
هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

روزنامه کثیراالنتشار   ||  پنجشنبه  27 مهرماه 1396  ||  28 محرم الحرام  1439  ||  19 اکتبر 2017  ||  شماره 555  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

صفحه 4 صفحه 3

Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

تودهنی به آمریکا
اخطار به اروپا

س
عک

Le
ad

er
.ir

رئیس پلیس راهور کشور:

 فرهنگ دوچرخه سواری 
در اصفهان نمونه است

سردار تقی مهری گفت: فرهنگ دوچرخه سواری در 
اصفهان این شهر را در کشور نمونه کرده است و با 

ترویج این فرهنگ می توان هم در حوزه ترافیک...

وزیر جهاد کشاورزی:

تولید کنندگان گندم 
عذر ما را بپذیرند

حجتی از تولید کنندگان گندم خواست که عذر او را 
بپذیرند و تأکید کرد: درصدد آن هستیم تا پول گندم را 

هرچه سریعتر پرداخت کنیم...

سرمقاله
انتظار ظهور مهدی)عج(

در قرآن
قرآن را که ورق بزنیم و به آیاتش نگاه 
به  آیه   120 از  بیش  می بینیم  کنیم، 
مهدی)ع(  امام  حضرت  نازنین  وجود 
و  بزرگوار  شخصیت  آن  ویژگی های  و 
آن  جهانی  انقالب  و  قیام  همچنین 
حضرت، اشاره کرده است؛ این موضوع 
را روایات معصومین علیهم السالم به ما 

نشان می دهد. 
ما در این مختصر برآنیم تا نمونه ای از 
آن آیات نورانی را همراه با دیدگاه های 
معصومین علیهم السالم به عاشقان 

حضرتش تقدیم داریم.
 در قرآن می خوانیم: 

َّذيَن  ال عَلَي  نَمُنَّ  أَنْ  نُريُد  »وَ 
اْستُْضعِفُوا فِي اْلَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً 
َِّن لَهُمْ فِی  نَُمک الْوارِثيَن وَ  نَجْعَلَهُمُ  وَ 

اْلَرْضِ...«  
گرفته  قرار  این  بر  ما  مشیت  و  اراده 
اثر  بر  که  زمین   مستضعفان  بر  که 
کشیده  ضعف  به  ستمکاران   ستمِ 
را  ایشان  )و  نهیم  منت   شده اند، 
و  نماییم(  خویش  مواهب  مشمول 
آن ها را پیشوایان و وارثان زمین قرار 
و  قدرت  صاحب  و  نیرومند  و  داده 

حکومت گردانیم. 
درباره  است  بشارتی  آیات،  این 
پیروزی حق بر باطل و برچیده شدن 
بساط ظلم و تباهی که نمونه  کامل 
آن با ظهور حضرت امام مهدی)عج( 

تحقق می یابد...
|صفحه 2

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

اصفهان نسبت به سال قبل 
بارانی تر خواهد بود
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فوالد مبارکه جلوی 
سود هنگفت مافیای 
گرفت واردات ورق را 
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گفت وگوی کیمیای وطن
با استاد بی نظیر معرق چرم:

هنر سوخت و معرق چرم 
منحصر به ایران است
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یوزهای جوان ایران تنها امید آسیا 
در جام جهانی نوجوانان

ایران، متحد 
برای شکست اسپانیا
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قرآن، نقشه راِه 
سالمت روان

|صفحه 6

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:
اروپایی ها باید مقابل اقدامات دولت آمریکا از جمله نقض برجام بایستند 

و از هم صدایی با آمریکایی ها در مسائلی نظیر قدرت دفاعی ایران و حضور ایران در منطقه بپرهیزند 

به قلم مدیرمسئول
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به گزارش چیالن،  در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما با موضوع »وضعیت بازار فوالد«، محمود اکبری، 
معاون فروش فوالد مبارکه، با اشاره به نیاز ۲۰۰هزار تنی 
خودروسازان در سال به ورق های فوالد گفت:  خودروسازان 
به دلیل صرفه جویی ناشی از خرید داخلی، اصرار به خرید 

از فوالد مبارکه دارند.
از  ناشی  را  پروفیل  و  لوله  سندیکای  ادعاهای  اکبری 
تعامالت این سندیکا با واردکنندگان ورق فوالدی خارجی 
به کشور دانست و افزود: دعوای سندیکای لوله و پروفیل 
با فوالد مبارکه از سال ۹۴ تشدید شد؛ چون فوالد مبارکه 
هنگفت  سود  جلوی  میلیمتر،   ۳ زیر  ورق های  تولید  با 

مافیای واردات ورق را گرفت.
محدود  حجم  به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  فروش  معاون 
شفافیت  اخیر،  سال های  در  شرکت  این  صادرات 
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل را در میزان تولید و 
درخواست ورق خواستار شد و گفت:  صادرات فوالد مبارکه 
در ۶ ماهه اول امسال فقط حدود ۴۰۰ هزار تن بوده است. 
وی افزود: هنوز آمار تولید و نیاز دقیقی از سندیکا دریافت 
نکرده ایم؛ اما فوالد مبارکه در سال ۹۵ بیش از یک میلیون 

و سیصد هزار تن ورق به صنف لوله و پروفیل تحویل داد 
و از ۷۳۰ هزار تن پیشنهاد فروش فوالد مبارکه به دلیل 
اشباع بازار و عدم نیاز از سوی تولیدکنندگان لوله و پروفیل 

برای خرید استقبال نشد.
انجمن  هیئت مدیره  عضو  شهرستانی،  گفت وگو  این  در 
محصوالت  قیمت گذاری  نحوه  درخصوص  نیز  فوالد، 
فوالدی، قیمت فوالد را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: 

قیمت های دستوری فقط تعادل بازار را به هم می ریزد. 
وی افزود: میزان واردات ورق زیر ۳ میلیمتر در سال ۹۴ 
حدود ۲ میلیون تن بوده که در سال ۹۵ به ۱۳۰۰هزار تن 
کاهش پیدا کرد و امسال به حدود ۷۰۰ هزار تن می رسد 
توسط  داخلی  نیاز  تأمین  افزایش  معنای  به  این  و 

تولیدکنندگان بزرگ فوالد مثل فوالد مبارکه است.
صادرات  روی  پیش  موانع  رفع  خواستار  همچنین  وی 
مشارکتی و تشکیل هرچه سریع تر ستاد فوالد کشور شد.

در بخش دیگری از این برنامه ابویی، رئیس هیئت مدیره 
سندیکای لوله و پروفیل، آمار گمرک کشور را اشتباه خواند 
و با اشاره به عضویت فوالد مبارکه در هیئت مدیره بورس 

کاال،  آن را تابع فوالد مبارکه عنوان کرد.

جهانی  قیمت های  به  ورق  تأمین  درخواست  ضمن  وی 
را  کشور  فوالد  اولیه  مواد  واردکنندگان  دست  گفت: 

می بوسم.
سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کاال، نیز در واکنش به این 
بورس کاال  در  را  فوالد  پایه  قیمت  تعیین  نحوه  سخنان 
مشابه همه بورس های دنیا دانست و گفت: شرکت هایی 
و  دارند  حضور  بورس کاال  در  می کنند،  عمل  شفاف  که 
را  مالی  شفافیت  دارای  شرکت های  که  نیست  درست 
محاکمه کنیم؛ اما شرکت هایی را که معلوم نیست چگونه 

عمل می کنند، به حال خود رها کنیم.
وی ضمن شرح ساختار و عملکرد بورس کاال آن را مورد 
تأیید نهادهای نظارتی دانست و گفت: شرکت ها می توانند 
سهامدار بورس کاال شوند و حتی عضو هیئت مدیره باشند 

واین کامال مطابق قانون است.
مهریزی، مدیر عامل نورد و لوله اهواز، نیز گفت: ظرفیت 
تولید ۵۰۰ هزار تن در این شرکت وجود دارد؛ اما در سال 

گذشته فقط ۲۷۰ هزار تن تولید داشته ایم. 
نوردی  کارخانه های  اولیه  مواد  تأمین  بحث  افزود:  وی 

مهم ترین مسئله فوالد کشور از لحاظ بنده است.

 فوالد مبارکه با تولید ورق های زیر ۳ میلیمتر
جلوی سود هنگفت مافیای واردات ورق را گرفت



یادداشت
 کردستان عراق 

موضع گیری ها و ترس ها

N.Dadi@eskimia.ir
نفیسه اله دادیگروه سیاست 

مســئله اســتقالل کردســتان عــراق کــه چنــدی پیــش 
ــش  ــز پی ــی نی ــه همه پرس ــا مرحل ــد و ت ــرح ش مط
ــه رو  ــی روب ــنجی داخل ــا تش ــراق را ب ــا ع ــت، نه تنه رف
می کــرد، بلکــه جنبــه  بین المللــی نیــز می یافــت؛ 
چــرا کــه بــا کردهــای ایــران، ترکیــه و ســوریه پیونــد 

نزدیکــی می یافــت. 
در 3 مهرمــاه همه پرســی اســتقالل منطقــه کردســتان 
عــراق انجــام گرفــت؛ در شــرایطی کــه ایــن منطقــه از 
ســال 1991 میــالدی بــه صــورت خودمختــار و از ســال 
2003 تاکنــون بــه صــورت فدرالــی اداره می شــود؛ 
بنابرایــن ایــن منطقــه دارای اســتقالل نســبی در 
ــوده و زیاده خواهــی ســرکردگان کــرد  ــی ب امــور داخل
تنهــا بــرای تضعیــف عــراق و درگیــری در کشــورهای 

هم جــوار معنــا می یابــد.
ــران و  ــه ای ــت ب ــد نخس ــع دول بای ــی مواض در بررس
ترکیــه اشــاره کــرد کــه از همــان آغــاز، اعــالم مخالفــت 

کردنــد. 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه اصــل دخالت نکــردن در 
امــور داخلــی کشــورها همــواره پایبنــد بــوده اســت؛ اما 
دربــاره مســئله کردســتان عــراق بایــد گفــت که مســئله 
کردســتان عــراق در ظاهــر مســئله ای داخلــی اســت، 
ــتقیم  ــر مس ــت  تأثی ــوار را تح ــور هم ج ــه کش ــا س ام
ــخ  ــه تاری ــه ک ــه همان گون ــرا ک ــد داد؛ چ ــرار خواه ق
نشــان داده قومیــت مشــترک عامــل پیونــد اســت و 
ــی  ــری داخل ــش درگی ــد آت ــزوم می توان ــورت ل در ص

یــا حتــی منطقــه ای را برافــروزد. 
ــه خــط قرمــز  همچنیــن ترکیــه سیاســتی موســوم ب
ــی  ــه مبتن ــرده ک ــاذ ک ــه اتخ ــای منطق ــال کرده در قب
بــر جلوگیــری از اســتقالل و در گذشــته خودمختــاری 
اســتقالل  بــا  نیــز  ترکیــه  اســت.  بــوده  کردهــا 
ــی  ــا موضع ــوده و تقریب ــف ب ــراق مخال ــتان ع کردس

ــرد. ــاذ ک ــران اتخ ــد ای همانن
ــی  ــت کل ــت«، سیاس ــایت »الوق ــزارش س ــر گ ــا ب بن
ــدن«  ــد در نظــر »جــو بای ــاره عــراق بای ــکا را درب آمری
ــت وجو  ــت، جس ــد داش ــراق تأکی ــه ع ــر تجزی ــه ب ک
کــرد. طــرح تجزیــه عــراق در ســال 200۶ توســط 
ــکا کــه در  ــور آمری ــدن« معــاون رئیس جمه »جــو بای
ــط خارجــی ســنای  ــه رواب ــان مســئولیت کمیت آن زم
آمریــکا را عهــده دار بــود، مطــرح شــد کــه بــر اســاس 
ــه ســه بخــش اقلیــم کردســتان، مناطــق  آن عــراق ب

تقســیم می شــد.  و شیعه نشــین  سنی نشــین 
درواقــع تجزیــه کشــورهای اســالمی در راســتای 
امنیــت رژیــم صهیونیســتی مطلــوب آمریکاســت؛ امــا 
بــه دلیــل وجــود موانــع بســیار زیــاد در ایــن مســیر، 
آمریــکا معمــوال در حــال بــازی کــردن بــا ایــن مســئله 
ــه اهــداف خــود برســد.  ــه نوعــی دیگــر ب ــا ب اســت ت
موضــع کشــورهای غربــی در برابــر اســتقالل کردســتان 
عــراق همــواره تابعــی از منافــع آن هــا بــوده اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل کارشناســان معتقدنــد کــه غــرب بــا این 
مســئله بــه نوعــی در حــال بــازی کــردن اســت تــا از 
طریــق آن بتوانــد اهــداف بیشــتری را از طریــق کردهــا 
محقــق کنــد؛ امــا بــه طــور کلــی از ســال 2003 تاکنــون 
ــان  ــتر خواه ــود بیش ــی خ ــع اعالم ــکا در مواض آمری
ــت.  ــوده اس ــراق ب ــوب ع ــتان در چارچ ــدن کردس مان
ــه  ــی، نتیج ــم قوم ــرد فدرالیس ــان ک ــد خاطرنش بای

ــود. ــا ب ــق خــود عراقی ه خواســت و تواف
تنهــا عنصــری کــه از اســتقالل کردســتان عــراق 
حمایــت کــرد، رژیــم صهیونیســتی اســرائیل بــود. در 
ــه  ــت برنام ــه ریاس ــو« ک ــر بنگی ــتا »عوف ــن راس همی
ــر عهــده  ــو ب ــردی را در دانشــگاه تــل آوی مطالعــات کُ
ــه  ــکیل منطق ــئله تش ــن مس ــد مهم تری دارد، می گوی
حائــل علیــه تندروهاســت و کردســتان عــراق مبتنــی 
ــت؛ از  ــران اس ــول دیگ ــه روی و قب ــک و میان ــر الئی ب
همیــن  رو عنصــری مثبــت در منطقــه ای خواهــد 
ــوده  ــش ب ــی در حــال افزای ــه در آن افراط  گرای ــود ک ب
و فاقــد ثبــات و امنیــت اســت؛ بنابرایــن تئــوری 
ــا  ــود ت اســتقالل کردســتان، ابــزاری بــرای اســرائیل ب
بتوانــد مشــروع نبــودن سیاســی خــود را بــا آن امــن 
کنــد. شــاید اســرائیل دســت کم بــه جنــگ داخلــی در 
عــراق قانــع بــود؛ چــرا کــه جنــگ در منطقــه کردســتان 
عــراق می توانســت ســه کشــور همســایه را نیــز درگیــر 
ــد.  ــت  بران ــد سیاس ــر بتوان ــرائیل راحت ت ــد و اس کن

در همیــن جهــت، بــه نوشــته وبــگاه شــبکه ســومریه، 
ــود  ــی خ ــری هفتگ ــس خب ــادی در کنفران حیدرالعب
گفــت کــه پرچــم عــراق در همــه مناطــق ایــن کشــور 

بــه اهتــزاز درخواهــد آمــد. 
نخســت وزیر عــراق اظهــار داشــت: »بــه رهبــران کــرد 
گفتــه بــودم کــه همه پرســی قبــل از همــه بــه منافــع 

کردهــا لطمــه خواهــد زد.« 
وی بــا بیــان اینکــه هرگــز وارد جنــگ داخلــی نخواهــد 
شــد، مقامــات کردســتان را بــه گفت وگــو بــر اســاس 

قانــون اساســی عــراق دعــوت کــرد.
ــد  ــادی می خواه ــه العب ــه ک ــی رود همان گون ــد م امی
ــس از  ــراق پ ــرا ع ــد؛ زی ــی ای رخ نده ــگ داخل جن
بحران هــای سیاســی و نظامــی چنــد ســاله، بــه 
ــد  ــی را نخواه ــگ داخل ــیل جن ــد پتانس ــر می رس نظ

ــت.  داش
ــار  ــوان انتظ ــود، می ت ــدا ش ــراق ج ــتان ع ــر کردس اگ
شــیعه ها  و  ســنی ها  بعــد  چنــدی  داشــت کــه 
صــورت  ایــن  در  و  شــوند  اســتقالل  خواســتار 
اختالفاتــی بــزرگ میــان ایــن ســه گــروه شــکل 

خواهــد گرفــت. 
ــد  ــا را خواه ــود کرده ــان خ ــه دام ــدی ک ــکل بع مش
ــا  ــی از کرده ــاد گروه ــاد و اعتق ــدم اعتم ــت، ع گرف
ــبب  ــه س ــت ک ــی اس ــی همه پرس ــی و حت ــه جدای ب

می شــود.  بیشــتر  آســیب پذیری 
از ســوی دیگــر یکــی از مهم تریــن ضرورت هــای 
سیاســی،  موجودیــت  و  کیــان  یــک  اســتقالل 
ــه  ــاخصی ک ــت؛ ش ــادی اس ــی و اقتص ــتقالل مال اس
ــد  ــی فاق ــه کنون ــت کم در بره ــتان دس ــه کردس منطق
آن اســت. بــه عبارتــی منطقــه کردســتان هیــچ منبــع 
درآمــدزای مســتقلی بــه غیــر از فــروش نفــت نــدارد؛ 
بنابرایــن اســتقالل کردســتان عــراق در ایــن برهــه از 
زمــان نمکــی اســت بــر تــن زخمــی و خســته  عــراق، 

ــی. ــه جهان ــه و جامع خاورمیان

تا انتخابات
ظریف: نتانیاهو بیجا کرده است

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
جمــع  در  دولــت  هیئــت  نشســت  حاشــیه  در 
بنیامیــن  اظهــارات  بــه  واکنــش  در  خبرنــگاران 
»ظریــف، حســاب  اینکــه  بــر  مبنــی  نتانیاهــو 
ــی  ــده و بی تفاوت ــا خن ــن!«، ب ــرت را حــذف ک توئیت

ــت. ــرده اس ــا ک ــو بیج ــت: نتانیاه گف
گفتنی اســت پیش تــر بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 
ــر  ــی در توئیت ــی ویدئوی ــار پیام ــا انتش ــرائیل، ب اس
خــود از ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان، 
ــر خــود را حــذف  ــه حســاب توئیت ــود ک خواســته ب

ــد. کن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

انتظار ظهور مهدی)عج(
در قرآن

ایــن  در  علیه الســالم  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 
سرکشــی،  از  پــس  دنیــا  فرموده انــد:  زمینــه 
روی  علیهم الســالم(  )اهل بیــت  مــا  بــه 
ــه  ــه از دادن شــیر ب ــی آورد؛ همچــون شــتری ک م
دوشــنده اش خــودداری می کنــد و بــرای بچــه 
ــُد  ــه »َو ُنِری ــی دارد. ســپس آی ــه م خــود آن را نگ

...« را تــالوت فرمودنــد.  َأْن َنُمــنَّ
ــْل  ــم: »َو ُق ــم می خوانی ــرآن کری ــن در ق همچنی
اْلباِطــَل کَاَن  ِإنَّ  اْلباِطــُل  َزَهــَق  َو  اْلَحــقُّ  َجــاَء 

َزُهوًقــا« 
»بگــو: حــق فرارســید و باطــل نابــود گشــت؛ )چــرا 

کــه( باطــل نابودشــدنی اســت.«  
بشــر از روزی کــه خــود را شــناخته، در آرزوی  
ــم  ــاط ظل ــدن بس ــده ش ــت و برچی ــرای عدال اج
و بی عدالتــی بــوده اســت. قــرآن کریــم نیــز 
نویدبخــش تحقــق ایــن آرزوی دیریــن بــوده 
و فرارســیدن روزی را مــژده داده اســت کــه در 
سرتاســر جهــان حــق حکومــت کنــد و باطــل نابــود 

ــود.  ش
ایــن  فــراوان،  و  معتبــر  روایــات  اســاس  بــر 
در  عدالــت  حکمفرمایــی  و  نهایــی  پیــروزی 
سرتاســر گیتــی مربــوط بــه قیــام حضــرت امــام 

می شــود.  مهدی)عــج( 
حضــرت امــام باقــر علیه الســالم در توضیــح و 
تفســیر »َجــاَء اْلَحــقُّ َو َزَهــَق اْلباِطــُل« فرمودنــد: 
ــم )آل  ــام قائ ــه قی ــوط ب ــی مرب ــخن اله ــن س ای
ــت  ــه دول ــود ک ــه( می ش ــد صلی هللا علیه و آل محم
باطــل برچیــده خواهــد شــد. ایــن وعــده  الهــی کــه 
ــدی  ــرت مه ــان حض ــق در زم ــی ح ــروزی نهای پی
علیه الســالم بــه طــور کامــل محقــق خواهــد شــد، 
بــدان معنــا نیســت کــه در زمان هــای قبــل از 
ــوع  ــچ ن ــدی علیه الســالم هی ــب حضــرت مه جان
پیــروزی نصیــب حــق نمی شــود؛ بــه عنــوان 
نمونــه حضــرت رســول خــدا صلی هللا علیه و آلــه 
هنــگام فتــح مکــه پــس از ورود بــه مســجدالحرام 
در حالی کــه بت هــا را یکــی پــس از دیگــری 
َو  اْلَحــقُّ  »َجــاَء  آیــه  می ســاخت،  ســرنگون 
ــالوت  ــا« را ت ــَل کَاَن َزُهوًق ــُل ِإنَّ اْلباِط ــَق اْلباِط َزَه

می فرمودنــد.
آری، ایــن یــک ســنت الهــی اســت کــه اگــر اهــل  
حــق بــر خــدا تــوکل کننــد و در برابــر باطــل و ظلــم 
ــد و  ــد آن هــا را پشــتیبانی می کن بایســتند، خداون

بــه پیــروزی و رســتگاری نایــل می گردانــد.
بنابرایــن وقتــی انســان ها خواهــان تغییــر باشــند 
و در مقابــل شــرایط نامطلــوب و غیرالهی بایســتند، 
خداونــد در رســیدن آن هــا بــه تغییــر اراده فرمــوده 
ــَه  ــد: »ِإنَّ اللَّ ــروز می گردان ــن راه پی ــان را در ای آن

ــُروا َمــا ِبأَْنُفِســِهْم«  ــٰى ُیَغیِّ ــُر َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّ الَ ُیَغیِّ
ــتند  ــران توانس ــهیدپرور ای ــت ش ــه مل ــان ک همچن
ــره  ــی قدس س ــام خمین ــرت ام ــری حض ــا رهب ب
ــلحی را  ــدان مس ــا دن ــاهی و ت ــت ستم ش حکوم
ــد،  ــان حامــی او بودن ــدان جه کــه تمامــی قدرتمن
ــد و  ــا کنن ــه را برپ ــت الّل ــرده و حکوم ــرنگون ک س
کاخ هــای ظلــم و ســتم دنیــا و اســتکبار را بــه لــرزه 

ــد.  درآورن
همچنیــن آن هــا پــس از پیــروزی انقــالب بــا تمام 
قــوا مقابــل امــام)ره( و انقــالب امــام ایســتادند و 
بــه تعبیــر قــرآن خواســتند انقــالب را نابــود کننــد، 

امــا نتوانســتند و امــروز هــم نخواهنــد توانســت. 
ــان  ــا )مخالف ــد: آن ه ــرآن می فرمای ــد در ق خداون
ــا دهــان خــود  ــور خــدا را ب اســالم( می خواهنــد ن
خامــوش کننــد؛ امــا خداونــد اراده کــرده کــه ایــن 
نــور الهــی را همچنــان بــر گســتره و کمالــش 
بیفزایــد )تــا تمامــی جهــان را دربــر گیــرد.( 

ــد.«  ــوش نیای ــران را خ ــد کاف هرچن
ــُه ُمِتــمُّ  ــِه ِبأَْفَواِهِهــْم َواللَّ »ُیِریــُدوَن لُِیْطِفُئــوا ُنــوَر اللَّ

ُنــورِِه َوَلــْو کـَـرَِه اْلکَاِفــُروَن« )صــف، 8( 
ــی  ــدا کس ــد: خ ــه می ده ــن ادام ــپس چنی و س
ــا هدایــت و دیــن  اســت کــه رســول خویــش را ب
حــق فرســتاد تــا وی را بــر تمامــی ادیــان پیــروز 

ــد.  ــد مشــرکان را خــوش نیای ــد؛ هرچن گردان
ــِذی َأْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى و َِدیــِن اْلَحــقِّ  »ُهــَو الَّ
ــرَِه اْلُمْشــرِکُوَن«  ــْو کَ ــِه َوَل یــِن کُلِّ ــى الدِّ ــَرُه َعَل لُِیْظِه

)صــف، 9(  
ــدان  ــوق ب ــه ف ــه در آی ــالم ک ــروزی اس ــن پی ای
اشــاره شــده نزدیــک اســت. پــس بی شــک 
ــی  ــده اله ــن وع ــه ای ــید ک ــد رس روزی فراخواه
ــا  ــن اســالم، تنه ــن دی ــد و در روی زمی تحقــق یاب

ــد.  ــروز باش ــن پی دی
ــرت  ــور حض ــا ظه ــدد ب ــات متع ــاس روای ــر اس ب
جهانــی  و  فراگیــر  اســالم  مهدی)عــج(  امــام 
خواهــد شــد؛ چــرا کــه شــرایط امــروز دنیــا 
بیــان  را  ظهــور  نشــانه های  روایاتــی کــه   بــا 
ــه  ــد و نشــان می دهــد ک ــق می کن ــد، تطبی می کنن
ــوع  ــه وق ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــور یک شــرایط ظه

می پیونــدد. 
َک الَفَرج« ل لَِولیِّ »َالّلُهمَّ َعجِّ

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب 
ــر  ــا نف ــا صده ــدار ب ــته در دی ــالمی، روز گذش اس
ــی،  ــر علم ــتعدادهای برت ــوان و اس ــگان ج از نخب
ــده  ــه آین ــد ب ــه امی ــن را مای ــه میه ــان نخب جوان
درخشــان ایــران خواندنــد و بــا اشــاره بــه ضــرورت 
هوشــیاری در مقابــل مکــر و حیلــه شــیطان بزرگ، 
خطــاب بــه مــردم، مســئوالن و فعــاالن سیاســی و 
مطبوعاتــی، هفــت نکتــه مهــم را دربــاره قضایــای 
اخیــر پیرامــون برجــام مــورد تأکیــد قــرار دادنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای وابســتگی سیاســی را 
بســیار خطرنــاک و مایــه توســری خوری ملت هــا 
ــه قطــع کامــل وابســتگی  ــا اشــاره ب دانســتند و ب
ــمن  ــد: دش ــان کردن ــکا خاطرنش ــه آمری ــران ب ای
بــا رصــد تحــوالت و فعالیت هــای جمهــوری 
اســالمی ایــران، از تبدیــل ایــران از »کشــوری 
ــذار،  ــوری »اثرگ ــه کش ــته« ب ــاده و وابس عقب افت
ــدار روزافــزون سیاســی،  متنفــذ و برخــوردار از اقت
ــه  شــدت  ــی و ب دفاعــی و علمــی«، کامــال عصبان

ــران اســت. نگ
ــا  ــکا ب ــر معظــم انقــالب دشــمنی رژیــم آمری رهب
ــروزی  ــای اول پی ــان روزه ــران را از هم ــت ای مل
انقــالب یــادآور شــدند و افزودنــد: آن روزهــا 
ــه  ــود و ن ــرژی هســته ای مطــرح ب ــه مســئله ان ن
موشــک و نفــوذ منطقــه ای؛ امــا آمریکایی هــا 
فهمیــده بودنــد کــه بــا پیــروزی انقــالب، ایــران را 
بــه  عنــوان کشــوری »زیردســت، مطیــع و بســیار 

ــد. ــت داده ان ــت« از دس پرمنفع
ــران  ــدن ای ــو ش ــه ای الگ ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــدی  ــم و ناامی ــب خش ــا را موج ــن ملت ه در ذه
ــت  ــد: مل ــد و افزودن ــلطه گران خواندن ــتر س بیش
ــت  ــان ثاب ــه جهانی ــر ب ــل ســال اخی ــران در چه ای
نترســید،  ابرقدرت هــا  از  می تــوان  کــرده کــه 
در مقابــل آن هــا ایســتادگی کــرد و بــا وجــود 
پیشــرفت  و  رشــد  بــه  فشــارها،  و  تحریم هــا 

ــت. ــت یاف ــز دس ــزون نی روزاف
ــران  ایشــان پیشــرفت های نظامــی و موشــکی ای
در عیــن تحریــم کامــل را موجــب حیــرت و حتــی 
ــد و  ــه ورز خواندن ــمنان کین ــی دش ــین برخ تحس
ــرال  ــک ژن ــل ی ــال قب ــد س ــه چن ــد: مقال افزودن
ــه ای از ایــن  صهیونیســت در ایــن خصــوص، نمون

واقعیــت اســت.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
»نمی خواهیــم وقــت جلســه خــوب و مفیــد را بــا 
نخبــگان جــوان بــا پاســخگویی بــه رئیس جمهــور 
آمریــکا ضایــع کنیــم«، افزودنــد: بــا وجــود ایــن، 
همــه بایــد بــه یــک نکتــه مهــم توجــه کنیــم و آن، 
ضــرورت شــناخت دشــمن اســت؛ زیــرا هــر ملتــی 
دشــمنانش را نشناســد و او را دوســت یــا بی طرف 
ــر  ــرض خط ــد و در مع ــورد تهدی ــا م ــد، حتم بدان

قــرار خواهــد گرفــت.
ــه  ــان در نهج البالغ ــر مؤمن ــد: امی ــان افزودن ایش
ــه  ــم ک ــی روم و می فهم ــواب نم ــد »خ می فرماین
ــئوالن  ــت و مس ــذرد« و مل ــه می گ ــم چ در اطراف
ــت  ــد دچــار خواب گرفتگــی و غفل ــز نبای ــران نی ای
شــوند؛ چــرا کــه در ایــن صــورت بــه مــا شــبیخون 

می زننــد و غــارت می شــویم.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه 
پاســخ های خــوب و درســت مســئوالن کشــور بــه 
ــت حاکمــه  ــور و هیئ ــل ترامــپ، رئیس جمه اباطی
آمریــکا را بــه علــت درک نکــردن تحــوالت ایــران و 
ــد  منطقــه، دچــار »عقب افتادگــی ذهنــی« خواندن
ــراِن  ــد ای ــا می خواهن ــد: آن ه ــان کردن و خاطرنش

جــوان، مؤمــن، انقالبــی و پیشــرفته را بــه ۵0 
ــه  ــوم اســت ک ــه معل ــد؛ البت ــل برگردانن ســال قب
ــت  ــه عل ــا ب ــا آن ه ــت؛ ام ــدنی نیس ــن کار، ش ای
عاجزنــد  واقعیــت  ایــن  از درک  عقب ماندگــی 
ــباتی و  ــتباه محاس ــار اش ــت دچ ــن عل ــه همی و ب
ــده و  ــران ش ــت ای ــی از مل ــت های پی درپ شکس

می شــوند.
شــرور  بســیار  رژیــم  انقــالب  معظــم  رهبــر 
آمریــکا را بــه تعبیــر حقیقتــا درســت امــام راحــل 
»شــیطان بــزرگ« و »شــیطان اکبــر« خواندنــد و 
خاطرنشــان کردنــد: نظــام آمریــکا، کارگــزار شــبکه 
بین الملــل،  صهیونیــزم  خبیــث  و  خطرنــاک 
اغلــب  عامــل  و  دشــمن ملت هــای مســتقل 
جنگ هــا در منطقــه و جهــان اســت و ماننــد زالــو 

درصــدد مکیــدن دار و نــدار ملت هاســت.
ایشــان بــا یــادآوری ســخنان ترامــپ در مبــارزات 
ــش  ــدن داع ــود آم ــه وج ــر ب ــی ب ــی مبن انتخابات
ــد: طبیعــی اســت کــه  ــکا افزودن ــه  دســت آمری ب
ســردمداران آمریــکا اکنــون علیــه ســپاه پاســداران 
را  داعــش  و  آمریــکا  اهــداف خطرنــاک  کــه 
در منطقــه ســد کــرده اســت، نعــره بکشــند و 

ــد. ــخنرانی کنن س

شــدن  خنثــی  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
از جملــه در  را در منطقــه  نقشــه های آمریــکا 
ســوریه، لبنــان و عــراق، علــت دیگــر عصبانیــت و 
خشــم مقامــات آمریکایــی برشــمردند و افزودنــد: 
ــکا را  ــوم آمری ــه های ش ــالمی نقش ــوری اس جمه

ــت. ــم زده اس ــر ه ب
ــن  ــس از تبیی ــالمی پ ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
علــل عصبانیــت و ناامیــدی آمریکایی هــا بــه 
ــردم، مســئوالن  ــه م ــم ب ــه مه ــت توصی ــان هف بی
و فعــاالن سیاســی و مطبوعاتــی دربــاره قضایــای 

ــد. ــر پرداختن اخی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در اولیــن نکتــه تأکیــد 
کردنــد: همــه یقیــن و مســلم بداننــد کــه آمریــکا 
ــران تودهنــی و  ــی ای ــار هــم از ملــت انقالب ایــن ب

شکســت خواهــد خــورد.
ــت در  ــز از غفل ــالب، »پرهی ــر انق ــه دوم رهب توصی

ــود. ــکا« ب ــه آمری ــل مکــر و حیل مقاب
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: نبایــد بالهــت نشــان 
دادن رئیس جمهــور آمریــکا، موجــب شــود کــه از 
مکــر و توطئــه دشــمن غافــل شــویم و آن را حقیــر 
بشــماریم؛ بلکــه بایــد همــه بــا تدبیــر و هوشــیاری 

و آمادگــی کامــل در صحنــه باشــیم.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: البتــه جنگ 
ــت  ــائلی هس ــا مس ــد؛ ام ــاق نمی افت ــی اتف نظام
ــن  ــر نیســت؛ بنابرای کــه اهمیتــش از جنــگ کمت

ــب باشــیم. ــم و مراق ــی کنی ــد پیش بین بای
رهبــر معظــم انقــالب در توصیــه ســوم به دشــمنی 
ــا عناصــر قــدرت ایــران اشــاره و تأکیــد  ــکا ب آمری

کردنــد: برعکــِس دشــمن، همــه بایــد ایــن عناصر 
را تقویــت کنیــم.

ایشــان علــم و قــدرت دفاعــی را از جملــه عناصــر 
ــد:  ــد و افزودن ــران خواندن ــت ای ــی قــدرت مل اصل
تــوان موشــکی بایــد بــه کــوری چشــم دشــمن هر 

روز افزایــش یابــد.
ــر  ــاد را از دیگ ــه ای اقتص ــت هللا خامن ــرت آی حض
عناصــر قــدرت ایــران برشــمردند و تأکیــد کردنــد: 
ــدرت  ــش ق ــتگی و افزای ــش وابس ــه کاه ــد ب بای

ــرد. ــدی ک ــام ج ــادی اهتم درون زای اقتص
ــادآور  ــه ی ــن زمین ــالب در همی ــم انق ــر معظ رهب
ــرمایه گذاری  ــا س ــه ب ــم ک ــا گفته ای ــدند: باره ش
خارجــی  از جملــه غربی هــا مشــکلی نداریــم؛ امــا 
نبایــد اقتصــاد کشــور بــه ســتونی متکــی باشــد که 

بــا نعــره شــخصی مثــل ترامــپ بلــرزد.
بــه  بایــد  ایــران  اقتصــاد  افزودنــد:  ایشــان 
ــد و  ــه کن ــی« تکی ــوان و ظرفیــت داخل »ســتوِن ت
مقاومتــی،  اقتصــاد  اعالم شــده  سیاســت های 

پیگیــری و اجــرا شــود.
ــن  ــمن«، چهارمی ــات دش ــه القائ ــی ب »بی اعتنای
دربــاره  انقــالب  معظــم  رهبــر  مهــم  توصیــه 

قضایــای اخیــر اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: در برجــام 
ــر توافــق حاصــل شــود  ــا می کــرد اگ دشــمن الق
دشــمنی ها برطــرف می شــود؛ توافــق کردیــم، 

ــد. ــم ش ــتر ه ــمنی ها بیش ــا دش ام
ایشــان تأکیــد کردنــد: امــروز هــم نبایــد مطالبــی 
مطــرح شــود کــه اگــر مثــال در فــالن قضیــه 
ــن  ــان می شــود؛ ای ــن و چن ــم، چنی ــق نکردی تواف
از القائــات مدنظــر دشــمن اســت و مــا بایــد 
ــان را  ــح خودم ــات، مصال ــن القائ ــه ای ــا ب بی اعتن

ــنویم. ــمن نش ــم و آن را از دش ــان بفهمی خودم
ــر معظــم انقــالب اســالمی  ــه رهب پنجمیــن توصی
یعنــی افزایــش قــدرت دفاعــی بــر تجربــه دفــاع 

مقــدس متکــی بــود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: در آن ســال ها تهــران 
زیــر موشــکباران صــدام و حامیــان غربــی اش 
ــن  ــل ای ــرای ح ــور ب ــان کش ــود؛ جوان ــاع ب بی دف
ــه  ــج ب ــه تدری ــد و ب معضــل از صفــر شــروع کردن
چنــان توانایــی دســت یافتنــد کــه دشــمن وقتــی 
توانایــی مقابلــه بــه مثــل مــا را دیــد، متوقف شــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: اکنــون 
ــش  ــورمان را افزای ــی کش ــوان دفاع ــد ت ــز بای نی
ــده و  ــری نش ــتاخ و َج ــمنان گس ــا دش ــم ت دهی
ــویق  ــردن، تش ــا ک ــا خط ــت از پ ــه و دس ــه حمل ب

ــوند. نش
رهبــر معظــم انقــالب در توصیــه بعــدی بــه 
اخیــر  مســئله  در  اروپایی هــا  رفتــار  موضــوع 

پرداختنــد.
ایشــان گفتنــد: اروپایی هــا بــا درک اینکــه برجــام 
ــخنان  ــا س ــت، ب ــا و آمریکایی هاس ــع آن ه ــه نف ب
ــاره پــاره کــردن برجــام  رئیس جمهــور آمریــکا درب
ــوب  ــری خ ــن موضع گی ــه ای ــد ک ــت کردن مخالف

اســت، امــا کافــی نیســت.
ــل،  ــا طــرف مقاب ــد: ت ــالب گفتن ــم انق ــر معظ رهب
ــم؛  ــاره نمی کنی ــا آن را پ ــد، م ــاره نکن ــام را پ برج
ــز  ــا آن را ریزری ــد، م ــاره کنن ــام را پ ــر برج ــا اگ ام

می کنیــم.
کردنــد:  تأکیــد  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
اروپایی هــا بایــد مقابــل اقدامــات دولــت آمریــکا 
از جملــه نقــض برجــام همچــون تحریم هایــی کــه 
ــتند  ــد، بایس ــرون بیای ــره بی ــد از کنگ ــار دارن انتظ

در مســائلی  آمریکایی هــا  بــا  از هم صدایــی  و 
ــران در  ــور ای ــران و حض ــی ای ــدرت دفاع ــر ق نظی
منطقــه بپرهیزنــد؛ چــرا کــه مــا مطلقــا هــم آوازی 
اروپایی هــا بــا زورگویی هــای آمریــکا را قبــول 

نمی کنیــم.
ــد:  رهبــر معظــم انقــالب در همیــن زمینــه افزودن
آن هایــی کــه موشــک و ســالح اتمــی دارنــد 
ــا 3 هــزار  ــران را از داشــتن موشــک 2 ی ــت ای مل
کیلومتــری نهــی می کننــد؛ ایــن موضــوع و دیگــر 
ــه شــما چــه ربطــی  ــران ب ــه ای ــوط ب مســائل مرب

دارد؟
ــدی  ــالب »ج ــم انق ــر معظ ــه رهب ــن توصی آخری
از  آن«  اصــول  و  مقاومتــی  اقتصــاد  گرفتــن 
ــع واردات غیرضــروری،  ــی، من ــد داخل ــه تولی جمل
ــود. ــری از قاچــاق کاال و ایجــاد اشــتغال ب جلوگی
نیمــی  از  بیــش  ایشــان خاطرنشــان کردنــد: 
از ســال، گذشــته اســت و بایــد بــرای تحقــق 
اهــداف و جبــران عقب ماندگی هــای ناشــی از 
حرف هــای انتخاباتــی، تــالش مضاعــف شــود تــا 
ــه اقتصــادی  ــر نفــت، ب ــکاء ب ــران از ات اقتصــاد ای

ــود. ــل ش ــزوده تبدی ــر ارزش اف ــی ب مبتن
رهبــر معظــم انقالب اســالمی در بخــش دیگری از 
سخنانشــان، دیــدار بــا نخبــگان جوان را جلســه ای 
ــده  ــه آین ــد ب ــوب و سرشــار از امی شــیرین و مطل
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــش رو خواندن ــای پی و افق ه
اینکــه نخبــگان، نعمت هــای الهــی هســتند و بایــد 
ــن  ــد: م ــا آورد، گفتن ــه ج ــت را ب ــن نعم ــکر ای ش
عمیقــا و قویــا، نخبه بــاور هســتم و مســئوالن نیــز 
بایــد بــاور کننــد کــه نخبــه داریــم و ایــن نخبه هــا 

ــد. ــر دهن ــد سرنوشــت کشــور را تغیی می توانن
ایشــان پیشــرفت علمــی را زمینه ســاز اقتــدار 
کشــور دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: کشــور 
ــم،  ــه عل ــا وجــود ســابقه درخشــان در زمین ــا ب م
متأســفانه در دوران ســلطه بیگانــگان از قافلــه 
ــی  ــن عقب افتادگ ــد ای ــه بای ــاد ک ــب افت ــم عق عل

ــود. ــران ش جب
اصلی تریــن  اســالمی،  انقــالب  معظــم  رهبــر 
بیــن  از  را  از غرب زدگــی کشــور  راه جلوگیــری 
بــردن وابســتگی دانســتند و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــی از وابســتگی، پیشــرفت  ــی رهای از عناصــر اصل
علمــی اســت، خاطرنشــان کردنــد: در مســیر 
ــد هیــچ مانعــی  ــاوری نبای پیشــرفت علمــی و فن
ــد. ــه وجــود آی ــف ب ــب دســتگاه های مختل از جان

بــه  اســتناد  بــا  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
ظرفیت هــای فوق العــاده کشــور، بســتر پیشــرفت 
ــراز  ــا اب ــتند و ب ــا دانس ــاوری را مهی ــی و فن علم
ــت  ــگان و معاون ــاد نخب ــات بنی ــت از اقدام رضای

ــد  ــه نبای ــد: البت علمــی ریاســت جمهــوری افزودن
ــا  ــرا ت ــود؛ زی ــع ب ــرفت قان ــد از پیش ــن ح ــه ای ب
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه زیــادی داریــم.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ادامــه ســخنان 
ــد و  ــاره کردن ــی اش ــه اساس ــک نکت ــه ی ــود ب خ
گفتنــد: در پیشــرفت علمــی بایــد رویه ســازی 
ــای  ــالیق و روش ه ــا س ــود ت ــازی ش و جریان س
مدیریتــی در دولت هــای مختلــف، در ایــن مســیر 
علمــی کشــور  پیشــرفت  و  نباشــد  تأثیرگــذار 

ــود. ــف نش متوق
ــز  ــه را نی ــد نکت ــه ای چن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــاوری  ــم و فن ــا عل ــط ب ــائل مرتب ــوص مس درخص

ــد. ــان کردن بی
»افزایــش کیفیــت ضوابط شــرکت های دانش بنیــان«، 
فنــاوری«،  و  علــم  بودجــه  افزایــش  »لــزوم 
»مدیریــت صحیــح منابــع مالــی در ایــن بخــش« 
و »ضــرورت ارتقــاء کیفیــت مقــاالت علمــی«، 
نکاتــی بــود کــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه 

ــد. ــاره کردن ــا اش آن ه
ایشــان معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و 
بنیــاد نخبــگان را بــه اســتفاده بیــش از پیــش از 
ــد. ــد کردن ــه مؤک ــتگاه ها، توصی ــای دس ظرفیت ه

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی همچنیــن گفتنــد: 
بایــد بــرای صنعــت کشــور، فکــری اساســی شــود؛ 
زیــرا صنعــت گرفتــار آفــت مونتــاژکاری شــده و تــا 
وقتــی کــه ایــن آفــت وجــود دارد، نــوآوری مــورد 
توجــه قــرار نخواهــد گرفــت و تحــرک و کار علمــی 
نیــز متوقــف خواهــد شــد و در چنیــن شــرایطی، 
برقــرار  ارتباطــی  صنعــت،  و  دانشــگاه  میــان 

نخواهــد بــود.
ایشــان بــه موضــوع لــزوم اهمیــت دادن بــه 
علمــی  معاونــت  در  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــاره  ــز اش ــگان نی ــاد نخب ــوری و بنی ــت جمه ریاس
ــرور  ــر از ت ــر و تلخ ت ــد: خطرناک ت ــد و افزودن کردن
فیزیکــی کــه در ســال های گذشــته انجــام شــد و 
تعــدادی از دانشــمندان مــا شــهید شــدند، اســیر 
فکــری و فرهنگــی شــدِن دانشــمندان اســت؛ 
بنابرایــن نخبــگان بایــد بــا تقــوا از خــود مراقبــت 

ــد. کنن
رهبــر معظــم انقــالب در بخــش پایانــی ســخنان 
را  و جهتگیــری کشــور  امــروز  خــود، شــرایط 
منظــور  بــه  بــرای جوانــان  فرصــت  بهتریــن 
جهــت  در  علمــی  تــالش  ایمــان،  افزایــش 
پیشــرفت و برطــرف کــردن اشــکاالت دانســتند و 
گفتنــد: مطمئــن هســتم کــه شــما جوانــان، ایرانی 
ــر، پیــش  ــه مراتــب بهتــر، پیشــرفته تر و منظم ت ب

رو خواهیــد داشــت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

 اگر طرف مقابل برجام را پاره کند 
ما آن را ریزریز می کنیم

ادامه از صفحه اول

ــد  ــاور نمی کردن ــمنان ب ــت: دش ــان گف ــورای نگهب ــر ش دبی
مــردم مســلمان ایــران بتواننــد پــس از پیــروزی انقــالب 

ــد.  ــه دهن ــدرت ادام ــا ق ــن ب ــالمی این چنی اس
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــورای  ــر ش ــی، دبی ــد جنت ــت هللا احم ــان، آی ــورای نگهب ش
نگهبــان، در آغــاز نشســت هفتگــی اعضــای شــورای 
ــت و  ــلیت گف ــجاد)ع( را تس ــام س ــهادت ام ــان، ش نگهب
ــالمی  ــران اس ــان ای ــمنی بدخواه ــل دش ــرد: دلی ــد ک تأکی
بــا مــردم ایــران و نظــام جمهــوری اســالمی، تــرس آن هــا 
ــالب  ــای انق ــه ارزش ه ــدی ب ــته از پایبن ــدرت برخاس از ق
ــردم  ــد م ــاور نمی کردن ــه دشــمنان ب اســالمی اســت؛ البت
مســلمان ایــران بتواننــد پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــه  ــد ک ــه دهن ــه مســیر خــود ادام ــدرت ب ــا ق ــن ب این چنی

ــم  ــام معظ ــل و مق ــام راح ــردم از ام ــروی م ــان پی بی گم
رهبــری، مهم تریــن عامــل حفــظ ایــن قــدرت بــوده اســت.

ــت  ــت درس ــت از حرک ــرورت حراس ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــری را در زمین ــم رهب ــام معظ ــای مق ــالب، رهنموده انق
ــرگان  ــس خب ــط مجل ــه ورز توس ــت اندیش ــکیل هیئ تش
ــد  رهبــری در ایــن راســتا دانســت و افــزود: همــه مــا بای
ــز  ــی و نی ــای انقالب ــظ انگیزه ه ــه حف ــم زمین ــالش کنی ت

ــم. ــم کنی ــردم را فراه ــداری م دینم
دبیــر شــورای نگهبــان در خاتمــه از محققــان و مراکــز 
ــه و  ــه مطالع ــه ب ــن زمین ــرد در ای ــوت ک ــی دع تحقیقات
پژوهــش بپردازنــد و افــزود: مجلــس خبــرگان رهبــری از 
نظــرات اندیشــمندان و مراکــز تحقیقاتــی بــرای راه انــدازی 

ایــن هیئت هــای اندیشــه ورز اســتقبال می کنــد.

محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
ــی  ــیر بالندگ ــی در مس ــش »آینده پژوه ــیه همای در حاش
ــره  ــاره مذاک ــگاران، درب ــع خبرن ــت« در جم ــاع و امنی دف
ــا  ــاره برجــام ب ــا درب ــت: م ــاره در موضــوع برجــام گف دوب
ــم  ــره نخواهی ــا مذاک ــه اروپ ــکا و ن ــه آمری ــچ کســی ن هی
کــرد و در صورتــی کــه کوچک تریــن نقضــی صــورت گیــرد، 
حتمــا برخــورد مناســبی را خواهیــم کــرد؛ چــرا کــه ادامــه 

برجــاِم مــرده و بــی روح بــرای مــا فایــده نــدارد. 
وی افــزود: زمانــی برجــام بــرای ملــت مــا معتبــر اســت 
کــه خاصیــت داشــته باشــد؛ اگــر فقــط بخواهــد مــا را از 
فعالیت هــای هســته ای منــع کنــد، دیگــر خــود بــه  خــود 

لغــو شــده اســت. 
ــن  ــا در باط ــد، ام ــام باش ــر برج ــد ظاه ــکا می خواه آمری

یــک موجــود مــرده شــود و فشــارهایی کــه مــی آورد بــرای 
آن اســت کــه مانــع همــکاری کشــورهای اروپایــی بــا مــا 
شــود. در ایــن صــورت ملــت و دولــت ایــران از آن خــارج 

می شــود.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره آزادســازی 
کرکــوک عنــوان کــرد: مــا در آزادســازی کرکــوک دخالتــی 
نداریــم و فقــط نیروهــای مردمــی و ارتــش عــراق در ایــن 
موضــوع نقــش داشــته اند و ورود نیرویــی از خــارج عــراق 
بــه کرکــوک صحــت نــدارد. کاری کــه آقــای بارزانــی کــرد 
موجــب شــد شــمال عــراق 10 ســال را بــه عقــب برگردانــد.

ــل  ــودی کام ــال ناب ــش در ح ــه داع ــی ک ــزود: زمان وی اف
اســت، آمریــکا ورود کــرده تــا بگویــد کاری کــرده؛ در حالــی 

کــه خــود آن هــا داعــش را بــه وجــود آوردنــد.

دشمن باور نمی کرد که مردم ما این گونه 
با قدرت به مسیر خود ادامه دهند 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

برجام بی روح و مرده برای ما فایده ندارد 

توضیحات دادستان کل 
کشور درباره اجرای حکم 

اعدام بابک زنجانی 
ــه  ــئوالن ب ــت: مس ــور گف ــتان کل کش دادس
ــی  ــده فســاد نفت ــم پرون ــال اجــرای حک دنب
ــد مقدمــات اجــرای حکــم  ــا بای هســتند، ام

ــود.  ــام ش انج
در  منتظــری  محمدجعفــر  حجت االســالم 
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــه  ــت ک ــر داده اس ــه خب ــی مقیس ــه قاض ک
ــا  اجــرای حکــم در پرونــده بابــک زنجانــی ب
نظــر مســئوالن انجــام می شــود و البتــه 

ــده  ــم صادرش ــه حک ــده ک ــم ش ــایعاتی ه ش
ــال  ــه دنب اجــرا می شــود، گفــت: مســئوالن ب
ــات  ــد مقدم ــا بای ــتند ام ــم هس ــرای حک اج
ان شــاءهللا  و  اجــرا شــود  اجــرای حکــم 

حقــوق مــردم بــه بیت المــال برگــردد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پــس 
ضابطیــن  بــه  ضابــط  کارت  اعطــای  از 
ضابطیــن  از  بخــش  آن  آیــا  دادگســتری 
ــور  ــد، حــق انجــام ام ــط ندارن ــه کارت ضاب ک
ــس از  ــت: پ ــر، گف ــا خی ــد ی ــی را دارن قضای
اینکــه کارت ضابطیــن توزیــع شــد، فقــط 
کســانی مجــاز بــه انجــام کارهــای تحقیقاتــی 
و بازجویــی و اعمــال مربــوط بــه ضابــط 
ــند و  ــته باش ــط داش ــه کارت ضاب ــتند ک هس

ــت. ــون اس ــح قان ــص صری ــن ن ای
مــا  افــزود:  منتظــری  حجت االســالم 
محدودیتــی نداریــم نیــروی انتظامی کســانی 
را کــه در ســمت فرماندهــی یــا درجــه داری یــا 
ــد؛ مــا بعــد از  افســری هســتند، معرفــی کن
آمــوزش بــرای آن هــا کارت صــادر می کنیــم.

ــع  ــان و من ــاره طــرح جمــع آوری قلی وی درب
اماکــن عمومــی  در  دخانیــات  اســتعمال 
ــات  ــتعمال دخانی ــون اس ــر قان ــت: از نظ گف
ــوع اســت؛ در جــای  در اماکــن عمومــی ممن
ــن  ــزو اماک ــا را ج ــون قهوه خانه ه ــر قان دیگ

ــت. ــرده اس ــف ک ــی تعری عموم
حجت االســالم منتظــری ادامــه داد: بعضــی 
ــس و  ــدگان مجل ــه نماین ــزان از جمل از عزی

ــد کــه چــرا  ــراد می گیرن ــا ای ــه م مســئوالن ب
عرضــه قلیــان در بعضــی اماکــن ممنــوع 
شــده اســت؟ در جــواب آن هــا بایــد بگوییــم 
کــه ایــن ممنوعیــت بــه واســطه حکــم قانــون 

اســت؛ مــا ممنــوع نکردیــم.
بعضــی  در  گفــت:  دادســتان کل کشــور 
ــه و  ــورت گرفت ــون ص ــرای قان ــتان ها اج اس
ــی در سراســر  ــه لحــاظ قانون ــا ب ــر م ــه نظ ب
کشــور ایــن ممنوعیــت بایــد اجــرا شــود 
ــت اســت،  ــه برداشــتن ممنوعی ــا ب ــر بن و اگ
ــکال  ــد. االن اش ــون باش ــم قان ــه حک ــد ب بای
ــت؛ در  ــوع اس ــن موض ــر همی ــر س ــده ب عم
حــال حاضــر دســتگاه قضایــی صرفــا قانــون 

را اجــرا می کنــد.
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،،
نظام آمریکا، کارگزار شبکه خطرناک 
و خبیث صهیونیزم بین الملل، دشمن 
ملت هــای مســتقل و عامــل اغلــب 

جنگ هــا در منطقــه و جهــان اســت



کوتاه اخبار 
اعزام بیکاران به ۴ کشور

کاریابی هــا  و  نیــرو  هدایــت  دفتــر  کل  مدیــر 
دربــاره اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور 
گفــت: در کشــورهای اســترالیا، عمــان، ترکیــه و 
تاجیکســتان دفاتــر اعــزام نیــرو بــه خــارج از کشــور 
را راه انــدازی کردیــم. محمــد اکبرنیــا گفــت: بــا 
همــکاری وزارت امــور خارجــه و ســفارتخانه ها و 
ــورهایی  ــامی در کش ــوری اس ــای جمه نمایندگی ه
ــود  ــا وج ــه آن ج ــروی کار ب ــزام نی ــال اع ــه احتم ک
ــا  ــت. اکبرنی ــورت گرف ــای الزم ص دارد، هماهنگی ه
ــورت  ــی ص ــبختانه هماهنگی های ــرد: خوش ــان ک بی
گرفتــه اســت و موفــق شــدیم 4 دفتــر کاریابــی در 
کشــورهای اســترالیا، عمــان، ترکیــه و تاجیکســتان 
راه انــدازی کنیــم و از ایــن طریــق بتوانیــم نیــرو بــه 
آن کشــورها اعــزام کنیــم. مدیــر کل دفتــر هدایــت 
ــر  ــن دفات ــرد: ای ــان ک ــا بی ــروی کار و کاریابی ه نی
ــار  ــند. در کن ــهیل می بخش ــروی کار را تس ــزام نی اع
ــی  ــت از شــاغلین ایران ــه حمای ــن موضــوع برنام ای
ــد  ــر بتوانن نیــز طراحــی شــده اســت کــه ایــن دفات
بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه از شــاغلین در 
ــی  ــی و اجتماع ــای حقوق ــورها حمایت ه ــن کش ای

ــند. ــته باش داش

وزیر کشاورزی:
تولید کنندگان گندم 

عذر ما را بپذیرند
وزیــر جهــاد کشــاورزی از تولید کننــدگان گنــدم 
خواســت کــه عــذر او را بپذیرنــد و تأکیــد کــرد: 
درصــدد آن هســتیم تــا پــول گنــدم را هرچــه 
ــاره  ــی درب ــم. محمــود حجت ســریعتر پرداخــت کنی
ــی  ــن محصــوالت کشــاورزان و بی اقبال قیمــت پایی
ــق  ــدن و فــروش، گفــت: طب ــه چی آن هــا نســبت ب
مقــرر قانــون و دولــت، قیمــت تضمینــی بــرای 
میوه هاســت کــه ایــن قیمــت ابــاغ و اعــام شــده 
و مســئولین مربوطــه نیــز در زمــان مشــخص شــده 

ــد.  ــدا می کنن ــور پی ــد حض ــرای خری ب
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــاورزی خاطرنش ــاد کش ــر جه وزی
صــادرات آن نیــز تمهیداتــی پیش بینــی کردیــم 
ــیب  ــس س ــه هرک ــازه را داده ک ــن اج ــت ای و دول
بــا  مــوز  می توانــد  آن  ازاء  بــه  می کنــد  صــادر 
ــه نوعــی یارانــه  تعرفــه ترجیهــی وارد کنــد، یعنــی ب
صادراتــی در رابطــه بــا ســیب و کشــمش داده 
می شــود. در عیــن حــال تمهیداتــی نیــز بــرای 
تســهیل کار صادرکننــدگان پیش بینــی شــده اســت. 
ــی  ــا دالل بازی های ــه ب ــا مقابل ــه ب ــی در رابط حجت
کــه بــه ضــرر باغــداران اســت، گفــت: دولــت 
نمی توانــد خریــد و فــروش انجــام دهــد و در 
ــی  ــد و بحث ــاق نمی افت ــن اتف ــا ای ــای دنی ــچ ج هی
ــد  ــره تولی ــث زنجی ــتم، بح ــه داش ــن همیش ــه م ک
ــا ســفره  در شــاخه های مختلــف تولیــد از مزرعــه ت
اســت کــه توســط تولید کننــدگان انجــام شــود. وی 
همچنیــن دربــاره خریــد تضمیــن گنــدم و تعویــق در 
پرداخــت پــول آن کــه باعــث کاهــش تولیــد شــده 
ــت  ــچ وق ــم هی ــا امیدواری ــرد: م ــار ک ــت، اظه اس
ایــن کاهــش تولیــد بــه وجــود نیایــد و امیدواریــم 
ــه بزرگــواری خــود  ــا را ب ــز عــذر م ــدگان نی تولیدکنن
بپذیرنــد. مــا و ســازمان برنامــه و بودجــه و دولــت 
در صــدد هســتیم تــا پــول گنــدم را هرچــه ســریعتر 

ــم. پرداخــت کنی

اخبار اقتصادی
واردات ۸ میلیون دالری 

شیرخشک
ــش از  ــاری بی ــال ج ــت س ــه نخس ــران در نیم ای
هشــت میلیــون دالر شیرخشــک وارد کــرده اســت. 
بــر اســاس تازه تریــن آمــار گمــرک جمهــوری 
ــش ماهه  ــی در ش ــارت خارج ــران از تج ــامی ای اس
نخســت ســال جــاری ۱۲۸۰ تــن انــواع شــیر 
ایــران وارد  بــه  از شــش کشــور دنیــا  خشــک 
ــه  ــم از واردات ب ــن حج ــه ارزش ای ــت ک ــده اس ش
بیــش از هشــت میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن می رســد. 
ــته  ــران در دو دس ــه ای ــی ب ــک های واردات شیرخش
وزنــی  بســته بندی های  در  اطفــال  شیرخشــک 
ــور  ــش کش ــی از ش ــک صنعت ــف و شیرخش مختل
امــارات و  آلمــان، ســوئیس، دانمــارک، هلنــد، 
ــزان  ــه وارد کشــور شــده اســت. بیشــترین می ترکی
بــوده کــه  ترکیــه  از  ایــران  واردات شیرخشــک 
در شــش ماهه ســال جــاری بیــش از ۳۱۳ تــن 
شیرخشــک اطفــال بــه ارزش چهــار میلیــون و ۲۰۰ 
ــب  ــه ترتی ــران وارد شــده اســت. ب ــه ای ــزار دالر ب ه
قیمــت هــر کیلــو شیرخشــک اطفــال وارداتــی 
ــدود  ــی ح ــاب دالر ۳۷۰۰ تومان ــا احتس ــه ب از ترکی
۵۰ هــزار تومــان اســت. در عیــن حــال قیمــت 
ــی  ــارات کم ــی از ام ــال واردات ــک های اطف شیرخش
پایین تــر از نــوع ترکیــه ای آن اســت و در حــدود 4۷ 
هــزار تومــان بــوده، به طوری کــه در شــش ماهه 
شیرخشــک  تــن   ۷۶۸ جــاری  ســال  نخســت 
ــزار دالر از  ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــه ارزش ی ــال ب اطف
امــارات بــه ایــران وارد شــده اســت. امــا در همیــن 
مــدت دو میلیــون دالر شیرخشــک صنعتــی نیــز از 
امــارات بــه ایــران وارد شــده کــه قیمــت ایــن نــوع از 
ــر از شیرخشــک اطفــال  شیرخشــک بســیار پایین ت
ــر  ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ــدود ۱۰ ه ــت و در ح اس

ــت. ــده اس ــرم وارد ش کیلوگ

واردات بی رویه برنج ادامه دارد
امســال تولیــد برنــج نســبت بــه ســال های گذشــته 
ــون و ۳۰۰  ــدود دو میلی ــه ح ــبی ب ــش نس ــا افزای ب
هــزار تــن رســید و بــه گفتــه عبــاس کشــاورز، 
ــت،  ــور زراع ــاورزی در ام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
گذشــته  دهه هــای  در  را  بی ســابقه ای  رکــورد 
شکســت کــه بــه دلیــل شــرایط جــوی بســیار 
ــمالی  ــتان های ش ــالیزارهای اس ــرای ش ــب ب مناس
و وضعیــت تولیــد مســاعد ایــن اتفــاق افتــاد؛ 
بــه حــدی کــه شــالیکاران در حــد گســترده ای 
ــون در  ــت دوم و رات ــار کش ــزار هکت ــدود ۱4۰ ه ح
اســتان های شــمالی مازنــدران و گیــان انجــام 
دادنــد کــه پیــش از ایــن ســابقه نداشــت. در چنیــن 
شــرایطی حســاب و کتابــی ســاده بــه مــا می گویــد 
ــفید  ــج س ــن برن ــزار ت ــون و ۳۰۰ ه ــی دو میلی وقت
ــته ایم،  ــورد شکس ــی رک ــه قول ــم و ب ــد کرده ای تولی
ــه  ــا ب ــتگی م ــع وابس ــاز و در واق ــزان نی ــًا می نهایت
واردات حــدود ۷۰۰ تــا ۸۰۰ هــزار تــن اســت، نــه یــک 
ــخ واردات بی حســاب  ــن کــه تاری ــون و ۸۰۰۰ ت میلی
و کتــاب را بــه خاطــر مــی آورد. جالب تــر اینکــه بــه 
غیــر از ســال های ابتدایــی دولــت یازدهــم کــه ثبــت 
ســفارش های سرســام آور باعــث واردات بی رویــه 
شــده بودنــد، میــزان واردات برنــج در پنج ماهــه 
ــزان آن در ۱۲ ماهــه ســال های  امســال بیــش از می
۱۳۹۵ و ۱۳۹4 شــده اســت، چــرا کــه میــزان واردات 
برنــج طــی دو ســال اخیــر بــه ترتیــب حــدود ۸4۰ و 
۷4۶ هــزار تــن بــود کــه رونــد نزولــی قابل توجهــی 
نســبت بــه ســال های میلیونــی برنــج وارداتــی 

داشــت.

ــکاری  ــای جنگل ــش بررســی چالش ه همای
در مناطــق صنعتــی بــه میزبانــی فــوالد 
و  صاحب نظــران  حضــور  بــا  و  مبارکــه 
مســئوالن حــوزه  جنگلبانــی کشــور و برخــی 
در  اصفهــان  اســتان  صنایــع  مدیــران  از 
محــل ســالن برگــزاری همایش هــای مرکــز 
ــد. در  ــزار ش ــه برگ ــوالد مبارک ــات ف تحقیق
حاشــیه  ایــن همایــش بــا هــادی کیادلیری، 
رئیــس انجمــن جنگلبانــی کشــور و نیــز 
مرتضــی ابراهیمــی رســتاقی مشــاور شــورای 
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــگل، مرت ــی جن عال
را در  آن  گفت وگــو کردیــم کــه ماحصــل 

می خوانیــد. ادامــه 
  آقای کیادلیری وظیفه  صنایع 

در بهبود و صیانت از محیط زیست 
به ویژه جنگل داری را چطور ارزیابی 

می کنید؟
ــادی  ــد اقتص ــور رش ــه منظ ــواًل ب ــع اص صنای
ــت توســعه  کشــور ایجــاد شــده اند،  و درنهای
توســعه  صرفــًا  اقتصــادی  رشــد  امــا 
بــه  صنایعــی کــه  نمی شــود.  محســوب 
مــوازات رشــد اقتصــادی بــه حفظ ســرزمین 
ــه ســمت  ــد، کشــور را ب و طبیعــت می پردازن
ایــن  در  رهنمــون می کننــد کــه  توســعه 
ــد  ــایانی می توانن ــک ش ــع، کم ــتا صنای راس
ــت  ــا طبیع ــگ ب ــر هماهن ــد؛ اگ ــام دهن انج
 باشــند، می تواننــد در جهــت توســعه گام 

بردارند.
  صنایع در راستای حفاظت از 

محیط زیست اقدام به کاشت 
گونه های مختلف و ایجاد کمربند 
سبز در اطراف واحدهای صنعتی 
خود می کنند، تأثیر این اقدامات 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
هــر اقدامــی در ایــن خصــوص مؤثــر اســت، 
چراکــه بیــش از ۸۰ درصــد کشــور ما خشــک 
ــی  ــر درخت ــس ه ــت، پ ــک اس و نیمه خش
کــه مــا بکاریــم، می توانــد کمــک کنــد. 
ــزان  ــن می ــه ای ــد ک ــال می طلب ــن ح در عی
 فضــای ســبز همپــای رشــد صنعــت توســعه

یابد.
  برگزاری این نشست علمی

به میزبانی شرکت فوالد مبارکه 
را چطور ارزیابی می کنید؟

زمانــی کــه کارخانــه ای بــه ایــن بزرگــی 
زیســت  محیــط  حــوزه   در  وســعت  و 
گام برمــی دارد و نشســت علمــی برگــزار 
اصــًا  اســت،  مبارکــی  نشــانه   می کنــد، 
شــاخص تعالــی و رشــد مــردم هــر جامعــه 
بــه میــزان توجــه آن مــردم بــه مســائل 
ایــن  بــا  محیــط زیســت اســت. حــال 
اوصــاف اگــر کارخانــه ای خــودش داوطلــب 
ــت.  ــور اس ــرای کش ــی ب ــد خوب ــد، نوی باش
ایــن حجــم جنگلــکاری در فــوالد مبارکــه در 
ــت؛  ــه اس ــیار جالب توج ــودش بس ــوع خ ن
ــور اســتفاده از پســاب تصفیه شــده  همین ط

ــن  ــم ای ــه امیدواری ــت ک ــظ طبیع ــرای حف ب
کمک هــا بــه حفــظ جنگل هــای طبیعــی مــا 
هــم منتــج شــود؛ چراکــه حفــظ جنگل هــای 
ــن  ــوای ای ــه آب و ه ــک ب ــز کم ــی نی طبیع
ــن  ــا ای ــه ب ــوالد مبارک ــت و ف ــرزمین اس س
دغدغــه  اســت کــه  داده  نشــان  ســابقه 
محیــط زیســت و حفــظ و توســعه  آن را دارد.

  تخصص و دلسوزی
مشــاور  رســتاقی  ابراهیمــی  مرتضــی 
شــورای عالــی جنــگل، مرتــع و آبخیــزداری 
و  ســازوکار  نحــوه  مــورد  در  کشــور 
دست کاشــت  جنگل هــای  مزیت هــای 
ــتفاده  ــز اس ــی نی ــای صنعت ــه در واحده ک
ــه  ــه هزین ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــود، گف می ش
نگهــداری ایــن نــوع از جنگل هــا بســیار 
ــن موضــوع اقتصــاد  ســنگین اســت، بنابرای
آن مطــرح می شــود کــه در اینجــا نــوع 
ــی کــه اســتفاده می شــود، اهمیــت  گونه های
بــا درآمــد  بــه نحــوی کــه همــراه  دارد 
را  خــود  هزینه هــای  از  بخشــی  و  باشــد 
تأمیــن کنــد. بحــث اقتصــاد جنگل هــای 
ــرًا  ــه اخی ــت ک ــی اس ــت موضوع دست کاش
ــور روی آن  ــع کش ــا و مرات ــازمان جنگل ه س
ــاخه ای  ــوب ش ــت چ ــه زراع ــد ک کار می کن
اقتصــادی  جنــگل کاری  اســت.  آن  از 
بومــی  گونه هــای  کاشــتن  واقــع  در 
ــای  ــن ارزش ه ــه ضم ــت ک ــوره اس چندمنظ
آن  تولیــدات  از  دارد  زیســت محیطی کــه 

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس ــم بت ه

واقعیــت ایــن اســت کــه فــوالد مبارکــه 
و ذوب آهــن قریــب بــه ۱۸ هــزار جنــگل 
کــه  آورده انــد  وجــود  بــه  دست کاشــت 
اقــدام قابل توجهــی اســت و در ایــران نظیــر 

آن را نداریــم.
جنگل هــای دست کاشــت عمومــًا در مناطــق 
ــی کــه  خشــک و کــم آب هســتند و از آنجای
ایــن مناطــق بــا محدودیــت آب روبــه رو 
هســتند بــا انتخــاب گونــه درســت می تــوان 
و  مراقبــت  هزینه هــای  حــدودی  تــا 
نگهــداری آن را تأمیــن کــرد. ورود فــوالد 
ــبز و  ــای س ــاد فض ــث ایج ــه بح ــه ب مبارک
می توانــد  علمــی  نشســت های  برگــزاری 
ــط  ــرای فضــای ســبز و محی ــد بزرگــی ب نوی
نوبــه  بــه  و مــن  باشــد  زیســت کشــور 

ــک  ــه تبری ــوالد مبارک ــت ف ــه مدیری ــود ب خ
در  متخصصــی  کارکنــان  کــه  می گویــم 
ــود  ــتند در بهب ــه توانس ــد ک ــوزه دارن ــن ح ای
فضــای ســبز مؤثرتــر از حتــی نمونــه خــود در 
کشــور باشــند؛ چراکــه مشــکات مدیریتــی 
دلســوزی  و  تخصــص  و  دارنــد  کمتــری 
بــرای نگهــداری فضــای ســبز در ایــن واحــد 
صنعتــی بــه وضــوح مشــاهده می شــود.

فــوالد مبارکــه در حــوزه جنگلــداری می توانــد 
نمونــه ای بــرای صنایــع دیگر باشــد.

در ادامــه فریبــرز غیبــی رئیــس جنگل هــای 
جنگل هــا،  ســازمان  شــمال  خــارج 
ــمردن  ــا برش ــور ب ــزداری کش ــع و آبخی مرات
در  طبیعــی  منابــع  عمــده  چالش هــای 
جهــان و ایــران گفــت: تغییــر اقلیــم، کمبــود 
بیابان زایــی،  و  آب شــیرین، جنگل زدایــی 
منابــع، کمبــود  ســایر  و  انــرژی  کمبــود 
موادغذایــی و کاهــش ذخایــر از جملــه ایــن 

ــت. ــکات اس مش
ــه اینکــه کل مســاحت کــره  ــا اشــاره ب وی ب
زمیــن ۵۱ میلیــارد هکتــار معــادل ۲۸ درصــد 
ــا  ــوس و دری ــد اقیان ــکی و ۷۱.۵ درص خش
و دریاچــه اســت، افــزود: از ۲۸.۵ درصــد 
ــار(  ــارد هکت ــکی ها)۱4.۵ میلی ــطح خش س
ــارد  ــدود)۳.۳ میلی ــد آن ح ــط ۲۳ درص فق
ــوان تولیــدی قابل محاســبه  ــار( دارای ت هکت

اســت.
رئیــس جنگل هــای خــارج شــمال ســازمان 
کشــور  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــر  ــی ب ــرات اقلیم ــرات تغیی ــوص اث در خص
کــرد:  اظهــار  جنگلــی  اکوسیســتم های 
افزایــش  برداشــت،  وضعیــت  در  تغییــر 
جدیــد،  حشــرات  هجــوم  آتش ســوزی، 
جابه جایــی  خشــکی،  تنــش  افزایــش 
هجــوم  مراتــع،  بــا  خشــک  جنــگل 
زنده مانــی  مشــکل  مهاجــم،  گونه هــای 

ــا  ــات گونه ه ــد حی ــکل تجدی ــا و مش نهال ه
ــرای  ــه وجــود آمــده ب ــه مشــکات ب از جمل

اســت. جنگلــی  اکوسیســتم های 
وی میــزان مصــرف آب در بخــش کشــاورزی 
را ۹۳.۵ درصــد از کل بارش هــا دانســت و 
گفــت: شــرب و بهداشــت ســهم ۵ درصــدی، 
معــدن، صنایــع و ســایر ســهم ۱.۵ درصــدی 
از مصــرف آب را دارنــد و درصــد تلفــات آب 
ــا  ــن ۲۷ ت ــت بی ــرب و بهداش ــش ش در بخ
۳۵ درصــد اســت و تلفــات عمــده آب کشــور 
بــا ۶4 درصــد از آن بخــش کشــاورزی اســت 
ــاری کشــور  ــازده مصــرف پروژه هــای آبی و ب

حــدود ۳۶ درصــد اســت.
رئیــس جنگل هــای خــارج شــمال ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 
ــی و  ــت میزبان ــه باب ــوالد مبارک ــان از ف پای
تــدارک ایــن نشســت علمــی تقدیــر و تشــکر 
کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد تــا ایــن شــرکت 
بتوانــد در حــوزه جنگلــداری نمونــه ای بــرای 

صنایــع دیگــر کشــور باشــد.
  همگرایی فکری بین اعضای 

حوزه  جنگلکاری
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در همیــن رابطــه 
ــهری  ــت ش ــر مدیری ــاری، مدی ــن بختی رامی
ــدف  ــه ه ــوالد مبارک ــط ف ــازی محی و زیباس
علمــی  نشســت  نخســتین  برگــزاری  از 
فکــری  همگرایــی  را  جنگلــداری کشــور 
ــوزه   ــر ح ــص و متبح ــای متخص ــن اعض بی
جنگلــکاری عنــوان و اظهــار کــرد: امیدواریــم 
ــت  ــکات در جه ــائل و مش ــن مس ــا تدوی ب
ارائــه راهکارهــای علمــی و نــو در برابــر 
چالش هــای ملــی در ســطح جنگلــکاری 

ــود. ــل ش ــت حاص ــی موفقی صنعت
ــات  ــی از الزام ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زیســت محیطــی مراکــز صنعتــی این اســت 
کــه ۲۵ درصــد فضــای اشــغال شــده  خــود 

را بــه ایجــاد فضــای ســبز اختصــاص دهنــد، 
ــه ۳  ــرد: کل مســاحت فوالدمبارک ــح ک تصری
هــزار و ۵۰۰ هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان 
۱۵۰۰ هکتــار آن بــه فضــای ســبز اختصــاص 
ــن  ــه از ای ــوالد مبارک ــت و ف ــده اس داده ش
ــر  ــک گام جلوت ــی ی ــت محیط ــزام زیس ال

اســت.
آبیــاری  سیســتم  از  اســتفاده  بختیــاری 
تحــت فشــار بــا پوشــش بــاالی ۹۵ درصــد 
اقدامــات  از  بخشــی  را  هکتــار   ۱۵۰۰ در 
فــوالد مبارکــه در راســتای حفــظ منابــع 
آبــی و محیــط زیســت دانســت و بیــان 
ــداری  ــتم و نگه ــن سیس ــتقرار ای ــرد: اس ک
آن مســتلزم صــرف هزینه هــای ســنگین 

ــت. اس
مدیــر مدیریــت شــهری و زیباســازی محیــط 
فــوالد مبارکــه تعریــف طرح هــای پژوهشــی 
در زمینــه شناســایی گونه هــای مقــاوم در 
شــرایط نامســاعد و اســتفاده از ایــن گونه هــا 
ــوالد  ــت ف ــای دست کاش ــاد جنگل ه در ایج
ــرای  ــرکت ب ــات ش ــر اقدام ــه را از دیگ مبارک

حفــظ فضــای ســبز برشــمرد.
در  امیــدواری کــرد کــه  ابــراز  بختیــاری 
جمــع دانشــگاهیان و متخصصــان حــوزه 
علمی تــر  چالش هــا  ایــن  جنگلــداری 
ــای  ــری راهکاره ــا همفک ــود و ب ــن ش تدوی
شــود. اســتخراج  قابل اجرایــی  و  مفیــد 

ــی  ــت پنل های ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
ــق  ــه در مناط ــاب گون ــات »انتخ ــا موضوع ب
صنعتــی«، »اقتصــاد جنگل هــای دســت 
پدیــده  اقلیــم  »تغییــر  و  کاشــت« 
خشک ســالی و تأثیــر آن بــر جنگل هــای 
ــا حضــور  ــی« ب دست کاشــت مناطــق صنعت
بــه  و  برگــزار شــد  ایــن حــوزه  اســاتید 
ســؤاالت و نظــرات حاضــران پاســخ داده 

ــد. ش

2 7 میلیارد دالر؛ اعطای تسهیالت 20.6
برای صادرکنندگان

درصد؛ رشد اقتصادی کشور 
بدون احتساب نفت

درصد؛ نرخ بیکاری تحصیل کرده ها

حــدود دو میلیــارد دالر تســهیالت از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای کمــک بــه صادرکننــدگان اختصــاص می یابــد. در  نفــت  نقــش  احتســاب  بــدون  کشــور  اقتصــادی  رشــد 

شــش مــاه نخســت امســال، بــه ۷ درصــد رســیده اســت.

نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی ۲۰.۶ درصد است.
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،،
واقعیــت ایــن اســت که فــوالد مبارکه 
و ذوب آهن قریب به ۱۸ هزار جنگل 
دست کاشــت بــه وجــود آورده انــد کــه 
اقــدام قابل توجهــی اســت و در ایــران 

نظیــر آن را نداریم.

معــاون کاالهــای ســرمایه ای ســازمان حمایــت، جزئیــات 
نــرخ بلیــت هواپیمــا در اربعیــن بــا مصوبــه ایــن ســازمان 
را اعــام کــرد و گفــت: نــرخ بلیــت در ایــام اربعیــن 
حداکثــر ۱.۵ میلیــون تومــان خواهــد بــود. وحیــد منایــی 
در گفت وگــو بــا مهــر از تعییــن ســقف نــرخ بلیــت پــرواز 
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــن امس ــات در اربعی ــات عالی عتب
ــدی  ــش رضایتمن ــود شــرایط ســفر، افزای ــور بهب ــه منظ ب
ــف،  ــراد متخل ــتفاده اف ــری از سوء اس ــافران و جلوگی مس
نــرخ بلیــت پروازهــای عتبــات عالیــات ویــژه ایــام اربعین 
ــرکت ها در  ــرد ش ــوه عملک ــر نح ــارت ب ــه نظ ــز برنام و نی
ــام  ــرت ام ــهیدان حض ــاالر ش ــید و س ــن س ــام اربعی ای
حســین علیه الســام مشــخص و تصمیمــات اتخاذشــده 
ــه ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان های  ب
ــه  ــه جلس ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام ش ــور اع ــر کش سراس
تعییــن  مــورد  در  نظارتــی  دســتگاه های  هماهنگــی 
نــرخ حداکثــری بلیــت پروازهــای عتبــات عالیــات 
اظهــار داشــت: بــه موجــب ایــن تصمیــم؛ نرخ هــای 
ــی ۱۳  ــازه زمان ــور در ب ــای مذک ــرای پروازه ــده ب اعام ش
ــی  ــر تمام ــق دفات ــت از طری ــوده و بلی ــاه ب ــا ۲۲ آبان م ت
شــرکت های هواپیمایــی و یــا نماینــدگان فــروش رســمی 
ــق  ــه داد: مطاب ــی ادام ــردد. منای ــه می گ ــرکت ها عرض ش
توافــق صورت گرفتــه، حداکثــر نــرخ مســیر تهــران–

نجف)بغــداد(– تهــران و مســیر شــهرهای دیگــر بــه جــز 
مشــهد بــه صــورت )رفــت و برگشــت( معــادل یــک 

ــت. ــده اس ــن ش ــان تعیی ــزار توم ــون و ۲۰۰ ه میلی
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه نــرخ مســیر مشــهد–

برگشــت(  و  صورت)رفــت  بــه  نجف)بغداد(–مشــهد 
حداکثــر معــادل یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان تعییــن 
شــده اســت، تصریــح کــرد: نرخ هــای فــوق حداکثــری و 
ــم  از برنامه ای)سیســتمی( و  ــا اع ــی بلیت ه شــامل تمام

ــری )دربســتی( اســت. چارت
منایــی بــا اعــام اینکــه نــرخ پــرواز در مســیرهای 
ــه  ــیرهای دوطرف ــرخ مس ــد ن ــادل ۵۰ درص ــه مع یک طرف
و نــرخ کــودک )CHD( معــادل ۷۵ درصــد بزرگســال 
ــد کــرد: درج قیمــت بلیــت الزامــی اســت و  اســت، تأکی
نــرخ اباغــی شــامل کلیــه عــوارض و کارمزدهــای متعلقــه 

اســت.
وی اضافــه کــرد: ســازمان هواپیمایی کشــوری بــا همکاری 
انجمــن صنفــی شــرکت های هواپیمایــی اقــدام بــه 
راه انــدازی ســامانه تأییــد صحــت بلیــت جهــت جلوگیــری 
ــال  ــق پرت ــه از طری ــوده ک ــی نم ــای تقلب از صــدور بلیت ه

ــت. ــترس اس ــه آدرس www.aira.ir در دس ــن ب انجم

ســازمان  خدمــات  و  ســرمایه ای  کاالهــای  معــاون 
ــح کــرد: همچنیــن شــرکت های  ــت در ادامــه تصری حمای
ــه  ــری از هرگون ــرای جلوگی ــتند ب ــزم هس ــی مل هواپیمای
ســوء اســتفاده احتمالــی، ضمــن تعییــن نماینــده مقیــم 
در فرودگاه هــای کشــور اســامی آنــان را نیــز بــه ســازمان 

ــد. ــام نماین ــوری اع ــی کش هواپیمای
ــر  ــت و اگ ــری اس ــا حداکث ــن نرخ ه ــت: ای ــی گف منای
شــرکت هایی نســبت بــه فــروش بلیــت ارزانتــر بــه 
ــر و تشــکر اســت  ــد موجــب تقدی ــادرت نماین ــن مب زائری
ــت از  ــا خواس ــت هواپیم ــد بلی ــان خری ــًا از متقاضی ضمن
ــاز  ــایت های غیرمج ــز و س ــا از مراک ــت هواپیم ــه بلی تهی
ــف  ــه تخل ــد و در صــورت مشــاهده هرگون خــودداری کنن
و یــا اخــذ وجــوه غیرقانونــی توســط برخــی از شــرکت ها 
ــی ۱۲4 در  ــامانه ارتباط ــا س ــی ب ــای هواپیمای و آژانس ه
سراســر کشــور تمــاس بگیرنــد تــا نســبت بــه برخــورد بــا 

ــد. ــه عمــل آی ــی ب ــدام قانون ــان اق متخلف
پیــش از ایــن ســازمان هواپیمایــی کشــوری نیــز در بــاره 
ــود:  ــرده ب ــام ک ــن اع ــام اربعی ــای ای ــت پروازه ــرخ بلی ن
ــوده و  ــه رو نب ــی روب ــه افزایش ــچ گون ــا هی ــرخ ب ــن ن ای
ــزم  ــده مل ــی ش ــر معرف ــی و دفات ــرکت های هواپیمای ش
تهران-نجف-تهــران،  مســیرهای  در  بلیــت  هســتند 
ــان و  ــزار توم ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــران ی تهران-بغداد-ته
مشهد-نجف-مشــهد، مشهد-بغداد-مشــهد یــک میلیون 
ــدأ تهــران ۶۰۰  و ۵۰۰ هــزار تومــان و بلیــت یک ســره از مب
ــه دو مقصــد نجــف و  ــان و یک ســره مشــهد ب ــزار توم ه

ــروش برســانند. ــه ف ــان ب ــزار توم ــداد ۷۵۰ ه بغ

جزئیات نرخ ویژه بلیت هواپیما در اربعین
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هشتبهشت
قطار مهرورزی جوانان اصفهانی 

در ایستگاه زندان    
ــان از  ــتان اصفه ــر شهرس ــت هالل احم ــت جمعی  سرپرس
ــد  ــوزان نیازمن ــع دانش آم ــه نف ــوکاری ب ــزام کاروان نیک اع
ــان زندانــی در قالــب طــرح جامــدادی مهــر خبــر داد.  زن
نیازســنجی  طبــق  داشــت:  اظهــار  انصــاری،  شــهریار 
انجام شــده توســط واحــد جوانــان در کنتــرل و پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعــی احتمالــی علیــه قشرآســیب پذیر 
جامعــه، تأمیــن مایحتــاج خانواده هــای زندانیــان دربنــد از 
ــیب های  ــرل آس ــگیری و کنت ــردی پیش ــای راهب اولویت ه
ــون  ــب کان ــت اعضــای داوطل ــه هم ــه ب ــود ک ــی ب اجتماع

دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اجرایــی شــد.
ــت  ــان نوعدوس ــه، جوان ــن برنام ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــرح  ــب ط ــه در قال ــی ک ــجویی هدایای ــون دانش ــو کان عض
میــان  در  را  بــود  شــده  جمــع آوری  مهــر  جامــدادی 
خانواده هــای آن دســته از زندانیــان نیازمنــد کــه فرزنــدان 
آن هــا بــا آغــاز مــاه مهــر در پایه هــای مختلــف تحصیلــی 
ــع  ــوند، توزی ــش می ش ــم  و دان ــب عل ــه کس ــغول ب مش

ــد. کردن
ــی اقــالم و بســته های اهدایــی از  وی  افــزود: ارزش ریال
ــات   ــر و دیگــر ملزوم ــاب، دفترچــه، لوازم التحری ــل کت قبی

40 میلیــون ریــال بــوده اســت.

  آموزش قوانین وزارت بهداشت 
به عطاری ها   

مدیــر نظــارت بــر فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و 
مکمــل معاونــت غــذا و دارو اصفهــان گفــت: بــا توجــه به 
ــن وزارت  ــوزش قوانی ــا، آم ــردم از عطاری ه ــتقبال م اس

ــرار گرفــت. ــه آن هــا در دســتور کار ق بهداشــت ب
حســن جان نثــاری، بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش علمــی 
ــت و  ــرار گرف ــتور کار ق ــا در دس ــه عطاری ه ــی ب و اصول
ــات  ــی اطالع ــمینار مبان ــتین س ــا نخس ــن مبن ــر همی ب
عطــاری در طــب ایرانــی را بــا هــدف آشــنایی عطاری هــا 
بــا قوانیــن و ضوابــط وزارت بهداشــت در اصفهــان برگــزار 
ــمینار  ــن دوره س ــز دومی ــاه نی ــزود: در آبان م ــم اف کردی
ــتین  ــود و نخس ــزار می ش ــاری برگ ــور ۵00 عط ــا حض ب
ــا حضــور بیــش از ۲00 نفــر از عطاری هــا  ســمینار هــم ب

برگــزار شــد.

 فرهنگ دوچرخه سواری 
در اصفهان نمونه است

فرهنــگ  گفــت:  کشــور  راهــور  پلیــس  رئیــس    
دوچرخه ســواری در اصفهــان ایــن شــهر را در کشــور نمونــه 
ــم  ــوان ه ــگ می ت ــن فرهن ــج ای ــا تروی ــت و ب ــرده اس ک
ــرفت های  ــاک، پیش ــوای پ ــم ه ــک و ه ــوزه ترافی در ح

ــت آورد. ــه دس ــبی ب مناس
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  مهــری،  تقــی  ســردار   
اولویت هایــی کــه در پلیــس راهــور کل کشــور دنبــال 
می کنیــم و درصــدد هســتیم کــه در همــه اســتان ها نیــز 
آن را اجرایــی کنیــم؛ تجلیــل از نمونه هــای ترافیکــی و 
فرهنگ ســازی در مــورد اجــرای کامــل قوانیــن و مقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی اســت، افــزود: شــهروندان و عابــران 
پیــاده قانون مــدار، تمــام اقشــار راننــدگان اعــم از راننــدگان 
تاکســی، اتوبــوس و راننــدگان شــخصی و همچنیــن 
موتورســواران مشــمول ایــن طــرح خواهنــد شــد. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه اســتان اصفهــان مرکــز تمــدن ایرانــی و 
اســالمی و دارای شــهروندان قانونمنــد و بافرهنگی اســت، 
افــزود: انتظــار مــی رود اجــرای برنامه هــای ارتقــای 
فرهنــگ ترافیــک در ایــن اســتان بــا نتایــج قابل توجهــی 

مواجــه شــود.

 ثبت نام  ۱۸ هزار تبعه خارجی 
برای سفر به کربال   

 مدیــرکل دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ثبت نــام بــرای عتبــات 
ــان ادامــه دارد، گفــت:  ــا 4 آب ــاع خارجــه ت ــات اتب عالی
ــرای  ــاع خارجــه ب تاکنــون بیــش از ۱۸ هــزار نفــر از اتب

ــد. ــام کردن ــات ثبت ن ــات عالی ــه عتب ــفر ب س
ــام  ــه آغــاز پیــش ثبت ن ــا اشــاره ب مهــدی ســلیمانی ب
اتبــاع خارجــه بــرای اعــزام بــه ســفر کربــال در اربعیــن 
حســینی اظهــار داشــت: پیــش ثبت نــام اتبــاع خارجــه 
ــفر  ــن و س ــاده روی اربعی ــرای پی ــان ب ــتان اصفه اس
ــد  ــه خواه ــده ادام ــه آین ــا هفت ــده و ت ــاز ش ــال آغ کرب

داشــت.
ــی  ــش ثبت نام ــرایط پی ــه ش ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب  س
اتبــاع خارجــه گفــت: اتباعــی کــه دارای کارت آزمایــش 
ــواری هســتند و دفترچــه پناهندگــی  ــا گذرنامــه خان ی
ــد  ــا را دارن ــور م ــم در کش ــت دائ ــا اقام ــه ب ــا گذرنام ی
بــرای  و  ایــن طــرح شــرکت کننــد  می تواننــد در 
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــر کفال ــه دفات ــد ب ــام بای ثبت ن

ــد. ــت کنن ــی دریاف ــه اقامت ــرده و دفترچ ــه ک مراجع
ــال ۸0  ــه از س ــی ک ــن، اتباع ــر ای ــالوه ب ــزود: ع وی اف
ــخ آن  ــی داشــتند و تاری ــی قبل ــدرک اقامت ــد م ــه بع ب
گذشــته و در سرشــماری مــاه قبــل شــرکت کردنــد نیــز 

ــد. ــه کنن ــام مراجع ــرای ثبت ن ــد ب می توانن
 ســلیمانی بــا بیــان اینکــه اتبــاع خارجــه هماننــد تبعــه 
ــد،  ــراق بمانن ــور ع ــاه در کش ــک م ــد ی ــی می توانن ایران
گفــت: مــرز خروجــی اتبــاع خارجــه از کشــور مــا بــرای 
ســفر بــه عتبــات تنهــا مــرز شــلمچه بــوده و ایــن افــراد 
فقــط از طریــق ایــن مــرز قــادر بــه جابه جایــی هســتند.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

اســتان  هواشناســی  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
اصفهــان؛ پیش بینــی بــرای 3 مــاه آینــده 
می دهــد  نشــان  هواشناســی  مدل هــای 
ــم،  ــز بهتــری داری ــل پایی ــه ســال قب نســبت ب
ــد  ــا ۱۵ درص ــدت ۱0 ت ــه بلندم ــبت ب ــا نس ام
کاهــش خواهیــم داشــت؛ همچنیــن میانگیــن 
دمــا تغییــر محسوســی نخواهــد داشــت و تنهــا 
اندکــی در نواحــی مرکــزی خنک تــر می شــود.

مجیــد بیجنــدی، مدیــری اســت کــه ایــن 
رســانه ها  در  حضــورش  خیلــی  روز هــا 
پررنگ تــر شــده اســت، هم زمــان بــا آغــاز 
ــای  ــه فض ــوی ک ــرات ج ــز و تغیی ــل پایی فص
اصفهــان را فــرا خواهــد گرفــت بــه خبرنــگاران 
گفــت: بارش هــای پاییــزی در مناطــق خشــک 
بســیار ناچیــز خواهــد بــود و آنچــه هــم می بارد 
ــق  ــوا در عم ــت ه ــش رطوب ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ــر  ــد و مؤث ــا مفی ــاک، بارش ه ــری خ یک مت

ــود. ــد ب نخواه
ــش مصــرف  ــه افزای ــا هشــدار نســبت ب وی ب

آب در اســتان اصفهــان تأکیــد کــرد: هــر گونــه 
توســعه کشــاورزی و صنعتــی کــه نیــاز بــه آب 
داشــته باشــد نیــاز بــه دقــت بیشــتری دارد و 
نیازمنــد رویکــرد مســئوالن اســت تا کمبــود آب 

را در نظــر داشــته باشــند.
مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان بــا 
ــر رعایــت الگــوی مصــرف آب عنــوان  تأکیــد ب
کــرد: پیش بینــی پایــان خشکســالی در آینــده 
نزدیــک از ســوی مدل هــای هواشناســی ارائــه 

نمی شــود؛ امــا امیــد مــا بــه بــاز شــدن درهــای 
رحمــت الهــی و بــارش بــاران وجــود دارد.

بیجنــدی اظهــار کــرد: پیش بینی هــا نشــان 
زاینــده رود  سرچشــمه های  در  می دهــد 
ــا  ــم داشــت.  ام ــی را خواهی ــای نرمال بارش ه
ــک  ــل خش ــه دلی ــتان ب ــرق اس ــز و ش در مرک
ــد  ــد نخواه ــا مفی ــاد خــاک، بارش ه ــودن زی ب

ــود. ب
بــه خشک ســالی ۱7ســاله  بــا اشــاره  وی 
ــه مســئوالن  ــز اســتان ب ــق شــرق و مرک مناط
و مدیــران شــهری توصیــه کــرد: مدیریــت 
باشــد،  بایــد در دســتور کار  جــدی منابــع 
امســال ســیالب های شــهری را جــدی گرفتــه 
ــای  ــد. پیش بینی ه ــرل کنن ــی کنت ــه خوب و ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــازمان نش ــن س ــاله ای ۱0س
ــی در اســتان  ــه آت ــد ده ــا چن ــالی ت خشک س

نمی یابــد. پایــان 
از  مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
ــت و  ــخن گف ــن اداره س ــد ای ــای جدی طرح ه
بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه  در حــال 
ــا در  ــرات هســتیم ت ــا شــرکت مخاب ــی ب رایزن

ــن  ــان آخری ــهر اصفه ــگری ش ــق گردش مناط
مــوارد اطالعاتــی هواشناســی را بــر روی تلفــن 
همــراه گردشــگران ارائــه کنیــم. همچنیــن 
مقدمــات ایجــاد یــک اســتودیوی اختصاصــی 
ــده  ــم ش ــان فراه ــی در اصفه ــرای هواشناس ب
ــوان از  ــری بت ــر بخــش خب ــا عــالوه ب اســت ت
ایــن مرکــز بــرای تعامــل بیشــتر اســتفاده کــرد.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: پیش بینی هــای 
بــه موقــع هواشناســی در راســتای اقتصــاد 
ــتان  ــان در ۱۱ اس ــارد توم ــی 4۲۲ میلی مقاومت
در 9مــاه بــه حفــظ صنــدوق بیمــه کشــاورزی به 

صــورت غیرمســتقیم کمــک کــرد.
ــی  ــاد حت ــا وزش ب ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــه( غب ــر ثانی ــر ب ــن ســرعت)6 مت ــا کمتری ب
در هــوا منتشــر می شــود، افــزود: اگــر دوره 
۸4 تــا 96 را بررســی کنیــم، 9۵ درصــد اســتان 
ایــن  بوده انــد.  انــواع خشک ســالی  دچــار 
در  پراکنــده  صــورت  بــه  خشک ســالی ها 

ــی 94  ــاظ جمعیت ــود دارد و از لح ــتان وج اس
ــد. ــر می کن ــتان را درگی ــردم اس ــد م درص

بیجنــدی  تأکیــد کــرد: امــروز اصفهــان مابیــن 
خشک ســالی هیدرولوژیــک و خشک ســالی 
اقتصادی اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت کــه 
خشک ســالی های  پیچیده تریــن  از  یکــی 
ــرایط  ــر ش ــال اخی ــی ۱0 س ــت و ط ــان اس جه
خشک ســالی اســتمرار داشــته اســت. خــروج 
از ایــن خشک ســالی بســیار دشــوار بــوده 
متمــادی ترســالی  ســال های  نیازمنــد   و 

است.
ــوان  ــا عن ــک« ب ــه »نقشــه َتَه ــا اشــاره ب وی ب
یازدهــم  دولــت  ابتــدای  از  کــه  ایران شــهر 
ــردی  ــک نقــش کارب ــزود: ته ــن شــده اف تدوی
به ویــژه  مختلــف  حوزه هــای  در  را  مــردم 
هواشناســی بیــش از پیــش تقویــت می کنــد، 
ــرح  ــوغ ط ــتار بل ــازی خواس ــر راه و شهرس وزی

ــت. ــده اس ــک ش ته

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

 اصفهان نسبت به سال قبل 
بارانی تر خواهد بود

ــروری و باشــگاه  داری  ــت: قهرمان پ ــان گف شــهردار اصفه
وظیفــه شــهرداری نیســت و تصدیگــری ورزش بایــد 
ــی  ــش خصوص ــکاران و بخ ــگاه ها، ورزش ــده باش ــر عه ب

باشــد.
ــا حضــور جمعــی از ورزشــکاران،  ــوروزی، ب ــدرت هللا ن   ق
مربیــان، پیشکســوتان و فعــاالن ورزش اصفهــان بــا 
اشــاره بــه در پیــش رو بــودن هفتــه تربیــت بدنــی اظهــار 
اصلــی  ســرمایه های  ورزش،  پیشکســوتان  داشــت: 
ســالمت جامعــه هســتند و جمــع شــدن آن هــا در کنــار 

ــاارزش اســت.  ــم ب ه
وی گفــت: ســالمتی بــه معنــای واقعــی در جامعــه تنهــا 
ــتان های  ــاختن بیمارس ــکی و س ــم پزش ــعه عل ــا توس ب
بیشــتر حاصــل نمی شــود و کار اصلــی در زمینــه ســالمتی 

بــر عهــده اهالــی ورزش اســت و هرچــه بیشــتر در ورزش 
ســرمایه گذاری شــود، جامعــه بیمــه خواهــد شــد.

ــه در  ــانی ک ــا کس ــن ب ــگاه م ــت: ن ــان داش ــوروزی بی  ن
گذشــته ســازمان ورزش شــهرداری و چارت ســازمانی آن 
را تشــکیل دادنــد و آن وظایــف را بــرای شــهرداری تعییــن 
ــف،  ــدم آن وظای ــت و معتق ــاوت اس ــی متف ــد، کم کردن

ــی ورزش اســت. ــه در کار ورزشــکاران و اهال مداخل
 تالش شهرداری برای تامین زیرساخت های ورزش 

نــوروزی اظهــار کــرد: شــهرداری بایــد در راســتای توســعه 
ورزش، تســهیل امــور مربــوط بــه آن و ایجاد ســاختارهای 
ــگاه ها  ــالن و باش ــاختن س ــد س ــرای ورزش مانن الزم ب
ــهرداری  ــر ش ــی اگ ــد ول ــرمایه گذاری کن ــد س ــا می توان ت
بخواهــد قهرمان پــروری و باشــگاه داری انجــام دهــد 

مســیری انحرافــی را پیمــوده اســت.
ــه ورزش  ــوط ب ــور مرب ــا ام ــم ت ــی داری ــت: آمادگ وی گف
را تســهیل و از پیچ و خم هــای موجــود نجــات دهیــم. 
باشــگاه ها،  عهــده  بــر  بایــد  ورزش  تصدی گــری 
ــه  ــا کمــک ب ورزشــکاران و بخــش خصوصــی باشــد؛ ام
ــه  ــه جامع ــری ب ــات بهت ــد خدم ــا بتوانن ــکاران ت ورزش
ارائــه دهنــد، وظیفــه دولــت و نهادهــای عمومــی ماننــد 

اســت. شــهرداری ها 
نــوروزی ادامــه داد: تــالش مــی کنیــم ســرمایه های 
فضاهــای  ماننــد  اصفهــان   شــهر  در  ورزش  عظیــم 
ــرار  ــکاران ق ــار ورزش ــگاه ها و ... را در اختی ــی، باش ورزش

ــم. دهی
ــن  ــزاری چنی ــه برگ ــر ادام ــد ب ــا تأکی ــان ب شــهردار اصفه
ــاًل  ــت: اص ــان داش ــی ورزش، بی ــا اهال ــت  هایی ب نشس
ــان  ــون متولی ــم چ ــی نمی روی ــمت ورزش قهرمان ــه س ب
خــود را دارد؛ امــا همچنــان در ورزش همگانــی گام هــای 
ــی در  ــای خوب ــت و تالش ه ــم برداش ــتری خواهی بیش

ــه انجــام شــده اســت. ایــن زمین
ــان ورزش  ــت از قهرمان ــورد حمای ــان در م ــهردار اصفه ش
اصفهــان افــزود: تــالش می کنیــم الیحــه ای بــه شــورای 
ــا هــر ورزشــکار اصفهانــی در رشــته  ــه دهیــم ت شــهر ارائ
خــود قهرمــان جهــان شــد، بتوانیــم باشــگاهی را بــرای 4 
ــا قهرمان پــروری  ــا ۵ ســال در اختیــار او قــرار دهیــم ت ت
ــه شــورا و  ــه ب ــد و امیــدوارم ایــن الیحــه پــس از ارائ کن

دفــاع مــا بــه تصویــب برســد.

اولیــن مدرســه اختصاصــی اتبــاع خارجــی اصفهــان، پنــج ســال 
قبــل در منطقــه زینبیــه ایــن شــهر بــا نــام شــهید »ســقا« توســط 

اداره کل امــور اتبــاع خارجــی اســتان افتتــاح و راه انــدازی شــد.
مدیــر کل امــور اتبــاع خارجــی اســتانداری اصفهــان گفــت: 
بیشــترین تمرکــز مــدارس و محــل تحصیــل دانش آمــوزان اتبــاع 
ــش  ــج و ش ــار، پن ــی چه ــان و در نواح ــهر اصفه ــی در ش خارج

ــت. ــده اس ــزارش ش ــرورش گ ــوزش و پ آم
ــزار  ــوع ۸60 ه ــه درمجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب ــدی س مه
دانش آمــوز در 6 هــزار واحــد آموزشــی اســتان اصفهــان مشــغول 
بــه تحصیــل هســتند کــه بیــش از ۱6 درصــد از ایــن دانش آمــوزان 
ــدود  ــون ح ــزود: هم اکن ــد، اف ــکیل می دهن ــی تش ــاع خارج را اتب
ــد؛  ــاع خارجــی در اســتان اقامــت دارن ۱70 هــزار نفــر مهاجــر اتب

حــدود ۲۵ درصــد اتبــاع خارجــی ســاکن در اســتان اصفهــان کــه 
ســن آن هــا بیــن ۱۸ تــا 60 ســال اســت، کارت اشــتغال دارنــد. 
ــال  ــی، امس ــه اختصاص ــن مدرس ــر ای ــالوه ب ــه داد: ع وی ادام
بــرای ســومین ســال متوالــی پذیــرش و امــکان تحصیــل 
دانش آمــوزان اتبــاع خارجــی در مــدارس اســتان اصفهــان فراهــم 
ــاع خارجــی در اســتان  شــده و در ایــن مــدت 7 هــزار نفــر از اتب

ــد. ــت کردن ــی دریاف ــت تحصیل ــرگ حمای ــان ب اصفه
ــی،  ــاع خارج ــار اتب ــر آم ــان از نظ ــرد: اصفه ــد ک ــلیمانی تأکی س
ــوی  ــان رض ــران و خراس ــس از ته ــور پ ــتان در کش ــومین اس س
اتبــاع  از  آن هــا  بیشــترین  دانش آمــوزان کــه  ایــن  اســت. 
ــژه در  ــاط اســتان به وی ــه نق ــراق هســتند، در هم افعانســتان و ع
شــهرهای اصفهــان، کاشــان و فالورجــان تحصیــل می کننــد.

  فرمانــدار گلپایــگان گفــت: عصــر ۲۵ شــهریورماه گرگــی کــه 
احتمــال ابتــال بــه  هــاری داشــت بــا حملــه بــه چهــار شــهروند 

گلپایگانــی آن هــا را مجــروح کــرد.
حســین فراســت، بــا اشــاره بــه حادثــه حملــه گــرگ بــه چهــار 
نفــر از شــهروندان گلپایگانــی اظهــار داشــت: ایــن گــرگ عصــر 
روز گذشــته بــه یکــی از کشــاورزان کــه در حــال برداشــت ذرت 
بــوده حملــه کــرده و بــا کمــک ســه نفــر دیگــر از کشــاورزان 

ایــن گــرگ را از ایــن کشــاورز جــدا کرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ایــن افــراد از ناحیــه بینــی مجروح 
ــه بیمارســتان الزهــرا انتقــال یافتــه اســت،  ــرای درمــان ب و ب
تصریــح کــرد: ســه نفــر دیگــر نیــز از ناحیــه صــورت، دســت 
ــداوا  ــگان م ــتان گلپای ــه در بیمارس ــد ک ــیب دیده ان ــا آس و پ

شــده اند.

ــار  ــه رفت ــا توجــه ب ــزود: کارشناســان ب ــگان اف ــدار گلپای فرمان
ایــن گــرگ کــه بــه موتــور بــدون سرنشــین هــم حملــه کــرده 
ــاری  ــاری  ه ــار بیم ــرگ دچ ــن گ ــد ای ــه گرفته ان ــت، نتیج اس
بــوده اســت. ایــن حیــوان بــه دنبــال رفتارهــای خشــن زیادی 
ــان کشــته شــد. ــه محیط بان ــا اصابــت گلول کــه انجــام داده ب

ــاق جلســه شــورای  ــن اتف ــال ای ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
تأمیــن شهرســتان در۲6 مهرمــاه تشــکیل شــد، گفــت: 
ایــن گــرگ  از  انجام شــده  نمونه بــرداری  قــرار شــد کــه 
ــن  ــود. همچنی ــال ش ــران ارس ــه ته ــتر ب ــی بیش ــرای بررس ب
ــت  ــته اس ــود داش ــوان در آن وج ــن حی ــه ای ــدوده ای ک مح
تحــت کنتــرل اســت، مأمــوارن دامپزشــکی در حــال بررســی 
ــات موجــود در ایــن  ــد دیگــر حیوان ــی کنن هســتند کــه ارزیاب

ــر. ــا خی ــتند ی ــال هس ــاری مبت ــه  ه ــه ب منطق

شهردار اصفهان در ششمین نشست از سلسله نشست های »اصفهان فردا«

توسعه ورزش همگانی در دستورکار است

 تحصیل52 هزار دانش آموز اتباع خارجی 
در مدارس اصفهان 

گرگ، 4 کشاورز گلشهری را مجروح کرد 

 احداث سکوهای بارگیری 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

کیمیای وطن
زهرا رحمانیگروه اصفهان

بــا توجــه بــه خصوصــی بــودن شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، ایــن شــرکت به 
منظــور بارگیــری فرآورده هــای ویــژه خــود، از ســال گذشــته شــروع بــه ســاخت 

۱۸ ســکوی بارگیــری نمــوده کــه تاکنــون 70 درصــد پیشــرفت داشــته اســت . 
ــان  ــت اصفه ــش نف ــری محصــوالت شــرکت پاالی ــروژه ســکوهای بارگی مدیرپ
ــوب کات،  ــون ل ــی همچ ــری محصوالت ــدف بارگی ــا ه ــه ب ــکوها ک ــزود: س اف
ــه  ــرخ خــالء ( در حــال تعبی ــده ب ــوم) ته مان ــوم بات آیزوریســایکل، حــالل و کی

اســت، در زمینــی بــه مســاحت ۱/۵ هکتــار مربــع و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 30 
ــود.  ــاخته می ش ــان س ــارد توم میلی

ــه در  ــورت دو نازل ــه ص ــکوها ب ــن س ــه، ای ــان اینک ــا بی ــور، ب ــا نظری پ علیرض
ــه  ــری وظیف ــکوی بارگی ــت: 6 س ــار داش ــده، اظه ــه ش ــر گرفت ــف در نظ 9 ردی
ارائــه محصــوالت ســبک )همچــون مــاده حــالل( و 6 ســکو وظیفــه بارگیــری 
محصــوالت ســنگین وکیــوم بــا تــوم و ۲ ســکو هــم وظیفــه بارگیــری 

ــده دارد.  ــه عه ــوب کات را ب ــری ل ــم بارگی ــکو ه ــایکل  و 4 س آیزوریس
وی پایــان پــروژه را اردیبهشــت ســال 97 اعــالم و تصریــح کــرد: در نظــر داریــم 
بــا تــالش بیشــتر و بهــره گیــری از تیــم تخصصــی موجــود، ایــن زمــان را کاهش 

داده و در زمانــی پیشــتر از تاریــخ پیش بینی شــده کار را بــه اتمــام برســانیم. 
ــرکت  ــوالت ش ــری محص ــکوی بارگی ــاد ۱۸ س ــرای ایج ــت: ب ــاره داش وی اش
پاالیــش نفــت اصفهــان فعالیت هــای جنبــی بســیاری انجــام شــده و تــا پایــان 

ــد شــد.  ــری انجــام خواه ــای دیگ ــروژه عملیات ه پ
سیســتم  بــرق  نیــروی  انتقــال  خطــوط  ایجــاد  داد:  ادامــه  نظری پــور 
آتش نشــانی، مخابــرات، فیبــر نــوری و سیســتم دیتــا از ســطح پاالیشــگاه بــه 
ســمت ســکوها )شــامل زیرســاخت حفــاری بــرای عبــور کابــل تــا محل ســکوها 
و ...( از فعالیت هــای جانبــی محســوب می شــود کــه در حــال حاضــر خطــوط 

ــا واحدهــای ســوخت در حــال نصــب اســت. ــاط ب ــال در ارتب انتق
ایــن کارشــناس شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان تأکیــد کــرد: اتــاق کنتــرل، اتاق 
ــور  ــه 6 مانیت ــا تعبی ــانی ب ــتم آتش نش ــراری سیس ــرق اضط ــروگاه ب ــزل، نی دی
ــه صــورت آب  ــای آتش نشــانی ب ــی، دوش ه ــق احتمال ــای حری ــت اطف در جه
ــر  ــرل محوطــه، زی ــه منظــور کنت ــن مداربســته ب ــزات دوربی ــوم و ...، تجهی و ف
بــازو سیســتم پیجینــگ بــرای اپراتــور و بســتن اضطــراری واحــد نیــز ســاخته 

شــده اســت.

اصفهان4
درحاشیه

دریافت تندیس واحد نمونه 
کشوری استاندارد توسط ذوب آهن  
نمونــه کشــوری  واحد هــای  از  تقدیــر  مراســم  در 
ــد  ــوان واح ــه عن ــان ب ــن اصفه ــتاندارد، ذوب آه اس
نمونــه کشــوری معرفــی شــد و مدیرعامــل ایــن 
ــوح  ــتاندارد  و ل ــه اس ــد نمون ــس واح ــرکت تندی ش
تقدیــر مربوطــه را از دکتــر جهانگیــری معــاون اول 

کــرد. دریافــت  رئیس جمهــور 
  مدیرعامــل ذوب آهــن، کســب ایــن موفقیت هــا 
را نتیجــه تــالش و همــت همــه کارکنــان شــرکت 
و  تولیــد  خــط  زحمت کــش  پرســنل  خصوصــًا 
کنتــرل کیفیــت دانســت  و گفــت: رعایــت دقیــق 
اســتانداردهای محصــول، صــادرات، تنــوع تولیــد،  
ایــران،  اســتاندارد   ملــی  بــا ســازمان  همــکاری 
امــور  مدیریتــی،  سیســتم های  پیاده ســازی 
پژوهــش و آموزشــی و همچنیــن تولیــد مقاطــع 
جدیــد ســاختمانی و صنعتــی بــا کیفیــت بــاال از 
جملــه ناودانــی بــال شــیب دار و بــال مــوازی، تیرآهــن 
ــه  ــوع از جمل ــی متن ــای صنعت ــن، میلگرده ــال په ب
شــاخص های تعیین کننــده در معرفــی ذوب آهــن بــه 

ــت.  ــت اس ــه کیفی ــد نمون ــوان واح عن
ــوالت  ــاالی محص ــت ب ــه کیفی ــاره ب ــا اش ــی، ب صادق
کارخانــه چــه از لحــاظ ذاتــی و چــه از لحــاظ ظاهــری، 
ــدام  ــت اق ــای در دس ــرد: پروژه ه ــدواری ک ــراز امی اب
بــرای افزایــش  و تنــوع کیفیــت تولیــد هرچه ســریعتر 

بــه مرحلــه انجــام برســد.

از رمالی تا کالهبرداری میلیاردی 
از شرکت های بیمه 

ــای  ــتگیری اعض ــتان از دس ــی اس ــده انتظام   فرمان
تصادفــات  ایجــاد  بــا  حرفــه ای کــه  بانــد  یــک 
ــرکت های  ــال از ش ــارد ری ــغ 600 میلی ــاختگی مبل س
بیمــه کالهبــرداری کــرده بودنــد خبــر داد و گفــت: در 
ــد  ــک بان ــه ی ــر اینک ــی ب ــاری مبن ــت اخب ــی دریاف پ
حرفــه ای در شهرســتان نجف آبــاد اقــدام بــه رمالــی، 
فالگیــری، فــروش داروهــای غیرمجــاز و ایجــاد 
ــرکت های  ــرداری از ش ــاختگی و کالهب ــات س تصادف
بیمــه مــی کنــد، بررســی موضــوع در دســتور کار 
ــن  ــی ای ــس آگاه ــوران پلی ــم مجــرب از مأم ــک تی ی

ــت . ــرار گرف ــتان ق شهرس
 ســردار »مهــدی معصوم بیگــی«  افــزود: کارآگاهــان 
پلیــس آگاهــی شهرســتان نجف آبــاد پــس از انجــام  
اقدامــات تخصصــی موفــق شــدند ســرکرده ایــن بانــد 

کــه یــک خانــم رمــال بــود را شناســایی کننــد.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرکرده این 
ــایی و  ــت را شناس ــاده لوح و بی بضاع ــراد س ــد اف بان
ــاختگی  ــات س ــوژه در تصادف ــوان س ــه عن ــا ب از آن ه
اســتفاده مــی کــرده اســت، افــزود: پــس از هماهنگــی 
ــر از  ــد و دو نف ــن بان ــرکرده ای ــی س ــام قضائ ــا مق ب

ــد دســتگیر شــدند. ــن بان ــی ای اعضــای اصل
افــراد  داشــت:  بیــان  معصوم بیگــی  ســردار 
ــراد  ــدن اف ــمتی از ب ــتن قس ــه شکس ــده ب دستگیر ش
ســاده لوح و اســتفاده از آنــان در تصادفــات ســاختگی 
و کالهبــرداری مبلــغ 600 میلیــارد ریــال از شــرکت های 
بیمــه بــا ایــن شــگرد در شهرســتان نجف آبــاد اعتــراف 
ــده شناســایی و  ــد. تاکنــون ۱۸ متهــم ایــن پرون کردن
دســتگیر شــده اند و دیگــر ابعــاد ایــن پرونــده نیــز در 

دســت بررســی اســت.

حل مشکالت شهرک  امیرکبیر 
شهرضا در دستورکار شورای شهر 

رئیــس شــورای شــهر شــهرضا گفــت: حــل مشــکالت 
ــکان زمین هــا و امــالک تجــاری شــهرک  ــی مال خدمات

امیرکبیــر در دســتور کار جــدی شــورا قــرار دارد. 
مهــدی صالح پــور افــزود: در جلســه بــا تعــدادی از 
کســبه شــهرک امیرکبیــر آنــان نیــز خواســته های 
ــوان  ــن کارت خ ــتن آب، گاز ، تلف ــامل نداش ــق ش به ح
و دزدگیــر داشــتند کــه خوشــبختانه بــا تصویــب و 
واگــذاری 39۸ متــر زمیــن بــه اداره گاز شهرســتان 
ــن  ــانی در ای ــات گازرس ــب تأسیس ــت نص ــهرضا جه ش
ــدام  ــن گاز  اق ــی و تأمی ــاه حــال اهال ــرای رف ــه ب منطق

ــد. ش
ــن گاز و  ــکل تأمی ــه  زودی مش ــم ب ــت: امیدواری وی گف
ــا  ــه م ــی ک ــا زمان ــود، ت ــل ش ــراد ح ــن اف ــش ای گرمای
نتوانیــم امکانــات اولیــه ایــن بزرگــواران را حــل کنیــم از 

ــی نخواهــد شــد.  ــن شــهرک اســتقبال خوب ای
وی ادامــه داد: اگــر بخواهیــم مبلمــان شــهری مــا 
ــی از  ــد، بعض ــزه باش ــز و پاکی ــالم و تمی ــی س مبلمان
مشــاغلی کــه وجودشــان نیــاز اســت امــا در شــهر 
نمی تواننــد به خوبــی فعالیــت کننــد بایــد به جــای 
دیگــر منتقــل کنیــم، امــا تأمیــن امکانــات اولیــه بــرای 

ــت.   ــروری اس ــا ض آن ه

 برگزاری همایش لکنت زبان 
در اصفهان

 همایــش گرامیداشــت روز جهانــی آگاه ســازی از لکنــت 
بــا شــعار »جهانــی کــه لکنــت را درک می کنــد« در پــارک 

کوهســتانی صفــه جمعــه ۲۸ مهرمــاه برگــزار می شــود.
 روز جهانــی آگاه ســازی از لکنــت و بــا مشــارکت معاونت 
گــروه  و    ۵ منطقــه  شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی 
ــان برگــزار  ــوم پزشــکی اصفه ــی دانشــگاه عل گفتار درمان
ــی  ــار درمان ــرح  متخصصــان گفت ــن ط می شــود و در ای
ــاوره  ــه مش ــه ارائ ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش

رایــگان می پردازنــد.  

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

دو مدرسه بزرگ اوتیسم در اصفهان راه اندازی می شود

،،
مدیران امســال ســیالب های شــهری 
را جــدی گرفتــه و بــه خوبــی کنتــرل 
ســاله   10 پیش بینی هــای  کننــد. 
ایــن ســازمان نشــان می دهــد کــه 
خشکســالی تــا چنــد دهــه آتــی در 

پایــان نمی یابــد اســتان 
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زهرا نصیریگروه اصفهان

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــا ک ــن قائدی ه محمدحس
ــی  ــت بدن ــه تربی ــان و هفت ــاء و مربی ــد اولی پیون
ــع  ــه جم ــود ب ــان خ ــدای از معاون ــراه تع ــه هم ب
ــری  ــزار نف ــری 3 ه ــود از کس ــده ب ــگاران آم خبرن
نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان خبــر داد و بــه ایــن مســئله تأکید داشــت، 
ــه  ــدام ب ــار راه اق ــت آموزشــی اســتان از چه مدیری

ــرد. ــرو ک ــری نی ــع کس رف
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، 
از  نفــر   ۵۸۱ شــدن  اضافــه  بــه   اشــاره  بــا 
بــه  فرهنگیــان  دانشــگاه  فارغ التحصیــالن 
دســتگاه آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد: 39۱ 
نفــر  بــا مــاده ۲۸، جــذب دوبــاره ۵۸۸  نفــر 
بــر  پیش دبســتانی  شــرایط  واجــد  نیروهــای 
ــا  ــر ب ــر 6۵0 نف ــس و در آخ ــه مجل ــاس مصوب اس
طــرح خریــد خدمــات آموزشــی بــه برطــرف 
 کــردن ایــن کمبــود بــرای ســال تحصیلــی جــاری 

پرداختیم.
 وی بــه تفکیــک آمــار مــدارس دولتــی و غیردولتی 
ــدارس  ــوزان م ــداد دانش آم ــت: تع ــت و گف پرداخ

دولتــی در ســال جــاری 667 هــزار و ۵۱4 نفــر 
اســت؛ در حالــی کــه تعــداد دانش آمــوزان مــدارس 
غیردولتــی اســتان ۱۲9 هــزار و ۱۱6 نفــر و ۱4 درصــد 
ــودن آمــار  ــاال ب ــد. ب از کل آمــار را تشــکیل می دهن
3 درصــدی دانش آمــوزان اســتان اصفهــان نســبت 
ــی  ــن اصفهان ــه کل کشــور نشــان می دهــد، والدی ب
بــرای کســب علــم و تحصیــل فرزندانشــان از هیــچ 

ــد. ــغ نمی کنن ــه ای دری هزین
ــرات انجام شــده  در  ــه تغیی ــا اشــاره ب ــا ب قائدی ه
ــا  ــال ب ــزود: امس ــوزان اف ــوازن دانش آم ــع مت توزی
رشــد 4.۵ درصــدی نســبت بــه ســال قبــل شــاهد 
افزایــش پذیــرش دانش آمــوز در رشــته های فنــی 

و کاردانــش هســتیم.
ــه  ــه  اضاف ــاره ب ــا اش ــوت، ب ــم پیشکس ــن معل  ای
ــال  ــتان امس ــد در تابس ــتان جدی ــدن 6 هنرس ش
ــش  ــه در افزای ــی ک ــب و پراهمیت ــتر مناس ــه بس ب
ــوزی  ــای مهارت آم ــوزان در دوره ه ــذب دانش آم ج

ــرد. ــده اســت اشــاره ک ــه وجــود آم هنرســتان ب

 وی بــا اشــاره بــه انتخابــات انجمــن اولیــا و 
ــرد:  ــادآوری ک ــه را ی ــن نکت ــدارس ای ــان در م مربی
وظیفــه اولیــا و مربیــان تنهــا مشــارکت با مســئوالن 
مدرســه در تمامــی برنامه هــای آموزشــی و تربیتــی 
نیســت، از دیگــر وظایــف آنــان نظــارت بــر عملکــرد 
فرآینــد تعلیــم و تربیــت، نظــارت بــر اجــرای بهتــر 
ــوزش  ــدرس آم ــذب م ــه، ج ــرویس های مدرس س
و  راهنمایــی  راه انــدازی  و  تأســیس  خانــواده، 

ــت. ــواده و ... اس ــاوره خان مش
ــاه  ــی ۲۵ مهرم ــات مقاطــع ابتدای ــزود: انتخاب وی اف
برگــزار شــد و متوســطه اول و دوم بــه صــورت 
هم زمــان در اســتان ۲6 مهــر در حــال برگــزاری 

ــت. اس
 مردم تأمین کننده سرانه تربیت  بدنی   

و  تربیت بدنــی  روز  بــه  اشــاره  بــا  قائدی هــا 
ورزش، از احیــای بازی هــای بومــی محلــی در 
مــدارس خبــر داد و گفــت: برگــزاری چهارمیــن 
ــرح  ــرای ط ــه ای، اج ــای درون مدرس دوره المپیاده

ــی  ــی محل ــای بوم ــای بازی ه ــا و احی ــاط پوی حی
ایــن  جملــه  از  اصفهــان  اســتان  مــدارس  در 

ســت. لیت ها فعا
وی از کســب رتبــه برتــر تیم هــای ورزشــی، اعزامــی 
اســتان اصفهــان بــه مســابقات کشــوری خبــر داد و 
ــر  ــی را از دیگ ــران تربیت بدن ــه اول دبی ــب رتب کس

افتخــارات عنــوان کــرد.
 وی در خصــوص ســرانه تربیت بدنــی مــدارس 
تصریــح کــرد: ســرانه ورزش 3۲ درصــد از کل 
ــا  ــا ب ــت؛ ام ــوز اس ــر دانش آم ــه ازای ه ــه ب بودج
گذشــت هفــت مــاه از ســال جــاری تاکنــون 
و  نگرفتــه  قــرار  اداره  اختیــار  در  بودجــه ای 
هزینه هــای ورزش و تربیت بدنــی بــا کمــک مــردم 

و بــه صــورت خودگــردان تأمیــن می شــود.
   دو مدرسه بزرگ اوتیسم دراصفهان

ــژه آمــوزش و پــروش  ــه توجــه وی ــا اشــاره ب وی ب
نســبت بــه مــدارس اســتثنایی  در اســتان اصفهــان 
ــال در  ــه امس ــزی زد ک ــم گری ــئله ه ــن مس ــه ای ب

حــال آماده ســازی دو مدرســه بــزرگ اوتیســم 
ــن  ــع خیری ــت مجم ــه هم ــی ب ــه یک ــتیم ک هس
ــال  ــه در ح ــه س ــاز در ناحی ــت های مدرسه س دس
آماده ســازی اســت و دیگــری بعــد از هشــت ســال 

ــد شــد. ــل داده خواه ــا و تحوی ــی احی بالتکلیف
 نبود توازن در رشته و دوره از مشکالت 

آموزشی
ــوزش و  ــانی آم ــروی انس ــش و نی ــاون پژوه مع
پــرورش اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــیت  ــوازن در جنس ــدم ت ــته ع ــال های گذش در س
معلمــان اتفــاق افتــاده اســت، ادامــه داد: بــه 
شــدت بــا مــازاد نیــروی انســانی در دوره متوســطه 
و کمبــود نیــرو در مقطــع ابتدایــی روبــه رو هســتیم. 
ــزار و ۸00  ــک ه ــس از اجــرای طــرح 6-3-3، ی پ
معلــم دوره متوســطه بــه دوره ابتدایــی منتقــل 
ــت.   ــتان اس ــالت اس ــی از معض ــن یک ــدند و ای ش
اکبــر پناهــی تصریــح کــرد: عــدم تــوازن در رشــته، 
نبــود تــوازن در محــل و در دوره از مشــکالت کنونــی 
آمــوزش و پــرورش اســت. در برخــی اســتان ها بــا 
نیــروی مــازاد و در برخــی دیگــر بــا کمبــود نیــروی 
معلــم رو  بــه رو هســتیم و ایــن موضــوع در خصوص 

دوره هــای مختلــف آموزشــی نیــز صــادق اســت.
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كيفيت پایين فضاهای آموزشی 
در یزد 

مصطفــی ســاالری فرماندار يــزد خواســتار تخصيص 
ــود فضــای مــدارس شــد  ــارات الزم جهــت بهب اعتب
ــای  ــتان فضاه ــاط شهرس ــی از نق ــت: در برخ و گف
ــه  ــت ك ــوردار اس ــی برخ ــت پایين ــدارس از كيفي م
ضــرورت دارد بــا جديــت و هماهنگــی بيشــتر 
ــدارس  ــای م ــود فض ــور بهب ــه منظ ــارات الزم ب اعتب

ــد. ــاص ياب اختص
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــوراي آم ــس ش  رئي
يــزد بــه موضــوع كمبــود و كيفيــت نامناســبت 
برخــي از مــدارس شهرســتان نيــز اشــاره كــرد و ابراز 
ــه  ــك ب ــود نزدي ــم وج ــفانه علی رغ ــت: متأس داش
ــزد، در  60 درصــد جمعيــت اســتان در شهرســتان ي
ــی  ــه در برخ ــتيم ك ــن هس ــاهد اي ــر ش ــال حاض ح
ــت  ــاط شهرســتان فضاهــای آموزشــی از كيفي از نق
پایينــی برخــوردار بــوده و مشــكالتی را بــرای مــردم 

ــت. ــوده اس ــاد نم ــئولين ايج و مس

روشنایی چراغ  
تونل های کارون چهار 

جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
ــل  ــتانه فص ــت: در آس ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ســرد ســال، روشــنایی تونل هــای کارون چهــار 

توســط ســه اکیــپ راهــداری انجــام شــد.
احمــد جمشــیدی از روشــنایی تونل هــای کارون 
چهــار توســط ســه اکیــپ راهــداری خبــر داد و اظهار 
کــرد: ایــن تونل هــا کــه در یکــی از پرترددتریــن 
ــرار  ــاری ق ــی چهارمحال و بختی ــای مواصالت محور ه
دارنــد و بــه مــرور زمــان بــه دلیــل مســتهلک شــدن 
چراغ هــای روشــنایی، نــور کافــی خــود را از دســت 

ــد. داده بودن
ــای کارون  ــای تونل ه ــزود: روشــنایی چراغ ه وی اف
چهــار بــه همــت راهــداران بــه حالــت اولیــه کــه نیــاز 
ــن  ــا ای ــت ت ــت بازگش ــدگان اس ــب رانن ــد در ش دی
ــه اســتقبال زمســتان  ــور کافــی ب ــا ن ــز ب تونل هــا نی

ســرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری برونــد.

45 میلیارد تومان برای تأمین 
زیرساخت در شهرک های یزد

ــتان  ــي اس ــهرک های صنعت ــركت ش ــل ش مديرعام
يــزد گفــت: بــرای تأمیــن زیرســاخت در شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی یــزد بــه 45 میلیــارد تومــان نیــاز 

داریــم.
ســید مســعود عظیمــی در جلســه شــورای معاونیــن 
ایــن شــرکت بــا اشــاره بــه ســال اقتصــاد مقاومتــی، 
ــیار  ــال بس ــت: در س ــار داش ــتغال اظه ــد و اش تولی
و مســئولیت  و وظیفــه  داریــم  قــرار  حساســی 
ــی صنعــت  ــده دســتگاه های متول ــر عه مضاعفــی ب
تــالش  راســتا  ایــن  در  و  اســت  شــده  نهــاده 
دوچندانــی را از ســوی همــه کارکنــان می طلبــد.

عظیمــی افــزود: یکــی از مســائلی کــه در ایــن 
ــری  ــه رو هســتیم پیگی ــا آن روب ــی ب ــت زمان موقعی
بــرای  عمرانــی  اعتبــارات  جــذب  و  دریافــت 
توســعه زیرســاخت های  و  ایجــاد  هزینه کــرد در 
ــه ضــروری  ــی اســت ک شــهرک ها و نواحــی صنعت
اســت توســط معاونــت برنامه ریــزی شــرکت مرتبــًا 

ــود. ــری ش پیگی

رسیدگی به 30 پرونده حفاری 
غیرمجاز در چهارمحال وبختیاری

معــاون میــراث  فرهنگــی اداره  کل میــراث  فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری 
از رســیدگی بــه 30 پرونــده حفــاری غیرمجــاز طــی 
6 مــاه نخســت امســال در محوطــه و بناهــای 
تاریخــی ایــن اســتان در مراجــع قضایــی خبــر داد.

مصطفــی هادیپــور از افزایــش 23 درصــدی پرونــده 
ــه  ــبت ب ــال نس ــاز امس ــاری غیرمج ــان حف متخلف
ــا  مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: ب
تمهیداتــی تشــدید حفاظــت از آثــار کهــن تاریخــی و 
برخــورد جــدی بــا افــراد خاطــی طــی ســال جــاری 

در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار دارد.
وی شناســایی بیــش از 7 هــزار اثــر و محوطــه 
ــرد:  ــار ک ــد و اظه ــادآور ش ــتان را ی ــی در اس تاریخ
یــگان  فرماندهــی  مأمــوران  توســط  آثــار  ایــن 
ــورت  ــه ص ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س حفاظ

می شــود.  نگهــداری  و  صیانــت  محســوس 

مقابله با نفوذ، مهم ترین راه 
حراست از انقالب

تهــران  موقــت  امام جمعــه 
در  صدیقــی  کاظــم  حجت االسالم والمســلمین 
یــادواره شــهدای گمنــام و 264 شــهید کارمنــد 
ــی  ــه  ضــرورت بصیرت افزای ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی
بیــن اقشــار مختلــف جامعــه به ویــژه نســل جدیــد، 
ــا توطئــه مهم تریــن راه حراســت از  ــه ب گفــت: مقابل
ارزش هــای انقــالب اســت. وی ایســتادگی در برابــر 
مهم تریــن  را  والیت فقیــه  از  تبعیــت  و  دشــمنان 
ویژگــی شــهدا عنــوان کــرد و افــزود: بصیرت افزایــی 
رســالت  مهم تریــن  از جملــه  به موقــع  اقــدام  و 
اقشــار مختلــف جامعــه در راســتای پایــداری از خون 
ــی  ــلمین صدیق ــت. حجت االسالم والمس ــهدا اس ش
از عوامــل مؤثــر خنثــی  را  والیت پذیــری مــردم 
ــمرد  ــمنان برش ــای دش ــا و توطئه ه ــدن نفوذی ه ش
و تصریــح کــرد: اگــر مــردم والیت پذیــر باشــند، 
ایــن  بــه  نمی تواننــد  به هیچ عنــوان  نفوذی هــا 
انقــالب و مســیر موفقیــت آن ضربــه وارد کننــد.

بررســی  نشســت  در  شــریعت پناه  علــی 
جــرم  از  پیشــگیری  راه هــای  و  آســیب ها 
ــاره  ــا اش ــزد ب ــتان ی ــام در اس ــرقت احش س
ــاز  ــه از دیرب ــی ک ــه اینکــه یکــی از موضوعات ب
ــا آن  ــوده و ب ــه ب ــا آن مواج ــر ب ــون بش تاکن
ــرم کــرده اســت جرائــم علیــه  دســت وپنجه ن
امــوال اســت کــه بخــش مهمــی از آن را 
ــرقت  ــت: س ــد، گف ــکیل می ده ــرقت تش س
انــواع مختلفــی دارد و بیــش از 20 نــوع عنــوان 

ــود دارد. ــرقت وج ــوزه س ــه در ح مجرمان
ــد  ــا برمی آی ــه از آماره ــور ک ــزود: آن ط وی اف
اولویت دار تریــن  و  اصلی تریــن  مهم تریــن، 
ــت  ــرقت اس ــرم س ــزد ج ــتان ی ــرم در اس ج
ــام  ــرقت احش ــی از آن را س ــش مهم ــه بخ ک
بــه خــود اختصــاص داده اســت. امــروزه 
قریــب بــه 17 درصــد از زندانیــان کشــور 
را ســارقان تشــکیل می دهنــد. ایــن آمــار 
ــک  ــد ی ــه نیازمن ــت ک ــه اس ــیار قابل توج بس
ــن  ــی در ای ــق و تخصص ــی دقی آسیب شناس

ــت. ــوزه اس ح
ــت اجتماعــی و پیشــگیری  سرپرســت معاون
از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان یــزد ادامــه 
بحــث  ایــن  تبعاتــی کــه  مهم تریــن  داد: 
ســرقت بــر جامعــه و افــراد تحمیــل می کنــد، 
ــی  ــاس ناامن ــی و احس ــاد ناامن ــوع ایج موض

در جامعــه اســت کــه ایــن موضــوع در حــوزه 
ــود؛  ــان می ش ــتر نمای ــام بیش ــرقت احش س
ــرد روســتایی  ــک ف ــی احشــام ی ــه وقت چراک
ایــن تمــام هســتی و  ســرقت می شــود، 
ــود و  ــلب می ش ــه از وی س ــت ک ــی اوس دارای
موجــب آســیب های شــدید روحــی، جســمی 
بــرای صاحــب امــوال و خســارت های شــدید 

اجتماعــی می شــود.
ــرات  ــرد: اث ــح ک ــی تصری ــام قضای ــن مق ای
بســیار قابل تأمــل ایــن جــرم بــر افــراد و 
ــی  ــتگاه های متول ــه دس ــد ک ــه می طلب جامع
بایــد برنامــه ای دقیــق و کارآمــد ارائــه دهنــد 
ــه کاهــش  ــن جــرم را در جامع ــد ای ــه بتوان ک
داده و از خســاراتی کــه از تبــع آن ایجــاد 
ــتگاه ها  ــه دس ــد. هم ــری کن ــود جلوگی می ش
بایــد بــه پلیــس و قــوه قضائیــه در ایــن حــوزه 
کمــک کننــد تــا بتواننــد اقدامــات خــوب 
ــه  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــادت انجــام دهن ــوق ع و ف
نتیجــه ملمــوس و مشــخصی برســد. وی در 
ادامــه اظهــار داشــت: اگــر بخواهیــم در حــوزه 
ــت  ــه موفقی ــام ب ــرقت احش ــگیری از س پیش
برســیم بــه نظــر بنــده بایــد دو راهبــرد کلــی را 
مدنظــر قــرار دهیــم. راهبــرد نخســت موضــوع 
ــت  ــی اس ــاختاری و مدیریت ــرا، س ــوزه اج ح
ــود  ــخص ش ــد مش ــرد بای ــن راهب ــه در ای ک

کــه بایــد چــه اقداماتــی را انجــام دهیــم 
کــه از فعالیــت جزیــره ای در ایــن حــوزه 
جلوگیــری شــود تــا بتوانیــم سیاســت ها 
ــم و  ــز کنی ــی متمرک ــه  نوع ــان را ب و اهدافم
ــی دســتگاه های  ــن تمام ــی بی ــم همدل بتوانی
ــی  ــد اجرای ــا کار رون ــم ت ــاد کنی ــی ایج متول
ــی و  ــت اجتماع ــد. سرپرســت معاون ــدا کن پی
پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان 
یــزد اذعــان کــرد: بایــد موضوعــات به صــورت 
تخصصــی و ویــژه دنبــال شــده و بــه ســمت 
ــه ســمت  ــم ب ــا اینکــه بخواهی ــم ت اجــرا بروی
مباحــث پژوهشــی و نظــری گام برداریــم. مــا 
ــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع  در معاون
ــر اســاس  ــه ب ــن هســتیم ک جــرم مدعــی ای
پنــج  بنــد  و  اساســی  قانــون   156 اصــل 
ــی پیشــگیری از جــرم  ــا متول ــون م ــن قان ای
ــادی  ــک نه ــد ی ــه بای ــتیم ک ــتان هس در اس
ــرد و از  ــت بگی ــور را در دس ــن ام ــت ای مدیری
ــگیری از  ــوزه پیش ــره ای در ح ــات جزی اقدام

ــد. ــری کن ــرم جلوگی ــوع ج وق
شــریعت پناه افــزود: بایــد بــا ایجــاد همدلــی 
موضوعــات  متولــی  دســتگاه های  بیــن 
مختلــف را پیگیــری کــرد تــا نتیجــه ملمــوس 
و حقیقــی را داشــته باشــیم؛ چراکــه دوران 
بیشــتر  و  اســت  گذشــته  آزمون وخطــا 

ــدون هیــچ  برنامه هایــی اجــرا می شــود کــه ب
پیش زمینــه و تخصصــی انجــام می شــود کــه 
نه تنهــا موجــب رفــع و حــل موضــوع نمی شــود 
ــه  ــود ک ــز می ش ــدید آن نی ــب تش ــه موج بلک
بایــد جلــوی اقدامــات جزیــره ای و پــت و 
متــی گرفتــه شــود. بــا توجــه بــه اینکــه جــرم 
ســرقت از جرم هــای اولویــت دار در اســتان 
ــی  ــد همــه دســتگاه های متول ــزد اســت بای ی
مشــارکت کننــد که شــاهد اتفاقــات مبارکی در 
ایــن حــوزه باشــیم کــه ایــن نیازمنــد تعامــل و 
دلســوزی همــه دســتگاه ها اســت. سرپرســت 
معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 

جــرم دادگســتری اســتان یــزد بیــان داشــت: 
در راهبــرد دوم بایــد برنامه هــای مختلفــی 
ــتور  ــف در دس ــی مختل ــای موضوع در حوزه ه
ــات  ــه آن اقدام ــک وج ــه ی ــرد ک ــرار گی کار ق
ــای  ــای آگاهی ه ــی و ارتق ــی و اجتماع فرهنگ
ــرار  ــد در دســتور کار ق عمومــی اســت کــه بای
گیــرد و معتقدیــم 70 درصــد کار، کار فرهنگــی 
اســت کــه اگــر دانــش مــردم در حــوزه 
ــی  پیشــگیری از جــرم و آســیب های اجتماع
ارتقــا یابــد، بــدون شــک میــزان وقــوع جــرم 
ــدا  ــش پی ــز کاه ــی نی ــیب های اجتماع و آس

می کنــد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد:

سرقت، اولویت دارترین جرم در استان یزد 

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــر حفاظ مدی
یــزد گفــت: طــرح احیــاء و تعــادل بخشــی منابــع آب 
ــن  ــه ممک ــاد جامع ــکاری آح ــا هم ــز ب ــی ج زیرزمین
نخواهــد بــود. محمدرضــا حکیمــی بــا تأکیــد بــر 
اهمیــت آب در پیدایــش تمدن هــای اولیــه بشــری 
گفــت: کشــور ایــران به عنــوان یکــی از کشــورهای 
خشــک و نیمه خشــک جهــان محســوب شــده و از 
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــه خاورمیان ــورهای منطق ــه کش جمل
ــی  ــل کم آب ــن عل ــت. وی مهم تری ــران آب روبه روس بح
در کشــور را موقعیــت جغرافیایــی، شــرایط اقلیمــی 
کشــور و برداشــت بی رویــه از منابــع آب زیرزمینــی 
ــاحت  ــد از مس ــدود 85 درص ــه داد: ح ــمرد و ادام برش
کشــور خشــک و بیابانــی اســت متوســط بارندگــی 

کشــور یک ســوم متوســط بارندگــی جهانــی و همچنیــن 
ــر هســت  ــزان بارندگــی اســتان حــدود 93 میلی مت می

ــت. ــور اس ــط کش ــد متوس ــادل 40 درص ــه مع ک
ــی از  ــزد یک ــتان ی ــزود: اس ــئول اف ــام مس ــن مق  ای
ــی رود  ــمار م ــه ش ــور ب ــتان های کش ــن اس کم باران تری
ــطحی  ــای آب س ــد جریان ه ــل فاق ــن دلی ــه همی و ب
بــوده و بیشــترین نیازهــای اســتان، از منابــع آب 

زیرزمینــی تأمیــن می شــود.
 حکیمــی میــزان تبخیــر در اســتان را ســه هــزار و 193 
میلی متــر برشــمرد و تصریــح کــرد: تعــداد منابــع آبــی 
ــزار و 630  ــمه، دو ه ــه چش ــزد را 387 دهن ــتان ی اس
رشــته قنــات و ســه هــزار و 863 حلقــه چــاه عمیــق و 

نیمه عمیــق تشــکیل می دهنــد.

ــان  ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــار برنامــه  گفــت: در شــش ماهه اول ســال جــاری چه
ــزار  ــان برگ ــی در کرم ــطح مل ــری در س ــی و هن فرهنگ

شــده اســت. 
محمدرضــا علیــزاده در جلســه ای کــه بــا حضــور مشــاور 
ــور مجلــس و اســتان های  ــی ام ــت حقوق ــی معاون عال
وزارت ارشــاد و نماینــده اداره کل امــور اســتان های 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و رؤســای ادارات 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان های اســتان 
کرمــان برگــزار شــد اظهــار داشــت: در شــش ماهه 
ــان  ــی در  کرم ــه مل ــار برنام نخســت ســال جــاری چه

ــزار شــده اســت. برگ
بین المللــی  کنگــره  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

موســیقی  ملــی  جشــنواره  پیامبراعظــم )ص(، 
ــنواره  ــوی و جش ــعر رض ــنواره ش ــور، جش ــی کش نواح
ملــی  برنامــه  چهــار  تجســمی  هنرهــای  ملــی 
بــوده کــه در اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت، 
ــه مشــکالت و  افــزود: ایــن اقدامــات ملــی بــا هم
فرهنگــی  متعــدد  رویدادهــای  کنــار  در  کمبودهــا  
 و هنــری دیگــر در ایــن شــش مــاه انجــام شــده 

است.
ــان  ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــر  ــگ و هن ــه در حــوزه فرهن ــه آرامشــی ک ــا اشــاره ب ب
اســتان وجــود دارد، گفــت: بــا وجــود همــه مشــکالت و 
تنگناهــا در بخــش مالــی توانســتیم آرامــش را در حــوزه 

فرهنــگ و هنــر ایجــاد کنیــم.

ــی  ــزار کارت مل ــه 50 ه ــان اینک ــا بی ــی، ب ــد نخع مجی
ــار داشــت:  ــد صــادر شــده اســت اظه هوشــمند در زرن
50 هــزار کارت ملــی هوشــمند دیگــر نیــز بایــد در زرنــد 
ــرادی  ــه اف ــه چنانچ ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــادر ش ص
تاکنــون اقــدام بــه تعویــض کارت ملــی هوشــمند خــود 
نکرده انــد تــا پایــان ســال جــاری فرصــت دارنــد، 
ــی،  ــردن کارت مل ــورت تعویض نک ــرد: در ص ــح ک تصری

ــد شــد. ــع خواه ــراد قط ــن اف ــه ای یاران
ــان  ــا بی ــد ب ــتان زرن ــوال شهرس ــس اداره ثبت اح رئی
ــه انجــام  ــک هفت ــض شناســنامه ظــرف ی ــه تعوی اینک
می شــود افــزود: تعویــض کارت هــای ملــی قدیمــی بــه 

ــرد. ــان می ب ــه زم ــم دو هفت ــمند ه ــی هوش کارت مل
درصــد   20 حــدود  تاکنــون  داشــت:  ابــراز  وی 

شــده  اند. مکانیــزه  زرنــد  مــردم  شناســنامه های 
نخعــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری هــزار و 580 
والدت در شهرســتان زرنــد داشــته ایم، خاطرنشــان 
ــال  ــه س ــبت ب ــال نس ــش ماهه اول امس ــرد: در ش ک

ــد داشــتیم. گذشــته کاهــش تول
ــتان  ــش ماهه اول در شهرس ــه در ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــزان  ــن می ــزود: ای ــد 244 مــورد فــوت داشــتیم اف زرن
ــوده  ــه رو ب ــش روب ــا کاه ــته ب ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــد در  ــتان زرن ــرد: در شهرس ــح ک ــی تصری ــت. نخع اس
ثبــت  ازدواج   640 و  هــزار  امســال  اول  شــش ماهه 
شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــالق ک ــش و 120 ط ــته کاه گذش

ــت. ــته اس ــش داش ــته افزای گذش

مدیرعامــل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 3 هزار و 
960 مشــترک جدیــد طــی 6 مــاه نخســت امســال بــه مجموع 

مشــترکان ایــن شــرکت افزوده شــد.
ســیامک حیــدری اظهــار کــرد: 101 کیلومتــر شــبکه گذاری گاز 
شــهری و روســتایی طــی ایــن مــدت در اســتان اجــرا شــده 
ــزار و  ــه 5 ه ــبکه گذاری گاز ب ــول ش ــش ط ــن افزای ــا ای ــه ب ک

ــر رســیده اســت. 342 کیلومت
بــه گفتــه وی، در همیــن مــدت 2 هــزار و 401 انشــعاب شــهری 

و روســتایی واگذار شــد.
حیــدری ادامــه داد: 38 شــهر از 40 شــهر اســتان و 455 
روســتا از 751 روســتا از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد هســتند.

وی تصریــح کــرد: عملیــات گازرســانی به 13 روســتا در اســتان 
طــی ســال جــاری تکمیــل و بهره بــرداری شــده و هــم اینــک 

ــت  ــتا در دس ــه 28 روس ــانی ب ــی گازرس ــات اجرای ــز عملی نی
اقــدام اســت.

مدیرعامــل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: در 
نیمــه نخســت امســال 441 میلیــون مترمکعــب گاز در اســتان 

مصــرف شــده اســت.
بــه گفتــه حیــدری، در ســال گذشــته 13 هــزار و 979 مشــترک 
ــده و 4  ــزوده ش ــتان اف ــبکه گاز اس ــترکان ش ــه مش ــد ب جدی

هــزار و 915 انشــعاب گاز واگــذار شــد.
ــش  ــال در بخ ــارد ری ــزار و 713 میلی ــزارش، یکه ــن گ بنابرای
ــرمایه گذاری  ــم س ــت یازده ــتان در دول ــن اس ــانی ای گازرس
شــده اســت. در ابتــدای دولــت یازدهــم 235 هــزار و 721 نفــر 
ــا 24  ــک ب ــه این ــد ک ــد بودن ــی بهره من ــتان از گاز طبیع در اس
درصــد رشــد بــه 297 هــزار و 268 نفــر افزایــش یافتــه اســت.

استانها

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد تأکید کرد:

همکاری همه مردم برای طرح احیاء منابع آب زیرزمینی

مدیرکل ارشاد کرمان خبر داد: 

۴ برنامه فرهنگی و هنری در سطح ملی در کرمان 

 قطع یارانه در صورت هوشمند نکردن 
کارت های ملی در زرند 

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری

افزایش مشترکان گاز طبیعی در چهارمحال و بختیاری

دربند گرجی شهر جهانی یزد 
مرمت و احیا شد 

معاونــت  سرپرســت  ریاحی مقــدم  ساشــا 
ــد  ــت: دربن ــزد گف ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ می
گرجــی یکــی از طوالنی تریــن و قدیمی تریــن 
ــه در  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــران ب ــای ای دربنده
محلــه گازرگاه شــهر جهانــی یــزد و در دل بافــت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــهر ق ــن ش ــی ای تاریخ
ــل  ــد در اوای ــن دربن ــزود: ای ــدم اف ــی مق ریاح
دوران قاجــار و یــا اواخــر زندیــه بنــا شــده و در 
همــان زمــان، گرجی هایــی کــه بعــد از تحــوالت 
ــد،  ــل شــده بودن ــران منتق ــه ای ــاز ب ــه قفق منطق
بــه ایــن مــکان آمــده و در آنجــا ســکنی گزیدنــد.

ــد  وی در خصــوص ويژگی هــای مهــم ایــن دربن
ــارده  ــداد چه ــد تع ــن دربن ــت: در ای تاریخــی گف
آن  شــاخص  بناهــای  از  و  دارد  وجــود  بنــا 
ــار  ــادر معین التج ــان به ــه خ ــه خان ــوان ب می ت

ــی  ــه  ابوئ ــق ب ــه متعل ــر خان ــار عم ــارت به و عم
اشــاره نمــود. حــاج یوســف گرجــی، بــزرگ 
ــل  ــه در اوای ــوده ک ــرادی ب ــه اف ــدان، از جمل خان
دوران قاجــار و احتمــااًل در دوران زنــد بــه همــراه 
خانــواده خــود بــه ایــران مهاجــرت کــرده اســت.

به کار رفتــه در  ریاحی مقــدم  گفــت: مصالــح 
و  می باشــد  خشــت  عمدتــًا  دربنــد گرجــی 
ــگل پوشــانده  ــدود کاه ــا ان ــد ب ــای دربن جداره ه
شــده اســت. تزئینــات به کار رفتــه در دربنــد 
و  آجر کاری شــده  ســردرهای  شــامل  گرجــی 
ــه  ــت ک ــا اس ــده روی جداره ه ــای کارش نغول ه
ــری  ــات ســاده ِگلب ــا دارای تزئین بعضــی از آن ه
صــورت  بــه  دربنــد  از  قســمت هایی  اســت. 
ــا  ــن طاق ه ــه ای ــده ک ــاخته ش ــیده س سرپوش
بــه صــورت گوناگــون از جملــه طــاق کلیــل، طــاق 
آهنــگ و ... اســت و درآن چنــد نورگیــر نیــز 

می شــود. مشــاهده 
خصــوص  در  ادامــه  در  ریاحی مقــدم 

آســیب های ایجــاد شــده بــرای ایــن بنــا گفــت: 
بــا گذشــت زمــان عواملــی باعــث ایجــاد آســیب 
ــن  ــن ای ــه از مهم تری ــده اند ک ــا ش ــن بن ــه ای ب
آســیب ها بایــد از عوامــل طبیعــی همچــون 

ــرد. ــام ب ــایش ن فرس
او در ادامــه مهم تریــن اقدامــات مرمتــی انجــام 
شــده در ایــن بنــای تاریخی را شــامل، تراشــیدن 
ــد، دوخــت و دوز  ــه دربن ــای فرســوده بدن اندوده
ازاره  دیوارهــا،  استحکام بخشــی  شــکاف ها، 
ــگل  ــدود کاه ــه، ان ــای بدن ــای دیواره ــی پ چین
بدنــه، انــدود گــچ ســقف و بدنــه، اجــرای شــرفی 
ــت بام،  ــای پش ــالح ناودان ه ــا، اص ــب دیواره ل
ــد،  ــدود کاهــگل پشــت بام و ســاباط های دربن ان
جمــع آوری آســفالت کــف دربنــد، اجــرای قلــوه 
ــای  ــاماندهی کابل ه ــد، س ــف دربن ــنگ در ک س
ــرات، ســیم گل و مرمــت ســردرب  ــرق و مخاب ب
پالک هــای مســکونی، مرمــت پشــت بام های 

ــد برشــمرد. دربن

کوتاه از استان ها
افتتاح مرکز کنترل ترافیک 

در بافق 
ــی  ــس اداره فن ــی رئی ــی امام ــرهنگ محمدعل س
ــه افزایــش  مهندســی پلیــس راهــور اســتان یــزد ب
دوربین هــای نظارتــی در ایــن شهرســتان اشــاره 
کــرد و گفــت: دوربین هــای ســطح شــهر طــی یــک 
ســال اخیــر از 9 دوربیــن بــه 17 دوربیــن افزایــش 
یافتــه کــه ایــن اقــدام در جهــت نظــارت بــر امنیــت 

ــوده اســت. ــک ب ــی ترافی ــاء ایمن شــهر و ارتق

کنگره رویکرد جراحی 
در طب سالمندی 

طــب  در  جراحــی  رویکــرد  کشــوری  کنگــره 
ــالن  ــروز در س ــان ام ــی کرم ــه میزبان ــالمندی ب س
ــم)ص( در  ــر اعظ ــتان پیامب ــای بیمارس همایش ه

برگزاریســت.  حــال 
ــوری  ــره کش ــی کنگ ــر اجرای ــفی، دبی ــت یوس کرام
رویکــرد جراحــی در طــب ســالمندی گفــت: جامعــه 
جراحــان کرمــان در هشــتمین ســال برگــزاری 
برنامه هــای علمــی خــود در ســال جــاری دومیــن 
ــای  ــدف ارتق ــا ه ــه را ب ــان دوره ای جامع ــره می کنگ
ــد. ــزار می کن ــکی برگ ــه پزش ــی جامع ــطح علم س

رهاسازی یک قالده زرده بر 
یــک قــالده »زرده بــر« یــا »پلنــگ مــوش« در 

مراتــع شهرســتان بــن رهاســازی شــد.
ــه توســط  ــه صــورت ناآگاهان ــه ب ــن پســتاندار ک  ای
ــود،  ــری شــده ب ــن زنده گی ــی شــهر ب ــی از اهال یک
پــس از تحویــل بــه مأموریــن منطقــه حفاظت شــده 
شــیدا در زیســتگاه اصلــی خــود رهاســازی گردیــد.

»زرده بــر« یــا »پلنــگ مــوش« گونــه ای آســیب پذیر 
ــواده راســویان  اســت کــه در فهرســت ســرخ  از خان
ــت  ــط زیس ــت از محی ــی حفاظ ــه بین الملل اتحادی
)IUCN( بــه عنــوان گونــه در معــرض آســیب 

ــت. ــده اس ــدی ش طبقه بن
 ایــن جانــور شــبگرد اســت و غالبــًا انفــرادی زندگــی 
می کنــد و ضمــن اینکــه باعــث تعدیــل آفــات 
کشــاورزی)جوندگان کوچــک(، خرگــوش، پرنــدگان 
ــرای  ــارتی ب ــه خس ــود، هیچ گون ــدگان می ش و خزن

ــدارد. محصــوالت کشــاورزی ن

تقویت تولید و صادرات 
محصوالت غیر نفتی 

ــر  سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری ب
ضــرورت تولیــد و صــادرات محصــوالت غیرنفتــی در 

اســتان تأکیــد کــرد. 
صــادرات  توســعه  کارگــروه  در  امیــری  گــودرز 
بــا  افــزود:  بختیــاری  و  چهارمحــال  غیرنفتــی 
توجــه بــه پتانســیل بــاالی اســتان در زمینــه تولیــد 
گوشــت ســفید مــرغ و ماهیــان ســردابی بایســتی 
ــت  ــوزه در بخــش صــادرات تقوی ــن ح ــدات ای  تولی

شود.
وی گفــت: نــوآوری، تنــوع کاال، تولیــد انبــوه و تولیــد 
ــتری محور  ــاص و مش ــبک های خ ــا س ــواع کاال ب ان
رونــق  هــدف  بــا  صنایع دســتی  محصــوالت  در 

ــرد. ــد مــورد توجــه قــرار گی صــادرات هــم بای

راه اندازی چهار واحد 
پرورش شترمرغ در ریگان

ــگان  ــدار ری ــزی فرمان ــی و برنامه ری ــاون عمران مع
ــرورش  ــد پ ــار واح ــای کار چه ــان جوی ــت: جوان گف
10 رأســی شــترمرغ را در ایــن شهرســتان راه انــدازی 

ــد. کردن
آب و هــوای  بــه  اشــاره  بــا  مطهری نیــا  محمــد 
مناســب ریــگان بــه منظــور پــرورش شــترمرغ 
ــه  ــده مقرون به صرف ــن پرن ــرورش ای ــرد: پ ــار ک اظه
ــنتی  ــای س ــه زودی واحده ــت و ب ــادی اس و اقتص
ــل  ــی تبدی ــه صنعت ــگان ب ــترمرغ در ری ــرورش ش پ

ــد.  ــد ش خواه
وی اظهــار کــرد: پرورش دهنــدگان شــترمرغ در 
دریافــت  بانکــی  تســهیالت  ریــگان  شهرســتان 

ــرد.  خواهنــد ک
وی تصریــح کــرد: ریــگان جــزو شهرســتان های 
فعــال در حــوزه کشــاورزی و دامپــروری اســت کــه 
می توانــد بــه قطــب دامپــروری و کشــاورزی در 

ــل شــود. ــان تبدی اســتان کرم

قرآن نجات بخش فرد اعدامی 
از چوبه دار شد

ــه دار  ــهرکرد ب ــود در ش ــرار ب ــه ق ــی ک ــل جوان قات
مجــازات آویختــه شــود، بــا بخشــش خانــواده 
ــد  ــظ چن ــرط حف ــه ش ــه دار ب ــای چوب ــول در پ مقت

ــد. ــیده ش ــم بخش ــرآن کری ــزء از ق ج
ــال  ــت: دو س ــهرکرد گف ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
محمدرضــا  دســته جمعی  نــزاع  یــک  در  قبــل 
شــفیعی  اســدهللا  27ســاله،  قاتــل  صالحیــان 

54ســاله را بــه قتــل رســاند. 
فرهــاد رئیســی دهکــردی بــه خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
ــرار  ــل صــادر و ق ــدام قات ــم اع ــی حک ــس از مدت پ

شــد اعــدام شــود. 
ــدان  ــور معتم ــن منظ ــه همی ــرد: ب ــح ک وی تصری
و دو تــن از اعضــای شــورای اســالمی شــهرکرد 
ــای دم  ــا اولی ــد و ب ــور یافتن ــدان حض ــل زن در مح
بــرادر و مــادر مقتــول کــه خانــواده ای  شــامل 
و  مذاکــره کردنــد  هســتند،  ارزشــی  و  متدیــن 
نهایــت، خانــواده شــفیعی قبــول کردنــد در  در 
ــد  ــاه چن ــه م ــی س ــد ط ــل بتوان ــه قات ــی ک صورت
جــزء از قــرآن کریــم را حفــظ و در رفتارهــای خــود 
ــد  ــیده خواه ــد، بخش ــاد کن ــی ایج ــر اجتماع  تغیی

شد. 

بختیــاری  و  چهارمحــال  دامپزشــکی  مدیــرکل 
عبدالمحمــد نجاتــی اظهــار کــرد: در 6ماهــه اول ســال 
جــاری بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــاری  10 هــزار و 
203 قــالده ســگ صاحــب دار در چهارمحــال و بختیــاری 

ــت. ــده اس ــینه ش واکس
وی بــا بیــان اینکــه عامــل ایجــاد هــاری نوعــی 
ــاد  ــزی ح ــاب مغ ــب الته ــه موج ــت ک ــروس اس وی
می شــود و در تمــام حیوانــات خون گــرم و انســان 
ــروس  ــه داد: وی ــد، ادام ــاری کن ــاد بیم ــد ایج می توان
از بــزاق حیــوان مبتــال بــه هــاری و محــل گازگرفتگــی 
ــاب  ــمت اعص ــه س ــا ب ــده، در ماهیچه ه ــدن ش وارد ب
انتهایــی مــی رود و شــروع بــه تکثیــر می کنــد و مــرگ 

ــت. ــی اس ــًا قطع ــاری تقریب ــه ه ــال ب ــورت ابت در ص
بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  دامپزشــکی  مدیــرکل 
بیــان اینکــه ویــروس هــاری در حــرارت 50 درجــه 
ســانتی گراد در مــدت 15 دقیقــه، در حــرارت 60 درجــه 
در مــدت 35 ثانیــه و در حــرارت 100 درجــه ســانتیگراد 
ــرای  ــزود: ب ــی رود، اف ــن م ــه از بی ــد ثانی ــدت چن در م
اســت  کافــی  آلــوده  وســایل  کــردن  ضدعفونــی 
ــکل  ــل و ال ــا فن ــا ب ــاند ی ــا را جوش ــه آن ه ــد دقیق چن

داد. شست وشــو 
نجاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه پرنــدگان، ماهی هــا، 
بیمــاری مبتــال  ایــن  بــه  خزنــدگان و دوزیســتان 
ــات  ــاری در حیوان ــع ه ــتر مواق ــد و بیش ــد ش نخواهن

ــن راه  ــرد: مهمتری ــوان ک ــود عن ــر می ش ــی ظاه وحش
ــط  ــدن توس ــه ش ــان گاز گرفت ــه انس ــاری ب ــال ه انتق
ــوازش،  ــس و ن ــا لم ــن ب ــت، بنابرای ــار اس ــوان ه حی
ضربــه زدن، لیــس زدن پوســت ســالم، بوســیدن و یــا 
هــر روش دیگــر، امــکان انتقــال هــاری وجــود نــدارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه افــرادی کــه بــه دلیــل شــغلی، 
ــاری  ــه بیم ــد علی ــاس هســتند بای ــات در تم ــا حیوان ب
هــاری واکســینه شــوند گفــت: فــردی کــه توســط 
ــد  ــود بای ــه ش ــاری گاز گرفت ــه ه ــکوک ب ــوان مش حی
ــه مــدت  ــون ب ــا آب و صاب فــورًا محــل گازگرفتگــی را ب
ــه  ــریعًا ب ــد و س ــو ده ــه شست و ش ــل 15 دقیق حداق
یــک مرکــز درمانــی مراجعــه کنــد تــا بــا واکسیناســیون 

ــان شــود. ــاری درم ه
مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 
ــی  ــه گازگرفتگ ــوط ب ــم مرب ــوی زخ ــه شست وش اینک
حیــوان و بخیــه نکــردن و بــاز بــودن زخــم بســیار مهــم 
ــت  ــاری اس ــان ه ــگیری و درم ــاس پیش ــت و اس اس
ادامــه داد: بــه صــورت معمــول واکسیناســیون تــا 
ــروز عالئــم  شــش روز پــس از گازگرفتگــی و قبــل از ب
بیمــاری هــاری می توانــد 100 درصــد بیمــاری را از 
ــر  ــان، دیگ ــم درم ــروز عالئ ــس از ب ــا پ ــرد ام ــن بب بی

نیســت. امکان پذیــر 
ســگ های  زنده گیــری  اینکــه  بیــان  بــا  نجاتــی   
ولگــرد در دســتور کار متولیــان آن اســت و بــا همــکاری 
ــرادی  ــار داشــت: اف شــهرداری ها انجــام می شــود اظه
کــه ســگ در خانــه نگه ــداری می کننــد بایــد بــا 
مأمــوران دامپزشــکی جهــت واکسیناســیون آن هــا 

ــند. ــته باش ــکاری الزم را داش هم

در 6ماهه نخست سال جاری

بیش از 10 هزار قالده سگ در چهارمحال و بختیاری واکسینه شد
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ــت  ــو هیئ ــم و عض ــص چش ــری  متخص ــد  طاه محم
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش علم
اســتفاده از  لــوازم آرایشــی و بهداشــتی  بــرای قســمت 
مــژه می توانــد جلــوی ترشــح  اشــک  را گرفتــه و همیــن 
ــی  ــروز  عارضه های مســئله  موجــب خشــکی  چشــم  و ب
افــراد  در  درد چشــم  و  و ســوزش   قرمــزی   ماننــد 
ــری  از  ــرای  جلوگی ــراد ب ــرد: اف ــان ک ــود. وی بی می ش
آســیب  چشــم در برابــر نــور آفتــاب بایــد از عینک هــای 
ــرا در  ــد زی ــی مناســب و اســتاندارد اســتفاده کنن آفتاب
غیــر ایــن صــورت  و در طوالنی مــدت آســیب جــدی بــه 
ــی   ــش بینای ــه آن کاه ــه نتیج ــود ک ــم  وارد می ش چش
ایــن عضــو حیاتــی  می شــود. طاهــری  عنــوان کــرد: از 
نظــر کارشناســان  و صاحب  نظــران  تلفــن  همــراه یکــی 

از وســایل  بســیار آلــوده  محســوب می شــود و هنگامــی 
کــه افــراد در حیــن  کار بــا گوشــی همــراه چشمشــان  را 
مالــش  می دهنــد ایــن کار باعــث  عفونــی شــدن ســطح  

ــود. ــی درد می ش ــزی  و حت ــروز  قرم ــم و ب چش
ــدت  ــرای م ــراد ب ــه اف ــی ک ــرد: هنگام ــد ک  وی تأکی
طوالنــی  بــه لپ تــاپ  و یــا کتــاب خیــره  می شــوند 
ایــن کار ســبب  شــده کمتــر پلــک زده و در نتیجــه 
ســطح چشمشــان  دچــار خشــکی  می شــود. در همیــن 
راســتا بــرای جلوگیــری از ایــن عــوارض کارشناســان  و 
ــه کار  ــه ازای  هــر 20 دقیق ــه ب ــد  ک متخصصــان معتقدن
بــا رایانــه و یــا لپ تــاپ بایــد 20 ثانیــه  بــه منظــره ای در 
دوردســت نــگاه کــرده تــا دچــار خشــکی  چشــم و ســایر 

ــوارض  نشــوند. ع

علیرضــا رفیعی پــور رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــک«  ــک دامپزش ــتا ی ــر روس ــرح »ه ــوص ط در خص
گفــت: حضــور دامپزشــک در روســتا ماننــد طــرح 
پزشــک خانــواده اســت در واقــع ایــن طــرح بیشــتر بــه 

ــد دارد. ــراد تأکی ــه ســامتی اف جنب
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح قــرار اســت حــوزه 
ــه روســتا و عشــایر هســتند،   ــدأ ک ــا از مب بهداشــتی م
تضمیــن و محصــوالت بــه صــورت ارگانیــک و پــاک در 

اختیــار مصرف کننــدگان در شــهر برســد.
ــال  ــزود: در ح ــور اف ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حاضــر حــوزه عشــایری مــا قریــب بــه 25 درصــد 
فراورده هــای خــام دامــی کشــور را تولیــد می کنــد. 
ــور  ــک حض ــک دامپزش ــوزه ی ــن ح ــه در ای ــی ک زمان

داشــته باشــد، ســامت محصــول بــه شــکل صــد 
درصــد از مبــدأ بــه مقصــد تأمیــن خواهــد شــد و حــاال 
قــرار اســت ایــن تولیــد بــا نــگاه بهداشــتی  بــه صــورت 
تمام وقــت در روســتا توســط یــک دامپزشــک صــورت 
گیــرد کــه بــه قطــع یقیــن بــا کیفیــت بــاال و کمتریــن 
بــا حــوزه  مرتبــط  و مشــکات  بیماری هــا  هزینــه 

ــد. ــم ش ــه خواهی ــاری زا مواج ــل بیم عوام
 رفیعی پــور اضافــه کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح،  تولیــد 
ــا  ــود و ب ــه می ش ــه صرف ــرون ب ــم مق ــتا ه ــرای روس ب
ــد ارزش  ــا بای ــردم می رســد م ــت در دســترس م کیفی
افــزوده بــه ایــن محصــوالت بدهیــم. محصولــی کــه در 
شــرایط روســتا تولیــد و بــا  کیفیــت در طبیعــت تغذیــه 

می شــوند. 

خطر ابتال به عارضه خشکی چشم 
در اثر کار طوالنی با لپ تاپ  

تضمین سالمت جامعه با اجرای طرح 
»هر روستا یک دامپزشک« 

خواص گیاه فیالنتوس نیروری 
چیست؟

 )Phyllanthus Niruri(نیــروری فیانتــوس  گیــاه 
ــرای  ــتفاده از آن ب ــه اس ــوده ک ــی ب ــاه داروی ــی گی نوع
درمــان انــواع بیماری هــا قدمــت طوالنــی به ویــژه در 
ــه  ــاه ب ــن گی ــای ای ــواع گونه ه ــنتی دارد و از ان ــب س ط
عنــوان درمــان طبیعــی بــرای تعــدادی از مشــکات 
ســامتی اســتفاده می شــود. کمــک بــه درمــان عفونــت 
مثانــه و مجــاری ادرار، ســرماخوردگی، دیابــت و زخم هــا 

ــت. ــوده اس ــاه ب ــن گی ــی ای ــواص درمان از خ
برخــی از مهم تریــن خــواص درمانــی گیــاه دارویــی 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــروری ب ــوس نی فیانت
 سالمت کبد

تحقیقــات اخیــر محققــان نشــان داده، برخــی گونه هــای 
ــه جلوگیــری از آســیب های  گیــاه فیانتــوس نیــروری ب
کبــدی کمــک کــرده و دارای ترکیباتــی اســت کــه ســطح 
ــد را انجــام می دهــد.  ــت حفاظــت از کب ــی از فعالی باالی

ــوس  ــروس فیانت ــر ضدوی ــب اســت بدانیــد تأثی جال
همــه   B هپاتیــت  برابــر  در  بــه خصــوص  نیــروری 
جهــان را شــگفت زده کــرده و تحقیقــات بــر روی تأثیــر 
ــه ــان ادام ــاری همچن ــن بیم ــرل ای ــر کنت ــاه ب ــن گی  ای

دارد.
 درمان سنگ کلیه و صفرا

ــوان یــک سنگ شــکن طبیعــی عمــل  ــه عن ــاه ب ــن گی ای
ــریع  ــن س ــن رفت ــث از بی ــتفاده از آن باع ــوده و اس نم
ســنگ کیســه صفــرا و کلیــه می شــود به طوری کــه ایــن 
گیــاه را بــه عنــوان یــک راهــکار درمانــی مطمئــن و مؤثــر 
ــه و ســنگ کیســه  ــه ســنگ کلی ــا ب ــارن مبت ــرای بیم ب

صفــرا معرفــی کــرده اســت.
 ترکیبات شیمیایی فیالنتوس نیروری

مطالعــات پژوهشــگران بــر روی ایــن گیــاه نشــان 
ــواص  ــا خ ــادی ب ــات زی ــامل ترکیب ــاه ش ــن گی داده، ای
آنتی اکســیدان ها،  جملــه  از  ســامت،  تقویت کننــده 
لیگناها)یــک نــوع فیتواســتروژن( و تانن ها)یــک دســته 

ــت. ــاب( اس ــش الته ــرای کاه ــود ب ــواد موج از م

 مقدار و طریقه مصرف گیاه فیالنتوس نیروری
بــه منظــور اســتفاده از اثــرات درمانــی ایــن گیــاه، کافــی 
اســت کــه یــک قاشــق غذاخــوری از ایــن گیــاه را درون 
4 لیتــر آب ریختــه و اجــازه دهیــد بــه مــدت 20 دقیقــه 
ــا  ــما ب ــروری ش ــوس نی ــای فیانت ــال چ ــد. ح بجوش
ــا  ــد ســه ت ــاده اســت. می توانی ــاده آم ــت فوق الع خاصی
هشــت لیــوان از آن را روزانــه بنوشــید. بــه منظــور درمــان 
ــوان از  ــی اســت ســه لی ــز، کاف ــرا نی ســنگ کیســه صف

ایــن چــای را بــه مــدت ســه روز بنوشــید.
 عوارض فیالنتوس نیروی

)موارد احتیاطی و منع مصرف(
ــی مصــرف  ــاره ایمن ــی درب ــات کم ــروز، اطاع ــه ام ــا ب ت
طوالنی مــدت مکمل هــای حــاوی عصــاره فیانتــوس 
از  بعضــی  کلــی  طــور  بــه  اســت.  شــده  شــناخته 
ــاه  ــن گی ــاد از ای ــتفاده زی ــه اس ــود دارد ک ــا وج نگرانی ه
ــرات  ــت اث ــن اس ــده از آن، ممک ــه ش ــای تهی و مکمل ه
برخــی از داروها)ماننــد داروهــای مــورد اســتفاده در 
ــد.  ــش ده ــاال( را افزای ــون ب ــار خ ــت و فش ــان دیاب درم

ــه  ــاره ب ــا اش ــروق ب ــب و ع ــص قل متخص
ــی  ــای قلب ــروز بیماری ه ــر در ب ــل خط عوام
ــل  ــن قات ــروزه بزرگتری ــت: ام ــی گف و عروق
ــژه  ــه وی ــی ب ــی و عروق ــاری قلب ــان، بیم زن
عــروق کرونــر  بــا  مرتبــط  بیماری هــای 

ــت. اس
ــکات  ــا مش ــاط ب ــماوات در ارتب ــره س طاه
قلــب و عــروق در زنــان اظهــار داشــت: 
می کردنــد کــه  تصــور  همــه  گذشــته  در 
ــان  ــرگ زن ــل م ــن عام ســرطان ســینه اولی
ــخص  ــروزه مش ــی ام ــت، ول ــان اس در جه
شــده بزرگتریــن قاتــل زنــان، بیمــاری قلبــی 

ــا  ــط ب ــای مرتب ــژه بیماری ه ــی به وی و عروق
ــت.  ــر اس ــروق کرون ع

ــی و  ــکته قلب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه بیماری ه ــزی از جمل مغ
ــزود:  ــی رود، اف ــمار م ــه ش ــر ب ــروق کرون ع
ــد از  ــی 43 درص ــی عروق ــای قلب بیماری ه
کل مرگ هــا و در حــدود نصفــی از مرگ هــا 
ــان  ــه زن ــد ک ــود اختصــاص می ده ــه خ را ب
ــوند  ــامل می ش ــده ای از آن را ش ــش عم بخ
ــا  ــه ب ــن زمین ــان در ای ــرگ زن ــع م و در واق

ــدارد.  ــی ن ــردان تفاوت م
ــه داد:  ــروق ادام ــب و ع ــن متخصــص قل ای

ابتــای زنــان بــه مشــکات قلبــی و عروقــی 
همچــون مــردان بــوده، البتــه زنــان کمتــر در 
ســن قبــل از پنجاه ســالگی دچــار مشــکات 
ــد از  ــواًل بع ــوند و اص ــی می ش ــی عروق قلب
ســن یائســگی بــا ایــن مســئله مواجــه 

هســتند. 
بــه  ابتــا  ســن،  افزایــش  ســماوات، 
ــون  ــار خ ــه وزن، فش ــی، اضاف ــت، چاق دیاب
ــردن  ــتفاده نک ــب و اس ــه نامناس ــاال، تغذی ب
همچنیــن  میوه هــا  و  ســبزی  انــواع  از 
عوامــل خطــر  از  را  دخانیــات  اســتعمال 
عروقــی  و  قلبــی  بیماری هــای  بــروز  در 
ــان  ــته زن ــرد: در گذش ــوان ک ــمرد و عن برش
ــتر  ــرقی بیش ــان ش ــه زن ــبت ب ــی نس غرب
اســتعمال دخانیــات داشــتند؛ ولــی امــروزه 

ایــن قضیــه برعکــس شــده اســت. 

کارشــناس مســئول بیماری هــای قلــب و 
عــروق وزارت بهداشــت نســبت به اســتعمال 
دخانیــات میــان زنــان ایرانــی هشــدار داد و 
گفــت: از آن جایــی کــه زنــان محــور خانــواده 
هســتند، عــاوه بــر اینکــه آســیب بــه آن هــا 

از هــم پاشــیده شــدن خانــواده  ســبب 
از آن هــا  الگوپذیــری  می شــود، تقلیــد و 
نیــز زیــاد اســت، بنابرایــن زنــان بایــد جهــت 
ــی  پیشــگیری از ایــن مســائل، الگــوی خوب

ــواده باشــند.  ــرای اعضــای خان ب
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متخصص قلب و عروق مطرح کرد:

بزرگترین قاتل زنان ایرانی را بشناسید

تازههایپزشکی
راهکار تسکین »گرفتگی گوش« 

در سفرهای هوایی
احســاس درد و یــا گرفتگــی گــوش در طــول پــرواز 
ــه تغییــرات مرتبــط  یــک واکنــش شــایع نســبت ب
بــا ارتفــاع در فشــار هــوای کابیــن هواپیمــا اســت. 
ــوش  ــتاش گ ــه اس ــه لول ــی ب ــوش میان ــوا در گ ه
ــوش  ــه گ ــی را ب ــه بین ــن لول ــود. ای ــل می ش منتق
میانــی متصــل کــرده و بــه بــدن شــما اجــازه 
ــر دو  ــب را در ه ــار مناس ــادل فش ــا تع ــد ت می ده

ــد. ــظ کن ــوش حف ــرف گ ط
در واقــع هــر موقعیتــی کــه در آن ارتفــاع یــا فشــار 
ــرای گــوش مشکل ســاز  هــوا ســریعًا تغییــر کنــد ب
ــت را  ــن حال ــت ای ــن اس ــما ممک ــود. ش ــد ب خواه
ــا شــیرجه  ــر آسانســور ی ــگام ســوار شــدن ب ــه هن ب
ــه کــرده  ــه قســمت های عمیــق اســتخر تجرب زدن ب

باشــید.
می کنــد  توصیــه  آمریــکا  خــواب  ملــی  بنیــاد 
خمیــازه کشــیدن و بلعیــدن در طــول بلندشــدن 
و فرود آمــدن هواپیمــا بــه بــدن بــرای تطبیــق 
بــا تغییــرات فشــار هــوا کمــک می کنــد. شــما 
آدامــس  پــرواز  در حیــن  همچنیــن می توانیــد 

جویــده یــا آب نبــات ســفت بخوریــد.
اگــر مبتــا بــه ســرماخوردگی یــا عفونــت سینوســی 
هســتید، توصیــه می شــود قبــل از پــرواز داروی 

ــد. ــان مصــرف کنی ضداحتق

»بلوبری« موجب بهبود توجه
در کودکان می شود

طبــق نتایــج یــک مطالعــه، خــوردن بلوبــری غنــی از 
فاوونوئیــد می توانــد موجــب بهبــود توجــه و تمرکــز 

در کــودکان مقطــع ابتدایــی شــود. 
در ایــن مطالعــه، گروهــی از کــودکان ۷ تــا ۱0 ســال 
ــا  ــا دارونم ــی ی ــری وحش ــیدنی حــاوی بلوب نوش

ــد. مصــرف کردن
آن هــا از لحــاظ ســرعت و دقــت در انجــام عملکــرد 
ــر مــورد آزمایــش  ــر روی کامپیوت مهــارت اجرایــی ب

قــرار گرفتنــد.
نتیجــه آزمایــش نشــان داد کودکانــی کــه نوشــیدنی 
بلوبــری سرشــار از فاوونوئیــد مصــرف کــرده بودنــد، 
ــریع تری  ــش س ــد واکن ــت ها ۹درص ــام تس در انج

داشــتند.
ــا،  ــگ بریتانی ــز، اســتاد دانشــگاه ریدین ــر ویلیام کل
ــه  ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ــد: »ای ــاره می گوی دراین ب
ــن  ــد چنی ــا می توانن ــم فاوونوئیده ــاهده کردی مش
تأثیــر مثبتــی بــر عملکــرد اجرایــی کــودکان داشــته 

باشــند.«
بلوبری هــای  از  »مــا  می افزایــد:  ادامــه  در  وی 
هســتند  فاوونوئیدهــا  از  وحشــی کــه سرشــار 
اســتفاده کردیــم، ترکیبــی کــه بــه طــور طبیعــی در 
میوه هــا و آبمیوه هــا، ســبزیجات و چــای یافــت 

می شــود.«

تغذیه
بهترین گزینه های غذایی

برای فصل سرما
از ســبزیجاتی کــه بــرگ ســبز دارنــد تــا کــدو تنبــل، 
ــتان و  ــول زمس ــبزیجات در ط ــا و س ــواع میوه ه ان
پاییــز بــه بــازار می آینــد و ارزش اینکــه وارد برنامــه 
ــذای  ــار غ ــد انب ــد. می توانی ــوند را دارن ــی بش غذای

ــد. ــازه کنی ــر از محصــوالت ت خــود را پ
ــه  ــه در طــول فصــل ســرما ب ــی ک ــه غذاهای در ادام
ــم  ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــورد را ب ــان می خ دردت
تــا بتوانیــد از محصــوالت ایــن دو فصــل کمــال 

ــد. ــتفاده را ببری اس
 خرمالو

ــا هــم بســیار خوش طعــم  ــوه نارنجــی زیب ــن می ای
ــادی دارد.  ــیار زی ــذی بس ــواد مغ ــم م ــت و ه اس
فصــل ایــن میــوه از اوایــل پاییــز شــروع می شــود و 
 ،C تــا اوایــل زمســتان ادامــه دارد، حــاوی ویتامیــن
ویتامیــن A و انــواع مختلفــی مــواد معدنــی اســت. 

 به ) به دانه (
ــذی  ــیار مغ ــیرین بس ــر و نیمه ش ــوه معط ــن می ای
اســتفاده  آن  از  نیــز  پخت و پــز  بــرای  و  اســت 
ــر  ــت. اگ ــن C اس ــار از ویتامی ــه سرش ــود. ب می ش
ــزه اش  ــد م ــان نکردی ــوه را امتح ــن می ــال ای تا به ح
چیــزی بیــن گابــی و ســیب اســت. بــه را بــه 
ــه  ــی پخت ــا وقت صــورت خــام نمی شــود خــورد، ام
می شــود بســیار لذیــذ اســت. در طــول پاییــز 

می توانیــد از ایــن میــوه لــذت ببریــد. 
 بروکلی

بروکلــی گزینــه ای بســیار ســالم بــرای اضافــه کــردن 
ــاه از  ــن گی ــت. ای ــان اس ــی پاییزت ــوی غذای ــه من ب
خانــواده کلم هــا سرشــار از ویتامیــن C، فیبــر، 

ــت.  ــیم اس ــوالت و پتاس ــن، ف بتاکاروت
 انار

انــار میــوه ای قــوی در طعــم و مــواد مغــذی اســت. 
بتــی مــوری متخصــص تغذیــه می گویــد: بایــد 
انــار را بــه خاطــر ســطح بــاالی فاوونوئیدهــا و 
پلی فنل هــا ســتود. ایــن میــوه را می تــوان بــه 
آب میوه هــا، اســموتی ها و ســاالد نیــز اضافــه کــرد. 
پوســت قرمــز و ســفت بیــرون انــار نشــان می دهــد 

کــه خــوب رســیده اســت.
 چغندر

ــرف  ــی ح ــه وقت ــت ک ــذی اس ــدر مغ ــدر آنق چغن
نمی تــوان  می آیــد  میــان  بــه  غذاهــا  ســوپر  از 
ســبزی  ایــن  گذشــت.  کنــارش  از  به ســادگی 
دارای  چــون  اســت،  مقــوی  بســیار  ریشــه ای 
ویتامیــن B-6 و مــواد معدنــی نظیــر آهــن و 
منیزیــم اســت. چغنــدر را می توانیــد در ســاالد 
یــا بــه صــورت کبابــی و آب پــز در کنــار دیگــر 

ســبزیجات میــل کنیــد.
 گالبی

ــل  ــاارزش فص ــای ب ــر از میوه ه ــی دیگ ــی یک گاب
پاییــز اســت کــه سرشــار از ویتامیــن C و فیبر ســت. 
هــر وعــده گابــی دارای 5 گــرم فیبــر اســت. گابــی را 

ــه همــراه دارچیــن میــل کنیــد. می توانیــد ب

زیبایی
ترفندهای حجم دهی 
و پرپشت کردن موها

اگــر موهــای شــما کم پشــت و فاقــد حجمــی 
ــند،  ــته باش ــد داش ــت داری ــما دوس ــه ش ــت ک اس
ــا ترفندهــای  ــروز ب ــوس و ناراحــت نباشــید؛ ام مأی
ــًا  ــد شــد کــه مطمئن ــری آشــنا خواهی ســاده و مؤث
ــش حجــم  ــا کمــک به ســزایی در افزای انجــام آن ه
و پرپشــت نشــان دادن موهــا خواهنــد داشــت. 
ــا  ــط ب ــازک بیشــتر مرتب ــار ن ــا ت داشــتن موهایــی ب
ــل  ــری مث ــل دیگ ــا عوام ــت؛ ام ــما اس ــک ش ژنتی
درمان هــای بیــش از انــدازه و ســخت، حالت دهــی  
ــورد  ــه بی م ــب و البت ــب و غری ــبک های عجی و س
ــر  ــب نازک ت ــن موج ــن س ــاال رفت ــا ب ــد ب می توان
درعین حــال  امــا  بشــود.  هــم  موهــا  شــدن 
ترفندهــای زیــادی هــم بــرای بــه کار بــردن و 
تغییــر ظاهــری موهــا وجــود دارد کــه در ادامــه ایــن 

ــوید: ــنا می ش ــا آش ــی از آن ه ــا برخ ــب ب مطل
۱. بــا اســتفاده از سشــوار موهایتــان را خشــک 

ــد. کنی
 ســاده ترین و راحت تریــن کار بــرای حجم دهــی 
بــه موهــا اســتفاده از سشــوار بــرای خشــک کــردن 
مــو اســت. ســرتان را بــه ســمت پاییــن خــم کنیــد 
ــد  ــد و بع ــرار گیرن ــه ق ــکل وارون ــه ش ــا ب ــا موه ت
ــان را خشــک  ــک سشــوار موهایت ــا اســتفاده از ی ب
ــد اســت  ــا کارآم ــه ســاده ام ــک حق ــن ی ــد. ای کنی
چــون باعــث بلنــد شــدن ریشــه موهــا از کــف ســر، 

ــود.  ــا می ش ــدن  آن ه ــک ش ــا خش ــان ب هم زم
۲. استفاده از شامپوهای حجم دهنده 

ــا  ــردن موه ــت ک ــای پرپش ــر از ترفنده ــی دیگ یک
ــوص  ــای مخص ــامپوها و نرم کننده ه ــتفاده از ش اس
ــااًل  ــه احتم ــه ک ــاف آنچ ــت. بر  خ ــی اس حجم ده
از  اســتفاده  بــا  شــامپوها  بهتریــن  شــنیده اید، 
ــا  ــی  ی ــث حجم ده ــبناک باع ــی و چس ــواد روغن م
ــاد کــردن موهــا نخواهنــد شــد؛ بلکــه  ضخیــم و زی
آن هــا طــوری طراحــی شــده اند تــا مــواد شــیمیایی 
ــاده   ــن م ــد؛ بنابرای ــری روی موهــا باقــی بمانن کم ت
ــا ظاهــر آن هــا را  ــد ت ــه ای روی موهــا نمی مان اضاف
کم پشــت و چســبیده بــه ســر نشــان دهــد. هرچــه 
موهــا روشــن تر باشــند، پرپشــت تر هــم دیــده 

می شــوند.
  3. از شامپوهای مخصوص 
موهای خشک استفاده کنید

ــامپوهای  ــتفاده از ش ــر اس ــر دیگ ــک روش مؤث  ی
ــض  ــه مح ــت. ب ــک اس ــای خش ــوص موه مخص
اینکــه موهــا چــرب و روغنــی شــوند، بــه نظــر 
ــی  ــر و تارهای ــه س ــبیده ب ــم، چس ــد کم حج می رس
نــازک دارنــد. بــه جــای اینکــه منتظــر شــوید 
ــردن  ــامپو ک ــه ش ــوند و ب ــرب ش ــان چ ــا موهایت ت
ــرب  ــل از چ ــت قب ــر اس ــد. بهت ــدا کنن ــاج پی احتی
شــدن و در واقــع بــه محــض خشــک کــردن آن هــا 
کمــی شــامپو مخصــوص موهــای خشــک بــه آن ها 
بزنیــد. خاصیــت موجــود در ایــن نــوع از شــامپوها 

باعــث جلوگیــری از چربــی موهــا می شــود.
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  اصل ششم: هدايت به هللا 
ــد را  ــان فرزن ــا رفتارش ــد ب ــد بتوانن ــادر باي ــدر و م پ
ــوا دعــاة  بــه خــداى متعــال راهنمايــى كننــد؛  »كون
ــد  ــنتكم« فرزن ــوا بالس ــم و ال تكون ــاس باعمالك الن
بايــد دين بــاورى پــدر و مــادر را ببينــد، بايــد در 
ــاير  ــاز و س ــد نم ــود، باي ــده ش ــرآن خوان ــه ق خان
عبــادات اجــرا شــود، بايــد اخــاق و روابــط در بيــن 
اعضــاء خانــواده قرآنــى  باشــد، بايــد فرزنــد ببيند كه 
آنچــه بــر خــاف ديــن اســت در خانــواده جايگاهــى 
نــدارد و از طرفــى بايــد ديــن، عبــادت، نمــاز، روزه و 
ســاير دســتورات دينــى بــراى فرزنــدان آســان گرفته 
شــود و عمــل بــه ديــن بــراى آن هــا شــيرين شــود. 

   اصل هفتم:  يارى در كار خير
ــا  ــِن َاعان ــُه والَدْي ــَم الّل ــول الّله)ص(: َرِح ــاَل رس ق

ــا    ــى ِبرِِّهم ــا َعل َوَلَدُهم
ــر  ــى ب ــت اله ــد: »رحم ــول اكرم)ص( فرموده ان رس
پــدر و مــادری بــاد كــه فرزنــد خويــش را در انجــام 

نيكــى و خيــر يــارى نماينــد.«
ــول  ــى از اص ــا، يك ــام خوبى ه ــد در انج ــارى فرزن ي
ــد  ــارت خواه ــارى عب ــن ي ــت اي ــت اس ــم تربي مه
بايــد  اول،  از آمــوزش خوبى هــا در مرتبــه  بــود 
رفتــار خــوب و شايســته و كــردار نيــك و پســنديده 
ــود  ــده مى ش ــه دي ــوزش داد. اينك ــد آم ــه فرزن را ب
ــدان كارهــاى خطــا مى كننــد و باعــث نگرانــى  فرزن
والديــن مى شــوند علتــش ايــن اســت کــه از 
آگاهــى الزم برخــوردار نيســتند. بيشــتر اوقــات بچــه 
ــد كــه ايــن كار درســت نيســت و  و كــودك، نمي دان
ــادر  ــدر و م ــه پ ــن وظيف ــد. اي ــام مي ده آن را انج
ــر  ــد، اگ ــودك بياموزن ــه ك ــا را ب ــه خوبى ه ــت ك اس
خوبى هــا را داشــتند خود به خــود مى داننــد كــه 
هــر كار، هــر ســخن و رفتــار و كــردارى غيــر از آنچــه 
كــه بــه آن ترغيــب شــده اند را نبايــد انجــام دهنــد؛ 
ــت.  ــول نيس ــنديده و قابل قب ــور پس ــه ام ــرا بقي زي
امــا متأســفانه مــا صبــر مى كنيــم تاكودكمــان كارى 
را انجــام بدهــد، خــاف و اشــتباهى را مرتكــب 
شــود، ســپس او را تقبيــح كنيــم و بــا تنــدى، تنبيــه 
و... او را از عملكــرد بــد و ناپســندش آگاه كنيــم 
ــن  ــر اي ــه آخ ــم ك ــؤال نكرده اي ــود س ــز از خ و هرگ
ــت،  كــودك معصــوم از كجــا بدانــد ايــن كار زش

ناپســند و غيرقابل قبــول اســت.
پــس از اصــول مهــم تربيــت ايــن اســت كــه 
والديــن مكلــف هســتند ابتــدا خوبى هــا را بــه 
ــه  ــد ب ــه بع ــد و در مرحل ــوزش دهن ــان آم فرزندش
فرزندشــان در انجــام اعمــال نيــك و كارهــاى خيــر 
كمــك كننــد و آنــان را يــارى برســانند تــا بتواننــد در 

ــوند. ــق ش ــنديده موف ــر و پس ــال خي اعم
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ســامت روانــی به طور کلــی بــرای اطــاق بــه کســی 
بــه کار  مــی رود کــه در ســطح باالیــی از ســازگاری 
و انطبــاق رفتــاری و هیجانــی قــرار دارد، نــه صرفــًا 
ــارت  ــن عب ــت.  ای ــی نیس ــار روان ــه بیم ــی ک کس
و  مهم تریــن  خانــواده  شــنیده اند کــه  همــه  را 
ــن رو  ــاد اجتماعــی اســت و از همی ــن نه ابتدایی تری
ــامت  ــد. س ــت باش ــز اهمی ــیار حائ ــد بس می توان
اســت کــه  موضوعــی  هــم  خانــواده  در  روان 
پراهمیــت  و  چالش برانگیــز  بســیار  می توانــد 

ــود. ــداد ش قلم
یکــی از عوامــل مؤثــر در  شــکل گیری  رفتــار 
فــرد، خانــواده اســت. فضــای خانــه ، نخســتین و 
بادوام تریــن عاملــی اســت کــه در رشــد شــخصیت 
ــوان  ــه می ت ــه ای ک ــذارد. به گون ــر می گ ــراد تأثی اف
گفــت پــدر و مــادر نیرومندتریــن آمــوزگار افــراد در 
زندگــی و آمــوزش خانوادگــی پایدارتریــن آمــوزش 
ــر  ــرای ه ــگاه ب ــن آموزش ــه مهم تری ــط خان و محی
فــرد می باشــد. فرامــوش نکنیــم کــه کــودکان شــما 
پیــش از آنکــه بــه پنــد و انــدرز شــما عمــل کننــد  
رفتــار شــما را الگــو قــرار می دهنــد. نفــوذ والدیــن 

در ایــن موضــوع تنهــا محــدود بــه جنبه هــای 
ــه زندگــی  ــی نیســت. در آشــنا کــردن کــودک ب ارث
جمعــی و فرهنــگ جامعــه ، خانــواده نقــش بســیار 
ــواده  مؤثــری را اجــرا می کنــد. میــزان آگاهــی خان
ــی  ــت اجتماع ــودکان، موقعی ــا ک ــار ب ــرز رفت در ط
ــا،  ــه و باوره ــی آن، اندیش ــت مال ــواده، وضعی خان
آداب و رســوم، ایده آل هــا و آرزوهــای والدیــن، 
ــا  ــم خانواده ه ــراوان دارد. چنانچــه می دانی ــر ف تأثی
ــی،  ــی، دین ــادی، تربیت ــی، اقتص ــه اجتماع در زمین
هنــری و ماننــد این هــا بــا هــم اختاف هایــی 
ــاط  اعضــای  ــرز ارتب ــا ط ــب خانواده ه ــد. ترکی دارن
هــر خانــواده بــا یکدیگــر و جامعــه ای کــه خانــواده 
ــان  ــوارد یکس ــام م ــرد، در تم ــر می ب ــه س در آن ب
نیســت. بنابرایــن تأثیــر خانواده هــا در رفتــار افــراد 
متفــاوت اســت. اغلــب افــراد مبتــا بــه مشــکات 
ناســالم  خانواده هــای  از  شــخصیتی  مختلــف 

برخاســته اند.
ــواده  از ایــن رو تأمیــن بهداشــت روانــی افــراد خان
ســهم به ســزایی در تأمیــن و حفــظ بهداشــت 
ــت روان  ــن بهداش ــدم تأمی ــه دارد و ع روان جامع
ــر پیکــره جامعــه  ــواده آســیب های شــدیدی ب خان

می کنــد. وارد 

 خانواده، مهد سالمت روان
شــخص ســالم کســی اســت کــه از لحــاظ روانــی 
شــاد، از لحــاظ جســمی فعــال، از لحــاظ سیاســی 
آگاه و از لحــاظ فرهنگــی دانســته و رســیده باشــد. 
خانــواده بــه عنــوان کوچک تریــن واحــد اجتماعــی 
کــه شــامل یــک زوج و فرزنــدان اســت و در یــک 
ــد، نخســتین  ــر زندگــی می کنن ــار همدیگ ــه کن خان
پایــگاه اجتماعــی و بهتریــن آموزشــگاه بــرای رشــد، 
آمــوزش و پــرورش، شــکل گیری شــخصیت و 
تکویــن هویــت کــودکان در آینــده اســت. در تمامــی 
کشــورها خانــواده را همــان اصــل اجتماعــی شــدن 
ــواده  ــط خان ــودکان در محی ــد. ک ــودکان می دانن ک
و  آداب  اعمــال، کــردار،  از  بســیاری  می تواننــد 
معاشــرت های خــود را از طریــق فامیــل فرا بگیرنــد. 
ــواده  ــش خان ــورد دان ــخاص، در م ــیاری از اش بس
پیشــبرد،  نحــوه  خانــواده،  تشــکیل  مراحــل  و 
چگونگــی اجــرای کارهــا، مســئولیت پذیری، تعلیــم 
ــوب  ــا را در چارچ ــردن کاره ــردن و نک ــت، ک و تربی
نظــام اســامی نمی داننــد. در صورتــی کــه ســامت 
عاطفــی و روانــی را کــه ریشــه های عمیــق آن 
ــا و  ــزو کاره ــد ج ــا دارد، بای ــب ج ــن و مذه در دی

وظایــف خویــش قــرار دهنــد. زیــرا اســام در ایــن 
قســمت توجــه زیــادی کــرده اســت. ســامت روانی 
کــه جــزو زندگــی اجتماعــی و فــردی هــر کــودک 
در محیــط خانــواده می باشــد، بایــد همــواره رعایــت 
ــودن از  ــد ب ــودن و صحت من ــالم ب ــرا س ــود، زی ش
هــر لحــاظ زمینه ســاز رشــد اندیشــه و شــخصیت 
ــی  ــه معن ــودن ب ــالم ب ــت. س ــده اس ــان در آین آن
داشــتن صحــت خــوب جســمی و داشــتن صحــت 
ــه عبــارت دیگــر احســاس  خــوب روانــی اســت. ب
کامــل خــوب بــودن و توانایــی مقابلــه بــا مشــکات 
روزمــره زندگــی؛ بــدون ناراحتــی یــا پریشــانی زیاد، 
ــردم  ــورمان م ــد. در کش ــان می ده ــامتی را نش س
تعــداد زیــادی را کــه مشــکات روانــی، دارنــد 
می شناســند. بســیاری مــردم خــود می داننــد 
ــن  ــا ای ــی طــرز برخــورد ب ــد ول کــه دچــار تکلیف ان

مشــکات را نمی داننــد.
 سالمت روان و قرآن

قــرآن تأکیــد می کنــد کــه خداونــد آفریــدگار 
ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــای ذات ــک غن ــان از ی انس
ــار  ــواره گرفت ــده هم ــک آفری ــوان ی ــه عن ــان ب انس
فقــر ذاتــی اســت؛ از ایــن رو هــرگاه بــه علــت 
ــان  ــا نش ــر ج ــود را در ه ــاط خ ــن ارتب ــی ای عوامل
ندهــد، آن بخــش بــا اختــال مواجــه خواهــد شــد، 
ــه نیســتی و  ــد کــه ایــن اختــال هیــچ گاه ب هرچن
نابــودی نخواهــد انجامیــد ولــی در زندگــی دنیــوی 

و اخــروی دچــار تنگنــا می شــود.
ــِری  ــْن َأْعــَرَض َعــن ِذکْ خداونــد می فرمایــد: »َو َم
ــاد خــدا  ــکًا« هــر کــس از ی ــًة َضن ــُه َمِعیَش ــِإنَّ َل َف
و ارتبــاط بــا او اعــراض کنــد در زندگــی دچــار 
ــه  ــارت از هم ــا عب ــن تنگن ــد. ای ــد ش ــا خواه تنگن
ــادل  ــت تع ــه انســان را از حال ــواردی می شــود ک م
ــای  ــار بحران ه ــرد و دچ ــرون می ب ــخصیتی بی ش
جســمی و روحــی می کنــد. بنابرایــن تنهــا بــا 
بهره گیــری از توحیــد و یــاد خداســت کــه بهداشــت 
روانــی و تعــادل درونــی و بیرونــی در انســان پدیــد 

خواهــد آمــد.
میــان  تضــاد  مشــکل  راه حــل  مناســب ترین 
جنبه هــای جســمانی و روانــی انســان، ایجــاد 
هماهنگــی میــان آن دو اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
انســان در حــدود شــریعت نیازهــای جســمانی 
ــای  ــه ارض ــا آن ب ــان ب ــد و هم زم ــا کن ــود را ارض خ
نیازهــای روانــی خویــش نیــز بپــردازد. اگــر انســان 
در زندگــی بــه میانــه روی و اعتــدال و دوری از 

انگیزه هــای  ارضــای  در  افــراط  و  زیــاده روی 
جســمانی و روانــی ملتــزم باشــد، ایجــاد هماهنگی 
ــر  ــًا امکان پذی ــم و روح کام ــای جس ــان نیازه می
ــِغ  ــد: »َو اْبَت ــاره می فرمای ــد در این ب ــت. خداون اس
اَر االَْءِخــَرَة َو الَ َتنــَس  ــُه الــدَّ ِفیَمــآ َءاَتیــَک اللَّ
ْنَیــا« در  آنچــه خــدا بــه تــو داده  َنِصیَبــَک ِمــَن الدُّ
ســرای آخــرت را جســت وجو  کــن و بهــره ات را از 

ــن. ــوش مک ــا فرام دنی
ــا برقــراری تعــادل میــان جســم و روح، ماهیــت  ب
انســان بــه طــور حقیقــی و کامــل شــکل می گیــرد. 
تعادل جســم و روح در شــخصیت انســان، نمایانگر 
ــوازن عمومــی اســت. هــر کــس کــه بخواهــد از  ت
ــا  ــه آموزه ه ــد ب ــد بای ــوردار باش ــادل برخ ــن تع ای
ــا  ــه تنه ــرا ن ــد، زی ــرآن توجــه نمای و دســتورهای ق
ــا و  ــه آن آموزه ه ــل ب ــا و عم ــه آن گزاره ه ــان ب ایم
دســتورها موجــب تحقــق بهداشــت روانــی اســت؛ 
بلکــه بهداشــت جســمی بشــر و ســعادت دنیــوی و 

اخــروی او را نیــز فراهــم مــی آورد.
از نظــر قــرآن تعــادل شــخصیتی و شــخصیت 
ــم  ــه جس ــد ک ــل می آی ــی حاص ــار در صورت به هنج
هــر  نیازهــای  و  باشــد  متعــادل  آن  در  روح  و 
ــه دارای  ــانی ک ــود. انس ــا ش ــی ارض ــه خوب ــک ب ی
شــخصیت به هنجــار اســت، بــه جســم و ســامت 
ــای آن  ــد و نیازه ــت می ده ــدی آن اهمی و نیرومن
ــرآورده  ــدس روا داشــته و ب را در حــدود شــرع مق

می ســازد.
ــر محوریــت  از آن جــا کــه بنیــاد اســام و قــرآن ب
توحیــد اســت، تعــادل شــخصیتی و عــدم تعــادل را 
بــر پایــه عقیــده بــه آن ترســیم و تصویــر می کنــد. 
ــوع  ــه ن ــه س ــاس ب ــن اس ــر ای ــردم را ب ــرآن م ق
می کنــد.  دســته بندی  منافــق  و  مؤمــن، کافــر 
بــه نظــر قــرآن مؤمــن کســی اســت کــه از تعــادل 
شــخصیتی برخــوردار اســت و کافــر و منافــق دچــار 
عــدم آن و نابه هنجــار هســتند؛ زیــرا بــه نظــر 
قــرآن کفــر و نفــاق بیماری هایــی هســتند کــه 
می بایســت درمــان شــوند و در حقیقــت ایــن افــراد 
ــا و  ــتند. آموزه ه ــوردار نیس ــی برخ ــن تعادل از چنی
ــادل و  ــاد تع ــتای ایج ــی در راس ــتورهای قرآن دس
درمــان ایــن بیمــاری اســت؛ از ایــن رو قــرآن خــود 
را بــه عنــوان دارو و درمانگــر معرفــی می کنــد: 
ــُدورِ َو ُهــًدی َو َرْحَمــٌة  َمــا ِفــی الصُّ »َو ِشــَفآٌء لِّ
ُل ِمــَن اْلُقــْرَءاِن َمــا ُهــَو ِشــَفآٌء  ْلُمْؤِمِنیــن«؛ »َو ُنَنــزِّ لِّ

ــن.« ْلُمْؤِمِنی ــٌة لِّ َو َرْحَم

بررسی مدرن ترین استراتژی 1400ساله برای سالمت

قرآن، نقشه راهِ سالمت روان
ِّلْمُؤْمِنِین  ِّلُ مَِن الْقُرْءَانِ َما هُوَ ِشفَآءٌ وَ رَحَْمةٌ ل وَ نُنَز
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7 و گردشگری معارف  معارف
حضرت آیت هللا مظاهری:

رفتار خالصانه، دنیا و آخرت 
انسان را آباد می کند

ــد  ــه خداون ــت: خان ــان گف ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
مانــدگار شــد؛ چــون ســازندگان آن خالصانــه بــرای 
ــی اش  ــه در زندگ ــانی ک ــد؛ انس ــدام کردن ــاخت آن اق س
تنهــا بــرای خداونــد کار می کنــد، دنیــا و آخرتــش را آبــاد 

ــت. ــرده اس ک
حضــرت آیــت هللا حســین مظاهــری در جلســه تفســیر 
ــان جــی  ــن)ع( خیاب ــه در مســجد امیرالمؤمنی ــرآن ک ق
ــی تشــکر  ــد از حاجــی واقع ــت: خداون ــزار شــد، گف برگ

می کنــد.
وی در ادامــه تفســیر آیــه صــد و پنجــاه و هشــتم ســوره 
ــْن َشــَعاِئِر  ــْرَوَة ِم ــا َواْلَم َف بقــره کــه می فرمایــد »ِإنَّ الصَّ
ــِه َأْن  ــاَح َعَلْی ــا ُجَن ــَر َف ــَا َأِو اْعَتَم ــجَّ اْلَبْیت ــْن َح ــِه َفَم اللَّ
ــَه َشــاِکٌر َعِلیٌم«،  َع َخْیــًرا َفــِإنَّ اللَّ َف ِبِهَمــا َوَمــْن َتَطــوَّ ــوَّ َیطَّ
افــزود: صفــا و مــروه از شــعائر الهــی هســتند کــه انجــام 
اعمــال مربــوط بــه آن از واجبــات بــزرگ حــج اســت؛ هر 
کــس حــج بــه جــا مــی آورد، الزم اســت ســعی صفــا و 

مــروه داشــته باشــد.
ــه  ــس ب ــر ک ــه داد: ه ــری ادام ــت هللا مظاه ــرت آی حض
فریضــه ســعی صفــا و مــروه عمــل کنــد، مــورد تشــکر 
خداونــد واقــع می شــود کــه برخــورداری از چنیــن مقــام 
ــان  ــا انس ــه عموم ــرا ک ــت دارد؛ چ ــیار اهمی ــی بس واالی
ــد شــاکر  ــه خاطــر نعمت هــای خداون اســت کــه بایــد ب
ــان  ــروه آنچن ــا و م ــعی صف ــی س ــد؛ ول ــد باش خداون
عظمــت دارد کــه بــا انجــام آن خداونــد از حاجــی تشــکر 

می کنــد.
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان تبییــن کــرد: شــأن نــزول 
ــا یــک  ــه ی ــزول یــک آی یعنــی آن عاملــی کــه ســبب ن
ســوره می شــود؛ آیــه شــریفه ای کــه تــاوت کردیــم نیــز 
ــای  ــه معن ــزول ب ــی ایــن شــأن ن ــی دارد؛ ول شــأن نزول
عامــل اصلــی وجــوب ســعی صفــا و مــروه نیســت، بلکه 

ســعی صفــا و مــروه از اعمــال تعبــدی حــج اســت.
حضــرت  خاطرنشــان کــرد:  علمیــه  حــوزه  اســتاد 
ــام ســاره  ــه ن ــی ب ــا دوران کهنســالی از زن ابراهیــم)ع( ت
صاحــب فرزنــد نمی شــدند؛ بــه همیــن ســبب ســاره کــه 
زن متدینــی بــود و فعالیت هــای زیــادی بــرای اعتــای 
ــام   ــه ن ــی ب ــام داد، زن ــم)ع( انج ــرت ابراهی ــن حض دی
ــد  ــم)ع( درآورد؛ بع ــرت ابراهی ــه ازدواج حض ــر را ب هاج
از مدتــی حضــرت ابراهیــم)ع( از  هاجــر صاحــب فرزنــد 
شــد کــه نامــش را اســماعیل)ع( گذاشــتند؛ وقــوع 
ــن  ــت و ای ــاره را برانگیخ ــادت س ــی حس ــن اتفاق چنی
ــه دســتور  ــم)ع( ب مســئله ســبب شــد حضــرت ابراهی
خداونــد،  هاجــر و اســماعیل)ع( را بــه شــهر حجــاز ببــرد.

ــه  ــم)ع( ب ــرت ابراهی ــه حض ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
همــراه  هاجــر و اســماعیل)ع( بــه حجــاز رســیدند، 
حضــرت ابراهیــم)ع( از جانــب خداونــد مأموریــت یافــت 
کــه زن و تنهــا فرزنــدش را در بیابــان خشــک و بــی آب 
ــه  ــردد؛ ب ــودش برگ ــهر خ ــه ش ــد و ب ــا کن ــف ره و عل
همیــن ســبب همســر و فرزنــدش را در کنــار کــوه صفــا 
ــت؛  هاجــر و اســماعیل)ع(  ــا گذاشــت و رف ــروه تنه و م
ــه  ــر ب ــدند؛ هاج ــار ش ــش دچ ــه عط ــی ب ــس از مدت پ
ــرد و  ــل عطــش در دوردســت ســرابی را ماحظــه ک دلی
ــه ســمت آن ســراب حرکــت کــرد و ایــن کار را هفــت  ب
مرتبــه انجــام داد؛ ولــی بعــد از مدتــی معجــزه ای اتفــاق 
ــر پــای حضــرت اســماعیل)ع( آب  ــاد و از زمیــِن زی افت

ــی جــاری شــد. گوارای
ــه از  ــی ک ــرد: آب ــه ک ــری اضاف ــت هللا مظاه ــرت آی حض
ــن  ــماعیل)ع( از زمی ــرت اس ــای حض ــر پاه ــِن زی زمی
جوشــید، ســبب شــد فضــای بســیار خــوش آب و هوایی 
ــاد  ــود؛ ایج ــاد ش ــف ایج ــی آب و عل ــان ب ــک بیاب در ی
ــه ایــن منطقــه کشــانید؛  ــادی را ب ایــن فضــا، مــردم زی
ــا  ــم)ع( ب ــرت ابراهی ــت؛ حض ــادی گذش ــال های زی س
دســتور خداونــد بــه  هاجــر رجــوع و بــا تعجــب ماحظــه 
کــرد فضــای بســیار خــوش آب و هوایــی در ایــن منطقــه 
ــا آمــدن حضــرت ابراهیــم)ع( از  ایجــاد شــده اســت؛ ب
ســوی خداونــد فرمــان ســاخت خانــه خداونــد به شــکل 
ــا همراهــی  ــم)ع( ب ــی صــادر شــد؛ حضــرت ابراهی فعل
فرزنــدش اســماعیل)ع( بــا خــرق عــادت خانــه خداونــد 

ــه شــکل فعلــی ســاخت. را ب
ــات  ــه آی ــتناد ب ــا اس ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
ــرد: حضــرت  ــار ک ــن)ع( اظه ــات معصومی ــرآن و روای ق
ابراهیــم)ع( بــه همــراه همســر و فرزنــدش اعمــال حــج 
را بــه جــای آوردنــد و موعــد قربانــی کــردن فرارســید کــه 
داســتان قربانــی کــردن اســماعیل)ع( روی داد کــه پــدر 
و فرزنــد از ایــن امتحــان بــزرگ خداونــد ســربلند بیــرون 

آمدنــد.

تضعیف عقل، تضعیف اخالق را 
در پی دارد

ــر  ــد ب ــا تأکی ــی، ب ــوم دین ــگر عل ــتی، پژوهش ــراد بهش به
اینکــه اخــاق امــری فرادینــی، انســانی و عقانــی اســت، 
گفــت: هــر چیــزی کــه باعــث تضعیــف عقــل و کاهــش 
منزلــت آن در جامعــه شــود، درنهایــت بــه تضعیــف اخــاق 

ــود. ــر می ش ــز منج نی
بهــراد بهشــتی، پژوهشــگر علــوم دینــی، بــا بیــان رابطــه و 
نســبت میــان دیــن و اخــاق، اظهــار کــرد: دیــن و اخــاق 
دو مقولــه جــدا از هــم هســتند. دیــن مبتنــی بــر وحــی و 
ــدا  ــا خ ــاط ب ــق ارتب ــاء از طری ــه انبی ــت ک ــی اس آموزه های

ــد. ــت می کنن دریاف
ــف در رابطــه  ــای مختل ــه وجــود دیدگاه ه ــا اشــاره ب وی ب
ــن و  ــه حس ــل ب ــه قائ ــیعه و معتزل ــت: ش ــاق گف ــا اخ ب
قبــح ذاتــی بــوده و معتقدنــد اخــاق مقولــه ای خودبنیــاد 
و جــدای از دیــن اســت؛ یعنــی انســان صرف نظــر از 
وحــی، خــود قــادر بــه تشــخیص خــوب و بــد یــک فعــل 
ــی  ــه لحــاظ عقل ــدگاه ب ــن دی ــع ای ــوده و درواق ــر ب ــا ام ی

پذیرفتنی تــر اســت.
ــن و  ــان دی ــادی می ــط زی ــه رواب ــان اینک ــا بی ــتی ب بهش
اخــاق وجــود دارد، افــزود: یکــی از مهم تریــن روابــط 
میــان ایــن دو ایــن اســت کــه دیــن می توانــد پشــتوانه ای 
قــوی بــرای اخــاق باشــد. اگــر اخــاق را مقولــه ای صرفــا 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــانی ک ــداد کس ــم، تع ــر بگیری ــی در نظ عقل
عقلــی و اندیشــه ای قائــل بــه حســن و قبــح ذاتــی اشــیاء 
ــه  ــاد نیســت؛ اینجاســت ک ــدان زی ــا باشــند، چن و رفتاره
ــع دارد،  ــراد و جوام ــر اف ــه ب ــری ک ــاظ تأثی ــه لح ــن ب دی

ــد. ــاق باش ــرای اخ ــوی ب ــتوانه ای ق ــد پش می توان

گردشگری

کویر مرنجاب آران و بیدگل 
ساماندهی موقت می شود

ــی،  ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
ــان  ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــده  ــه آین ــرف دو هفت ــاب ظ ــر مرنج ــت: کوی گف
ــت  ــی دریاف ــی متول ــکاری شــرکت تعاون ــا هم ب

ورودیــه مرنجــاب ســاماندهی می شــود.
بررســی  نشســت  در  یارمحمدیــان  محســن 
مشــکات مرنجــاب با فعــاالن گردشــگری آران و 
بیــدگل در اکوکمــپ ســتاره شــب های کویــر ایــن 
شهرســتان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه حــوادث 
ناگــوار تصــادف و واژگونــی خــودرو در جــاده 
منتهــی بــه کویــر مرنجــاب ضــروری بــود کــه در 
طرحــی فــوری اصــاح جــاده، ارائــه راهنمایــی و 
توجیــه بیشــتر گردشــگران در ورودیــه و اســتقرار 
نیروهــای امــدادی در دســتورکار شــرکت تعاونــی 
ــن  ــه ای ــرد ک ــرار بگی ــه ق ــت ورودی ــی دریاف متول

مهــم در حــال انجــام اســت.
ــی،  ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
ــان  ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
بیــان کــرد: موقعیــت جــاده مرنجــاب اصــا 
قابــل قبــول نیســت و بایــد ایــن جــاده بــه  
عنــوان جــاده گردشــگری یــا روســتایی تعریــف 
شــود کــه ایــن مهــم در حــال پیگیــری و رایزنــی 

ــت. ــا وزارت راه اس ب
یارمحمدیــان  شــایعات مبنــی بــر واگــذاری 
ــه  ــدگل ب ــاب آران و بی ــه مرنج ــت منطق مدیری
ــراز داشــت:  ــی خــاص را رد کــرد و اب یــک تعاون
منطقــه مرنجــاب در قبــال ارائــه طرح هــای 

می شــود. واگــذار  گردشــگری 
ــا  ــاب را از اولویت ه ــر مرنج ــاماندهی کوی وی س
و دغدغه هــای مســئوالن گردشــگری اســتان 
اصفهــان برشــمرد و گفــت: تاکنــون 15 بــار بــرای 
بررســی مشــکات مرنجــاب بــه شهرســتان 
آران و بیــدگل ســفر کردیــم و چهــار گــروه ملــی 
ــه  ــن منطق ــکات ای ــردن مش ــرف ک ــت برط جه

ــزار شــده اســت. برگ
ــی،  ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
ــان  ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
تصریــح کــرد: امنیــت جســمی، روحــی و روانــی 
گردشــگران کویــر مرنجــاب بایــد در اولویــت 
اســتقرار  آن  از  بعــد  و  بگیــرد  قــرار  طرح هــا 
ــی  ــای انتظام ــداد، نیروه ــس، ام ــگاه اورژان پای
ارائــه  بــا  اقامتگاه هــای متعــدد  و همچنیــن 

ــود. ــام ش ــات انج خدم
بــه گــزارش تســنیم جــاده مرنجــاب بــا بیــش از 
ــی و دارای  ــل خاک ــورت کام ــه  ص ــر ب 55 کیلومت
ــته 16  ــه گذش ــوده و هفت ــاک ب ــای خطرن پیچ ه
ــت  ــی دچــار مصدومی ــره واژگون ــج فق ــر در پن نف
ــام  ــم اع ــم وخی ــر ه ــک نف ــه حــال ی شــدند ک

شــده اســت.

ساباط های یزد
ــارز شهرســازی محله هــای  یکــی از ویژگی هــای ب
قدیــم یــزد، کوچه هــا و گذرهــای سرپوشــیده 
ــه مــی  ــه آن هــا »ســاباط« گفت آن هســتند کــه ب
ــن  ــدف از طراحــی و اجــرای ســاباط ای شــود. ه
اســت کــه انســان گرمــازده کویــر را دمــی در زیــر 
ســایه خــود، از تابــش خورشــید در امــان نگهــدارد.
ســاباط در لغــت بــه معنــای راهــرو، داالن و 
ســقفی اســت کــه بــر روی کوچه هــا و معابــر 

می شــود. ســاخته 
در  را  جوانــب  تمــام  نه تنهــا  یــزدی  معمــاران 
ســاخت داخــل خانــه مــد نظــر داشــته اند، بلکــه 
در ســاخت کوچــه هــم بــا توجــه بــه نیازهــا 
و شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی مــردم منطقــه، 
ــی را در نظــر  ــب توجه ــده و جال ــای ارزن ویژگی ه

داشــته اند.
ــارز محله هــای قدیمــی در  ــات ب یکــی از خصوصی
ــزد، کوچه هــا و گذرگاه هــای سرپوشــیده  اســتان ی

آن بــه نــام »ســاباط« اســت.
معمــاری  ویژگی هــای  از  )ســابات(  ســاباط ها 
هســتند.  و کویــری  زیســت بوم های گرمســیر 
یکــی از کارکردهــای ســاباط پدیــد آوردن ســایه و 

ــت. ــذران اس ــرای رهگ ــک ب ــی خن جایگاه
ــودن در  ــیده ب ــه پوش ــبب نیم ــه س ــازه ب ــن س ای
تابســتان بــه پدیــد آمــدن کــوران هــوا می انجامــد 
کــه هــوای درون ســاباط را از بیــرون آن خنک تــر 
در  بــودن  پوشــیده  نیمــه  همیــن  می کنــد. 
ــر شــدن هــوای درون ســاباط  ــه گرم ت زمســتان ب

از بیــرون آن می انجامــد. 
ســاباطها همچنیــن مایــه یکپارچگــی و اســتواری 
بــه آن هــا در  خانه هــای کنارشــان هســتند و 
ــار  ــده از فش ــای پدیدآم ــر نیروه ــداری در براب پای

ســازه کمــک می کننــد.
دارای  بن بســت کــه  کوچه هــای  از  برخــی  در 
کوچــه  ورودی  قســمت  در  اســت،  ســاباط 
کــه  اســت  می شــده  گذاشــته  محکــم  دری 
افزایــش  بــرای  ایــن گونــه فضاهــا کــه  بــه 
ــد«  ــوده، »دربن ــر ب ــه مؤث ــاکنان کوچ ــت س امنی
ــی  ــوار زندگ ــد خان ــد چن ــر دربن ــد. در ه  می گوین

می کردند.
نحــوه اســتقرار ســاباط ها بــه گونــه ای اســت 
ــود در  ــت خ ــیر حرک ــاده در مس ــان پی ــه انس ک
یــک توالــی مناســب در فضــای ســایه قــرار 
می گیــرد. در خیلــی از ســاباط ها ورودی چنــد 
خانــه مجتمــع شــده اســت کــه از نظــر افزایــش 
حــس همســایگی و همبســتگی محلــه ای حائــز 

ــت. ــت اس اهمی
ــای  ــا وزش باده ــل ب ــیله ای در تقاب ــاباط وس س
پشــت بام  معمــوال  هســت.  نیــز  موســمی 
ســاباط ها مــورد اســتفاده واحدهــای همجــوار 
قــرار می گیــرد کــه در برخــی از آن هــا بــه صــورت 
اتاقــی مشــرف بــه کوچــه جلوه گــر می شــود.
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ــن  ــد 20 فروردی ــی متول ــماعیل میرفخر رجای اس
1343 تهــران و ســاکن اصفهــان و دارای مــدرک 
ــارم دبســتان در ســال های  ــم اســت. از چه دیپل
55-1354 بــه همــراه خانــواده بــه اصفهــان 

آمــده و در ایــن شــهر ســاکن شــده اســت.
در  کودکــی  »از  می گویــد:  میرفخررجایــی 
خانــواده ای بــزرگ شــدم کــه بــا چــرم و کارهــای 
در حرفــه  پــدرم  داشــتیم.  چرمــی ســروکار 
ــرد و  ــت می ک ــی فعالی ــرم صنعت ــوالت چ محص
امــا مــن از ســال 70 کم کــم بــه جنبــه هنــری کار 
ــه ســاخت کیــف  ــد شــدم و ب ــا چــرم عاقه من ب
و کفــش و لبــاس بــه  شــیوه هنــری و دســت دوز 

ــم.« پرداخت
او ادامــه می دهــد: »زمانــی بــرای آمــوزش نــزد 
ــه   ــا ایشــان ب ــم؛ ام اســتاد خوشــنویس زاده رفت
ــرش  ــه پس ــوزش را ب ــن، آم ــت س ــت کهول عل
محــول کــرد و خوشــنویس زاده پســر هــم مــن 
را نپذیرفــت. درنهایــت بــا همــکاری غامحســین 
ــم.« ــردن روی چــرم تبحــر یافت ــارخ در کار ک آق

 خلق آثار هنری بی نظیر 
با عنوان معرق چرم

ــه  ــی ب ــن در جوان ــت م ــد: »فعالی وی می افزای
دوخــت لباس هــای چــرم محــدود می شــد. 
انجــام  دیــدن  آمــوزش  بــدون  را  کار  ایــن 
ــای  ــای ســرد ســال، لباس ه ــی دادم. در روزه م
چرمــی اعــم از کــت و کاپشــن، فــروش خوبــی 
ــاز  ــا آغ ــا ب ــن لباس ه ــروش ای ــا ف ــت؛ ام داش

ــید.  ــدودی می رس ــداد مح ــه تع ــا ب ــل گرم فص
بیــکاری روزهــای گــرم ســال، به  ویــژه  تابســتان 
باعــث شــد تــا فکــر جدیــدی بــه ذهنــم خطــور 
ــاب و  ــد کت ــف و جل ــد، کی ــت کمربن ــد. دوخ کن
ــم  ــاس ه ــن اجن ــروش ای ــلحه. ف ــش اس روک
وابســته بــه فصــل و موقعیــت خاصــی در ســال 

ــود.  نب
ــد،  ــامل کمربن ــال ها، ش ــن در آن س ــای م کاره
جلیقــه، کوســن و ســِت دامــن و کاپشــن، جلــد 
ــود.  ــف و کفــش ب ــگ و کی ــو، فشــنگ، تفن چاق
ــه نفیــس قــرآن  ــد جعب ــر این هــا، تولی عــاوه ب
ــودش را  ــازار خ ــم ب ــرم ه ــاب از چ ــد کت و جل

ــت.« داش
ــام  ــک ن ــه ی ــتاد را ب ــا اس ــت خرده چرم ه دوخ
بــرای کاری می رســاند کــه تــا بــه حــال شــخصی 
قــادر بــه انجــام آن نبــوده اســت؛ معرق  چــرم. او 
ایــن نــام را در مراجعــه بــه اداره صنایــع  دســتی 
ــس  ــد و از آن پ ــام می کن ــان اع ــتان اصفه اس
ــرق  ــوان مع ــا عن ــر ب ــری بی نظی ــار هن ــد آث تولی

ــاز می شــود.  چــرم توســط او آغ
 هنر سوخت و  معرق چرم 

منحصر به ایران است 
»معــرق چــرم«، نوعــی تزئیــن چندتکــه ای 
قطعــات  آن  در  اســت کــه  بــا چــرم  اشــیا 
ــه ای  ــرح از الی ــمت بندی های ط ــا قس ــق ب مطاب
ــده می شــوند. ایــن  ــار هــم چی هم ضخامــت، کن
ابــداع توســط ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
بــه ثبــت رســیده و همچنیــن نشــان اصالــت از 

ــت. ــرده اس ــت ک ــکو« را دریاف »یونس

»ایــن  می گویــد:  این بــاره  در  هنرمنــد  ایــن 
رشــته هنــری یــک رشــته جدیــد اســت و 
شــخصا چنــد ســال اســت کــه مشــغول  بــه  کار 
ــداع  ــن اب ــت ای ــا ثب ــتم و ب ــوزه هس ــن ح در ای
اکنــون ایــن هنــر جــزو رشــته های صنایــع 
ــوز در بیــن  دســتی محســوب می شــود؛ امــا هن
ــن،  ــروز م ــه ام ــت؛ دغدغ ــناخته اس ــردم ناش م
ــه عامــه مــردم کشــورم  شناســاندن ایــن هنــر ب

ــت. اس
نکتــه شــایان ذکــر اینکــه هنــر ســوخت و معــرق 
ــط  ــرا توس ــت؛ زی ــران اس ــه ای ــر ب ــرم منحص چ
ــدارد  ــی ن ــچ رقیب ــده و  هی ــداع ش ــا اب ــود م خ
ــر در  ــن هن ــه ای ــبیه ب ــی ش ــی محصوالت و حت

ــدارد.« ــود ن ــف وج ــورهای مختل کش
 طرح هایی الهام گرفته 

از نقاشی و معماری اصفهان
ــان،  ــی کــه اصفه  وی ادامــه می دهــد: »از آنجای
ــن  ــده مهم تری ــر و دربردارن ــگ و هن ــد فرهن مه
آثــار جــاودان معمــاری اســامی و آثــار تاریخــی 
ــن  ــه از ای ــن الهام گرفت ــار م ــت، آث ــب اس بی رقی
ــه در آن  ــه کار رفت ــی ب ــاری و نقاش ــا، معم هنره
اســت؛ امــا بــرای تولیــد محصــوالت تولیدشــده 
بــا هنــر معــرق  چــرم، نظــر مشــتری و کاربــردی 
بــودن محصــول در درجــه اول اهمیــت قــرار 

دارد.«
 مددجویان زندان
فرزندان من هستند 

اصلــی  »فعالیــت  می گویــد:  میرفخررجایــی 
ــه 100 نفــر از مددجویــان  مــن اکنــون آمــوزش ب
ــان در یــک کارگاه  ــدان مرکــزی اســتان اصفه زن
600 متــری  اســت. مــن احســاس می کنــم 
ــتند و در  ــن هس ــدان م ــان فرزن ــن مددجوی ای
محیــط کار رابطــه ای صمیمانــه بیــن مــن و آن هــا 
برقــرار اســت. در حــال حاضــر کار معــرق چــرم 
ــورت  ــه  ص ــان ب ــدان اصفه ــان زن ــن مددجوی بی

تخصصــی انجــام می شــود.«
 نمایشگاه ها و دریافت نشان اصالت 

یونسکو سال 2012
شــرکت  بســیاری  جمعــی  نمایشــگاه  »در 
ــال  ــم س ــی ه ــگاهی اختصاص ــرده ام. نمایش ک
ــتم و  ــران داش ــی ته ــراث فرهنگ ــته در می گذش
ــت یونســکو ســال 2012 را دریافــت  نشــان اصال
کــردم. در نمایشــگاه هایی کــه شــرکت کــرده ام، 
بیــش از 40 محصــول از انــواع میــز کنســول 
و آیینــه، میــز وســط، جلــد قــرآن و کتــاب، 

ــا  رحــل، صندلــی و اشــیاء کاربــردی متناســب ب
ــته ام.  ــش گذاش ــه نمای ــزل را ب ــیون من دکوراس
صــادرات ایــن محصــوالت بــه شــهرهای مشــهد، 

تهــران و تبریــز انجــام می شــود.«
 بهترین نوع چرم

تولیدات داخل است
»اقلیــم مــا بــه گونــه ای اســت کــه بهتریــن نــوع 
پوســت را بــرای تهیــه چــرم داریــم؛ حتــی ترکیــه 
ــد. چــرم  و پاکســتان چــرم خــام از مــا می خرن
ــدات داخــل اســت؛  ــا بیشــتر از تولی مصرفــی م
بــه  را می خریــم و ســپس  نیمه ســاز  چــرم 
ــیار  ــرم بس ــم؛ واردات چ ــگ می کنی ــواه رن دلخ

ــدک اســت.« ان
 راه های تشخیص چرم 

طبیعی از مصنوعی
ــم  ــای مه ــی از روش ه ــوی چــرم، یک »جــای م
تشــخیص چــرم طبیعــی از چــرم مصنوعــی 
اســت. در چــرم طبیعــی شــکل موهــا در جاهــای 
مختلــف بــدن بســیار متفــاوت اســت؛ امــا چــرم 

ــت.  ــت اس ــکل و یکدس ــی یک ش مصنوع
از  طبیعــی  چــرم  تشــخیص  دیگــر  روش 
ــوی چــرم اســت. چــرم مصنوعــی  مصنوعــی، ب
بــوی خاصــی نــدارد؛ بــوی مــواد نفتــی یــا 
ــی چــرم طبیعــی  ــوی پاســتیک می دهــد؛ ول ب
حتــی اگــر دباغــی  شــده باشــد بــاز بــوی خــاص 

می دهــد.« را  خــودش 
 مشکالت موجود 

در صنایع دستی اصفهان 
صنایــع  حــوزه  در  مشــکات  میرفخررجایــی 

می کنــد: بیــان  چنیــن  را  دســتی 
ــتی  ــع دس ــدات صنای ــازار و تولی ــی ب - یکنواخت
ــدان و  ــط هنرمن ــراری توس ــای تک ــد کاره و تولی

ــودن آن  ــردی نب کارب
مثــل  قدیمــی  هنرهــای  رفتــن  بیــن  از   -
ــی ــری و طاکوب ــی، فوالدگ ــه، زری باف پاپیه ماش

ــط  ــتی توس ــع دس ــازار صنای ــدن ب ــرل نش - کنت
ــه  ــازار ب ــا شــدن ب ــردان و ره مســئوالن و دولتم

حــال خــود 
- وابســتگی بســیاری از هنرمنــدان و صنعتگــران 

بــه دولــت و رشــد و پیشــرفت نکــردن آن هــا 
ــدان  ــرای هنرمن ــات و تســهیات ب ــود امکان - نب

ــه و ...( )نداشــتن بیم
و  رایــگان  داخلــی  نمایشــگاه های  نبــود   -
نمایشــگاه های  بــودن  زمانبــر  و  هزینه بــر 

خارجــی

- رکــود بــازار داخلــی بــه دلیل شــرایط نامناســب 
اقتصــادی حاکم 

صنایــع  در  و گردشــگر  بازدیدکننــده  نبــود   -
دســتی 

ــع  ــا در صنای ــطح آموزش ه ــودن س ــن ب - پایی
ســازمان های  نداشــتن  نظــارت  و  دســتی 

آموزش هــا بــر  مربوطــه 
- ناآشــنایی تولیدکننــدگان صنایــع دســتی و 

ــا ــادرات کااله ــا ص ــدان ب هنرمن
- وجــود مشــکاتی در زمینــه نمایشــگاه های 
ــور  ــی کش ــان خارج ــا زب ــنایی ب ــی: ناآش خارج
ــا  ــنایی ب ــا، ناآش ــتن قرارداده ــرای بس ــر ب مدنظ
ســایق و فرهنــگ کشــور مدنظــر و کاالهــای 

ــا ــاز آن ه ــورد نی م
 راهکارها برای حل

مشکالت صنایع دستی 
میــر فخررجایــی نــوآوری در هنــر، حمایــت 
برپایــی  فــروش،  بخــش  بازاریابــی  و 
تســهیل  و  بیشــتر  داخلــی  نمایشــگاه های 
دربــاره  مطالعاتــی  خارجــی،  نمایشــگاه های 
ســایق  و فرهنــگ کشــورهای دیگــر و کاالهــای 
مــورد نیــاز آن هــا توســط ســازمان صنایع دســتی 
کشــور، احیــای دوبــاره هنرهــای قدیمــی و 
نظــارت بــر رونــد تولیــد و فــروش صنایع دســتی 
ــن تســهیات و  توســط مســئوالن، در نظــر گرفت
امکانــات بیشــتر بــرای هنرمنــدان از جملــه بیمــه 
ــرای حــل  ــا ب ــن راهکاره ــدان را از مهم تری هنرمن

مشــکات در صنایــع دســتی می دانــد. 
 عالقه و دلبستگی
شرط اصلی موفقیت

هنرجویــان عاقه منــد بــه ایــن رشــته بایــد 
ــراز و  ــاده ف ــود را آم ــند و خ ــور باش ــی صب خیل
ــردن در  ــرا کارک ــد؛ زی ــن راه کنن ــیب های ای نش
ایــن هنــر ســختی های خــاص خــودش را دارد. 
بهتریــن توصیــه مــن ایــن  اســت کــه از انــرژی 
داشــته  نــوآوری  و  برنــد  بهــره  جوانی شــان 

ــند. باش
ــر  ــدارد؛ اگ ــا ن ــکاری معن ــا بی ــن اص ــر م از نظ
در هــر کاری اســتمرار باشــد، نتیجــه خوبــی 
ــم  ــه مه ــا نکت ــود؛ ام ــل می ش ــا حاص ــم قطع ه
ــز شــرط  ــه کار نی ــی عاقــه و دلبســتگی ب و اصل

ــت.  ــت اس ــی موفقی اصل
ــوز در ابتــدای راه هســتم.  مــن معتقــدم کــه هن
آرزویــم ایــن اســت کــه هنــر معــرق  چــرم بعــد از 

مــن متوقــف نشــود.  

گفت وگوی کیمیای وطن با اسماعیل میرفخررجایی، هنرمندی بی نظیر در معرق چرم:

هنر سوخت و معرق چرم منحصر به ایران است 
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اســتاد حــوزه علــوم اســامی دانشــگاهیان عنــوان کــرد: 
جایــز بــودن شــرط   بندی در تیرانــدازی و ســوارکاری 
بــا اســب یــا شــتر یــا هــر حیــوان ســم دار دیگــری بــر 

ــذارد. ــه می گ ــام صح ــگاه اس ــت ورزش از ن اهمی
ــامی  ــوم اس ــوزه عل ــتاد ح ــنی راد، اس ــن محس محس
ــی  ــزاری بین الملل ــا خبرگ ــو ب ــگاهیان، در گفت وگ دانش
قــرآن )ایکنــا( اظهــار کــرد: ســامت جســمانی و روانــی 
ــر  ــا یکدیگ ــتقیمی ب ــا مس ــه کام ــام رابط ــد اس از دی
دارنــد و روح همــواره متاثــر از آن بــوده و در ایــن مــورد 
ــم  ــب می کن ــن تعج ــد: »م ــی)ع( می فرمای ــام عل ام

ــالم دارد.« ــه جســم س حســود چگون
وی در ادامــه گفــت: حتــی قــرآن کــه شــاید مــا انتظــار 
بیــان چنیــن موضوعاتــی را در آن نداشــته باشــیم، 
بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد؛ زمانــی کــه حضــرت 

ــران خــود بحــث ازدواج را مطــرح  ــا دخت شــعیب)ع( ب
کردنــد، حضــرت موســی)ع( بــه دلیــل قــدرت و نیرویی 

ــی شــدند. ــه ایشــان معرف ــه داشــتند، ب ک
ــدی حضــرت  ــه تنومن ــم ب ــرآن کری ــه داد: در ق وی ادام
موســی)ع( اشــاره شــده کــه در جنــگ بــا قبایــل 
ســبطیان و قبطیــان بــا مشــتی بــر آنــان پیــروز گشــت.
ــر  ــت ورزش در منظ ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــنی راد ب محس
اســام، تصریــح کــرد: جایــز بــودن شــرط  بندی در 
ــر  ــا ه ــتر ی ــا ش ــب ی ــا اس ــوارکاری ب ــدازی و س تیران
ــگاه  ــت ورزش از ن ــر اهمی ــری ب ــم دار دیگ ــوان س حی

می گــذارد. اســام صحــه 
وی افــزود: وجــود ورزش در عمــل و زندگــی اهــل بیــت 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــای ارزش آن اس ــز گوی ــام نی علیهم الس
ــی  ــابقات ورزش ــیاری از مس ــرم)ص( در بس ــر اک پیامب
ــد و حضــرت  ــا داور مســابقه بودن ــد ی شــرکت می کردن
علــی)ع( کــه در مســابقات کشــتی خــود شــرکت 

می کردنــد.
اســتاد حــوزه علــوم اســامی دانشــگاهیان خاطرنشــان 
از هــم گســیختگی و  از علــل اصلــی  کــرد: یکــی 
آشــفتگی افــکار انســان، ضعــف بنیــه جســمی اســت؛ 

طبیعتــا جســم های ضعیــف بــه دلیــل کمبودهــا و 
آشــفته  افــکاری  ضعــف،  از  ناشــی  خســتگی های 
دارنــد و قطعــا ایــن از هــم گســیختگی روی اراده و 
ــا  ــر بدن ه ــی دارد؛ اگ ــر منف اعتمادبه نفــس انســان تاثی
نیــروی الزم را داشــته باشــند، ایــن آشــفتگی ها تبدیــل 

ــوند. ــخصیتی می ش ــات ش ــری و ثب ــم فک ــه نظ ب
ــده در  ــای انجام ش ــرد: فعالیت ه ــان ک ــنی راد بی محس
زمینــه ورزش ایــده آل نبــوده و افــکار مســئوالن کشــور بــا 

ورزش فاصلــه زیــادی دارد.
وی در پایــان افــزود: مبنــای هــر موفقیتــی تفکــر، 
تخیــل )پــردازش آن در خیــال(، عــزم و تصمیم گیــری 
اســت؛ پــس اصــول اصلــی هــر کاری تفکــر اســت؛ بــا 
ــت و  ــن اس ــزی غیرممک ــت چی ــار موفقی ــرات بیم تفک

ــدن ســالم اســت. ــا تفکــر ســالم در ب قطع

اهمیت ورزش در قرآن

دریاچه الغرک
ــن  ــتانی و همچنی ــع و کوهس ــه ای مرتف ــدار از دریاچ ــرای دی ب
ــی  ــی ول ــوه مشــهور ســالدران، راهــی طوالن ــه ک ــه قل ــود ب صع
بســیار زیبــا در میــان مراتــع و دشــت های حاصلخیــز را از 
شــهرکرد تــا سورشــجان و از آنجــا تــا بــه فارســان پشــت ســر 
داریــد. زمانــی کــه در زیــر آســمان نیمه ابــری، بــا هوایــی بســیار 
ــزرگ ســالدران  ــرأس ب ــه ســوی خط ال خنــک و گاه ســرد رو ب
در حرکــت هســتید، یــک آن فکــر دیــدار عشــایر منطقــه شــما را 

ــذارد. ــود وانمی گ ــه خ ب
در جــاده ای آســفالته بــه ســوی شــمال، از فارســان می گذریــد 
و در صبــح دل انگیــز اردیبهشــت ماه بــه آبــادی زیبــای فیل آبــاد 
و ســپس باباحیــدر کــه محــل اســکان عشــایر بهدارونــد اســت 
ــا طــی  ــرگان و ســپس ب ــاد بی ــه نصیرآب می رســید. از اینجــا ب
چندیــن کیلومتــر بــه قلعــه حیدرآبــاد می رســید کــه دورنمــای 
خط الــرأس برفــدار ســالدران بــه خوبــی در ســمت غــرب دیــده 
می شــود. بــا ادامــه جــاده آســفالته بــه ســوی شــمال، بــه دو 
راهــی موســوم بــه قلعــه گــردو رســیده، از ایــن نقطــه در جــاده  

ــد.  ــرار می گیری شوســه ق
ــه  ــوم ب ــادی موس ــه آب ــوب ب ــمت جن ــه س ــی ب ــس از دقایق پ
ــت  ــان دش ــک در دام ــادی کوچ ــن آب ــید. ای ــیری می رس موس
وســیع و سرســبزی قــرار دارد. بــوی خــاک بــاران خــورده 
و بــوی بهــار بــا تمامــی قــدرت و شــکوهش بــه مشــام 
می رســد. در انتهــای ایــن دشــت و در ســمت کــوه ســالدران بــا 
تکه برف هــای کوچــک و بــزرگ دیــده می شــود کــه زیبایــی دو 

ــه بخشــیده اســت. ــه منطق ــی ب چندان
ــادر  ــی چ ــع زیبای ــار مرت ــده در کن ــارج ش ــادی خ ــی از آب اندک
ــانید.  ــح برس ــه صب ــکان ب ــن م ــرد را در ای ــب س ــد و ش بزنی
ــواب  ــح زود از خ ــیری صب ــه موس ــایر منطق ــی عش ــا راهنمای ب
برخاســته، پــس از جمــع و جــور کــردن وســایل بــا مقــدار کمــی 
راهپیمایــی بــه ســمت غــرب بــه راه مالــرو پاکــوب مشــخصی 

می رســید.
ــم  ــک و نی ــس از ی ــیری پ ــت موس ــه دش ــور از میان ــا عب  ب
ســاعت بــه ابتــدای شــیب ســینه کش ماننــدی می رســید کــه 
ــا  ــرو ب ــرار دارد. در راه مال ــی ق ــوب آن دره کوچک در ســمت جن
ــه  ــوید؛ از دامن ــک می ش ــاد وارد دره کوچ ــای زی ــچ و خم ه پی

تپــه مجــاورش بــه تدریــج ارتفــاع می گیریــد. قلــه کــوه زرآب 
بــه ارتفــاع 3625 متــر در ســمت راســت شــما دیــده می شــود. 
گام بــه گام بــه گردنــه موســوم بــه کــوه کلــک نزدیک می شــوید 
و پــس از یــک ســاعت بــر فــراز آن قــرار می گیریــد. درســت در 
ــای شــما، بیــن دو کــوه کلــک و زرآب برفچــال بزرگــی  ــر پ زی
قــرار دارد و کمــی پایین تــر دریاچــه بســیار زیبــای الغــرک کــه از 
ذوب بــرف بــه وجــود آمــده در منتهــای وســعت بــه رنــگ آبــی 
ــاه شــما  ــده می شــود. فقــط یــک سراشــیبی کوت یکدســت دی
ــرف در دو  ــی از ب ــای بزرگ ــاند. تکه ه ــدای آن می رس ــه ابت را ب
طــرف آب دریاچــه هنــوز موجــود اســت و تــا پایــان اردیبهشــت 
و خردادمــاه باقــی خواهــد مانــد و بــه دریاچــه زیبــای الغــرک 
جــال خواهــد بخشــید. ایــن دریاچــه کــه بــه صورت مســتطیل 
کشــیده ای در چالــه ای بــزرگ قــرار گرفتــه و اطــراف آن را 
ســینه کش هایی بــا سراشــیبی مایــم پوشــانده، از ســمت 
ــردش  ــاعت گ ــدد. دو س ــالدران می پیون ــه س ــه قل ــوب ب جن
ــه  ــودی ســاده ب ــی صع ــال جنوب ــه و از روی ی ــون دریاچ پیرام
ــاره  قلــه 3621 متــری ســالدران زمــان شــما را می گیــرد و دوب

در کنــار دریاچــه قــرار داریــد. 

#دیدنی_ها

ــالروز ورود  ــر و س ــاه صف ــاز م ــا آغ ــان ب ــاله همزم همه س
ــن  ــون، آیی ــد ملع ــه شــهر شــام و کاخ یزی ــا ب اســرای کرب
ــان از  ــار کرم ــن کاروان در روســتای ده زی ــت ای ســنتی حرک

ــود. ــزار می ش ــرود برگ ــش چت ــع بخ تواب
مدیــر اجرایــی هیئــت تعزیه خوانــی حضــرت ابوالفضــل )ع( 
ــاله  ــر س ــم ه ــن مراس ــت: ای ــار داش ــار اظه ــتای ده زی روس
ــتقبال  ــده و اس ــزار ش ــته برگ ــال های گذش ــکوه تر از س باش
خواهــران نیــز کــه شــبیه اســرای کربــا لبــاس می پوشــند، 

بیشــتر می شــود.
وی هــدف از راه انــدازی ایــن کاروان را زنــده نگهداشــتن 
ــان  ــورا بی ــت عاش ــهداء)ع( و نهض ــرت سیدالش ــام حض قی
کــرد و گفــت: ایــن کاروان می توانــد بازگوکننــده  روایــت ورود 

ــه شــهر شــام باشــد. ــا ب ــه  اســرای کرب مظلومان
اینکــه اجــرای هنرمندانــه و  بیــان  بــا  انکوتــی  ثــارهللا 
شــبیه خوانی بــه  عنــوان یــک هنــر عاشــورایی تاثیــر مهمــی 

در تبییــن لحظــه بــه لحظــه وقایــع عاشــورا دارد، خاطرنشــان 
ــس  ــود لم ــاهده می ش ــم مش ــن مراس ــه در ای ــرد: آنچ ک
نزدیــک واقعــه و صحنه هــای عاشوراســت کــه توســط 
مخاطبــان تعزیــه درک می شــود و تاثیرگــذاری عمیقــی دارد.

ــل  ــد فاص ــا از ح ــرای کرب ــن اس ــزود: کاروان نمادی وی اف
شــهرهای کاظم آبــاد و چتــرود، منطقــه زیارتــی »شــاه 
مــردان« حرکــت می کنــد و بــا طــی مســیر حــدود 5 
کیلومتــری در میــان اســتقبال عــزاداران حســینی وارد 

می شــود. ده زیــار  روســتای 
مدیــر اجرایــی هیئــت تعزیه خوانــی حضــرت ابوالفضــل )ع( 
ــه  ــس از ورود کاروان ب ــرد: پ ــح ک ــار تصری ــتای ده زی روس
ــتای  ــل)ع( روس ــرت ابوالفض ــفای حض ــقاخانه و دارالش س
ــان  ــط مداح ــی توس ــزاداری و نوحه خوان ــم ع ــار، مراس ده زی
اهــل  بیــت)ع( و تعزیه خوانــان برگــزار و ســپس نمــاز 

ــود. ــه می ش ــا اقام ــرب و عش ــت مغ جماع

در تفســیر نــور می خوانیــم: مســلمانان بایــد همــواره در 
باشــند. توطئه گــران  کمیــن 

تفسیر نور:
1- پــس از طــى همــه  مراحــِل دعــوت، اســتدالل و پیمــان 
ــد،  ــه و دشــمنى کردن ــم توطئ ــاز ه ــر مشــرکان ب  بســتن، اگ
ــل  ــد؛ مث ــتفاده کنی ــیوه ها اس ــه  ش ــان از هم ــراى سرکوبش ب
ــوا،  ــره. »َفاْقُتُل ــتن و محاص ــن، راه بس ــیر گرفت ــتن، اس کش

ــُروا« ــْم، ُأْحِص ُخُذوُه
2- هــم قاطعیــت الزم اســت، هــم نرمــش. »َفاْقُتُلــوا  

ــوا« َفَخلُّ
3- آزادى مذهــب آســمانى آرى، امــا انحــراف فکــرى و 
ــوا  ــی نیســت. »َفاْقُتُل ــل و انســانیت، تحمل کردن ســقوط عق

ــْم« ــُث َوَجْدُتُموُه ــرِِکیَن َحْی اْلُمْش
ــد همــواره در کمیــن توطئه گــران باشــند.  4- مســلمانان بای

»َو اْقُعــُدوا َلُهــْم کُلَّ َمْرَصــٍد«

5- تشــکیات اطاعاتــى مســلمانان بایــد چنــان باشــد کــه 
ــته  ــر داش ــر نظ ــا زی ــارج از مرزه ــران را در خ ــى توطئه گ حت

ــٍد« باشــند. »کُلَّ َمْرَص
6- بــراى ســرکوبى دشــمنان توطئه گــر، مرزهــا و تمــام 
ــْم کُلَّ َمْرَصــٍد« ــُدوا َلُه راه هــاى نفــوذ را کنتــرل کنیــم.»َو اْقُع

7- توبــه را حتــى هنــگام جنــگ هــم بپذیریــد؛ چــون اســام 
دیــن ســماحت و بزرگــوارى اســت، نــه عقده گشــایى و 

ــوا« ــِإْن تاُب ــوا .... َف ــام. »َفاْقُتُل انتق
ــل،  ــه  بى عم ــد. از توب ــل باش ــا عم ــراه ب ــد هم ــه بای 8- توب

ــوا ...« ــوا َو َأقاُم ــِإْن تاُب ــم. »َف ــب نخوری فری
9- توبــه از شــرک، ایمــان اســت و نشــانه  توبــه واقعــى، نمــاز 

ــاَة ...« و زکات اســت. »تاُبــوا َو َأقاُمــوا الصَّ
ــه شــعائر  ــه کســى که ب 10- نمــاز، در رأس عبادت هاســت. ب
ــد.  ــرض نکنی ــذارد، تع ــرام مى گ ــاز و زکات( احت ــى )نم دین

ــوا َســِبیَلُهمْ « ــاَة ... َفَخلُّ ــوا الصَّ »َأقاُم

 آیین سنتی حرکت نمادین کاروان اسرای کربال 
در ده زیار کرمان برگزار می شود

درس هایی از قرآن

مسلمانان باید همواره در کمین توطئه گران باشند



اطالعرسانی8
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

شــماره  رای   موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
 1396/2/6 مــورخ   139660302026001887
تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  و 
ــدانگ  ــمی شش ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــماره 13748  ــاک ش ــت  پ ــه تح ــاب خان یکب
ــی  واقــع  مفــروزی از  4 فرعــی از  15182 اصل
مالکیــت   در  اصفهــان   ثبــت   5 بخــش  در 
ــرج  ــد ف ــامی فرزن ــره  جدیداالس ــم طاه خان
ــد  ــی  فاق ــده ثبت ــد  و پرون ــتقر گردی ــه مس ال
ســابقه تحدیــد حــدود میباشــد  لــذا بــه اســتناد  
ــر  و  ــوق الذک ــون ف ــاده 13 قان ــل  م تبصــره ذی
ــک  ــد حــدود  مل ــک تحدی ــق  تقاضــای مال طب
 1396/8/20 مورخــه  شــنبه  روز  در  مرقــوم  
ســاعت 8 صبــح  در محــل شــروع  و بــه عمــل 
خواهــد آمــد  و بــه موجــب ایــن آگهــی  بــه کلیه 
ــا در  مالکیــن و مجاوریــن  اعــام مــی گــردد ت
ــد و  روز و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابن
اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق  مــاده 
20  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم صــورت 
ــا 30 روز  ــط  ت ــدود و فق ــد  ح ــس  تحدی مجل
پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض طبــق مــاده 
ــخ  ــد  از تاری ــت بای ــون ثب ــه قان ــن نام 86 آئی
ــک  ــرف ی ــن اداره  ظ ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت تس
مــاه  دادخواســت  خــود را بــه مرجــع ذیصــاح 
قضائــی تســلیم  و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  
را اخــذ  و بــه ایــن واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  
ــا نماینــده  در غیــر اینصــورت  متقاضــی ثبــت ی
قانونــی  وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  
ــت  ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع
را دریافــت  و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  
اعتــراض  بــه  توجــه   بــدون  ثبــت   اداره  و 
ــه  ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت  عملی
الــف   96/7/27م  انتشــار  تاریــخ   . میدهــد 
ــت اســناد و امــاک  ــه ثب 22953رئیــس منطق

ــی  ــان ایروان ــمال اصفه ش

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106794500848

ــده 9609986794500352 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم  تاریــخ   960352  : شــعبه  بایگانــی 
96/7/16مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی 
ــی  ــد عل ــد محم ــی  فرزن ــیری گورت : احمدبش
تاریــخ حضــور1396/9/19  المــکان  مجهــول 
خ  اص  محــل حضــور   17 ســاعت  یکشــنبه 
ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه 
ــاک 57  ــا پ ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ نیل
تاریــخ حضــور 1396/9/19  ســاعت حضــور 
: 17 در خصــوص دعــوی حســین مهــدوی و 
شــرکت ســینا فــرآور اســپادانا بــه طرفیــت شــما 
ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
مجتمــع    15 شــعبه  دفتــر   22653 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  یــک  شــماره 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106794800996

ــماره  ــده 9609986794800022 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960022  : شــعبه  بایگانــی 

96 /7 /16
 : حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــی مجه ــر  گوتحوقان منوچه
حضــور1396/9/20 ســاعت حضــور 17:30محــل 
ــاب  ــه ارب ــت ال ــجاد – خ آی ــور اص خ س حض
ــب ســاختمان  ــور جن ــی پ ــروی مدرســه نیل روب
صبــا پــاک 57 تاریــخ حضــور 1396/9/20 
ســاعت حضــور : 17:30 در خصــوص دعوی اکبر 
ــه طرفیــت شــما  ــد بقولــی زاده ب رضائــی و فری
ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
م الف 22687 

یــک  شــماره  مجتمــع    18 شــعبه  دفتــر 
اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106797200728

ــماره  ــده 9609986797200581 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960581  : شــعبه  بایگانــی 

96 /7 /17
 : حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــر مجه ــری ف ــب عام حبی
حضور1396/9/4ســاعت 15:30محــل حضــور 
ــروی  ــاب روب ــه ارب ــت ال اص خ ســجاد – خ آی
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا 
ــاعت  ــور 1396/9/4  س ــخ حض ــاک 57 تاری پ
ــون  ــوی همای ــوص دع ــور : 15:30 در خص حض
میرزایــی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 

م الف 22655 
یــک  شــماره  مجتمــع    42 شــعبه  دفتــر 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106797200730

ــده 9609986797200387 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم  تاریــخ   960387  : شــعبه  بایگانــی 

96/7/17
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : طالــب 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــدرت مجه ــد ق ــدری فرزن ب
حضــور1396/9/4 ســاعت 16محــل حضــور 
ــروی  ــاب روب ــه ارب ــت ال اص خ ســجاد – خ آی
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پاک 
ــور  ــاعت حض ــور 1396/9/4 س ــخ حض 57 تاری
ماهرانــی  مهــدی  دعــوی  در خصــوص   16  :
برزانــی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
ــر ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه  ف

دفتــر شــعبه 42   22661 الــف  م   .  شــوید 
مجتمــع  شــماره یــک شهرســتان اصفهــان 

آگهی حصر وراثت
شــماره  شناســنامه  بــه  عابــد  رضــا  آقــای 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1250546761
درخواســت  شــورا  ایــن  از   585/96 کاســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان اصغــر عابــد بــه شــماره 
شناســنامه 214 در تاریــخ 1396/1/14 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه  ــه رقی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــادی فرزن ــادی باقرآب ابوزیدآب
ش.ش 325 مــادر، لیــا آخونــدی لتحــری 
فرزنــد عبــاس بــه ش.ش 397 همســر، مهســا 
ــا  ــه ش.ش 47007، رض ــر ب ــد اصغ ــد فرزن عاب
ــه ش.ش 1250546761،  ــد اصغــر ب ــد فرزن عاب
ش.ش  بــه  اصغــر  فرزنــد  عابــد  خشــایار 

1250320542، فرزنــدان متوفــی والغیــر.
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

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

ــور ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش
952/ م الف

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــر ب ــای محســن منتظ آق
کاســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1027
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   862/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان علــی محمــد منتظــر بــه شــماره 
شناســنامه 1149 در تاریــخ 1396/7/1 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه صدیقــه 
خانــم صــدوری فــرد کاشــانی فرزنــد ســید 
ــه ش.ش 81 همســر، محســن منتظــر  ــی ب تق
فرزنــد علــی محمــد بــه ش.ش 1027، مرجــان 
منتظــر فرزنــد علــی محمــد بــه ش.ش 2، احمد 
ــه ش.ش 177،  ــد ب ــی محم ــد عل ــر فرزن منتظ
محمــود منتظــر فرزنــد علــی محمــد بــه ش.ش 
ــه  ــد علــی محمــد ب 133، احســان منتظــر فرزن
ش.ش 390، مریــم منتظــر فرزنــد علــی محمــد 

ــدان. ــه ش.ش 495، فرزن ب
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه  ششــم ش ــی ش قاض

ــور ــه حســین پ کاشــان، فاطم
1393/ م الف

  
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده کاســه 960279ش39  در خصــوص 
خواهــان اکبــر طاهــری دادخواســتی مبنــی 
طرفیــت  بــه  ســند     انتقــال  بــه  برالــزام 
عبدالعزیــز   -2 هاشــمی  محمداصحــاب 
شــجرات  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز 96/8/30  ســاعت  18/15 عصــر 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس خواه
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات دادرســی مدن
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکا  مجتم چه
شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
ــعبه 39   ــر ش ــف دفت ــماره: 22688م ال شد.ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960469 خواهــان  در خصــوص پرون
ســعیدفاحتی پاییــن دروازه دادخواســتی مبنی 
ــت حســین مکتوبیــان   برمطالبــه    بــه طرفی
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــورخ 96/8/30 ســاعت 5/30 عصــر  ..........  م
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس خواه
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات دادرســی مدن
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکا  مجتم چه
شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: 22659م الــف دفتــر شــعبه 29  

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 11 960920ش  پرونــده کاســه  خصــوص  در 
خواهــان مهنــاز هواکشــیان دادخواســتی مبنــی 
برمطالبــه    بــه طرفیــت محمدباقــر بابایــی 
ســودانی  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی برای 
روز 96/9/8  ســاعت  12/30تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ  رســیدگی ب
ــارراه وکا  مجتمــع  شــیخ صــدوق شــمالی چه

ــاف    ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــد شد.شــماره: 22665م  مقتضــی اتخــاذ خواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 11  ش ــر ش ــف دفت ال

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960862 شــعبه 
ــی  ــی یوســفی دادخواســتی مبن ــان عل 5 خواه
برانتقــال ســند رســمی یــک دســتگاه خــودروی  
13-323ب14  ایــران  پــاک  بــه  زانتیــا  
بانضمــام  مطلــق خســارات قانونــی    بــه 
طرفیــت فیــروز بختیــاری  تقدیــم نمــوده و 
ــرای روز ســه شــنبه   مــورخ  وقــت رســیدگی ب
ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت 8 صب 1396/9/14 س
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ  رســیدگی ب
ــارراه وکا  مجتمــع  شــیخ صــدوق شــمالی چه
شــهدای مدافــع طبقــه 2 شــعبه 5  حــرم 
شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: 22713م الــف دفتــر شــعبه 5  

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960582 خواهــان 
غزالــه  وکالــت  بــا  حســینی  ســید  روانــد 
هوشــمندان دادخواســتی مبنــی برمطالبــه چــک 
ــان  ــا اروری ــان و رض ــرا ارمودی ــت زه ــه طرفی ب
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز         
مــورخ 96/9/12 ســاعت 8/30 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــتی 8165756441  ــد پس ــاک 57 ک ــا – پ صب
ــعبه 13  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 22729/م 
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 شــورای حــل 

ــان ــاف اصفه اخت

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   960210 پرونــده  کاســه 

تاریــخ..............  9609976795600684
و ششــم  بیســت  شــعبه  رســیدگی  مرجــع 

اختــاف حــل  شــورای 
ــان   ــانی اصفه ــوقی  نش ــر ش ــی س ــان عل خواه
ــده  ــاک 4   خوان ــه 53 پ ــاد کوچ ــر دام خ می
المــکان   تقــی حســامی   مجهــول  محمــد 
ــس  ــکار : پ ــال  گردش ــه انتق ــزام ب ــته ال خواس
ــت آن  ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون از ارج
بکاســه  فــوق و طــی تشــریفات قانونــی  و اخذ 
ــم  ــورا خت ــی ش ــا  قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع رس
ــد . رای قاضــی شــورا   ــه صــدور رای مــی نمای ب
در خصــوص دعــوی علــی ســر شــوقی  بطرفیت 
آقــای محمــد تقــی حســامی  بــه خواســته الزام 
ــر اســناد رســمی  و  ــه حضــور دردفات ــده ب خوان
ــواری  ــودروی  س ــتگاه  خ ــند یکدس ــال س انتق
ــی 43- ــه شــماره انتظام ــدل 1370 ب ــپ م جی

684ط11 بــه انضمــام هزینــه دادرســی مقــوم به 
50000000 ریــال بــه شــرح دادخواســت و ضمائــم 
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی ب تقدیم
ماحظــه مبایعــه نامــه  مــورخ 96/2/12و احــراز 
رابطــه قــراردادی فــی مابیــن طرفیــن و پاســخ 
مــورخ   1413/6/11684 شــماره  اســتعام  
ــور  11 اصفهــان  و او از  96/3/30  پلیــس راه
مالکیــت  خوانــده  و اینکــه خوانــده  بــا وصــف 
ابــاغ قانونــی  در جلســه دادرســی حاضر نشــده  
ــورا  ــذا ش ــت ل ــاورذده اس ــل نی ــی بعم و دفاع
دعــوی خواهــان را ثابــت تشــخیص و مســتندا 
بــه مــواد 198و519 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی   قانــون  10و219و222  ومــواد  مدنــی  
حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه الــزام در 
دفاتــر اســناد رســمی وانتقــال ســند یکدســتگاه 
خــودروی  ســواری جیــپ  صحــرا مــدل 1370 
بــه شــماره انتظامــی 43-684ط11 و پرداخــت 
ــه دادرســی در حــق  ــت هزین ــغ 855000 باب مبل
خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد ریــا صــادره 
ــاغ  ــس از اب ــدت 20 روز پ ــرف م ــی و ظ غیاب
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از مــدت 
ــم  ــد نظــر خواهــی در محاک ــل تجدی 20 روز قاب
ــود م الــف 22668  حقوقــی اصفهــان خواهــد ب

قاضی شعبه 26 حوزه قضایی اصفهان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده 95-1373 ش ــه پرون کاس

تاریــخ96/4/13  479
مرجــع رســیدگی شــعبه 53 حقوقــی  شــورای 

حــل اختــاف
خواهــان ســعید نریمانــی   نشــانی اصفهــان  خ 
نیکبخــت  مجتمــع دیبــا طبقــه پاییــن    خوانــده 
کریــم طاهــری - مجهــول المــکان 2- شــرکت 
تولیــدی آجــرا آرا    اص خ هشــت بهشــت  
شــرقی حــد فاصــل ملــک و نشــاط ســاختمان 
زمــرد طبقــه اول   خواســته مطالبــه وجــه 
چــک بــه مبلــغ 60000000 ریــال بانضمــام مطلــق 

ــی   گردشــکار : پــس از ارجــاع  خســارات قانون
ــه   ــت آن بکاس ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ــده ب پرون
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا  قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
ــوص  ــورا  در خص ــی ش ــد . رای قاض ــی نمای م
دعــوی آقــای ســعید نریمانــی فــر زنــد حســن 
بــه طرفیــت آقــای  کریــم طاهــری 2- شــرکت 
تولیــد آجــر آرا بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک 
بــه مبلــغ 60000000 ریــال بانضمــام  مطلــق 
خســارات قانونــی  بــا عنایــت بــه اینکــه دارنــده 
چــک در گواهــی عــدم برگشــت شــخص ثالــث  
ــذاری   ــت واگ ــه ای باب ــده  و ادل ــی گردی معرف
حــق و حقــوق  متعلــق بــه چــک  از ســوی 
نامبــرده  بــه خواهــان پرونــده ارائــه نشــده  لــذا 
خواهــان  دردعــوی مطروحــه ذی نفــع بــه نظــر 
نمــی رســد وشــورا بــه اســتناد بنــد 10 مــاده 84 
ــوی  ــرار رد دع ــی ق ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
ــرف  ــردد رای صــادره  ظ ــی گ ــام م صــادر و اع
مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد 
نظــر خواهــی در دادگاههــای عمومــی و حقوقــی  

ــف 22724 ــان مــی باشــد . م ال اصفه
قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 53 حــوزه 

قضایــی اصفهــان 
 

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   960051 پرونــده  کاســه 

 9609976795700789
مــورخ 96/5/29مرجــع رســیدگی شــعبه 27 

ــاف ــل اخت ــورای ح ــی  ش حقوق
خواهــان جــواد شایســته خــرد ف محمــود    
ش  کوچــه  فروغــی  خ  اصفهــان   نشــانی 
عاقمنــدان بن ســپهر 7 پ 19 واحــد2    خوانده 
ــه شــیرانی ف علیرضــا  مجهــول المــکان  ریحان
خواســته مطالبــه  بــه مبلــغ 79882972 ریــال 
بابــت ضمانــت از خوانــده بــه انضمــام خســارات 
قانونــی    گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ایــن شــعبه  و ثبــت آن بکاســه  فــوق و طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی  و اخ ــریفات قانون تش
ــام  ــم رســیدگی را اع اعضــا  قاضــی شــورا خت
ــه صــدور رای مــی  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی و ب
نمایــد . رای قاضــی شــورا  در خصــوص دعــوی 
جــواد شایســته خــرد فرزنــد محمــود  بــه 
طرفیــت ریحانــه  شــیرانی فرزنــد  علیرضــا بــه 
خواســته  مطالبــه مبلــغ 79882973 ریــال 
بابــت انجــام  ضمانــت  از خوانــده  توســط  
خواهــان کــه طبــق گواهــی بانــک صــادرات  
ــد   ــام  تعه ــدم انج ــل ع ــان  بدلی ــعبه اصفه ش
خوانــده بــه پرداخــت اقســاط  وام خــودرو  
مبالــغ  مذکــور  از حســاب خواهان کســر گردیده 
اســت  فلــذا بــا عنایــت به ضمائــم  دادخواســت  
تقدیمــی خواهــان  و اســتعام واصلــه  از ســوی  
ــه  ــر ب ــان  و نظ ــعبه اصفه ــادرات  ش ــک ص بان
ــن در  ــاغ قانوی ــف اب ــا وص ــده ب ــه  خوان اینک
ــه ای   ــده و الیح ــر نش ــی  حاض ــه دادرس جلس
ــورا  ــت  ش ــوده اس ــم ننم ــود تقدی ــاع از خ دردف
دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صحــت دانســته 
بــه مــواد 198و519و522 قانــون  و مســتندا 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
 79882972 مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده 
پرداخــت  و  خواســته   اصــل  بابــت  ریــال 
ــه دادرســی و  ــت هزین ــال باب ــغ 2102070 ری مبل
خســارتتاخیرتادیه  از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  
)95/9/30 لغایــت  زمــان اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان  صــادر و اعــام مــی نمایــد  رای صادره 
غیابــی  بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز پس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی  درایــن شــعبه و بیســت 
روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
درمحاکــم عمومــی  حقوقــی اصفهــان مــی 
ــن  ــرار تامی ــت ق ــوص درخواس ــد ودر خص باش
خواســته  خواهــان نظــر بــه عــدم ...... خســارت  
ــل  ــه تبصــره ذی ــی  خواهــان  مســتند ب احتمال
مــاده 108 ق . آ. د . م قــرار رد دعــوی خواهــان 
ــف 22723  ــردد . م ال ــی گ ــام م ــادر و اع ص

 قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 27حــوزه 
قضایــی اصفهــان 

دادنامه 
کاســه پرونــده 95-1329 شــماره دادنامــه 

 9609976794700109 :
مرجــع  رســیدگی شــعبه 17 حقوقــی  شــورای 

حــل اختــاف
خواهــان فرهــاد رحمانیــان      نشــانی اصفهــان  
خ فروغــی خ شــهید عاقمنــدان بــن بســت 
ســپهر پ 19 طبقــه دوم خوانــده امیــن شــیرانی   
مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه     گردشــکار 
ــعبه  و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
ثبــت آن بکاســه  فــوق و طــی تشــریفات 
قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا  قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح 
ــد . رای  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب ــر مب زی
ــان  قاضــی شــورا  در خصــوص خواســته خواه
ــیرانی   ــن ش ــت امی ــه طرفی ــان ب ــا رحمانی فره
 21886374 وجــه   مطالبــه  خواســته   بــه 
مبلــغ  خوانــده  وام  ضمانــت  بابــت   ریــال 
21886374 ریــال برداشــت شــده اســت  و 
بــا توجــه بــه عــدم حضــور  خوانــده  در جلســه 
ــورا  ــذا ش ــی  ل ــاغ قانون ــم  اب رســیدگی  علیرغ
ــه صحــت  تلقــی  ــرون ب دعــوی مطروحــه رامق
ــواد 198و 519و522 ق آ د م   ــه م ــتندا  ب و مس
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب / حک
مبلــغ 21886374 ریــال بابــت اصــل خواســته  
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 660000  ری ــت مبل و پرداخ
تاریــخ  از  دادرســی و خســارت تاخیرتادیــه  
95/9/30 در حــق خواهــان  صــادر و اعــام مــی 
نمایــد  رای صــادره غیابــی  بــوده و ظــرف مــدت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی  
ــل  ــس از آن قاب ــت روز پ ــعبه و بیس ــن ش درای

عمومــی   درمحاکــم  خواهــی  نظــر  تجدیــد 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد ودر خصــوص 
ــادر  و  ــته  را ص ــن خواس ــرار تامی ــت ق درخواس
اعــام مــی دارد قــرار صــادره نیــز ظــرف بیســت 
ــد نظــر خواهــی   ــل تجدی ــاغ قاب ــس از اب روز پ
شهرســتان  حقوقــی  و  عمومــی  محاکــم  در 

ــف 22722  ــد.. م ال ــی باش ــان م اصفه
 قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 17 حــوزه  

قضایــی اصفهــان 

دادنامه 
کاســه پرونــده 960538 شــماره دادنامــه : 

96/7/17 مــورخ   9609976794102559
ــورای  ــی  ش ــعبه 11 حقوق ــیدگی ش ــع رس مرج

ــاف ــل اخت ح
نشــانی  زاده      یعقــوب  مجیــد  خواهــان 
اصفهــان   خ امــام خمینــی  شــهر ک کوثــر  
خوانــده   6 واحــد   48 نوربلــوک  مجتمــع 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــی   مجه ــین رضای حس
مطالبــه خســارت ناشــی از تصــادف   گردشــکار 
ــعبه  و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
ثبــت آن بکاســه  فــوق و طــی تشــریفات 
قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا  قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا  در خص ــی ش رای قاض
مجیــد  یعقــوب زاده فرزنــد رضــا بطرفیــت آقای 
ــه خســارت  ــی بخواســته  مطالب حســین  رضای
وارده بــه خــودرو  و افــت خــواب  خــودرو  طبــق 
نظریــه کار شــناس رســمی  دادگســتری  و 
کروکــی فرعــی و اظهــارات  خواهــان  در جلســه 
رســیدگی  مــورخ 96/7/2 مبنــی براینکــه در 
ــکان   ــودرو پی ــاری  خ ــال ج ــاه س ــن م فروردی
ــا  ــران 48  ب ــی 217ب47 ای ــه شــماره انتظام ب
ــی   ــه شــماره انتظام ــد  ب ــب پرای خــودرو اینجان
759ج 24 ایــران 53  برخــورد  ومتــواری گردیــد  
و مطالبــه خســارت وارده  بــه خــودرو و افــت و 
خــواب  خــودرو بــه مبلــغ 6300000 ریــال طبــق 
نظریــه کارشناســی  را مــی نمایــد  و همچنیــن 
عــدم حضــور خوانــده  در جلســه رســیدگی   بــا 
ــه  ــال الیح ــدم ارس ــی و ع ــاغ قانون ــف اب وص
دفاعیــه لــذا شــورا باتوجــه جمیــع جهــات  
ــه صحــت  ــده دعــوی خواهــان رامقــرون ب پرون
دانســته و باســتناد مــواد 198و519و522 قانــون 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــال )  ــغ 6300000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــزار ری ــیصد ه ــون و س ــش میلی ش
اصــل خواســته وپرداخــت مبلــغ 1347500ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی نشــر آگهــی و پرداخــت 
ــی  ــه کارشناس ــت هزین ــال باب ــغ 1500000 ری مبل
و پرداخــت خســارت تاخیرتادیــه    از تاریــخ 
تقدیــم 96/2/14 لغایــت  زمــان اجــرای حکــم 
ــد   ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان  ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی  بــوده و ظــرف مــدت بیســت 
ــل واخواهــی  و ظــرف  و  ــاغ قاب روز پــس از اب
ــد نظــر  ــل تجدی ــاغ  قاب بیســت روز پــس از اب
خواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مــدت 
واخواهــی  ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی و 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد . م الــف 22741 
 11 شــعبه  اختــاف  حــل  شــورای  قاضــی   

اصفهــان  قضایــی 

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960097 پرونــده  کاســه 
96/7/18 مــورخ   9609976793502295:

ــورای  ــی  ش ــعبه 5 حقوق ــیدگی ش ــع رس مرج
ــاف ــل اخت ح

ــی       ــه جوزدان ــید قلع ــا س ــد رض ــان احم ¬خواه
ومهدیــه   محلــه  اصفهــان   کهنــدژ  نشــانی 
ــد  ــزل احم ــه من ــر کوچ ــان  آخ ــه 3 آب مدرس
رضــا ســیدقلعه خوانــده ســمیه شــمس کوپائــی    
ــال  ــه انتق ــزام  ب ــته ال ــکان خواس ــول الم مجه
ــس  ــکار : پ ــراه    گردش ــن هم ــط تلف ــند خ س
ــت آن  ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون از ارج
بکاســه  فــوق و طــی تشــریفات قانونــی  و 
ــورا  ــی ش ــا  قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای قاضــی 
ــا   ــای احمدرض ــوی آق ــوص دع ــورا  در خص ش
ــمیه  ــم س ــت خان ــی بطرفی ــه جوزدان ــید قلع س
شــمس کوپائــی  بخواســته  الــزام  خوانــده 
ــه انتقــال ســند یــک خــط تلفــن همــراه اول   ب
ــه  ــام  هزین ــماره 09133049359 بانضم ــه ش ب
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی  بــا توجــه 
ــت   ــرح دادخواس ــده  و ش ــات پرون ــه محتوی ب
جلســه  در  خواهــان  اظهــارات  و  تقدیمــی 
مــورخ 96/3/29 مبنــی براینکــه حــدود  دو 
ســال قبــل  خــط تلفــن همــراه بــا شــماره ذکــر 
ــداری  ــده  خری شــده در دادخواســت  را از خوان
ــکان  ــر م ــودم  و ایشــان ازآدرس خــود تغیی نم
نمــوده و جهــت انتقــال ســند خــط مــورد نظــر  
اقدامــی ننمــوده اســت  و همچنین عــدم حضور 
خوانــده  در جلســه رســیدگی  بــا وصــف  ابــاغ 
قانونــی  و عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه  درمقابل  
ــده   ــه عمــل آم ــان  و اســتعام  ب ــوی خواه دع
ــده را  ــت خوان ــه مالکی ــرات  ک ــرکت مخاب از ش
ــه  ــهود  تعرف ــهادت ش ــد  وش ــی نمای ــراز م اح
شــده خواهــان  لذاشــورا دعــوی مطروحــه 
ــتناد  ــه اس ــته  و ب ــت دانس ــر  وارد و ثاب را بنظ
مــواد 10و219و220و221 قانــون مدنــی و 198و 
ــر  ــم ب ــی حک ــن دادرســی  مدن ــون آئی 519 قان
ــط  ــند خ ــال  س ــه انتق ــده  ب ــت  خوان محکومی
ــه شــماره 09133049359  تلفــن همــراه  اول ب
بنــام خواهــان و پرداخــت مبلــغ 255000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی وهزینــه نشــر آگهــی  در 
حــق خواهــان   صــادر و اعــام مــی نمایــد  رای 
ــت  ــدت بیس ــرف م ــوده و ظ ــی  ب ــادره غیاب ص

ــل واخواهــی  و ظــرف  و  ــاغ قاب روز پــس از اب
ــد نظــر  ــل تجدی ــاغ  قاب بیســت روز پــس از اب
خواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مــدت 
واخواهــی  ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی و 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد . م الــف 22720 
 5 شــعبه  اختــاف  حــل  شــورای  قاضــی   

اصفهــان  قضایــی 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
حــل  شــورای   15 شــعبه  رســیدگی  مرجــع 

اصفهــان  اختــاف 
ــه موجــب در  ــد  ب ــی نمای ــام م بدینوســیله اع
ــای  ــت آق ــا وکال ــالم ب ــوش س ــت مهرن خواس
یحیــی جعفــری بــه طرفیــت عــذرا صالحــی پــور  
مینــا – مریــم – مینــو – علــی و ســعید شــهرت 
ــد  ــه مرحــوم محم ــی ســالم قرارتحریرترک همگ
مهــری ســالم شــماره 9609976794500619 در 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان  صــادر و وقــت 
اجــرای قــرار ســاعت5/30 عصــر  روز ......... 
مــورخ 96/9/12 تعییــن گردیــده اســت  لــذا از 
ورثــه یــا نماینــده قانونــی آن هــا بســتانکاران  و 
ــه  ــری ک ــان دیگ ــی  و کس ــه متوف ــن  ب مدیونی
ــی  ــوت م ــد  دع ــی دارن ــه متوف ــر ترک ــی  ب حت
ــورا  ــن ش ــل ای ــور در مح ــد مذک ــود  در موع ش
ــاج  ــاآدرس ح ــان ب ــتان اصفه ــع در شهرس واق
رحیــم اربــاب حاضــر شــوند عــدم حضــور 
مدعویــن مانــع انجــام اجــرای قرارنخواهــد بــود 
م الــف 22740دفتــر شــعبه 15 مجتمــع شــماره 

ــان  ــک شهرســتان اصفه ی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960910 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
ریحانــه  خانــم  وکالــت  بــا  دینلــی  پریســا 
نورالهــی دادخواســتی مبنــی بــر: الــزام بــه 
ســیاوش  طرفیــت  بــه  خــودرو   اســترداد 
کریمــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
روزدوشــنبه   مــورخ 96/9/13ســاعت 11 تعییــن 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن 
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان ــر م براب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ، مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
اصفهان-ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای   2 شــماره 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــد شد.شــماره: 22726م  مقتضــی اتخــاذ خواه
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 14 مجتمــع شــماره دو 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960126 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــی  ــن الیاســیان دادخواســتی مبن ــان امی خواه
ــور  ــس هژبرپ ــت نرگ ــه طرفی ــر..............  ب ب
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی برای روز شــنبه   
مــورخ 96/9/25 ســاعت 16:30تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــه  ــاب – روب ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــتی 8165756441  ــد پس ــاک 57 ک ــا – پ صب
ــعبه 26  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــماره: 22666م  ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 26 شــورای حــل 

ــان ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960429 خواهــان  در خصــوص پرون
ســید حبیــب حســینی  دادخواســتی مبنــی 
ــم  ــی  تقدی ــا گرج ــت لی ــه طرفی ــه  ب برمطالب
ــورخ   ــرای روز.... م ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
96/9/9ســاعت 8  تعییــن گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار 
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره 3   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــعبه 52  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــماره: 22669م  ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــل  ــورای ح ــعبه 52 ش ــر ش ــول دفت ــف مس ال

ــان ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960686 خواهــان  در خصــوص پرون
مبنــی  دادخواســتی  گرشاســبی   ســلیمان 
ــی   ــی صالح ــی قل ــت عل ــه طرفی ــه  ب برمطالب
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ......
مــورخ 96/9/8 ســاعت 8 تعییــن  گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب قب
ــگاه  ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب ــار گ در کن
ــع  ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س ــرزا طاه و می
ــان –  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3  ش ش
شــعبه 52 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  
و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 
22670م الــف مســول دفتــر شــعبه 52 شــورای 

ــان ــاف اصفه حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960864 خواهــان 
فرهــاد پونــه  دادخواســتی مبنــی برمطالبــه  
ــوده  ــم نم ــدی  تقدی ــادی محم ــت ه ــه طرفی ب
ــورخ  ــرای روز .............. م ــیدگی ب ــت رس و وق
96/9/7 ســاعت 8  تعییــن گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار 
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره 3   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــعبه 52  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــماره: 22711م  ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــل  ــورای ح ــعبه 52 ش ــر ش ــول دفت ــف مس ال

ــان ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96-467 خواهــان 
ســعید امیریــان  دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
بــه طرفیــت امیــر رضــا افشــاری  تقدیــم نمــوده 
........مــورخ  روز  بــرای  رســیدگی  وقــت  و 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــاعت 8   تعیی 96/9/2 س
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار 
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره 3   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــعبه 52  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــد شد.شــماره: 22689م  مقتضــی اتخــاذ خواه
ــل  ــورای ح ــعبه 52 ش ــر ش ــول دفت ــف مس ال

ــان ــاف اصفه اخت

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106794801003

ــده 9609986794800482 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم  تاریــخ   960482  : شــعبه  بایگانــی 

96/7/17
 : حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
تاریــخ  المــکان  مجهــول  جعفــری  شــهاب 
ســاعت  چهارشــنبه  حضــور1396/6/22 
ــت  ــجاد – خ آی ــور اص خ س ــل حض 16:30مح
ــور جنــب  ــروی مدرســه نیلــی پ ــاب روب ــه ارب ال
ســاختمان صبــا پــاک 57 تاریــخ حضــور 
1396/9/22 ســاعت حضــور : 16:30 در خصوص 
ــه طرفیــت شــما  ــر شــریفی ب ــی اکب دعــوی عل
ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

شــعبه حاضــر شــوید . م الــف 22663 
یــک  شــماره  مجتمــع     18 شــعبه  دفتــر 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610100353804961

ــماره  ــده 9609980358600512 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   961121  : شــعبه  بایگانــی 

96 /7 /17
روح   : حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
تاریــخ  المــکان  مجهــول  محمــدی  الــه 
ــور اص–  ــل حض ــاعت 11 مح حضور96/9/21س
خ چهاربــاغ بــاال  خ شــهید نیکبخــت  ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 
ــاعت  ــور 96/9/21 س ــخ حض ــماره 310  تاری ش
علیرضــا  شــکایت  در خصــوص   11  : حضــور 
ــه طرفیــت شــما در وقــت  ــی ب قدیــری  جاجائ
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

حاضــر شــوید . م الــف 22679
 دفترشــعبه  112 دادگاه کیفــری دو شــهر ســتان 

ن  صفها ا

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
25/674 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن پــاک شــماره 25/674 واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق و 
پرونــده ثبتــی  بــه نــام مریــم حاجیــان فرزنــد 
ــت و  ــت اس ــان ثب ــرکا ء  در جری ــی و ش مرتض
ــه عمــل  عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  ب
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده اســت این نیام
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــاک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
یکشــنبه مــورخ 96/8/21  ســاعت 9 صبــح  در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــی گ م
آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد. ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
 م الف 23448تاریخ انتشار : 96/7/27 

ــرب  ــاک غ ــت اســناد و ام ــه  ثب ــس منطق رئی
ــدری  ــا حی ــان – علیرض اصفه

اصالحیه 
ــف  ــماره م ال ــده ش ــی مزای ــه آگه ــت ب بازگش
 96/7/15 تاریــخ  در  شــده  چــاپ   /  21572
بــه شــماره آگهــی 139604302004000145 آن 
روزنامــه خواهشــمند اســت  اصاحیــه زیــر را در 
اســرع وقــت  تــا قبــل از  تاریــخ 96/8/10 در آن 

ــد .  ــاپ نمائی ــه چ روزنام
در ســطر هفتــم آگهــی 15182/990 صحیــح 
 015182/99 اشــتباها   کــه  باشــد  مــی 
 چــاپ گردیــده  کــه بدیــن وســیله اصــاح 

می گردد . 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ضرغام وکیلی 
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توپ و تور
سپاهان چطور نقش جهان را به 

ذوب آهن داد؟
ــتاندار  ــا اس ــن ب ــگاه ذوب آه ــل باش ــای مدیرعام رایزنی ه
اصفهــان جــواب داد و بازی هــای ایــن تیــم در نقــش 
جهــان برگــزار می شــود. بعــد از زیــر کشــت رفتــن چمــن 
ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهــان، مســئوالن باشــگاه ذوب 
آهــن تالش هایــی را بــرای اجــاره ورزشــگاه نقــش جهــان 
و انجــام مســابقات خانگــی خــود در ایــن ورزشــگاه آغــاز 
کردنــد. بعــد از مخالفــت مســئوالن ســپاهان بــا میزبانــی 
ذوب آهــن در نقــش جهــان، ســعید آذری مدیرعامــل 
ــان  ــا اســتاندار اصفه ــی را ب ــی مذاکرات سبزپوشــان اصفهان
انجــام داد و بعــد از کشــمکش های بســیار ایــن رایزنی هــا 
مؤثــر واقــع شــد. در نهایــت بــا تالش هــای اســتاندار 
اصفهــان مســئوالن فــوالد مبارکــه اصفهــان راضــی شــدند تا 
نقــش جهــان را در اختیــار باشــگاه ذوب آهــن قــرار دهنــد. 
بــر ایــن اســاس در اولیــن بــازی ذوب آهــن مقابــل پــارس 

ــود. ــان خواهــد ب جنوبــی در نقــش جهــان میزب

گل دانشجوی دانشگاه آزاد مبارکه 
کاندیدای گل سال فوتبال ساحلی

گل امیرحســین اکبــری دانشــجوی تربیــت بدنــی واحــد 
ــان نامــزد برتریــن گل  ــاره ای جه مبارکــه در جــام بیــن ق
ــق  ــد. طب ــان ش ــاحلی جه ــال س ــر فوتب ــال اخی ــک س ی
ــاحلی  ــال س ــی فوتب ــازمان جهان ــایت س ــنجی س نظرس
ــای امیرحســین  ــن گل ســال، گل ه ــرای انتخــاب برتری ب
اکبــری دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مبارکــه 
در جــام بیــن قــاره ای جهــان ســال 2016 بــه نظــر ســنجی 
گذاشــته شــده اســت. حامیــان تیــم ملــی فوتبــال 
ســاحلی ایــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه صفحــه 
ــاحلی  ــال س ــی فوتب ــازمان جهان ــایت س ــنجی س نظرس
ــین  ــه گل امیرحس ــماره 2 ب ــه ش ــاب گزین ــران و انتخ ای

ــد. ــورمان رأی بدهن ــاحلی کش ــوش س ــی پ ــری مل اکب

 مجتبی جباری از استقالل 
شکایت کرد

ــه  ــم ب ــن تی ــال اســتقالل از ای ــم فوتب ــی تی ــک میان هافب
کمیتــه تعییــن وضعیــت فدراســیون فوتبــال شــکایت کرد. 
ــت  ــال اســتقالل باب ــم فوتب ــک تی ــاری، هافب ــی جب مجتب
وضعیــت مبهمــش بــه کمیتــه تعییــن وضعیت فدراســیون 
فوتبــال ایــران، شــکایت کــرد. ایــن بازیکــن حــدود یــک 
ــد  ــع ش ــتقالل من ــات اس ــور در تمرین ــش از حض ــاه پی م
ــاری در  ــت. جب ــخص نیس ــش مش ــس وضعیت و از آن پ
شــکایتش بــه کمیتــه تعییــن وضعیــت فدراســیون فوتبال 
گفتــه اســت کــه شــرایط نامشــخصی دارد و باشــگاه 
ــار گذاشــتنش  ــا کن ــاره اخــراج او ی ــه ای درب اســتقالل نام
ــد. او از  ــف خــودش را نمی دان ــداده اســت و تکلی ــه او ن ب
ایــن کمیتــه خواســته تــا هــر چــه ســریع تر وضعیتــش را 
روشــن کنــد. مجتبــی جبــاری ظاهــرًا بــه دلیــل انتقــاد از 
ســید رضــا افتخــاری در یکــی از تمرینــات اســتقالل مــورد 
غضــب مدیرعامــل آبــی پوشــان قــرار گرفتــه و بــه همیــن 

دلیــل از تمریــن کــردن منــع شــده اســت.

لیگ ایران جزو ۵ لیگ برتر 
آسیاست

ســتاره لبنانــی ذوب آهــن از تفــاوت لیــگ ایــران بــا لیــگ 
کشــورش ســخن بــه میــان آورد و تاکیــد کــرد کــه در 
اندیشــه جدایــی از ذوبی هــا نیســت. علــی حمــام، بازیکــن 
لبنانــی ذوب آهــن چنــد ســالی اســت کــه در ایــن تیــم بازی 
می کنــد و هــم از نظــر اخالقــی و هــم از نظــر فنــی بازیکنــی 
تاثیرگــذار و خــوب اســت. او در گفت وگویــی کــه بــا ســایت 
عربــی کــوره داشــت دربــاره لیــگ ایــران ســخن بــه میــان 
ــت و  ــاال اس ــیار ب ــران بس ــگ ای ــطح لی ــت: س آورد. او گف
جــزو ۵ لیــگ برتــر آســیا اســت. تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
ــه  ــه نیم ــم ب ــپولیس ه ــت و پرس ــیا اس ــت آس ــم نخس تی
ــدا کــرد. وقتــی لیــگ  ــان آســیا راه پی ــی لیــگ قهرمان نهای
قــوی باشــد تیــم ملــی هــم قــوی خواهــد بــود. ۹0 درصــد 
ــه داد:  ــت. او ادام ــگ اس ــان لی ــران از بازیکن ــی ای ــم مل تی
مــن چهــار ســال اســت کــه در لیــگ ایــران هســتم. مانــدن 
یــک بازیکــن خارجــی در یــک لیــگ بــه مــدت چنــد ســال 
ــرده اســت.  ــرآورده ک ــارات را ب ــه او انتظ ــد ک نشــان می ده
رابطــه عمیقــی بیــن مــن و ذوب آهــن وجــود دارد. در فصــل 
جــاری بــه خاطــر آمــدن مربــی جدیــد، آســیب دیدگــی و 
دیــر اضافــه شــدن بــه تمرینــات مشــکالتی داشــته ام امــا 
االن همــه چیــز خــوب اســت. او دربــاره ربیــع عطایــا گفــت: 
بســیار خوشــحالم که یــک هموطــن در ذوب آهــن دارد. من 
ــا  ــث شــده ت ــا دارم و او باع ــا عطای ــی ب ــه بســیار خوب رابط
ــاره تفــاوت لیــگ ایــران  درد غربــت کــم شــود. حمــام درب
ــاد اســت و ســخت اســت کــه  ــه زی ــان گفــت: فاصل ــا لبن ب
چنیــن مقایســه ای انجــام شــود. لیــگ لبنــان برای رســیدن 
ــم  ــاره تی ــادی دارد. او درب ــردن زی ــه کار ک ــاز ب ــران نی ــه ای ب
ــه آینــده دارم. ایــن  ملــی بایــد بگویــم کــه امیــد زیــادی ب
بازیکــن لبنــان دربــاره بازگشــت بــه تیــم پیشــینش گفــت: 
ایــن اخبــار دروغ اســت و مــن بــا ذوب آهــن قــرارداد دارم. 
ــه  ــرای النجم ــا ب ــردم تنه ــان برگ ــال لبن ــه فوتب ــر ب ــن اگ م

ــان بازگشــت نیســت. ــا االن زم ــم ام ــازی می کن ب

انگیزه های شخصی مدیران 
استقالل برابر نساجی

تیــم مدیریتــی حــال حاضــر اســتقالل در تقابــل بــا مدیــران 
پیشــین ایــن باشــگاه انگیزه هــای زیــادی دارد. دیــدار 
ــی  ــان تیمــی آب ــل می ــد تقاب ــا نســاجی هــر چن اســتقالل ب
ــداد  ــور پرتع ــه حض ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــز اس ــوش و قرم پ
مدیــران و مربیــان اســتقاللی، دیــداری خانوادگــی محســوب 
می شــود. ایــن دیــدار بــرای مدیــران حــال حاضــر اســتقالل، 
ــا انگیزه هــای شــخصی محســوب  ــر اهمیــت و ب ــداری پ دی
می شــود. تیــم مدیریتــی حاضــر در باشــگاه نســاجی 
مازنــدران را مدیــران قبلــی اســتقالل تشــکیل می دهنــد کــه 
از منتقــدان جــدی تیــم مدیریتــی حــال حاضــر این باشــگاه 
هســتند. هــر چنــد علــی امیــری کمتــر نســبت بــه مدیــران 
ــرام  ــا به ــرده ام ــری ک ــع گی ــتقالل موض ــر اس ــال حاض ح
امیــری از منتقــدان جــدی رضــا افتخــاری و پنــدار توفیقــی 
محســوب می شــود کــه حــاال نقــش پــر رنگــی در معــادالت 
نســاجی دارنــد. ایــن دیــدار بــرای مدیــران اســتقالل دیداری 
ــدار  ــا پیــروزی در ایــن دی حیثیتــی محســوب می شــود و ب
ــران  ــادات مدی ــه انتق ــخ ب ــا در پاس ــا هفته ه ــد ت می توانن

ــاال را داشــته باشــند. پیشــین دســت ب

کوتاه اخبار 

اهداء مدال طالی کشتی آزاد جوانان 
به دانشجوی دانشگاه مبارکه

ــی  ــه میزبان ــور ب ــی کش ــتی آزاد قهرمان ــابقات کش در مس
اردبیــل )ورزشــگاه شــهید آســمانی( تیم هــای خوزســتان، 
کردســتان، اردبیــل، فــارس، اصفهــان، آذربایجــان غربــی، 
ایــالم، گلســتان، مرکــزی و زنجــان حضــور داشــتند 
ــان  ــه در پای ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــدت دو روز ب و در م
دانشــجوی واحــد مبارکــه مــدال طــالی ایــن دور ه از 

ــود.  ــود نم ــابقات را از آن خ مس
ســینا فرخــان دانشــجوی رشــته تربیــت بدنی در دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد مبارکــه در وزن ۹2 کیلــو گــرم در دیــدار 
ــرار گرفــت  ــف خــود ق ــل حری ــی مســابقات، در مقاب پایان
وموفــق شــد عنــوان قهرمانــی مســابقات را بــه خــود 

اختصــاص دهــد. 
ــور  ــتان های کش ــی اس ــور تمام ــا حض ــابقات ب ــن مس ای
ــه  ــی در مســابقات دعــوت ب ــزار شــد و مــالک قهرمان برگ

ــد. ــران می باش ــی ای ــم مل اردوی تی

صفحه داور عمانی هک شد
هکرهــای ایرانــی صفحــه شــخصی احمــد ابوبکــر را هــک 
ــپولیس  ــدار پرس ــی دی ــر داور عمان ــد ابوبک ــد. احم کردن
برابــر الهــالل در دیــدار برگشــت مرحلــه نیمــه نهایــی لیــگ 
قهرمانــان بــا ســوت های اشــتباه خــود نقــش پــر رنگــی در 

رقــم خــوردن نتیجــه دیــدار برگشــت داشــت.
 کادرفنــی، بازیکنــان و هــواداران پرســپولیس عقیــده 
دارنــد تصمیــم اشــتباه او در اعــالم ضربــه پنالتــی، 
شــانس صعــود قرمزهــا را از بیــن بــرد تــا حــاال ایــن داور 
سرشــناس عمانــی مقصــر اصلــی حــذف پرســپولیس از 

ــد.  ــیا باش ــان آس ــگ قهرمان لی
ــر از 24  ــه کمت ــی در اقدامــی تالفــی جویان هکرهــای ایران
ســاعت بعــد از پایــان ایــن دیــدار، بــا حملــه بــه صفحــه 
شــخصی ایــن داور، صفحــه او را هــک کردنــد تــا بــه ایــن 
شــکل نســبت بــه تصمیمــات اشــتباه او واکنــش نشــان 

دهنــد.

دختران تکواندو روی 
شی هاپ چانگ می روند

بانــوان  تکوانــدو  ملــی  تیــم  انتخابــی  رقابت هــای 
رقابت هــای گرانــد  دوره  نخســتین  در  حضــور  بــرای 
اســلم 2۹ مهرمــاه در خانــه تکوانــدو برگــزار می شــود. 
بــا  اواخــر آذرمــاه  مســابقات گرانــد اســلم تکوانــدو 
ــی چیــن در شــهر  ــه میزبان ــان ب حضــور بهترین هــای جه
»ووشــی« برگــزار می شــود کــه بــه دارنــدگان مــدال طــال 
ــز 10  ــدال برن ــزار دالر و م ــره 20 ه ــدال نق ــزار دالر، م ۷0 ه

هــزار دالر پــاداش تعلــق می گیــرد. 
ــور در  ــهمیه حض ــل س ــرای تکمی ــاس ب ــن اس ــر همی ب
ــی  ــت انتخاب ــلم، تورنمن ــد اِس ــابقات گرن ــن دوره مس اولی
بــرای تعییــن ۳ ســهمیه باقی مانــده )در هــر 4 وزن( ایــن 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــی دو روز برگ ــاه ط ــا از 2 آذرم رقابت ه
 20 انتخابــی  تورنمنــت  ایــن  در  منظــور حضــور  بــه   
تکوانــدوکار دختــر کشــورمان در 4 وزن المپیکــی روز شــنبه 
)2۹ مهرمــاه( در فدراســیون تکوانــدو بــه مصــاف یکدیگــر 
ــابقات  ــن دوره از مس ــه ای ــی ب ــرات اعزام ــا نف ــد ت می رون

ــی شــوند. معرف

سپاهان قهرمان مسابقات هندبال 
جوانان دختر کشور شد

مســابقات هندبــال جوانــان دختــر باشــگاه های کشــور بــا 
ــان  ــان رســید. مســابقات جوان ــه پای ــی ســپاهان ب قهرمان
دختــر باشــگاه های کشــور کــه بــا حضــور 12 تیــم از 21 مهر 
مــاه در اصفهــان آغــاز شــده بــود، امــروز چهارشــنبه 26 مهر 

مــاه بــا قهرمانــی ســپاهان پایــان یافــت. 
ــا نتیجــه  در دیــدار فینــال ایــن رقابت هــا تیــم ســپاهان ب
ــت داد و  ــران را شکس ــی ته ــات دریای ــر 12 تأسیس 24 ب

قهرمــان شــد. 
در دیــدار رده بنــدی نیــز تیم هــای البــرز و فیروزآبــاد 
ــا  ــرز ب ــان الب ــه در پای ــد ک ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــارس ب ف
نتیجــه 24 بــر 22 بــه پیــروزی رســید و در جایــگاه ســوم 

ــتاد. ایس

تیم گنبد با نام جدید 
به لیگ والیبال بازگشت

بــا اعــالم رییــس ســازمان لیــگ والیبــال تیــم 
ایرانیــان گنبــد بــا تغییــر نــام بــه کارش در لیــگ 
ادامــه می دهــد. در شــرایطی هفتــه ســوم لیــگ 
ــا انجــام 6 دیــدار در شــهرهای  ــال امــروز ب ــر والیب برت
مختلــف پیگیــری می شــود کــه برگــزاری یــک بــازی 

ــود.  ــده ب ــالم ش ــروط اع ــیون مش ــوی فدراس از س
تیــم ایرانیــان گنبــد کــه از ابتــدای لیــگ ۹6 بــا 
ــار  ــک ب ــد و ی ــرم می کن مشــکالتی دســت و پنجــه ن
بــه اتهــام جعــل مــدارک از مســابقات کنــار رفــت و بــار 
دیگــر برگشــت، طبــق اعــالم فدراســیون بایــد تــا امروز 

ــرد.  ــه می ک ــر را ارائ ــورد نظ ــدارک م م
بعــد از جلســه چنــد روز قبــل هیــات رییســه ســازمان 
لیــگ والیبــال اعــالم شــده بــود در صورتــی کــه ایــن 
ــه دســت فدراســیون  ــح چهارشــنبه ب ــا صب ــدارک ت م
ــد حــق حضــور در مســابقه  ــان گنب ــم ایرانی نرســد، تی
 هفتــه ســوم مقابــل شــهرداری تبریــز را نخواهــد 

داشت.
بنابرایــن گــزارش منوچهــر پورحســن، رییــس ســازمان 
لیــگ والبیــال بــه »ورزش ســه« گفــت: منــاف 
ــی  ــد گلســتان اسپانســر قبل هاشــمی، اســتاندار جدی
ــی  ــدی معرف ــر جدی ــار زده و اسپانس ــم را کن ــن تی ای

ــت. ــرده اس ک
 قــرار بــر ایــن شــد امــروز تیــم گنبــدی بــا نــام نماینده 
گنبــد در مســابقه حاضــر شــود تــا هفتــه آینــده 

ــم.  ــات الزم را بگیری ــاره اش تصمیم درب
وی افــزود: دیگــر تیــم ایرانیــان گنبــد نخواهیــم 
ــی را  ــه نام ــد چ ــر جدی ــد اسپانس ــد دی ــت و بای داش
ــم  ــن تی ــه کار ای ــرای ادام ــه ب ــد؛ البت ــاب می کن انتخ
ــان مشــخص  ــان و مربی ــد تکلیــف قــرارداد بازیکن بای

ــود. ش
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بعــد از حــذف عــراق و ژاپــن از جــام جهانــی 
نوجوانــان 201۷ حــاال یوزهــای جــوان ایــران 
ــابقات  ــن مس ــیایی ها در ای ــد آس ــا امی تنه
هســتند. عــراق کــه در فینــال نوجوانــان 
قهرمانــی آســیا در هنــد تنهــا بــه خاطــر 
ــردن جــام  ــه باالب ــق ب ــی موف ــات پنالت ضرب
قهرمانــی شــدند ، در مصــاف بــا مالــی، 
قهرمــان قــاره آفریقــا بــا نتیجــه ۵-1 تحقیــر 
برتــری اش  شــود  مشــخص  تــا  شــدند 

ــود.  ــه ب ــک حادث ــا ی ــران تنه ــل ای مقاب
بعــد از حــذف عــراق امــا ژاپنی هــا بــه 
ــس  ــل انگلی ــیا مقاب ــوم آس ــم س ــوان تی عن
بــا  و  داده  ارائــه  ای  ســزاوارانه  نمایــش 
مقابــل ســه  بــدون گل  تســاوی  وجــود 
ــوس  ــی شــبی کاب ــات پنالت شــیرها در ضرب
ــز  ــامورایی ها نی ــا س ــد ت ــپری کردن وار را س
بــه سرنوشــت عــراق دچــار شــوند. امــا 
ــران کــه یکــی از تیم هــای شــگفتی ســاز  ای
جــام تــا بــه اینجــا بــوده اســت بــا غلبــه بــر 
ــد روز یکشــنبه ۳0  مکزیــک ســختکوش بای
ــد اســپانیا  ــه مصــاف تیــم قدرتمن مهرمــاه ب

ــرود. ب
 تیم بی ادعا

بــا اینکــه اســپانیا یــک از قدرت هــای بــزرگ 
فوتبــال جهــان اســت امــا چهــار بــازی، چهار 
بــرد، 12 گل زده و دو گل خــورده ایــران را 
ــن دوره از  ــای ای ــوس تیم ه ــه کاب ــل ب تبدی
جــام جهانــی کــرده اســت و مطمئنــًا اســپانیا 
بــا تمــام ســتاره های پــرورش یافتــه در 
ــختی  ــیار س ــا کار بس ــال و بارس ــب رئ مکت
ــد  ــش رو خواه ــران پی ــرای شکســت ای را ب

داشــت. 
بچه هــای  برانگیــز  تحســین  نمایــش 
نوجــوان ایرانــی باعــث شــده آنهــا از همیــن 
حــاال هــم تیمــی قابــل احتــرام بــرای تمــام 
رقبــا باشــند. تیمــی بــی ادعــا ســختکوش و 
منســجم کــه رویاهــای بزرگی را در ســر دارد. 
عوامــل مختلفــی را بــرای موفیقــت تیم ملی 
نوجوانــان ایــران می تــوان نــام بــرد امــا اگــر 
ــام ببریــم  ــد فاکتــور مهــم را ن بخواهیــم چن
ــازی، روحیــه  ــاالی ب ــه ســرعت ب ــوان ب می ت
تیمــی، کنتــرل بــازی بــدون مالکیــت تــوپ 
ــا اســتعداد اشــاره کــرد. و البتــه بازیکنــان ب

 سرعت
ــران در هــر  ــان ای ــال نوجوان ــی فوتب تیــم مل
چهــار بــازی خــود نظــم و شــاکله مشــخصی 

داشــته اســت. 
اگــر حریــف تــوپ را در اختیــار داشــته 

باشــد، همــه بازیکنــان در زمیــن خــودی 
ایــن  می کننــد.  فضاســازی  و  هســتند 
ــران  ــان ای ــه بازیکن ــت ک ــزی اس ــان چی هم
ــه  ــد ک ــد و می گوین ــاد دارن ــه آن اعتق ــم ب ه
هــدف اول مــا ایــن اســت کــه گل نخوریــم 
و هــدف بعــدی مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم 

ــم.  ــاز کنی ــف را ب دروازه حری
بازیکنانــی همچــون یونــس دلفــی و هللا 
یــار، بازیکنانــی هســتند کــه عملکــرد خوبــی 

ــد. ــوپ دارن ــری ت ــس گی ــاز پ ــگام ب هن
 روحیه تیمی

ــه  ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــی یک ــه تیم روحی
ــان  ــال نوجوان ــی فوتب ــم مل ــده تی ــث ش باع
ایــران در جــام جهانــی عملکــرد خوبــی 

ــد.  ــته باش داش
ــرای  ــابقه ب ــن مس ــی در زمی ــان ایران بازیکن
موفقیــت می جنگنــد و اتحــاد و همبســتگی 

ــد.  ــش می گذارن ــه نمای ــان را ب خودش
محمــد غبیشــاوی، کاپیتــان تیــم ملــی 
فوتبــال نوجوانــان ایــران می گویــد: »مــا 
یــک تیــم هســتیم و بــا همبســتگی و اتحــاد 

جلــو می رویــم.«
 کنترل بازی

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در هــر چهــار 
ــان،  ــی نوجوان ــام جهان ــود در ج ــابقه خ مس

مالکیــت تــوپ کمتــری داشــته اســت. ایــن 
بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه ایــران بــازی 
بــدون تــوپ را بلــد اســت و وقتــی کــه تــوپ 
را در اختیــار نــدارد، می توانــد بــه خوبــی 
ــه  ــوذ ب ــد و اجــازه نف از فضاهــا اســتفاده کن

ــد. ــف نده حری
 بازیکنان با استعداد

در بــازی بــا گینــه، شــریفی در مرکــز میــدان 
درخشــید. در بــازی بــا آلمــان دلفــی و 
ــا کاســتاریکا  ــازی ب ــار درخشــیدند. در ب هللا ی
ــازی  ــود و در ب ــدان ب ــتاره می ــاوی س غبیش
بــا مکزیــک علــی غالمــزاده، دروازه بــان 
ــد  ــان می ده ــن نش ــود. ای ــتاره ب ــران، س ای
کــه ایــران در تمامــی پســت ها بازیکنــان 
ــازی  خــوب و محــوری دارد کــه می تواننــد ب
ــی از  ــن یک ــد. ای ــه تســلط خــود درآورن را ب

ــال  ــی فوتب ــم مل ــی موفقیــت تی ــل اصل دالی
ــان ایــران بــوده اســت.تیم نوجوانــان  نوجوان
ــی در  ــب قهرمان ــوان نای ــا ســه عن اســپانیا ب
ســال های 1۹۹1، 200۳ و 200۷ و دو عنــوان 
بــا   200۹ و   1۹۹۷ ســال های  در  ســومی 
ــه  ــا ب ــان اروپ ــوان قهرم ــه عن ــه ب ــی ک تیم
جــام جهانــی راه یافتــه مطمئنــًا حریــف 
بســیار قدرتمنــدی برابــر ایــران خواهــد بــود و 
شــاگردان چمنیــان در دیــدار بــا ســتاره های 
آینــده فوتبــال اســپانیا روز ســختی را پیــش 
رو خواهنــد داشــت؛ امــا بــا ایــن حــال 
ــد  ــان داده ان ــران نش ــته ای ــان شایس نوجوان
کــه از هیــچ حریفــی ترســی بــه دل ندارنــد 
ــرای  ــس ب ــن نف ــا آخری ــجاعت ت ــا ش و ب

می جنگنــد. پیــروزی 
به امید پیروزی یوزهای جوان ایران

یوزهای جوان ایران تنها امید آسیا در جام جهانی نوجوانان

ایران، متحد 
برای شکست اسپانیا

مســعود ســلطانی فر در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در 
زیرســاخت های  و  فضاهــا  درخصــوص  خبرنــگاران  جمــع 
مناســب بــرای حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها گفــت: بایــد 
ــام  ــن کار انج ــرای ای ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ هماهنگی ه

ــتیم.  ــری هس ــام و پیگی ــال انج ــا در ح ــه م ــود ک ش
وی همچنیــن از پیگیــری فدراســیون فوتبــال بــرای وادار کــردن 
ــر  ــران خب ــازی در ای ــرای ب ــن ب ــه تمکی تیم هــای عربســتانی ب

داد. 
ســازی  بــا خصوصــی  رابطــه  در  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
ــه  ــار کــرد: هفت ــز اظه باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس نی
ــا مســئولین ســازمان خصوصــی ســازی  گذشــته جلســه ای ب
داشــتیم کــه شــیوه ها و روش هــای مختلــف ایــن کار در دســت 
ــا  ــم ب ــار بتوانی ــن ب ــاءهللا ای ــم ان ش ــت و امیدواری ــی اس بررس

بررســی های کارشناســی دقیق تــر بــه شــیوه ای جلــو رویــم کــه 
ــد.  کار تحقــق پیــدا کن

بازیکــن  دو  پیگیــری وضعیــت  بــا  رابطــه  در  ســلطانی فر 
پرسپولیســی و تخلفــات صــورت گرفتــه از ســوی آن هــا گفــت: 

ــتیم.  ــیون هس ــزارش فدراس ــر گ ــر منتظ ــال حاض در ح
وزیــر ورزش همچنیــن دربــاره اســتفاده قلیــان توســط بازیکنان 
فوتبــال گفــت: ایــن مســاله ای اســت کــه کمیتــه انضباطــی و 

کمیتــه اخــالق فدراســیون بایــد بــه آن رســیدگی کننــد. 
وی خاطــر نشــان کــرد: مــا در حــال حاضــر در معاونــت جوانــان 
در حــال جوان گرایــی هســتیم؛ ســه انتصــاب انجــام دادیــم و 
ــم  ــد و امیدواری ــر چهــل ســال بودن ــران زی ــن از ایــن مدی دو ت
بــا تعامــل بیشــتر بــا ان جــی اوهــا بتوانیــم قدم هــای 

ــم. ــان برداری ــکالت جوان ــل مش ــت ح ــی تری جه اساس

قهرمــان بازی هــای پارالمپیــک ریــو گفــت: امــروز خوشــحال 
ــن  ــی در میادی ــوان ایران ــده بان ــوان نماین ــه عن هســتم کــه ب
بیــن المللــی ورزش پارالمپیــک افتخــار آفرینــی می کنــم. 
زهــرا نعمتــی، قهرمــان بازی هــای پارالمپیــک ریو، در مراســم 
روز ملــی پارالمپیــک، گفــت: بعــد از تصادفــی که داشــتم، اگر 
ــًا شــرایط ســختی  ــه حبــس می کــردم قطع خــود را در خان
پیــش رو داشــتم، هــر چنــد کــه ســانحه تصــادف تــوان راه 
رفتــن را از مــن گرفــت و مــن را ویلچــر نشــین کــرد، امــا اگــر 
ــتم  ــروز نمی توانس ــًا ام ــدم قطع ــت می ش ــلیم سرنوش تس
ــدا                                                                                      ــت پی ــرده ام دس ــب ک ــه کس ــی ک ــن افتخارات ــه چنی ب

کنــم.
 وی اظهــار کــرد: آن چــه کــه امــروز برایــم بیــش از دو مــدال 
طــالی پارالمپیــک اهمیــت دارد اثبــات ایــن واقعیــت اســت 

ــی  ــت نیافتن ــر دس ــه ه ــم ب ــدرت و اراده می توان ــا ق ــه ب ک
دســت پیــدا کنــم و هــر ناممکنــی را ممکــن کنــم. اگــر امروز 
توانســته ام بــه موفقیتــی دســت پیــدا کنــم بــه خاطــر دعــای 
خیــر پــدر و مــادر و مــردم جامعــه کشــورم اســت کــه تــا بــه 

ــد. ــروز مــن را فرامــوش نکرده ان ام
 نعمتــی در ادامــه افــزود: زهــرا نعمتــی، زهــرا نعمتــی 
نمی شــد اگــر بــه جــای حرکــت بــه سرنوشــت تــن مــی داد 
ــد در وجــودش قــرارداده  و از نعمــت ارزشــمندی کــه خداون

ــرد. ــتفاده نمی ک ــی اس ــه خوب ب
 امــروز خوشــحال هســتم کــه بــه عنــوان نماینــده کشــورم به 
ــی ورزش  ــن بین الملل ــی در میادی ــان ایران ــده زن ــژه نماین وی
ــوری  ــم جمه ــم و پرچ ــی می کن ــار آفرین ــک افتخ پارالمپی

اســالمی ایــران را همیشــه بــه اهتــزاز در مــی آورم.

ورزش

ایــن بــرای نخســتین بار نیســت کــه صــدای 
ُقل ُقــل قلیــان در فوتبــال ایــران بلنــد شــده 
و دود ناشــی از آن فضایــی مســموم بــه 

وجــود آورده اســت! 
قلیان کشــیدن  عکــس  قبــل  روز  چنــد 
ــا در  ــال کامیابی نی ــدزاده و کم ــاد احم فرش
ــت  فضــای مجــازی منتشــر شــد، بعــد نوب
ــه محســن مســلمان رســید و حــاال یــک  ب
ــوری در  ــا غف ــیدن وری ــر از قلیان کش تصوی
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــبکه های اجتماع ش

می چرخــد! 
ــان  ــای بازیکن ــون پ ــم چ ــار ه ــه این ب البت
ایــن  در  پرســپولیس  و  اســتقالل 
افشــاگری ها وســط اســت،  ســروصدای 
مربــوط بــه ایــن قلیان کشــی ها بــه قــدری 
زیــاد اســت کــه باعــث نگرانی هــای بســیار 

ــت.  ــده اس ــاد ش زی
ــالق  ــه اخ ــه کمیت ــیده ک ــی رس ــه جای کار ب
ــن موضــوع  ــه ای ــال هــم ب فدراســیون فوتب
ــای  ــرده و در روزه ــاس ورود ک ــیار حس بس
آینــده بایــد شــاهد برخــورد جدی مســئوالن 
بــا افــرادی باشــیم کــه لقــب »قلیونــی« بــه 

نــام آنهــا ثبــت شــده اســت!
 عمومیت قلیان در جامعه

قلیــان  دربــاره  اینترنــت  در  وقتــی 
جســت وجو کنیــم بــه واقعیــت تلــخ و 
نشــان  رســید کــه  خواهیــم  آمارهایــی 
می دهــد امــروزه بیــش از ۸0 درصــد مــردم 

می کشــند.  قلیــان  ایــران 
ســرعت  نگران کننده تــر  مســأله 
ــان  ــان و نوجوان ــن جوان ــز آن بی حیرت انگی
و حتــی دختــران جامعــه اســت. در چنیــن 
شــرایطی آنهایــی کــه خیلــی بــه آینــده 
بدبیــن هســتند یــک پیــام نگران کننــده 
ــان«  ــک قلی ــی ی ــر ایران ــون »ه ــا مضم ب

 . هنــد می د
ــا  ــه م ــان در جامع ــیدن قلی ــی کش از طرف
جــرم نیســت. در اکثــر خانه هــا قلیــان 
ــن  ــه جدی تری ــده ب ــن پدی ــود دارد و ای وج
ــل  ــا تبدی ــح ایرانی ه ــت ترین تفری و دم دس

ــت.  ــده اس ش
ــه،  در چنیــن شــرایطی هــر کســی قهوه خان
ســفره خانه و کافــه ســنتی و یــا مغــازه 
فــروش قلیــان و زغــال و تنباکــو و... داشــته 
باشــد بــه عبارتــی خیلــی ســاده نانــش در 

روغــن اســت. 
همیــن محبوبیــت بســیار زیــاد قلیــان بیــن 
ــداد  ــت تع ــده اس ــث ش ــران باع ــردم ای م
ــان  ــه در آن قلی ــزی ک ــا و مراک قهوه خانه ه
بــه مشــتریان ارائــه می شــود ســر بــه فلــک 

بکشــد و خیلــی بیشــتر از آن چیــزی باشــد 
ــد. ــه هــر کســی تصــور آن را می کن ک

 فوتبالیست های دودی
قلیــان ریشــه فرهنگــی و تاریخــی در جامعه 
ایــران هــم دارد و در تمــام ســالیان گذشــته 
ــذف آن  ــرای ح ــادی ب ــای زی برنامه ریزی ه
صــورت گرفتــه اســت؛ امــا هیچ وقــت ایــن 
پــروژه بــا موفقیــت اجرایــی نشــده اســت. 
بــه همیــن خاطــر همــه قلیــان می کشــند و 
فوتبالیســت ها نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیســتند. 
آن هــا درســت اســت کــه ورزشــکار هســتند 
و اصــاًل هیــچ ســنخیتی بیــن ورزش و 
ــول  ــه ق ــا ب ــدارد،  ام ــود ن ــان و دود وج قلی
درصــد   ۹0 از  بیــش  عزیــزی  خــداداد 
قلیان کــش  ایرانــی  فوتبالیســت های 
هســتند و آن 10 درصــد دیگــر ســیگار و 
مخدرهــای دیگــر عــالوه بــر قلیــان مصــرف 
ســال های  در  این کــه  ضمــن  می کننــد! 
ــیگار،  ــتعمال س ــاره اس ــاری درب ــر اخب اخی
شیشــه،  گل و حشــیش بین فوتبالیســت ها 
ــا و  ــادول باره ــتفاده از ترام ــن اس و همچنی

ــت. ــده اس ــر ش ــا منتش باره
 قلیان در آیین نامه انضباطی جایی 

ندارد!
فوتبــال  انضباطــی کنونــی  آیین نامــه  در 
ــف  ــه تخل ــی ب ــاره صریح ــچ اش ــران هی ای
ــات نشــده اســت؛ امــا در  اســتعمال دخانی
ــرای  ــم ب ــش جرائ ــد در بخ ــه جدی آیین نام
آن دســته از اهالــی فوتبــال کــه در محوطــه 
برگــزاری مســابقات و تمرینــات تیم هــا 
اقــدام بــه کشــیدن ســیگار و دخانیــات 
می کننــد، جرائــم و تنبیهــات قابــل توجهــی 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــالق  ــه اخ ــه کمیت ــر البت ــال های اخی در س
ــه  ــیدگی ب ــع رس ــال مرج ــیون فوتب فدراس
تخلفــات مربــوط بــه اســتعمال دخانیــات و 
قلیــان از ســوی فوتبالیســت ها در شــرایطی 
بــوده کــه خبــر و یــا تصویــری در ایــن زمینــه 

منتشــر شــده باشــد. 
ــم و  ــد از افشــاگری ها و فیل ــم بع ــرًا ه اخی
ــاره قلیان کشــیدن  ــر منتشرشــده درب تصاوی
ــه  ــمًا ب ــالق رس ــه اخ ــت ها، کمیت فوتبالیس
ــده ایــن تخلفــات ورود کــرده اســت.  پرون

البتــه در آیین نامــه ایــن کمیتــه هــم هیــچ 
بنــد مشــخص و واضحــی دربــاره غیرقانونی 
ــود  ــات وج ــان و دخانی ــرف قلی ــودن مص ب
بــرای  اخــالق  کمیتــه  منتهــی  نــدارد. 
انتشــار  خالکوبــی،   ماننــد  پرونده هایــی 
انتشــار  بی حجــاب،   بانــوان  بــا  عکــس 

عکــس بــا ظاهــر نامتعــارف فوتبالیســت ها 
ــار و  ــر رفت ــوص »ه ــد مخص ــن بن و... از ای
ــر  ــال را در منظ ــت فوتب ــه تمامی ــی ک اعمال
عمومــی مخــدوش کنــد« اســتفاده می کنــد 
و بــر اســاس آن بــرای افــراد متخلــف 
ــود  ــن وج ــا ای ــرد. ب ــر می گی ــه در نظ تنبی
ــری  ــه بازنگ ــدی ب ــاز ج ــه نی ــن آیین نام ای
یــک  از  دارد.  بــه روز شــدن  و  اصــالح  و 
طــرف کمیتــه اخــالق وظیفــه اش رســیدگی 
ــا از  ــت ام ــی اس ــای این چنین ــه پرونده ه ب
طــرف دیگــر قانــون کامــاًل مشــخصی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــف وج ــا متخل ــورد ب برخ
 انتشار عکس فوتبالیست های 

قلیانی در فضای مجازی
ــرای نخســتین بار  ــش ب حــدود ۵  ســال پی
ــورت  ــه ص ــا ب ــال م ــأله در فوتب ــن مس ای
جــدی مطــرح شــد و مــردم بــا عمــق 
فاجعــه بــا افشــاگری هایی کــه از اســتعمال 
قلیــان توســط بازیکنــان تیــم امیــد در 

ــدند. ــه رو ش ــد، روب ــام ش ــش انج کی
 از همــان موقــع محســن مســلمان و پیــام 
صادقیــان کــه متهمــان اصلــی ایــن پرونــده 
بودنــد هــر گونــه حضــور در ســفره خانه 

ــد.  ــب کردن ــل را تکذی هت
چندین بــار  بعــد  بــه  روز  آن  از 
قلیان کشــیدن  دربــاره  افشــاگری هایی 
ــف  ــی مختل ــع زمان ــت ها در مقاط فوتبالیس
زیــادی  بســیار  نفــرات  و  شــد  مطــرح 
بــه کمیتــه اخــالق احضــار شــدند. ایــن 
ــتعمال  ــد اس ــث نش ــه باع ــیدگی ها البت رس
متوقــف  فوتبالیســت ها  توســط  قلیــان 
بــد،   رونــد  ایــن  ادامه داربــودن  و  شــود 
بحــران روزهــای اخیــر را بــه وجــود آورد 
کــه تصاویــر ســتاره های سرشــناس هنــگام 
فضــای  و  رســانه ها  در  قلیــان  کشــیدن 

مجــازی منتشــر شــده اســت. 
کامیابی نیــا،   کمــال  احمــدزاده،   فرشــاد 
مســلمان،   محســن  غفــوری،  وریــا 
مهــدی رحمتــی،  حنیــف عمــران زاده و... 
هســتند  ســتاره هایی  سرشــناس ترین 
ــال  ــا در ح ــم آنه ــه انتشــار عکــس و فیل ک
کشــیدن قلیــان ســروصدای زیــادی در 
محافــل ورزشــی در مقاطــع زمانــی مختلــف 
بــه راه انداختــه اســت و بــا شــرایط کنونــی 
ایــن انتظــار وجــود دارد کــه شــاهد انتشــار 
عکــس قلیــان بازیکنــان دیگــر فوتبــال 

ــیم. ــم باش ــران ه ای
 فتوشاپ است!

بعــد از بــازی رفــت پرســپولیس مقابــل 
ــر فرشــاد احمــدزاده و  ــی تصوی ــالل وقت اله
ــر  ــفره خانه منتش ــا در س ــال کامیابی نی کم
ــان  ــیدن قلی ــب کش ــا تکذی ــا ب ــد،  آن ه ش
منتشرشــده  تصویــر  اعــالم کردنــد کــه 
فتوشــاپ بــوده و بــرای ضربــه زدن بــه آنهــا 

ایــن افشــاگری دروغ انجــام شــده اســت. 
وریــا غفــوری ســتاره اســتقالل هــم در 
مصاحبــه ای بــه انتشــار عکســش بــا قلیــان 
ــه  ــی ک ــان داد: »زمان ــش نش ــه واکن اینگون
ایــن عکس هــا را دیــدم از تــه دل خندیــدم 
ــرای کســانی کــه  ــه تأســف خــوردم ب و البت
می خواهنــد  و  نمی کننــد  پیــدا  ســوژه 
حاشــیه درســت کننــد کــه البتــه قطعــًا 
موفــق نمی شــوند؛ واقعــًا ایــن عکــس 
خنــده دار اســت و نمی دانــم فتوشــاپ از 

ــم می شــود؟  ایــن تابلوتــر ه
خنــده دار اســت کــه حتــی بخواهــم در مــورد 
آن توضیــح بدهــم. شــلنگ را در دمــاغ مــن 
کرده انــد و می گوینــد عکــس بــرای خــودت 
هســت.« محســن مســلمان نیــز کــه بارها و 
ــای  ــیدن را در مصاحبه ه ــان کش ــا قلی باره
مختلــف تکذیــب کــرده بــود حــاال با انتشــار 
روبــه رو  خــودش  قلیان کشــیدن  فیلــم 

شــده اســت. 
البتــه  فوتبالیســت ها  تمــام  بیــن  در 
مهــدی کیانــی،  را  صادقانه تریــن حــرف 
ــود  ــه ب ــه گفت ــازی زد ک ــان تراکتورس کاپیت
گاهــی اوقــات تفننــی قلیــان می کشــد. 
کــه  اینجاســت  امــا  مهــم  موضــوع 
عکس هــا  ایــن  واقعیــت  تکذیب کــردن 
توســط فوتبالیســت هایی کــه میلیون هــا 

طرفــدار دارنــد، طبیعــی اســت! 
آن هــا در شــرایطی قلیان کشــیدن و ایــن 
ــت  ــه واقعی ــد ک ــب می کنن ــر را تکذی تصاوی
مصــرف قلیــان بیــن فوتبالیســت هایی کــه 
بــه خاطــر فلســفه ورزش و الگوبــودن خــود 
ــند،   ــان بکش ــد قلی ــوان نبای ــچ عن ــه هی ب

ــت! ــاپ نیس فتوش
 ورود دادستان تهران

ــه  ــن نکت ــر ای ــا ذک ــادی ب ــری دولت آب جعف
اماکــن  در  قلیــان  عرضــه  از  بایــد  کــه 
عمومــی جلوگیــری شــود، گفــت: متاســفانه 
قدیمــی کــه »دود  امــروزه ضرب المثــل 

تدریــج  بــه  می شــود«  بلنــد  کنــده  از 
مســتحیل شــده و بــا توجــه بــه اقبــال 
ــه  ــبت ب ــکاران نس ــی ورزش ــان و برخ جوان
ــروزه دود  ــت ام ــد گف ــان، بای اســتعمال قلی
از قلیــان برخــی ورزشــکاران و جوانــان بلنــد 

می شــود.«
 کمیته اخالق ورود می کند

ــی  ــان موضوع ــرف قلی ــه کن کردن مص ریش
نیســت کــه وظیفــه مدیــران فدراســیون 
ــزی ای  ــم و برنامه ری ــال باشــد و تصمی فوتب
ــوی  ــطح کالن از س ــد در س ــه بای ــت ک اس
مســئوالن کشــوری مرتبــط بــا ایــن پرونــده 
مهــم انجــام شــود. در ایــن میــان البتــه هــر 
ــه  ــش ب ــد پای ــه گاف بده ــتی ک فوتبالیس

ــاز خواهــد شــد.  ــه اخــالق ب کمیت
مرتضــی تــورک، رئیــس کمیتــه اخــالق 
ــا  ــاره قلیانی ه ــت درب ــرًا به صراح ــم اخی ه
ــرح  ــم را مط ــیار مه ــای بس ــن صحبت ه ای
ــر  ــه ای نظی ــار غیرحرف ــت: »رفت ــرد و گف ک
اســتعمال قلیــان و موادمخــدر بــه دور از 
شــأن یــک فوتبالیســت حرفــه ای اســت و 
در فوتبــال کشــور بــه هیــچ وجــه جایگاهــی 
این گونــه  مشــاهده  صــورت  در  و  نــدارد 
رفتارهــای خــالف و غیرحرفــه ای، کمیتــه 
اخــالق فدراســیون فوتبــال بــدون هــر گونــه 
ــورد  ــان برخ ــا خاطی ــدت ب ــات، بش مماش
کــرده و محرومیت هــای ســنگینی را اعمــال 
ــیدن  ــد کش ــی مانن ــرد. رفتارهای ــد ک خواه
ــات و موادمخــدر،  ــان، اســتعمال دخانی قلی
چاقوکشــی کــه توســط اراذل و اوبــاش، 
ــاهده  ــاک مش ــان خطرن ــان و زندانی مجرم
می شــود بــه هیــچ عنــوان در شــأن و زیبنده 

ــت.  ــال نیس ــه ای فوتب ــان حرف بازیکن
بنابرایــن بــه بازیکنــان فوتبــال و اهالــی 
ورزش توصیــه می کنــم از ایــن قبیــل رفتــار 
و  قهوه خانه هــا  در  شــب زنده داری ها  و 
پاتوق هایــی کــه دام شــیطان اســت، پرهیــز 

ــد.« کنن

قلیانـیست ها!

وزیر ورزش و جوانان:

پیگیر حضور بانوان در ورزشگاه ها هستیم
 نعمتی: اگر تسلیم سرنوشت می شدم 

امروز قهرمان پارالمپیک نبودم



پیشهناد فیلم

بادیگارد

کارگردان:ابراهیمحاتمیکیا
نویسنده:ابراهیمحاتمیکیا

ــک ــی،باب ــازارع ــزپرســتویی،مری ــران:پروی بازیگ
حمیدیــان،امیــرآقایــی،فرهــادقائمیــان،محمــود
ــا ــریفی،دیب ــدرامش ــی،پ ــدحاتم ــزی،محم عزی
ــی ــه،عل ــیاخــداداد،پریــوشنظری ــدی،ش زاه
یعقوبــی،کیمیــاحســینی،احســانامانــی،کامــران
ــی،محمــد ــزناروئ ــری،چنگی ــنمی نجــفزاده،امی

ــاالری ــیامکس ــی،س ربان
ــنســاخته ــگارد«هجدهمی ــینمایی»بادی ــمس فیل
ــی ــگارد«مضمون ــااســت.»بادی ــمحاتمیکی ابراهی
ــظ ــکمحاف ــارهی ــمدرب ــنفیل ــیدارد،ای اجتماع
شــخصیاســت،ایــنمحافــظشــخصیدربخشــی
ــم ــخصیتهایمه ــیازش ــانیک ــتانازج ازداس
نظــاممحافظــتمیکنــد؛امــادرجایــیدیگــر
وبــراســاسحــوادثمتوجــهمیشــودکــهاو
بیــشازآنکــهبــهفکــرنظــامباشــدبــهفکــرمنافــع
شــخصیاســت.محافــظشــخصیدچــارتشــکیک
میشــودوایــنموضــوعباعــثمیشــودکــه
ــراغ ــهس ــذاردوب ــاربگ ــردراکن ــتازآنف محافظ
ــیاز ــهیک ــرودک ــریب ــخصدیگ ــتازش محافظ
فعــاالنهســتهایکشــوراســت.فیلــم»بادیــگارد«
دربخــشمســابقهســیوچهارمینجشــنوارهفیلــم
فجــرحضــورداشــت.»بادیــگارد«ســیمرغبلوریــن
بهتریــنبازیگــرنقــشاولمــردبــرایبــازیپرویــز
ــای ــنجلوهه ــنبهتری ــیمرغبلوری ــتوییوس پرس
ــن ــایبهتری ــردودربخشه ــتک ــریرادریاف بص
ــیقی ــنموس ــدا،بهتری ــنص ــردازی،بهتری چهرهپ
ــم ــد.فیل ــزدش ــردارینام ــنفیلمب ــنوبهتری مت
و آقایــی امیــر »بادیــگارد«ســومینهمــکاری
ابراهیــمحاتمیکیــابعــدازفیلــم»ارتفــاعپســت«

وســریال»خــاکســرخ«اســت.
بــا روان، زیبــا، فیلمــی مجمــوع در بادیــگارد
و پیــام دارای معنــیدار، قابلتأمــل، داســتان
ــرای ــمب ــاایــنحــال،ایــنفیل تأثیرگــذاراســت.ب
کارگردانــیهمچــونحاتمیکیــاقدمــیروبــهجلــو
ــواندرجــازدنیــککارگــرداِن نیســتوآنرامیت

دانســت. پابهسنگذاشــته حــاال

حرف و نقل

 میرطاهــرمظلومــیبازیگــرســینما،تئاتــروتلویزیون
کــهبــهدلیــلشکســتگیمهــرهکمــرتحــتعمــل
ــود ــرایطجســمانیخ ــارهش ــت،درب ــرارگرف ــیق جراح
ــن ــلزمی ــهدلی ــهب ــودمک ــورب ــمالکش ــت:درش گف
ــه ــاآمبوالنــسب خــوردنمهــرهاولکمــرمشکســتوب
ــرار ــیق ــلجراح ــتعم ــاتح ــدمت ــلش ــرانمنتق ته
بگیــرم.جراحــیانجــامشــدوحــاالبــهمنــزلمنتقــل

ــدهام. ش
حســینطاهــریکــهتهیهکنندگــیســریال»لحظــه
گــرگومیــش«بــهکارگردانــیهمایــوناســعدیانرابــر
عهــدهداشــت،ازســویســازمانصداوســیمابرکنــارشــد.
ــت، ــخصنیس ــرمش ــنتغیی ــلای ــاتکام ــوزجزئی هن
ــامشــکاتیدر ــش«ب ــرگومی ــهگ ــروژه»لحظ ــاپ ام
ــطو ــودکــهباعــثشــدضب ــهروب ــدوقــتروب ــنچن ای

ــیمتوقــفشــود. ــرداریآنمدت تصویرب
از پــس هــادی،کارگردان»عاشــقانه« منوچهــر 
ــوان ــاعن ــدیب ــهجدی ــه،مجموع ــنمجموع ســاختای

»دل«رادرشــبکهنمایــشخانگــیمیســازد.
ایــرجرادازافتتــاحســالننمایــشســاختمان
جدیــدخانــهتئاتــربــااجــرایآخریــناثــرجعفــروالــی

ــرداد. خب
پیشکســوت نویســنده چهلتــن، امیرحســن 
ــران ــورای ــتنکش ــتونپیوس ــئلهکپیرای ــد:مس میگوی
بــهایــنمعاهــدهبینالمللــیازموضوعــاتمهــمادبیــات
اســت.میدانیــمکــهایــرانعضــوایــنمعاهــدهنیســت؛
ــمو ــیمیروی ــگاههایخارج ــهنمایش ــالب ــنح ــاای ب
ــا ــدوب ــهکنی ــاراترجم ــایم ــدکتابه ــمبیایی میگویی
مــاقــراردادببندیــد،ولــیمــاکتابهــایشــمارابــدون
ــم ــم!نمیدان ــراردادیترجمــهومنتشــرمیکنی ــچق هی
مســئوالنمتوجــهزشــتیایــنرفتــارهســتندیــانــه؟

فــروغفروهیــده،نویســندهســریال»هاتف«بــا
اشــارهبــهاینکه»هاتــف«ســریالیمحرمــیاســت
ــهمعنــاینشــاندادندســتهوعــزاداری، ــهب منتهــین
گفــت:درایــنســریالتــاششــدهاســتروحو
ــیاســت،اداشــود؛ ــهحقطلب ــاممحــرمک مضمــونپی
چــراکــهآدمهــاهمیشــهدرمقابــلحقیقــتتنهــا
ــه ــندهم ــیمیرس ــهحقیقت ــیب ــیوقت ــتند؛یعن هس
پراکنــدهمیشــوندوآنهــاتنهــامیماننــد،بنابرایــن

ــت. ــرموعاشوراس ــیمح ــاتاصل ــنپ ای
بــهنویســندگیو نمایــشمذهبــی»خاتــون«
ــاالراندیشــهحــوزه کارگردانــیحســینعالمبخــشدرت

هنــریاجــرامیشــود.
ــن ــاختجدیدتری ــرایس ــکی«ب ــنپوالنس »روم
ــش ــهزادگاه ــتب ــتنداس ــرمس ــکاث ــهی ــشک فیلم

ــرد. ــفرک ــتانس لهس
ــاندرز« ــوزجس ــه»ج ــر«۲۰۱۷ب ــنبوک ــزه»م جای

ــت. ــقگرف ــیتعل نویســندهآمریکای
ــم ــینمادرمراس ــهس ــلخان ــرعام ــاممدی قائممق
بزرگداشــتپیشکســوتانحــوزهبدلــکاریدرســینما
ــن ــمدرای ــیازمباحــثمه ــتشــغلی،یک ــت:امنی گف
حــوزهاســتوتــامــانتوانیــمخودمــانرابــهباالتریــن
ــته ــارداش ــمانتظ ــانیم،نمیتوانی ــیبرس ــهازتوانای نقط
ــدهشــویم. ــاندی ــوزهشــغلیخودم ــهدرح باشــیمک

کوتاه اخبار 
بیان ورود ممنوع های روابط عاطفی 

در نشست »جوانی فصل رویش«
ــا ــشب ــلروی ــیفص ــتجوان نشس کیمیای وطن
موضــوع»ورودممنوعهــایروابــطعاطفــیدرجوانــی«
روزپنجشــنبه۲۷مهرمــاهبرگــزارمیشــود.بــهگــزارش
ــهرداری ــیش ــازمانفرهنگیتفریح ــیس ــطعموم رواب
اصفهــان،فرهنگســرایپرســشبــهمنظــورایجــاد
ــهپرســشهای ــرایپاســخگوییب بســتریمناســبب
ــث ــادیومباح ــولاعتق ــوصاص ــواندرخص ــلج نس
ــی، ــادابیدرزندگ ــاطوش ــشنش ــده،افزای ــی،آین دین
بحرانهــایعاطفــیدورانجوانــیوکلیاتروانشناســی،
ــنپاســخگویی ــابدرازدواجوهمچنی ــایانتخ ماکه
بــهپرســشهایعمــومشــهروندانایــنرســالتمهــمرا

ازسال۱383تاکنونبرعهدهگرفتهاست.
ــله ــز،سلس ــنمرک ــاخصای ــایش ــیازبرنامهه یک
ــا ــهب ــودهک ــش«ب ــلروی ــیفص نشســتهای»جوان
محوریــتبیــانوبررســیدغدغههــایســنینجوانــی
جــزوبرنامههــایویــژهشــهریدرحــوزهمســائل
روانشــناختیبــهشــمارمــیرودکــهازســال86
ــهصــورتمســتمردرحــالبرگــزاریاســت. تاکنــونب
فرهنگســرایپرســشبــهعنــواندفتــرتخصصــی
مشــاورهســازمانفرهنگیتفریحــیشــهرداریاصفهــان
نشســتجوانــیفصــلرویــشمهرمــاهرابــاموضــوع
ورودممنوعهــایروابــطعاطفــیدرجوانــیبــاحضــور

ــد. ــزارمیکن ــاقبرگ ــممیث ــرابراهی دکت
ایــننشســتروزپنجشــنبه۲۷مهرمــاهســاعت۱5در
محــلکتابخانــهمرکــزیواقــعدرخیابــانبــاغگلدســته

ویــژهعمــومشــهروندانبرگــزارمیشــود.

پخش »چرخ دنده« قطب الدین 
صادقی از شبکه چهار

ــش ــارســیمانمای ــده«ازشــبکهچه ــر»چرخدن تلهتئات
دادهمیشــود.بــهگــزارشروابــطعمومــیشــبکه
ــر ــارتلهتئات ــبکهچه ــهش ــنبرنام ــدتأمی ــار،واح چه
ــاه ــرم ــرای۲۷و۲8مه ــده«راب ــمتی»چرخدن دوقس
درنظــرگرفتــهاســت.»چرخدنــده«بــهکارگردانــی
ــی ــاسرضای ــیعب ــیوتهیهکنندگ ــنصادق قطبالدی
میرقائــددردوقســمتپنجشــنبهوجمعــهســاعت
ــی ــناصل ــود.مت ــشمیش ــیپخ ــبکهدانای ۲۴ازش
»چرخدنــده«راژانپــلســارترنوشــتهوداریــوش

ــت. ــردهاس ــهک ــانآنراترجم مؤدبی
ــارهیــکگــروهوتشــکیات ــردرب داســتانایــنتلهتئات
ــیو ــایسیاس ــیفعالیته ــهدرپ ــتک ــیاس سیاس
ــن ــندوبی ــدرتمیرس ــهق ــاب ــاتودرگیریه اعتصاب
آنهــااختــافبــهوجــودمیآیــد.ایــناختافــاتباعث
ســرنگونیرئیــسحکومــتمیشــودکــهاورادریــک
ــهروال ــنمحاکم ــد.اجــرایای ــهمیکنن دادگاهمحاکم
ــاختار ــدوس ــومیکن ــهرابازگ ــتانواقع ــهوداس قص
ــزاده، ــیدجهان ــد.جمش ــکلمیده ــرراش ــنتلهتئات ای
کاظــمهژیــرآزاد،کرامــترودســاز،مهــدیتقینیــا،دکتر
ــران ــهبازیگ ــیازجمل ــاخادم ــزیوفریب ــودعزی محم

»چرخدنــده«هســتند.

فیلــمکوتــاه»روتــوش«بــهکارگردانــیکاوهمظاهــری
دربخــشمســابقهفیلــمکوتــاهبیستوهشــتمین
ــماســتکهلمکشــورســوئدشــرکت دورهجشــنوارهفیل

خواهــدکــرد.
امســالدربخــشمســابقهفیلــمکوتــاه،پانــزدهفیلــم
ازکشــورهایچیــن،فرانســه،قبــرس،دانمــارک،لبنان،
فلســطین،شــیلی،کروواســی،اســلوواکی،آمریــکا،
اســترالیا،بلژیــک،ژاپــن،کــرهجنوبــی،لهســتانو

ــد. ــرانحضــوردارن ای
ــرای ــیب ــوانمکان ــهعن جشــنوارهاســتکهلممعمــواًلب
کمــکبــهجوانــانوفیلمســازانتــازهکارنیــزشــناخته
جشــنواره ایــن معتبــر جایــزه عنــوان میشــود.
نقــرهای«اســتکــههرســالهدربخــش »اســب

ــمدادهمیشــود. ــکفیل ــهی ــاه،ب ــمکوت مســابقهفیل
ــتکهلم،8 ــماس ــنوارهفیل ــتمیندورهجش بیستوهش
تــا۱۹نوامبــربرابــربــا۱۷تــا۲8آبــاندرســوئدبرگــزار

ــدشــد. خواه
فیلــمکوتــاه»روتــوش«بــهتهیهکنندگــیانجمــن
ــب ــهکس ــقب ــونموف ــران،تاکن ــانای ــینمایجوان س
ــینما، ــهس ــنخان ــاهجش ــمکوت ــنفیل ــزبهتری جوای
ــکا، ــیترایب ــنوارههایبینالملل ــروجش ــنوارهفج جش
ــزه ــراورسســیتیوجای ــماســپرینگز،ت ــوف،پال کراک
ــت. ــدهاس ــدهش ــنوارهویادکن ــاگرانجش ــژهتماش وی
همچنیــندرجشــنوارههایمســکو،دوربــان،انکانتــرز،
موندنــس،داکوفســتوفیلــمکوتــاهســائوپائولــو

ــاهشــدهاســت. ــمکوت ــنفیل ــزدبهتری نام

فرامــرزشــکرخواه،ســازندهونوازنــدهتــاروســهتار،در
ســن56ســالگیدرگذشــت.

ــی،ســازندهســازوهمــکارشــکرخواه،در ــمخاتون نعی
ــار ــراظه ــنخب ــدای ــنتأیی ــناضم ــاایس ــوب گفتوگ
ــر ــمدرگی ــالونی ــکس ــکرخواهی ــرزش ــرد:فرام ک
ســرطانبــودوایــنبیمــاریبــهریــهوکبــداورســیده
ــود.اویــکســالونیــمجنگیــدوســاعت5عصــر ب

سهشــنبه۲5مهرمــاهدرگذشــت.
ویدرادامــهاظهــارکــرد:مراســمخاکســپاریاحتمــااًل
پنجشــنبه۲۷مهرمــاهدرمشــهدبرگــزارمیشــود.قــرار
ــه ــهدب ــرانمش ــامعنب ــهن ــهایب اســتاورادرمنطق
خــاکبســپرندکــهمــادرشقبــًادرآنجــابــهخــاک

ســپردهشــدهاســت.

ــتاد ــکرخواه،اس ــسش ــرادریون ــکرخواهب ــرزش فرام
ــی ــاونمطبوعات ــتامع ــنراس ــود.درهمی ــاتب ارتباط
وزیــرفرهنــگوارشــاداســامیهــمدرپیامــی
ــت. ــلیتگف ــکرخواهراتس ــرش ــرادردکت ــتب درگذش

درپیامحسینانتظامیآمدهاست:
»اناللهواناالیهراجعون

برادرعزیز،جنابآقایدکتریونسشکرخواه
ــی ــسازدورانطوالن ــانپ ــرادرارجمندت ــتب درگذش
بیمــاریراصمیمانــهتســلیتعــرضمیکنــم.خداونــد
مهربــان،روحآنعزیــزرامشــمولرحمــتواســعهقــرار
دهــدوبــهجنابعالــیکــهازچهرههــایشــهیرومؤثــر
ــرو ــزز،صب ــوادهمع ــنخان ــتیدوهمچنی ــانههس رس

اجــرعنایــتفرمایــد.«

حضور »روتوش« در بخش 
مسابقه جشنواره فیلم استکهلم
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ــاغزاده ــا«اولیــنســاختهکاوهصب ــاایتالی »ایتالی
حــال در ســینماهایکشــور در روزهــا ایــن
ــرکمــدی، ــا«درژان ــاایتالی اکــراناســت.»ایتالی
موزیــکال،فانتــزیســاختهشــدهوازایــنبابــت
ــت. ــراناس ــینمایای ــاوتدرس ــیمتف فیلم

ــجادی ــدس ــی،فری ــارابهرام ــی،س ــدکمیل حام
ســخایی، رضــا ارشــادی، همایــون حســینی،
جهانگیــرمیرشــکاری،ناصــرسجادیحســینی،
دانــشاقباشــاوی،فائــزهعلــوی،آنــامهراخاقــی،
ــاب، ــیجن ــور،حســنزاهــدی،عل ــیماقلیپ عل
درنــامدنــی،پرینــازکنــگاوری،آیــدااورنــگ،

رضــا و راســتیفر ســپیده فهیمــی، مهــدی
فیلــم ایــن بازیگــران جملــه از کوهســتانی

ســینماییهســتند.
  داستان

»ایتالیــاایتالیــا«داســتانجوانــیاســتکــه
ســودایرفتــنبــهایتالیــارادرســردارد.داســتان
فیلــمبیشــباهتبــهآثــارمشــابهیهــمدر
ســینمایقبــلازانقــابایــرانوهــمآثــار
ــا خارجــینیســت؛امــاکارگــردانســعیکــردهت
ــر ــایدیگ ــابهفیلمه ــرشمش ــناث ــایممک ج
نباشــد،بــاایــنحــالصبــاغزادهبــهعنــوان
ــار ــنازآث ــامگرفت ــراله ــدمنک نویســندهنمیتوان

ــد. ــرباش دیگ

  کارگردانی
از نیمــهراه تــا و دارد خوبــی شــروع فیلــم 
ضرباهنــگمناســبیهــمبرخــورداراســتامــاپس
ازطــیتقریبــًانیمــیازفیلــمداســتانکمکــم
جذابیتهــایخــودراازدســتمیدهــدوبــا
پایانــیتقریبــًامبهــمبــهانتهــامیرســد.کارگــردان
ــوش ــهداری ــمب ــففیل ــهدرجاهــایمختل عامدان
مهرجویــیوبــهخصــوصفیلــمهامــونادایدیــن
ــد ــرچن ــاه ــنادایدینه ــهای ــهالبت ــدک میکن
ــرای ــاب ــتند؛ام ــتهس ــعگلدرش ــیمواق دربرخ
بعضــیازبیننــدگانکــهفیلــمهامــونراندیدهانــد
مبهــماســت.ایــنموضــوعبــهخصــوصدرنســل
ــالنهارا ــیس ــتصندل ــًااکثری ــهاتفاق ــرک جوانت
ــهچشــم ــدبیشــترب ــهخــوداختصــاصمیدهن ب

میآمــد.
  بازیگران

ــیو ــارابهرام ــوصس ــهخص ــمب ــایفیل بازیه
ــه ــیک ــدکمیل ــود.حام ــرب ــیدلپذی ــدکمیل حام
مدتــیاســتراهخــودشراازفیلمهــایبفــروش
ــت،در ــردهاس ــداک ــیج ــایتلویزیون وتلهفیلمه
ایــنفیلــمبــازیاســتانداردوقابلقبولیارائــهداده
کــهنشــاندهندهایــنموضــوعاســتکــههدایــت
ــتعدادهای ــروزاس ــدازهدرب ــهان ــاچ ــردانت کارگ

ــذاراســت. ــرانتأثیرگ بازیگ
دنیــایمتفاوتــیکــهکاوهصبــاغزادهدراولیــن

ــی، ــویتازگ ــرازب ــردهپ ــیمک ــودشترس ــرخ اث
عشــقبــهســینما،خوشســلیقگیواحتــرام
ــاغزاده ــرکاوهصب ــناث ــت.اولی ــاگراس ــهتماش ب
درکنــارتمــاممزیتهــایبیشــماریکــهدارد
ــدخــود ــتنداشــتنانســجامالزمنمیتوان ــهعل ب

ــت ــدگارتثبی ــلومان ــرکام ــکاث ــوانی ــهعن راب
ــیدارد؛ ــلمتفاوت ــهدالی ــدمانســجامیک ــد،ع کن
ازقبیــلارجاعــاتفرامتنــیبیــشازحــدبــه
ویــژهدرنیمهپایانــیکــهمخاطــبناآشــنابــا
ــان ــد،بی ــردرگممیکن ــاتراس ــوعارجاع ــنن ای
مشــکاتعدیــدهصنفــیدرســینماموضوعــی
نیســتکــهبیننــدگانعمومــًاناآشــنابــاســینمااز
آنلــذتببرنــدوایــندســتموضوعــاتبیشــتر

بــهنظــرمیرســدکــهبــرایجلــبحمایــتدیگــر
ســینماگراندرفیلــمگنجانــدهشــدهاســت.بــااین
حــالکاوهصبــاغزادهداســتانتکــرارینیمهپایانــی
ــدو ــهســبکوســیاقخــودشروایــتمیکن راب
راهــشراتــاحــدودیازباقــیآثــارجــدامیکنــد.
ایتالیــاایتالیــابــاهمــهمزایــاومعایبــشمعــرف
ــهســینمای ــاذوقب ــکفیلمســازبااســتعدادوب ی
ــارارادتــیکــه ایــراناســت،فیلمســازیکــهدرکن
بــهبــزرگانســینمامثــلداریــوشمهرجویــیدارد
راهخــودشرامــیرودوقــرارنیســتفیلمــی

ــزرگانباشــد. ــنب ــارای ــهشــبیهآث بســازدک
ــهخاطــر ــادرب ــاون ــخوشــیرینبرف عاشــقانهتل
قبیــل از نایــاب و فوقالعــاده ســکانسهای
آشــناییدلنشــیننــادروبرفــاکــهمیتوانــدجــزو
ــران ــنســکانسهایعاشــقانهســینمایای بهتری
قــراربگیــردیــاســکانسحضــورگــرموتأثیرگــذار
جــوان، زوج خانــه در سجادیحســینی فریــد
ــه ــینیک ــهودلنش ــاسصادقان ــراحس ــهخاط ب
ــر ــردیگ ــهخاط ــودداردوب ــموج درسرتاســرفیل
ویژگیهــایمثبتــشکــهآنرانســبتبــهبســیاری
ازآثــارســالیاناخیــرســینمایایــرانمتمایــز
ــدنآنهــم ــاردی ــکب ــد،ارزشبیــشازی میکن
ــه ــزرگســینمارادارد.کســانیک ــردهب ــررویپ ب
ــمراهــیســینمامیشــوند ــنفیل ــدنای ــرایدی ب
ــدشــد. ــارجنخواهن ناراضــیازســالنســینماخ

،،
ایتالیا ایتالیا با همه مزایا و معایبش 
معــرف یــک فیلمســاز بااســتعداد و 
ایــران اســت،  بــه ســینمای  بــاذوق 
فیلمســازی کــه در کنــار ارادتــی کــه 
بــه بــزرگان ســینما مثــل داریــوش 
مهرجویــی دارد راه خــودش را مــی رود 
و قــرار نیســت فیلمــی بســازد کــه 

ــزرگان باشــد.  ــن ب ــار ای شــبیه آث

نگاهی به فیلم »ایتالیا ایتالیا« ساخته کاوه صباغ زاده

عاشقانه ایرانی با داستان ایتالیایی

 وصیت نامه شهید 
مهدی باکری

یــا هللا، یــا محمــد، یــا علــی، یــا فاطمــه 
زهــرا، یــا حســن، یــا حســین، یــا مهــدی 
ــا روح هللا و  ــان ی ــو ای ولی م ــج( و ت )ع

شــما ای پیــروان صــادق شــهیدان.
بنویســم  وصیتنامــه  چگونــه  خدایــا 
ــت  ــاه و معصی ــراپا گن ــه س ــی ک در حال
و  رحمــت  از  گرچــه  نافرمانــی ام؟  و 
ولــی  نیســتم  ناامیــد  تــو  بخشــش 
ــده از  ــه نیامرزی ــت ک ــن اس ــم از ای ترس
ــص  ــم خال ــم رفتن ــروم. می ترس ــا ب دنی
ــا  نباشــد و پذیرفتــه درگاهــت نشــوم. ی
رب العفــو، خدایــا نمیــرم در حالــی کــه 

از مــن راضــی نباشــی. ای وای کــه ســیه 
روز خواهــم بــود. خدایــا چقــدر دوســت 
داشــتنی و پرســتیدنی هســتی! هیهــات 
کــه نفهمیــدم. یــا اباعبــدهللا شــفاعت! آه 
ــاده  ــان آم ــت انس ــش اس ــدر لذتبخ چق
ــم  ــه کن ــش و چ ــدار رب ــرای دی ــد ب باش
ــم کــن. ــو قبول ــا ت کــه تهیدســتم، خدای
ســام بــر روح خــدا، نجات دهنــده مــا از 
عصــر حاضــر، عصــر ظلــم و ســتم، عصــر 
کفــر و الحــاد، عصــر مظلومیــت اســام و 
پیــروان واقعــی اش. عزیزانــم شــبانه روز 
بایــد شــکرگزار خــدا باشــیم کــه ســرباز 
ــدیم  ــت ش ــن نعم ــادق ای ــتین ص راس
و بایــد خطــر وسوســه های درونــی و 
دنیافریبــی را شــناخته و بــر حــذر باشــیم 

ــل،  ــوص در عم ــت و خل ــدق نی ــه ص ک
ــت. ــاز اس ــا چاره س تنه

بایســتی  اباعبــدهللا،  عاشــقان  ای 
ــا  ــت، گونه ه ــوش گرف ــهادت را در آغ ش
و  از شــوقش ســرخ شــود  بایســتی 
ضربــان قلــب تندتــر بزنــد. بایســتی 
محتــوای فرامیــن امــام را درک و عمــل 
ــا بلکــه قــدری از تکلیــف خــود  کنیــم ت
ــیم. ــا آورده باش ــزاری به ج ــکر گ را در ش
و  خواهــران  و  مــادرم  بــه  وصیــت 
برادرانــم و اهــل فامیــل: بدانیــد اســام 
تنهــا راه نجــات و ســعادت ماســت، 
همیشــه بــه یــاد خــدا باشــید و فرامیــن 
ــه  ــتیبان و از ت ــد، پش ــل کنی ــدا را عم خ
قلــب مقلــد امــام باشــید، اهمّیــت زیــاد 

بــه دعاهــا و مجالــس یــاد اباعبــدهللا و 
شــهدا بدهیــد کــه راه ســعادت و توشــه 
آخــرت اســت. همــواره تربیــت حســینی 
و زینبــی بیابیــد و رســالت آن هــا را 
ــدان خــود  رســالت خــود بدانیــد و فرزن
را نیــز همانگونــه تربیــت کنیــد تــا 
ــهادت  ــق ش ــان و عاش ــربازانی باایم س
حضــرت  وارث  صالــح،  علمدارانــی  و 
ــد.  ــار آین ــه ب ــام ب ــرای اس ــل ب ابوالفض
ــد  ــن رنجیده ان ــه از م ــانی ک ــه کس از هم
ــب  ــد طل ــن دارن ــردن م ــر گ ــی ب و حق
بخشــش دارم و امیــد دارم خداونــد مــرا 

ــرزد. ــیار بیام ــان بس ــا گناه ب
خدایا مرا پاکیزه بپذیر.

مهدی باکری

تئاتر

»بازیگرشو« به پارک ناژوان می رود
نمایــش»بازیگــرشــو«بــهنویســندگیمهنــازقبــادیبــا کیمیای وطن
ــنواره ــنجش ــزاریدومی ــیبرگ ــری،درروزپایان ــعگ ــاقل ــیرض کارگردان
غیررقابتــینمایشهــایبیرونــیتــاالرهنــردرپــارکنــاژواناجــرا

میشود.
کارگــردانایــننمایــشدرمــوردجزئیــاتآنگفــت:نمایــش»بازیگــرشــو«
بــاتوجــهبــهســختیهاومشــکاتحرفــهبازیگــریطراحــیشــدهاســت
وهمچنیــننگاهــیبــرآســیبهایفضــایمجــازیدرخانوادههــادارد.

ــادوداســتانرا ــشم ــننمای ــولای ــرد:درط ــحک ــریتصری ــعگ رضــاقل
ــزروی ــلتمرک ــریمث ــکاربازیگ ــختیهایآش ــیس ــم،یک ــالمیکنی دنب
بــدن،بیــان،حــسو...ودیگــریمشــکاتوســختیهایایــنحرفــهکــه
ازدیــدمــردمپنهــاناســت،ماننــدمشــکاتخانوادگــی،اجتماعــیو....
ــعود ــی،مس ــیاخزای ــونش ــیچ ــشبازیگران ــننمای ــزود:درای ویاف
ــتأجران، ــهمس ــدی،نجم ــدینج ــی،مه ــرانآقابابای ــژاد،مه ــودین محم
ــالحفیظــی، ــا،دانی ــرافتاحینی ــمزاده،زه ــهرئیســیان،حســینکری فاطم
ــی ــدمشــکینیورضــاصادق ــانابراهیمــی،محم یاســمینافشــاری،عرف

ــد. ــشمیکنن ــاینق ایف
عاقمنــدانبــرایدیــدنایــننمایــشکــهدردومیــنجشــنوارهغیررقابتــی
ــه۲8 ــدجمع ــود،میتوانن ــرامیش ــراج ــاالرهن ــیت ــایبیرون نمایشه
مهرمــاه،رأسســاعت۱۷بــهپــارکنــاژوان،جــادهســامتمراجعــهکننــد.
گفتنــیاســتایــنجشــنوارهدرفــازاولخــوددرتاریــخ۱3و۱۴مهرمــاه
میزبــاناجــراینمایشهایــیچــون»قیمــتبگــذار«بــهکارگردانــیصالــح

نظریــانو»رقــصشمشــیر«بــهکارگردانــیاحمــدنخودیــانبــود.
ــی ــینمایشهــایبیرون ــنجشــنوارهغیررقابت ــازســومدومی ــنف همچنی
تــاالرهنــر،بــااجــرایســهنمایــش،روزهــای۲۷و۲8مهرمــاهبــهپایــان

میرســد.

ادبیات

دختر نوجوانی که می خواهد متفاوت باشد
ماجــرایدختــریکــهمیخواهــدمتفــاوتباشــدبــهقلــمســیدهزهــرا
ــن ــردرمعرفــیای ــناث ــا«روایــتشــد.نویســندهای محمــدیدر»وری
کتــابنوشــته:»خــوبکــهنــگاهمیکنــممأموریــتمــندرایــندنیــا
ــراراســتاز ــهق ــاوداســتانهااســت.داســتانهاییک نوشــتنقصهه
زاویــهدیگــریبــهایــندنیــانــگاهکنــدودنیــاراجــوردیگــریببینــدو
بــهآدمهــایــادآوریکنــدکــهدنیــاآنقدرهــاکــهپشــتســرشحــرف
اســت،بــدنیســتفقــطکافــیاســتکمــیبــهآنفرصــتبدهیــمتــا
ــر ــتاندخت ــا«داس ــاب»وری ــد.کت ــمنشــانمانده ــشراه رویزیبای
نوجوانــیاســتکــهدلــشمیخواهــدمتفــاوتباشــد،متفــاوتببینــد،
متفــاوتزندگــیکنــدوحتــیمتفــاوتلبخنــدبزنــد؛امــاایــنمتفــاوت
ــتو ــد،نیس ــشرامیکن ــهخیال ــمک ــاه ــنراحتیه ــههمی ــودنب ب

ــد. ــممیزن ــزودرشــتبرایــشرق ــیماجراهــایری کل
ایــدهنوشــتن»وریــا«وقتــیبــهســرمزدکــهفکــرکــردم،یــکچیــزی
دردرایــندنیــازیــادیمیلنگــد:اول،اینکــهمــردمســرزمینمبــهشــکل
عجیبــیوالبتــهغمانگیــزیکتــابنمیخواندنــد.دوم،شــبیههــم
شــدنآدمهــایدورواطرافــمبــود.یــکروزبلنــدشــدمودیــدمهمــه
آدمهــایدوروبــرموحتــیآدمهــایتــویخیابــانوبانــکودانشــگاه
ــزه ــهازمعج ــتمک ــا«رانوش ــس»وری ــوند.پ ــممیش ــبیهه ــدش دارن
کتــاببرایتــانبگویــمواینکــهکاشیــکروزبلنــدشــویموبــهتعــداد
هفتــادمیلیــوننفــرآدمجدیــدببینیــم.آدمهایــیبــافکرهــایجدیــدو

خاقــیکــهشــبیههــمنیســتند.
ــاقیمــت۱5 رمــان»وریــا«اثــرســیدهزهــرامحمــدیدر۱5۱صفحــهب
هــزارتومــانازســوینشــرآرمــامنتشــرشــدهاســت.عاقهمنــدانبــه
ــی»چهارســوق« ــدآنراازفروشــگاهاینترنت ــابمیتوانن ــنکت ــهای تهی

خریــداریکننــد.

سینما

 »سیاه و سفید« سهراب شهید ثالث 
به لندن رفت

فیلــم»ســیاهوســفید«بــهکارگردانــیزندهیــاد»ســهرابشــهیدثالــث«
۱8آبــاندرموسســهگوتــهلنــدنبــهنمایــشدرخواهــدآمــد.

همزمــانبــابزرگداشــتســهرابشــهیدثالــثدرروز۱8آبــان)۱۹نوامبــر(
فیلــم۴دقیقــهای»ســیاهوســفید«محصــولســال۱35۱کانــونپــرورش
ــده ــهبرن ــیک ــد،فیلم ــشدرمیآی ــهنمای ــانب ــودکانونوجوان ــریک فک
ــزه ــزجای ــسونی ــنوارهلسآنجل ــژهجش ــزهوی ــونجای ــزیهمچ جوای
ــان ــنمراســممخاطب ــژهجشــنوارهسانفرانسیســکوشــدهاســت.درای وی
ــژه ــزهوی ــهجای ــهایک ــاردقیق ــمچه ــنفیل ــایای ــهتماش ــدب میتوانن
ــز ــکورانی ــنوارهسانفرانسیس ــژهجش ــزهوی ــسوجای ــنوارهلسآنجل جش

ــردهاســت،بنشــینند. ــتک دریاف
ــز ــادینی ــال۲۰۱8می ــازس ــتودرآغ ــنفعالی ــهای ــراراســتدرادام ق
ــه ــمیتوموسس ــداس ــتون،گُل ــگاهکینگس ــکاریدانش ــاهم ــیب همایش
گوتــهلنــدنبــراینشــرآثــارشــهیدثالــثبــهزبــانانگلیســیبرگــزارشــود.
موسســهگوتــهکــهمقــراصلــیآندرمونیــخآلمــانقــرارداردبــاقدمتــی
6۰ســالهوبــاهــدفترویــجزبــانآلمانــیوانجــامفعالیتهــایفرهنگــی،
نمایندگانــیدرکشــورهایدیگــردارد.اینبــارنمایندگــیشــهرلنــدنقصــد
ــیو ــایایران ــشفیلمه ــانمای ــهایب ــژهبرنام ــالدروی ــانامس داردآب
ــیو ــهمعرف ــدن،ب ــثدرســینماClose-Upشــهرلن ــیشــهیدثال آلمان
نقــدوبررســیایــنآثــاربپــردازد.زندهیــادســهرابشــهیدثالــثکارگــردان،

ــود. ــرانب ــینمایای ــرس ــموتدوینگ ــس،مترج فیلمنامهنوی
ــیاز ــرامبیضای ــیوبه ــیحاتم ــومعل ــراهمرح ــههم ــه5۰ب ویدرده
ــودودر ــرانب ــویســینمایای ــوجن ــرانم ســینماگرانپیشــرووازآغازگ
ــاراوبیشتــردرزمینــه ــاربومــیپرداخــت.آث ــهتولیــدتعــدادیآث ابتــداب

ــت. ــیاس ــایاجتماع موضوعه

امروز پنجشنبه 27 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 555 روزنامه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

فنجان دست نخورده دریا
نویسنده   زینب رازدشت
قیمت 7 هزار تومان 

نشر  الف

مرد بی زبان
نویسنده   دیه گو مارانی

                 مجتبی ویسی
 15 هزار تومان 

مترجم

 آموت
قیمت

نشر           

مرده ها در راه اند
نویسنده   ناتاشا امیری 

قیمت 18 هزار تومان 
نشر  ققنوس



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
برگزاری همایش لکنت زبان 

در اصفهان
ــت  ــازی از لکن ــی آگاه س ــت روز جهان ــش گرامیداش همای
بــا شــعار »جهانــی کــه لکنــت را درک می کنــد« در 
برگــزار می شــود.  اصفهــان  پــارک کوهســتانی صفــه 
ــا  ــت ب ــازی از لکن ــی آگاه س ــت روز جهان ــن گرامیداش آیی
ــارک  ــد« در پ ــت را درک می کن ــه لکن ــی ک ــعار »جهان ش
ــن  ــود. در همی ــزار می ش ــان برگ ــه اصفه ــتانی صف کوهس
راســتا پویــش مردمــی همیــاران کالم روان بــه عنــوان 
نخســتین پویــش مردمــی آگاه ســازی از لکنــت و حمایــت 
ــی  ــت روز جهان ــش گرامیداش ــت همای ــراد دارای لکن از اف
ــی آگاه ســازی  ــر روز جهان ــه مناســبت ۲۲ اکتب ــت را ب لکن
از لکنــت و بــا مشــارکت معاونــت فرهنگی اجتماعــی 
شــهرداری منطقــه ۵ و گــروه گفتاردرمانــی دانشــگاه علــوم 
ــد.  ــزار می کن ــاه برگ ــه ۲۸ مهرم ــان جمع ــکی اصفه پزش
دبیــر پویــش مردمــی همیــاران کالم روان و مســئول 
از همراهــی گفتاردرمانگــران شــهر  اجرایــی همایــش 
اصفهــان و متخصصــان گفتار درمانــی دانشــگاه علــوم 
ــن  ــگان و همچنی ــاوره رای ــه مش ــان در ارائ ــکی اصفه پزش
ارائــه تجربیــات افــراد موفــق دارای لکنــت بــه خانواده هــا 
و افــراد دارای لکنــت خبــر داد. ســید جــواد موســوی 
ــی  ــای جنب ــی را از بخش ه ــای فرهنگ مســابقه و برنامه ه
برنامــه عنــوان کــرد و از اقشــار مختلــف مــردم و مســئولین 
ــا حضــور خــود در ایــن برنامــه  ــا ب شــهری دعــوت کــرد ت
زمینه ســاز فرهنگ ســازی برخــورد صحیــح بــا افــراد دارای 

ــند. ــه باش ــطح جامع ــت در س لکن

ثبت نام مسابقه ملی دانش مغز 
آغاز شد

چهارمیــن دوره مســابقات ملــی دانش آمــوزی دانــش 
مغــز )Brain Bee ۲017( زیــر نظــر کمیتــه دانش آمــوزی 
انجمــن علــوم اعصــاب ایــران و بــا حمایــت ســتاد توســعه 
ــوری و  ــورت کش ــه ص ــناختی ب ــای ش ــوم و فناوری ه عل
ــوزی  ــنجش دانش آم ــازمان س ــط س ــه توس در دو مرحل
ــام  ــد شــد. ثبت ن ــزار خواه ــرورش برگ ــوزش و پ وزارت آم
چهارمیــن دوره مســابقات ملــی دانــش مغــز ویــژه 
دانش آمــوزان آغــاز شــده اســت و تــا ســوم آذرمــاه 
امســال ادامــه دارد. مرحلــه اول ایــن مســابقه بــه صــورت 
آزمــون تئــوری و بــه زبــان فارســی در ۲۳ آذرمــاه در ســطح 
کشــور برگــزار خواهــد شــد و برگزیــدگان مرحلــه اول پــس 
ــه  ــابقه ک ــی در دوره دوم مس ــای آمادگ ــدن دوره ه از گذران
بــه زبــان انگلیســی اســت، شــرکت خواهنــد کــرد. برگزیده 
نهایــی مرحلــه دوم بــه بیســتمین دوره مســابقات جهانــی 
ــده در برلیــن آلمــان  Brain Bee کــه تابســتان ســال آین
برگــزار می شــود، اعــزام خواهــد شــد. مســابقه ملــی 
ــال  ــار درس ــن ب ــرای اولی ــز )Brain Bee( ب ــش مغ دان
1۹۹۹ در دانشــگاه مریلنــد آمریــکا پایه گــذاری شــد. 
هــدف ایــن رقابت هــا عالقه منــد کــردن دانش آمــوزان بــه 
یادگیــری دربــاره دانــش مغــز و کارکردهــای آن، پــرورش 
اســتعدادهای جــوان، اســتفاده از ایده هــای نــو و هدایــت 
نســل پویــای امــروز بــه تحصیــل در حــوزه علــوم اعصــاب، 

هرســاله در ســطح دنیــا تعییــن شــده اســت.

جامعه
با فعال کردن رمز دوم از اطالعات 

شخصی خود محافظت کنید
رئیــس پلیــس فتــای فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهــان تأکیــد کــرد: شــهروندانی کــه در شــبکه های 
ــود  ــز خ ــه دوم رم ــد مرحل ــد، بای ــور دارن ــی حض اجتماع
ــن  ــاز و آنالی ــی های غیرمج ــا از دسترس ــد ت ــال کنن را فع
ــند.  ــان باش ــود در ام ــخصی خ ــات ش ــه اطالع ــران ب دیگ
ــدود ۴7  ــزود: ح ــوی اف ــی مرتض ــید مصطف ــرهنگ س س
میلیــون نفــر ایرانــی در فضــای مجــازی تلگــرام کــه 
یکــی از شــبکه های اجتماعــی اســت، حضــور دارنــد 
ــه داد: در  ــتند. وی ادام ــات هس ــادل اطالع ــغول تب و مش
ــش از  ــد بی ــان می ده ــا نش ــز آماره ــان نی ــتان اصفه اس
ــون و ۵00 هــزار نفــر در فضــای مجــازی مشــغول  ۳ میلی
فعالیــت هســتند، بنابرایــن هــر کــدام از افــراد نمی تواننــد 
ــرا  ــد؛ چ ــرض کنن ــرد ف ــود را منف ــازی خ ــای مج در فض
ــران  ــه ای ــر جامع ــون نف ــر در جمــع ۴7 میلی ــک نف ــه ی ک
ــد در مدیریــت اطالعــات شــخصی بســیار  ــرار دارد و بای ق
محتــاط عمــل کنــد. وی تأکید کــرد: متأســفانه شــهروندان 
ــات شــخصی خــود آســیب پذیر  ــداری اطالع ــت نگه از باب
ــرد  ــل ف ــه موبای ــه ب ــواردی ک ــه خصــوص در م هســتند، ب
ــورد  ــل م ــا موبای دسترســی های غیرمجــاز ایجــاد شــده ی
ســرقت قــرار گرفتــه و شــهروندان نگــران اطالعــات خــود 
ــن  ــی از مهم تری ــات یک ــظ اطالع ــن حف ــتند؛ بنابرای هس

ــت. ــازی اس ــای مج ــای کار در فض محوره

صدور ۴۰ هزار کارت 
ضابط قضایی عام

دادســتان کل کشــور گفــت: ۴0 هــزار کارت ضابــط قضایــی 
صــادر شــده اســت. حجت االســالم محمدجعفــر منتظــری 
در مراســم اهــدای کارت ضابطیــن عــام قضایــی بــا اشــاره 
بــه ضــرورت اجرایــی کــردن مــاده ۲۹ قانــون آئین دادرســی 
ــوع  ــتا موض ــن راس ــتانی کل در ای ــت: دادس ــری، گف کیف
اهــدای کارت ضابطیــن عــام را بــا جدیــت پیگیری کــرد. وی 
افــزود: پیــش از ایــن وعــده کــرده بودیــم کــه اواخــر مهــر در 
ــع می شــود. دادســتان  ــا توزی ــن کارت ه سراســر کشــور ای
کل کشــور در تعریــف ضابــط عــام تصریــح کــرد: ضابطیــن 
ــام شــامل درجــه داران، افســران  ــد از ع دادگســتری عبارتن
نیــروی انتظامــی و ضابطــان خــاص کــه بــه موجــب قوانین 
ــوران  ــا، مأم ــه رؤس ــوند ک ــوب می ش ــط محس ــاص ضاب خ
زنــدان، مأمــوران اطالعــات و مأمــوران ســپاه و بســیج تمــام 
ــای  ــی مأموریت ه ــا برخ ــام ی ــه تم ــلح ک ــای مس نیرو ه
ــزود:  ــری اف ــود. منتظ ــول می ش ــا مح ــه آن ه ــن ب ضابطی
یکــی از مهم تریــن بازوهــای همــکار دســتگاه قضایــی 
نیــروی انتظامــی و در برخــی مــوارد اطالعات ســپاه و وزارت 
ــون  ــه در قان ــات و بســیج و ســایر کســانی اســت ک اطالع
تعریــف شــده اند. دادســتان کل کشــور بــه ضــرورت تعامــل 
ــرد و  ــد ک ــروی انتظامــی تأکی ــی و نی ــن دســتگاه قضای بی

ــه دنبــال افزایــش ایــن همکاری هــا هســتیم. گفــت: ب

کوتاه اخبار 

بخشش اعدامی پای چوبه 
دار در قرچک

روز  صبــح  قصــاص  بــه  محکــوم  اعدامــی 
پــای  دم  اولیــای  رضایــت  بــا  چهارشــنبه 
ــی  ــتان عموم ــد. دادس ــیده ش ــه دار بخش چوب
ایــن  قرچــک گفــت:  شهرســتان  انقــالب  و 
نفــس  قصــاص  بــه  محکــوم  اعدامــی 
عوامــل  ســوی  از  او  حکــم  بــود  قــرار  کــه 
اجــرا شــود درآخریــن  انتظامــی  و  قضایــی 
بخشــیده  دم  اولیــای  بــا گذشــت   لحظــات 

شد. 
ــینکایی  ــدهللا س ــلمین اح حجت االسالم والمس
دربــاره پرونــده ایــن اعدامــی نجات یافتــه 
ــی  ــکالت مال ــش مش ــال پی ــه س ــزود: س اف
باعــث بــروز درگیــری بیــن دو جــوان شــد 
ــید  ــل رس ــه قت ــر ب ــک نف ــن ی ــن بی ــه در ای ک
ــری  ــه شــعبه کیف ــرای رســیدگی ب ــده ب و پرون
اســتان تهــران ارســال شــد و منتــج بــه صــدور 
رأی محکومیــت قاتــل بــه قصــاص نفــس 

شــد. 
دادســتان قرچــک اظهــار داشــت: بــا پادرمیانــی 
ــدان  ــتان و معتم ــزرگان شهرس ــه، ب ــام جمع ام
ــرعی  ــی و ش ــق قانون ــای دم از ح ــی، اولی محل

ــتند. ــاص گذش ــی قص ــود یعن خ

حکم جالب قاضی 
برای راننده بی احتیاط

قاضــی ســلیمان عفیــف، دادرس دادگاه کیفــری 
ــام  ــه انج ــاط را ب ــده بی احتی ــاس رانن ۲ بندرعب
ــت  ــگان جه ــی رای ــات عموم ــاعت خدم ۲70 س
 خــط کشــی گذرگاه هــای عابرپیــاده محکــوم 

کرد. 
هرمزگانــی  متعهــد  و  خوش اندیشــه  قاضــی 
ــی اســت  ــه از قضــات پیشــرو دســتگاه قضای ک
ــا بی احتیاطــی در  ــرد ب ــن ف ــاره گفــت: ای دراین ب
رانندگــی منجــر بــه تصــادف و صدمــه بدنــی بــه 
شــاکی شــده بود کــه در بخــش مجــازات کیفری 
عمومــی، بــه جــای »چهارمــاه حبــس« بــه انجام 
ــت  ــگان جه ــی رای ــات عموم ــاعت خدم ۲70 س
 خط کشــی گذرگاه هــای عابــر پیــاده محکــوم 

شد. 
بــرای  اعمــال مجــازات حبــس  افــزود:  وی 
مجرمــان عــالوه بــر ایجــاد مشــکالت اقتصــادی، 
ــود  ــرای خ ــی ب ــی و عاطف ــی، روحی روان فرهنگ
هزینه هــای  آنــان،  خانواده هــای  و  مجــرم 
 زیــادی نیــز بــر بیت المــال و حاکمیــت تحمیــل 

می کند.

کنش    وا
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم 
نظری وزارت آموزش و پرروش   

آموزش ۵00 مهارت به دانش آموزان اخیرًا در قالب 
طرح »ایران مهارت« رونمایی شد و امسال در 

مدارس اجرا می شود. این طرح با مشارکت سازمان 
فنی و حرفه ای اجرا می شود. در توافق نامه مذکور، 
برای طرفین تعهداتی ایجاد و کمیته ای پیش بینی 

شده است که شیوه نامه های الزم را تدوین می کنند. 
دوره های آموزشی می تواند پنجشنبه ها و حتی 

جمعه ها باشد. همچنین در تابستان و در شیفت های 
خالی صبح یا بعدازظهر مدارس می توان دوره های 
آموزشی الزم را برگزار کرد. هدف ما این است که 

دانش آموزان ما با مشاغل مختلف آشنا شوند و آن 
را هرچند مختصر تمرین کنند و حداقل یک مهارت را 
بیاموزند. بازه زمانی درنظرگرفته شده برای این دوره ها 

کوتاه و شامل ۲0 جلسه یک تا دو ساعته است و تصور 
می کنیم حتمًا در ایجاد انگیزه و هدایت دانش آموزان 

به سمت مهارت آموزی می تواند مؤثر باشد.

رئیس سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر 

شرایط استقرار بیمارستان صحرایی برای آوارگان 
میانماری فراهم شده است. از همین رو فراخوان دوم 

برای جمع آوری کمک های مردمی از پنجشنبه، ۲7 
مهر تا پنجم آبان صورت می گیرد: واریز کمک های 
نقدی به شماره کارت 610۴۳۳777006۴606 و یا 

شماره حساب ۹۹۹۹۹ به نام هالل احمر در بانک های 
ملی، ملت، صادرات، رفاه،  مسکن،  دی، تجارت،  
سپه، شهر،  آینده و رسالت از جمله راه های واریز 
کمک ها است. همچنین با کد USSD نیز امکان 
واریز کمک ها وجود دارد و هموطنان از طریق کد 

 #11۲*۳*7۴1*می توانند مبالغ خود را واریز کنند.

رئیس سازمان بهزیستی 
برای اشتغال هرچه بیشتر معلوالن، برخی مراکز 
بهزیستی را در اختیار کارفرمایان گذاشتیم. برای 

اشتغال و توانمندسازی جمعیت ۴0 درصدی 
نابینایان بین دانشجویان تحت پوشش بهزیستی 

هم هرآنچه در توان داشتیم، به کار گرفتیم. پوشش 
غربالگری تنبلی چشم به عنوان مهم ترین عامل 
نابینایی و کم بینایی را به ۸0 درصد رسانده ایم که 
۲0 درصد باقیمانده آن در مناطق محروم است. 

الیحه جامع حمایت از حقوق معلوالن هم اکنون در 
مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است، در 

حال حاضر دولت پیشقدم ارائه آن شده است.

معاون تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت 

هم اکنون شایع ترین سرطان در ایران و بین زنان 
ایرانی سرطان پستان است؛ به گونه ای که به ازای 

هر صدهزار جمعیت کشور ۳۳ نفر ساالنه به سرطان 
پستان مبتال می شوند. البته سرطان پستان، 

سرطانی درمان پذیر است و درصد معدودی که دچار 
سرطان بسیار بدخیم می شوند، امکان درمان در 

آن ها کم است.

ــاره  ــا اش ــران ب ــتاری ته ــام پرس ــره نظ ــس هیئت مدی رئی
ــتاری،  ــروه پرس ــه گ ــت کاران ــه در پرداخ ــر ۹ماه ــه تأخی ب
ــه معیشــت پرســتاران  ــه مقول ــر لزوم توجــه مســئوالن ب ب
ــتاران  ــه پرس ــان اینک ــا بی ــی ب ــد چراغ ــرد. حمی ــد ک تأکی
بــه عنــوان عضــوی از تیــم درمــان نقــش مهمــی را 
در رضایت بخشــی از طــرح تحــول بیــن مــردم ایفــا 
ــرد: قســمت عمــده ای از طــرح تحــول  ــار ک ــد، اظه کرده ان
بــر دوش جامعــه پرســتاری بــوده اســت. در ابتــدای 
ایــن دولــت نیــز مســئوالن وزارت بهداشــت قول هــای 
ــد؛  ــا داده ان ــدی آن ه ــش رضایتمن ــرای افزای ــاعدی ب مس
ــان و  ــن کارکن ــت ای ــود معیش ــا بهب ــن قول ه ــه ای از جمل
ــزه  ــش انگی ــه باعــث افزای ــود ک ــا ب ــی آن ه ــزان دریافت می
بــرای انجــام امــور مراقبتــی می شــود. وی ادامــه داد: 
امــروز شــاهد تأخیرهــای ۸ تــا ۹ماهــه در پرداخــت کارانــه 

پرســتاران هســتیم کــه باعــث شــده اســت معیشــت 
جامعــه پرســتاری بــه مشــکل بربخــورد. صاحبنظــران 
ــه  ــد ماهیان ــا درآم ــی در کالن شــهرها را ب اقتصــادی، زندگ
ــر  ــط فق ــر خ ــان زی ــزار توم ــون و 700 ه ــر از دومیلی کمت
ــه در حــال حاضــر  ــن درحالیســت ک ــد؛ ای ــف کرده ان تعری
دریافتــی بســیاری از اعضــای گــروه پرســتاری در بخــش 
خصوصــی و دولتــی کمتــر از ایــن مبلــغ اســت و گاهــی بــه 
ــره  ــس هیئت مدی ــد. رئی ــان می رس ــون توم ــر دو میلی زی
نظــام پرســتاری تهــران همچنیــن اضافــه کــرد: در بعضــی 
انجــام  متعــددی  ساخت و ســازهای  بیمارســتان ها  از 
می شــود، امــا از طــرف دیگــر پرســتاران در امــرار معــاش 
ــای  ــوع ج ــن موض ــه ای ــد ک ــدا کرده ان ــکل پی ــود مش خ
تأســف دارد؛ بــه همیــن دلیــل انتظــار داریــم بــا جابه جایــی 
منابــع، جامعــه پرســتاری بــه شــکل ویــژه ای دیــده شــود.

ــون  ــن آزم ــزاری دومی ــا از برگ ــی ناج ــس آگاه ــین پلی جانش
کارآگاهــی و کارآگاه یــاری در ۲۸ مهرمــاه ســال جــاری خبــر داد 
و گفــت: شــروع کارآگاهــی از کارآگاه پنجــم و پایــان آن کارآگاه 
یکــم اســت کــه بعــد از طــی مراحــل علمــی و عملــی و قبولــی 
ــت  ــان آن را دریاف ــی نش ــوان کارآگاه تخصص ــه عن ــون ب در آزم
می کننــد. ســردار مســعود منفــرد، اظهــار داشــت: دومیــن 
آزمــون عمومــی کارآگاهــی و کارآگاه یــاری بــه صــورت هم زمــان 

صبــح روز جمعــه ۲۸ مهرمــاه ســال جــاری در سراســر کشــور 
برگــزار می شــود؛ شــرایط عمومــی متقاضیــان شــرکت کننده در 
ایــن آزمــون برابــر دســتورالعمل ابالغــی بــه اســتان های سراســر 
ــریح  ــن تش ــت. وی ضم ــده اس ــانی ش ــاًل اطالع رس ــور قب کش
فراینــد و مراحــل رتبه بنــدی »کارآگاه«، گفــت: بــه کارکنانــی کــه 

مســئولیت رســیدگی بــه پرونده هــا، جرائــم مختلــف، شناســایی 
ــن مقــام  ــد. ای ــد، »کارآگاه« گوین و دســتگیری متهمــان را دارن
ارشــد انتظامــی ادامــه داد: بعــد از پذیــرش، کارآگاهــان بایســتی 
ــت  ــت وضعی ــی، تس ــون عموم ــر آزم ــی نظی ــای مختلف دوره ه
جســمانی، توانمنــدی در تیرانــدازی، ارائــه مــدرک زبــان خارجــه 

و ... را بــا موفقیــت پشــت ســر بگذارنــد تــا از نظــر رتبــه 
کارآگاهــی بــه مراحــل باالتــری ارتقــاء پیــدا کننــد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه کارآگاه یکــم بــه عنــوان باالتریــن رتبــه کارآگاهــی باید 
ــت:  ــد، گف ــده باش ــی را گذران ــی و تخصص ــل عموم ــام مراح تم
ــد  ــه بع ــارم ب ــه چه ــای کارآگاه از رتب ــون و دوره ه ــل آزم مراح
ــر  ــد از نظ ــب بای ــه داوطل ــود ک ــخت تری می ش ــرایط س وارد ش
علمــی و عملــی در هــر بخــش تــالش خــود را مضاعــف کنــد. 

رئیــس برنامــه پیشــگیری از نابینایــی وزارت بهداشــت ضمن 
اشــاره بــه وجــود 1۵0 هــزار نابینــا در کشــور، مراکــز خدمــات 
ــه ای  ــن پوشــش بیم ــی و همچنی ــی بینای تخصصــی، بازتوان
بــرای خدماتــی ماننــد عصــای ســفید و عینک هــای خــاص را 
ناکافــی دانســت. دکتــر فــرزاد مــرادی گفــت: در حــال حاضــر 
ــان در  ــان و کم بینای ــرای نابینای ــه شــده ب ــر بهین ــزان معاب می
شــهر تهــران ۲۵ درصــد اســت؛ یعنــی 7۵ درصــد معابــر بــرای 
ایــن افــراد مناســب نیســتند. طبیعــی اســت کــه این رقــم در 
شــهرهای دیگــر نامناســب تر اســت. در مجمــوع کمتــر از 1۵0 
هــزار نفــر نابینــا و 600 هــزار نفــر کم بینــا در کشــور داریــم، امــا 
تاکنــون 100 هــزار نفــر از افــراد نابینــا ثبــت شــده اند. رئیــس 
برنامــه پیشــگیری از نابینایــی وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکه 
بیمارانــی کــه دچــار مشــکالت بینایــی هســتند بــه خوبــی بــه 
ســطوح باالتــر درمــان یــا بهزیســتی ارجــاع داده نمی شــوند، 

ــود  ــه و کمب ــل هزین ــه دلی ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــح ک تصری
مربــی دسترســی بــه کتــاب و پرینتــر بریــل در کشــور کافــی 
ــالل  ــه اخت ــرادی ک ــن فقــط ۴0 درصــد از اف نیســت. همچنی
ــی  ــود دسترس ــوص خ ــر مخص ــه کامپیوت ــد، ب ــی دارن بینای
ــد  ــا می توانن ــن کامپیوتره ــه ای ــت ک ــن در حالیس ــد؛ ای دارن
در زمینــه بازتوانــی نابینایــان بســیار مؤثــر باشــند. 60 درصــد 
ــا  ــد از آن ه ــط 10 درص ــتند و فق ــواد هس ــان بی س از نابینای
تحصیــالت آمــوزش عالــی دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه 10 تــا 
ــی اســت،  ــه بینای ــوط ب ــا مرب ــام معلولیت ه ۲0 درصــد از تم
ادامــه داد: در کشــور فقــط 10 مرکــز خدمــات تخصصــی 
ــت و  ــم اس ــم ک ــن رق ــا ای ــود دارد، ام ــی وج ــی بینای بازتوان
بایــد بــه تعــداد مراکــز اســتان وجــود داشــته باشــد. کمبــود 
ایــن مراکــز نشــان دهنده ایــن اســت کــه از نظــر زیرســاخت 

بازتوانــی نابینایــان کاســتی داریــم.

معیشت پرستاران نیازمند نگاه ویژه مسئوالن

برگزاری آزمون کارآگاهی در 28 مهر

پوشش ناکافی بیمه نابینایان

ــر  ــارت، ب ــج و زی ــور ح ــه در ام ــده ولی فقی نماین
لــزوم قانونمنــدی زائــران ایرانــی اربعیــن در ســفر 
بــه عتبــات عالیــات تأکیــد کــرد. بــه گــزارش 
حجت االسالم والمســلمین  مهــر،  خبرگــزاری 
ســید علــی قاضی عســکر در جلســه نهادهــای 
مهــم خوانــدن  بــا  اربعیــن  مراســم  مســئول 
ــی  ــات گذشــته در ســفر میلیون اســتفاده از تجربی
مشــتاقان حضــور در راهپیمایــی اربعیــن حســینی، 
تصریــح کــرد: زائــران بایــد قوانیــن دو کشــور ایــران 
ــد و  ــت کنن ــوی رعای ــفر معن ــن س ــراق را در ای و ع

ــد. ــا نرون ــه مرزه ــزا ب ــدون وی ب
  میهمان نوازی عراقی ها

نماینــده ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت بــا 
تقدیــر از میزبانــی عراقی هــا از زائــران اربعیــن 
ــا  ــوازی عراقی ه ــرد: میهمان ن ــد ک ــینی، تأکی حس
نبایــد کم رنــگ شــود؛ بلکــه همــه بایــد در برگــزاری 
هرچــه بهتــر ایــن مراســم بــه آن هــا کمــک کنیــم.

  بعد معنوی مراسم اربعین
وی توجــه بــه بعــد معنــوی مراســم اربعیــن 
ــور  ــت: همان ط ــد و گف ــروری خوان ــینی را ض حس
کــه در روایــات آمــده اســت نبایــد مســائل رفاهــی، 
تغذیــه و... در ایــن مراســم در اولویــت باشــد؛ 
ــن  ــوی ای ــد معن ــی و بع ــم معرفت افزای ــه مه بلک
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکر ب ــت. قاضی عس ــفر اس س
ســتاد مرکــزی اربعیــن مســئولیت برگــزاری ایــن 
ــر  ــزود: دیگ ــده دارد، اف ــور به عه ــم را در کش مراس
ــن  ــه ای ــد ب ــوان دارن ــه در ت ــد هرچ ــا بای ارگان ه
ســتاد کمــک کننــد. وی لــزوم اســتفاده از فضــای 
مجــازی و اطالع رســانی دقیــق بــه زائــران را یــادآور 
شــد و تأکیــد کــرد: بعــد مردمــی مراســم اربعیــن 

ــرد. ــرار گی ــد مدنظــر ق حســینی همــواره بای
  تشکیل ۲۵ کمیته آسیب شناسی

ــش  ــن در بخ ــی همچنی ــاج ایران ــت حج سرپرس
ــه تشــکیل  ــا اشــاره ب دیگــری از ســخنان خــود ب

از  بــرای حــج ۹6،  ۲۵ کمیتــه آسیب شناســی 
مســئوالن دفاتــر نمایندگــی بعثــه در مناطــق و 
ــون اعزامــی و  اســتان ها خواســت نظــرات روحانی
دیــدگاه خــود در خصــوص نقــاط ضعــف و قــوت 
ــه  ــن و ارائ ــریعتر تدوی ــه س ــال را هرچ ــج امس ح
کننــد. وی تأکیــد کــرد: خدمات رســانی و برگــزاری 
مطلــوب حــج آن طــور کــه شایســته زائــر ایرانــی و 
مــورد رضایــت مقــام معظــم رهبــری اســت باید در 
اولویــت قــرار گیــرد و همــه کارگــزاران حــج تــالش 

کننــد کــه رضایــت زائــر جلــب شــود.
  لزوم پرهیز از کارهای شکلی

در ادامــه جلســه، مســئوالن دفاتــر نمایندگــی بعثــه 
در مناطــق و اســتان ها بــه ارائــه نقطه نظــرات 
مطرح شــده  مباحــث  خصــوص  در  خــود 
ــز از کارهــای شــکلی را در  ــزوم پرهی ــه و ل پرداخت
ــینی  ــن حس ــم اربعی ــژه مراس ــارت به وی ــوزه زی ح
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــاختند. ای ــان س خاطرنش

محمدجــواد  ســید  حجت االسالم والمســلمین 
ــت  ــه یاف ــه ادام ــی بعث ــاون فرهنگ ــی مع مظلوم
کــه ضمــن بیــان برنامه هــای ایــن حــوزه در 
ــات،  ــرای عتب ــی ب ــی و آموزش ــای فرهنگ بخش ه
اقدامــات صــورت گرفتــه در حــج ۹6 نیــز بررســی 

شــد.
در پایــان محمدرضــا باقــری و شــیخ عباســی 
ــت و  ــعه مدیری ــل و توس ــور بین المل ــن ام معاونی
ــر نمایندگــی  ــع هــم در جمــع مســئوالن دفات مناب
ــوزه  ــای ح ــتان ها برنامه ه ــق و اس ــه در مناط بعث

ــد. ــان کردن ــود را بی ــئولیت خ مس
زمانــی  رجبعلــی  حجت االسالم والمســلمین 

مشــاور امــور اســتان ها و نمایندگی هــای بعثــه 
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص ایــن نشســت، 
ــن حســینی،  ــت: در ســه حــوزه مراســم اربعی گف
ــا  ــات ب ــات عالی ــه عتب ــران ب ــزام زائ حــج ۹6 و اع
ــط،  ــدرکاران ذی رب ــت ان ــئوالن و دس ــور مس حض
مســائل مختلــف مطــرح و مــورد تبــادل نظــر 
قــرار گرفــت و تصریــح شــد کــه حاضــران بازخــورد 
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن ســه حــوزه 
ــوت و  ــف و ق ــاط ضع ــکاس نق ــا انع ــراه ب را هم
ــه  ــی ولی فقی ــه حــوزه نمایندگ ــادی ب ــرات انتق نظ
در تهــران منعکــس نماینــد و راهکارهــای اصالحــی 

ــد. ــه دهن ــز ارائ نی

لزوم قانونمندی زائران ایرانی
در مراسم اربعین

ــده  ــه پرون ــح روز دوشــنبه جلســه رســیدگی ب ســاعت 10 صب
مــردی آغــاز شــد کــه پســر ۹ســاله اش را از بلندتریــن نقطــه 
پــل کابلــی مشــهد بــه وســط بزرگــراه پــرت کرده بــود. تعــدادی 
ــراه  ــه هم ــز ب از دانشــجویان کارشناسی ارشــد روان شناســی نی
یکــی از اســتادان دانشــگاه فردوســی مشــهد شــاهد محاکمــه 
ــده ای  ــکاب قتــل تکان دهن ــا ارت ــد کــه ب مــرد ۳1ســاله ای بودن
جنایــت  بی رحمانه تریــن  و  هولناک تریــن  مشــهد،  در 
ــی  ــه ریاســت قاضــی مجتب ســال را رقــم زد. جلســه دادگاه ب
ــک خراســان  ــری ی علیزاده)رئیــس شــعبه پنجــم دادگاه کیف
رضــوی( و بــا تفهیــم مــواد قانونــی بــه متهــم، مبنــی بــر ایــن 
کــه مواظــب اظهــارات خــود باشــد و حقیقــت ماجــرا را بیــان 
ــت  ــه قرائ ــتان ب ــده دادس ــدا نماین ــت. ابت ــمیت یاف ــد، رس کن
کیفرخواســت صــادره، از دادســرای عمومــی و انقــالب مشــهد 
پرداخــت و ضمــن تشــریح جنایــت هولنــاک متهــم ۳1 ســاله، 
از رئیــس دادگاه خواســت تــا او را بــه اشــد مجــازات قانونــی 
ــری از  ــه تصوی ــی ک ــای دم درحال ــد. ســپس اولی ــوم کن محک
کــودک بی گنــاه را در دســت داشــتند، شــکایت خــود را مطــرح 
کردنــد. در ادامــه جلســه »افخــم شــعرا«)وکیل اولیــای دم( بــا 
کســب اجــازه از محضــر دادگاه بــه دفــاع از »قربانــی کوچــک« 
پرداخــت و گفــت: ایــن جنایــت آن قــدر بی رحمانــه اســت کــه 
در بیــان و زبــان نمی گنجــد. بــا ایــن وجــود متهم)پــدر مقتول( 
ــد رســیدگی  ــی و رون ــه قصــد آزار و انحــراف دســتگاه قضای ب
بــه پرونــده دســت بــه تناقض گویــی و داستان ســرایی زد. 
بنابرایــن نــه تنهــا اشــد مجــازات را بــرای ایــن متهــم از محضــر 
ــا درنظــر  ــه را ب دادگاه خواســتارم بلکــه تقاضــای پرداخــت دی
گرفتــن ارتــکاب جــرم قتــل عمــد در مــاه حــرام داریــم. وکیــل 
ــه صراحــت در  ــی کوچــک طــالق« ادامــه داد: متهــم ب »قربان
ــه قتــل،  مراحــل دادســرا و همچنیــن هنــگام بازســازی صحن
بــه جــرم خــود اقــرار کــرده اســت. وی اضافــه کــرد: همان طــور 
کــه در متــن کیفرخواســت نیــز قرائــت شــد، متهــم مذکــور در 
تاریــخ ۹۵/6/۲۹، فرزنــد خــود را از بــاالی پلــی کــه حــدود ۳0 
ــه ای پاییــن انداخــت و او  ــه طــرز بی رحمان ــر ارتفــاع دارد ب مت

را بــه قتــل رســاند.
ــای دم،  ــارات وکیل مدافــع اولی ــن گــزارش، پــس از اظه بنابرای
مــرد ۳1ســاله در جایــگاه متهمــان ایســتاد و بــا معرفــی کامــل 

خــود بــه ســؤاالت قاضــی علیــزاده پاســخ داد.
 آیا اتهام قتل عمدی پسرت، علی را قبول داری؟

 بلــه! اتهــام را قبــول دارم! کاری را کــه انجــام داده ام! چــرا دروغ 
بگویــم؟! اشــتباهی بــود کــه مرتکب شــدم!

چرا فرزندت را کشتی؟
از زمانــی کــه دامــاد ایــن خانــواده شــدم بــا همســرم اختــالف 
داشــتم. در واقــع مــا مــدت بســیار کمــی بــا یکدیگــر زندگــی 
ــه بعــد و در طــول حــدود هفــت ســال کــه از  ــم، از آن ب کردی
ــد  ــا حکــم جلــب مــرا می گرفتن ازدواجمــان گذشــت، مــدام ی

ــد! ــه شــکایت می کردن ــه خاطــر مهری ــا ب ی
حضانت فرزند بعد از طالق با تو بود؟

ــدان آزاد شــدم از طریــق  بلــه! وقتــی بعــد از یــک ســال از زن
دادگاه حضانــت فرزنــدم را گرفتــم ولــی در هفتــه دو روز 

ــی دادم. ــل م ــا تحوی ــه آن ه ــی« را ب »عل
چرا او را کشتی؟

ــودم! از  ــم ب ــکار ه ــدم، بی ــاد ش ــدم معت ــدان آم ــی از زن وقت
ســویی بچــه از نظــر روحــی به هم ریختــه بــود! حــال مناســبی 
ــادرم  ــرا از م ــه چ ــرد ک ــری می ک ــه گی ــواره بهان ــت! هم نداش
ــر  ــردی! ه ــت ک ــرا بدبخ ــو م ــت: ت ــی؟! می گف ــالق گرفت ط
غذایــی را نمی خــورد، همیشــه برایــش کبــاب می گرفتــم! 
ــم او را  ــا مادرزن ــتم! ام ــم نگذاش ــرای او ک ــزی ب ــی چی یعن
کتــک مــی زد! بــا وجــود ایــن اشــتباه کــردم و از محضــر دادگاه 

ــش دارم. ــو و بخش ــای عف تقاض
ً هم قصد کشتن فرزندت را داشتی؟ قبال

نــه! این هــا دروغ مــی گوینــد. در واقــع بــه دنبــال دیــه 
ــدم  ــم و فرزن ــی می کن ــادرم زندگ ــدر و م ــا پ ــن ب ــتند. م هس

ــود. ــن ب ــزد م ن
یعنی او را به کنار دریا نبردی؟

نــه! مــن خــودم بــه شهرســتان رفتــم ولــی پســرم را نبــردم! 
ــی  ــر روان ــود. از نظ ــده ب ــاز ش ــی لجب ــول( خیل ــا او)مقت ام
به هم ریختــه بــود بــه انــدازه ای کــه دیگــر خســته شــده بــودم. 
همیشــه تکــرار می کــرد کــه چــرا طــالق گرفتــی! البتــه قبــول 
دارم کاری کــه مــن کــردم در شــأن یــک انســان نبــود، خــودم 

ــول دارم! قب
نحوه قتل پسرت »علی« را توضیح بده؟

آن روز بعدازظهــر در خانــه بــودم، ابتــدا تصمیــم گرفتــم پســرم 
ــرم؛  ــزی شــهر بب ــه ســمت هســته مرک ــا موتورســیکلت ب را ب
ــری فجــر حرکــت کــردم. ــراه صدمت ــی از بزرگ ــا به طور اتفاق ام

با قصد قبلی که پسرت را به قتل برسانی
او را سوار کردی؟

بلــه! می خواســتم او را ســر بــه نیســت کنــم! گفتــم کــه از 
نظــر روحــی خیلــی به هم ریختــه بــود و مــن نمی توانســتم 
ــی را دور  ــدان کابل ــی می ــم! وقت ــل کن ــش را تحم بهانه گیری های
زدم، بــه ســمت خیابــان خواجه ربیــع و میــدان شــهدا ایســتادم. 
موتورســیکلت را روی جــک گذاشــتم و بــه پســرم گفتــم: پیــاده 
شــو و آن طــرف نرده هــای پــل، حرکــت خودروهــا را ببیــن! او هــم 
میله هــا را بــا دســت گرفتــه بــود کــه در یــک لحظــه از پاهایــش 
گرفتــم او را بلنــد کــردم و بــه وســط بزرگــراه انداختــم! ولــی مــن 
ــم! ــتم او را بکش ــع نمی خواس ــتم در واق ــت داش ــرم را دوس پس

بعد از ارتکاب قتل چه کردی؟
وقتــی او را پاییــن انداختــم و دیــدم حرکــت نمی کنــد ســوار 
موتورســیکلتم شــدم و بــه خانــه رفتــم. ســپس ماجــرای گــم 

شــدن فرزنــدم را بــه پلیــس گــزارش کــردم!
چرا راه مناسب و درستی را انتخاب نکردی؟

ــدم  ــا فرزن ــل بهزیســتی بدهــم ی مــن می توانســتم او را تحوی
را بــه کســی هدیــه کنــم؛ امــا آن زمــان بــه ایــن مــوارد اصــاًل 
ــح  ــرار صری ــم و اق ــات مته ــس از دفاعی ــردم. پ ــر نمی ک فک
ــاع از  ــه دف ــز ب ــخیری وی نی ــل تس ــه دادگاه وکی او در جلس
ــم  ــر حک ــه خاط ــم( ب ــوکل من)مته ــت: م ــت و گف او پرداخ
ــه و  ــر مهری ــه خاط ــدان ب ــل زن ــاوت و تحم ــای متف جلب ه
ــه طــور مســلم  ــی نداشــت و ب ــاد، تعــادل روان همچنیــن اعتی
ــت  ــاری رخ داده اســت و عل ــه صــورت غیراختی ــل ب ــن عم ای
ــز  ــده نی ــه پرون ــیدگی ب ــل رس ــای او در مراح تناقض گویی ه
ناشــی از همیــن فشــارهای روانــی اســت. بنابرایــن تقاضــای 

ــر دادگاه دارم. ــازات را از محض ــف مج تخفی

محاکمه عامل جنایت 
هولناک پل کابلی مشهد

ــی  ــجوی مهندس ــتی دانش ــا همدس ــه ب ــی ک نوعروس
ــوهرش را  ــزرگ ش ــوهر و مادرب ــل ش ــه قت ــرق، نقش ب
ــود در جلســه  ــه اجــرا درآورده ب ــو ب ــه چاق ــا ۳0 ضرب ب
دادگاه بــا تقاضــای قصــاص در مألعــام اولیــای دم 

ــد. ــه رو ش روب
۲۳ آبــان ۹۴، جســد اکــرم 7۸ســاله و نوه ۲۹ســاله اش 
ــف  ــاران کش ــه جم ــای محل ــی از خانه ه ــد در یک وحی
ــته و  ــو کش ــای چاق ــا ضربه ه ــا ب ــر دوی آن ه ــد. ه ش

عامــالن قتــل متــواری شــده بودنــد. 
وحیــد از مدت هــا قبــل بــا همســرش ناهیــد اختــالف 
او را در قتل هــا  داشــت و همیــن ســرنخ، ردپــای 
ــد و پســرعموی  ــز ناهی ــد نی ــه بع ــرد. دو هفت ــاش ک ف
ــد و  ــه پلیــس معرفــی کردن شــوهرش داوود خــود را ب

ــد.  ــردن گرفتن ــا را گ ــکاب قتل ه ارت
صبــح سه شــنبه، جلســه محاکمــه بــا درخواســت 
ــری  ــارم دادگاه کیف ــعبه چه ــام در ش ــاص در مألع قص
ــی  ــر عبدالله ــی اصغ ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته اس

ــد.  ــزار ش برگ
ناهیــد ۲۹ســاله، مشــاور ازدواج، بــا قبــول اتهــام 
ــه  ــدی ب ــرح عم ــراد ج ــرم و ای ــل اک ــارکت در قت مش
ــس از عروســی مان  ــک ســال پ ــت: »ی شــوهرش، گف
ــاط دارد.  ــر ارتب ــان دیگ ــا زن ــوهرم ب ــدم ش ــه ش متوج
ــالق  ــد ط ــم. قص ــدرم رفت ــه پ ــه خان ــردم و ب ــر ک قه
داشــتم امــا وحیــد راضــی نبــود. ســاعت ۸ صبــح روز 
ــم.  ــه ام رفت ــه خان ــایلم ب ــتن وس ــرای برداش ــه ب حادث
شــوهرم نبــود. بــه داوود پیامــک زدم و از او خواســتم 
بیایــد تــا دربــاره اختالفــم بــا وحیــد بــا او حــرف بزنــم. 
ــا داوود  ــان شــوهرم ســر رســید و ب ــد، ناگه ــی آم وقت

ــر شــد.  درگی
ــرای دفــاع  مــن چاقویــی از پشــت آینــه برداشــتم و ب
ــن  ــش زدم. در همی ــه پهلوی ــه ب ــک ضرب ــودم ی از خ
لحظــه، اکــرم از طبقــه بــاال آمــد. وقتــی دســت خونــی 
ــاد کنــد،  مــرا دیــد، هــول کــرد. می خواســت داد و فری

ــا  ــرم؛ ام ــش بگی ــوی دهان ــردم دســتم را جل ســعی ک
ــه او هــم خــورد.« ناهیــد افــزود: »داوود روی  چاقــو ب
شــوهرم افتــاده بــود. در ایــن لحظــه دو ضربــه دیگــر 
بــه وحیــد زدم کــه یکــی بــه چشــمش خــورد. ســپس 
ــم  ــین را گرفت ــوئیچ ماش ــه داوود دادم، س ــو را ب چاق
ــا  ــدم، داوود ب ــرون دی ــن از بی ــم. م ــه رفت ــه کوچ و ب
چاقــو یــک ضربــه بــه اکــرم زد. بعــد بــا هــم از تهــران 
ــل  ــان را تحوی ــد خودم ــه بع ــدیم و دو هفت ــارج ش خ
دادیــم. همــه چیــز در یــک لحظــه اتفــاق افتــاد و هیــچ 

ــود.«  ــن و داوود نب ــن م رابطــه ای بی
ســپس داوود ۲0ســاله در جایــگاه ایســتاد. او کــه 
دانشــجوی مهندســی بــرق بــود، اتهــام قتــل را رد 
ــا پیامــک از مــن  ــد ب ــه ناهی ــت: »روز حادث ــرد و گف ک
خواســت بــه خانــه اش بــروم. حــدس زدم می خواهــد 
ــا  ــه آنج ــد. ب ــرف بزن ــد ح ــا وحی ــش ب ــاره اختالف درب
ــرد  ــل ک ــد در را قف ــد ســر رســید. ناهی ــا وحی ــم ام رفت
ــد، خــودش سنگســار  ــا هــم ببین و گفــت اگــر مــا را ب
می شــود و مــن را هــم اعــدام می کننــد. بعــد از 
ــد را  ــد وحی ــت می خواه ــو آورد و گف ــه چاق ــت آین پش
بکشــد. مــن مخالفــت کــردم و در را بــاز کــردم. جلــوی 
ــد. همــان  ــداد نکن ــا داد و بی ــم ت ــد را گرفت دهــان وحی
ــرای ایــن کــه مــرا نبینــد،  موقــع اکــرم پاییــن آمــد. ب
ــد گوشــی را برداشــت و  ــان شــدم. وحی پشــت در پنه
بــه پــدرش زنــگ زد. ناهیــد هــم چنــد ضربــه بــا چاقــو 
ــم رفــت و او  ــه ســمت مادربزرگ ــد هــم ب ــه او زد. بع ب

ــم کشــت.«  را ه
ــت  ــن داد و گف ــه م ــو را ب ــپس چاق ــزود: »س وی اف
بــزن. مــن ضربــه ای بــه وحیــد نــزدم امــا یــک ضربــه 
کوچــک، مثــل ســیخونک بــه مادربزرگــم زدم تــا ببینــم 
زنــده اســت یــا نــه؛ انــگار ۵0 ســال بــود کــه مــرده.« 
متهمــان در آخریــن دفــاع خــود اعترافاتشــان را تکــرار 
کردنــد و قضــات نیــز بــرای صــدور رأی وارد شــور 

ــدند. ش
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اســتان  آبفــا  شــرکت  مدیرعامــل  باحضــور 
اصفهــان، مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
اســتانداری  ایثارگــران  امــور  مشــاور  اســتان، 
مجموعــه مســکونی 54 واحــدی تعاونــی مســکن 
ایثارگــران شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهان 

ــاح شــد. افتت
مهنــدس هاشــم امینــی مدیرعامــل شــرکت 
ــادت  ــت: رش ــم گف ــن مراس ــاب در ای آب و فاض
ــهدا و  ــتگی ش ــا و از خودگذش ــری ه ــا، ایثارگ ه
ــوع پرداخــت  ــا هیــچ ن ــوان ب ایثارگــران را نمــی ت
ــا و  ــادت ه ــه رش ــرد. اینگون ــران ک ــات جب مادی
ایثارگــری هــا  مــا بــه ازایــی در دنیــا مــادی نــدارد 
چــرا کــه ایثارگــران خلــوص نیــت ، رشــادت و از 
ــد  ــرار دادن ــود ق ــرلوحه کار خ ــتگی را س خودگذش
ــوع  ــن ن ــوان ای ــی ت ــادی نم ــای م ــن دنی و در ای
ــرد. ــران ک ــوان جب ــچ عن ــه هی خودگذشــتگی را ب
مهنــدس امینــی عنــوان کــرد: خوشــحالم تعاونــی 
ایثارگــران شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهان 
ــت  ــری از ســامت و صداق ــره گی ــا به توانســت ب
مدیرعامــل ایــن تعاونــی و بکارگیــری از پیمانــکار 
صاحــب نــام مجموعــه 54 واحــد مســکونی 
ــا  ــار آنه ــاه در اختی ــر از 40 م ــران را در کمت ایثارگ
قــرار دهــد. ایــن درحالیســت کــه مجموعــه 
مســکونی 80 واحــدی ایثارگــران هــم اکنــون 
ــه  ــه پیشــرفت فیزیکــی 90 درصــدی رســیده ک ب
ــرداری  ــه بهــره ب انتظــار مــی رود در دهــه فجــر ب

برســد.
وی گفــت: اگــر همــه دســتگاههای خدماتــی 
و اجرایــی در صــدد رفــع مطالبــات خانــواده 
ــازه  ــًا در ب ــد قطع ــران برآین ــهدا و ایثارگ ــای ش ه
زمانــی کوتاهــی مــی تــوان پاســخگوی برخــی از 

ــود. ــر ب ــن قش ــات ای مطالب
ــاب  ــرکت آب و فاض ــت: ش ــی گف ــدس امین مهن
اســتان اصفهــان درســالهای اخیــر ســعی کــرده بــا 
اعمــال تدابیــری از جملــه احــداث واحــد ایثارگــران 
ــادت  ــی از رش ــدردان اندک ــان ق ــن زم در کوتاهتری
هــا و ایثارگــری هــای ایــن بزرگــواران باشــند زیــرا 

همیــن فــداکاری هــا و شــجاعت هــا باعــث شــده 
ــت  ــرأت دس ــب ج ــکا غاص ــرائیل و آمری ــه اس ک

درازی بــه ایــران اســامی نداشــته باشــند.
ــاد  ــرکل بنی ــی مدی ــم وکیل ــن مراس ــه ای در ادام
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان گفــت: 
و  دســتگاهها  در  مســئوالن  همــه  کاش  ای 
ســازمانها ماننــد مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان 

اصفهــان یکــی از اولویــت هــای کاری خــود را 
ــد  ــر گیرن ــران درنظ ــه ایثارگ ــاندن ب ــت رس خدم
زیــرا  احــداث و بهــره بــرداری از ایــن واحدهــای 
مســکونی نشــانگر ایــن اســت کــه مهنــدس 
امینــی مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان 
در عمــل و بــه عینــه قــدردان ایثارگــری و رشــادت 

ــت. ــوده اس ــران ب ــای ایثارگ ه

وی افــزود: موفقیــت هــای کســب شــده نظــام در 
عرصــه هــای گوناگــون بــه برکــت وجــود خانــواده 
هــای شــهدا و ایثارگــران اســت پــس بایــد نهایــت 
ــواران در  ــن بزرگ ــی از ای ــرای قدردان ــاش را ب ت

دســتور کار قــرار داد.
ســپس مهنــدس توکلــی مدیرعامــل تعاونــی 
عملیــات  اصفهــان گفــت:  اســتان  ایثارگــران 
و  واحــدی   54 مســکونی  مجموعــه  احــداث 
80 واحــدی ایثارگــران در خردادمــاه ســال 93 
ــر از 40 مــاه مجموعــه 54  آغــاز شــد کــه در کمت
واحــدی بــه ایثارگــران واگــذار گردیــد و مجموعــه 
80 واحــدی بــا پیشــرفت فیزیکــی 90 درصــدی در 

ــود. ــی ش ــذار م ــران واگ ــه ایثارگ ــر ب ــه فج ده
وی گفــت: زیربنــای مجموعــه 54 واحــدی 10 
هــزار و 400 متــر و 80 واحــدی 15 هــزار و 700 متــر 
اســت بــه طوریکــه زیربنــای مفیــد هــر واحــدی 
ــده  ــعی ش ــت و س ــر اس ــا 155 مت ــر ت از 113 مت
بــا بهــره گیــری از صداقــت و ســامت، مدیریــت 
ــه  ــع، دقــت و مطالعــه پیرامــون هزین ــه مناب بهین
بجــا ایــن پــروژه مطابــق بــا اســتانداردهای 
ــه  ــن ب ــان ممک ــن زم ــف شــده در کوتاهتری تعری

ــرداری برســد. ــره ب به
مهنــدس توکلــی درخصــوص کیفیــت واحدهــای 
ــن مجتمــع مســکونی  ایثارگــران گفــت: ســازه ای
براســاس آییــن نامــه ســازه و مصالح بــکار رفته از 
کیفیــت مطلــوب و تأسیســات زیربنــای آن کامــًا 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــی باشــد ک ــی م اســتاندارد و اصول

تأییــد نظــام مهندســی بــوده اســت.
وی هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را سپاســگزاری  
از رشــادت هــای ایثارگــران برشــمرد و گفــت: 
ســعی شــده بــا واگــذاری واحدهــای مســکونی با 
کیفیــت مطلــوب در کوتاهتریــن زمــان بــه نوعــی 
سپاســگزار گوشــه ای از رشــادت هــای ایثارگــران 
باشــیم. ایــن درحالیســت کــه هزینــه بــاالی اجرا، 
بروکراســی اداری و انجــام عــدم تعهــدات برخــی 
از اعضــا از چالــش هــای موجــود در اجــرای ایــن 

پــروژه بــوده اســت.
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