 262۰۰۰۰ ری ــل خواس اص
دادرســی و هزینــه هــای نشــر آگهــی و خســارت 
تاخیرتادیــه  از تاریــخ ســر رســید وپرداخــت نیــم 
ــون  ــاده 34 قان عشــر درحــق اجــرای احــکام  م
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــف اســت  ــه مکل ــوم علی ــالغ شــد، محک ــه اب علی
ــع اجــرا  ــه موق ــاد آن را ب ظــرف مــدت ده روز مف
ــه  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــا ترتیب بگــذارد ی
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد

2265۸ م الــف شــعبه 5۱ مجتمــع شــماره 3 
ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

احضار متهم 
بــه موجــب پرونده کالســه بایگانــی 96۱237ش 
4دادگاه انقــالب  اســالمی  اصفهــان مربــوط بــه 
اتهــام آقــای مجتبــی  هاشــم زاده  فرزند عباس  
مجهــول المــکان کــه متهــم بــه نگهــداری  3/9۰ 
گــرم هروئیــن  اســت و ضمنــا وقــت رســیدگی 
نامبــرده  بــه تاریــخ 29/۸/۱396  ســاعت ۸ 
صبــح مــی باشــد  بدینوســیله  دراجــرای مــاده 
ــب  ــری مرات ــن دادرســی  کیف ــون آئی 344 قان
بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد تــا در موعــد مقــرر 
جهــت دفــاع در ایــن مرجــع  حاضــر شــود  در 
غیــر اینصــورت  ) عــدم حضــور (  دادگاه مطابــق 

مقــررات اقــدام خواهــد نمــود  
ــارم دادگاه  ــعبه چه ــس ش ــف 22746 رئی م ال
ابوالفضــل   - اصفهــان  اســالمی  انقــالب 

منصــوری 

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

خواهــان   96۰6۰۱  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
آقای/خانــم بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی 
ــد  ــای حام ــت آق ــی و وکال ــای علیرضــا زمان آق
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــن دادخواس منتظری
ــدی  ــدی 2- مه ــد محم ــم  ۱- محم آقای/خان
ــه  ــرح ک ــه مط ــته  مطالب ــه خواس ــدی ب محم
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
کالســه 96۰99۸6793۸۰۰6۰۱ شــعبه ۸ حقوقی 
اصفهــان )مجتمــع  اختــالف  شــورای حــل 
شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و وقــت رســیدگی 
ــه  ــن ک ــاعت ۱۰:۰۰ تعیی ــورخ ۱396/۰9/25 س م
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــده و در خواســت  ــودن خوان مجهــول المــکان ب
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش کثی
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
اعــالم  دادگاه مراجعــه و ضمــن  دفتــر  بــه 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. \ ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه

ــر شــعبه شــورای  م الــف 22656 مســئول دفت
شــورای  حقوقــی  شــعبه ۸  اختــالف  حــل 
عالــی  معصومــه  اصفهــان  اختــالف  حــل 

پورهفشــجانی

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

رمضان سعادتمندی فرزند ادریس
بایگانــی شــعبه 96۰63۱  خواهــان  شــماره 
ــه  ــش دادخواســتی ب ــای ســعید ســعید من آق
ــای رمضــان ســعادتمندی  ــده آق ــت خوان طرفی
ــارت  ــک و خس ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط ــر تادی ــی وتاخی دادرس
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
23 5 ۰ ۰ ۰6 35 99۸۰ ۰ 96 شــعبه 6 دادگاه 
ــت و  ــان ثب ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق عموم
ــاعت  ــورخ ۱396/۰9/۱۸ س ــیدگی م ــت رس وق
۱۰:3۰ تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــی مــی گــردد ت ــر االنتشــار آگه ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف یــک مــاه  پــس از تاریخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر اف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
م الــف 22677 منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
٦ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

- - الماســی

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

محمد زائری امیرانی فرزند یداله 
شــماره بایگانــی : 96۰943خواهــان آقای/خانــم 
حجــت جاللــی دادخواســتی به طرفیــت خوانده 
آقای/خانــم محمــد زائــری امیرانــی به خواســته 
الــزام بــه انتقــال ســند خــودرو مطــرح کــه بــه 
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
حقوقــی   7 شــعبه   96۰99۸67937۰۰943
اصفهــان )مجتمــع  اختــالف  شــورای حــل 
شــهدای مدافــع حــرم( ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ ۱396/۰9/۱2 ســاعت ۰9:3۰ تعییــن کــه 
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان 
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــده ظــرف  ــا خوان ــردد ت ــی مــی گ االنتشــار آگه
یــا مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــل  ــالم نشــانی کام ــه و ضمــن اع دادگاه مراجع
ــم را  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود، نس خ
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی 

ــردد در دادگاه حاضــر گ
م الــف 22739 منشــی شــعبه 7 حقوقــی 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان ) مجتمــع 

شــهدای مدافــع حــرم( 

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

فریدون صادقی فرزند 
خواهــان   96۰465 شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــتی  ــیچانی دادخواس ــکاری س ــژن ف ــای بی آق
ــی  ــدون صادق ــای فری ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
حقوقــی   4۱ شــعبه   96۰99۸6797۱۰۰465
اصفهــان )مجتمــع  اختــالف  شــورای حــل 
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــک( ثب ــماره ی ش
۱396/۰9/۰۱ ســاعت ۱5:3۰ تعییــن کــه حســب 
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان 
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــده ظــرف  ــا خوان ــردد ت ــی مــی گ االنتشــار آگه
یــا مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــل  ــالم نشــانی کام ــه و ضمــن اع دادگاه مراجع
ــم را  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود، نس خ
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی 

در دادگاه حاضــر گــردد.
م الــف 2272۸ مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــالف شــعبه 4۱ حقوقــی شــورای حــل 
ــک( -  ــماره ی ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

فــرح مــرادی

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

لیال خیرآبادی فرزند 
 شــماره بایگانــی  شــعبه 96۰467 خواهــان آقــای 
بیــژن فــکاری ســیچانی دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــده خانــم لیــال خیرآبــادی بــه خواســته 
مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده کالســه ۱۰۰467 96۰99۸6797 
شــعبه 4۱ حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهان 
ــت و وقــت رســیدگی  )مجتمــع شــماره یــک( ثب
مــورخ ۱396/۰9/۰۱ ســاعت ۱6:۰۰ تعییــن کــه 
ــاده 73  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
ــان  ــت خواه ــده و در خواس ــودن خوان ــکان ب الم
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیر االنتشــار 
آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــا مــاه پــس 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر 

ــردد. ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ ــوق جه ف
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف 22727 مس م ال
ــل  ــورای ح ــی ش ــعبه 4۱ حقوق ــالف ش ــل اخت ح
اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک( - فــرح 

مــرادی

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

فرزند 
بایگانــی  شــعبه : 96۰479 خواهــان  شــماره 
ــتی  ــد دادخواس ــدی میرقائ ــه احم ــم فاطم خان
بــه طرفیــت خوانــده آقــای یاســین احمــدی بــه 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط ــته مطالب خواس
ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه ۱۰۰479 
96۰99۸6797 شــعبه 4۱ حقوقــی شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک( ثبــت 
و وقــت رســیدگی مــورخ ۱396/۰9/۱ ســاعت 
ــق  ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک ۱6:3۰ تعیی
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــده و در  ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ب
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف 227۱۰ مس م ال
حــل اختــالف شــعبه 4۱ حقوقــی شــورای حــل 
ــک( -  ــماره ی ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

ــرادی ــرح م ف

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــزادی            دارای  ــا محمدرضــا به ــم / آق خان
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه ۱23 ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۱46/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان خدیجــه علیــزاده نایینــی  بــه 
شــماره شناســنامه 4694 در تاریــخ ۱396/6/۱9 
ــدرود زندگــی گفتــه  در اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱- متقاضــی 
: محمــد رضــا بهــزادی  پســر   2-محمــد علــی  
بهــزادی  پســر  3-حســن  بهــزادی  پســر  
ــزادی   ــر  به ــر   5-منوچه ــزادی  پس 4-داود  به
پســر  متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــخ نشــر  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــی باشــد ظ او م
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار 

وراثــت صــادر خواهــد شــد .   
ــوم  ــی س ــمی – قاض ــد قاس ــف 2۸۸ احم م ال
ــتان  ــهر س ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش حقوق

ــن نایی

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   22/96۰223 کالســه 
96۰99767952۰۰547 مرجــع رســیدگی شــعبه 
ــان  ــان  خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 22 ش
آقــای نعمــت هللا هدایــت نشــانی اصفهــان 
ــده مســعود  ــوک 2۰ پ 24  خوان ــام بل کــوی ام
ــه   ــته مطالب ــکان بخواس ــول الم زارع زاده   مجه
ــده و  ــه محتویــات پرون ــا عنایــت ب گردشــکار : ب
ــورا  ــرم ش ــای محت ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
ــتعانت  ــا اس ــیدگی  ب ــم رس ــالم خت ــن اع ضم
مبــادرت  آتــی  بشــرح  متعــال   خداونــد  از 
بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای دادگاه  در 
هدایــت  نعمــت هللا   دادخواســت  خصــوص 
ــه  ــته مطالب ــعود زارع زاده  بخواس ــت مس بطرفی
مبلــغ ۸3۰۰۰۰۰ ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه 
ــده  ــورخ 92/۱۰/25 عه ــای ۱669۰2 م شــماره  ه
بانــک صــادرات  بــه انضمــام خســارات دادرســی 
و تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه دادخواســت 
تقدیمــی و مالحظــه اصــول مســتندات  دعــوی  
ــار  ــت و انتظ ــی وق ــر آگه ــالغ نش ــا اب ــه ب و اینک
کافــی  در جلســه شــورا حاضــر نشــده و در 
قبــال دعــوی و مســتندات ابــرازی  خواهــان 
ایــراد و تکذیبــی بــه عمــل نیــاورده  و مســتندات 
ــده   ــه خوان ــتغال ذم ــت از اش ــز حکای ــرازی نی اب
ــذا   ــی ه ــد عل ــی کن ــت  م ــان را حکای ــه خواه ب
ضمــن ثابــت دانســتن  دعــوی بــه اســتناد مــواد 
۱9۸و5۱9و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  و 
ــارت  ــون تج ــواد 3۱5و3۱۰و3۰9و3۰7 249 قان م
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
هشــت میلیــون و ســیصد هــزار ریــال )۸3۰۰۰۰۰(  
ــوان اصــل خواســته و پرداخــت 335۰۰۰  ــه عن ب
ســیصد و پنــج هزارریــال  عنــوان خســارات 
و  تاخیــر  خســارات  پرداخــت  بــه  دادرســی 
زمــان  لغایــت   تاریــخ 92/۱۰/25  از  تادیــه  
وصــول ایصــال  آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک 
مرکــزی  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــی و ظــرف 2۰ روز پــس  گــردد رای صــادره غیاب
 از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد 

بود . 
م  الــف 227۰2 قاضــی شــعبه 22 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه پــالک شــماره 45/455 واقــع در بخش ۱4 
ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق  و پرونــده ثبتــی   
بــه نــام علــی ترابــی میــر آبــادی فرزنــد رمضــان    
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــا  ــک بن ــده اســت این ــه عمــل نیام ــی آن  ب قانون
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱5 قانــون ثبــت 
و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 96/۸/2۱ ســاعت 9 
صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 2۰ قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف 234۰7 تاریخ انتشار : 96/7/26 

ــرب  ــالک غ ــناد و ام ــت اس ــه  ثب ــس منطق رئی
اصفهــان – حیــدری 
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توپ و تور
 برگزاری ذوب آهن- پارس جنوبی 

در نقش جهان
ــن  ــی ای ــن میزبان ــگاه ذوب آه ــام باش ــاس اع ــر اس ب
ــی شــد.  ــان قطع ــان اصفه ــش جه ــم در ورزشــگاه نق تی
مدیریــت باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان در پیــام کوتاهــی 
ــه،  ــتاندار فرهیخت ــور اس ــکر از زرگرپ ــر و تش ــن تقدی ضم
ــن  ــان و همچنی ــوب و ورزش دوســت اســتان اصفه محب
ــر  ــل مدی ــبحانی مدیرعام ــت س ــکر از درای ــر و تش تقدی
ــرد  ــام ک ــپاهان، اع ــه س ــوالد مبارک ــی ف ــع صنعت مجتم
ــر  ــال ذوب آهــن در براب ــم فوتب ــم تی ــه ده مســابقه هفت
تیــم فوتبــال صــدر نشــین پــارس جنوبــی جــم، در 
ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار خواهــد شــد. در ایــن پیــام 
همچنیــن از تاش هــای آقــای جهانگیــر وکیلــی مدیریــت 
حراســت مجتمــع صنعتــی فــوالد مبارکــه ســپاهان تقدیــر 
شــده اســت. بــر ایــن اســاس دیــدار دو تیــم فوتبــال ذوب 
ــی جــم در ســاعت 15:30 روز جمعــه  ــارس جنوب آهــن پ
ــد  ــزار خواه ــان برگ ــش جه ــگاه نق ــاه در ورزش 28 مهرم

شــد.

ستایش توانمندی های عزت اللهی 
توسط گادژیف

ســرمربی کهنــه کار تیــم آمــکار توانمندی هــای ملی پــوش 
ــر روســیه  ــگ برت ــه ســیزدهم لی ــازی هفت ــی را در ب ایران
ســتود. گادژی گادژیــف، ســرمربی 71 ســاله تیــم آمــکار 
ــر  ــازی روز )دوشــنبه( براب ــس از ب ــری پ در نشســت خب
توســنو گفــت: تمایــل زیــادی بــرای برنــده شــدن و صعــود 
ــه رده هــای باالتــر جــدول داشــتیم امــا در خــط حملــه  ب
مرتکــب اشــتباهات زیــادی شــدیم. وی افــزود: باالنوویــچ 
ــتند  ــور داش ــی حض ــای مل ــه در بازی ه ــی ک و عزت الله
بهتــر از ســایر بازیکنــان بــه نظــر می رســیدند. آن هــا 
ــه  ــازی ب ــوار ب ــه و دش ــرایط درگیران ــتند در ش می توانس
حفــظ تــوپ بپردازنــد. تیــم آمــکار در بــازی برابــر توســنو 
ــاز در  ــا 15 امتی ــا ب ــدون گل بســنده کــرد ت ــه تســاوی ب ب
ــرد.  ــر روســیه جــای بگی ــگ برت رده دوازدهــم جــدول لی
ــه  ــیه ب ــات روس ــی چمپیون ــزاری ورزش ــن خبرگ همچنی
عملکــرد 90 دقیقــه ای ســعید عزت اللهــی در ترکیــب تیــم 
آمــکار برابــر توســنو نمــره فنــی متوســط 6.5 را اختصــاص 

داد.

 بازگشت مسعود شجاعی 
به تیم ملی

بــر اســاس اعــام کریــم انصــاری فــرد مشــکل مســعود 
ــال حــل شــده  ــازی در تیــم ملــی فوتب ــرای ب شــجاعی ب

اســت. 
مســعود شــجاعی کــه بعــد از بــازی مقابــل نماینــده رژیــم 
ــی از تیــم  ــا پیراهــن پانیونیــوس مدت اشــغالگر قــدس ب
ــته  ــم برگش ــن تی ــه ای ــرًا ب ــد، ظاه ــال دور ش ــی فوتب مل
ــاری  ــم انص ــد. کری ــد ش ــوت خواه ــدی دع و از اردوی بع
فــرد، مهاجــم تیــم ملــی و همبــازی ســابق شــجاعی در 
پانیونیــوس در صفحــه اینســتاگرام خــود از بازگشــت 
مســعود شــجاعی خبــر داده و بــا لفــظ کاپیتــان و بــرادر از 
ایــن بازیکــن یــاد کــرده اســت. بــر اســاس اعــام انصاری 
ــی کــه  فــرد، احتمــااًل شــجاعی در اردوی بعــدی تیــم مل
اواســط آبــان مــاه برگــزار می شــود حضــور خواهــد 
داشــت و بــار دیگــر پیراهــن تیــم ملــی را برتــن می کنــد.

خروج کالنتری از لیست سایپا 
قطعی نیست

دایــی  علــی  می گویــد  ســایپا  باشــگاه  مدیرعامــل 
ــری از  ــوب کانت ــام ای ــردن ن ــرای خــارج ک درخواســتی ب
لیســت تیــم ســایپا نداشــته اســت. رضــا درویــش دربــاره 
پارگــی ربــاط پــای ایــوب کانتــری بازیکــن تیــم ســایپا و 
احتمــال خــارج شــدن نــام ایــن بازیکــن از لیســت تیــم 
گفــت: ابتــدا بایــد ببینیــم بازگشــت کانتــری چقــدر طــول 
ــاز دارد.  ــان نی ــزان زم ــه می ــن چ ــن بازیک ــد و ای می کش
ــا االن درخواســتی در ایــن ارتبــاط نداشــته  علــی دایــی ت
ــری از  ــا در حــال حاضــر ســامتی کانت ــرای م اســت. ب
ــن  ــد بازیک ــزود: چن ــت. وی اف ــر اس ــز مهمت ــه چی هم
خارجــی بــرای تقویــت تیــم در نیــم فصــل مدنظــر علــی 
ــب  ــا نتوانســتند نظــر ســرمربی را جل ــه آنه ــود ک ــی ب دای
ــی  ــی هــم مذاکرات ــک بازیکــن برزیل ــن ی ــد. همچنی کنن
بــا ســایپا داشــت ولــی بــه یکبــاره بــه دبــی رفــت و بــه 

ــد.  ــم در آم ــک تی ــت ی عضوی
مدیرعامــل ســایپا در خصــوص پیــروز نشــدن ایــن تیــم 
در لیــگ برتــر از هفتــه چهــارم تــا هفتــه نهــم، گفــت: در 
دو بــازی آخــر بــا بدشانســی در دقایــق پایانــی بــرد را از 
ــف  ــای تل ــه در وقته ــت ک ــازی اس ــم. دو ب ــت داده ای دس
ــان نتایجــی را کــه باتوجــه  ــم و بازیکن شــده گل می خوری
بــه زحماتشــان برایشــان متصــور بودیــم، بــه دســت 
نیاوردنــد. یکــی از دالیــل آن ایــن اســت کــه تیــم ســایپا 
جــوان شــده و بازیکنــان در لحظــات حســاس نمی تواننــد 

ــد. ــازی را کنتــرل کنن ب

AFC اماراتی ها را هم شوکه کرد
کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــام کــرد کــه اجــازه حضــور 
العیــن و الشــباب در لیــگ قهرمانــان آســیا بــرای فصــل 
ــد  ــی نخواه ــت بدهــی مال ــه عل ــا را ب ــن رقابت ه ــی ای آت
ــه  ــوز دادن ب ــرای مج ــیا ب ــال آس ــیون فوتب داد. کنفدراس
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــور در لی ــواز حض ــه ج ــی ک تیم های
را بــه دســت آورده انــد بســیار ســخت گیری می کنــد. 
AFC تاکیــد دارد کــه تنهــا تیم هایــی می تواننــد در لیــگ 
قهرمانــان آســیا حضــور داشــته باشــند کــه بدهــی مالــی 

نداشــته باشــند. 
از فوتبــال عربســتان تنهــا دو، ســه تیــم جــواز حضــور در 
ــیون  ــد. کنفدراس ــب کرده ان ــیا را کس ــان آس ــگ قهرمان لی
فوتبــال آســیا در تازه تریــن اعــام، بــه دو باشــگاه العیــن 
و الشــباب امــارات هــم ابــاغ کــرده کــه بــه علــت داشــتن 
ــان آســیا  ــد در فصــل بعــد لیــگ قهرمان بدهــی نمی توانن
حضــور داشــته باشــند. ایــن اقدامــات کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا نشــان می دهــد کــه آنهــا در مجــوز نــدادن 
بــه تیم هــای بدهــکار بســیار جــدی هســتند و بــه 
ــل  ــی در فص ــای ایران ــم تیم ه ــاد ه ــی زی ــال خیل احتم

ــد خــورد. ــه مشــکل خواهن بعــد ب
ــا توجــه  ــه ب ــه نظــر می رســد ک ــد ب ــن شــرایط بعی ــا ای ب
ــه پرونده هــای بدهــی مالــی زیــاد باشــگاه های ایرانــی  ب
آنهــا بتواننــد جــواز حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا را بــه 

دســت آورنــد.

کوتاه اخبار 

 ۱۴ سال محرومیت برای
 ۴ ورزشکار دوپینگی

رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی ضمــن اعام اســامی 
ورزشــکاران دوپینگــی چهــار رشــته، مــدت زمــان تعییــن 
شــده بــرای محرومیــت هــر یــک از آنهــا را اعــام کــرد. بــه 
گــزارش پایــگاه خبــری- تحلیلــی پزشــکی ورزشــی ایران، 
ــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی  ــوروزی رئی غامرضــا ن
ــت  ــزان محرومی ــی و می ــکار دوپینگ ــار ورزش ــامی چه اس
ــی صــدور  ــا کــه پــس از ســپری شــدن پروســه قانون آنه

رأی صــورت گرفتــه اســت، بــه ایــن شــرح اعــام کــرد:
ــه  ــواری، ب ــه س ــوی، از دوچرخ ــی مصطف ــید موس 1- س
ــه  ــول ب ــتان- دی ــه آندروس ــاده ممنوع ــرف م ــل مص دلی
مــدت چهــار ســال )از 2 اردیبهشــت 96 لغایــت اول 

اردیبهشــت 1۴00( محــروم شــد.
ــای  ــیون ورزش ه ــی از فدراس ــی هوالی ــین صادق 2- حس
ــه  ــاده ممنوع ــل مصــرف م ــه دلی ــن، ب ــازان و معلولی جانب

ــار ســال محــروم شــد. ــه مــدت چه اســتانوزولول ب
ــال  ــار س ــدت چه ــه م ــودو ب ــی از ج ــد ابراهیم 3- محم

ــد. ــروم ش مح
۴-محمــد علــی مرادیــان از دوچرخــه ســواری بــه دلیــل 
مصــرف مــاده ممنوعــه متیــل هگــزان آمیــن بــه مــدت دو 

ســال محــروم شــد.

شکایت خالد شفیعی از 
AFC تراکتورسازی به

مدافــع پیشــین تراکتورســازی بــه علــت طلــب 680 
ــد  ــه AFC شــکایت کــرد. خال ــی از ایــن باشــگاه ب میلیون
شــفیعی، مدافــع پیشــین تراکتورســازی شــکایت رســمی 
خــود از ایــن باشــگاه را توســط وکیلــش بــه AFC ارســال 
ــیون  ــه کنفدراس ــفیعی ب ــل ش ــه وکی ــه ای ک ــرد. در نام ک
فوتبــال آســیا ارســال کــرده اســت، آمــده اســت کــه 
ــا منقضــی شــدن قــرارداد بیــن آقــای خالــد  متاســفانه ب
شــفیعی و باشــگاه تراکتورســازی تبریــز کــه در بیــن 
ســال های 201۴ تــا 2017 انعقــاد شــده بــود، ایــن باشــگاه 
موظــف بــه پرداخــت مبلــغ 680 میلیــون تومــان بــه طــرف 
قــرارداد خــود یعنــی خالــد شــفیعی اســت. همچنیــن یک 
ــرارداد  ــرف ق ــگاه و ط ــن باش ــرارداد بی ــه ق ــی از ترجم کپ
ــن  ــا ای ــراه ب ــه هم ــود ک ــده ب ــاق ش ــه الح ــن نام ــه ای ب
ــون در  ــن اکن ــن بازیک ــد. ای ــال ش ــا ارس ــرای فیف ــه ب  نام
ــی و در تیــم اف ســی ســئول ایــن  کــی لیــگ کــره جنوب

ــد. ــازی می کن ــور ب کش

واکنش سایت روسی به حضور 
ستاره ها در لیگ کشتی ایران

یــک ســایت روســی در گزارشــی ویــژه بــه بررســی 
رقابت هــای لیــگ برتــر کشــتی ایــران و حضــور آزاد و 
فرنگــی کاران نامــدار خارجــی در ایــن مســابقات پرداخــت. 
ــران  ــگ ای ــزارش آمــده اســت: »رقابت هــای لی ــن گ در ای
ــه  ــد ک ــزار ش ــروه برگ ــی در دو گ ــته آزاد و فرنگ در دو رش
مســابقات فینــال ایــن رقابت هــا روز 2 آبــان مــاه در 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــه ای ــود.« در ادام ــزار می ش ــان برگ کاش
حضــور پــر تعــداد مــدال آوران روس از جملــه چهره هایــی 
ــف،  ــان گویگری ــی اف، بخ ــان عل ــد قرب ــون ماگوم همچ
والدیســاو بایتســایف، آرتیــوم گبکــوف و آالن گوگایــف در 
ــن  ــی از ای ــا اشــاره شــده اســت. بخش های ــن رقابت ه ای
ــدار  ــرح و نام ــره مط ــد چه ــور چن ــه حض ــز ب ــزارش نی گ
کشــتی از دیگــر کشــورها از جملــه گنــو پتریاشــویلی 
قهرمــان جهــان از گرجســتان اختصاص داده شــده اســت. 
ایــن ســایت در پایــان نیــز از برگــزاری رقابت هــای کشــتی 
آزاد جــام باشــگاه های جهــان در روزهــای 16 و 17 آذرمــاه 

ــت. ــر داده اس ــران خب در ای

داعش جام جهانی روسیه را تهدید 
کرد

ــام  ــری، ج ــار تصوی ــا انتش ــش ب ــتی داع ــروه تروریس گ
جهانــی 2018 روســیه را تهدیــد کــرد. در حالــی کــه هشــت 
مــاه بــه جــام جهانــی 2018 روســیه، بزرگ تریــن رویــداد 
ــتی  ــروه تروریس ــت، گ ــده اس ــی مان ــان باق ــی جه فوتبال
داعــش بــا انتشــار تصویــری کــه در آن یــک ســرباز بــا یک 
ــر  ــده می شــود و ب ــار ورزشــگاه دی ــب و اســلحه در کن بم
روی آن بــه عربــی و روســی نوشــته، »منتظــر مــا باشــید«، 
امنیــت جــام جهانــی روســیه را تهدیــد کــرد. جــام جهانــی 
ــن  ــور از 1۴ ژوئ ــن کش ــهر ای ــت در 11 ش ــرار اس ــیه ق روس
تــا پانزدهــم جــوالی برگــزار شــود و بــازی فینــال نیــز در 
ورزشــگاه لوژنیکــی برگــزار خواهــد شــد و قطعــًا هــواداران 
زیــادی از سراســر جهــان خودشــان را بــه روســیه خواهنــد 
رســاند تــا ایــن رقابت هــا را از نزدیــک ببیننــد. پیش تــر در 
شــهر ســن پترزبــورگ حملــه تروریســتی داعــش باعــث 

کشــته شــدن 1۴ تــن شــده بــود.

یک نقره و سه برنز دیگر برای 
قایقران های ایران

ــیا  ــی آس ــای قهرمان ــال رقابت ه ــه فین ــه مرحل در ادام
ــر  ــز دیگ ــه برن ــره و س ــک نق ــران ی ــان ای ــی پوش مل
کســب کردنــد. در کایــاک چهــار نفــره هــزار متــر مــردان 
جوانــان تیــم ایــران بــا ترکیــب ابوالفضــل درجــزی، تــارخ 
طالبــی، امیــر رضــا خوانســاری و محمدرضــا صیادمومــن 
ــوان  ســوم شــدند. در کایــاک چهــار نفــره هــزار متــر بان
ــی،  ــا ابراهیم ــب مون ــا ترکی ــران ب ــم ای ــاالن، تی بزرگس
گلنــاز غضنفریــان، هدیــه کاظمــی و آرزو حکیمــی ســوم 
ــردان بزرگســاالن  ــر م ــره هزارمت ــار نف ــو چه شــد. در کان
تیــم ایــران بــا ترکیــب محمدنبــی رضایــی، معــراج 
محمــدزاده، کیــا اســکندانی و علــی اجاقــی چهــارم شــد. 
در کایــاک دو نفــره 200 متــر مــردان جوانــان تیــم ایــران 
ــا ترکیــب ابوالفضــل درجــزی و شــایان مافــی چهــارم  ب
شــد. در کایــاک دو نفــره 200 متــر مــردان بزرگســال تیــم 
ایــران بــا ترکیــب امیــن بوداغــی و پیمــان قویدل ششــم 
ــوان بزرگســال  ــر بان شــد. در کایــاک تــک نفــره 500 مت
ــه مــدال نقــره قهرمانــی آســیا رســید.  هدیــه کاظمــی ب
ــاز  ــان الن ــوان جوان ــر بان ــره 500 مت ــک نف ــاک ت در کای

شــفیعیان ســوم شــد.

مبالغــی کــه ســازمان لیــگ از اعضــای تیم هــای 
ــم  ــد، کم ک ــت می کن ــر دریاف ــگ برت ــاغل در لی ش
ــود؛  ــل می ش ــا تبدی ــرای آنه ــل ب ــک معض ــه ی ب
ــال  ــه مشــخص نیســت در قب ــی ک ــغ هنگفت مبال
بــه  می شــود.  داده  ارائــه  خدماتــی  چــه  آن 
گــزارش »ورزش ســه«، یکــی از مســائلی کــه در 
ــود  ــه وج ــگ ب ســال های گذشــته در ســازمان لی
آمــده، دریافــت مبلغــی از اعضــای کادرفنــی، 
ــر  ــگ برت ــاغل در لی ــان ش ــکی و بازیکن کادرپزش
اعتــراض  بــا  همــواره  موضوعــی کــه  اســت. 
فعــاالن فوتبــال مواجــه شــده اســت، امــا کاری از 
ــن  ــق قوانی ــه طب ــد، چراک ــر نمی آی ــا ب ــت آنه دس
مجبــور هســتند درصــدی از قراردادهایشــان را بــه 
ســازمان لیــگ پرداخــت کننــد. جالــب اینکــه در 
قبــال پرداخــت ایــن مبالــغ هیــچ خدماتــی نیــز 
ــان  ــکی و بازیکن ــای کادرپزش ــان، اعض ــه مربی ب
ارائــه نمی شــود. در ایــن گــزارش بــه موضــوع 
درآمدزایــی ایــن ســازمان از قــرارداد مربیــان، 
ــا  ــای تیم ه ــایر اعض ــکی و س ــان، کادرپزش بازیکن
ــرای یــک  ــه شــده اســت. درآمــدی کــه ب پرداخت
فصــل فوتبالــی بالــغ بــر 11 میلیــارد تومــان خواهد 

شــد.
 حق عضویت

ــان و  ــگ، مربی ــازمان لی ــن س ــاس قوانی ــر اس ب
ــر فصــل 3  ــدای ه ــور هســتند ابت ــان مجب بازیکن
درصــد از مبلــغ قــرارداد خــود بابــت حــق عضویــت 
ــه  ــام ب ــق ثبت ن ــت ح ــرارداد را باب ــد از ق و 2 درص

ایــن ســازمان پرداخــت کننــد. همچنیــن مبلــغ دو 
میلیــون تومــان نیــز بــرای صــدور کارت مربیگــری 
ــور  ــه ط ــود. ب ــت می ش ــازی دریاف ــا کارت ب و ی
یــک  بــا  برتــری  لیــگ  تیم هــای  میانگیــن 
ســرمربی، 6 مربــی )3 مربــی فنــی + مربــی 
بدنســاز + مربــی گلــر + آنالیــزور( قــرارداد امضــا 
می کننــد. اگــر میانگیــن قــرارداد ســرمربی را 700 
ــگ  ــرمربیان لی ــیاری از س ــان )بس ــون توم میلی
برتــری بیشــتر از ایــن مبلــغ دریافــت می کننــد( و 
میانگیــن قــرارداد هــر مربــی را 100 میلیــون تومــان 
ــم  ــر تی ــرای ه ــه ب ــن هزین ــم، ای ــر بگیری  در نظ

یک میلیارد و 300 میلیون تومان می شود.

اگــر ایــن مبلــغ را بــرای 16 تیــم لیــگ برتــر در نظر 
بگیریــم، 20 میلیــارد و 800 میلیــون تومــان مبلــغ 
قــرارداد کل کادرفنــی تیم هــای لیــگ برتــری 

ــود. 5 درصــد ایــن مبلــغ یــک میلیــارد  خواهــد ب
و ۴0 میلیــون تومــان اســت کــه براســاس قانــون 
ســازمان لیــگ مربیــان مجبــور بــه پرداخــت ایــن 

مبالــغ هســتند.
از ســوی دیگــر هــر تیــم 16 سرپرســت بــا میانگین 
قــرارداد 80 میلیــون تومــان و 16 مدیررســانه ای بــا 
ــاوه  ــه ع ــان ب ــون توم ــرارداد 50 میلی ــن ق میانگی
ــرارداد 200  ــن ق ــا میانگی ــراپ ب ــک و فیزیوت پزش
ــن  ــع ای ــه جم ــار دارد ک ــان در اختی ــون توم میلی
مبالــغ بــرای هــر تیــم تقریبــًا 330 میلیــون تومان 
خواهــد شــد. بــا احتســاب ضــرب و تقســیم های 
متــداول از مبالــغ قــرارداد ایــن افــراد در تیم هــای 
لیــگ برتــری مبلغــی در حــدود 26۴ میلیــون 
تومــان بابــت 5 درصــد از قــرارداد ایــن بخــش بــه 

ــد. ــدا می کن ــگ اختصــاص پی ســازمان لی
بــه عبــارت بهتــر ســازمان لیــگ بــرای عقد قــرارداد 
بــا اعضــای کادرفنــی و کادرپزشــکی تیم هــای 
لیــگ برتــری در یــک ســال حــدود یــک میلیــارد 
و 300 میلیــون تومــان درآمدزایــی خواهــد داشــت 
ــی  ــون تومان های ــر از دو میلی ــه غی ــن ب ــه ای و البت
اســت کــه بابــت صــدور کارت مربیگــری و حضــور 
ــه در  ــب اینک ــد. جال ــن صــادر می کن ــار زمی در کن
صــورت گم شــدن ایــن کارت هــا مبلــغ دو میلیــون 
ــت  ــگ باب ــازمان لی ــه س ــد ب ــددًا بای ــان مج توم

صــدور یــک کارت ســاده پرداخــت شــود.
 جای خالی خدمات

بابــت  لیــگ  ســازمان  کنیــد  تصــور  شــاید 

دریافــت ایــن مبالــغ از مربیــان و پزشــکان، 
ــا  ــد؛ ام ــه می ده ــا ارائ ــه آنه ــات خاصــی ب خدم
ــازمان  ــده س ــده ش ــا دی ــت. باره ــور نیس اینط
لیــگ در جایــی کــه بایــد پشــت مربیان بایســتد 
و در قبــال طلــب آنهــا از باشــگاه ها پیگیــر 
باشــد، جوابگــو نبــوده و حمایــت خاصــی از آنهــا 
انجــام نــداده اســت. جالــب اینکــه قانــون درباره 
فســخ قــرارداد بــا مربیــان هــم تغییــر کــرده تــا 
ــه ایــن  همه چیــز کامــًا بــه ضــرر آنهــا باشــد. ب
ــد  ــگاهی قص ــر باش ــته اگ ــه در گذش ــب ک ترتی
ــدا  ــد ابت ــد،  بای ــراج کن ــی اش را اخ ــت مرب داش
ــی آورد  ــی را م ــا آن مرب ــرارداد ب ــخ ق ــه فس برگ
تــا کارت مربــی جدیــد صــادر شــود؛ امــا دو 
ســال اســت کــه ایــن قانــون برداشــته شــده تــا 
ــخ  ــه فس ــت برگ ــکل باب ــدون مش ــگاه ها ب باش
قــرارداد، بتواننــد بــا مربــی جدیــد همکاری شــان 
را آغــاز کننــد. همیــن می شــود کــه مربیــان بایــد 
ــواًل  ــد و معم ــه انضباطــی شــکایت کنن ــه کمیت ب
ــد.  ــاکام می مانن ــود ن ــات خ ــت مطالب در دریاف
ــم  ــوص ه ــن خص ــه در همی ــب اینک ــه جال نکت

ــه  ــی می شــود؛ چراک ــرای فدراســیون درآمدزای ب
فــرد شــاکی بایــد دو درصــد از رقــم قــراردادش را 
بــه حســاب فدراســیون واریــز کنــد تــا دادرســی 
ــوع  ــه موض ــی ب ــه انضباط ــود و کمیت ــام ش انج
ــادر  ــم ص ــک حک ــم ی ــت ه ــد. در نهای ورود کن
ــن  ــدارد. ای ــی ن ــدرت اجرای ــه ق ــد ک ــد ش خواه
ــز انجــام  ــال نی ــان فوتب ــال بازیکن مســاله در قب
ــد را  ــن دو درص ــد ای ــم بای ــا ه ــود و آنه می ش
بابــت شــکایت از باشــگاه های قبلــی خــود 

ــد. پرداخــت کنن
ــا یــک حســاب سرانگشــتی می تــوان متوجــه  ب
شــد ســازمان لیــگ از قــرارداد اعضــای تیم هــای 
لیــگ برتــری بــرای یــک ســال حداقــل 10 
ــی دارد  ــان درآمدزای ــون توم ــارد و 500 میلی میلی
بازیکنــان  و  مربیــان  ادعــای  اســاس  بــر  و 
ــود.  ــه نمی ش ــا ارائ ــه آنه ــز ب ــی نی ــچ خدمات هی
ــش کاری  ــه در قبال ــغ ک ــن مبال ــد ای ــد دی بای
از  بخشــی  چــه  در  نمی شــود،  انجــام  هــم 
ــچ بازدهــی  ــه می شــود و چــرا هی ــال هزین فوتب

ــدارد. ــود ن ــاره آن وج ــخصی درب مش

 قراردادهایی
کهدرسازمانلیگآبمیرود

ــن  ــزاری آخری ــد از برگ ــیراز بع ــال ارژن ش ــم فوتس تی
بــازی خــود در نیــم فصــل اول لیــگ برتــر فوتســال، بــه 
حالــت تعطیــل در آمــده اســت و بــرای نیــم فصــل دوم 

وضعیــت کامــًا نامشــخصی دارد. 
تیــم فوتســال ارژن از همــان ابتــدای لیــگ برتــر 
شــرایط خوبــی نداشــت و اگــر بعضــی قــول و قرارهــا 
نبــود، بــه خاطــر مشــکات مالــی در لیــگ برتــر شــرکت 
نمی کــرد. ایــن مشــکات ارژن تــا جایــی ادامــه یافــت 
کــه حتــی اعضــای کادر فنــی ایــن تیــم از جیــب خــود 
ــم  ــا نی ــم را ت ــود، تی ــا هــر قیمتــی ب ــد و ب ــه کردن هزین
ــا  ــزی ت ــه چی ــرایطی ک ــاال و در ش ــاندند. ح ــل رس فص
شــروع نیــم فصــل دوم باقــی نمانــده، تمرینــات ارژن 
تعطیــل شــده و مدیــران باشــگاه تاکیــد کرده انــد 
پولــی بــرای هزینه هــای تیــم در نیــم فصــل دوم 

هــم پرداخــت نمی کننــد. حمیــد کمالــی ســرمربی 
ــگار مهــر، تصریــح کــرد:  ــا خبرن تیــم ارژن در گفتگــو ب
بعضی هــا عنــوان کــرده بودنــد تیــم مــا اعتصــاب کــرده 
کــه چنیــن چیــزی درســت نیســت. تعطیلــی تمرینــات 
ــی اعــام  ــوده اســت. حت ــت باشــگاه ب ــم مدیری تصمی
کرده انــد بازیکنــان رضایتنامــه هایشــان را بگیرنــد. 
وی تاکیــد کــرد: شــنیده ام کــه از قزویــن بــرای خریــد 
امتیــاز تیــم اقــدام کرده انــد ولــی چیــز قطعــی در ایــن 
ارتبــاط ندیــده ام و مشــخص نیســت وضعیت تیــم ارژن 
چــه خواهــد شــد. از ســوی دیگــر کاظــم ســلیمانی دبیر 
کمیتــه فوتســال تاکیــد کــرد امتیــاز تیــم ارژن بایــد در 
اســتان فــارس بمانــد و ایــن تیــم هــم تــا جایــی کــه 
ــته  ــور داش ــل دوم حض ــم فص ــد در نی ــکان دارد بای ام

باشــد.

مدافــع آبــی پوشــان بــه عکســی کــه از او هنــگام قلیــان 
کشــیدن در فضــای مجــازی پخــش شــده بــود واکنــش 
ــرار  ــی پوشــان ق ــن روز ســه شــنبه آب نشــان داد. تمری
بــود از ســاعت 11 در زمیــن شــماره دو مجموعــه ورزشــی 
آزادی برگــزار شــود کــه بــه دلیــل جلســه کادر فنــی بــا 

بازیکنــان، 30 دقیقــه دیرتــر آغــاز شــد. 
در بخــش پایانــی تمریــن، بــا توجــه بــه اینکــه اســتقال 
ــه یــک هشــتم جــام حذفــی  ــد از مرحل روز جمعــه بای
ــه  ــرود اختصــاص ب ــم شــهر ب ــه مصــاف نســاجی قائ ب
ــش  ــه شــفر از بازیکنان ــی داشــت ک ــات پنالت زدن ضرب
می خواســت ضربــات را بــا دقــت بیشــتری زده تــا 
ــه گل تبدیــل شــود. تنهاغایــب تمریــن  همــه توپ هــا ب
مهــدی قائــدی بــود کــه تــا اطــاع ثانــوی حــق حضــور 
ــه  ــوری ک ــا غف ــدارد. ووری ــان را ن ــی پوش ــن آب در تمری

ــگام  ــازی هن ــای مج ــی از او در فض ــنبه عکس روز دوش
قلیــان کشــیدن منتشــر شــده بــود، بــا خنــده در تمریــن 
حضــور پیــدا کــرد و انتشــار ایــن عکــس را تافــی 
ــم قلیــان  ــه خاطــر انتشــار فیل هــواداران پرســپولیس ب
ــرد  ــد ک کشــیدن محســن مســلمان دانســت. وی تاکی
ــدید  ــاد ش ــت. وزش ب ــاپ اس ــس فتوش ــن عک ــه ای ک
در زمیــن شــماره 2 آزادی باعــث شــد بازیکنــان نتواننــد 
انجــام  تمریــن  در  خوبــی  بــه  را  شــفر  گفته هــای 
دهنــد. ســرمربی آبــی پوشــان دقایقــی بــا روزبــه 
چشــمی صحبــت کــرد و از او خواســت تمرینــات خــود را 
جدی تــر انجــام دهنــد. امیــد ابراهیمــی و جبــاروف هــم 
دقایقــی بــا شــفر بــه طــور اختصاصــی صحبــت کردنــد. 
ــی  ــردای آب ــروز و ف ــن ام ــی، تمری ــم کادر فن ــا تصمی ب

ــد شــد. ــای بســته انجــام خواه پوشــان، پشــت دره

ورزش

،،
با یک حســاب سرانگشــتی می توان 
متوجــه شــد ســازمان لیــگ از قــرارداد 
اعضــای تیم هــای لیــگ برتــری بــرای 
یــک ســال حداقــل 10 میلیــارد و 500 

میلیــون تومــان درآمدزایــی دارد

ــام ســرمربی تیــم  ــه فقــط ن کــی روش امــروز ن
ــم  ــن ه ــم ذوب آه ــم تی ــام مهاج ــه ن ــی ک مل
ــام اســتنلی کــی  ــه ن ــی ب هســت. مهاجــم برزیل
روش کــه حضــورش در تیــم اصفهانــی از همــان 
ــود. مســاله  ــراه ب ــث هم ــا حــرف و حدی ــدا ب ابت
عــدم حضــور ایــن بازیکــن در لیگ هــای رده A و 
B و حتــی مســایلی چــون تخلــف در ارائــه مدارک 
نادرســت خبرهایــی بــود کــه حــول محــور حضــور 
ــت.  ــود داش ــران وج ــال ای ــن در فوتب ــن بازیک ای
البتــه او از ســوی ســازمان لیــگ بــا مجــوز موقــت 
اجــازه همراهــی تیمــش را گرفــت و در دو بــازی 
اخیــر ذوب آهــن بــه میــدان رفــت. او در هــر دو 
ــازی  ــد از ب ــت و بع ــی داش ــش خوب ــازی نمای ب
خــوب برابــر ســایپا ایــن بــار برابــر پدیــده اولیــن 
گلــش را بــا لبــاس ذوب آهــن بــه ثمــر رســاند. 
ــای  ــن در تیم ه ــل از حضــور در ذوب آه ــا قب او ت

ــن آمــارش  ــازی نکــرده و بهتری ــی مهمــی ب خیل
ــم پایســاندو و ســال 2012 اســت  ــه تی ــوط ب مرب
ــک  ــد. او ی ــازی 8 گل بزن ــت در 17 ب ــه توانس ک
مهاجــم فیزیکــی بــا قــد 195 ســانتی متــر اســت 
و امیرقلعــه نویــی نشــان داده کــه بــه اســتفاده از 
ایــن ســبک مهاجمــان قدرتــی و ســرزن نیــاز دارد 
هرچنــد ایــن مهاجــم 29 ســاله اولیــن گلــش بــا 
ذوب آهــن را بــا پــا بــه ثمــر رســاند. گفــت و گــوی 

ــد: ــا ورزش ســه را می خوانی ــن ب ــن بازیک ای
 اولین سوالی که درباره شما به ذهن 

می رسد اسمتان است. کی روش؟ آیا 
می دانید کی روش مهمترین فرد فوتبال 

ایران به حساب می آید؟
ــه واقعــًا نمی دانســتم کــی روش دیگــری هــم  ن
در فوتبــال ایــران هســت چــرا کــه برزیلی هســتم 

و کارلــوس کــی روش پرتغالــی اســت.

 مشکالتی در ابتدای فصل برای عقد 
قرارداد با ذوب آهن داشتید. این مشکل 

حل شد یا در چه مرحله ای است؟
عامــل  مدیــر  و  باشــگاه  را  مشــکات  ایــن 
ــد  ــام دادن ــه انج ــادی ک ــاش زی ــا ت ــگاه ب باش
ــرای ذوب آهــن  ــد و مــن هــم دارم ب حــل کردن

می کنــم. بــازی 
 از رزومه تان بگویید و این که فوتبال 

را از کجا آغاز کردید و در چه تیم ها و 
لیگ هایی بازی کردید؟

در تیم هــای زیــادی بــازی کــرده ام. ســانتاکروز، 
ردبــول برزیــل، براگانتیــون، رمــو، کیتوســانگا 
ــل(  ــری D برزی ــده )س ــن( رزن ــگ دو ژاپ )لی

. و... 
 قبل از اینکه به ذوب آهن بیایید از 

فوتبال ایران شناخت داشتید؟

ــه  ــتانم ب ــا از دوس ــد ت ــناختم. چن ــه می ش بل
ایــران آمــده بودنــد مثــل تادئــو روگرینــو 
)مهاجــم برزیلــی پرســپولیس ســال 9۴( کــه 
در ایــران بــازی کــرده و خیلــی از فوتبــال ایــران 
ــال  ــا از فوتب ــق این ه ــرد. از طری ــف می ک تعری

ــردم. ــدا ک ــران شــناخت پی ای
 نظر امیر قلعه نویی راجع به سبک و 

نوع بازی ات چیست؟
ــن  ــید و م ــی بپرس ــود مرب ــد از خ ــن را بای ای
ــه  ــه دوســت دارم ب ــم ک ــن را مــی دان ــط ای فق
ــه باشــم و  ــوک در خــط حمل ــوان مهاجــم ن عن

ــم. گل بزن
 فکر می کنی همراه ذوب آهن در 

مسابقات امسال چه رتبه ای به دست 
بیاورید؟

ــی بســتگی  ــی خــوب اســت ول ــا خیل ــم م تی
ــرار  ــه کجــا ق ــگ هــم دارد ک ــای لی ــه بازی ه ب
بگیریــم. درکل مــن و تیــم می جنگیــم کــه 
ــدر  ــای در ص ــان تیم ه ــی در می ــگاه خوب جای

ــیم. ــته باش ــدول داش ج

 یک گل در لیگ برتر و در دومین 
مسابقه ات به ثمر رساندی. درباره 

گل هایت بگو. فکر می کنی بتوانی چند 
گل در این فصل برای تیمت بزنی؟

مــن زیــاد دوســت نــدارم آینــده نگــری کنــم امــا 
ــادی  ــای زی ــه گل ه ــم ک ــم را می کن ــام تاش تم

بــه ثمــر برســانم.
 زندگی در اصفهان چگونه است؟ 

چه چیزهایی از زمان حضورت در ایران 
توجهت را جلب کرده و چه چیزهایی 

باعث تعجبت شده است؟
اصفهــان زیبــا و قشــنگ اســت و مردمــی 
ــا آدم خــوب برخــورد  ــان دارد. همــه جــا ب مهرب
می شــود. البتــه مــدت کمــی اســت کــه در 
ــدم  ــادی ندی ــز زی ــوز چی ــان هســتم و هن اصفه
بــه همیــن دلیــل خیلــی متعجــب نشــدم. مــی 
دانــم آداب و رســوم اینجــا بــا برزیــل فــرق دارد 
مــن آشــنایی کمــی بــا فضــای زندگــی در کشــور 
اســامی داشــتم امــا خــب می دانســتم زندگــی 

در ایــران تفاوت هایــی دارد.

گفت و گو با مهاجم برزیلی ذوب آهن

نمیدانستمکیروشدیگریهمدرفوتبالایرانهست

پلنگ ایرانی و تانک روس 
علیه آمریکا

ــران در  ــده ای ــه رازی نماین ــتی آزاد بیم ــم کش تی
لیــگ جهانــی کشــتی آزاد، بــاب مذاکــرات بــرای 
ــان را  ــه کشــتی جه ــن دو نابغ ــت گرفت ــه خدم ب
آغــاز کــرده اســت. بــه گــزارش ایســنا، چهارمیــن 
ــگاه های  ــام باش ــتی آزاد ج ــای کش دوره رقابت ه
جهــان در روزهــای 16 و 17 آذرمــاه ســال جــاری 
بــه میزبانــی شــهر کاشــان برگــزار می شــود. تیــم 
بیمــه رازی قهرمــان 2 دوره ایــن بازی هــا، ســال 
ــه در  ــا ک ــن رقابت ه ــی ای ــدار نهای گذشــته در دی
کشــور اوکرایــن برگــزار شــد مقابــل تیــم تایتــان 
ــا  ــا بهترین هــای خــود پ ــه ب ــکا ک ــوری آمری مرک
بــه ایــن مســابقات گذاشــته بــود شکســت خــورد 
و از رســیدن بــه ســومین عنــوان قهرمانــی بازماند. 
امســال نیــز تیــم تایتــان مرکــوری آمریــکا قصــد 
ــا  ــد ت ــران بیای ــه ای ــود ب ــای خ ــا بهترین ه دارد ب

این بــار جــام قهرمانــی را در کشــورمان بــاالی 
ــیت  ــث حساس ــر باع ــن ام ــه همی ــرد ک ــر بب س
بیــش از پیــش ایــن دوره از رقابت هــا شــده 
ــر  ــرای حضــور ه ــه رازی ب ــم بیم ــا تی اســت. ام
چــه قدرتمندتــر در ایــن رقابت هــا بــه دنبــال 
ــل  ــا مقاب ــت ت ــان اس ــای جه ــذب بهترین ه ج
نماینــده امریــکا کــه مهمتریــن رقیــب ایــران در 
ــام  ــا تم ــد ب ــاب می آی ــه حس ــابقات ب ــن مس ای
تــوان حاضــر شــود. پــس از منتفــی شــدن حضور 
ــاروز چهــره شــاخص کشــتی آمریــکا و  جــردن ب
دارنــده 5 مــدال طــای جهــان و المپیــک در تیــم 
ــره  ــاب مذاک ــم ب ــن تی ــئوالن ای ــه رازی، مس بیم
را بــا حســن یزدانــی دارنــده مــدال طــای 
جهــان و المپیــک و عبدالرشــید ســعدهللا یف 
ــن  ــا ای ــد ت ــاز کرده ان ــک روس ب ــه تان ــب ب ملق
ــد.  ــت بگیرن ــه خدم ــاخص را ب ــتی گیر ش 2 کش
ــی  ــای جهان ــرم رقابت ه ــال وزن 97 کیلوگ در فین
پاریــس کــه پنجــم شــهریور مــاه گذشــته برگــزار 

ــدال  ــده 2 م ــعدهللا یف دارن ــید س ــد، عبدالرش ش
ــل  ــک مقاب ــای المپی ــک ط ــان و ی ــای جه ط
ــای  ــده مدال ه ــی و دارن ــنایدر آمریکای ــل اس کای
ــا  ــک کشــتی زیب ــان در ی ــک و جه طــای المپی
و نفس گیــر بــا نتیجــه 6 بــر 5 شکســت خــورد. 
بــا توجــه بــه کری خوانــی اســنایدر بــرای رقبــای 
خــود در جــام باشــگاه های جهــان در صــورت 
ــد منتظــر یــک  ــران بای حضــور ســعدهللا یف در ای
مبــارزه تماشــایی میــان ایــن دو چهــره شــاخص 

کشــتی دنیــا باشــیم.
غامرضــا محمــدی ســرمربی تیــم بیمــه رازی در 
گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا تأییــد ایــن خبــر اظهــار 
کــرد: بــا حســن یزدانــی مذاکــرات اولیــه را انجام 
ــرای  ــکلی ب ــراوان مش ــال ف ــه احتم ــم و ب دادی
جــذب ایــن کشــتی گیر نداریــم. یزدانــی ســرمایه 
کشــتی ایــران محســوب می شــود و بایــد بــرای 
جــذب او بــا فدراســیون نیــز هماهنگی هــای الزم 

را انجــام دهیــم.

ــاره  ــه رازی درب ــتی ازاد بیم ــم کش ــرمربی تی س
مذاکــره بــا عبدالرشــید ســعدهللا یف روس و 
دارنــده مدال هــای طــای جهــان و المپیــک 
ــا  ــم از رض ــت داری ــی دوس ــا خیل ــت: م ــز گف نی
ــا  ــن رقابت ه ــرم در ای ــی در وزن 97 کیلوگ یزدان
بهــره ببریــم امــا بــا توجــه بــه اینکــه وی بــه علت 
ــاز  ــتی را آغ ــات کش ــی تمرین ــه تازگ ــی ب جراح
ــه ایــن رقابت هــا  ــد ب کــرده احتمــال اینکــه بتوان
ــود  ــًا از وج ــا قطع ــه م ــت. البت ــم اس ــد ک برس
رضــا یزدانــی بــه عنــوان ســرمایه بــزرگ کشــتی 
ایــران در کنــار تیــم بــه هــر شــکل ممکــن بهــره 
ــرد چــرا کــه صــرف حضــور او کمــک  ــم ب خواهی
زیــادی بــرای مــا خواهــد بــود. وی افــزود: 
ــتی گیر  ــک کش ــز ی ــعدهللا یف نی ــر از س ــه غی ب
شــاخص و عنــوان دار دیگــر از روســیه را نیــز 
جــذب می کنیــم تــا بــا بهتریــن ترکیــب ممکــن 
در جــام باشــگاه های جهــان بــرای کســب عنــوان 

ــم. ــان بروی ــاف حریفانم ــه مص ــی ب قهرمان

کشتی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــه  ــران دســت ب ــال ای یوزهــای جــوان فوتب
ــک  ــت مکزی ــا شکس ــد و ب ــی زدن کار بزرگ
ــد.  ــان راه یافتن ــر جه ــم برت ــه جمــع 8 تی ب
تیــم ملــی فوتبــال نوجوانــان ایــران بــا 
شکســت 2 بــر یــک مکزیــک، بــه مرحلــه 
ــی زیــر  ــام جهان ــی ج ــارم نهای یــک چه
بــازی  ایــن  در  17 ســال صعــود کــرد. 
بــرای ایــران محمــد شــریفی و هللا یــار 
گل  تــک  کردنــد.  گلزنــی  صیادمنــش 
مکزیــک هــم در نیمــه نخســت توســط 

دالروســا بــه ثمــر رســید. در دقیقــه شــش، 
حرکــت محمــد قــادری در گوشــه محوطــه 
ــع  ــکل مداف ــه ت ــک منجــر ب ــه مکزی جریم
ایــن تیــم و ســرنگونی مهاجــم ایــران شــد 
ــد. در  ــان ده ــی را نش ــه پنالت ــا داور نقط ت
دقیقــه هفــت، محمــد شــریفی پشــت 
ــرار گرفــت و گل نخســت  ــه پنالتــی ق ضرب
ایــران را بــه ثمــر رســاند. در دقیقــه 11، روی 
ــار  ــران، هللا ی ــان ای ــق بازیکن ــاس در عم پ
ــک  ــف ت ــان حری ــا دروازه ب ــش ب صیادمن

ــا یــک ضربــه چیــپ گل  بــه تــک شــد و ب
دوم ایــران را وارد دروازه مکزیــک کــرد. 
بازیکنــان مکزیــک کــه  در دقیقــه 37، 
ــد، حمــات  ــب بودن ــران عق ــا دو گل از ای ب
انجــام  ایــران  دروازه  روی  را  متعــددی 
دادنــد و در نهایــت دالروســا روی تــوپ 
برگشــتی از ســمت دروازه ایــران، در مقابــل 
ــا  محوطــه جریمــه شــوت زنــی کــرد کــه ب
ــد و  ــران ش ــادی وارد دروازه ای ــرعت زی س

ــید.  ــل رس ــه حداق ــه ب فاصل

در  خســتگی  بــازی،  دوم  نیمــه  در 
ایــران  ســاق های بازیکنــان تیــم ملــی 
مشــهود بــود و همیــن مســاله باعــث شــد 
ــن نیمــه حمله هــای  ــه مکزیکی هــا در ای ک
متعــددی روی دروازه ایــران تــدارک ببینند. 
ــا انجــام ســه تعویــض  در اواخــر بــازی و ب
چندیــن  ایــران  ملی پوشــان  چمنیــان، 
ــک  ــف نزدی ــه دروازه حری ــتند ب ــار توانس ب
ــی  ــیار خطرناک ــای بس ــوند و موقعیت ه ش
ــی در زدن  ــا بی دقت ــد ام ــاد کنن ــم ایج را ه

ضربــات آخــر، فرصت هــای طایــی را از 
ــت.  ــران گرف ای

یونــس دلفــی در نیمــه دوم، بعــد از آن 
کــه داور خطــای او را اعــام کــرد، بــه تــوپ 
ضربــه زد و آن را از بازیکــن حریــف دور 
کــرد کــه همیــن کار باعــث شــد، داور بــه او 
ــه ایــن ترتیــب، دلفــی دو  اخطــار بدهــد. ب
ــر  ــران براب ــازی بعــدی ای اخطــاره شــد و ب
ــی را  ــارم نهای ــک چه ــه ی ــپانیا در مرحل اس
از دســت داد. ایــران در یــک چهــارم نهایــی 
بایــد بــه مصــاف تیــم صاحــب نــام اســپانیا 

بــرود.

صعودتاریخییوزهایجوان

واکنشغفوریبهعکسقلیانکشیدنشبالتکلیفیتیملیگبرتریفوتسال



پیشهناد فیلم

چ

کارگردان:ابراهیمحاتمیکیا
نویسنده:ابراهیمحاتمیکیا

بازیگــران:فریبــرزعربنیــا،ســعیدراد،مریــازارعــی،بابــک
حمیدیــان،مهــدیســلطانی،اســماعیلســلطانیان،امیررضا
دالوری،خســروشــهراز،مــژگانخالقــی،رضــانــوری،پیــام

الریان
 خالصه داستان فیلم

ایــنفیلــمازروزبیســتوپنجــمتــابیســتوهفتــممرداد
1358زندگــیشــهیدچمــرانراروایــتمیکنــد.

فیلــم»چ«درســیودومیــنجشــنوارهفیلــمفجــرحضــور
داشــتوســیمرغبلوریــنبهتریــنتدویــن،بهتریــن
صدابــرداری،بهتریــنجلــوهویــژهمیدانــی،بهتریــنجلــوه
ویــژهبصــریوبهتریــنبازیگــرمکمــلمــردرابــرایبــازی

ــرد. ــاندریافــتک ــکحمیدی باب
فیلــم، بهتریــن بخشهــای در »چ« فیلــم همچنیــن
ــاس ــهولب ــیصحن ــنطراح ــیوبهتری ــنکارگردان بهتری
نامــزددریافــتســیمرغشــد.بــاایــنحــالفیلــمازطــرف
بســیاریازفرزنــدانشــهدایدفــاعمقــدسمــوردانتقــاد
قــرارگرفــت.علــیکشــوری،پســرشــهیدکشــورینامــهای
گایهآمیــزبــاعنــوان»حاتمیکیــاهمیشــهحرفهــای
مهمــیبــرایگفتــندارد«درارتبــاطبــافیلــم»چ«ونادیــده
ــهآن ــاوهوهم ــردرپ ــیمؤث ــرویزمین ــدننی ــهش گرفت
ــیشــخصتیمســار ــشوحت ــروز،ارت رشــادتهایهوانی
ــمنوشــت. ــنفیل ــراندرای ــدهنشــدنچم فاحــیودی
ــن ــهبی ــودک ــیب ــماختاف ــنفیل یکــیازحواشــیهایای
نقــشاصلــی،فریبــرزعربنیــاوکارگــردان،ابراهیــم
حاتمیکیــاوجــودداشــتهاســت.بــههمیــنعلــت،
خبرهایــیدرســایتهامبنــیبــرتوقــففیلمبــرداری
ــا ــدب ــثش ــافباع ــناخت ــد.ای ــرش ــم»چ«منتش فیل
تغییــرپایانبنــدیفیلــم،آخریــنســکانس،بــدونحضــور
عربنیــابــهعنــوانبازیگــرنقــشاول،فیلمبــرداریشــود.

حرف و نقل

ــدجــواندرصفحــهرســمیخــوددراینســتاگرام  رامب
ــرای ــانب ــیرازواصفه ــهرش ــوددردوش ــورخ ــارهحض درب
ــرد. ــیک ــردمنظرخواه ــگار«ازم ــم»ن ــیفیل ــرانمردم اک
 داســتانطوطــیوبــازرگاندرقالــبکتابــیبــاعنــوان
ــابازآفرینــیوتصویرگــریراشــینخیریــه »دوطوطــی«ب

منتشــرشــد.
 بازیگــرانجدیــدیازجملــهمهرانــهمهینترابــیبهتازگی
جلــویدوربیــنســریال»آنــام«بــهکارگردانــیجــوادافشــار

رفتند.
 گــروهموســیقی»رســتاک«ایــنروزهــاضمــنتولیدو
ضبــطچنــدقطعــهموســیقاییجدیدمشــغولآمادهســازی
وبرنامهریــزیبــرایبرگــزاریچنــدکنســرتخارجــی

اســت.
 گــروهتئاتــر»شــنل«قصــددارددرجدیدتریــنتجربــه
خــودنمایــش»گــموگــور«بــهنویســندگیمشــترکامیــر
مهندســیانوهــادیاحمــدیوکارگردانــیامیــرمهندســیان
ــر ــناث ــرد.درای ــهبب رادرتماشــاخانهایرانشــهررویصحن
نمایشــیریمــارامینفــربــهعنــوانمشــاورکارگــردانحضور
ــر ــینما،تئات ــدهس ــرشناختهش ــریبازیگ ــرجعف دارد.امی
ــش ــاینق ــهایف ــور«ب ــموگ ــش»گ ــوندرنمای وتلویزی

میپــردازد.
 نامزدهــایبیســتوپنجمینجشــنوارهبینالمللــیفیلم
»کمراایمــج«لهســتانکــهویــژههنــرفیلمبــرداریاســت،در
حالــیاعــامشــدندکــهنــامفیلــم»انــزوا«بــهکارگردانــی
مرتضیعلــیعباسمیرزایــیوبــاتصویربــرداریمهــدی
ایلبیگــیدربخــش»بهتریــنفیلمبــرداراول«ایــنرویــداد

ــدهمیشــود. ســینماییدی
ــکری ــوروشعس ــاختهک ــی«س ــاه»طاغ ــمکوت  فیل
ــر ــتس ــذاریپش ــاصداگ ــدشراب ــهتولی ــنمرحل آخری
میگــذارد.ایــنفیلــم،روایتگــرمواجهــهومکاشــفهدوزن

ــد. ــختیروزگارمیگذرانن ــهس ــهب ــتک اس
ــا ــن«ب ــزورونیوت ــی»وین ــینقاش ــابقهبینالملل  مس
ــژه ــگاریشــخصی،وی ــاچهرهن ــرهشــخصیی موضــوعپرت
ــزارمیشــود. ــزبرگ ــراننی ــاالی1۶ســالدرای ــدانب هنرمن
 مرشــدمیرزاعلــی،هنرمنــدنمایشهــایآیینیســنتی
ــردر ــاخههاییازتئات ــریش ــهقرارگی ــهاینک ــارهب ــااش ب
مشــاغلخانگــیاتفــاقمثبتیاســت،گفــت:اگــروزارتکار،
ســازمانمیــراثفرهنگــیووزارتارشــاددســتبــهدســت
هــمدهنــدوفضایــیراایجــادکننــدکــهبــهمــابیمــهتعلــق
ــوق ــدانحق ــههنرمن ــندک ــتهباش ــاطرحــیداش ــردی بگی

دریافــتکننــد،ارزشــمندترخواهــدبــود.
ــاپشــت ــرادرمخســرو«همــراهب ــمســینمایی»ب  فیل

صحنــهفیلــمبــهشــبکهنمایــشخانگــیآمــد.
امیرحســین بــهکارگردانــی »مشــاهیر« مســتند  
مجتهــدیوتهیهکنندگــیحمیــدمجتهــدیکــهنــگاهاصلــی
ــهزودیکلیــد ــههنرهــایتجســمیاســت،ب آنپرداختــنب

میخورد.
ــزه ــهجای ــوطب ــیههایمرب ــارهحاش ــادرب ــکاعط  باب
ادبــی»احمــدمحمــود«بــهایســناگفــت:مدتهــاپیــش
بــامــنتمــاسگرفتنــدودربــارهبرگــزاریچنیــنجایــزهای
بــامــنصحبــتکردنــد؛امــامــنبــاایــنمســئلهمشــکلی
نداشــتم.البتــهقــراربــرایــنبــودکــهدوبــارهبــامــنتماس
بگیرنــد،امــادیگــرازآنهــاخبــرینشــدوتمــاسنگرفتند.

کوتاه اخبار 
برگزاری نمایشگاه عکس کودکان و 

نوجوانان کانون عکس اصفهان
نمایشــگاه اولیــن گشــایش آییــن کیمیای وطن
ــا ــانب ــونعکــساصفه ــانکان ــودکانونوجوان عکــسک
عنــوان»نخســتیننگاههــا«روزپنجشــنبه۲۷مهرمــاهاز
ســاعت1۷تــا۲3درگالــریخانــهصفــویبرگــزار

میشود.
ایــننمایشــگاهشــاملعکسهــایبرگزیــدهازآثــار
ــد ــوری،امیرمحم ــانمنص ــدفرح ــرورش،محم ــیپ عل
ــذ ــی،پانی ــاامینالرعایای ــال،یکت ــورنپیرجم ــان،س دهق
جاننثــاری،پارمیــنزمانــی،پونــهســیامکی،مبینــا
ــر، ــیزرگ ــی،مان ــحرمؤمن ــکیبایی،س ــمش ــی،ترن رضای
ــان ــسطراح ــلطانیومهدی ــاحاجس ــر،آتری ــنزرگ آوی
ــتان ــهدرتابس ــیک ــودکانونوجوانان ــرازک اســت؛15نف
گذشــتهبــهیادگیــریوممارســتتخصصــیعکاســیدر
ــن ــد.ای ــنپرداختهان ــایکه ــرزمینقصهه ــهس موسس
ــا ــا13و1۷ت ــاعت1۰ت ــاهدرس ــا3آبانم ــگاهت نمایش
۲3درگالــریخانــهصفــویبــهآدرسخیابــانخاقانــی،
حدفاصــلخواجــهپطــروسووحیــد،جنــبکوچــه

ــود. ــدب ــدگانخواه ــرایبازدیدکنن ــماره31پذی ش

برپایی نشست ادبی »مدام« با 
موضوع حافِظ خوش کالم

سلسلهنشســتهایتخصصــی»مــدام« کیمیای وطن
بــامحوریــتخواجــهحافــظشــیرازی،درحوضخانــهمرکــز

آفرینشهایادبیقلمستانبرگزارمیشود.
ــی ــازمانفرهنگیتفریح ــیس ــطعموم ــزارشرواب ــهگ ب
تخصصــی سلسلهنشســتهای اصفهــان، شــهرداری
ــا ــاهب ــرم ــره ــنبهآخ ــهپنجش ــورتماهان ــهص ــدامب م
محوریــتادبــیوبررســیاشــعارشــاعراننامآشــنا
ــهریورماه ــهآن3۰ش ــنجلس ــهاولی ــودک ــزارمیش برگ
قلمســتان ادبــی آفرینشهــای مرکــز شــد. برگــزار
ــازمان ــانس ــاتوزب ــیادبی ــرتخصص ــواندفت ــهعن ب
فرهنگیتفریحــیشــهرداریاصفهــاندردومیــننشســت
تخصصــی»مــدام«میزبــاندکتــرمحمــودعابــدیو
دکتــربهــادرباقــریازاســتاداندانشــگاهخوارزمــیتهــران
ــاموضــوع»حافــِظخــوشکام« اســت.ایــننشســتب
برگــزارمیشــودوعاقهمنــدانبــرایشــرکتدرایــن
نشســتمیتواننــدروزپنجشــنبه۲۷مهرمــاهســاعت
1۶بــهمحــلحوضخانــهالغدیــرواقــعدرخیابــانعامــه

ــد. ــهکنن ــرمراجع ــاغغدی ــی،ب امین

 برگزاری ششمین نشست 
»باغ ایرانی«

ــا ــی«ب ــاغایران ــت»ب ــمیننشس شش کیمیای وطن
محوریــتبررســیبــاغایرانــیازمنظــرمعمــاریایــراندر

موزهحمامعلیقلیآقابرگزارمیشود.
شســتششــمازسلسلهنشســتهای»بــاغایرانــی«
ــا ــاغایرانــیازمنظــرمعمــاریایــران«ب ــامحوریــت»ب ب
ســخنرانیمحمدرضــاحائــریمازندرانــیدرمــوزهحمــام

ــزارمیشــود. ــابرگ ــیآق ــیقل عل

دبیرخانــهچهارمیــنجایــزهوجشــنوارههمایــونخــرم)نــوای
خــرم(مهلــتارســالآثــارهنرمنــدانمتقاضــیراتــاروزشــنبه

بیســتمآبانمــاهتمدیــدکــرد.
دبیرخانــهایــندورهازجشــنوارهاعــامکــرد:»بــهدلیــل
ــن ــانشــرکتکنندهدرچهارمی اســتقبالودرخواســتداوطلب
دورهجایــزهوجشــنوارههمایــونخــرم)نــوایخــرم(،مهلــت
ــانروز ــاپای ــنوارهت ــندورهازجش ــارای ــالآث ــاموارس ثبتن
ــار ــهآث ــهاینک ــرب ــد.نظ ــدش ــاهتمدی ــتمآبانم ــنبهبیس ش
ارســالیبایــدمــوردبازبینــیدقیــقهیئــتداورانقــرارگیــرد
ــن ــیمشــخصشــوندوهمچنی ــهنهای ــدگانمرحل ــابرگزی ت
ــیاســت ــان،بدیه ــادداوطلب ــدادزی ــیوتع ــتزمان محدودی

ــد.« ــدش ــدنخواه ــهتمدی ــههیچوج ــتب ــنمهل ای
نوازنــدگانتمامــیســازها،خواننــدگانوهمچنیــنگروههــای
ــال( ــراز18س ــب)کمت ــوانداوطل ــودکونوج ــیقیک موس

ــیکام ــاقطعــاتب ــااجــراییکــیازتصانیــفی ــدب میتوانن
ــدی، ــیتجوی ــدی،عل ــدیخال ــی،مه ــتادانروحهللاخالق اس
همایــونخــرم،حبیــبهللابدیعــیوپرویــزیاحقــیکــه
ــی، ــورتتکخوان ــهص ــده،ب ــهش ــمیعرض ــکلرس ــهش ب
ایــن در وگروهنــوازی همنــوازی همخوانــی، تکنــوازی،

ــد. ــرکتکنن ــنوارهش جش
چهارمیــنجایــزهوجشــنوارههمایــونخــرمبــاهــدفحفــظو
گســترشفرهنــگاصیــلوفاخــرایرانــیوهمچنیــنارتقــای
نگــرشهنــرینســلجــوانازطریــقشــناختآثــاراســتادان
گذشــتهوتأثیــرگرفتــنازنمونههــاوالگوهــایموجــود
درموســیقیایرانــیبــههمــتمؤسســهفرهنگیهنــری
»رادنواندیــش«وخانــوادهاســتادهمایــونخــرم،بــاهمــکاری
دفتــرموســیقیوزارتفرهنگوارشــاداســامیآذرمــاه13۹۶

ــود. ــزارمیش برگ

حبیــبهللابهمنــی،کارگــردانســینما،بــااشــارهبــهاینکــهپــروژه
»مــرگدربرلیــن«دوبــارهبــهجریــانافتــاده،بیــانکــرد:ایــن

ــرمیکشــد. ــهتصوی ــارانسردشــتراب ــروژه،بمب پ
ــه ــارهب ــن«رادوب ــرگدربرلی ــه»م ــهاینک ــارهب ــااش ــیب بهمن
جریــانانداختــه،گفــت:پــروژه»مــرگدربرلیــن«رابــهجریــان
انداختــموفیلمنامــهرادوبــارهبــهبنیــادســینماییفارابــیارائــه
کــردمتــادرصــورتدریافــتحمایــتازســویایــننهــاد،پــروژه

راجلــویدوربیــنببــرم.
ویبــااشــارهبــهاینکــهایــنفیلمنامــهدربــارهبمبــارانشــیمیایی
ــگ ــخجن ــاقدرتاری ــناتف ــحداد:ای ــت،توضی ــتاس سردش
ــن ــتاولی ــراسردش ــتدارد؛زی ــیاراهمی ــانبس ــرانوجه درای
ــچ ــخهی ــارانشــیمیاییشــدهودرتاری ــهبمب شــهریاســتک
ــداده ــدادیروین ــنرخ ــیچنی ــایبینالملل ــدامازجنگه ک

بــود.

ــدس، ــاعمق ــندردوراندف ــرد:همچنی ــانک ــردانبی ــنکارگ ای
ایــراندریــکجبهــهتنهــادربرابــراســتکبارجهانــیقــرارداشــتو
بســیاریازکشــورهابــهنوعــیازعــراقحمایــتمیکردنــدواوج
ایــنحمایتهــاازرژیــمصــدامدربخــشپشــتیبانیتســلیحاتی

شــیمیاییبــود.
ــن ــگارشای ــراین ــهب ــاتصورتگرفت ــهتحقیق ــااشــارهب ویب
ــی ــتنداتتاریخ ــاتمس ــناتفاق ــامای ــرد:تم ــدک ــروژهتاکی پ
ــرای ــهب ــهشــخصیتهاییک ــاتوجــهب ــیداردوب ــبتوجه جال
فیلمنامــهانتخــابشــده،ســعیکــردمتــاکاریاقتباســیمتکــی
ــرمســتنداتدراماتیزهشــدهومحصــولذهــنخــودمداشــته ب

باشــم.
ــحداد:بخــشعمــده ــم»ســیبوســلما«توضی کارگــردانفیل
ــذردوشــامل ــانحــالمیگ ــن«درزم داســتان»مــرگدربرلی
ــد. ــهدیدهان ــارانصدم ــهدرآنبمب ــیاســتک ماجــرایآدمهای
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از بخشــی شــرور، و منفــی شــخصیتهای
دنیــایکتــابوداســتانهســتندوگاهــیبیشــتر
چشــم بــه داســتان مثبــت شــخصیتهای از

. ینــد میآ
ــخصیت ــدرش ــتانیهرق ــقداس ــاسمنط ــراس ب
قهرمــان باشــد، قدرتمندتــر داســتان منفــی
ــود ــد.نب ــدآم ــمخواه ــهچش ــترب ــتانبیش داس
شــخصیتهایمنفــوردربســیاریازآثــارادبــی
ــته ــشالزمرانداش ــتانکش ــودداس ــببمیش س
ــته ــتانخس ــیزودازداس ــدهخیل ــدوخوانن باش

ــود. ش
درایــنگــزارشنگاهــیخواهیــمداشــتبــهبرخــی
ازمعروفتریــنشــخصیتهایمنفــیدرادبیــات.
 ویکتور فرانکنشتاین در »فرانکنشتاین« 

نوشته مِری ِشلی
خواننــدگانداســتانترســناک»ِشــلی«نمیداننــد
ــیداســتانچــهکســیاســت.در شــخصیتمنف
حالــیکــههیــوالیداســتان،کارهــایوحشــتناکی

ــردن ــهگ ــیب ــراصل ــاتقصی ــد،ام ــاممیده انج
کســیاســتکــهایــنهیــوالراخلــقکــردهاســت.
میــل»ویکتــور«بــرایبــازیدادنخداونــدوخلــق
موجــودیجدیــدموجــبتباهــیاوشــد؛امــا
ــن ــد،بزرگتری ــهارادهخداون ــیب ــعبیتوجه درواق

گناهــشاســت.
»ویکتــور«بســیاردوســتداردکاریانجــامدهــدتا
خلــقهیــوالیکریــهداســتانراازیــادببــرد؛غافــل
ــدرتذهــنانســان ــرهق ــهفراموشــیازدای ازاینک

خــارجاســت!
 جوکر در »بتمن« نوشته بیل فینگر، 

باب کین و جری رابینسون
ازحضــورجوکــردردنیــایکتــابکمیــک۷۰ســال
میگــذرد؛امــابــازی»هیــثلجــر«دراقتباســی
ــال۲۰۰8 ــکدرس ــابکمی ــنکت ــینماییازای س
تحــتعنــوان»شــوالیهتاریکــی«ســببمعرفــی
ــو ــرِدلت ــدوِج ــدش ــهنســلجدی ــابب ــنکت ای
درنســخهســال۲۰1۶ایــنداســتاندرفیلــم

»جوخــهانتحــار«،بــاردیگــر»جوکــر«رابــه
خواننــدگانشناســاند؛شــخصیتشــروریکــهدر

ــوباســت. ــگمعاصــربســیارمحب فرهن
شــوخیهایپیچیــدهجوکــرموجــبشــداو
ــدیشــود. ــیقدرتمن ــهشــخصیتمنف ــلب تبدی

 ناپلئون در »مزرعه حیوانات« نوشته 
جورج اورول

کتــابپادآرمانشــهریجــورجاورولدرارائــه
منفــی شــخصیت چندیــن اســتالین، رژیــم
برجســتهبــهدنیــایادبیــاتارائــهمیکنــد.
»ناپلئــون«،خــوکداســتاناورولاســتکــه
درآغــازودردورهحکومــتانســانهابســیار
ــاب ــتارب ــادرنهای ــت؛ام ــادهاس ــربهزیروس س
مزرعــهشــدهوشــرارتاوزمانــیبرمــامیشــود
ــرار ــدفق ــورده ــهرام ــادارمزرع ــبوف ــهاس ک

میدهــد.
 رمزی بولتون در »بازی تاج و تخت« 

نوشته جورج آر. آر. مارتین
ــن« ــاب»مارتی ــایکت ــخصیتیدردنی ــرش کمت
قتــل مرتکــب او دارد. را »بولتــون« شــرارت
ــد ــرادراشــکنجهمیده میشــود،بســیاریازاف
ووحشــیگریرابــهاوجخــودمیرســاند؛ازهیــچ

چیــزنمیترســد.
رفتــاروحشــیانهاوبــا»تیــونگــریجــوی«،
ــیاز ــهیک ــهدردآوردواوراب ــدگانراب دلخوانن
منفورتریــنشــخصیتهایداســتانتبدیــلکــرد.

 لیدی کاترین در »غرور و تعصب« 
نوشته جین آستن

خلــق در ویــژهای اســتعداد آســتن« »جیــن
شــخصیتهاییداشــتکــهمخاطبــاندوســت
امــا بخواننــد؛ کتــاب در را ماجرایشــان دارنــد
عاقــهایبــهدیدنشــاندرزندگــیواقعــیندارنــد.

»لیــدیکاتریــن«،نمونــهایازهمیــندســت
ــتان ــِت«داس ــراواز»الیزاب ــت.تنف شخصیتهاس
بــهدلیــلنداشــتنتحصیــاتوخانــوادهایاعیانــی
ــار ــهانتظ ــی«،ک ــا»دارس ــزدیاشب ــایعهنام وش
ــب ــد،موج ــنازدواجکن ــرکاتری ــادخت ــیرودب م
ــا ــوردنی ــخصیتهایمنف ــیازش ــهیک ــداوب ش
تبدیــلشــود؛زیــرا»الیزابــت«شــخصیتیمحبــوب
ــرورو ــدگان»غ ــتوخوانن ــاتاس ــایادبی دردنی

ــد. ــهاورابرنمیتابن ــبتب ــینس ــب«بیرحم تعص
 دولورز اومبریج در »هری پاتر« نوشته 

جی. کی. رولینگ
ــوت« ــه»وولدرم ــتک ــناس ــرای ــیب ــاورعموم ب
ــر«اســت؛ ــیداســتان»هــریپات شــخصیتمنف
ــره ــادوبه ــودازج ــرارتخ ــرازش ــرایاب ــااوب ام
ــد. ــتفادهنمیکن ــاتسوءاس ــردوازاحساس میگی
برخــافایــن،اســتفنکینــگ،نویســندهژانــر
ترســناکی شــخصیتهای خــود وحشــتکــه
دردنیــایادبیــاتخلــقکــرده،»اومبریــج«را
ــد: ــارهاومیگوی ــدودرب ــیمیدان ــخصیتمنف ش
»بیشــکاومهمتریــنشــخصیتمنفــیایــن
دورانواســتاِدتظاهــراســت.ایــنکتــابفقــطبــه
ــد ــدگارخواه ــالهامان ــداردوس ــقن ــاتعل دورهم

ــود.« ب
 پاتریک بَتمان در »روانی آمریکایی« 

نوشته بِرِت ایستون آلیس
کتــاب»روانــیآمریکایــی«درســال1۹۹1همگانرا
شــوکهکــرد.داســتانمــردیکــهروزهــابــهصــورت
عــادیزندگــیمیکنــدوشــبهابــهکشــتن
ولگردهــاوزنــانخیابانــیمشــغولمیشــود.
ــن« ــان«و»بتم ــام»بتم ــهن ــباینجاســتک جال
یــککلمــهبــاهــمتفــاوتدارد،امــاتفــاوت
شــبها کــه اعمالــی و شخصیتهایشــان
مرتکــبمیشــوندبســیاراســت؛یکــیجــانمــردم
رامیگیــردودیگــریجانشــانرانجــاتمیدهــد.

،،
کتــاب پادآرمان شــهری جــورج اورول 
چندیــن  اســتالین،  رژیــم  ارائــه  در 
شــخصیت منفی برجســته به دنیای 

ادبیــات ارائــه می کنــد

با شرورترین شخصیت های دنیای ادبیات آشنا شوید

هیوالهای کاغذی

 بخشی از وصیت نامه 
شهید کاظم نجفی رستگار

بسم هللا الّرحمن الّرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

ــرا از  ــه م ــل را ک ــدای عزوج ــتایش خ س
امــت محمــد صّلــی هللا علیــه و آلــه و 
ســّلم و شــیعه علــی علیه الّســام قــرار داد 
ــا آوردن حــق از  ــه ب و ســپاس خــدای را ک
ــم  ــوت نجات ــنایی از طاغ ــه روش ــت ب ظلم
داد و مــرا از کوچک تریــن خدمتگــزاران بــه 

ــرار داد. ــامی ق ــاب اس ــام و انق اس
ــت  ــال رحم ــد متع ــه خداون ــدوارم ک امی
بنــده گناهــکار خــود  نصیــب  را  خــود 
بفرمایــد و مــرا بــه آرزوی قلبــی خــود، 

ــاند  ــبیل هللا برس ــی س ــهادت ف ــی ش یعن
کــه تنهــا راه نجــات خــود می دانــم و 
آرزوی دیگــرم ایــن اســت کــه اگــر خداونــد 
ــود  ــکار خ ــده گناه ــب بن ــهادت را نصی ش
کــرد، دوســت دارم بــا بدنــی پاره پــاره 
ــژه  ــن به وی ــه معصومی ــدار هللا و ائم ــه دی ب

بــروم. علیه الســام  سیدالشــهدا 
مــن راهــم را آگاهانــه انتخــاب کــردم و اگر 
وقتــم را شــبانه روز در اختیــار ایــن انقــاب 
ــاب  ــکار انق ــود را بده ــون خ ــتم، چ گذاش
اســامی  انقــاب  و  اســام می دانــم  و 
ــه  ــت ک ــادی داش ــق زی ــده ح ــردن بن گ
امیــدوارم توانســته باشــم جــزء کوچکــی از 
ــت  ــورد رضای ــم و م ــام داده باش آن را انج

ــد. ــوده باش ــد ب خداون

پــدر و مــادر و همســر و بــرادران و خواهــران 
ــد  ــم کنن ــند و حال ــرا ببخش ــنایانم م و آش
و اگــر نتوانســتم حقــی کــه بــر گــردن 
ــم، عــذر می خواهــم.  مــن داشــتند، ادا کن
ــم  ــران و برادران ــادر و خواه ــدر و م ــرای پ ب
و  می نمایــم  صبــر  طلــب  خداونــد  از 
امیــدوارم تقــوا را پیشــه خــود قــرار دهنــد.
از همســرم عــذر می خواهــم کــه نتوانســتم 
ــم و چــه بســا او را اذیــت  حقــش را ادا کن
ــر  ــب اج ــد طل ــردم و از خداون ــراوان ک ف
در  کــه  می کنــم  او  بــرای  رحمــت  و 
مــدت زندگــی صبــر زیــاد بــه خاطــر 
 خداونــد انجــام داد و رنج هــای فــراوان

 کشید.
از تمــام اقــوام و آشــنایان و دوســتان 

طلــب حالیــت و التمــاس دعــا دارم؛ 
ــه  ــدت س ــگ م ــت جن ــت وضعی ــه عل ب
ســال کــه در جبهــه بــودم، نتوانســتم امــر 
ــی روزه را انجــام بدهــم.  واجــب خــدا یعن
ــه  ــه ب ــد خان ــا خری ــه ب ــن در رابط همچنی
ــک  ــی تاجی ــان از عل ــغ 223 هــزار توم مبل
و 65 هــزار تومــان از حســین کاوکــدو و 10 
ــی  ــی دوالب ــاج محمدعل ــان از ح ــزار توم ه
ــان از  ــزار توم ــغ 30 ه ــردم و مبل ــرض ک ق
ــت  ــرم اس ــرای همس ــه ب ــه خان ــرم ک همس
ــم. ــر گرفت ــه در نظ ــرای جبه ــورم را ب و موت

والسام
کاظم نجفی رستگار

ساعت 9 شب مورخ 3 اسفند 1362
شرق بصره )جفیر(

سینما

»بی تو« در پیش تولید متوقف شد
ــن ــهای ــاناینک ــابی ــو«ب ــده»بیت ــردانوتهیهکنن ــی،کارگ داوودموثق
ــاد ــهازبنی ــردک ــارک ــفشــد،اظه ــدمتوق ــهپیشتولی ــمدرمرحل فیل

ســینماییفارابــیدرخواســتوامکــردهاســت.
آخریــن دربــاره ســینما، تهیهکننــده و موثقــی،کارگــردان داوود
وضعیــتفیلــمســینمایی»بیتــو«عنــوانکــرد:مــامقــداریاز
کارهــایپیشتولیــدایــنفیلــمراانجــامدادهبودیــم،امــادرمیانــهراه
ــدبودجــهمــوردنیــاز شــریکســرمایهگذارمعنــوانکــردکــهنمیتوان
راتأمیــنکنــد؛ازهمیــنرو»بیتــو«درهمیــنمرحلــهمتوقــفشــد.
بنیــاد از ســرمایهگذارم کنارهگیــری از پــس افــزود: وی
ــابرخــیاز ــهب ــناینک ــردم؛ضم ــیدرخواســتوامک ســینماییفاراب
ســرمایهگذاراننیــزبــرایجــذبســرمایهدرحــالرایزنــیهســتمتــا
بتوانــمیــکمشــارکت3۰درصــدیرابــرایســاختایــنفیلــمفراهــم
کنــم.البتــهاگــربنیــادســینماییفارابــیایــنوامرااعطــاکنــد،تمــام
ــده ــرعه ــتقلب ــورتمس ــهص ــودمب ــو«راخ ــرمایهگذاری»بیت س

میگیــرم.
موثقــیبیــانکــرد:اگــربتوانــمایــنبودجــهرافراهــمکنــم،بافاصلــه
ــر ــاپیشت ــهم ــهاینک ــهب ــاتوج ــموب ــازمیکنی ــدراآغ پیشتولی
ــان ــرزم ــم،دیگ ــهراانجــامدادهبودی ــنمرحل ــداریازکارهــایای مق
ــد۲۰روزبیشــتر ــهخــوداختصــاصمیدهــدوپیشتولی اندکــیراب
طــولنمیکشــد؛بــههمیــنترتیــبحــدود۴۰روزبعــدفیلــمراکلیــد

میزنیــم.
ویدرپایــانگفــت:متاســفانهشــریکســرمایهگذارمبــامــنصادقانــه
ــم؛ ــهراهازکاربازماندی ــادرمیان ــلم ــندلی ــههمی ــردوب ــوردنک برخ
البتــهامیــدوارمبــاجــذبســرمایهبتوانیــمبــهزودیبــهســاختایــن

فیلــمبپردازیــم.

سریال

 جدیدترین توضیحات شبکه سه درباره
»سرزمین کهن«

پــسازانتشــاراخبــاریدررســانههاومصاحبههایــیکــهدر
آنهــاعنــوانشــد»ســریال»ســرزمینکهــن«بــامشــکاتفنــی
مواجــهاســت«،روابــطعمومــیشــبکهســهدرکانــالخــودمتنــی

راقــراردادهودرآنتوضیحاتــیراارائــهکــردهاســت.
دراینمتنآمده:

ــهتوضیــحاســتکــهجلســاتمتعــددی »درایــنارتبــاطالزمب
در3ســالگذشــتهبــانخبــگان،چهرههــایفرهنگــیوهمچنیــن
ــرات ــهنظ ــهنتیج ــهک ــورتگرفت ــاریص ــومبختی ــدگانق نماین
ســایتهای از یکــی در بیانیــهای طــی جلســهها تمامــی
ــالشــده ــزاعم ــزمنتشــرودرســریالنی ــرینی ــیوهن فرهنگ

اســت.
ــدهو ــیش ــابازبین ــاوباره ــهباره ــنمجموع ــاتای ــامجزئی تم

ــت. ــدهاس ــامش ــدانج ــات1۰۰درص ــهاصاح هم
ــی، ــفایران ــواموطوای ــهاق ــههم ــرامب ــااحت ــهب ــنمجموع ای
روایتگــربخشــیازتاریــخمعاصــرایــراناســتواطمینــانکامــل
ــوموگروهــیدر ــچق ــارههی ــچشــائبهایدرب ــههی ــمک میدهی

ــدارد. ــوایآنوجــودن محت
ــراتو ــنتغیی ــهای ــهب ــاتوج ــادری«ب ــرزمینم ــریال»س س
بازنگــریکــهدرآنصــورتگرفتــه،آمــادهپخــششــدهاســت.در
ضمــنالزمبــهذکــراســتایــناثــرویــژهازتولیــداتمرکــزســیما
فیلــمبــودهوتمامــیامــورمربــوطبــهبازبینــیواصــاحتمامــی
ــار ــذااخب ــرد؛ل ــمصــورتمیپذی ــزســیمافیل ســریالهادرمرک
ــهآنرانیــزبایــدازطریــقرئیــسمرکــزســیمافیلــم ــوطب مرب

ــی.« ــهشــبکههایتلویزیون ــردون ــریک پیگی

ادبیات

»خرگوش سیاه« در راه است
مرضیــهبابــازادهازترجمــهکتــابجدیــدیبــاعنــوان»خرگــوشســیاه«
خبــردادوگفــتکــهایــنکتــابرابــرایچــاپبــهنشــرفاطمــیتحویــل

دادهاســت.
مرضیــهبابــازادهگفــت:»خرگــوشســیاه«،اثــریازفیلیپــالــدرزاســت
ــا ــابراانجــامدادهاســت.فیلیپ ــنکت کــهنویســندگیوتصویرگــریای
ــریوانیمیشــن ــک،تصویرگ ــهرشــتهطراحــیگرافی ــدرزدانشآموخت ل
اســتودرحــالحاضــربــهعنــوانســازندهفیلــممتحــرک)کارتــون(و
ــاب»خرگــوشســیاه«،نخســتین ــدوکت ــتمیکن ــرآزادفعالی تصویرگ

کتــابتصویــریاوســت.
ویبــابیــاناینکــهکتــاب»خرگــوشســیاه«رابــرایچــاپبــهبخــش
کــودکونوجــوانانتشــاراتفاطمــی)انتشــاراتطوطــی(تحویــل
داده،توضیــحداد:درایــنکتــابتصویــری،داســتانخرگــوشکوچــک
ــیاشوارد ــهزندگ ــدیب ــودجدی ــهموج ــودک ــتمیش ــیروای بیباک
ــراه ــنهم ــمن.ای ــادش ــتی ــتاس ــتدوس ــومنیس ــهمعل ــدهک ش
ناشــناختهومرمــوزهمــهجــاحضــوردارد؛البتــهبــهجــزدرجنــگلســیاه

ــک. وتاری
ایــنمترجــمدرادامــهبیــانکــرد:کــودکانمعمــوالداســتانهایرازآمیــز
ــودو ــهشــیوهایرازآل ــقشــدهب ــزموف ــدونویســندهنی رادوســتدارن
ــد. ــتکن ــایههاراروای ــاس ــیب ــتیوهمراه ــز،دوس ــیطنزآمی ــالحن ب
ــهحضــورســایهاشــارهمســتقیم ــنترتیــبکــهداســتانهرگــزب ــهای ب
نمیکنــد،امــاکــودکبــهراحتــیمیتوانــدبفهمــدکــهخرگــوشســیاه،

همــانســایهاســت.
ــا۶ ــودکان3ت ــرایک ــهب ــریک ــابتصوی ــنکت ــازادهدرای ــهباب ــهگفت ب
ســالمناســباســت،نویســندهبــاطــرحداســتانیســاده،مفهــومســایه،

ــد. ــحمیده ــاوتراتوضی ــایمتف ــناندازهه ــاوهمچنی مقیاسه

دول ارکا�ن �ج

حقه باز دم دراز
کارگردان علیرضا محمودزاده
نویسنده علیرضا محمودزاده 

بازیگران سحر ولدبیگی 
احمدرضا اسعدی، مریم شاه ولی 

محمد مایلی، مجید مختارپور

خانه-ائو
کارگردان اصغر یوسفی نژاد
نویسنده اصغر یوسفی نژاد 

بازیگران رامین ریاضی، محدثه 
حیرت، غالمرضا باقری، صدیقه 

دریانی

یک قناری، یک کالغ
کارگردان اصغر عبدالهی
نویسنده اصغر عبدالهی 

بازیگران حبیب رضایی، هنگامه 
قاضیانی

سینما، سراغ پرونده بمباران شیمیایی سردشت می رودفراخوان »نوای خرم« تمدید شد
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مدیر کل مسکن کمیته امداد:

 ۱۵۰ هزار خانوار تحت حمایت 
فاقد مسکن هستند

ــان اینکــه ۱۵۰ هــزار  ــا بی ــه امــداد ب ــر کل مســکن کمیت مدی
ــد مســکن هســتند،  ــت، فاق ــوار مددجــوی تحــت حمای خان
گفــت: در مــدت اجــرای برنامــه ششــم بــرای حــدود ۳۰ تــا 
۳۵ هــزار خانــوار دارای بیــش از دو عضــو، مســکن مناســب 

ــود. ــن می ش تأمی
 ابراهیــم بازیــان بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر تامیــن 
ــا رویکــرد  ــردی ب ــوان یکــی از خدمــات راهب ــه  عن مســکن ب
توانمندســازی مددجویــان در دســتورکار ایــن نهــاد قــرار 
ــداد  ــه ام ــم، کمیت ــه شش ــی برنام ــت: ط ــت، گف ــه اس گرفت
موظــف شــده بــرای تأمیــن مســکن ۱۵۰ هــزار خانــوار فاقــد 
هــزار   ۳۰۰ تعمیــر  و  بهســازی  مقاوم ســازی،  و  مســکن 
ــا اشــاره  مســکن مددجویــان خودمالکــی اقــدام کنــد. وی ب
ــی  ــع دولت ــدان مناب ــن مســکن نیازمن ــرای تأمی ــه ب ــه اینک ب
ــزود:  ــی پاســخگو نیســت، اف ــه امــداد به تنهای ــع کمیت و مناب
ــرای  ــان ب ــران و آورده مددجوی ــردم، خّی ــد از مشــارکت م بای
تأمیــن مســکن اســتفاده کــرد تــا ایــن امــر در تحقــق اهــداف 

ــر باشــد.  ــاد در برنامــه ششــم مؤث ــن نه ای
بازیــان دربــاره اولویت بنــدی مســکن مددجویــان گفــت: 
ــی  ــکن خودمالک ــر مس ــاد، تعمی ــن نه ــت ای ــت نخس اولوی
مددجویــان شــهری و روســتایی، اولویــت دوم تأمین مســکن 
بــرای مددجویــان فاقــد مســکن شــهری و روســتایی و 
اولویــت ســوم مقاوم ســازی مســکن خودمالکــی مددجویــان 

ــت اســت.  تحــت حمای
مدیــر کل مســکن و امــور مهندســی ســاختمان کمیتــه امــداد 
ــوار مددجــو  ــرای هــر خان ــر مســکن ب ســرانه خدمــات تعمی
ــر  ــزود: تعمی ــرد و اف ــام ک ــان اع ــون توم ــر 4 میلی را حداکث
مســکن بــه صــورت کلــی یــا جزئــی یــا شــامل انشــعابات گاز 

و حصارکشــی اســت. 
ــت  ــای تح ــد خانواره ــدود ۸۰ درص ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــتند  ــو هس ــا دو عض ــک ی ــداد دارای ی ــه ام ــت کمیت حمای
گفــت: ایــن افــراد در اولویــت تأمیــن مســکن قــرار ندارنــد؛ 
امــا مشــمول دریافــت تســهیات از صنــدوق قرض الحســنه 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند و ای ــت می ش ــداد والی ام
اســاس سیاســت های کمیتــه امــداد، اولویــت بــا خانوارهــای 

ــت. ــه اس ــش از دو عائل بی
ــرای  ــنه ب ــهیات قرض الحس ــت تس ــاره پرداخ ــان درب  بازی
ــرای نخســتین  ــح داد: امســال ب ــان توضی مســکن مددجوی
ــاخت،  ــد، س ــرای خری ــکن ب ــن مس ــه تأمی ــار کمک هزین ب
ــت  ــداد والی ــدوق ام ــل صن ــازی از مح ــازی و مقاوم س بهس
بــرای خانوارهــای یــک تــا دو نفــر و شــهرهای بــاالی ۱۰۰ هزار 

ــود.  ــت می ش ــر پرداخ نف
وی بــا اعــام اینکــه صنــدوق امــداد والیــت بــه ایــن خانوارهــا 
۲۰ میلیــون تســهیات خریــد یــا ســاخت مســکن می دهــد، 
گفــت: البتــه بــه ایــن افــراد ۵ میلیــون تومــان نیــز بــه عنــوان 

کمــک باعــوض داده می شــود. 
بازیــان بــا بیــان اینکــه بــا اســتفاده از ظرفیــت مســکن مهــر، 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــوی تح ــوار مددج ــزار خان ۲۰ ه
ــان  ــکن مددجوی ــن مس ــت: تأمی ــده اند، گف ــه ش صاحب خان
ــن  ــی و همچنی ــی و جغرافیای ــت اقلیم ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــود. ــوار متفــاوت خواهــد ب ــا تعــداد اعضــای خان متناســب ب

جامعه
پارکبان ها پلیس نیستند

رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا اعــام کــرد کــه پارکبان هــا 
نیــروی پلیــس یــا نیــروی وابســته بــه یگان هــای حفاظــت 

پلیس نیســتند. 
ســردار محمــد شــرفی دربــاره اینکــه آیــا پارکبان هــا 
پلیــس محســوب  نظــر  تحــت  یــا  پلیــس  نیــروی 
ــس  ــروی پلی ــا نی ــت: پارکبان ه ــر، گف ــا خی ــوند ی می ش
ــا  ــتقیم ی ــتگی مس ــچ وابس ــوند و هی ــوب نمی ش محس

غیرمســقیم بــه نیــروی انتظامــی ندارنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای شــهربان یــا همــان مبــارزه 
بــا ســد معبــر نیــز نیــروی پلیــس محســوب نمی شــوند، 
گفــت: نــه پارکبان هــا و نــه شــهربان ها ارتباطــی بــا 
ــگان حفاظــت  ــد؛ ی ــم ندارن ــگان حفاظــت شــهرداری ه ی
ــت  ــگیری فعالی ــس پیش ــارت پلی ــت نظ ــهرداری تح ش
ــن  ــال در ای ــراد فع ــم اف ــه گفت ــا همان طــور ک ــد؛ ام می کن

ــد.  ــه پلیــس ندارن دو حــوزه ربطــی ب
ــی  ــه برخ ــاره اینک ــا درب ــگیری ناج ــس پیش ــس پلی رئی
ــور  ــای مأم ــهروندان ادع ــا ش ــه ب ــراد در مواجه ــن اف از ای
پلیــس بــودن یــا وابســتگی بــه پلیــس را می کننــد، اظهــار 
کــرد: ایــن موضــوع درســت نیســت و اگــر افــرادی چنیــن 
ادعایــی کننــد، می تــوان بــا آن هــا برخــورد کــرد. مامــوران 
پلیــس و یگان هــای حفاظــت کارت شناســایی مخصــوص 

بــه خــود دارنــد و قابــل شناســایی هســتند.

 کمبود ۵۶۰۰ مراقب سالمت 
در مدارس

مدیــر کل دفتــر مراقــب ســامت وزارت آموزش وپــرورش 
از کمبــود ۵ هــزار و ۶۰۰ مراقــب ســامت در مــدارس خبــر 

داد. 
حســن ضیاءالدینــی گفــت: تعــداد مراقبــان ســامت 
ــه صــورت رســمی ۶ هــزار  ــدارس شــهری ب موجــود در م
و 44۰ نفــر، پیمانــی ۹۱۶ نفــر، قــراردادی ۸۱ نفــر و مــازاد 

ــر اســت.  ــزار و ۵۹۷ نف ــک ه ی
وی افــزود: درمجمــوع تعــداد ۷ هــزار و 4۳۷ مراقــب 
ســامت در ســال تحصیلــی ۹۵-۹۶ مشــغول بــه فعالیــت 
ــرای مشــکات  ــه نیازســنجی ب ــان اینک ــا بی ــد. وی ب بودن
ــامت در  ــب س ــزار و ۶۰۰ مراق ــدود ۵ ه ــت: ح ــده، گف ش
ــکل های  ــور تش ــن منظ ــه همی ــم؛ ب ــود داری ــدارس کمب م
ــامت  ــفیران س ــوان س ــا عن ــدارس ب ــوزی در م دانش آم
کــه در ســال آتــی حــدود ۱۵ درصــد دانش آمــوزان را 
در برمی گیــرد، آمــوزش ســامت دیــده و بــه ســایر 
وی  می دهنــد.  ارائــه  خــود  والدیــن  و  دانش آمــوزان 
تصریــح کــرد: تعــداد کل ســفیران ســامت یــک میلیــون 
و ۷۰۰ هــزار دانش آمــوز اســت. ضیاءالدینــی یکــی از 
انتقــادات مراقبــان ســامت را ۳۰ ســاعت کار آن ها دانســت 
و افــزود: متاســفانه ایــن اضافــه کار محســوب نمی شــود و 
آن هــا درخواســت دارنــد هماننــد ســایر همــکاران فرهنگــی 

ــد.  ــل یابن ــه ۲4 تقلی ــاعت ب از ۳۰ س

کوتاه حوادث 
 زوج نیکوکار 

۳۶ زندانی بدهکار را آزاد کردند
زوج نیکــوکار البــرزی در اقدامــی خداپســندانه بــا 
ــی، اوج  پرداخــت بدهــی ۳۶ زن و مــرد بدهــکار زندان

ــیدند. ــر کش ــه تصوی ــانیت را ب ــکوه انس ش
 زوج نیکــوکار در فراخوانــی کشــوری اعــام کردنــد بــه 
ــاوه  ــام حســین)ع(، ع ــای شــهادت ام حرمــت روزه
ــا  ــرد ت ــد ک ــر را آزاد خواهن ــی دیگ ــن ۳۶ زندان ــر ای ب

ــد.  ــن برس ــه ۷۲ ت ــده ب ــای آزادش ــداد زندانی ه تع
ــام و  ــه افشــای ن ــه هیچــگاه حاضــر ب ــا ک زوج بی ادع
هویــت خــود نشــده اند، ضمــن ســپاس از پــروردگار که 
فرصــت چنیــن ثوابــی را بــه آن ها عنایــت کــرده، در این 
ــان  ــد فاضلی ــی احم ــی قاض ــکاری و همراه راه از هم
رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز، قاضــی حاجــی 
ــرج و  ــاب ک ــی و انق رضــا شــاکرمی دادســتان عموم
ــرز  ــان الب ــت از زندانی ــن حمای ــس انجم ــدی رئی مرن

قدردانــی کردنــد.

 رهایی دو محکوم به مرگ 
از چوبه دار

دو محکــوم بــه اعــدام کــه در جنایــات ی جداگانــه بــه اتهــام 
ــد  ــای واح ــاش اعض ــا ت ــد، ب ــده بودن ــت ش ــل بازداش قت
صلــح و ســازش دادســرای امــور جنایــی تهــران از قصــاص 

گریختنــد. 
ــب  ــه جل ــق ب ــه موف ــاص ک ــه قص ــوم ب ــتین محک نخس
ــت  ــاره بازگش ــی دوب ــه زندگ ــد و ب ــای دم ش ــت اولی رضای
پســر ۱۹ ســاله ای بــود کــه در شــهریار مرتکــب قتــل شــده 

ــود. ب
 در ایــن ماجــرا کــه ۲4 اردیبهشــت ســال ۹۰ رخ داد، عامــل 
قتــل همــراه دوســتش در یکــی از خیابان هــا در حــال عبــور 
بــود کــه دســته موتــور مــرد جوانــی بــه پهلویــش اصابــت 
کــرد. ایــن اتفــاق باعــث درگیــری میــان آن هــا شــد و پســر 
۱۹ ســاله، مــرد موتورســوار را ازپــا درآورد و بــه اتهــام قتــل 
بازداشــت شــد. او پــس از محاکمــه در شــعبه ۷4 دادگاه 

کیفــری یــک اســتان تهــران بــه قصــاص محکــوم شــد. 
دومیــن محکــوم نیــز پســر ۱۹ ســاله ای بــود کــه در خیابــان 
ــن  ــزارش ای ــود. گ ــده ب ــل ش ــب قت ــران مرتک ــیم ته بی س
قتــل ۱4 بهمــن ســال ۹۰ بــه بازپــرس کشــیک قتــل 
پایتخــت و تیــم تحقیــق اعــام شــد. در ایــن پرونــده نیــز 
ــود.  ــیده ب ــل رس ــه قت ــو ب ــات چاق ــا ضرب ــی ب ــر جوان پس
ــت،  ــور داش ــه حض ــل حادث ــه در مح ــول ک ــت مقت دوس
ــر از  ــک نف ــول و ی ــراه مقت ــن هم ــت: م ــات گف در تحقیق
ــه ســه پســر  ــم ک ــور از کوچــه بودی دوســتانم در حــال عب
جــوان موتورســوار بــه دلیــل چشــم تــو چشــم شــدن بــا مــا 

ــل رســاندند.  ــه قت ــی را ب ــر شــده و عل درگی
بــا اطاعاتــی کــه شــاهدان ماجــرا در اختیــار تیــم تحقیــق 
ــد  ــاعت بع ــت ۲4 س ــن جنای ــل ای ــد، عام ــرار داده بودن ق
ــا تــاش واحــد  دســتگیر شــد و بــه قتــل اعتــراف کــرد. ب
ــه  ــران - ب ــی ته ــور جنای ــرای ام ــازش دادس ــح و س صل
ــد روز  ــوان چن ــردو ج ــهریاری- ه ــد ش ــتی محم سرپرس

ــد. ــات یافتن ــرگ نج ــم م ــرای حک ــل از اج قب

کنش    وا
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(   

افزایش وسعت فقر به دلیل اقتصاد بیمار است و 
در اقتصادی که قاچاق به صورت فراوان مشاهده 
می شود، یعنی در کنار آن فقر هم گسترش پیدا 

می کند؛ زمانی که واردات از صادرات پیشی بگیرد 
این به معنای فقر بوده و این بدان معناست که 
ایرانی بیکار می ماند و ما برای چینی ها و ... کار 

ایجاد می کنیم.

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه   
ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در 

آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضائیه سال 
۱۳۹۶ منحصرا به صورت اینترنتی از طریق سایت 

 سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 
www.sanjesh.org از روز شنبه مورخ 
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ آغاز و در روز شنبه مورخ 

۱۳۹۶/۰۸/۰۶ پایان می پذیرد؛ لذا کلیه متقاضیان 
ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس 

از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی 
آزمون و فراهم کردن مدارک و اطاعات مورد نیاز 

ثبت نام، برای ثبت نام در آزمون فوق اقدام کنند.

مدیر اجرایی واحد فرآوری بافت و 
پیوند نسوج پزشکی قانونی   

دانشگاه های کشور ساالنه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ جسد نیاز 
دارند. در حال حاضر تعداد افرادی که تمایل دارند 

جسدشان را اهدا کنند، از ۱۲۰ نفر گذشته است. 
پس از اینکه فرد رضایت نامه محضری برای اهدای 

جسد را امضا کرد، ما به آرامستان های شهرهای 
افراد متقاضی اعام می کنیم تا در صورت فوت آن 

فرد به ما اطاع داده شود؛ اما اگر فرد متقاضی 
در شهر دیگری غیر از محل اعام شده در زمان 
رضایت، سکونت داشته و فوت کند، ما فقط در 

صورتی که خانواده اعام کند، مطلع خواهیم شد؛ 
از همین رو بهتر است خانواده در جریان وصیت 

فرد باشد.

آموزش و پرورش   
با توجه به تاکید ریاست جمهور و وزیر آموزش 

و پرورش مبنی بر لزوم تحول در متون درسی با 
هدف حرکت به سمت کاربردی شدن آن، مرکز 

اطاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش اقدام به انتشار فراخوان عمومی کرد و از 
مخاطبان خواست تا ایده ها، نظرات و پیشنهادات 
خود را درخصوص چگونگی تحول در متون درسی 

و محتواهای آموزشی به کاربر تلگرامی زنگ رویش 
ارائه دهند.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا   

خوشبختانه باد و طوفان ایجادشده در استان های 
شمال و شمال غربی باعث نشد محورهای اصلی 

مواصاتی بسته شوند؛ این مسئله تنها در محور 
جاده کیاسر مشکل ایجاد کرده بود که بازگشایی 

شد.

ــه  ــی از بیم ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد س ــی و درآم ــاون فن مع
یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار کارگــر ســاختمانی خبــر داد و گفــت: 
در صــورت انصــراف یــا حــذف بیمــه تعــدادی از ایــن کارگــران، 

ــن می شــوند.  ــد جایگزی ــراد جدی اف
ــاختمانی  ــران س ــه کارگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن  زدا ب محمدحس
واجــد شــرایط، زیــادی پشــت نوبــت بیمــه شــدن قــرار دارنــد، 
گفــت: بیمــه افــراد جدیــد فقــط در صــورت انصــراف یــا حــذف 
بیمــه برخــی از کارگــران فعلــی امکان پذیــر خواهــد بــود؛ چــرا 
ــرار داده نشــده  ــا ق ــار م ــی در اختی ــه کاف ــه بودجــه جداگان ک

اســت. 
ــد  ــی تاکی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد س ــی و درآم ــاون فن مع
کــرد: بــا وجــود اینکــه ۲۰ درصــد ســهم حــق بیمــه کارفرمایــان 
ــه تعهــد  کارگــران ســاختمانی وصــول نشــده، امــا ســازمان ب
خــود در قبــال پوشــش بیمــه ای ایــن افــراد پایبنــد اســت و 

بیمــه کارگــران ســاختمانی همچنــان ادامــه پیــدا کــرده اســت. 
ــط  ــازمان های ذی رب ــا س ــف ب ــات مختل ــزاری جلس زدا از برگ
بــرای بیمــه کارگــران ســاختمانی خبــر داد و گفــت: بــا 
بــرای  را  جلســاتی  شــهرداری  مختلــف  ســازمان های 
ــهم  ــه س ــق بیم ــت ح ــکات پرداخ ــع مش ــزی و رف برنامه ری
کارفرمایــان کارگــران ســاختمانی در دســتورکار داریــم کــه 

بــه زودی در ایــن خصــوص اقــدام خواهیــم کــرد. 
وی دربــاره ثبت نــام افــراد جدیــد نیــز گفــت: از ایــن بــه بعــد 
ــه ســامانه  ــد ب ــام بیمــه بای ــرای ثبت ن کارگــران ســاختمانی ب

وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی مراجعــه کننــد. 
بــه گفتــه وی چنانچــه بخواهیــم کارگــر ســاختمانی جدیــدی را 
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دهیــم، از طریــق ســایت وزارتخانه، 
افــرادی کــه دارای اولویــت بــوده و شــرایط الزم را دارنــد 

انتخــاب و بــرای بیمــه آنــان اقــدام خواهیــم کــرد.

ــان  ــا بی ــوری ب ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
ــوردار  ــی برخ ــد از جایگاه ــان بای ــا و مربی ــن اولی ــه انجم اینک
ــا  ــد اولی ــاورد، گفــت: بای ــای کار بی ــا را پ ــد اولی باشــد کــه بتوان
در تحقــق اهــداف مدرســه، اعتــای وضعیــت پرورشــی، ایجــاد 
یــک فضــای ســالم بــرای گفت وگــو و طــرح مشــکات کمــک 

کننــد.
ــا و  ــد اولی ــه پیون ــت هفت ــن بزرگداش ــکار در آیی ــه ابت  معصوم
ــا بیــان اینکــه اگــر بخواهیــم انســان های امیــدوار و  مربیــان ب
رو بــه آینــده داشــته باشــیم، بایــد تــاش بیشــتری کــرده و بــه 
مفــاد ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش توجــه کنیــم 
ــان  ــد جوان ــر در نگرش هاســت. بای ــه تحــول، تغیی گفــت: الزم
خــود را بــاور کنیــم کــه یکــی از ملزومــات آن، ارتقــای برنامه هــا 

و سیاست هاســت.
ــت: در  ــوری گف ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــاون ام مع

ــوزش و  ــار آم ــم و در کن ــل داری ــی کام ــان آمادگ ــت زن معاون
ــیب های  ــه آس ــه هم ــم ریش ــرا معتقدی ــتیم؛ زی ــرورش هس پ
بــزرگ در آمــوزش و فرهنــگ اســت. مــا نتوانســتیم بســیاری 
ــروز  ــان ام ــه زب ــگ اســامی خــود را ب ــم واالی فرهن از مفاهی
ترجمــه کنیــم و درنتیجــه شــاهد هســتیم زمینــه بــروز 
آســیب های اجتماعــی گســترش یافتــه اســت. کــودکان و 

نوجوانــان مــا امــروز در معــرض آســیب ها هســتند.
ابتــکار بــا اشــاره بــه خشــونت داخــل خانواده هــا و علیــه زنــان 
و کــودکان گفــت: بایــد قانونمنــدی و اخاقمــداری بــر ایــن امــر 
ــم  ــه کردی ــان را ارائ حاکــم شــود. الیحــه امنیــت اجتماعــی زن
ــد  ــی عق ــت. آمادگ ــی اس ــال بررس ــیون ها در ح ــه در کمیس ک
ــار  ــم و انتظ ــان داری ــا و مربی ــن اولی ــا انجم ــه را ب تفاهم نام
مــی رود انجمــن، جدی تــر پــای کار بیایــد و از تمــام ظرفیــت و 

ســرمایه انســانی اش اســتفاده کنــد.

لزوم حاکمیت قانون و اخالق بر خشونت های خانگیتعهد تأمین اجتماعی به بیمه کارگران ساختمانی
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زندگــی در آپارتمــان، یکــی از مصائــب شهرنشــینی 
ــی  ــا زندگ ــنخیتی ب ــدان س ــان چن ــت. آپارتم اس
ــار  ــه ناچ ــا ب ــدارد؛ ام ــا ن ــا ایرانی ه ــیاری از م بس
بــا گــران شــدن ۷۰۰ درصــدی زمیــن طــی دو 
دهــه اخیــر، بســیاری از مــا راهــی جــز زندگــی در 

ــم.  ــان نداری آپارتم
اینکــه چــرا زمیــن در کشــور پهنــاوری ماننــد 
ایــران تــا ایــن حــد گــران اســت را بایــد در مطلــب 
دیگــری بــا حضــور کارشناســان اقتصــادی مفصــل 
مــورد بازبینــی قــرار دهیــم؛ امــا گــزارش امــروز مــا 

ــت. ــینی اس ــگ آپارتمان نش ــاره فرهن درب
 گفتیــم گرانــی زمیــن راهــی جــز زندگــی آپارتمانــی 
بــرای مــا باقــی نگذاشــته اســت؛ امــا ایــن پدیــده 
ــش  ــترش روزافزون ــه گس ــا هم ــد ب ــا جدی تقریب
هنــوز بــرای بســیاری از مــا ایرانی هــا آن انــدازه کــه 

بایــد، جــا نیفتــاده اســت.
زندگــی در آپارتمــان، قوانیــن خاص خــودش را دارد 
ــا  ــی خانواده ه ــدک و نزدیک ــل فضــای ان ــه دلی و ب
ــت  ــرای رعای ــد ب ــه مجبورن ــه ناچــار هم ــم ب ــه ه ب
حــال همدیگــر تــا آنجــا کــه ممکــن اســت قوانیــن 

گاه ســختگیرانه ای را تحمــل کننــد.
 سروصدا

یکــی از بزرگ ترین مشــکات بســیاری از آپارتمان ها، 
ســروصدای بلنــد برخــی ســاکنان اســت. اصــوال بــه 

دلیــل مهندســی ضعیــف بســیاری از آپارتمان هــای 
کشــور، خانه هــا بــه نوعــی طراحــی شــده کــه 
ــور  ــازک عب ــای ن ــم از دیواره ــا ه ــن صداه کمتری
ــا  ــه گــوش بقیــه ســاکنان می رســد؛ ب ــد و ب می کن
ایــن حــال برخــی پــا را فراتــر می گذارنــد و بــا بلنــد 
کــردن صــدای موســیقی یــا تلویزیــون آن هــم در 
ســاعات نامناســب روی اعصــاب دیگــر همســایه ها 

رژه می رونــد. 

دعواهــای خانوادگــی هــم یکــی دیگــر از مشــکاتی 
ــه  ــه ممکــن اســت آرامــش ســاکنان را ب اســت ک
ــان  ــی در آپارتم ــت زوج ــی اس ــدازد؛ کاف ــر بین خط
باشــند کــه بــا هــم مشــکل دارنــد؛ آن موقــع اســت 
ــا  ــدام از ســاکنان از دســت آن ه ــر هیچک ــه دیگ ک

آرامــش نخواهنــد داشــت.

 پارکینگ
ــای  ــا ج ــد ت ــح می دهن ــا ترجی ــاز و بفروش ه بس
ــه  ــل ب ــد و آن را تبدی ــره ببرن ــن به ــن از زمی ممک
خانــه کننــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم تــا جــای ممکن 
ســعی می کننــد هــر طــور شــده پارکینگ هــا را 
ــان  ــرای سودجویی ش ــا ب ــا ج ــازند ت ــک بس کوچ
ــگ  ــاق باعــث می شــود پارکین ــن اتف ــاز شــود؛ ای ب
ــا  ــیاری از آپارتمان ه ــل بس ــن معض ــه بزرگ تری ب
تبدیــل شــود و ســاکنان مجبــور باشــند بــرای 
هــر بــار جابه جایــی خودروشــان ســاعت ها بــا 
همســایه های دیگــر بحــث و دعــوا داشــته باشــند. 
و  بســاز  نمی تــوان  هــم  همیشــه  هرچنــد 
بفروش هــا را مقصــر دانســت؛ زیــرا بعضــی مواقــع 
بــا وجــود پارکینــگ مناســب، درســت پــارک نکردن 
و بی توجهــی بــه قوانیــن و آوردن ماشــین های 
ــدان  ــکات دوچن ــه مش ــود ک ــث می ش ــه باع اضاف
بایــد  مشــکات  ایــن  بــه  ضمــن  در  شــود. 
خودروهایــی را نیــز کــه در کوچــه یــا خیابــان 
مقابــل در پارکینــگ مجتمع هــای مســکونی پــارک 

می کننــد، اضافــه کــرد.
 پرداخت شارژ و قبض ها

یکــی دیگــر از مشــکات آپارتمان نشــینی، نپرداختــن 
بــه موقــع هزینــه شــارژ ســاختمان یــا قبض هایــی 
ــد. در بســیاری از  ــور مشــترک دارن ــه کنت اســت ک
ــل مختلــف از پرداخــت  ــه دالی آپارتمان هــا افــراد ب
ــد  ــعی می کنن ــرده و س ــی ک ــانه خال ــا ش هزینه ه

ــر  ــه تأخی ــول را ب ــت پ ــن پرداخ ــای ممک ــا ج ت
بیندازنــد. متاســفانه برخــی افــراد تصــور می کننــد 
نــدادن پولــی کــه وظیفــه پرداخــت آن را بــه عهــده 
دارنــد و انداختــن ایــن هزینــه بــه گــردن دیگــران، 
زرنگــی اســت؛ در حالــی کــه واقعیــت ایــن اســت 
ــرداری  ــه کاهب ــد ک ــاور کنن ــد ب ــراد بای ــن اف ــه ای ک
ــودی  ــان موج ــت. انس ــی نیس ــودجویی زرنگ و س
ــر  ــه دیگ ــا ب ــه بق ــرای ادام ــه ب ــی اســت ک اجتماع
ــعی در  ــر س ــت و اگ ــاج اس ــود محت ــان خ همنوع
جــدا کــردن خــود از دیگــران داشــته باشــد، روزی از 

ــن کار پشــیمان خواهــد شــد. ای
 نگهداری از حیوانات

ــه  ــی آزادان ــد زندگ ــات نیازمن ــا بیشــتر حیوان تقریب
هســتند و معمــوال زندگــی در اســارت بــرای آن هــا 
ــه  ــور اینک ــا تص ــراد ب ــی اف ــت. برخ ــده اس آزاردهن
ــد  ــات در محیطــی کوچــک مانن ــداری از حیوان نگه

ــه  آپارتمــان نوعــی حیوان دوســتی اســت، اقــدام ب
ــوان  ــم حی ــل ه ــن عم ــا ای ــد و ب ــن کار می کنن ای
ــد و  ــرار می دهن ــت و آزار ق ــورد اذی ــته را م زبان بس
ــاور بســیاری از افــراد  هــم همســایه ها را. برخــاف ب
کــه گمــان می کننــد نگهــداری حیوانــات در غــرب کاما 
آزاد اســت، بایــد عنــوان کــرد کــه در کشــورهای غربــی 
ــات  ــاره نگهــداری از حیوان قوانیــن ســختگیرانه ای درب
وجــود دارد و ســازمان های نظارتــی حمایــت از حیوانات 
ــارت  ــا نظ ــات در خانه ه ــی حیوان ــت زندگ ــر کیفی ب
ــک  ــال ی ــور مث ــه ط ــد ب ــراد نمی توانن ــد و اف می کنن
ســگ بــزرگ را در یــک آپارتمــان کوچک حبــس کنند.

 در ایــن کشــورها حتمــا فــرد بایــد شــرایط مناســبی 
ــق  ــه طب ــد؛ وگرن ــم کن ــود فراه ــوان خ ــرای حی را ب
قوانیــن آن حیــوان از او گرفتــه شــده و ممکــن 
اســت بــا مجازات هــای ســنگینی هــم مواجــه 

ــود. ش

گزارش کیمیای وطن از فرهنگ آپارتمان نشینی

همسایه جهنمی

،،
 از دیگر مشکالت آپارتمان نشینی، 
نپرداختــن بــه موقــع هزینــه شــارژ 
ســاختمان یــا قبض هایــی اســت کــه 

کنتــور مشــترک دارنــد

کیفرخواســت متهمــان پرونــده معــروف بــه 
»خرچنگ هــای ســیاه« در حالــی بــه اتهــام 
افســاد فــی االرض و دیگــر اتهامــات ســنگین از 
ــد  ــادر ش ــهد ص ــتان مش ــده دادس ــوی نماین س
کــه بــه اتهــام »تجــاوز بــه عنــف« متهمــان ایــن 
پرونــده در دادگاه کیفــری یــک خراســان رضــوی 

می شــود. رســیدگی 
ــر  ــن خب ــان ای ــا بی ــهد ب ــتان مش ــاون دادس  مع
ــه  ــات مجرمان ــه اقدام ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب گف
و خشــن متهمــان موجــی از وحشــت را در شــهر 
ــای  ــده از زوای ــده یادش ــود، پرون ــرده ب ــاد ک ایج
مختلــف در دادســرای عمومــی و انقــاب مشــهد 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و اتهــام »افســاد فــی 

ــم شــد. ــان تفهی ــه آن االرض« ب
 قاضــی حســن حیــدری افــزود: اگرچــه اتهامــات 
ســنگین دیگــری در پرونــده مذکــور مطــرح بــود، 
امــا بررســی همــه جوانــب و اقدامات وحشــتناک 
»افســاد  تصریح شــده  مصادیــق  از  متهمــان 
ــه  ــورد توج ــه م ــت ک ــون اس ــی االرض« در قان ف

دادســتانی مشــهد قــرار گرفــت.
ــا  ــوی ب ــان رض ــز خراس ــتان مرک ــاون دادس مع
اشــاره بــه دیگــر اتهامــات اعضــای بانــد معــروف 
ــر  ــرد: ب ــح ک ــیاه« تصری ــای س ــه »خرچنگ ه ب
اســاس کیفرخواســت صادرشــده از ســوی نماینده 
ــه  ــده ب دادســتان مشــهد، ۲ تــن از متهمــان پرون
اتهــام مشــارکت در آدمربایــی و ۳ تــن دیگــر 
ــز  ــای می ــت در آدمربایــی پ ــام معاون ــه اته ــز ب نی

محاکمــه قــرار می گیرنــد. 
وی اضافــه کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
برخــی از اعضــای ایــن بانــد بــا اتهامــات دیگــری 
ماننــد ایــراد ضــرب و جــرح، نگهــداری تجهیــزات 
غیرمجــاز واقــام کنترلــی ماننــد افشــانه فلفلــی، 
ســرقت، شــرب خمــر و نگهــداری مشــروبات 
الکلــی نیــز روبــه رو هســتند کــه بایــد پاســخگوی 

اعمــال خــود باشــند.
ــی  ــه بعض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدری ب ــی حی قاض
ــای  ــتقیم در دادگاه ه ــورت مس ــه ص ــم ب از جرائ
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــیدگی می ش ــری رس کیف
اتهــام تجــاوز بــه عنــف از جملــه مصادیقــی اســت 
کــه بایــد در دادگاه کیفــری یــک بــه آن رســیدگی 
ــای  ــه »خرچنگ ه ــروف ب ــده مع ــود و در پرون ش
ــام  ــن اته ــا همی ــم ب ــج مته ــر پن ــز ه ــیاه« نی س
قضــات  رأی  و  می شــوند  محاکمــه  دادگاه  در 
برگــزاری  از  پــس  کیفــری  دادگاه  باتجربــه 
جلســات محاکمــه صــادر خواهــد شــد؛ چــرا کــه 
ــی برگــزار  ــه غیرعلن  جلســات دادگاه در ایــن زمین

می شود. 
وی گفــت: در عیــن حــال اتهــام افســاد فــی 
االرض متهمــان و دیگــر اتهاماتــی که در دادســرای 

عمومــی و انقــاب مشــهد بــرای آن کیفرخواســت 
صــادر شــده اســت، در یکــی از شــعب دادگاه 

ــد. ــد ش ــیدگی خواه ــاب، رس انق
بــه  معــروف  پرونــده  هولنــاک  ماجــرای 
»خرچنگ های ســیاه« از اردیبهشــت گذشــته زمانی 
در دســتورکار پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی قــرار 
گرفــت کــه زنــی بــا مراجعــه بــه اداره جنایــی پلیس 
آگاهــی خراســان رضــوی پــرده از اعمــال شــیطانی 

ــت.  ــد برداش ــک بان ــای ی اعض
او گفــت: ســوار خودرویــی شــدم کــه آرم تاکســی 
ــو  ــی جل ــه در صندل ــردی ک ــا ف ــی داشــت؛ ام تلفن
نشســته بــود بــا توقــف خــودرو بــه صندلــی عقــب 
ــه  ــم گذاشــت و ب ــر گلوی ــو را زی ــه چاق ــد و تیغ آم

ــد.  ســمت جــاده نیشــابور حرکــت کردن
وقتــی بــه نیــت شــوم آن هــا پــی بــردم، التمــاس 
ــد کوچکــی دارم  کــردم، گریــه کــردم و گفتــم فرزن
کــه منتظــرم اســت، اگــر رهایــم کنیــد همــه اموالــم 
ــه یــک  را می دهــم؛ ولــی آن هــا بی شــرمانه مــرا ب

چهاردیــواری بردنــد و آزار دادنــد.
بــا اعــام چنــد شــکایت مشــابه دیگــر، ایــن 
ــرهنگ  ــوی س ــتوری از س ــدور دس ــا ص ــده ب پرون
حمیــد رزمخــواه )رئیــس پلیــس آگاهی خراســان 
ــارزه  ــان مب ــژه ای از کارآگاه ــروه وی ــه گ ــوی( ب رض
بــا جرائــم مهــم ســپرده شــد تــا اینکــه ۱4 خــرداد 
ســه عضــو ایــن بانــد خطرنــاک دســتگیر شــدند و 
بدیــن ترتیــب جرائــم وحشــتناک »خرچنگ هــای 
ســیاه« در حالــی لــو رفــت کــه اقدامــات مجرمانــه 
آنــان موجــب ایجــاد رعب و وحشــت در شــهروندان 

شــده بــود.
 یکــی از قربانیــان »خرچنگ هــای ســیاه« در 
مواجهــه حضــوری بــا آنــان در حالــی کــه از شــدت 
ــن  ــم م ــان گفت ــه آن ــت: ب ــد، گف ــرس می لرزی ت
ــی از  ــی یک ــد! ول ــن رحــم کنی ــه م شــوهر دارم، ب
آنــان بــا بی حیایــی گفــت: کاری می کنیــم کــه 

ــد! ــاق بده ــو را ط ــوهرت ت ش
ــادآوری  ــم از ی ــوز ه ــن هن ــه داد: م ــن زن ادام ای
آن  از  و  می لــرزم  دلهــره آور  صحنه هــای  آن 
ــم  ــتناک رهای ــای وحش ــد کابوس ه ــه بع ــب ب  ش

نمی کند. 
ــد  ــر بان ــای دیگ ــرا، اعض ــن ماج ــد از ای دو روز بع
»خرچنگ هــای ســیاه« نیــز دســتگیر شــدند و 
مشــخص شــد آنــان النــه مخــوف دیگــری نیــز در 
ــی  ــد و یک ــکان دارن ــه گلم ــای منطق ــی از باغ ه یک
از طعمه هــا را بــه صــورت گروهــی و ۵ نفــره در آن 

بــاغ آزار و اذیــت کرده انــد. 
ــن  ــی »حس ــوی قاض ــات از س ــل تحقیق ــا تکمی ب
حیــدری« )بازپــرس ویــژه(، کیفرخواســت پرونــده 
ــر  ــا دیگ از ســوی دادســرای مشــهد صــادر شــد ت

ــی آن طــی شــود. مراحــل قانون

اتهام افساد فی االرض 
برای »خرچنگ های سیاه«

ناپــدری شــیطان صفت کــودک ۲ ســاله را پــس از 
تجــاوز در رشــت بــه قتــل رســاند. ایــن حادثــه تلــخ روز 

ــاد. ــاق افت ــت اتف ــی رش ــه الکان ــاه در محل ۲۲ مهرم
همســایه ها صــدای فریــاد و جیــغ ایــن کــودک معصــوم 
بــه مقابــل خانــه کــودک  را می شــنوند و ســپس 
ــردن در  ــرای بازک ــا ب ــا تاش ه ــد؛ ام ــه می کنن مراجع

خانــه بی فایــده می مانــد.
 ۱۱۰ بــا  همســایه ها  ادامــه  در 
تمــاس گرفتــه و پــس از رســیدن 
ــدن  ــا ب ــتن در ب ــس و شکس پلی
اهــورای ۲  خون آلــود و عریــان 
ــر روی زمیــن افتــاده  ســاله کــه ب
بــود، مواجــه می شــوند؛ در حالــی 
کــه ناپــدری شــیطان صفت بــر 
روی مبــل نشســته بــود. مامــوران 
کــودک آزاردیــده را بــه بیمارســتان 
منتقــل  رشــت  پورســینای 

. می کننــد
ــدا  ــوده، ابت ــه ب ــه در خان ــردی ک م

می گویــد مــن پــدر او هســتم و اهــورا در حمــام افتــاده 
ــب  ــایه ها تکذی ــط همس ــه توس ــدم ک ــوکه ش ــن ش و م
شــده و مشــخص می شــود او ناپــدری اهوراســت و او را 

ــد. ــت می کنن بازداش
ایــن مــرد شــیطان صفت عصــر ۲۳ مهــر در اداره آگاهــی 
ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــه را م ــه بچ ــد ک ــراف می کن اعت
داده و کــودک از درد و خونریــزی زیــاد گریــه می کــرده 
ــر  ــار س ــد ب ــد؛ چن ــش کن ــته آرام ــت و او می خواس اس

کــودک ۲ ســاله را بــه دیــوار کوبیــده و... .
درصــد هوشــیاری اهــورا کــودک بی گنــاه پــس از انتقــال 
بــه بیمارســتان بــه ۳ می رســد و بعــد از گذشــت چنــد 
ــدت  ــر ش ــر اث ــر ب ــح ۲4 مه ــرانجام در صب ــاعت، س س
جراحــات واردشــده توســط ناپــدری شــیطان صفت ایــن 

ــد. ــرک می کن ــا را ت دنی

ــف، مــادر اهــورا  ــم ال ــی اســت ۶ مــاه پیــش خان گفتن
پــس از درخواســت طــاق از م.ق جــدا شــد و بــا مــردی 

ــرد.  ــیطان صفت ازدواج ک ش
ــورای  ــه اه ــاوز ب ــس از تج ــورا پ ــادر اه ــر دوم م همس

ــت. ــش را گرف ــاله جان دوس
ــه  ــاوز ب ــس از تج ــه پ ــود گفت ــات خ ــل در اعتراف  قات
دلیــل  بــه  دوســاله  پســربچه 
ــه و بیتابی هــای ایــن کــودک  گری
عصبانــی شــده و دوبــار ســرش را 
بــه دیــوار می کوبــد کــه منجــر بــه 

مرگــش می شــود.
پســربچه  مــادر  هم اکنــون 
دوســاله اهــورا بــه عنــوان شــریک 
آگاهــی  بازداشــتگاه  در  جــرم 
بررســی های  اســت.  رشــت 
ــی نشــان می دهــد  پزشــکی قانون
اثبــات  بــه  جنســی  آزار  کــه 
رســیده و همچنیــن بــه  علــت 
آزار و اذیت هایــی کــه از ســوی 
ناپــدری بــر روی بــدن کــودک ایجــاد شــده بــود، صــورت 
ــاه  ــود شــده و دنده هــای ایــن فرشــته  بی گن کــودک کب
شکســته و گوش هــای او وحشــیانه پیچانــده شــده 

ــود.  ب
تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه ادامــه دارد. متاســفانه 
ــه  ــر ب ــال اخی ــک س ــن ی ــودک آزاری در ای ــرای ک ماج
شــدت افزایــش یافتــه و افــکار عمومــی کشــور را 

ــت.  ــرده اس ــه دار ک جریح
بــا وجــود برخــورد قاطــع دســتگاه قضایــی بــا مجرمــان 
این گونــه حــوادث، امــا همچنــان شــاهد افزایــش 
جرائــم کــودک آزاری هســتیم؛ بــه نظــر می رســد در 
کنــار برخــورد قاطــع تصویــب قوانیــن ســختگیرانه 
و فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه بایــد در دســتورکار 

ــرد. ــرار گی ــئوالن ق مس

ک کودک 2 ساله رشتی مرگ دردنا

،،
عصــر  شــیطان صفت  مــرد  ایــن 
اعتــراف  آگاهــی  اداره  در  مهــر   ۲۳
و  آزار  مــورد  را  بچــه  کــه  می کنــد 
اذیــت قــرار داده و کــودک از درد و 
خونریــزی زیــاد گریــه می کــرده اســت 
و او می خواســته آرامــش کنــد؛ چنــد 
ــوار  ــه دی ــار ســر کــودک ۲ ســاله را ب ب

کوبیــده اســت



امامحسین)ع(میفرمایند:
»ِإّنُحّبَناَلُتَساِقُطالّذُنوَبَکَماُتَساِقُطالّریُحاْلَوَرَق«.
فرمود:»حمّبتمااهلبیتسببریزشگناهاناست،

چنانکهبادبرگدرختانرامىریزد.«

ترفندهایخانهداری
دکوراسیونی که در بهبود خواب 

موثر است )1(
ــان را در  ــوم از عمرم ــک س ــا ی ــا تقریب ــدام از م ــر ک  ه
خــواب می گذرانیــم و همیــن موضــوع هــم بهانــه 
ــواب  ــت خ ــه وضعی ــروز ب ــن ام ــا همی ــت ت ــی اس خوب
شــبانه توجــه بیشــتری داشــته باشــیم. دانســتن چنــد 
نکتــه دکوراســیونی بــه شــما کمــک می کنــد تــا شــرایط 
ــش  ــا آرام ــرده و ب ــم ک ــان فراه ــرای خودت ــری را ب بهت

ــد. ــواب بروی ــه خ ــتری ب بیش
 به رنگ دیوارها اهمیت دهید

شــاید پیــش خودتــان فکــر می کنیــد کــه وقتــی خــواب 
هســتید، همــه جــا تاریــک اســت و رنــگ دیــوار را 
نمی بینیــد؛ پــس چــه اهمیتــی دارد کــه بــه ایــن موضوع 
توجــه کنیــد؟ در صورتــی کــه چنیــن بــاوری داریــد، بهتــر 
ــی  ــن رنگ ــواب آخری ــل از خ ــب ها قب ــد ش ــت بدانی اس
کــه می بینیــد، رنــگ دیــوار اتــاق خــواب اســت. از ســوی 
دیگــر صبح هــا هــم نخســتین رنگــی کــه بــه چشــمتان 
می آیــد، همیــن رنــگ اســت. بــه ایــن ترتیــب می بینیــد 
کــه بــرای توجــه بیشــتر بــه رنــگ اتــاق خــواب توجیــه 
ــه  ــی وجــود دارد. گروهــی از روان شناســان ب ــل قبول قاب
ــاق  ــرای ات ــت ب ــر اس ــه بهت ــد ک ــه می کنن ــما توصی ش
ــاب  ــی را انتخ ــد آب ــی مانن ــگ آرامش بخش ــواب، رن خ

ــه کنیــد.  ــا احساســات آرام تــری را تجرب کنیــد ت

سالمباشیم
چه زمانی کربوهیدرات بخوریم تا 

چاق نشویم؟
ــه قصــد خــوردن  ــی  ک ــان، در صورت ــاور محقق ــه ب ب
کربوهیدرات هــای ســاده را داریــد، بایــد درســت در 

ــد. ــا بروی ــان ســراغ آن ه ــده غذایی ت ــان وع پای
ــای انباشته شــده دور شــکمتان، شــما را از  چربی ه
خــوردن نــان و برنــج منصــرف می کننــد؟ محققــان 
می گوینــد بــرای وزن کــم کــردن و حفــظ ســامتی، 
ــط  ــان را خــط بکشــید؛ فق ــه دور ن ــدارد ک ــی ن دلیل
ــد. ــل کنی ــان مناســب می ــی اســت آن را در زم کاف
ــه قصــد خــوردن  ــی  ک ــان، در صورت ــاور محقق ــه ب ب
کربوهیدرات هــای ســاده را داریــد، بایــد درســت در 

ــد. ــا بروی ــان ســراغ آن ه ــده غذایی ت ــان وع پای
بــا توجــه بــه بررســی های انجام شــده، وقتــی 
در پایــان هــر وعــده، کمــی نــان یــا خوراکــی 
دیگــری را کــه حــاوی کربوهیدرات هــای ســاده 
اســت، می خوریــد، ســطح قنــد خونتــان بــرای 
ــوری  ــه پرخ ــان ب ــد و میلت ــادل می مان ــی متع مدت
بــه   می کنــد.  پیــدا  هله هوله خــوری کاهــش  و 
ــه در  ــد ک ــد می کنن ــان تاکی ــل، محقق ــن  دلی همی
صــورت  نیــاز بــه کاهــش وزن یــا پاییــن آوردن قنــد 
ــان  ــان را در پای ــده، ن ــدای وع ــه  جــای ابت خــون، ب

ــد. ــل کنی ــذا می غ

سبکزندگی
ایجاد پیوند عاطفی با همسر

یکــی از نــکات ارزنــده و جالــب توجــه زندگانــی امــام 
ــت  ــب محب ــام در جل ــام ام ــتا، اهتم ــن راس ــر)ع( در ای باق
افــراد خانــواده و فراهــم آوردن لــوازم تحکیــم خانــواده اســت.
»حســن زیــات بصــری« بــه همــراه یکــی از دوســتانش بــه 
ــش های  ــرای پرس ــا ب ــود ت ــرفیاب می ش ــام ش ــور ام حض

ــد.  خــود پاســخی از امــام دریافــت کن
وی پــس از ورود بــه اتــاق امــام بــا صحنــه ای روبــه رو 
می شــود کــه تعجــب او و همراهــش را برمی انگیــزد. او امــام 
ــد.  ــاهده می کن ــته مش ــیار آراس ــی بس ــش را در حالت و اتاق
ــخ  ــد و پاس ــرح می کن ــش هایش را مط ــه پرس ــس از آنک پ
ــه او  ــام ب ــگام برخاســتن و خــارج شــدن، ام می شــنود، هن

ــا.« ــن بی ــزد م ــتت ن ــراه دوس ــردا هم ــد: »ف می فرماین
روز بعــد بــه منــزل امــام می آینــد؛ ولــی ایشــان را در اتاقــی 
خاکــی کــه فقــط حصیــری در آن پهــن اســت، پشــمینه بــر 
تــن می یابنــد. امــام بــه او می فرماینــد: »ای بــرادر بصــری! 
اتاقــی را کــه دیشــب مشــاهده کــردی، اتــاق همســرم بــود و 
اســباب و اثاثیــه ای هــم کــه در آن بــود، بــه او تعلــق داشــت. 
او خــودش را بــرای مــن زینــت کــرده بــود و مــن هــم بایــد 
خــود را بــرای او زینــت می کــردم. بنابرایــن گمــان بــد بــه دل 
ــوگند  ــوم! س ــت ش ــد: »فدای ــده.« او می گوی ــش راه م خوی
ــدا  ــک خ ــی این ــودم؛ ول ــده ب ــان ش ــما بدگم ــاره ش ــه درب ک
ــت،  ــه حقیق ــم ک ــرد و دریافت ــرون ک ــم بی ــی را از دل بدگمان

همــان اســت کــه شــما فرمودیــد.«

آقایان پیش از پدر شدن حتما بخوانند
بــه گزارش بهداشــت نیــوز، محققان دانشــگاه سینســیناتی 
ــارداری  ــش از ب ــد پی ــردان بای ــد م ــوان می کنن ــو عن اوهای
همسرشــان توجــه زیــادی بــه رژیم غذایی داشــته باشــند؛ 
چــرا کــه ایــن مســئله می توانــد بــر ســامت نــوزاد تاثیــر 

بگــذارد. 
ــد  ــردان بای ــد م ــه می کنن ــه توصی ــن مطالع ــان ای محقق
ــی  ــم غذای ــبزجات را در رژی ــوه و س ــت، می ــی، گوش ماه

بگنجاننــد. روزانه شــان 
کــم  غذایــی  رژیــم  مصــرف  دریافته انــد  محققــان 
ــه  ــدر ب ــط پ ــاد توس ــن زی ــاوی پروتئی ــدرات و ح کربوهی

می کنــد. زیــادی  ســامت کــودک کمــک 
در ایــن مطالعــه، پشــه های میــوه نــر و تاثیــر رژیــم 
ــت؛  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــان م ــر نوزادش ــان ب غذایی ش
چــرا کــه پشــه های میــوه در ۶۰ درصــد مــوارد دارای 
ــا انســان هســتند. نتایــج نشــان داد  ژن هــای مشــترک ب
پدرانــی کــه رژیــم غذایــی نامناســب و حــاوی کربوهیدرات 
زیــاد و پروتئیــن کــم مصــرف کــرده بودنــد، احتمــال زنــده 
مانــدن نوزادشــان کمتــر بــود. محققــان دریافتنــد مردانــی 
ــان  ــم غذایی ش ــد رژی ــوند بای ــدر ش ــد پ ــد دارن ــه قص ک
ــد و در  ــبزیجات باش ــوه و س ــت، می ــی، گوش ــاوی ماه ح
عیــن حــال مصــرف پاســتا، برنــج و نــان ســفید را کاهــش 
دهنــد. همچنیــن بایــد از مصــرف مــواد خوراکــی شــیرین 
ــد. ــم بپرهیزن ــکوییت ه ــک و بیس ــیرینی ها، کی ــر ش نظی

خانواده

زندگیامروز چهارشنبه 26 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 554 روزنامه
دریچه

 بر اثر آتش سوزی های متعدد جنگل های پرتغال و شمال اسپانیا، 
تاکنون دست کم 35 نفر جان خود را از دست داده و ده ها نفر 

زخمی شده اند

 درگیری نیروهای امنیتی هند و مردم در کشمیر - عکس: تسنیم

حمید بقایی صبح سه شنبه به منظور دفاع از خود در برابر اتهامات 
واردشده در دادگاه کیفری ٢ شعبه 1057 استان تهران حاضر شد. 

عکس: ایرنا  

  رونمایی از اثر فاخر منظومه فکری آیت هللا العظمی خامنه ای  
عکس: باشگاه خبرنگاران  

کمپ آوارگان مسلمانان میانماری در مرز بنگالدش
 عکس: میزان 

فصل صید میگو در هرمزگان از یازدهم مهر آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد. عکس: مهر  

جدولسودوکو-شماره99

حدیثروز
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