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بانوان سپاهان
برنده دربی اصفهان

ناامنِی شغلِی
کارگر 12.5 میلیون 
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معاون رئیس صداوسیما:

گرام،مخرب ترین اثرگذار  اینستا
بر سالمت روانی جوانان است

لطف هللا سیاهکلی مرادی گفت: طبق یک  پایش 
عمومی در کشور انگلستان، شبکه اینستاگرام به 

 عنوان کثیف ترین شبکه اجتماعی معرفی شد...

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 رئیس جمهور، برج سازی 
کرد در بافت فرسوده را ابالغ 

محمدباقر نوبخت با اشاره به تأکید رئیس جمهوری 
بر نوسازی بافت های فرسوده، از ابالغ برنامه جدید 

ساخت وساز در این بافت ها به نهادهای ذی ربط...

کیمیای وطن بررسی کرد:

شیوع چاقی در نوجوانان
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 ذوب آهن اصفهان
کشوری  تندیس واحد نمونه 

کرد استاندارد را دریافت 
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به مناسبت 29 مهرماه، روز ملی صادرات

 صادرات، راهکاری برای 
رونق تولید و ایجاد اشتغال
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 کارشناسان اجتماعی 
در گفت وگو با کیمیای وطن:

طالق، مهم ترین آسیب 
اجتماعی در اصفهان است
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»نورگل یشیل کای« و بازی در فیلم »جن زیبا«

رد پای بازیگر ترک در اصفهان
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۹۶ درصد زنان اصفهانی 
کم تحرک هستند
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 گوشی های ممنوعه 
به زودی معرفی می شود
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سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...
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دشمن شناسی، ضرورتی ملی                                   
درست یک دوره چهل ساله را پشت سر گذاشتیم 
و اسالم  انقالب  و  امام  این مدت دشمنان  و در 
حتی یک لحظه کوتاه نیامدند و از دشمنی دست 
نکشیدند؛ آن ها از هر فرصتی برای ضربه زدن به 
ایران استفاده کردند و دست به هر  ملت بزرگ 
آتش افروزی زدند تا این مردم نتوانند به آرمان های 
خود دست یابند؛ اما شناخت دشمنان که حاکی 
از بصیرت مردم بود، توانست دشمنان را مأیوس 
و منکوب کند که در این دوره 40 ساله نتوانستند 

به آرزوشان که نابودی انقالب بود، برسند.
از  پس  دشمنان  ساله   40 سابقه  به  توجه  با   
پیروزی انقالب و دشمنی چندصد ساله آنان در 
از پیروزی انقالب اسالمی، دشمن شناسی  پیش 

یک تکلیف و ضرورت ملی است...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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ترامــپ«،  »دونالــد  اخیــر  برجامــی  مواضــع ضــد 
ــق را  ــان تواف ــش حامی ــکا، واکن ــوری آمری رئیس جمه
در ایــن کشــور برانگیختــه اســت؛ بــه طــوری کــه برخــی 
ــت و  ــه دول ــواه در بدن ــرح جمهوری خ ــای مط چهره ه
ــه  ــپ را ب ــدی ترام ــا، پایبن ــار دموکرات ه ــره در کن کنگ

ــدند. ــتار ش ــق خواس تواف
 کاخ سفید، صحنه رویارویی مخالفان و 

موافقان برجام
ــا، از چهــار  بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایرن
ــران و  ــن ای ــته ای بی ــرات هس ــه مذاک ــش ک ــال پی س
1+5 آغــاز شــد، رویارویــی بیــن دو طیــف دموکــرات و 

ــت. ــاال گرف ــوع ب ــن موض ــر ای ــر س ــواه ب جمهوری خ
ــوری  ــا«، رئیس جمه ــاراک اوبام ــرات »ب ــت دموک دول
ــزب  ــت ح ــیطره اکثری ــود س ــا وج ــکا، ب ــین آمری پیش
مخالــف )جمهوری خواهــان( بــر کرســی های مجلــس 
ــا دشــواری توانســت برجــام را از  ــدگان، ب ســنا و نماین
ــه در  ــت ک ــار آن می رف ــا انتظ ــد؛ ام ــور ده ــره عب کنگ
ــه کاخ  ــان ب ــده ای از جمهوری خواه ــورت ورود نماین ص
ســفید، پیشــبرد توافــق بــا دشــواری هایی مواجــه 

شــود.
می شــد،  پیش بینــی  کــه  دوره ای  همــان  حــال 
ماهــه   10 دولــت  در  ترامــپ  دونالــد  و  فرارســیده 
ــق  ــرای تواف ــیر اج ــع را در مس ــن موان ــود بزرگ تری خ
هســته ای نهــاده اســت و او به تازگــی نیــز از تأییــد 
پایبنــدی ایــران بــه برجــام خــودداری کــرده کــه 
برجــام  از  خــروج  بــرای  پیش زمینــه ای  می توانــد 

ــود.  ــی ش تلق
ــر  ــی در درون ه ــا مخالفت های ــا ب ــپ ام ــع ترام مواض
دو طیــف اصلــی ایــاالت متحــده روبــه رو شــده اســت. 
ــه  ــه ترامــپ، فرضی ــا هشــدار ب ــا ب آن هــا می کوشــند ت

ــد. ــگ کنن ــپ را کم رن ــای ترام ــام منه برج
 نقش پررنگ حامیان آمریکایی برجام

ــته ای  ــق هس ــذاران تواف ــوان پایه گ ــه عن ــا ب دموکرات ه
دربــاره  و  حمایــت کــرده  توافــق  ایــن  از  همــواره 
کارشــکنی های ترامــپ و احتمــال خــروج آمریــکا 
از برجــام هشــدار داده انــد. نیمــه نخســت مهرمــاه 
بــود کــه 180 نماینــده ایــن جنــاح در نامــه ای بــه 
ــدی وی  ــتار پایبن ــور، خواس ــن کش ــوری ای رئیس جمه

ــدند. ــام ش ــه برج ب
ــام از  ــا رد برج ــد ی ــئولیت تأیی ــذاری مس ــس از واگ پ
ــر  ــومر«، رهب ــاک ش ــره، »چ ــه کنگ ــپ ب ــوی ترام س
ــی از  ــه نمایندگ ــز ب ــکا، نی ــنای آمری ــای س دموکرات ه
ــی  ــرد و در پیام ــت ک ــرات از برجــام حمای ــف دموک طی

توئیتــری نوشــت کــه »مــا اجــازه از بیــن رفتــن توافــق 
نمی دهیــم.« را 

حمایــت از برجــام و هشــدار بــه ترامــپ در ایــن 
خصــوص تنهــا بــه دموکرات هــا منحصــر نیســت و 
زمزمه هایــی مبنــی بــر ضــرورت پایبنــدی آمریــکا 
ــز  ــه نی ــت حاکم ــفید و هیئ ــق از درون کاخ س ــه تواف ب
ــس  ــا، »رک ــته ترین آن ه ــه برجس ــود ک ــنیده می ش ش
تیلرســون«، وزیــر امــور خارجــه ایــاالت متحــده، اســت. 
ــزارش  ــای گ ــه امض ــد ب ــته معتق ــه گذش ــا هفت وی ت
ــا  ــی باره ــود و حت ــپ ب ــرف ترام ــران از ط ــدی ای پایبن
بیــن او و رئیس جمهــوری در ایــن بــاره مشــاجره 

ــود. ــه ب ــورت گرفت ص
حــال کــه تیلرســون موضــوع هســته ای را خــارج 
از دســتان ترامــپ و نــزد کنگــره می بینــد، تــاش 
ــازد. ــد س ــام متعه ــه برج ــدگان را ب ــا نماین ــد ت می کن

وی 23 مهرمــاه جــاری و دو روز پــس از اعــام مواضــع 
ترامــپ در گفت وگــو بــا شــبکه تلویزیونــی »ســی.

ــا بیــان اینکــه پایبنــدی بــه برجــام بــه ســود  ان.ان« ب
آمریکاســت، اظهــار کــرد: هماننــد دونالــد ترامــپ 
نمی خواهــد کنگــره، تحریم هایــی را علیــه ایــران وضــع 

ــودی ایــن توافــق شــود. ــه ناب ــد کــه منجــر ب کن
در روزهــای گذشــته شــاهد دیــدگاه مشــابهی از طــرف 
ــه  ــپ، هســتیم ک ــاع ترام ــر دف ــس«، وزی ــز متی »جیم
ــاالت  ــی ای ــع مل ــود مناف ــه س ــام را ب ــدن در برج مان

ــت. ــرده اس ــی ک ــده ارزیاب متح
ــرای  ــی ب ــر جایگزین ــال حاض ــت در ح ــد اس وی معتق
ــا آن را  ــد همــه طرف ه ــدارد و بای ــق وجــود ن ــن تواف ای

حفــظ کننــد.
»بــاب کورکــر« بــه عنــوان یکــی از ســناتورهای برجســته 
ــه خارجــی ســنا  حــزب جمهوری خــواه و رئیــس کمیت
ــران  ــپ دارد. او نگ ــد ترام ــس دونال ــری عک ــم، نظ ه
ــس  ــژه پ ــت؛ به وی ــا آمریکاس ــا ب ــط اروپ ــی رواب تیرگ
ــی کــردن  ــر ترامــپ و شــانه خال از اعــام مواضــع اخی
رئیس جمهــوری آمریــکا از زیــر بــار مســئولیت ســومین 

امضــای پایبنــدی ایــران بــه برجــام.
 توطئه توافق نامه تکمیلی

ترامــپ در اعــام راهبــرد جدیــد خــود در قبــال برجــام 
بــا بیــان اینکــه احتمــال دارد آمریــکا بــه طــور کامــل از 
برجــام خــارج شــود، گفــت: در عیــن حــال ایــن امــکان 
هــم وجــود دارد کــه بــا رفــع اختافــات از خــروج 
ــن ســخنان خــود  ــا ای ــری شــود. وی ب ــکا جلوگی آمری
ــاق  ــت »چم ــازی سیاس ــد پیاده س ــه قص ــان داد ک نش

و هویــج« را دارد.
کاخ ســفید در ابتــدا ســعی کــرد تــا بــا مهــم جلــوه دادن 
ــق  ــای تواف ــان طرف ه ــام در می ــود از برج ــروج خ خ
ــات  ــاور مقام ــه ب ــه ب ــزاری ک ــد؛ اب ــاد کن ــی ایج نگران
آمریــکا بــرای کوتــاه آمــدن ایــران و گــروه 1+5 ضــروری 
توافق نامــه  موضــوع  بعــد  مرحلــه  در  می نمایــد. 
ــته  ــاه گذش ــه در م ــود؛ چنانچ ــرح می ش ــی مط تکمیل
بارهــا از طــرف ســران واشــنگتن بــه ســبک های 

ــت. ــده اس ــریح ش ــف تش مختل
در همیــن ارتبــاط چنــد روز پیــش وزیــر امــور خارجــه 
ــا برجسته ســازی نقایــص برجــام از احتمــال  آمریــکا ب
توافق نامــه  بــه صــورت  توافــق هســته ای  تکمیــل 

تکمیلــی ســخن بــه میــان آورد. پیش تــر نیــز »نیکــی 
بــر  ملــل،  در ســازمان  آمریــکا  نماینــده  هیلــی«، 
ــد  ــام تاکی ــص برج ــع نقای ــرای رف ــاره ب ــرات دوب مذاک
ــا واکنــش دیگــر اعضــای  ــود؛ موضوعــی کــه ب کــرده ب
گــروه 1+5 و به ویــژه مقامــات جمهــوری اســامی 

ــت. ــده اس ــه ش ــران مواج ای
ایــن توطئــه نخ نمــای آمریــکا بــر اعضــای توافــق 
آشــکار اســت و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا 
ــده  ــای مذاکره کنن ــیایی اعض ــی و آس ــات اروپای مقام
شــدیدترین واکنش هــا را بــه مواضــع دوپهلــوی ترامــپ 

ــد. ــان دهن نش
»فدریــکا موگرینــی«، مســئول سیاســت خارجــی 
ــز برجــام را یــک قطعنامــه شــورای  ــا، نی ــه اروپ اتحادی
ــوری  ــه رئیس جمه ــت ک ــل دانس ــازمان مل ــت س امنی

ــد. ــان بده ــه آن پای ــد ب ــوری نمی توان ــچ کش هی
مذاکــرات ایــران و غــرب بــرای پایــان دادن بــه مســئله 
ــول  ــه ط ــال ب ــت کم 13 س ــا دس ــور م ــته ای کش هس
ــران  ــن ای ــک دهــه آن بی ــه ی ــک ب ــه نزدی ــده ک انجامی
ــت  و ســه کشــور اروپایــی و ثمربخش تریــن آن در دول
یازدهــم بیــن ایــران و گــروه 1+5 انجــام گرفــت. 
ــکا  ــوری آمری ــلیقه رئیس جمه ــت و س ــن خواس بنابرای

ــد. ــدوش کن ــی را مخ ــق تاریخ ــن تواف ــد ای نمی توان
توافــق  بــر طرف هــای  آمریــکا  در مجمــوع فشــار 
بــا چنــد هــدف پیگیــری می شــود: نخســت لغــو 
برجــام، دوم خــروج ایــران از توافــق هســته ای و ســوم 
پس گرفتــن امتیــازات تهــران از طریــق مذاکــره دوبــاره 

ــر ســر برجــام. ب

نــوه امــام)ره( گفــت: از صحبت هــای اخیــر 
رئیس جمهــور آمریــکا کــه حقیقتــا پــوچ و 
توخالــی بــود و هیــچ ثمــری نداشــت، حقیقتــا 
بــه یــاد کودکــی افتادیــم کــه از فــرط عجــز داد 

و فریــاد می کنــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از دانشــجو، 
ــام)ره(،  ــرت ام ــوه حض ــی ن ــی خمین ــید عل س
ــاز  ــه نم ــن هفت ــه ای در ســخنان پیــش از خطب
جمعــه تهــران، اظهــار داشــت: پشــتوانه مؤمــن، 
ایمــان بــه خداســت و بــرد، بــرد حقیقــی 
زندگــی مؤمنانــه اســت. مؤمــن همیشــه پیــروز 
ــام)ره( و در  ــی ام ــن را در زندگ ــا ای ــت و م اس

ــم. ــاب دیده ای ــول انق ط
ــدای انقــاب  وی افــزود: اســتکبار از همــان ابت
مشــکات بســیاری را پیــش روی انقــاب قــرار 
ــه 40 ســال  ــک ب ــس از نزدی ــروز پ ــا ام داد؛ ام
ــوری  ــام جمه ــامی نظ ــاب اس ــروزی انق از پی
در  و  مســتحکم تر  و  قدرتمندتــر  اســامی 
عرصــه بین المللــی پرنفوذتــر از همیشــه گام 

ــی دارد. برم
ســال ها  ایــن  در  مــا  داد:  ادامــه  خمینــی 
ــه فرصــت تبدیــل کردیــم. اینکــه  تهدیــدات را ب
امــام فرمودنــد »جنــگ بــرای مــا یــک نعمــت 
ــا  ــری باره ــم رهب ــام معظ ــه مق ــود« و اینک ب
ــرای  ــف ب ــت و لط ــا فرص ــد »تحریم ه فرمودن
کشــور اســت«، بــه معنــای ایــن نیســت کــه مــا 
جنــگ را دوســت داریــم و از تحریــم اســتقبال 
ــه؛ جنــگ تلــخ اســت و تحریم هــا  می کنیــم؛ ن

ــن  ــای آن ای ــد. معن ــاد می کن ــکاتی ایج مش
ــما  ــدات ش ــم از تهدی ــا می توانی ــه م ــت ک اس
ــن  ــم و همچنی ــم و کرده ای ــاد کنی ــت ایج فرص
ــازیم  ــور را بس ــا، کش ــم از دل تحریم ه می توانی
و روی پــای خودمــان بایســتیم کــه ایــن را هــم 

اثبــات کرده ایــم.
نــوه امــام)ره( خاطرنشــان کــرد: یــک روز غــرب 
بــا اصــل جمهــوری اســامی و گفتمــان والیــت 
فقیــه مخالفــت می کــرد؛ امــا امــروز، ایــن 

موضوعــات را پذیرفته انــد.
وی افــزود: در صحبت هــای اخیــر رئیس جمهــور 
ــود و  ــی ب ــوچ و توخال ــا پ ــه حقیقت ــکا ک آمری
هیــچ ثمــری نداشــت، حقیقتــا بــه یــاد کودکــی 
افتادیــم کــه از فــرط عجــز داد و فریــاد می کنــد. 
ــت  ــدت مل ــرف را زد و وح ــن ح او نابخردانه تری
ایــران تجلــی پیــدا کــرد. اگــر او )ترامــپ( اندکی 
فهــم داشــت، می دانســت نبایــد در برابــر ملــت 
ایــران از واژه جعلــی »خلیــج عربــی« اســتفاده 
کنــد. از نظــر مــن ایــن ســخنان مصــداق لطــف 
ــت  ــت می توانس ــدام صحب ــود. ک ــی روزگار ب جل

ایــن همــه ملــت مــا را متحــد کنــد.
خمینــی ادامــه داد: ملــت ایــران فهمیــد کــه 
بــا خــوی اســتکباری آمریــکا روبه روســت و 
ســردمداران آمریــکا هنــوز آدم نشــده اند. خصلــت 
خــوی اســتکباری ایــن اســت کــه ســیری ناپذیر 
اســت و اگــر مــا انــرژی هســته ای، ســپاه، 
ــه آن هــا  ــات خــود را ب ارتــش، گاز و همــه امکان
ــن خــوی  ــم، اســتکبار ســیر نمی شــود. ای بدهی

ــت. ــتکباری اس اس
ــت  ــور نیس ــرد: این ط ــد ک ــام)ره( تاکی ــوه ام ن
ــا  ــد، آن ه ــاه بیایی ــئله ای کوت ــر در مس ــه اگ ک
ــه  ــد؛ بلک ــرح نمی کنن ــری را مط ــوع دیگ موض
تــا در مقابــل آن هــا ایســتادگی نشــود و فریــاد 
مــرگ بــر آمریــکا کــه مــرگ بــر اســتکبار اســت، 
ــاکت  ــا س ــود، آن ه ــداز نش ــورها طنین ان در کش

نمی شــوند.
وی گفــت: مــرگ بــر آمریــکا، مــرگ بــر ملــت 
آمریــکا و حتــی مــرگ بــر ســردمداران آمریــکا 
نیســت؛ چــون آن هــا کســی نیســتند کــه 
مرگشــان را بخواهیــم؛ بلکــه مــرگ بــر آمریــکا 
مــرگ بــر اســتکبار، اســتعمار و اســتثمار و یــک 

ــی اســت. ــا اخاق شــعار کام
خمینــی در ادامــه تصریــح کــرد: مقــام معظــم 
رهبــری، خلــف صالــح امــام)ره(، بــا اســتقامت 
ــد و  ــه می دهن ــام را ادام ــود راه ام ــی خ مثال زدن
مــا اکنــون در نهایــت قــدرت در منطقــه حاضریم. 
البته مشــکات هســت و کســی منکر مشــکات 
نیســت. باالخــره در جامعــه فقــر و بیــکاری 
ــه  ــبت ب ــا نس ــت م ــه مل ــا الحمدلل ــم؛ ام داری
انحرافــات بــه صــورت تیزبینانــه در حــال حرکت 

اســت.
نــوه امــام)ره( گفــت: مشــکات در همــه جــای 
جهــان هســت و مــا بایــد منصفانــه نــگاه کنیــم. 
جمهــوری اســامی ایــران بــا وجــود همــه 
ــق در  ــام موف ــک نظ ــا، ی ــا و تحریم ه جنگ ه

ــان اســت. جه
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کوتاه از سیاست
 مقایسه وضعیت مالی 

کفار با مؤمنان درست نیست
ــه  ــام جمع ــمی زاده، ام ــد قاس ــام محم حجت االس
موقــت کرمــان، در خطبه هــای نمــاز جمعــه کرمــان 
کــه در محــل مصــای امــام علــی)ع( شــهر کرمــان 
ــم  ــد، نظــام عال ــار داشــت: خداون ــزار شــد، اظه برگ
ــر اســاس قوانیــن محکــم و بــدون تغییــر اداره  را ب

می کنــد.
ــرآن  ــر ق ــا از نظ ــاری دنی ــه بی اعتب ــاره ب ــا اش وی ب
ــران  ــوره آل عم ــد در س ــرد: خداون ــوان ک ــم عن کری
ــرق  ــن زرق و ب ــد ای ــر می فرمای ــه پیامب ــاب ب خط
ــرا  ــد؛ زی ــی نکن ــما را خال ــکاران دل ش ــار و گناه کف
دنیــا بــی ارزش و کــم اســت و در ادامــه قــرآن 

ــد. ــام می کن ــم اع ــکاران را جهن ــگاه گناه جای
ــه  ــار ب ــتیابی کف ــان دس ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
مقــام و آســایش دنیــا را محــدود دانســت و گفــت: 

ــز گذراســت. ــج مســلمانان نی غــم و رن
ــلمانان  ــا مس ــار ب ــه کف ــت: مقایس ــمی زاده گف قاس
یــک قیــاس بســیار اشــتباه اســت؛ زیــرا مؤمــن در 
تمــام وجــوه زندگــی خــود خــدا را در نظــر می گیــرد 
ــر  ــرف نظ ــدا ص ــر خ ــه خاط ــور ب ــیاری ام و از بس
ــام  ــات و تم ــی در معام ــا آدم طاغوت ــد؛ ام می کن

ــر دارد. ــت خــود را در نظ ــی خــود منفع زندگ
ــال  ــال ح ــت آوردن م ــه دس ــرای ب ــزود: ب وی اف
ــه  ــاش و زحمــت اســت؛ ب ــه ت ــاز ب ــم، نی ــم ه و ک
همیــن دلیــل قــرآن می گویــد بــا هــر آســانی، 

ــت. ــراه اس ــز هم ــختی نی س
دنیــا،  مقــام  و  امکانــات  گفــت:  قاســمی زاده 
پایــداری و وفــا نــدارد؛ یعنــی زمانــی کــه آدم بــه آن 

محتــاج اســت، پولــش در دســترس نیســت.

 مسئوالن فریب 
کشور های اروپایی را نخورند

ــام،  ــی نکون ــلمین محمدعل ــام و المس حجت االس
خطیــب نمــاز جمعــه شــهرکرد، در خطبه هــای نمــاز 
ــا اشــاره بــه اینکــه مــردم ایــران  جمعــه شــهرکرد ب
ــار  ــد، اظه ــام ندارن ــوردن برج ــم خ ــه  ه ــی از ب ترس
ــی  ــردم تفاوت ــرای م ــام ب ــود برج ــود و نب ــرد: ب ک

ــدارد. ن
ــه دشــمنان و دست نشــانده های  ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــاور را در می ــن ب ــه ای ــد ک ــدد بودن ــا درص آن ه
مــردم کشــور ایجــاد کننــد کــه برجــام ســایه جنــگ 
ــادی  ــای زی ــت و قطعنامه ه ــران برداش ــر ای را از س
ــد  ــی، پیون ــدال درون ــزود: اعت ــرد، اف ــرف ک را برط
مــردم بــا والیــت، اقتــدار دفاعــی و حضــور مــردم در 
صحنه هــای مختلــف، ســایه جنــگ را از ســر کشــور 

برطــرف کــرده و نــه برجــام.
خطیــب نمــاز جمعــه شــهرکرد بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــت شــده  ــان ثاب ــه جه ــرای هم ــکا ب ــدی آمری بدعه
اضافــه کــرد: چندیــن ســال مــردم و مســئوالن 
ــکا  ــور آمری ــا حض ــام ب ــال برج ــه دنب ــرگرم و ب س
ــب کشــور های  ــد فری ــون مســئوالن نبای ــد؛ اکن بودن
اروپایــی را بخورنــد؛ درصــد زیــادی از  اقتصــاد اروپــا 
ــگام انتخــاب  ــا هن ــه آمریکاســت و قطع وابســته ب

ــد. ــکا را برمی گزینن ــران، آمری ــکا و ای آمری
نکونــام تنهــا راه رهایــی از وابســتگی بــه کشــور های 
ادامــه  اقتصــاد مقاومتــی دانســت و  را  بیگانــه 
داد: مــا توانایی هــای زیــادی در زمینــه اقتصــاد 
مقاومتــی داریــم؛ ولــی مشــکل در ایــن اســت کــه 
ــاور  ــا را ب ــن توانایی ه ــراد ای ــی از اف ــون بعض تاکن

ــد. ندارن
وی گفــت: اینکــه دشــمنان می گوینــد از برجــام 
اســت کــه  دلیــل  ایــن  بــه  متضــرر شــده اند، 
ــی و  ــرفت علم ــری از پیش ــال جلوگی ــه  دنب ــا ب تنه
هســته ای کشــور نیســتند؛ بلکــه می خواهنــد مــردم 
و انقــاب اســامی را از بیــن ببرنــد و طبیعــی اســت 

ــند. ــدف نمی رس ــن ه ــه ای ــه ب ک

لزوم هوشیاری جامعه 
در برابر توطئه های آمریکا

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری، نماینــده ولــی  فقیــه در 
ــن عبادی سیاســی  ــای آیی ــزد، در خطبه ه اســتان ی
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر یــزد بــا اشــاره 
ــا  ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه منوی ب
لــزوم  و  دشــمن  توطئه هــای  دربــاره  نخبــگان 
همان طــور  افــزود:  مســئوالن  دشمن شناســی 
کــه درآیــات متعــدد قــرآن نیــز مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه، دشــمنان اســام همــواره بــه دنبــال راهــی 
هســتند تــا نقشــه های شــوم و پلیــد خــود را پیــاده 
ــه فکــر ســعادت جامعــه اســامی  ــد و هرگــز ب کنن

ــود. ــد ب نخواهن
نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــد  ــواره بای ــلمین هم ــرآن، مس ــفارش ق ــر س ــا ب بن
آمــاده مقابلــه بــا دشــمنان باشــند و در مقابــل آن ها 
ــرد: صراحــت  ــد، خاطرنشــان ک ــز کنن خــود را تجهی
ــمنی  ــان دش ــکا در بی ــور آمری ــخنان رئیس جمه س
ــه و  ــا جامع ــث شــود ت ــد باع ــران نبای ــردم ای ــا م ب
مســئوالن از مکــر و حیله هــای پنهانــی آن هــا غافــل 

باشــند.
امــام  جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن کریم 
بیــان داشــت: بنــا به فرمــوده قــرآن مســلمین نباید 
بــا کســانی کــه دیــن اســام را مســخره می کننــد و 
احــکام الهــی را ســبک می شــمارند، دوســتی کننــد 

و بــه وعده هــای آن هــا اعتمــاد داشــته باشــند.
آیــت هللا ناصــری بــا تأکیــد دوبــاره بــر لــزوم 
آگاهــی در برابــر توطئه هــای دشــمن تصریــح کــرد: 
امــروز فضــای مجــازی ابــزاری اســت کــه دشــمن 
از  نقشــه هایش  اجــرای  و  فتنه انگیــزی  بــرای 
ــرای  ــی ب ــه محیط ــد و آن را ب ــتفاده می کن آن اس

ــت. ــرده اس ــل ک ــبهات تبدی ــاد و ش ــج فس تروی
وی بــر لــزوم هوشــیاری مســئوالن، معلمــان و 
اســتادان و خانواده هــا نســبت بــه تهدیــدات و 
ــان  ــرای کــودکان و جوان آســیب های ایــن محیــط ب
ــان و  ــن، معلم ــت: والدی ــار داش ــرد و اظه ــد ک تأکی
ــرای  ــط را ب ــن محی ــیب های ای ــد آس ــتادان بای اس
جوانــان تبییــن کننــد و مســئوالن نیــز شــرایط 
اســتفاده درســت از فضــای مجــازی را بــرای مــردم 

ــازند. ــم س فراه

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دشمن شناسی، ضرورتی ملی                                   
لــذا رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار هفتــه گذشــته بــا نخبــگان 
بــر آن تأکیــد فرمودنــد: همــه بایــد بــه یــک نکتــه مهــم توجه 
کنیــم و آن، ضــرورت شــناخت دشــمن اســت؛ زیــرا هــر ملتی 
ــد،  ــا بی طــرف بدان دشــمنانش را نشناســد و او را دوســت ی
حتمــا مــورد تهدیــد و در معــرض خطــر قــرار خواهــد گرفــت. 
ــد  ــه می فرماین ــان در نهج الباغ ــد: امیرمؤمن ــان افزودن ایش
چــه  اطرافــم  در  کــه  می فهمــم  و  نمــی روم  »خــواب 
می گــذرد«؛ ملــت و مســئوالن ایــران نیــز نبایــد دچــار 
خواب گرفتگــی و غفلــت شــوند؛ چــرا کــه در ایــن صــورت بــه 

مــا شــبیخون می زننــد و غــارت می شــویم. 
ــه ایــن موضــوع اســت. »مــن  ــگاه مــوالی متقیــان ب ایــن ن
ــد، دشــمن او  ــه«؛ »هــر کــه آســوده بخواب ــم عن ــم ین ــام ل ن
ــدار و هوشــیار اســت.« )نهج الباغــه، نامه هــا، شــماره۶۲،  بی

صفحــه۴۵۲(
زیــادی  اهمیــت  از  اســام  در  دشمن شناســی  موضــوع 
ــداء« در  ــدو« و »اع ــن رو واژه »ع ــت؛ از همی ــوردار اس برخ
ــره دشــمنان  ــات متعــدد، چه ــرآن بارهــا تکــرار شــده و آی ق
ــه  ــان را ب ــوذ آن ــیوه های نف ــا ش ــه ب ــای مقابل ــام و راه ه اس

ــت.  ــرده اس ــن ک ــی تبیی خوب
 طبیعــی اســت بــدون بصیــرت و هوشــیاری و دشمن شناســی، 
ــروز شــد. متأســفانه  ــای دشــمنان پی ــر توطئه ه ــوان ب نمی ت
ــه  ــد ک ــا می کنن ــنفکر ادع ــر روش ــه ظاه ــراد ب ــی از اف برخ
جامعــه مــا دشــمن نــدارد و وجــود دشــمن، توهمــی بیــش 
نیســت! امــا آیــا امــروز بــا مواضــع صریــح و روشــن ترامــپ 
و مواضــع نه چنــدان مخفــی همراهــان اروپایــی اش بــر ایــن 
ادعــا پایبندنــد؟! آیــا هنــوز هــم می تــوان خــود را بــه خــواب 

زد و گفــت ان شــاءهللا بــز اســت؟  
آنــان بــا خیــال خــام خــود گفتمــان دشمن شناســی را 
ــرادی  ــن اف ــد. چنی ــبت می دهن ــدن نس ــع غیرمتم ــه جوام ب
آگاهانــه و مغرضانــه بــرای ایجــاد زمینه هــای نفــوذ فرهنگــی 
آنــان همراهــی می کننــد و ســخنان  دشــمن و تســلط 
دروغیــن خــود را در قالب هــای روشــنفکری ارائــه می دهنــد 
ــن  ــه ای ــوش ب ــند و گ ــا را می شناس ــردم آن ه ــه م ــه البت ک

ــد.  ــواب زده نمی دهن ــه خ ــود ب ــان خ منحرف
تاریــخ صــدر اســام و همچنیــن تاریــخ معاصــر ایــران و دیگر 
ــتکبران  ــه مس ــد ک ــان می ده ــتم نش ــت س ــورهای تح کش
همیشــه درصــدد نابــودی یــا اســتعمار کشــورهای مســلمان 
ــروز  ــد. ام ــان بوده ان ــی و اســتثمار آن ــع طبیع ــاول مناب و چپ
ــتان،  ــراق، افغانس ــطین، ع ــون فلس ــورهایی چ ــز در کش نی
ســوریه، یمــن و ... شــاهد دشــمنی بــا عقایــد ملــی و 
اســامی و غــارت امــوال مســلمانان هســتیم. از طرفــی 
ــی کــه دشــمن  ــد؛ در حال ــچ می پندارن برخــی دشــمن را هی
را هیــچ گاه نبایــد کوچــک شــمرد و از او غفلــت کــرد و 
آســایش را بــر آمادگــی ترجیــح داد؛ چــرا کــه او همیشــه در 
ــات  ــم در آی ــرآن کری ــد. ق ــز نمی خواب ــن ماســت و هرگ کمی
ــه  ــت ک ــانده اس ــلمانان شناس ــه مس ــمنان را ب ــف دش مختل
ــار  ــا کف ــز ب ــه هرگ ــم: اول اینک ــوارد می پردازی ــی م ــه برخ ب
ی  ــُدوِّ ــُذوا َع ِخ ــوا ال َتتَّ ــَن آَمُن ذی ــا الَّ َه ــا أَیُّ ــوید: »ی ــت نش دوس
َو َعُدوَّکُــْم أَْولِیــاَء...« )ممتحنــه: ۱و ۲(؛ »اى کســانى کــه 
ایمــان آورده ایــد! یهــود و نصــارى را دوســتان خــود مگیریــد 
ــد و هــر کــس  ــان دوســتان بعضــى دیگرن کــه بعضــى از آن
ــود.  ــان خواهــد ب ــرد، از آن ــه دوســتى بگی ــا را ب از شــما آن ه
آرى، خــدا گــروه ســتمگران را راه نمى نمایــد.« )مائــده: 
ــا حــکام عربســتان و بعضــی  ــه آی ۵۱( ســؤال اینجاســت ک
کشــورهای مســلمان کــه دســت در دســت اســرائیل داده انــد 
و از طرح هــای مســلمان برانداز آمریــکا و صهیونیــزم حمایــت 
و ابــراز خوشــحالی می کننــد، مســلمانند؟ مســلمانان نه تنهــا 
موظفنــد از دشــمنان دیــن خــدا بــر حــذر باشــند و بــا آن هــا 
ــز  ــن خــدا نی ــه دوســتان دشــمنان دی ــد، بلک دوســتی نکنن
قابــل اعتمــاد نبــوده و نبایــد دوســت مســلمانان قــرا گیرنــد؛ 
چــرا کــه افــرادی هســتند کــه بــا ارتبــاط خــود بــا دشــمنان 
خــدا زمینــه انحــراف افــکار و احیانــا جاسوســی از مســلمانان 

را ایجــاد می کننــد.
ــناخت؛  ــا را ش ــد آن ه ــه بای ــتند ک ــان هس ــته دوم منافق دس
زیــرا مــا کــم از ایــن گــروه ضربــه نخورده ایــم؛ چــه جوانــان 
عزیــزی را منافقــان از مــا گرفتنــد و چــه منابعــی را از کشــور 
نابــود کردنــد و تــا چــه حــد بــه دشــمن گــرا دادنــد و ملــت را 
ــد و می فروشــند! امــروز هــم عــده ای  ــه دشــمنان فروختن ب
ــناخته  ــد ش ــه بای ــتند ک ــا هس ــن م ــش در بی ــن نق در همی
و مطــرود شــوند: »َوِإَذا َرَأْیَتُهــْم ُتْعِجُبــَک َأْجَســاُمُهْم َوِإن 
َدٌة ...«؛ »چــون  َســنَّ ــْم ُخُشــٌب مُّ ــْم کَأَنَُّه ــوا َتْســَمْع لَِقْولِِه َیُقوُل
ــه تعجــب وامــى دارد  ــو را ب ــى، هیکل هایشــان ت ــان را ببین آن
ــوش فرامى دهــى،  ــه گفتارشــان گ ــد، ب و چــون ســخن گوین
ــوک  ــه پ ــد ک ــر دیوارن ــت ب ــمعک هایى پش ــان ش ــى آن گوی
ــان  ــه زی ــادى را ب شــده و در خــور اعتمــاد نیســتند. هــر فری
ــز؛  ــان بپرهی ــد؛ خودشــان دشــمنند؛ از آن ــش مى پندارن خوی
ــد.«  ــراف یافته ان ــت انح ــا از حقیق ــا کج ــان ت ــدا بکشدش خ
)منافقــون: ۴( پیامبــر اعظــم)ص( فرمودنــد: مــن از مؤمنــان 
و مشــرکان بــر امتــم هراســی نــدارم؛ چــرا کــه ایمــان مؤمنــان 
مانــع ضــرر آن هاســت و مشــرک را نیــز خداونــد رســوا 
ــه  ــرا ک ــراس دارم؛ چ ــما ه ــر ش ــان ب ــا از منافق ــد؛ ام می کن
ــر  ــل و کف ــان جه ــا در دلش ــزد، ام ــم می ری ــان عل از زبانش
اســت. ســخنانی می گوینــد کــه بــرای شــما دلپذیــر اســت؛ 
امــا در پنهــان، کارهایــی زشــت انجــام می دهنــد. گــروه ســوم 
اشــاعه دهندگان  و  )شــایعه پراکنان  مجرمــان  و  مرجفــان 
ــی  ــَن ِف ِذی ــوَن َوالَّ ــِه اْلُمَناِفُق ــْم َینَت ــن لَّ فســاد( هســتند: »َلِئ
ــَرٌض َواْلُمْرِجُفــوَن ِفــی اْلَمِدیَنــِة َلُنْغِرَینَّــَک ِبِهــْم ُثــمَّ  ُقُلوِبِهــم مَّ
ــًا«؛ اگــر منافقــان و کســانى کــه  ــا ِإالَّ َقِلی ــَک ِفیَه الَ ُیَجاِوُروَن
در دل هایشــان مرضــى هســت و شــایعه افکنان در مدینــه از 
کارشــان بازنایســتند، تــو را ســخت بــر آنــان مســلط مى کنیــم 
تــا جــز ]مدتــى[ انــدک در همســایگى تــو نپاینــد.« )احــزاب: 
۶۰( کســانی کــه دائــم در فضــای مجــازی و رســانه های 
قارچ گونــه شایعه ســازی می کننــد تــا مــردم را از ادامــه 
راه دلســرد کننــد؛ مــردم بایــد بــا هوشــیاری و بصیــرت ایــن 
دشــمن خطرنــاک را بشناســند و از ایــن گــروه اعــام انزجــار 
ــد،  ــفارش می ده ــمن س ــایعه را دش ــی »ش ــه قول ــد؛ ب کنن
ــه گروه هــای  ــد.« البت ــاور می کن ــادان ب ــق می ســازد و ن مناف
دیگــری هــم هســتند؛ امــا بــرای جلوگیــری از طوالنــی شــدن 
کام بــه همیــن مقــدار بســنده می کنیــم. مهــم ایــن اســت 
کــه ملــت عزیــز ایــران همچــون گذشــته بــا درک شــرایط و 
بصیــرت، دشــمن و توطئه هــای او را بشناســند و افــکار و 
مقاصــد دشــمن را افشــا و نقــش بــرآب کنند و دشــمنی را که 
از عظمــت ایــن ملــت بــه تنــگ آمــده، از هرگونــه موفقیــت 

ــد. ــوس کنن ــروزی مای ــه پی ــد ســازند و او را از هرگون ناامی
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فاطمه احمدیگروه سیاست

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس  جمهــور 
صبــح روز گذشــته در نهمیــن اجــاس ســران 
ســازمان همــکاری اقتصــادی دی 8 که در اســتانبول 
ــراد ســخنرانی پرداخــت  ــه ای ــزار شــد، ب ــه برگ ترکی
کــه بخشــی از ســخنرانی وی در ادامــه آمــده اســت. 

 عصر آگاهی و بیداری ملت ها
ــدات و  ــا، تهدی ــا مســائل، بحران ه ــی ب ــان کنون جه
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــی روبه روس ــای مختلف چالش ه
مــا می تــوان پیدایــش ایــن وضعیــت مخاطره آمیــز 
ــال  ــت: اعم ــم دانس ــل مه ــر دو عام ــت تأثی را تح
ــی  ــه جهان سیاســت های ســلطه گرانه و مداخله گرایان
از ســویی و رشــد افراطی گــری و خشــونت های 
منطقــه ای از ســوی دیگــر؛ ایــن دو پدیــده سیاســی 
بــا هیــچ یــک از تحــوالت و واقعیــات  جهــان و 

ــه ســازگار نیســت.  منطق
ــا،  عصــر توســعه دانش هــا و فناوری هــای  عصــر م
نویــن،  عصــر آگاهــی و بیــداری ملت هــا،  عصر رشــد 

ــان  ــتی در جه ــه همزیس ــل ب ــاالری و تمای مردم س
ــی  ــه یکجانبه گرای ــت؛ ن ــی اس ــوع و چندفرهنگ متن
نــه  و  اســتعمار  دوران  ســیاق  و  ســبک  بــه 
افراطی گــری و خشــونت بــه نــام قومیــت و ملیــت 

ــب. و مذه
 تفرقه، خشونت و تروریسم در همه جا و 

به هر نامی خطرناک است
مــا بایــد بــا هم بکوشــیم کــه بــه جــای یک جانبه گرایی 
اراده هــای  بــه جــای  و  غالــب، چندجانبه گرایــی 
جهانــی معطــوف بــه زور، سیاســت های مبتنــی 
مداخله جویی هــای  جــای  بــه  و  گفت وگــو  بــر 
سیاســی و جهانــی همکاری هــای توســعه ای و 

ــرد. ــکل بگی ــه ای ش منطق
تفرقــه، خشــونت و تروریســم در همــه جــا و بــه هــر 
نامــی خطرنــاک اســت و در جهــان اســام و بــه نام 

دیــن، قومیــت و ملیــت خطرناک تــر. 
ــی  ــگ و تمدن ــن، فرهن ــه داشــتن دی ــا مفتخــر ب م
هســتیم کــه مبّشــر رحمــت، محبــت، اخــاق، 

عدالــت و آزادی اســت. 

ــنی،  ــام س ــه ن ــیعه، ب ــام ش ــه ن ــام، ب ــام اس ــه ن ب
ــه  ــام هم ــه ن ــامی و ب ــب اس ــه مذاه ــام هم ــه ن ب
و  خشــونت  تفرقــه،  برابــر  در  ابراهیمــی  ادیــان 
تروریســم بایســتیم. بایــد بــرای مقابلــه بــا داعــش 
ــه و  ــری، تفرق و داعشــی گری، خشــونت و افراطی گ

جنــگ، هم نظــر و همــراه شــویم.
 همه ما باید در برابر سیاست های آمریکا 

و رژیم صهیونیستی حساس باشیم
ــر سیاســت های ســلطه گرایانه  ــد در براب همــه مــا بای
و افراطــی دولــت کنونــی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 
ــن  ــه ای ــم ک ــیم و نگذاری ــاس باش ــه حس در منطق
تشــدید  موجــب  مداخله گرایانــه،  سیاســت های 
خشــونت و افراطی گــری و تفرقــه در جهــان اســام 
ــونت گرایانه و  ــای خش ــه راه حل ه ــم ک ــود. نگذاری ش
نظامی گــری بــه جــای راه حل هــای گفت وگویــی 
ــلمان  ــاه و مس ــردم بیگن ــینند و م ــی بنش و سیاس
و ســرزمین های اســامی را در معــرض کشــتار و 

ــد. ــودی قــرار دهن ناب
 جهان اسالم با مخاطرات و تهدیدات 

متعددی روبه رو است
ــرات و  ــا مخاط ــام ب ــان اس ــروز جه ــفانه ام متاس
ــو  ــک س ــت؛ از ی ــه رو اس ــددی روب ــدات متع تهدی
افغانســتان،  عــراق،  فلســطین،  مظلــوم  مــردم 
یمــن، بحریــن در آتــش جنــگ، منازعــه و خشــونت 

می ســوزند و مــردم مســلمان روهینگیایــی میانمــار 
گرفتــار نسل کشــی و افراطی گــری هســتند و از 
ســوی دیگــر برگــزاری همه پرســی غیرقانونــی اخیــر 
در اقلیــم کردســتان عــراق، یکپارچگــی ملــی کشــور 
ــی  ــن عمل ــه و تأمی ــت منطق ــات و امنی ــراق و ثب ع
حقــوق از جملــه حــق توســعه همه جانبــه بــرادران و 

ــه اســت.  ــره انداخت ــه مخاط ــرد را ب ــران ک خواه

همــه ایــن مخاطــرات و تهدیــدات، هماهنگــی و 
را  بین المللــی  و  منطقــه ای  در ســطح  همراهــی 
می طلبد.جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان مبتکر 
اتحــاد جهانــی علیــه خشــونت و افراطی گــری، 
ــع مشــترک  ــای مناف ــر مبن ــره را ب ــو و مذاک گفت وگ

و راهبــرد برد-بــرد، تنهــا مســیر حــل و فصــل 
منطقــه ای می دانــد. و  بحران هــای جهانــی 

 بزرگ ترین ذخایر گاز و نفت جهان در 
ایران

از  برخــورداری  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
بزرگ تریــن ذخایــر گاز و نفــت جهــان آمادگــی دارد 
ــه امنیــت  ــب یــک همــکاری بلندمــدت ب ــا در قال ت
ــرمایه گذاری  ــا س ــد و ب ــک کن ــی کم ــرژی جهان ان
مشــترک در زیرســاخت های حمــل و نقــل دریایــی، 
ریلــی و جــاده ای ظرفیــت کریدورهــای ترانزیــت 

بین المللــی را ارتقــا دهــد. 
رشــد  ظرفیت هــای کم نظیــر  از  ایــران  اقتصــاد 
در  موضــوع  ایــن  اســت.  برخــوردار  توســعه  و 
نهایــی  در  ایــران  سیاســی  موفقیت هــای  کنــار 
ــب  ــای مناس ــب معاهده ه ــام و تصوی ــاختن برج س
ــب  ــی و جل ــای غیرقانون ــع تحریم ه ــی، رف بین الملل
حمایت هــای جهانــی باعــث شــده تــا برخــاف 
و  جهانــی  جنگ طلــب  جریان هــای  خواســت 
منطقــه ای، ایــران بــه عنــوان قدرتــی مطمئــن و 
باثبــات بــا اقتصــادی بالنــده در جهــان ظاهــر شــود. 
ــب  ــت و در قال ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ــدوارم ب امی
درون گروهــی،  چندجانبــه  و  دو  همکاری هــای 
بــه  را  گســترده تری  و  عمیق تــر   همکاری هــای 

ــم. ــش ببری ــما پی ــک ش ــک یکای کم

جهانگیری در اجالس دی ۸:

باید در برابر سیاست های افراطی آمریکا 
حساس باشیم 

ادامه از صفحه اول

رئیــس هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد گفــت: هرچــه زمــان 
می گــذرد، آمــار نشــان می دهــد کــه میــزان کارایــی 
ــز بیشــتر  ــده نی در ایــن دانشــگاه بیشــتر شــده و در آین

خواهــد شــد. 
علی اکبــر والیتــی در حاشــیه بازدیــد از دانشــگاه آزاد 
ــگاران  ــع خبرن ــگان( در جم ــان )خوراس ــامی اصفه اس
ــگاه  ــت دانش ــاء کیفی ــرای ارتق ــا ب ــاره برنامه ریزی ه درب
ــتمرار  ــال اس ــه دنب ــا ب ــت: م ــار داش ــامی اظه آزاد اس
ــا مســئوالن دانشــگاه آزاد هســتیم؛ امــروز  مشــورت ها ب
ــتان های  ــئوالن اس ــا مس ــه ب ــت ک ــی اس ــت چهارم نوب
مختلــف جلســه داشــتیم؛ یــک بــار در خراســان رضــوی، 
یــک بــار در فــارس و دو بــار در اصفهــان جلســه و بازدیــد 
داشــتیم و یکشــنبه آینــده نیــز بــه اردبیــل خواهیــم رفت.

وی افــزود: از ایــن فرصــت بــرای تبــادل نظــر بیشــتر و 
شــنیدن صحبت هــای مســئوالن دانشــگاه آزاد اســتفاده 
خواهیــم کــرد. دانشــگاه آزاد ایــن ظرفیــت را دارد کــه از 
ــی و پژوهشــی در کشــور حــرف نخســت را  لحــاظ علم
ــم  ــام معظ ــه مق ــی ک ــق راه حل های ــرای تحق ــد و ب بزن
رهبــری دربــاره اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه پژوهــش 
بیــان  پژوهش محــور  علــم  تدریــس  و  کاربردمحــور 

ــد، تــاش خواهیــم کــرد. کردن
رئیــس هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد گفــت: مــا دســتمان 
ــوزش و پیشــرفت  ــی آم ــه ســمت تعال ــا ب ــاز اســت ت ب
پژوهــش در کشــور برویــم؛ هرچــه زمــان می گــذرد آمــار 
ــگاه  ــن دانش ــی در ای ــزان کارای ــه می ــد ک ــان می ده نش

بیشــتر شــده و در آینــده نیــز بیشــتر خواهــد شــد.

تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: بــرای فعال کــردن 
و  مقدســه  اعتــاب  مدیریــت  میــان  زیــارت  دیپلماســی 
داریــم کــه  برنامه هایــی  اســامی،  دولت هــای کشــورهای 

می طلبــد. را  خارجــه  امــور  وزارت  همــکاری 
ــدار  ــم رئیســی در دی حجت االســام و المســلمین ســید ابراهی
ــه در  ــور خارجــه کشــورمان ک ــر ام ــف، وزی ــا محمدجــواد ظری ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــزار شــد، ب ــر رضــوی برگ ــت حــرم مطه ــاالر والی ت
ــی  ــار داشــت: انســجام مل ــی  اظه ــظ انســجام مل ــت حف اهمی
حــول هدایت هــا و فرمایش هــای رهبــر معظــم انقــاب قــدرت 
عظیمــی ایجــاد می کنــد کــه یکــی از برکاتــش حفــظ منافــع و 

امنیــت کشــور اســت.
ــا  ــا اروپایی ه ــل ب ــت: تعام ــوی گف ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــرای  ــا آمریــکا ب ــان ب بــرای کشــور الزم اســت؛ امــا همراهــی آن

ــران پذیرفتــه نیســت.  ــر ای فشــار ب
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان ایــن مطلــب 
افــزود: بــه یکــی از دیپلمات هــای اروپایــی گفتــم لیاقــت کشــور 
ــکا  ــخ آمری ــای آن از کل تاری ــت ابنیه ه ــی قدم ــه حت ــما ک ش

بیشــتر اســت، دنبالــه روی از آمریــکا نیســت.
ــارت  ــرای زی ــتانی ب ــلمانان پاکس ــر مس ــه واف ــزود: عاق وی اف
بــا  امــام رضــا)ع( ایجــاب می کنــد کــه آســتان قــدس 
ــاه  ــت و رف ــور خارجــه، امنی ــژه وزارت ام ــت، به وی ــکاری دول هم
آنــان را در طــول ســفر زیارتــی تأمیــن کنــد و هزینــه ایــن ســفر 

ــد.  ــش ده ــان کاه ــرای آن را ب
عضــو هیئت رئیســه مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: پیشــنهاد 
ــران  ــد زائ ــغ روادی ــکان مبل ــد ام ــا ح ــه ت ــت ک ــن اس ــا ای م

ــد. ــش یاب ــارت کاه ــهیل زی ــت تس ــتانی در جه پاکس

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد: 

کارایی  دانشگاه آزاد  در آینده  بیشتر خواهد شد 
رئیسی در دیدار با ظریف تأکید کرد:

فعال شدن دیپلماسی زیارت با همکاری وزارت خارجه

عمر گروهک های تروریستی 
به سر رسیده است

سرلشــکر محمــد باقــری، رئیــس ســتاد کل 
ــور  ــه کش ــفر ب ــان س ــلح، در جری ــای مس نیروه
ســوریه در مناطــق عملیاتــی اســتان های حلــب و 

ــت. ــور یاف ــور حض ــن کش ــق ای ــر مناط دیگ
ســردار باقــری در جمــع رزمنــدگان مدافــع حــرم و 
جبهــه مقاومــت اظهــار داشــت: بحمــدهللا بــا فضل 
ــای  ــاهد موفقیت ه ــال ش ــد متع ــت خداون و عنای
ــع  ــدگان مداف ــت و رزمن ــه مقاوم ــمگیر جبه چش

ــه گروه هــای تروریســتی هســتیم. حــرم علی

پیشرفته ترین موشک های 
بالستیک، در ایران

ــپاه  ــه س ــار بیانی ــا انتش ــی ب ــرز در گزارش رویت
بــه  پاســخ  در  اســامی  انقــاب  پاســداران 
آمریــکا  رئیس جمهــور  اخیــر  یاوه گویی هــای 
نوشــت: ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایران 
تأکیــد کــرده بــا وجــود فشــار آمریــکا و اتحادیــه 
موشــک های  توســعه  برنامــه  ایــران،  اروپــا 
بالســتیک خــود را شــتاب می بخشــد و برنامــه 
موشــکی بالســتیک ایــران توســعه خواهــد 

ــت. یاف

 خواسته جدید 
شاهزاده سعودی 

یــک شــاهزاده ســعودی جداشــده از حکومــت، از 
اعضــای هیئــت بیعــت در عربســتان خواســت تــا 
نشســتی بــا بــزرگان خانــدان حاکم بــرای برکناری 
ملــک ســلمان و ولیعهــدش محمد بن ســلمان 
برگــزار کننــد و یکــی از فرزنــدان ملــک عبدالعزیــز 
یــا یکــی از نوادگانــش را بــرای حکومــت معرفــی 

کننــد. 
 ایــن شــاهزاده ســعودی در توئیتــر بــه نــام 

دارد.  بــه ســعود« شــهرت  »فــارس 

 یک زن، وزیر خارجه
 نروژ شد  

بــرای نخســتین بــار یــک زن بــرای ســمت وزیــر 
امــور خارجــه نــروژ انتخــاب شــد.

»اینــه اریکســن ســوراید« کــه پیــش از ایــن 
وزیــر دفــاع نــروژ بــود، دیــروز جمعــه بــه ســمت 
ــر امــور خارجــه زن در ایــن کشــور  نخســتین وزی
»بورگــه  جایگزیــن  اریکســن  شــد.  انتخــاب 
ــد. او  ــروژ، ش ــین ن ــه پیش ــر خارج ــده«، وزی برن
مــاه گذشــته بــه ســمت رئیــس مجمــع جهانــی 

ــد. ــوب ش ــاد منص اقتص

تاکید قاطعانه 
بر تعهد به برجام  

ــر  ــواره ب ــدن هم ــت: لن نخســت وزیر انگلیــس گف
تعهــد خــود بــه توافــق هســته ای ایــران کــه بــرای 
امنیــت انگلیــس مهــم اســت، تأکیــد کرده اســت. 
یــک  در  انگلیــس،  نخســت وزیر  مــی ،  تــرزا 
ــائل  ــاره مس ــی را درب ــری، اظهارات ــس خب کنفران
سیاســت خارجــی همچــون کــره شــمالی و ایــران 

ــرد. ــان ک بی
درخصــوص ایــران، مــا بــر تعهــد قاطعانــه خــود به 

توافــق هســته ای، معتقد هســتیم.

بین الملل
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،،
 معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: 
ایــران بــه عنوان مبتکــر اتحاد جهانی 
افراطی گــری،  و  خشــونت  علیــه 
مبنــای  بــر  را  مذاکــره  و  گفت وگــو 
راهبــرد بــرد - بــرد، تنهــا مســیر حــل و 

می دانــد بحران هــا  فصــل 

آیت ا للــه ســید ابوالحســن مهــدوی در خطبه های 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــل  ــه انســان های عاق ــوا را ب ــرآن خطــاب تق ق
می کنــد؛ بیــن عاقــل و متقــی ارتباطــی وجــود 
ــت  ــد و رعای ــوا می کن ــد تق ــل تولی ــه عق دارد ک
تقــوا تقویــت عقــل می کنــد؛ ایــن ارتبــاط 
ــرگ درخــت  ــر شــاخ و ب ــر ریشــه ب ــل تٔاثی مث
ــوا  ــد، تق ــل نباش ــر عق ــت؛ اگ ــس اس و برعک

رعایــت نمی شــود.
ــور  ــه ســخنان رئیس جمه وی ضمــن اشــاره ب
ــه  ــردم ب ــیاری از م ــرد: بس ــد ک ــکا تأکی آمری
ــد  ــد و گفتن ــوش ندادن ــکا گ ــای آمری حرف ه
اصــا ارزش گــوش دادن نــدارد و مقــام معظــم 
ــن  ــمندی در همی ــخنان ارزش ــم س ــری ه رهب

رابطــه داشــتند.

ــرد:  ــان ک ــری بی ــرگان رهب ــس خب عضــو مجل
ــا  ــا کام نیکــو و رفتــار زیب طبــق قــرآن بایــد ب
ــئوالن  ــخ داد و مس ــراد را پاس ــت اف کام زش
ــل  ــی در مقاب ــز موضع گیری هــای نیکوی ــا نی م
ترامــپ داشــتند؛ در فرهنــگ مــا هیــچ گاه 
توهیــن وجــود نداشــته، هیــچ گاه دخالــت در 

ــدارد. ــابقه ن ــا س حکومت ه
ــن  ــدر بی ــا اآلن چق ــد ت ــرد: ببینی ــد ک وی تاکی
ــد؛  ــاف کردن کشــورهای مســلمان ایجــاد اخت
ــال ایجــاد فرقه هــای  ــه دنب فرهنــگ آمریــکا ب
نوظهــور اســت و حتــی پــول بــرای آن هــا 

خــرج می کننــد؛ در کام آمریکایی هــا دروغ 
وجــود دارد تــا جایــی کــه مقــام معظــم 
ــا در  ــت آن ه ــک صحب ــد در ی ــری فرمودن رهب
ــخ  ــه شــد؛ در تاری ــل ۲۰ دروغ گفت ســازمان مل
آمریــکا بیــش از 8۰ جنــگ در کشــورهای 
ایــن  اســت؛  داشــته  وجــود  مختلــف 
اختافــی  اگــر  آمریکایی هاســت؛  فرهنــگ 
در کشــورهای اســامی وجــود دارد، نتیجــه 
ــا  ــی در اروپ ــر آرامش ــت و اگ ــت آن هاس خباث
هســت، بــه دلیــل ایــن اســت کــه نخواســتیم 

ــم. ــاد کنی ــا ایج ــن آن ه ــی در بی اختاف

ــای  ــرد: صحبت ه ــان ک ــه خاطرنش وی در ادام
ــت؛  ــم داش ــدی ه ــکا فوای ــور آمری رئیس جمه
یکــی از ایــن فوایــد ایــن بــود کــه باطــن 
خــودش را واضــح بیــان کــرد؛ هرچنــد روســای 
ــد؛ مــا هیــچ  ــی ماحظــه می کردن ــور قبل جمه
ــم و  ــکا نمی گویی ــت آمری ــر مل ــرگ ب ــت م وق
ــد  ــی نگوین ــم؛ بعض ــم می گویی ــر ظال ــرگ ب م
پرچــم آمریــکا، نمــاد مــردم آمریکاســت؛ همــه 
می داننــد پرچــم آمریــکا، نمــاد سیاســت های 
آمریکاســت و تــا وقتــی ایــن سیاســت ها 

ــود دارد. ــم وج ــعارها ه ــود دارد، ش وج

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: دومیــن 
فایــده صحبت هــای رئیس جمهــور آمریــکا 
ــد  ــد بودن ــی معتق ــود؛ برخ ــور ب ــاد در کش اتح
ــن  ــرای ایجــاد اختــاف بی صحبت هــای وی ب

ــود. ــت ب ــت و مل دول
 نکتــه ســوم بیــداری عــده کمــی بــود کــه بــه 
ــا  ــرآن ت ــق ق ــد و طب ــکا دل خــوش کردن آمری
ــع آن هــا نشــوید، آن هــا از دشــمنی  وقتــی تاب
ــد؛ اوایــل انقــاب کــه  شــما دســت برنمی دارن
ــمنی  ــا دش ــا م ــرا ب ــود، چ ــکی نب ــث موش بح

می کردنــد؟
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری عنــوان کــرد: 
ســود دیگــر ایــن بــود کــه دولتمــردان فهمیدند 
برجــام، بهانــه اســت و دشــمنان بــا ایــن بهانــه 
بــه دنبــال تغییــر نظــام در کشــور مــا هســتند.

امام جمعه موقت اصفهان:
برجام، بهانه است و دشمنان به دنبال تغییر در نظام هستند

امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری، فرمانــده نیــروی دریایــی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه 
ــه  ــی ب ــدر هیئت ــژه در ص ــان وی ــوان میهم عن
ایتالیــا ســفر کــرده، در مراســم افتتاحیــه 
یــک همایــش مهــم بین المللــی دریایــی 
کــه بــا حضــور فرماندهــان دریایــی ۵۰ کشــور 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب جهــان برگــزار می شــود، ب

ــاوه  ــران ع ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی دریای نی
بــر برقــراری امنیــت پایــدار در منطقــه  خلیــج فــارس، تنگــه  
راهبــردی هرمــز و دریــای عمــان، از ســال ۱387 تاکنــون بــا 
اعــزام بیــش از ۵۰ ناوگــروه رزمــی بــه منطقــه خلیــج عــدن 
و تنگــه راهبــردی بــاب  المنــدب در اقدامــی کامــا مســتقل و 
در تعامــل بــا جامعــه  دریانــوردی جهانــی، اقــدام بــه مبــارزه 
ــه  ــد ک ــن موضــوع نشــان می ده ــت: ای ــرده، گف ــا دزدی ک ب
ــای  ــد،   نیروه ــار می  کن ــپ اظه ــای ترام ــه آق ــاف آنچ برخ
مســلح جمهــوری اســامی ایــران عامــل پایدارکننــده  امنیــت 
جمعــی جهانــی در منطقــه و بخشــی جداناپذیــر از آن 
ــه در  اســت و درواقــع ایــن حضــور نیروهــای دریایــی بیگان
ــوب  ــات امنیتــی نامطل ــا تحمیــل ترتیب منطقــه اســت کــه ب
موجــب بــروز ناپایــداری در مناطــق دریایــی راهبــردی جهــان 

ــود.  می ش
ــورمان  ــش کش ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
افــزود: بدیهــی اســت بــرای مقابلــه بــا بحــران 
ــری ابزارهــای  ــا شــاید به کارگی ــی در دری ناامن
قهــری در برابــر کســانی  کــه جــان خــود را بــه 
ســادگی بــه خطــر می اندازنــد و بــه دریاهــای 
ــع  ــع و مان ــی جام ــد اقدام ــا می گذارن آزاد پ
نباشــد؛ از ایــن رو ســرکوب کــردن مصادیــق ناامنــی دریایــی 
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای ســنتی  کــه در بعضــی مناطــق ب
مــورد تأکیــد اســت، بــه تنهایــی کافــی نبــوده و بایــد دالیــل 
ناامنــی دریایــی را شناســایی و بــرای مهــار آن هــا اقــدام کرد.

ــز  ــوع حائ ــن موض ــه ای ــه ب ــه داد: توج ــیاری ادام ــر س امی
ــا، نقطــه   ــق دری ــی از طری ــه تجــارت جهان ــت اســت ک اهمی
تمــاس و تعامــل کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافته 
اســت و در ایــن فرآینــد مناطــق دارای ظرفیــت دزدی دریایی 
و جریــان غیرقانونــی جابه جایــی کاال، اســلحه، مــواد مخــدر، 
انســان و نظایــر آن در بعضــی نقــاط گلوگاهــی ماننــد 
تنگه هــای راهبــردی جهــان، در لبــه تمــاس تجــارت جهانــی 
و مرزبنــدی نامأنــوس شــمال و جنــوب قــرار گرفتــه و همــه 

ــد.  ــون می کنن ــت مغب ــن باب ــان را از ای ذی نفع

ــای  ــان حرف ه ــت: بی ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
آمریــکا  رئیس جمهــور  درهــم  و  بی اســاس 
ــم دارد. ــم مفاهی ــی وی در تفهی ــان از ناتوان نش

رؤســای  بــا  توضیــح  نشســت  در  الریجانــی 
ــه بین المجالــس،  پارلمان هــای حاضــر در اتحادی
گفــت: چنــد ماقــات بــا رؤســای مجالــس 
ــک،  ــراق، مکزی ــه ع ــف از جمل کشــورهای مختل

ویتنــام و ترکیــه برگــزار شــد کــه در هــر کــدام مســائل خــاص 
بیــن دو کشــور مطــرح شــد؛ امــا در دیــدار بــا رؤســای پارلمــان 
ــو و  ــه گفت وگ ــده منطق ــائل پیچی ــاره مس ــه درب ــراق و ترکی ع

رایزنی هــای مســتند اســت.
ــا  ــدار ب رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: در دی
رؤســای پارلمــان عــراق و ترکیــه چنــد موضــوع مهــم از جملــه 
ــن  ــه و همچنی ــائل منطق ــاماندهی مس ــه، س ــت در منطق امنی
افزایــش روابــط تجــاری و مباحــث مهــم و راهگشــا مطرح شــد.
ــس  ــاس بین المجال ــود در اج ــخنرانی خ ــادآوری س ــا ی وی ب
افــزود: در ایــن ســخنرانی بــه وضعیــت ایــران و آمریــکا و 
مشــکاتی کــه بیــن دو کشــور وجــود دارد، اشــاره شــد؛ همچنین 

ــال آن اســت. ــه دنب ــه طــرح شــرایطی کــه آمریــکا ب ب
الریجانــی ادامــه داد: برگــزاری نشســت های متعــدد بــا رؤســای 

ــی اســت کــه در حاشــیه  پارلمان هــای دیگــر کشــورها از مزایای
ــی  ــرا فرصت ــود؛ زی ــزار می ش ــاس برگ ــن اج ای
بــرای اســتماع نظــر و اعتقــاد جمهــوری اســامی 
از زبــان  ایــران درخصــوص مــوارد مختلــف 

خودمــان اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
ــای  ــه پارلمان ه ــای هم ــترک رؤس ــی مش نگران
گفــت:  آمریکایی هــا  رفتــار  از  اجــاس  ایــن  در  حاضــر 
رئیس جمهــور آمریــکا بســیار تحقیرآمیــز حــرف می زنــد؛ 
ــره ای از  ــوری اش چه ــت جمه ــدت ریاس ــپ در م ــد ترام دونال
کشــور آمریــکا نشــان داده کــه مــورد نقــض همــه جهــان قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــخنرانی  ــپ در س ــی ترام ــد ایران ــارات ض ــاد از اظه ــا انتق وی ب
اخیــر خــود یــادآور شــد: بیــان حرف هــای بی اســاس و درهــم 
رئیس جمهــور آمریــکا نشــان از ناتوانــی وی در تفهیــم مفاهیــم 
دارد؛ لــذا ایــن ناتوانــی ســبب بیــان وارونه مســائل شــده اســت.
ــرد،  ــتفاده ک ــان اس ــن زم ــد از ای ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب الریجان
دارای  بیشــتر  اجــاس  ایــن  در  مجالــس حاضــر   افــزود: 
ســاختار دموکراتیــک هســتند و تنهــا برخــی مجالــس انتخاباتی 

. هستند

دریادار سیاری در همایش دریایی ایتالیا مطرح کرد: 

نیروهای مسلح ایران، عامل پایداری امنیت در منطقه
رئیس مجلس شورای اسالمی:

رئیس جمهور آمریکا بسیار تحقیرآمیز حرف می زند  



فناوری

پیکسل دو تا سه سال 
پشتیبانی می شود

گــوگل به صــورت رســمی تأییــد کــرد کــه گوشــی های 
پیکســل ۲ و پیکســل ۲ ایکــس ال بــه مــدت ســه ســال، 

به روزرســانی اندرویــد را دریافــت می کننــد. 
در همیــن رابطــه، در وب ســایت رســمی گــوگل اعــام 
ــا  ــس ال ت ــل ۲ ایک ــل ۲ و پیکس ــه پیکس ــت ک ــده اس ش
اکتبــر ۲۰۲۰، نســخه های جدیــد سیســتم عامل اندرویــد را 
دریافــت خواهنــد کــرد. همچنیــن تــا بــازه  زمانــی مذکــور، 
منظــم  به صــورت  ماهانــه  امنیتــی  به روزرســانی های 
بــرای گوشــی های پیکســل ۲ و پیکســل ۲ ایکــس ال 

عرضــه می شــود. 
بــرای دریافــت پشــتیبانی آنایــن یــا تلفنــی، مــاه اکتبــر 
ــن خدمــات در نظــر  ــه  ای ــان اتمــام ارائ ــوان زم ۲۰۲۰ به عن
گرفتــه شــده اســت. گوشــی های پیکســل و پیکســل 
ــه  ــک ب ــد، نزدی ــه ش ــال ۲۰۱۶ عرض ــه در س ــس ال ک ایک
ــر  ــد منتظ ــیده اند؛ بای ــروش رس ــه ف ــد ب ــون واح دو میلی
مانــد و دیــد بــا عرضــه  پیکســل ۲ ایکــس ال بــه بــازار در 
آبان مــاه، وضعیــت فــروش پرچــم داران جدیــد گــوگل 
آیــا نســل جدیــد می توانــد  بــود و  چگونــه خواهــد 
ــد  ــرآورده کن ــروش ب ــزان ف ــر می ــوگل را از نظ ــارات گ انتظ

ــر. ــا خی ی

الجیتک دو اسپیکر هوشمند جدید 
معرفی کرد

شــرکت الجیتــک امــروز دو مــدل بلندگــوی قابــل حمــل 
بــدون ســیم بــا نام هــای Ultimate Ears BLAST و 
Ultimate Ears MEGABLAST معرفــی کــرد. ایــن 
اســپیکرها بــه وای فــای و بلوتــوث مجهزنــد و از سیســتم 
ــرکت  ــه ش ــق ب ــا متعل ــی الکس ــمند صوت ــرل هوش کنت

ــد.  ــره می برن ــازون به آم
ــا هات اســپات،  ــای ی ــه وای ف ــودن ب در صــورت متصــل ب
ــد موســیقی پخــش  ــد از الکســا بخواهن ــران می توانن کارب
کنــد، پیتــزا ســفارش دهــد، دســتگاه های خانــه  هوشــمند 
را کنتــرل کنــد یــا هرکــدام از ۲۵ هــزار دســتور مــورد 

ــد.  ــرا کن پشــتیبانی در الکســا را اج
هــر دوی ایــن اســپیکرها دارای گواهــی IP۶7 بــوده و 
می تواننــد در عمــق یــک متــری آب بــه مــدت ۳۰ دقیقــه 
دوام بیاورنــد. عمــر باتــری مــدل BLAST تــا ۱۲ ســاعت 
و مــدل MEGABLAST تــا ۱۶ ســاعت عنــوان شــده 
ــتفاده از داک  ــا اس ــوان ب ــا را می ت ــن بلندگوه ــت. ای اس
ــه  ــی هرچ ــه راحت ــک Power UP ب ــد و باری ــارژ جدی ش
ــت و  ــت، مگابلس ــول بلس ــه محص ــرد. س ــارژ ک ــام ش تم
پــاورآپ در اواخــر مــاه اکتبــر در آمریــکا، انگلیــس، آلمــان 
و اتریــش در دســترس خواهنــد بــود و بــه ترتیــب قیمتــی 
برابــر بــا ۲۲۲.۹۹، ۲۹۹.۹۹ و ۳۹.۹۹ دالر خواهنــد داشــت.

رونمایی از دوربین 
واقعیت مجازی سامسونگ

سامســونگ دوربیــن جدیــد واقعیــت مجــازی خــود 
ــط  ــت ضب ــا قابلی ــز ب ــود ۱7 لن ــه از وج ــرد ک ــی ک را معرف
ویدیوهــای ۳۶۰ درجــه بهــره می بــرد. بــر اســاس اطاعــات 
ارائه شــده، ایــن دوربیــن قــادر اســت ویدیوهایــی بــا 
ــی  ــوز جزئیات ــونگ هن ــد. سامس ــت کن ــن 4K ثب رزولوش
ــام  ــد ن در مــورد قیمــت ایــن دوربیــن جدیــد کــه ۳۶۰ ران
دارد، ارائــه نکــرده اســت، امــا کمپانــی کــره ای از اواخــر مــاه 
جــاری میــادی دوربیــن واقعیــت مجــازی جدیــد خــود را 

ــازار آمریــکا خواهــد کــرد. راهــی ب

اخبار اقتصادی

نوبخت:
رئیس جمهور برج سازی 

در بافت فرسوده را ابالغ کرد
ــد  ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
رئیس جمهــوری بــرای نوســازی بافت هــای فرســوده از 
ــه  ــن بافت هــا ب ــد ســاخت و ســاز در ای ــاغ برنامــه جدی اب
ــر  ــازی خب ــه وزارت راه و شهرس ــط از جمل ــای ذی رب نهاده
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نوبخ داد. محمدباق
ــار  ــای بافت هــای فرســوده شــهری، اظه ــرای احی ــت ب دول
کــرد: رئیس جمهــوری بــه دالیــل مختلــف بــرای نوســازی 

ــده اند.  ــل ش ــت قائ ــوده اولوی ــای فرس بافت ه
ــی از  ــه بخش های ــب ک ــن ترتی ــه ای ــرد:  ب ــح ک وی تصری
ــن  ــم ای ــد بتوانی ــه بای ــت ک ــت اس ــد مرم ــهرها نیازمن ش
ــم. وی  ــازی کنی ــه بازس ــوده را قطعه قطع ــای فرس بافت ه
ــازی  ــی نی ــول دولت ــه پ ــی ب ــن کار خیل ــاید ای ــزود: ش اف
نداشــته باشــد،  افــرادی آمادگــی ســرمایه گذاری دارنــد 
ــد  ــاختمان های بلن ــا س ــرج ی ــک ب ــای کوچ ــا در واحده ت
مرتبــه ای را بســازند. معــاون رئیس جمهــوری بــا بیــان 
اینکــه پــس از ســاخت، نیمــی از واحدهــا را ســازنده و 
نیمــی دیگــر از واحدهــا را بــه ســاکنان می دهنــد، گفــت:  بــا 
ایــن کار شــهر نوســازی می شــود و آقــای رئیس جمهــوری 
روی ایــن مســئله تأکیــد دارنــد. ایــن یــک اولویــت اباغــی 
ــه  ــط از جمل ــای ذی رب ــه نهاده ــوری ب از ســوی رئیس جمه

وزارت راه و شهرســازی اســت.

مردم چقدر در بانک ها 
سپرده دارند؟

بانک هــا  در  غیردولتــی  بخــش  ســپرده های  حجــم 
ــت.  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱۳۳۲ ه ــه ح ب
ســه  بانک هــا  در  را  غیردولتــی  بخــش  ســپرده های 
مــدت دار  دیــداری، ســرمایه گذاری  گــروه ســپرده های 
و قرض الحســنه تشــکیل می دهــد کــه عمــده آن بــه 
ــپرده  ــاب س ــی حس ــه عبارت ــدت دار و ب ــرمایه گذاری م س
ــزار  ــدود ۱۱۱۸ ه ــاص دارد. ح ــا اختص ــزد بانک ه ــردم ن م
ــپرده گذاری  ــرای س ــه ب ــت ک ــی اس ــان رقم ــارد توم میلی
ــی در بخــش  ــی و حقوق ــم از حقیق ــا اع مشــتریان بانک ه
ــت  ــده اس ــت ش ــدت دار ثب ــاب های م ــی در حس غیر دولت
ــا  ــان ســال گذشــته ت ــه پای ــرداد نســبت ب ــم در م ــن رق ای
۱۰.۵ درصــد افزایــش دارد و در مقایســه بــا مردادمــاه ســال 
قبــل رشــد ۲۶.۲ درصــدی را نشــان می دهــد؛ امــا مســئله 
ــز  ــن دوره نی ــدت دار در ای ــه ســرمایه گذاری م اینجاســت ک
نســبت بــه مــرداد ســال قبــل بــه مــرداد ۱۳۹4 )رشــد ۳۰ 
ــار درصــد دارد. گرچــه طــی  درصــدی( کاهشــی حــدود چه
ــدی  ــی در رون ــود بانک ــرخ س ــر ن ــال اخی ــه س ــدود س ح
ــد در  ــرز ۳۰ درص ــا م ــام ت ــته و از ارق ــرار داش ــی ق کاهش
ــد در  ــه ۱۵ درص ــاری ب ــات اعتب ــا و مؤسس ــی بانک ه برخ
ســال گذشــته کاهــش یافتــه، بــا ایــن حــال نتوانســته تأثیر 
ــبکه  ــش آن از ش ــا کاه ــپرده ها و ی ــروج س ــی در خ چندان
بانکــی و حرکــت بــه ســمت بازارهــای دیگــر داشــته باشــد.

مدیرعامل پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تغییر کرد

بــا توجــه بــه گذشــت نزدیــک بــه 4 مــاه از فعالیــت مرتضی 
امامــی، مدیرعامــل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس، منابــع 
شــنیده شــده  و  می دهنــد  خبــر  وی  برکنــاری  از  آگاه 
ــس  ــل و رئی ــوان مدیرعام ــه عن ــی دادور، ب ــه محمد عل ک
هیئت مدیــره شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس انتخــاب 
شــده اســت. محمدعلــی دادور مدیرعامــل و رئیــس کنونــی 
هیئت مدیــره شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس، در زمــان 
احمــد ادیــب، مدیرعامــل ســابق پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
ــت  ــرکت نف ــال در ش ــل و فع ــف مدیرعام ــارس هم ردی ف

ســتاره خلیــج فــارس بــوده اســت.

M.Hajian@eskimia.ir
محدثه حاجیانگروه اقتصاد

ــد.  ــاد می دانن ــه اقتص ــادرات را موتورمحرک ص
تحــرک ســالم ایــن موتــور رمــز بقای کشــور در 
بازارهــای جهانــی اســت کــه در عرصــه اقتصــاد 

ــد. ــای نقــش می کن ایف
و  تولیــد  ظرفیت هــای  تقویــت  بی شــک 
ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد، همــوار کــردن راه 
ــوان  ــه عن ــت را ب توســعه صــادرات نقــش دول
ــود و  ــرمایه گذاری های موج ــده س تضمین کنن

کاهــش انحصــار پررنگ تــر می کنــد. 
شــورای فرهنــگ عمومــی در ســال ۱۳7۶ 
ــی  ــوان روز مل ــه عن ــاه را ب ــت و نهم مهرم بیس

ــرد.  ــن ک ــادرات تعیی ص
تعییــن یــک روز از روزهــای ســال بــرای 
صــادرات ضمــن ترویــج فرهنــگ صــادرات در 
میــان تــوده مــردم، تقدیــر از فعــاالن اقتصادی، 
فرصتــی بــرای تبــادل افــکار، شــناخت گیرهــا 
و تنگناهــا و بررســی راهکارهایــی برای رســیدن 
ــد  ــادرات می باش ــش ص ــدف واالی جه ــه ه ب
کــه البتــه هنــوز بــه جایگاهی کــه باید نرســیده 
ــای  ــت و برنامه ریزی ه ــد جدی ــت و نیازمن اس

منسجم ترمی باشــد.

 استاندارد جهانی
ــت و  ــی دول ــد همراه ــجام نیازمن ــن انس ای
اربــاب تولیــد و صنعــت اســت تولید کننــدگان 
بایــد تولیــدات خــود را بــه اســتاندارد جهانــی 
ــود در  ــای خ ــه کااله ــرای عرض ــانند و ب برس
ــته  ــدام داش ــرض ان ــوان ع ــی ت ــازار جهان ب

باشــند. 
اگــر دولــت نظــارت کیفــی بــر تولیــدات 
داخلــی داشــته باشــد و بــرای کاالهایــی کــه 
ــدگان خارجــی و  ــا تولیدکنن ــت ب ــکان رقاب ام
ــهیات  ــاد تس ــد، ایج ــورها را دارن ــایر کش س

و کمــک و مســاعدت کنــد چرخ هــای 
ــد  ــه حرکــت درمی آی ــد ب ــده تولی معطل مان
ــاد.  ــه راه خواهــد افت ــد و اشــتغال ب و تولی
بدیهــی اســت بــا تنوع بخشــی بــه اقتصــاد 
و درآمدهــا در جهــت کاهــش وابســتگی ها 
و نوســان های اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال 
ــه  ــی هســتند ک ــاه موضوعات ــش رف و افزای
ــل  ــدات حاص ــه عای ــتگی ب ــش وابس کاه
صــادرات  افزایــش  و  نفــت  فــروش  از 
غیرنفتــی را می طلبنــد، چــرا کــه افزایــش 
بیــش از پیــش صــادرات غیرنفتــی یعنــی 
افزایــش تولیــد و در نتیجــه افزایــش تقاضا 
بــرای نیــروی کار کــه همــان ایجاد اشــتغال 
ــا  ــکاری اســت و در نتیجــه ب و کاهــش بی
ــه  ــوان ب افزایــش صــادرات غیر نفتــی می ت
راحتــی معضــل بیــکاری و حتی تــورم را در 

ــرد. ــه کن ک ــه ریش ــطح جامع س
 رونق تولید و ایجاد اشتغال

راهکارهــای  مهم تریــن  از  یکــی  امــروز 
رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال ورود جــدی 
بــه صــادرات اســت. بایــد ایــران بتوانــد بــه 
تناســب پیشــرفت های دیگــر بــه بــازار 
کشــورهای دیگــر وارد شــود و برندســازی 

کنــد. بایــد کاالهــای تولیــدی ایــران از نظــر 
ــی  ــه جای ــده ب ــت تمام ش ــت و قیم کیفی
برســند کــه گــوی ســبقت را از رقبــای خــود 
در بازارهــای جهانــی برباینــد و جــای پــای 
ــورها  ــر کش ــردم دیگ ــان م ــود را در می خ
ــی  ــا یک ــون م ــد. هم اکن ــت کنن ــاز و تثبی ب
از کشــورهایی هســتیم کــه بــه دلیــل 
شــرایط منطقــه فرصــت خوبــی بــرای 
صــادرات داریــم؛ گرچــه در ایــن فرصت هــا 
فرصت ســوزی زیــادی دیــده شــده اســت؛ 
ــات گذشــته  ــه نظــر می رســد تجربی ــا ب ام
را بایــد چــراغ راه آینــده کنیــم و دولتی هــا 
ــوند و از  ــاد وارد ش ــت ایج ــن فرص در اولی
اســتفاده  صادرکننــدگان  توانمندی هــای 
نماینــد و بــرای صــادرات کشــور برندســازی 
ــع و  ــازی به موق ــن برندس ــر ای ــردد. اگ گ
ــه  ــاز ب ــرد نی ــوب صــورت گی ــه نحــو مطل ب
ــتریان  ــرا مش ــت زی ــادی نیس ــاش زی ت
کشــورها خــود خواهنــد آمــد و بــا مــا وارد 

ــن  ــد شــد؛ بنابرای ــد خواهن ــه و خری معامل
ــل شــوند  ــع وارد عم ــر به موق مســئوالن اگ
تــک  صــادرات  از  را  کشــور  می تواننــد 
محصولــی نفــت بــه صادر کننــده ای بــزرگ 
در حــوزه تولیــدات غیرنفتــی بــدل کننــد و 
ایــران و قــدرت اقتصــادی آن را بــه جهــان 

ــد.  عرضــه کنن
ــد  ــاه کلید رش ــی ش ــادرات غیرنفت آری، ص
اقتصــادی و برون رفــت از رکــود کشــور 
ــه  اســت کــه الزم اســت بیــش از پیــش ب

ــت. ــوف داش ــه معط آن توج
ــال  ــا در ح ــت م ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ب
ســهم  از  کمــی  بســیار  درصــد  حاضــر 
ــهم را در  ــن س ــم و کمتری ــادرات را داری ص
بــازار جهانــی اشــغال کرده ایــم و تا رســیدن 
بــه ســهم واقعــی کشــور قدرتمنــد ایــران در 
ــد  ــه بای ــم ک ــادی داری ــی راه زی ــازار جهان ب
ــه شایســتگی  ــا ب ــم ت ــا برنامــه طــی کنی ب

ــیم. ــورمان برس کش

معــاون فنــاوری اطاعــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از 
قطعــی بــودن آغــاز طــرح رجیســتری گوشــی موبایــل خبــر داد 
ــرای مشــترکان  ــه هیــچ محدودیتــی ب و گفــت: در ایــن مرحل
ــد مــدل  ــان چن ــا ســوم آب اعمــال نمی شــود و احتمــااًل دوم ی

یــا مدل هایــی از گوشــی ممنوعــه اعــام خواهنــد شــد. 
حمیدرضــا دهقانی نیــا تأکیــد کــرد: از روز جمعــه تنهــا اســکن 
شــبکه آغــاز شــد و فعــًا هیــچ محدودیتــی بــرای مشــترکان 
ــروع  ــد از ش ــد روز بع ــزود: چن ــد. وی اف ــد ش ــال نخواه اعم
ــد،  ــه روز بع ــا س ــااًل دو ت ــبکه)مانیتورینگ( احتم ــکن ش اس
ــر  ــه اگ ــا ســه مــدل گوشــی اعــام می شــود ک ــا دو ی ــک ی ی
ــی وارد شــده باشــند از آن  ــه صــورت غیرقانون ــن مدل هــا ب ای
پــس دیگــر ســرویس نمی گیرنــد. وی گفــت: مدل هــای 
ممنوعــه بــا یــک فرصــت زمانــی کوتــاه یــک یــا دو روزه اعــام 
می شــوند کــه امــکان سوءاســتفاده بــرای قاچاقچیــان فراهــم 

نشــود.
در  ارتباطــی  خاطرنشــان کــرد: کانال هــای  نیــا  دهقانــی 
شــبکه های اجتماعــی در طــرح رجیســتری آغــاز بــه کار کــرده 
ــان  ــاف و بازرگان ــردم، اصن ــروه م ــه گ ــه س ــا ب ــن کانال ه و ای

می کننــد.  اطاع رســانی 
وی گفــت: کانــال HAMTA_NTSW@ در ســه شــبکه اجتماعی 
ســروش، تلگــرام و گــپ بــه مــردم اطاع رســانی می کنــد و کانــال 
 @HAMTA_BAZARGAN و کانــال   @HAMTA_ASNAF
ــام شــده  ــان در ســه شــبکه اع ــاف و بازرگان ــب اصن ــه ترتی ب
ســروش، تلگــرام و گــپ اطاعــات الزم را ارائــه می کنــد. 
ــت  ــا الزم اس ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا در پاس دهقانی نی
مــردم شناســه ســریال گوشــی جدیــد را بــرای اطــاع از 
اصالــت واردات آن اســتعام بگیرنــد، گفــت: فعــًا نیــازی بــه 

ــت. ــترکان نیس ــط مش ــتعام گیری توس اس

قراردادهــای موقــت بــا نیــروی کار، هــر چنــد موضــوع جدیــدی 
نیســت؛ امــا روز بــه روز در حــال گســترش اســت؛ بــه ایــن معنــا 
کــه امنیــت شــغلی نیــروی کار نیــز، رو بــه افــول بــوده و آن گونــه 
کــه آمــار تشــکل های رســمی کارگــری کــه بارهــا اعــام شــده 
نیــز نشــان می دهــد، امــروز فقــط کمتــر از ۵ درصــد از نیــروی 
کار کشــور، بــا قــرارداد دائــم کار می کننــد؛ بــه عبارتــی بیــش از 
۹۵ درصــد از قراردادهــای کار، بیــن کارفرمــا و کارگــر، »موقــت« 

اســت.
در حــال حاضــر، حــدود ۱۳ میلیــون کارگــر بیمــه شــده تحــت 
پوشــش تأمیــن اجتماعــی در کشــور وجــود دارد کــه با محاســبه 
ســهم ۹۵ درصــدی قراردادهــای موقــت، می تــوان گفــت امــروز 
حــدود ۱۲ میلیــون و ۳۵۰ هــزار نفــر از کارگــران، بــا قراردادهــای 
موقــت کار فعالیــت می کننــد و فقــط حــدود ۶۵۰ نفــر، بــا 
ــال،  ــن ح ــا ای ــتند؛ ب ــه کار هس ــغول ب ــم مش ــای دائ قرارداده

امــروز ۱۲.۵ میلیــون نفــر از نیــروی کار کشــور، امنیــت شــغلی 
ــردی  ــد ف ــم از ُبع ــادی ه ــی زی ــار روان ــد آث ــه می توان ــد ک ندارن
ــل                                                                                        ــه تحمی ــروی کار و جامع ــه نی ــی، ب ــد اجتماع ــم از ُبع و ه

کنــد.
امــا نماینــدگان کارگــران در تشــکات رســمی کارگری، نخســتین 
ــر  ــن حداکث ــروی کار را »تعیی ــن شــغلی نی ــت تأمی گام در جه
مــدت موقــت قراردادهــای کار در مشــاغل غیــر مســتمر« 
ــون کار  ــاده )7( قان ــره )۱( م ــه در تبص ــی ک ــد. موضوع می دانن
در ســال ۱۳۶۹ بــه آن اشــاره شــده؛ امــا طــی ۲7 ســال گذشــته، 
مــورد بی مهــری دولت هــا قــرار گرفتــه؛ ایــن در شــرایطی اســت 
کــه ظاهــرًا طلســم ۲7ســاله تدویــن آئین نامــه تعییــن حداکثــر 
مــدت موقــت قراردادهــای کار در کارهــای غیررســمی، شکســته 
شــده و ایــن موضــوع در دســتور کار جلســات تخصصــی 

کارگــران، کارفرمایــان و دولــت قــرار گرفتــه اســت.

۲۰  ۷ درصد؛ رشد صنعت بیمه در ۱۰۰
شش ماه نخست سال

هزار تریلیون ریال؛ شناسایی 
اموال و دارایی دولت

تومان؛ قیمت تمام شده چاپ 
هر برگ اسکناس

صنعــت بیمــه رشــد حــدود ۲۰ درصــدی در شــش ماهه اول 
ســال را تجربــه کــرد.

تاکنــون 7 هزارتریلیــون ریــال امــوال و دارایــی دســتگاه های 
دولتــی در ســامانه جامــع امــوال و دارایی هــای دولــت بــه 

ثبــت رســیده اســت.

مرکــزی  بانــک  چاپخانــه  در  اســکناس  هــر  چــاپ  قیمــت 
اســت. تومــان   1۰۰ حــدود 
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،،
افزایــش بیــش از پیــش صــادرات 
افزایــش تولیــد و   غیرنفتــی یعنــی 
بــرای  تقاضــا  افزایــش  در نتیجــه 
نیــروی کار کــه همان ایجاد اشــتغال 

و کاهــش بیــکاری اســت 

مجــری طــرح پنبــه بــا بیــان اینکــه ســطح زیــر کشــت 
ایــن محصــول امســال نســبت بــه ســال قبــل ۶ درصــد 
رشــد دارد، گفــت: از ســال ۸۰ تــا ۹4 ســطح زیرکشــت 

پنبــه بــه کمتــر از یــک چهــارم کاهــش یافتــه اســت. 
ــا  ــان اینکــه از ســال ۸۰ ت ــا بی ــی ب ــم هــزار جریب ابراهی
۹4 مــا ســاالنه شــاهد کاهــش ســطح زیرکشــت پنبــه 
در کشــور بودیــم، اظهارداشــت: طــی ایــن مــدت ســطح 
ــزار  ــه 7۰ ه ــار ب ــزار هکت ــش از ۳۰۰ ه ــر کشــت از بی زی
هکتــار رســید و ایــران کــه یــک کشــور صادرکننــده پنبــه 
بــود، بــه کشــوری واردکننــده در ایــن زمینــه تبدیــل شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرًا دولــت برنامــه اقتصــاد 

مقاومتــی پنبــه را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، 
ــه ۹4  ــزود: ســطح زیرکشــت در ســال ۹۵ نســبت ب اف
ثابــت بــود؛ امــا در ســال جاری نســبت به ســال گذشــته 
ــرح  ــری ط ــت. مج ــه اس ــش یافت ــد افزای ــش درص ش
ــش  ــل کاه ــاره دالی ــاورزی درب ــاد کش ــه وزارت جه پنب
ســطح زیرکشــت پنبــه طــی ۱4 ســال در کشــور گفــت: 
مســائل بازرگانــی و قیمتــی، افزایــش هزینه هــای 
کاشــت و داشــت به ویــژه هزینــه برداشــت دســتی 
پنبــه و توســعه کشــت محصــوالت رقیــب ماننــد برنــج 
ــث  ــه باع ــود ک ــی ب ــه دالیل ــتان از جمل ــتان گلس در اس
شــد ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول کاهــش یابــد. 

هزارجریبــی بــا بیــان اینکــه چشــم انداز مــا ایــن اســت 
کــه در افــق ۱4۰4 بــه خوداتکایــی برســیم، تصریــح کرد: 
اگــر حمایت هــای دولــت ســریع تر انجــام شــود کشــور 
ایــن ظرفیــت را دارد کــه زودتــر از افــق ۱4۰4 و تــا پایــان 
برنامــه ششــم، هــدف خوداتکایــی محقــق شــود. وی بــا 
ــی می شــود امســال حــدود  ــه اینکــه پیش بین اشــاره ب
ــه در کشــور تولیــد شــود، افــزود:  ۱۸۰ هزارتــن وش پنب
ــوده اســت.  ــن ب ــن عــدد در ســال گذشــته ۱۶۰ هزارت ای
مجــری طــرح پنبــه خریــد تضمینــی ایــن محصــول را 
مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: در حــال حاضــر میانگیــن 
قیمــت خریــد تضمینــی ۳۲۰۰ تومــان اســت و براســاس 
ــز  ــرخ نی ــن ن ــر از ای ــر و پایین ت ــت محصــول باالت کیفی

ــود.  ــام می ش ــد انج خری

یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن گفــت: مالیــات منفعــت 
ــازار  ــاد ب ــوی ایج ــه جل ــر آنک ــاوه ب ــکن، ع ــرمایه مس س
ســوداگرانه در بخــش مســکن را می گیــرد، از ایجــاد 
حبــاب قیمتــی در ایــن بخــش نیــز جلوگیــری می کنــد. 
ــن  ــی از مهم تری ــت یک ــت، دول ــت نف ــش قیم ــا کاه ب
ــا  ــت؛ ام ــرار داده اس ــات ق ــود را مالی ــدی خ ــع درآم مناب
از آن جایــی کــه هیچــگاه زیرســاخت های الزم بــرای 
ــت  ــوص ثب ــه خص ــات ب ــذ مالی ــنتی اخ ــد س ــر رون تغیی
ــه خصــوص در  ــی ب ــان مالیات ــزه درآمدهــای مؤدی مکانی
ــی کــه از  بخش هــای تجــاری را نداشــته، همــواره آن های
ــدگان و  ــا متضــرر می شــوند، تولیدکنن ــش مالیات ه افزای

کارمندانــی هســتند کــه میــزان درآمــد آن هــا، بــرای دولت 
و ســازمان امــور مالیاتــی شــفاف و مشــخص اســت. بــا 
ایــن حــال یکــی از منابــع درآمــدی بــرای دولــت، مالیــات 
ــه  ــه آن ک ــود؛ مشــروط ب ــی خواهــد ب ــر خانه هــای خال ب
زیرســاخت های اطاعاتــی الزم در خصــوص تعــداد دقیــق 
ایــن واحدهــا، علــت خالــی مانــدن و قیمــت نهایــی آن هــا 

فراهــم شــود. 
ــان اینکــه نوســان های قیمــت  ــا بی ــی زاده، ب ــر قل علی اکب
مســکن، زیان هــای گســترده ای بــر اغلــب خانوارهــا، 
ــت:  ــت، گف ــی وارد آورده اس ــاد مل ــدگان و اقتص تولیدکنن
ــون  ــی همچ ــای نفت ــکن در اقتصاده ــازار مس ــت ب تثبی

ایــران، بــا توجــه بــه نــرخ بازدهــی و ریســک ایــن 
بــازار ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت. عضــو هیئــت 
ــات  ــت: مالی ــدان گف ــی دانشــگاه بوعلی ســینای هم علم
ــی  ــن بخــش را در وضعیت ــت ســرمایه مســکن، ای منفع
ــد؛  ــش یاب ــی آن کاه ــانات قیمت ــه نوس ــد ک ــرار می ده ق
پــس زمینــه رشــد ســرمایه گذاری در صنعــت ســاختمان 
را فراهــم مــی آورد. در حالــی کــه ســایر انــواع مالیات هــا 
بــدون در نظــر گرفتــن راهــکاری بــرای جلوگیــری از 
افزایــش قیمــت مســکن، ســبب ایجــاد حبــاب قیمتــی 
ــر  ــات ب ــوص مالی ــه خص ــوند؛ ب ــش می ش ــن بخ در ای
ساخت و ســاز کــه می توانــد زمینــه افزایــش قیمــت 
تمام شــده مســکن و در نتیجــه افزایــش قیمــت فــروش 

ــم آورد. ــتراتژیک را فراه ــن کاالی اس ای

کاهش ۷۵ درصدی سطح زیرکشت پنبه

جایگزینی برای مالیات بر خانه های خالی

به مناسبت 29 مهرماه؛ روز ملی صادرات

صادرات، راهکاری 
برای رونق تولید و ایجاد اشتغال

ناامنی شغلی ۱۲.۵ میلیون کارگرگوشی های ممنوعه به زودی معرفی می شود

ــک روز  ــا ی ــت تنه ــهام عدال ــموالن س مش
ــهام  ــاب س ــا صورت حس ــد ت ــت دارن فرص
ــون  ــک میلی ــقف ی ــا س ــود را ت ــت خ عدال
تومــان افزایــش دهنــد. همچنیــن تقســیم 
ــه  ــوط ب ــت مرب ــهام عدال ــدی س ــود نق س
ســال مالــی ۱۳۹۶ همچنــان در دســتورکار 
ــرار  ــت ق ــازی و دول ــازمان خصوصی س س
ــًا از  ــت تقریب ــهام عدال ــموالن س دارد. مش
ــا  ــتند ت ــت داش ــال ۱۳۹۶ فرص ــدای س ابت
را  خــود  عدالــت  ســهام  صورت حســاب 

ــش  ــان افزای ــون توم ــک میلی ــا ســقف ی ت
ایــن  شــهریورماه  پایــان  بــا  و  دهنــد 
ــورای  ــا ش ــید. ام ــام رس ــه اتم ــت ب فرص
 44 اصــل  کلــی  سیاســت های  عالــی 
تــا  را  ایــن مــدت  تــا  تصمیــم گرفــت 
پایــان مهرمــاه تمدیــد کنــد. عــاوه بــر 
ایــن ســازمان خصوصی ســازی چنــدی 
ــود کــه ســود ســهام  پیــش اعــام کــرده ب

عدالــت مربــوط بــه ســال مالــی ۱۳۹۵ تــا 
پایــان شــهریورماه ســال ۱۳۹۶ بــه حســاب 
ــن  ــا ای ــد، ام ــد ش ــز خواه ــموالن واری مش
ــور  ــده و آن ط ــی نش ــون عمل ــوع تاکن موض
ــازی  ــازمان خصوصی س ــئوالن س ــه مس ک
بــه  ســود  ایــن  زودی  بــه  می گوینــد 
ــد.  ــد ش ــز خواه ــموالن واری ــاب مش حس
ــرای  ــد ب ــازی می گوی ــازمان خصوصی س س

ــازه  ــی اج ــاد خاص ــد از نه ــود بای ــز س واری
ــد.  ــت کن دریاف

چنــدی پیــش خبــری بــه نقــل از رئیــس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس مطــرح 
ــدی  ــود نق ــز س ــود واری ــه ب ــه گفت ــد ک ش
ســهام عدالــت منتفــی شــده اســت و 
رئیس جمهــوری هــم بــا ایــن موضــوع 
موافقــت کــرده، امــا ســخنگوی دولــت بــه 

تازگــی در نشســت خبــری هفتگــی بــا 
ــا  ــه آی ــه اینک ــخ ب ــانه در پاس ــاب رس اصح
رئیس جمهــوری در نتیجــه رایزنــی رئیــس 
مجلــس و بــا پیشــنهاد رؤســای کمیســیون 
اقتصــادی و برنامــه و بودجــه و محاســبات 
مجلــس دربــاره توقــف پرداخــت ســود 
ســهام عدالــت موافقــت کــرده اســت، 
توقــف  بــا  رئیس جمهــوری  گفــت: 
ــت  ــت موافق ــهام عدال ــود س ــت س پرداخ

ــت. ــرده اس نک

پرداخت سود نقدی سهام عدالت در دستور کار دولت

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی

۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم 

۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح جدید 

۵,۳۳۳,۰۰۰ ریال 

مثقال طال 

۱,۲۳۰,۹۷۰ ریال 

گرم طال 

   $ ۱,۲۸۰.۸

  اونس جهانی طال 
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هشتبهشت
 »حسین آقادادی« به جمع 
شهدای مدافع حرم پیوست

ــع  ــده پاســدار مداف ــادادی، رزمن شــهید حســین آق
ــا  حــرم از تیــپ 40 مهندســی ســپاه، در درگیــری ب
ــع شــهادت  ــه درجــه رفی تروریســت های داعــش ب

نائــل آمــد.
شــهید مدافــع حــرم، حســین آقــادادی، از خادمــان 
کــه  بــود  اصفهــان  اســام  رزمنــدگان  هیئــت 
ــدهللا  ــن محــرم عمــر خــود را در نوکــری اباعب آخری
الحســین)ع( ســپری کــرد. از ایــن شــهید واالمقــام 
ســه فرزنــد بــه یــادگار مانــده کــه دو دختــر نوجــوان 

ــک پســر خردســال هســتند. و ی
بــرای  پیــش  روز   10 آقــادادی  شــهید حســین 
ــه مناطــق جنگــی جبهــه مقاومــت  ــار ب نخســتین ب
بــه  دیروالــزور  عملیــات  در  و  می شــود  اعــزام 

می رســد.  شــهادت 
قــرار اســت شــهید مدافــع حــرم حســین آقــادادی 
ــه فیــض شــهادت نائــل آمــده  کــه روز پنجشــنبه ب
ــتان  ــهیدش در گلس ــرادر ش ــزار ب ــار م ــود، در کن ب

ــه خــاک ســپرده شــود. ــان ب شــهدای اصفه

پلیس اصفهان آماده خدمت رسانی 
به زائران اربعین 

 رئیــس اداره مهاجــرت و گذرنامــه پلیــس اســتان 
نیرو هــای  صددرصــدی  آماده بــاش  از  اصفهــان 
ــم  ــران مراس ــه زائ ــانی ب ــرای خدمت رس ــس ب پلی
حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع( و صــدور گذرنامــه 
ــزای  ــذ وی ــرای اخ ــان ب ــت: متقاضی ــر داد و گف خب
معتبــر بــه آژانس هــا و دفاتــر خدمــات زیارتــی 
ــه  ــل گذرنام ــس از تحوی ــرده و پ ــه ک ــر مراجع معتب

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــزای خ وی
اســتقرار  از  جهانگیــری  محمدحســن  ســرهنگ 
کنســولگری عــراق در شــهر اصفهــان خبــر داد و 
ــران  ــه زائ ــرای هم ــر از 3 روز ب ــزا در کمت ــت: وی گف

می شــود. آمــاده 
وی اظهــار داشــت: مرزهــای چزابــه و شــلمچه بــرای 
ــده و از  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــران اصفهان ــور زائ عب
عمــوم زائــران تقاضــا می شــود از مراجعــه بــه دیگــر 

مرزهــا خــودداری کننــد.
زائــران زمــان بازگشــت خــود را بــه روزهــا و ســاعات 
پایانــی اربعیــن موکــول نکننــد، بــا مامــوران کنتــرل 
مــرزی همــکاری و تعامــل داشــته باشــند و از 

ــد. ــا خــودداری کنن تجمــع و ازدحــام در مرزه

 افسردگی در زنان شاغل 
بیش از مردان است

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گفــت: افســردگی در زنــان شــاغل بیــش از مــردان 
اســت کــه در حــال حاضــر ایــن رقــم بــه 10 درصــد 

می رســد.
رضــا خدیــوی بــا اشــاره بــه اینکــه 10 درصــد افــراد 
شــاغل در محیــط کار بــه دلیــل افســردگی بــه 
ــش از  ــزود: بی ــد، اف ــتعاجی می رون ــی اس مرخص
۵0 میلیــون نفــر در کشــور در گــروه ســنی بــاالی 1۵ 
ســال هســتند کــه از ایــن تعــداد 3۸ درصــد شــاغل 

هســتند.
ــوق و  ــزان حق ــت در می ــه عدال ــان اینک ــا بی وی ب
دیــده شــدن کار افــراد، در میــزان افســردگی افــراد 
ــان  ــا کارکن ــر ب ــاط مدی ــه داد: ارتب ــر دارد، ادام تاثی
ــزان  ــغلی، می ــت ش ــر، امنی ــا همدیگ ــان ب و کارکن
ــل  ــرد، از عوام ــر ف ــازمانی ه ــای س ــوق و مزای  حق

ــت.  ــط کار اس ــامت روان در محی ــر س ــر ب مؤث
وی تصریــح کــرد: از ابتــدای طــرح تحــول ســامت، 
بیــش از 1300 کارشــناس بهداشــت روان بــه نظــام 

شــبکه بهداشــت و درمــان افــزوده شــده اســت.

 راه های تسهیل مراودات بانک شهر 
و شهرداری اصفهان بررسی شد

ــک شــهر  ــره بان ــر عامــل و اعضــای هیئت مدی مدی
در دیــدار بــا شــهردار اصفهــان راه هــای همــکاری و 

رفــع مشــکات موجــود را بررســی کردنــد.
 قــدرت هللا نــوروزی گفــت: شــهرداری اصفهــان 
یکــی از ســهامداران بــزرگ شــهر بــه شــمار مــی رود 
و  متعــدد  مالــی  مــراودات  دیگــر  ســوی  از  و 
ــود در  ــاز ب ــا ایــن بانــک دارد کــه نی قراردادهایــی ب
ــا  ــد ت ــل آی ــه عم ــرات الزم ب ــوص مذاک ــن خص ای
ــا بانــک شــهر  تــداوم اقدامــات دیگــر شــهرداری ب
ــل  ــس تعام ــن پ ــرار شــد از ای ــم. ق را تســهیل کنی
ــر از  ــک شــهر و شــهرداری بیشــتر و بهت ــان بان می

ــود.   ــرار ش ــته برق گذش
مدیــر عامــل بانــک شــهربا اشــاره بــه اینکــه نزدیک 
ــهرداری  ــه ش ــهر ب ــک ش ــهام بان ــد س ــه ۸ درص ب
ــزود:  ــاص دارد، اف ــنل آن اختص ــی از پرس و بخش
نزدیــک به ســه ســال اســت شــهرداری اصفهــان در 
ــای  ــرو، اتوبوس ه ــون مت ــی چ ــای مختلف حوزه ه
 ... اوراق مشــارکت و  نقــل،  شــهری و حمــل و 
فعــال شــده کــه ایــن مــوارد می طلبیــد بــا شــهردار 

ــیم. ــته باش ــو داش ــان گفت وگ اصفه
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد پورزرن ــین محم حس
شــهرداری ها بــا مشــکاتی از لحــاظ مالــی مواجــه 
هســتند، تصریــح کــرد: تفاهــم شــد از طریــق 
ملــک و ســایر مــوارد بتوانیــم ایــن حســاب ها را بــا 

ــم. شــهرداری تســویه کنی
ــاره  ــی درب ــر مال ــز از نظ ــکاتی نی ــزود: مش وی اف
خــط 4 متــرو بــه وجــود آمــده بــود کــه در دیــدار 
ــط  ــن خ ــد و ای ــرف ش ــان برط ــهردار اصفه ــا ش ب
می توانــد بــا ســرعت بیشــتری بــه کار خــود ادامــه 

دهــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

می تــوان طــاق را یکــی از مهم تریــن آســیب های 
ــه شــمار آورد کــه تاثیــر فراوانــی در  اجتماعــی ب
بــه هــم زدن تعــادل روحــی و روانــی انســان ها 
ــار شــوم آن در جامعــه دارد؛ ایــن  و درنهایــت آث
ــی  ــجام و یکپارچگ ــش انس ــث کاه ــل باع عام
اجتماعــی می شــود و  کانــون مقــدس خانــواده 

ــد.  ــم می پاش را از ه
ــدا  ــش پی ــه ای طــاق افزای ــه در جامع ــی ک وقت
کنــد، عــاوه بــر هــم پاشیده شــدن کانــون 
خانــواده، تاثیــر مخــرب آن دامنگیــر همــه افــراد 
ــی  ــیب اجتماع ــن آس ــود. ای ــه می ش آن جامع
ــزان  ــه یــک می امــروزه در شــهرها و روســتاها ب
ــا گســترش ارتباطــات و حضــور  رشــد کــرده و ب
ــن  ــه ســطح ای ــر روز ب ــی ه شــبکه های اجتماع

ــود. ــزوده می ش ــی اف ــکل اجتماع مش
ــم زدن  ــر ه ــاوه ب ــی ع ــره اجتماع ــن مخاط ای
تعــادل اجتماعــی، از بیــن رفتــن کانــون خانــواده 
را در پــی دارد و باعــث می شــود کــه زنــان و 
مــردان مطلقــه تحــت شــرایطی قــرار گیرنــد کــه 
ــه  ــه جامع ــری را ب ــیب های دیگ ــه آس درنتیج

ــد. ــل کنن تحمی
آمارهــا گویــای ایــن مســئله اســت کــه اصفهــان 
در بحــث آســیب های اجتماعــی، آمــار طــاق را 
جــزو ارقــام صدرنشــین خــود بــه ثبــت رســانده 
اســت؛ همیــن مســئله موجــب شــد تــا بــه نــزد 
مدیــران و کارشناســان مرتبــط بــا ایــن موضــوع 
برویــم تــا دربــاره ایــن پدیــده اجتماعــی و 
ــر  ــا آن در نظ ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــی ک راهکارهای

ــم. ــو کنی ــا گفت وگ ــا آن ه ــده، ب ــه ش گرفت
 رویکرد محله محور 

برای کاهش آسیب های اجتماعی
مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
اســتانداری اصفهــان دربــاره آســیب های اجتماعــی 
ــئله  ــن مس ــه ای ــان ب ــتان اصفه ــود در اس موج

ــور  ــر در کش ــال حاض ــه در ح ــت ک ــاره داش اش
۵ آســیب اساســی وجــود دارد و در اســتان 
اصفهــان طــاق، اعتیــاد، حاشیه نشــینی، فســاد 
و فحشــا، 4 چالــش فرهنگــی اســتان محســوب 

می شــود.
محمــود ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکه در اســتان 
ــگیری از  ــه پیش ــزی در زمین ــال برنامه ری در ح
طــاق هســتیم، افــزود: طــرح ۵ ســاله مقابلــه 
بــا طــاق در اصفهــان بــا حضــور 30 دســتگاه در 

ــان اجــرا می شــود. اســتان اصفه
وی بیــان داشــت: رویکــرد دولــت یازدهــم 
رویکــرد  اجتماعــی،  معضــات  موضــوع  در 
بــا  مقابلــه  بــرای  کــه  اســت  محله محــور 
بــه تشــکیل  نیــازی  آســیب های اجتماعــی 

نیســت. جلســات 
بــه  ســخن  موضــوع  ایــن  از  ادامــه  در  وی 
ــان، معضــل  ــه متاســفانه در اصفه ــان آورد ک می
ــوب  ــی محس ــیب اجتماع ــن آس ــاق مهم تری ط
می شــود و در ایــن زمینــه صدرنشــین آســیب های 
اجتماعــی اســت؛ هــر چنــد آمــار خوبــی در ایــن 
رابطــه وجــود نــدارد، امــا اســتان اصفهــان در این 

ــرار دارد. ــگاه 1۸ کشــور ق ــه در جای زمین
وی دربــاره اعتیــاد نیــز کــه از دیگــر آســیب های 
ــه ایــن موضــوع  اجتماعــی بــه شــمار مــی رود ب
ــز در  ــاد نی ــن رشــد اعتی اشــاره کــرد کــه میانگی
کشــور ۲.۵ درصــد و در اســتان اصفهــان 1.۹ 
ــتان از  ــم اس ــر ه ــن نظ ــه از ای ــت ک ــد اس درص
وضعیــت مطلوب تــری برخــوردار اســت؛ امــا بــاز 
هــم ایــن مســئله جــای همفکــری و هم نظــری 

ــد. ــر کنن ــرای آن تدبی مســئوالن را دارد کــه ب
 ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه 
مقابلــه بــا هــر آســیب اجتماعــی بــا یــک 
ــت  ــگاه دول ــت: ن ــت، گف ــی اس ــتگاه اجرای دس
تدبیــر و امیــد بــه مناطــق حاشــیه ای بــا اولویــت 
این گونــه  در  فرهنگــی  فعالیت هــای  انجــام 

ــوده اســت. ــراه ب مناطــق هم

 توجه به فضای مجازی و آسیب های 
اجتماعی 

وی در ادامــه صحبت هــای خــود در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه برنامه هــای اساســی دولــت 
اجتماعــی  آســیب های  کاهــش  زمینــه  در 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــد ب ــر چــه اساســی خواه ب
فضــای  از  ناشــی  آســیب های  بــا  مقابلــه 
ــی  ــیب اجتماع ــک آس ــوان ی ــه عن ــازی ب مج
آینــده  ســال  برنامــه  ســرفصل های  جــزو 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق دول
ابراهیمــی همچنیــن کاهــش آســیب های زنــان 
سرپرســت خانــوار توســط کمیتــه امــداد و 
ســاماندهی متکدیــان و کــودکان کار  و دختــران 
آینــده  ســال  دیگربرنامه هــای  از  را  جــوان 
ــه اساســی  ــان داشــت: مقابل ــرد و بی ــوان ک عن
دولــت بــا آســیب های اجتماعــی در کشــور 
ــل آغــاز شــده و  ــه طــور جــدی از ۲ ســال قب ب
ــز  ــی نی ــب توجه ــات جال ــدت اقدام ــن م در ای

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــی  ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــر ام ــر کل دفت مدی
اســتانداری اصفهــان در پاســخ بــه ســوال 
ــاالی حاشیه نشــینی  ــر آمــار ب دیگــری مبنــی ب
ــق  ــک از مناط ــدام ی ــه در ک ــان و اینک در اصفه
اســتان اصفهــان ایــن پدیــده بیشــتر خودنمایی 
ــت: در  ــاره داش ــب اش ــن مطل ــه ای ــد ب می کن
ــون حاشیه نشــین وجــود دارد و  کشــور 11 میلی
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن تعــداد در اســتان 

ــر اســت. ــزار نف ــان، 4۵0 ه اصفه
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درگیر حاشیه نشینی
ادامــه داد: در اصفهــان شــهرداری های   وی 
مناطــق 10، 1۲، 14 و در میــان شهرســتان ها 
کاشــان، شــهرضا، خمینی شــهر و نجف آبــاد 
دارای بیشــترین حجــم حاشیه نشــین هســتند.

ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســطح کشــور 
بــا معضــل حاشیه نشــینی  نیــز 10 اســتان 
مواجــه هســتند، افــزود: اصفهــان هنــوز در 
ــی  ــه اســت؛ ول ــرار نگرفت ــن 10 اســتان ق رده ای
درصــد ایــن معضــل در حــال افزایــش اســت.

ایــن مقــام مســئول همچنیــن ایــن نکتــه 
بــا  مقابلــه  بــرای  دولــت  شــد:  یــادآور  را 
گذشــته  ســال  در  اجتماعــی  آســیب های 
ــان را  ــارد توم ــد میلی ــر یکص ــغ ب ــاری بال اعتب
اختصــاص داد کــه امســال ایــن میــزان اعتبــار 

می یابــد. افزایــش  برابــر   ۲ بــه 

 علل فرهنگی طالق
ــز در  ــر مهــدی رســتگارخالد، روان شــناس، نی دکت
پاســخ بــه ســوال خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی 
ــاق در  ــروز ط ــث ب ــی باع ــه عوامل ــه چ ــر اینک ب
میــان زوجیــن می شــود، بــه ایــن مســئله اشــاره 
داشــت کــه امــروزه علــل فرهنگــی جــای عوامــل 
ــه  ــوع طــاق گرفت اقتصــادی و اجتماعــی را در وق

اســت.  
ــان  ــل زن ــروزه تمای ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عمومــی، کســب  عرصه هــای  بــه  ورود  بــرای 
ــرفت  ــادی، پیش ــی و اقتص ــرمایه های اجتماع س
ــده  فــردی و تصاحــب قــدرت در دوران مــدرن دی
می شــود و همیــن امــر موجــب بازتعریــف حــوزه 
ــا  ــا آشــنا شــدن ب ــان شــده، گفــت: دختــران ب زن
را  محدودیت هــا  جدیــد،  زندگــی  ســبک های 
نمی پذیرنــد و میــل بــه آزادی، تجربه خواهــی 
صنایــع  مصــرف  می کننــد.  پیــدا  نوگرایــی  و 
فرهنگــی و افزایــش تحصیــات نیــز این خواســته 
ــرد  ــلطه م ــت زن، س ــد و درنهای ــدید می کن را تش
ــم  ــه دارد کــه خــودش تصمی ــرد و عاق را نمی پذی

ــرد. بگی

ــه پســران  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن روان شــناس ب  ای
نقش هــای  عهــده گرفتــن  بــر  بــرای  صرفــا 
ــف خاصــی  ــت می شــوند  و تعری ــی تربی اجتماع
آنــان  بــرای  منــزل  کارهــای  در  مشــارکت  از 
نمی شــود، افــزود: همیــن موضوعــات ســبب 
ــور  ــا حض ــا ب ــه بعد ه ــواده ای ک ــه خان ــود ک می ش
انســجام  می گیــرد،  شــکل  مــرد  و  زن  ایــن 

درســتی نداشــته   باشــد.
 جای خالی آموزش های حرفه ای 

در ازدواج 
وی نداشــتن شــناخت زوجیــن از یکدیگــر، نبــود 
ــدن و  ــراری ش ــتن، تک ــازگاری نداش ــم و س تفاه

نبــودن هیجــان، دخالــت خانواده هــا، بهــادادن بــه 
امــور شــغلی، فردنگری زوجیــن در اهــداف زندگی 
ــاق  ــم در ط ــل مه ــدان را از عوام ــت فرزن و دخال
عنــوان کــرد و بیــان داشــت: متاســفانه در کشــور 
بــه نقــش آمــوزش در امــر ازدواج، توجهی نشــده و 
تــا بــه حــال کســی بــه جوانــان مــا دربــاره ازدواج 
آموزش هــای الزم را نــداده؛ بــه طــور مثــال هنــوز 
یــک الگــو بــرای جهیزیــه مطلــوب تهیــه نشــده تــا 

جوانــان مــا عــرف جهیزیــه را بداننــد.
رســتگار یکــی دیگــر از علــل طــاق را تمایــل 
ــه  ــزود: در جامع ــت و اف ــت دانس ــه ازدواج موق ب
امــروزی بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه وجــود دارد، 
ــدام  ــی اق ــوی زندگ ــرای دوری از هیاه ــردان ب م
ــث  ــئله باع ــن مس ــرده و ای ــت ک ــه ازدواج موق ب
ــن  ــود و همی ــا می ش ــاف در خانواده ه ــروز اخت ب

ــاق. ــروز ط ــرای ب ــت ب ــه ای اس زمین
ایــن روان شــناس، جــو فرهنگــی  بــه گفتــه 
ماهــواره،  از  اســتفاده  خانواده هــا،  در  موجــود 
ــر اســت  شــبکه های اجتماعــی و ... در طــاق موث
و بــا گام نهــادن در ســال های ۲01۸ کــه ســال های 
پیشــرفت محســوب می شــود، مســئله ازدواج 

ــد. ــد ش ــتر خواه ــانات بیش ــار نوس دچ
 تجمل گرایی و ماهواره، عامل طالق

ــام  ــا انج ــه ب ــد ک ــی معتقدن ــان اجتماع کارشناس
ــم  ــای دائ ــت ازدواج ه ــفید، حرم ــای س ازدواج ه
از بیــن رفتــه و بــا فیلم هــای مبتذلــی کــه در 
ــه موضــوع طــاق  ماهواره هــا پخــش می شــود، ب

در خانواده هــا بیشــتر دامــن زده می شــود.
جعفــر بــای، آسیب شــناس حــوزه اجتماعــی، 
معتقــد اســت: اختافــات بیــن زوجیــن، چشــم و 
ــوری،  ــطحی و ص ــای س ــمی ها، نگرش ه هم چش
ــریفاتی و  ــی و تش ــالم، فرمایش ــای ناس رقابت ه
ــر  ــده ب ــی حاکم ش ــر تجمل گرای ــارت دیگ ــه عب ب
افــکار و نهــان خانواده هــا، از عوامــل مؤثــر در 

ــه طــاق اســت. ــش دامن شــدت و افزای
وی اظهــار داشــت: اختافــات یادشــده باعــث بروز 
چالش هــا و اختافاتــی در آغــاز زندگــی می شــود 
ــورت  ــه ص ــس از ازدواج، ب ــای آن پ ــه پیامده ک

ــود.   ــان می ش ــدا و نمای ــوس تری، هوی محس
گفتنــی اســت بــرای ثبــت آمــار میــزان طــاق در 
اصفهــان بــه ســراغ ســازمان ثبــت احــوال اســتان 
ــن  ــه متاســفانه پاســخی در ای ــم ک ــان رفتی اصفه
ــئوالن  ــم مس ــم؛ امیدواری ــت نکردی ــه دریاف رابط
ایــن ســازمان پاســخگوی ســواالت ایــن رســانه در 

آینــده نزدیــک باشــند.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان اصفهــان گفــت: 
عــاوه  ساختمان ســازی  در  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده 
ــث  ــد، باع ــش می ده ــاختمان ها را افزای ــت س ــه کیفی ــر اینک ب

کاهــش وزن ســاختمان ها نیــز خواهــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا منطقــه اصفهــان، علــی عموشــاهی 
شــامگاه پنجشــنبه در حاشــیه مراســم افتتاحیــه بیســتمین 
ــی  ــع صنعــت ســاختمان در نمایشــگاه بین الملل نمایشــگاه جام
از  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در  اصفهــان 
ــار کــرد: برگــزاری  تکنولوژی هــای نویــن در ساختمان ســازی اظه
ــد در ارتقــای ساختمان ســازی در  چنیــن نمایشــگاه هایی می توان

ــد. ــا کن اســتان و کشــور نقــش مهمــی ایف
ــازی  ــن در ساختمان س ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــزود: اس وی اف
ــد،  ــش می ده ــاختمان ها را افزای ــت س ــه کیفی ــر اینک ــاوه ب ع

ــد. ــد ش ــز خواه ــاختمان ها نی ــش وزن س ــث کاه باع
ــی  ــه کاف ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
و  اشــاره  اصفهــان  بین المللــی  نمایشــگاه  در  فضــا  نبــودن 
خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل کافــی نبــودن فضــای این نمایشــگاه، 
ــه  ــاختمان ب ــن س ــای نوی ــی از فناوری ه ــش بعض ــت نمای فرص
وجــود نیامــد و امیدواریــم در ســال آینــده، بــا راه انــدازی پــروژه 
ــا محصــوالت بیشــتر  بــزرگ نمایشــگاه، شــرکت های بیشــتر و ب

در نمایشــگاه حضــور داشــته باشــند.
ــا حضــور 140  بیســتمین نمایشــگاه صنعــت جامــع ســاختمان ب
مشــارکت کننده از اســتان های اصفهــان، تهــران، البــرز، مرکــزی، 
فــارس، ســمنان، خراســان رضــوی، یــزد، گلســتان و هرمــزگان و 
نماینــدگان فــروش کشــورهای چیــن، ایتالیــا و آلمــان آغــاز بــه 

کار کــرد. 

اســتاندار اصفهــان گفــت: اســتان اصفهــان 
ــاری  ــم انحص ــیار عظی ــت بس ــک ظرفی ی
و تحقیقاتــی کــه  دارد؛ شــهرک علمــی 
حــل  بــرای  اساســی  پایــه  می توانــد 
ــادی  ــعه اقتص ــکات و توس ــی از مش بعض

ــد. باش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، اســتاندار 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه باید جلســات 
ــی و شــهرک  ــاق بازرگان ــن ات مشــترکی بی

ــی برگــزار شــود، افــزود:  علمــی و تحقیقات
مبنــای  می توانــد  کــه  مــواردی  بایــد 
همکاری هــای مشــترک باشــد، مشــخص 

ــود. ش
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه بیــش از ۵00 
ــد در  ــز رش ــان و ۹ مرک ــرکت دانش بنی ش
ــزود:  ــد، اف ــت می کنن ــهرک فعالی ــن ش ای
ــه بیــش  ــی ایــن شــرکت ها ب گــردش مال
از 13 هــزار میلیــارد ریــال رســیده و ۹00 

شــده  تجاری ســازی  نــوآوری،  پرونــده 
ــت. اس

وی اضافــه کــرد: دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوب  ــی در جن ــب علم ــاد قط ــا ایج ــز ب نی
ــان در حــوزه  شــهر، شــرکت های دانش بنی
پزشــکی و پیراپزشــکی را در ایــن شــهرک 

مســتقر کــرده اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــان اف ــتاندار اصفه اس
ــوزه  ــتان در ح ــاله اس ــده ۲0 س ــه آین اینک

شــده،  پیش بینــی  فنــاوری  و  علــم 
ــی،  ــاق بازرگان ــن ات ــود بی ــنهاد می ش پیش
و  علمــی  شــهرک  و  پزشــکی  علــوم 
تحقیقاتــی کارگروهــی تشــکیل شــود و 
مشــترک  همکاری هــای  زمینه هــای 
بررســی شــود؛ چــرا کــه اگــر کار مشــترک 
ــی  ــاق بازرگان ــهرک ها و ات ــن ش ــط ای توس
ــد  ــر خواه ــان چندبراب ــرد راندم ــورت گی ص

ــد. ش
فعــاالن  مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  بیمــه  بخش هــای  بــا  اقتصــادی 
مالیاتــی اظهــار داشــت: در کمیته هایــی 
می کننــد،  بررســی  را  مــوارد  ایــن  کــه 

بخشــی از ایــن مشــکات کــه اســتانی 
بــود، حــل شــد و بخشــی نیــز بــرای رفــع 

بــه تهــران ارســال خواهــد شــد.
زرگرپــور تعــدد بخشــنامه ها و دســتورکارها 
ــی  ــن اجتماع ــش تامی ــیرها در بخ و تفس
و مالیــات را بیشــترین مشــکل در ایــن 
بخــش خوانــد و افــزود: این موضــوع کار را 
ــه  ــکاری ک ــن راه ــرده و مهم تری ــکل ک مش
ــد در ایــن رابطــه اثربخــش باشــد،  می توان
ایــن اســت کــه کارگروهــی در ســطح ملــی 
را  دســتورکار ها  ایــن  و  شــود  تشــکیل 
ــاوت  ــرده و در برداشــت های متف ــح ک تنقی

ــد. ــد نظــر کنن ــوارد متضــاد تجدی و م

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهــان، چنــدی پیــش انتشــار 
خبــری دربــاره تعطیلــی گســترده واحدهــای تولیــد ماشــین آالت 
ــدی  ــا شــوک جدی ــی را ب ــاالن صنعت ــان، فع کشــاورزی در اصفه
مواجــه کــرد. بــر ایــن اســاس، دبیــر انجمــن ســازندگان 
ماشــین آالت کشــاورزی، از تعطیلــی 30 واحــد تولیــد ادوات 
ــر ادعــای  ــا ب ــود و بن ــر داده ب کشــاورزی در اســتان اصفهــان خب
ــوج  ــن م ــاد ای ــل ایج ــی از عوام ــزوده یک ــات ارزش  اف وی، مالی

ــوده اســت. ــی ب تعطیل
ــه، رئیــس ســازمان صنعــت،  در همیــن رابطــه، اســرافیل احمدی
معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان، دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ضمــن تکذیــب ایــن خبــر اذعــان کــرد: تاکنــون هیــچ 
ــین آالت  ــد ماش ــای تولی ــی واحده ــر تعطیل ــی ب ــی مبن گزارش
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــه س ــان ب ــتان اصفه ــاورزی در اس کش

ــت. ــیده اس ــارت نرس تج
ــر  ــا دبی ــت ب ــای وزارت صنع ــا پیگیری ه ــزود: ب ــه اف وی در ادام
انجمــن ســازندگان ماشــین آالت کشــاورزی نیــز صحبــت شــد و 
ــا شــدیم کــه ایشــان نیــز مســئله را  ــار را از وی جوی صحــت اخب
تکذیــب کــرده و گفتنــد کــه منظورشــان اشــتباه برداشــت شــده 

اســت.
ــد  ــرکت های تولی ــداد ش ــر، تع ــال حاض ــرد: در ح ــح ک وی تصری
ماشــین آالت کشــاورزی در اســتان اصفهــان چنــدان زیــاد نیســت 
و شــرکت های موجــود نیــز صرفــا در بخــش تولیــد قطعــه 
ــه گفتــه احمدیــه در حــال حاضــر فعالیــت  فعالیــت می کننــد. ب
ــه قــوت خــود باقــی اســت و ســازمان صنعــت،  ایــن واحدهــا ب
معــدن و تجــارت نیــز آمــاده اســت تــا در صــورت وجــود مشــکلی 

در ایــن صنعــت، در حــد تــوان خــود بــه رفــع آن بپــردازد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان:

فناوریهاینوین،ازوزنساختمانمیکاهد
خبرتعطیلیتولیدکنندگانماشینآالتکشاورزی

صحتندارد

استاندار اصفهان تاکید کرد:

شهرکعلمیوتحقیقاتی،ظرفیتیانحصاری

شهردار اصفهان: 
 مترو تا پایان سال 

به صفه می رسد
ــم  ــاش می کنی ــت: ت ــان گف ــهردار اصفه ش
کــه تــا پایــان امســال، خــط یــک متــروی 
ــا  اصفهــان تکمیــل شــود و قطــار شــهری ت

ــه ایســتگاه صفــه برســد. پایــان ســال ب
جلســه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شــهری  قطــار  ســازمان  هیئت مدیــره 
حضــور  بــا  پنجشــنبه  صبــح  اصفهــان 
ــس شــورای شــهر و  ــان، رئی شــهردار اصفه
اعضــای هیئت مدیــره ایــن ســازمان برگــزار 

ــد. ش
قــدرت هللا نوروزی، شــهردار اصفهــان، در این 
جلســه بــه اهمیــت موضــوع قطــار شــهری 
ــرو  ــروز مت ــار داشــت: ام ــرد و اظه اشــاره ک
چــاره رهایــش مــردم اصفهــان از مشــکات 

از  ترافیکــی، زیســت محیطی و بســیاری 
مــن  اولویت هــای  از  و  بــوده  معضــات 

ــود. خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه دغدغه های بســیاری در 
ایــن زمینــه وجــود دارد، ادامــه داد: اهمیــت 
ــاد  ــیار زی ــان بس ــهر اصفه ــرای ش ــرو ب مت
اســت و بایــد پیگیــری الزم درخصــوص رفع 

مشــکات موجــود آن صــورت گیــرد.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه طــی 
ــه  ــی کار ب ــان نقدینگ ــر جری ــال های اخی س
ــاش  ــزود: ت ــه، اف ــاص یافت ــی اختص خوب
می کنیــم کــه تــا پایــان امســال، خــط یــک 
متــروی اصفهــان تکمیــل شــود و قطــار 
شــهری تــا پایــان ســال بــه ایســتگاه صفــه 

ــد. برس
وی بیــان کــرد: خطــوط دو و ســه هــم نیــاز 
اصلــی شــهر اصفهــان هســتند و بــدون 
صورت گرفتــه،  تاش هــای  بــا  شــک 

خطــوط دیگــر متــرو هــم جدی تــر ســاخته 
ــد. ــد ش خواهن

نــوروزی تصریــح کــرد: شــورای شــهر و 
شــهرداری اصفهــان کمــک مالــی مناســبی 
بــه متــرو صــورت خواهــد داد و خــط یــک 
ــه  ــال ب ــان امس ــا پای ــد ت ــروژه بای ــن پ ای
صــورت 100 درصــدی تکمیــل شــود و در 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــار م اختی
ــهردار  ــی ش ــاور عال ــعرباف، مش ــواد ش ج
اصفهــان، نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان 
اینکــه پــروژه قطــار شــهری مهم تریــن 
اجــرا،  نظــر  از  پــروژه  پیچیده تریــن  و 
تجهیــزات و میــزان دربرگیــری شــهری 
ــدون  ــت: ب ــار داش ــی رود، اظه ــمار م ــه ش ب
شــک تحقــق خواســته مــردم اصفهــان 
ــهری،  ــف ش ــوط مختل ــل خط ــرای تکمی ب
جــز بــا حمایــت مــادی و معنــوی مدیریــت 
عالــی  مدیریــت  و  اصفهــان  کان شــهر 

نیســت. امکان پذیــر  اســتان 
و  پنجــم  شــورای  دغدغه هــای  بــه  وی 
مدیریــت شــهری در ایــن خصــوص اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: شــهردار جدیــد اصفهــان 
ــه  ــژه ای ب ــگاه وی ــه ن ــواره نشــان داده ک هم
پــروژه متــرو و ایــن خواســته بحــق مــردم 

ــان دارد. ــهر اصفه ش
گفتنــی اســت بــا بهره بــرداری فــاز اول، 
دوم و بخــش نخســت فــاز ســوم خــط 
 16 هم اکنــون  اصفهــان،  متــروی  یــک 
کیلومتــر از خــط یــک متــروی اصفهــان حــد 
فاصــل ایســتگاه قــدس تــا آزادی در حــال 
ــرداری و اســتفاده شــهروندان اســت. بهره ب

ــتگاه  ــان از ایس ــروی اصفه ــک مت ــط ی خ
از  عبــور  بــا  و  می شــود  آغــاز  قــدس 
ــهید  ــتان، ش ــتان، گلس ــتگاه های بهارس ایس
کاوه،  جابــر،  علیخانــی،  شــهید  مفتــح، 
ــهدا و  ــر و ش ــهید باهن ــران، ش ــهید چم ش

تختــی، هم اکنــون در ایســتگاه های ســی 
و ســه پــل، شــریعتی و آزادی نیــز بــه 
ــد. ــانی می کن ــز خدمت رس ــهروندان عزی ش

ــش  ــال ۹6، بخ ــان س ــا پای ــت ت ــرار اس ق
بــا  اصفهــان  شــهری  قطــار  از  دیگــری 
باقی مانــده  ایســتگاه های  از  بهره بــرداری 
تکمیــل شــود و تــا پایان ســال ایســتگاه های 
ــه  ــان ب ــال صفــه اصفه ــا ترمین ــده ت باقی مان

برســد. بهره بــرداری 

#خبر_گردی
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درحاشیه

ضرورت احداث بیمارستانی مجهز 
در تیران و کرون 

احــداث  گفــت:  کــرون  و  تیــران  شهرســتان  فرمانــدار 
بیمارســتانی مجهــز و تخصصــی در شهرســتان تیــران و کرون، 
ــای  ــافران جاده ه ــردم و مس ــات م ــی و از مطالب ــاز اساس نی

ــت.  ــتان اس ــن شهرس ای

ــر اســاس  ــی ب ــد مراحــل احــداث و توســعه مرکــز درمان بای
ــار  ــان دچ ــت زم ــا گذش ــه ب ــا اینک ــود ت ــام ش ــط انج ضواب

مشــکل و چالش هــای اجرایــی نشــویم.
علــی رحمانــی افــزود: بــا توجــه بــه جمعیــت بیــش 71هــزار 
نفــری و موقعیــت جغرافیایــی و گردشــگری تیــران و کــرون 
در غــرب اصفهــان، تقویــت زیرســاخت های خدماتــی و 

ــه الزم اســت. ــن منطق بهداشــتی ای
وی بیــان کــرد: ســاالنه تصادفــات زیــادی در جاده هــای ایــن 
شهرســتان اتفــاق می افتــد کــه ارائــه خدمــات بــه مصدومــان 

حــوادث جــاده ای در شهرســتان مقدور نیســت.
وی ادامــه داد: توســعه خدمــات بیمارســتانی در شهرســتان 
ــه صــورت جــدی در  ــرون از ســال های گذشــته ب ــران و ک تی
ــرای  ــان ب ــت و درم ــت و وزارت و بهداش ــری اس ــال پیگی ح
ــاعد  ــول مس ــرون ق ــران و ک ــتان در تی ــن بیمارس ــداث ای اح
داده اســت؛ امــا اســناد اداری و حقوقــی آن تاکنــون تکمیــل 

نشــده اســت.
وی ادامــه داد: مســئوالن بهداشــت و درمــان اســتان اصفهــان 
و فرمانــداری شهرســتان تیــران و کــرون بــرای احــداث 
ــر  ــن کار ب ــد ای ــا بای ــد؛ ام ــی دارن ــتان هم افزای ــن بیمارس ای
اســاس قوانیــن و طــی مراحــل قانونــی انجــام شــده و نبایــد 
ــط و هیاهــو در ایــن خصــوص ایجــاد شــود. فضاســازی غل

بهره برداری از 5 دستگاه خودپرداز 
پست بانک در نطنز

بهره بــرداری  از  نطنــز  شهرســتان  پســت بانک  رئیــس    
ــران در  ــت بانک ای ــرداز پس ــتگاه خودپ ــج دس ــان از پن همزم
ــت بانک  ــت: پس ــر داد و گف ــادرود خب ــز و ب ــتاهای نطن روس
ایــران در راســتای مســئولیت اجتماعــی و بــه منظــور فراهــم 
کــردن دسترســی عمومــی شــهروندان بــه خدمــات بانکــداری 
الکترونیــک و گســترش آن در ســطح شهرســتان به ویــژه 
در روســتاها و مناطــق کم برخــوردار، تعــداد ۵ دســتگاه 
خودپــرداز )ATM( در روســتاهای متین آبــاد، فمــی، ده آبــاد، 
ــرداری  ــا بهره ب ــب و از آن ه ــتان نص ــن شهرس ــه و هنج کش

کــرد.
ــک  ــب ی ــت در قال ــن حرک ــه داد: ای ــپیدانی ادام ــی اس   عل
پــروژه ملــی و در راســتای برنامه هــای دولــت تدبیــر و 
امیــد و در راســتای کاهــش شــکاف دیجیتالــی بیــن شــهرها 
و روســتاها و ارائــه خدمــات پولــی و بانکــی از طریــق 
باجه هــای خدمــات بانکــی روســتایی بــرای توســعه خدمــات 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــک ص ــداری الکترونی ــی و بانک مال

شهردار مبارکه رئیس هیئت مدیره 
 شرکت مدیریت پسماند 
جنوب غرب اصفهان شد

A.Kiani@eskimia.ir
احمدرضا کیانیگروه اصفهان

ــوب  ــه جن ــت پســماند منطق ــل شــرکت مدیری ــر عام مدی
ــمی  ــن  هاش ــید محس ــت: س ــان گف ــتان اصفه ــرب اس غ
ــه عنــوان رئیــس هیئت مدیــره شــرکت  شــهردار مبارکــه، ب
مدیریــت پســماند منطقــه جنــوب غــرب اصفهــان و 
ــد(  مهنــدس حســین اســماعیل احمــدی )شــهردار کرکون
ــرکت  ــن ش ــره ای ــس هیئت مدی ــوان نایب رئی ــه عن ــم ب ه

ــد. ــاب ش انتخ
ــی و  ــه اینکــه مباحــث عمران ــا اشــاره ب ــادری ب محســن ن
ــا برنامــه در حــال پیشــرفت  ــق ب ــزات مطاب ســاخت تجهی
ــویم و  ــه نش ــکلی مواج ــا مش ــه ب ــی ک ــت و در صورت اس
شــهرداری ها بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد، فــاز اول 
ــه  ــاری ب ــال ج ــفند س ــن و اس ــماند در بهم ــه پس کارخان
ــه در  ــن کارخان ــاخت ای ــت: س ــد، گف ــرداری می رس بهره ب

ــاز دارد.  ــار نی ــال اعتب ــارد ری ــه ۸0 میلی ــاز اول ب ف
نــادری گفــت: بــرای خریــد دســتگاه و تجهیــزات الزم 
جهــت تبدیــل مــواد آلــی بــه کــود کومپوســت نــرم، بــه ۵0 

ــاز اســت. ــار دیگــر نی ــال اعتب ــارد ری میلی
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســاخت فــاز اول 
ــراه  ــا 40 درصــد پیشــرفت فیزیکــی هم ــا 30 ت ــه ب کارخان
ــال  ــارد ری ــدود 1۵ میلی ــون ح ــرد: تاکن ــح ک ــت، تصری اس

ــت. ــده اس ــه ش ــه هزین ــن مرحل ــرای ای ب
وی افــزود: تولیــد روزانــه بیــش از 160 تــن زبالــه خانگــی 
ــرورت  ــان ض ــهرضا و دهاق ــه، ش ــتان مبارک ــه شهرس در س
تاســیس ســازمان مدیریــت پســماند، تفکیــک زباله هــا و 
ــتان ها  ــن شهرس ــه را در ای ــت زبال ــه بازیاف ــداث کارخان اح
ــا هــدف کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطی و کســب  ب

ــد. ــکارتر می کن ــماند ها، آش ــزوده از پس ارزش اف

 نخستین تماشاخانه خصوصی 
در شهرضا ایجاد می شود

ــت:  ــهرضا گف ــامی ش ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
در  خصوصــی  تماشــاخانه  ســالن  نخســتین  مجــوز 
ــد از  ــت و بع ــز اس ــال تجهی ــده و در ح ــادر ش ــهرضا ص ش
اصفهان، شــهرضا نخســتین شــهر دارای ســالن تماشــاخانه 

ــت.  ــتان اس ــی در اس خصوص
محمدعلــی جعفــری گفــت: بیــش از ۲00 میلیــون تومــان 
ــرده  ــه ک ــاخانه هزین ــن تماش ــرای ای ــی ب ــش خصوص بخ

اســت.
وی گفــت: متاســفانه زیرســاخت ها در حاشــیه شــهر بــرای 
ــتان  ــه سروس ــی منطق ــده؛ حت ــم نش ــی فراه کار فرهنگ
ــالن  ــک س ــذرد، ی ــاد آن می گ ــال از ایج ــدود 10 س ــه ح ک

ــدارد. ــات و فرهنگســرا ن اجتماع

،،
از  زوجیــن  شــناخت  نداشــتن  وی 
یکدیگــر، نبــود تفاهــم و ســازگاری 
نداشــتن، تکــراری شــدن و نبــودن 
هیجان، دخالت خانواده ها، بهــادادن 
بــه امــور شــغلی و ... را از عوامــل 

مهــم در طــاق عنــوان کــرد
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کارشناسان اجتماعی در گفت وگو با کیمیای وطن:
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دراصفهاناست



5
کوتاه اخبار 

 واگذاری خدمات ثبت احوال
 به بخش خصوصی 

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان یــزد گفــت: واگــذاری 
ــه بخــش خصوصــی و  ــت احــوال ب ــف ثب خدمــات مختل
ــت  ــم و اولوی ــای مه ــری جــزو برنامه ه کاهــش تصدی گ
ــون 2  ــزود: تاکن ــی اف ــد طباطبای ــت است.ســید محم دول
دفتــر بــرای ارائــه خدمــات بــه عمــوم شــهروندان در مهریز 

ــدازی شــده اســت. راه ان
ــت احــوال  ــی ثب ــات هویت ــذاری خدم ــه داد: واگ وی ادام
ــب مشــارکت  ــا هــدف جل ــت ب ــر پیشــخوان دول ــه دفات ب
بخــش خصوصــی در انجــام برنامه هــای موردنیــاز مــردم 
و ارتقــای کمــی و کیفــی ارائــه خدمــات انجــام می گیــرد.

ایــن مســئول اظهــار داشــت: بــر اســاس مقــررات، دفاتــر 
پیشــخوان دولــت تمــام درخواســت های شناســنامه، 
ــن  ــی را در کوتاه تری ــمند مل ــرد و کارت هوش ــی تج گواه

ــد. ــام می دهن ــته انج ــو شایس ــه نح ــان ب زم

ایجاد مجهزترین مرکز انجماد 
اسپرم اسب کشور در رفسنجان

ــت:  ــنجان گف ــتان رفس ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه رئی
ــداری  ــاد و نگه ــد، انجم ــز تولی ــن مرک ــن و مجهزتری اولی
اســپرم اســب کشــور در رفســنجان ایجــاد شــده اســت .
حســین رضایــی در تــور رســانه ای و در بازدیــد یــک مرکــز 
ــار  ــنجان اظه ــه رفس ــتای قائمی ــب در روس ــرورش اس پ
کــرد: ایــن مرکــز بــه طــور فنــی و تخصصــی ســال گذشــته 
ــال  ــارد ری ــر 10 میلی ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــن شهرســتان ب در ای
ــب داران  ــه اس ــد ک ــاد ش ــی ایج ــش خصوص ــط بخ توس
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز اســپرم زنــده اســب 
را ســال های ســال نگهــداری کننــد و از آن هــا بــرای تکثیــر 

اســب اســتفاده نماینــد.
وی تصریــح کــرد: تولیــد و پــرورش ایــن حیــوان نجیب در 
منطقــه رفســنجان بیــش از یکصــد ســال در حــال انجــام 
ــن  ــاط چندی ــنجان از اخت ــی در رفس ــب بوم ــت و اس اس
نــژاد اســب از جملــه اســب عــرب، دره شــوری، اســب کــرد 

و غیــره بــه وجــود آمــده اســت. 

یزد در بخش بیمه، پیشتاز است
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان یــزد گفــت: هم اکنــون 
ــر  ــتان زی ــت اس ــد جمعی ــادل 78 درص ــر مع 840 هزارنف
ــد و  پوشــش خدمــات بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار دارن
ــه لحــاظ ضریــب پوشــش بیمــه ای مقــام  ــزد ب اســتان ی

ــور را دارد. ــت کش نخس
محمــد صابــری افــزود: بیــش از 50 درصــد جمعیــت 
ــد هســتند و  ــن اجتماعــی بهره من ــات تأمی کشــور از خدم
ایــن رضایــت و اعتمــاد مــردم از ســازمان نشــان از تــاش 
دولــت تدبیــر و امیــد بــا مدیریــت دکتــر نوربخــش اســت.
وی بــا بیــان اینکــه روزانــه 2میلیــارد و 869میلیــون 
ــی در  ــن اجتماع ــش تأمی ــت پوش ــراد تح ــه اف ــان ب توم
ــزد در  ــتان ی ــزود: اس ــود اف ــت می ش ــتان پرداخ ــن اس ای
ــدن  ــده ش ــث برچی ــوت در بح ــی، پایل ــخه الکترونیک نس
ــه زودی کارت هوشــمند،  ــه ای اســت و ب دفترچه هــای بیم

جایگزیــن دفترچه هــا خواهــد شــد.

 پلمپ 9 واحد قصابی متخلف 
در چلگرد

ــگ از پلمــب  ــر شــبکه دامپزشــکی شهرســتان کوهرن مدی
ــن  ــز ای ــرد، مرک ــهر چلگ ــف در ش ــی متخل ــد قصاب 9 واح
ــبکه  ــارج از ش ــتار دام خ ــه کش ــدام ب ــه اق ــتان ک شهرس

نظــارت می کردنــد، خبــر داد.
خســرو خســروی گفــت: 20 واحــد قصابــی در ایــن 
ــن  ــد از ای ــداد 9 واح ــه تع ــد ک ــت دارن ــتان فعالی شهرس
ــن  ــار کــرد: ای ــوف کشــتار غیر مجــاز داشــتند. وی اظه صن
اقــدام بــه منظــور جلوگیــری و کنتــرل بیماری هــای 
ــظ ســامتی  ــو و حف ــه کنگ ــب کریم ــه ت مشــترک از جمل
ــر  ــدند. مدی ــون ش ــال قان ــی اعم ــار قبل ــا اخط ــه ب جامع
شــبکه دامپزشــکی شهرســتان کوهرنــگ، شــیوع بیمــاری 
ــادآور  ــو را ی ــه کنگ ــده کریم ــب خونریزی دهن ــی ت ویروس
ــن  ــاک و مشــترک بی ــن بیمــاری خطرن شــد و گفــت: ای
طریــق  از  و  نــدارد  عائمــی  هیچ گونــه  دام  و  انســان 
ــان  ــه انس ــوده ب ــه آل ــزش کن ــوده و گ ــحات دام آل ترش

می شــود.  منتقــل 

همایش بزرگ کویرنوردی خانوادگی 
در یزد 

همایــش بــزرگ کویرنــوردی خانوادگــی بــه مناســبت 
ــتای  ــی و ورزش در روس ــت بدن ــه تربی ــت هفت بزرگداش

ــد. ــزار ش ــزد برگ ــزی ی ــش مرک ــع بخ ــرج از تواب فه
ایــن همایــش بــا حضــور جمعــی از مســئوالن اجرایــی و 
ورزشــی و اســتقبال خــوب خانواده هــای یــزدی بــه همــت 
ــت  ــکاری هیئ ــا هم ــان اســتان و ب اداره کل ورزش و جوان
ورزش هــای همگانــی و ســایر دســتگاه های فرهنگــی یــزد 
ــوردی  ــش کویرن ــن در حاشــیه همای ــزار شــد. همچنی برگ
فهــرج، برنامه هایــی از جملــه مســابقات طناب کشــی، 
ــواری و  ــر، شترس ــواری در کوی ــاحلی، موتورس ــال س والیب

ســافاری برگــزار شــد.

افت 26 متری سطح آب های 
زیرزمینی در دشت شهرکرد

رئیــس شــورای اســامی شهرســتان شــهرکرد از افــت 26 
متــری آب ســفره های زیرزمینــی در ایــن خطــه خبــر داد 
و گفــت: بــا تــداوم برداشــت آب هــای زیرزمینــی، امــکان 
فرونشســت زمیــن در مناطــق مســکونی شــهرکرد و دیگــر 
شــهرهای شهرســتان در آینــده نزدیــک دور از انتظــار 

نیســت.
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن ــی در جم ــا توکل علیرض
جلوگیــری از فرونشســت زمیــن و افــت ســطح آب هــای 
ــتان  ــت های شهرس ــی در دش ــع آب ــد مناب ــی، بای زیرزمین
ــرای  ــر اج ــد ب ــا تأکی ــود. وی ب ــت ش ــی مدیری ــه خوب ب
طرح هــای آبخیــزداری در دشــت شــهرکرد تصریــح کــرد: 
ــی  ــه ســفره های زیرزمین ــا ب ــرای برداشــت آب تنه ــد ب بای

اکتفــا نکــرد. 

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

ــا  ــزد ب ــای ی ــل آبف ــامی مدیرعام ــی اس عل
ــرف آب  ــوا مص ــای ه ــه گرم ــه اینک ــاره ب اش
در یــزد را افزایــش می دهــد گفــت: منابــع 
یــزد ســاالنه 250 میلیــون  آب زیرزمینــی 
متــر مکعــب بیــان منفــی دارد. اســامی  بــا 
ــتان  ــا آب اس ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــان اینک بی
یــزد بســیار زیــاد اســت، گفــت: کشــور مــا در 
ــزد  ــه و اســتان ی ــرار گرفت ــه خشــکی ق منطق
ــور  ــتان های کش ــر اس ــبت دیگ ــه نس ــم ب ه
بــارش بســیار کمتــری دارد. در ادامــه بخــش 
دیگــری از صحبــت هــای مدیرعامــل آبفــای 

ــت: ــده اس ــزد آورده ش ی
 میانگین بارندگی در استان یزد یک 

هشدار است
میانگیــن بارندگــی در اســتان یــزد بایــد بــاالی 
100 میلی متــر باشــد در حالــی کــه در 20 ســال 
ــتر  ــال، بیش ــی دو س ــر از یک ــه غی ــته ب گذش
ــن موضــوع  ــر نشــده اســت. ای از 70 میلی مت
بــرای مــا یــک هشــدار اساســی اســت و 
ــا  ــه م ــرورت دارد ک ــه ض ــد ک ــان می ده نش
بــر اســاس داشــته هایمان اقــدام کنیــم و 
زمینــه  ایــن  در  را  الزم  برنامه ریزی هــای 

ــیم. ــته باش داش
 آب شرب بیش از 300 روستا به 

وسیله تانکر آب تأمین می شود

در حــال حاضــر، آب شــرب بیــش از 300 
روســتا کــه یــک روزی محــل تفریــح و گردش 
مــردم اســتان بــود، امــروز بــه وســیله تانکــر 
آب تأمیــن می شــود. بــا توجــه بــه ایــن 
موضوعــات الزم اســت کــه بــرای مشــکاتمان 
برنامه ریــزی داشــته باشــیم کــه در آینــده 
بــرای تأمیــن آب بــا مشــکل روبــه رو نشــویم.

 شهری فقیر و بدون روح
ــر  ــه ه ــزد ب ــردم ی ــت م ــرب و بهداش آب ش
ــود،  ــن می ش ــًا تأمی ــد قطع ــه باش ــی ک صورت
ــزد  ــاز ی ــم آب موردنی ــده ه ــال های آین ــا س ت
تأمیــن می شــود ولــی توســعه اســتان نیازمند 
ــد،  ــدا نکن ــعه پی ــهر توس ــر ش ــت و اگ آب اس
ــم. در حــال  ــدون روح داری ــر و ب شــهری فقی
ــی  ــزد آب انتقال ــتان ی ــهر اس ــر در 10 ش حاض

ــه شــبکه  ــوط کــرده و ب ــا آب چاه هــا مخل را ب
آب رســانی منتقــل کنیــم کــه میــزان آن بســته 
ــاوت  ــهر متف ــر ش ــت آب ه ــوع و کیفی ــه ن ب

اســت.
 برداشت آب از سفره های زیرزمینی 

استان یزد
در  تابســتان  در  شــهروندان  شــرب  آب 
اردکان، بخشــی از میبــد و بهابــاد از طریــق 
ــه  ایســتگاه های برداشــت تأمیــن می شــود. ب
عــاوه اینکــه وضعیــت دیگر شــهرهای اســتان 
هــم خیلــی بهتــر از ایــن نیســت. میــزان 
برداشــت آب از ســفره های زیرزمینــی اســتان 
کــه متأســفانه بــدون محابــا در حــال برداشــت 
ــر  ــارد مت ــک میلی ــدود ی ــالیانه ح ــت س اس
مکعــب اســت در حالــی کــه میــزان بارندگــی 
 750 تــا   700 حــدود  مجمــوع  در  اســتان 
میلیــون متــر مکعــب اســت و حــدود 200 تــا 
250 میلیــون متــر مکعــب بیــان و تــراز منفی 
داریــم. قطعــًا اگــر ایــن وضعیــت ادامــه 
پیــدا کنــد، در آینــده دچــار مشــکات بســیار 
بیشــتری می شــویم و بایــد از االن بــرای 
جلوگیــری از ایــن مشــکات برنامه ریــزی 

الزم را داشــته باشــیم.
 مشکل قطعی آب نداشته ایم

اگــر امــروز فکــری در ارتبــاط بــا برخی مســائل 
آب اســتان نشــود، فــردا خیلــی دیر اســت. در 
شــرکت آب و فاضــاب همیشــه ســعی مــا بر 

ایــن بــوده کــه در هــر شــرایطی آب مطلــوب و 
بــا کیفیــت در اختیــار شــهروندان قــرار گیــرد. 
ــات  ــه اتفاق ــوط ب ــه مرب ــواردی ک ــز م ــه ج ب
ــوردی  ــچ م ــر هی ــال اخی ــد س ــت، در چن اس
نداشــتیم کــه شــهروندان بــا مشــکل قطــع آب 
مواجــه شــوند و آب مطلــوب را بــه هــر صورتی 

ــا قــرار می دادیــم. ــار آنه ــود در اختی کــه ب
 غیرمتعارف  بودن مصرف آب شرب 

و بهداشت در استان یزد 
ــردم در  ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــام ت تم
ــا مشــکل  ــا آب شــرب و بهداشــت ب ارتبــاط ب
مواجــه نشــوند؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه 
مصــرف آب شــرب و بهداشــت در اســتان یــزد 
بــه دلیــل وضعیــت آب و هوایــی غیرمتعــارف 
اســتانداردهای  در  چیــزی کــه  آن  اســت. 
و  شــرب  آب  مصــرف  بــرای  بین المللــی 
ــر در شــبانه روز  بهداشــت ذکــر شــده، 150 لیت
ســرانه هــر فــرد اســت؛ در حالــی کــه در 
ــاال در  ــه دلیــل درجــه حــرارت ب اســتان مــا ب

تابســتان، بــه طــور متوســط بیــش از 300 لیتر 
و 400 لیتــر در تابســتان می رســد و قطعــًا اگــر 
ــا مشــکل  ــد ب ــدا کن ــه پی ــت ادام ــن وضعی ای

مواجــه می شــویم.
 صرفه جویی 20 درصد مصرف آب 

استان یزد، به تعویق انداختن 5ساله 
بحران

اگــر بــه میــزان 20 درصــد در مصــرف آب 
ــه  ــرد ک ــورت گی ــی ص ــزد صرفه جوی ــتان ی اس
کامــًا هــم عملــی اســت، بحــران آب در ایــن 
ــه  ــال ب ــزان 5 س ــه می ــل ب ــتان را حداق اس

می اندازیــم.  تعویــق 
در 5 شــهر اســتان طرح هــای فاضــاب در 
حــال اجــرا اســت و بــه وســیله ایــن طرح هــا، 
ــردن  ــوده ک ــکان آل ــه ام ــوده ای ک ــای آل آب ه
منابــع موجــود زیرزمینــی را دارد، تصفیــه کنیم 
ــاز توســعه اشــتغال  و بخشــی از آب مــورد نی
ــه ایــن وســیله تأمیــن  و صنعــت اســتان را ب

کنیــم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد:

توسعه استان یزد نیازمند آب است 

جانشــين انتظامــی اســتان گفــت: بــا تــاش مامــوران پليــس 
اســتان 317 كيلوگــرم مــواد مخــدر كشــف شــد. 

ــه  ــد محمول ــف چن ــا كش ــه ب ــيد در رابط ــر فرش ــرهنگ ناص س
مــواد مخــدر در اســتان گفــت: در راســتای مبــارزه بــی امــان بــا 
قاچــاق مــواد مخــدر، مامــوران پليــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
شهرســتان بــم ضمــن برقــراری ایســتگاه بازرســی موقــت در 
محــور بم-کرمــان بــه یــک دســتگاه کامیــون مشــکوک و پس 
از بازرســی دقیــق از آن مقدار101کیلــو وششــصد گــرم تریــاک 
کشــف کردنــد و در ايــن زمينــه يــك نفــر قاچاقچــی دســتگير 
شــد.وی افــزود: پليــس شهرســتان بــم در عمليــات ديگــر خود 
ــک  ــان  ی ــور بم-کرم ــی در مح ــری كار اطاعات ــك س ــز باي ني
ــدار  ــی از آن مق ــد و در بازرس ــف كردن ــر را متوق ــتگاه تريل دس
91 كيلــو و پانصــد گــرم تريــاك كشــف و يــك نفــر قاچاقچــی 

مــواد مخــدر  نيــز دســتگير شــد.
جانشــين انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه كشــف 64 كيلوگــرم 
تريــاك در شهرســتان ريــگان اظهــار داشــت: عصــر روز گذشــته 
ــی در  ــگام گشــت زن ــگان هن ــس شهرســتان ري ــوران پلي مام
جــاده فرعــی گنبكــی-روداب بــه یــک دســتگاه خــودرو پــژو 
ــور پــس از مشــاهده  ــه خــودرو مذك 405 مشــکوک شــدند ك
مامــوران بــدون توجــه بــه ايســت پليــس اقــدام بــه دور زدن 

و فــرار كــرد.
ــد و  ــه تعقيــب خــودرو كردن وی ادامــه داد: مامــوران اقــدام ب
ــا شــليك تيــر بــه ســمت الســتيك خــودرو آن را متوقــف و  ب
ــاک  ــوع تري ــو گــرم مــواد مخــدر از ن در بازرســي از آن 64 كيل
ــه دســتگير  ــن زمين ــز در اي ــر قاچاقچــی ني ــك نف کشــف و ي

شــد.

نعیــم امامــی بــا اشــاره بــه اینکه تــا ســال 1371 ســازمان 
صنعــت،  وزارت  زیرمجموعه هــای  از  یکــی  اســتاندارد 
معــدن و تجــارت بــود، اظهــار کــرد: در چهارمحــال و 
ــاری حــدود 800 واحــد صنعتــی فعــال وجــود دارد  بختی
کــه ایــن واحدهــا در قالــب 16 شــهرک صنعتــی در حــال 
فعالیــت هســتند و ســایر صنایــع بــزرگ مــا در خــارج از 

ــد. شــهرها و مناطــق مســکونی قــرار دارن
ــد  ــاری در تولی ــال و بختی ــه چهارمح ــان اینک ــا بی وی ب
بســیاری از محصــوالت ســرآمد اســت، عنــوان کــرد: 
چهارمحــال و بختیــاری بــه ســمت صنعتــی شــدن پیــش 
مــی رود و در گذشــته صحبــت بــر ســر ایــن مســئله بــود 
ــاورزی،  ــعه کش ــور توس ــد مح ــا  بای ــتان م ــا اس ــه آی ک
ــن ســه  ــا صنعــت باشــد و متأســفانه ای گردشــگری و ی

به صــورت یــک الگــوی منســجم در کنــار هــم قــرار 
ــد. نگرفتن

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
بختیــاری ادامــه داد: امیدواریــم ســند آمایــش اســتان به 
ــا مــا بدانیــم کــدام یــک از مــوارد  زودی تدویــن شــود ت

بایــد به عنــوان محــور توســعه در اســتان مطــرح شــود.
امامــی بــا اشــاره بــه اینکــه از تعــداد 800 واحــد صنعتــی 
ــدود 50  ــت، ح ــال اس ــای فع ــال و بختی ــه در چهارمح ک
ــزرگ هســتند، خاطرنشــان  ــی ب واحــد آن، واحــد صنعت
کــرد: در ایــن واحدهــا تعــداد اشــتغال بیــش از 100 نفــر 
ــی اســتان حــدود  ــای صنعت ــت اشــتغال واحده و ظرفی
20 هــزار نفــر اســت و بایــد گفــت کــه مشــکل بیــکاری در 

اســتان یــک معضــل بــزرگ و فزآینــده اســت.

سرپرســت دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ایران در یزدگفت:کشــور 
بــه 7 هــزار هنرســتان فنــی و حرفــه ای جدیــد نیــاز دارد. 

ناصــر شــمس سرپرســت دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ایــران بــا 
بیــان اینکــه اعتبــارات دولتــی امــکان تحقــق اهــداف تعییــن 
ــدارد،  ــم را ن ــند شش ــه ای در س ــی و حرف ــگاه فن ــده دانش ش
گفــت: کشــور بــه 7 هــزار هنرســتان فنــی و حرفــه ای جدیــد 

ــاز دارد. نی
 شــمس  در آییــن تجلیــل از خیــران دانشــگاه فنــی و حرفه ای 
یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر توجــه بــه دانشــگاه های فنــی و 
حرفــه ای افزایــش یابــد، مشــکات اقتصــاد و بیــکاری برطــرف 
ــد  ــار داشــت: ایــن موضــوع و اهمیــت آن را بای می شــود، اظه
بــرای خیــران تبییــن کــرد و در صورتــی کــه ایــن اقــدام انجــام 
شــود، قطعــا خیــران بیــش از پیــش نســبت بــه ایــن موضــوع 

ــد. ــدا می کنن ورود پی
ــم  ــران نمی توانی ــک خی ــدون کم ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــی ک ــزود: در صورت ــم، اف ــل کنی ــگاه را ح ــکات دانش مش
اعتمــاد ایــن عزیــزان جلــب شــود قطعــا میــزان کمــک خیــران 

ــد. ــش می یاب ــش افزای ــش از پی ــم بی ه
ــر  ــزود: اگ ــور اف ــه ای کش ــی و حرف ــگاه فن ــت دانش سرپرس
بخواهیــم در راســتای تحقــق برنامــه ششــم حرکــت کنیــم باید 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای را بــه ســمتی ببریــم کــه 50 درصــد 

دانشــجویان کشــور در ایــن عرصــه فعالیــت کننــد.
ــه اهدافــی کــه مجلــس  شــمس ادامــه داد: اگــر بخواهیــم ب
ــاش  ــه ت ــر گرفت ــا در نظ ــرای م ــعه ب ــم توس ــه شش در برنام
بســیار زیــادی بایــد انجــام دهیــم کــه ایــن تاش هــا نیــاز بــه 

ــار دارد. کمــک و اعتب

ســید علی اکبــر کانتــری، در همایــش هفتــه اســتاندارد در یــزد 
گفــت: اســتاندارد باعــث ایجــاد نظــم در تولیــد کاال و محصــول 
ــد؛  ــد ش ــق نخواه ــوری موف ــازمان و کش ــچ س ــود، هی می ش
ــدون  ــد و ب ــال کن ــم را اعم ــود نظ ــای خ ــه در کاره ــر اینک مگ

ــدارد. نظــم امــکان موفقیــت وجــود ن
قاعده منــد کــردن  اســتاندارد،  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فرآیندهــای تولیــد، محصــول و ... بــرای زندگــی بهتــر اســت، 
افــزود: معمــواًل دانشــمندان، پیشکســوتان، خبــرگان اســتاندارد 
ــف  ــون مختل ــه و فن ــی و تجرب ــای علم ــاس پایه ه ــر اس را ب
ــتان  ــدن اس ــت و مع ــه صنع ــس خان ــد. رئی ــن می کنن تدوی
ــت  ــه ای اس ــور اولی ــزء 25 کش ــا  ج ــور م ــرد: کش ــح ک تصری
کــه بــا ســازمان اســتاندارد جهانــی همــکاری داشــته  و 
ــا  ــی ب ــزان قابل توجه ــه می ــه ب ــن زمین ــون متأســفانه در ای اکن

ــت. ــه اس ــه گرفت ــس فاصل ــان و انگلی ــورهای آلم کش
کانتــر بــا اشــاره بــه نقــش مؤثــر قیمــت و کیفیــت مناســب 
ــرای تولیــد  در رقابــت مبحــث صــادرت، اذعــان کــرد: حتــی ب
اســتاندارد، زیرســاخت ها بایــد فراهــم شــود، چــرا مســئولین 
مــا بــه اســتاندارد توجــه ندارنــد جــای اســتاندارد در خیلــی از 
مســائل خالــی اســت؛ درصورتی کــه اســتاندارد بایــد در صحنــه

باشــد. وی فرهنگ ســازی در اســتاندارد را مهــم دانســت 
و اظهــار داشــت: اســتاندارد یــک گارانتــی عــام اســت و 
ــه  ــزی ک ــر از آن چی ــتاندارد را پررنگ ت ــش اس ــئولین نق مس
ــه اســتاندارد را  ــد. مطالب در حــال حاضــر هســت، نشــان دهن
ــر  ــه اگ ــی ک ــه صورت ــم ب ــازی کنی ــه فرهنگ س ــد در جامع بای
مصرف کننــده بــه ســمت محصــوالت اســتاندارد  گرایــش 

ــوند. ــویق می ش ــز تش ــدگان نی ــد، تولیدکنن ــته باش داش

استانها

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف ۳۰۰ كيلوگرم مواد مخدر در كرمان 
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای ایران دریزد:

نیاز کشور به ۷ هزار هنرستان فنی و حرفه ای جدید 

مشکل بیکاری در چهارمحال و بختیاری 
یک معضل فزآینده است

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد:

جای استاندارد در بسیاری از حوزه ها خالی است

 مرمت و بازسازی
بیمارستان تاریخی بهمن یزد 

بیمارســتان تاریخــی بهمــن از ســوی اداره کل میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد مرمــت و بازســازی شــد. 
میراث فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت  ریاحی مقــدم  ساشــا 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد گفــت : ایــن بنــا در ســمت 
ــده و  ــع ش ــانی واق ــت هللا کاش ــان آی ــزد و در خیاب ــهر ی ــرقی ش ش
نخســتین زایشــگاه در اســتان یــزد اســت کــه در ســال 1316 پهلــوی 

ــت. ــده اس ــیس ش اول تاس
ســاختاری  بهمــن  بیمارســتان  بنــای  افــزود:  ریاحی مقــدم  
قرینه شــکل دارد و ســردر ورودی و ســاختمان مرکــزی آن بــا 
مصالــح خشــت، آجــر ، گــچ و پلکان هایــی از ســنگ ســاخته شــده 
ــروی  ــود پی ــم دوره خ ــاختمان های ه ــج س ــوی رای ــت و از الگ اس

. می کنــد
وی در خصــوص ويژگی هــای مهــم ايــن بنــا گفــت: در نمــای بیرونی 
ســاختمان مرکــزی دو کتیبــه کاشــی کاری نفیــس بــا نــگاره فروهــر 
کــه نمــاد مذهبــی زرتشــتیان اســت، بــه صــورت قرینــه مشــاهده 

ــود دارد  ــی وج ــزی داالن ــای مرک ــرد بن ــن گرداگ ــود. همچنی می ش
ــه کل فضاهــا از طریــق آن صــورت می گیــرد. کــه دسترســی ب

ریاحی مقــدم در ادامــه در خصــوص آســیب های ایجــاد شــده 
ــاد  ــث ایج ــی باع ــان عوامل ــت زم ــا گذش ــت: ب ــا گف ــن بن ــرای ای ب
ــیب ها  ــن آس ــن ای ــه از مهم تری ــده اند ک ــا ش ــن بن ــه ای ــیب ب آس

ــرد. ــام ب ــایش ن ــون فرس ــی همچ ــل طبیع ــد از عوام بای
ادامــه  در  اداره کل  ایــن  میراث فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
ــی  ــای تاریخ ــن بن ــده در ای ــی انجام ش ــات مرمت ــن اقدام مهم تری
ــیب  ــا آس ــه نم ــه ب ــی ک ــه صورت ــا ب ــوی نم ــامل، شست و ش را ش
ــرون آوردن بندهــای فرســوده آجــر دیوارهــا و بندکشــی  نرســد، بی
مجــدد، حــذف آســفالت دور تــادور بنــا و فــرش مجــدد بــه وســیله 
مصالــح کامــًا ســنتی بــا قــدرت آبکشــی بــاال، پی ســازی و 
ــدود  ــرش و ان ــع آوری آجــر ف ــا، جم ــای بن استحکام بخشــی پایه ه
ــبان،  ــورت درز چس ــه ص ــرش ب ــر ف ــدد آج ــرای مج ــر آن و اج زی

بهداشــتی برشــمرد. بازســازی ســرویس های  و  ســامان دهی 
ــه  ــر اســت: بیمارســتان تاریخــی بهمــن در ســال 78 ب شــایان ذک
ــت رســیده  ــه ثب ــی ب ــار ارزشــمند مل شــماره 2534 در فهرســت آث

اســت.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 D کنفرانس مصرف ویتامین 

در شهرکرد 
کنفرانــس یــک روزه مصــرف ویتامیــن D در همــه ســنین 
ویــژه پرســتاران، پزشــکان و متخصصیــن در شــهرکرد 
برگــزار شــد. عملکــرد و فیزیولــوژی ویتامیــن D در بــدن، 
بیماری هــای ناشــی از کمبــود ویتامیــن D، پروتــکل 
روش هــای  نقــش  کشــور،  در   D ویتامیــن  مصــرف 
آزمایشــگاهی در ویتامیــن D و اختــاالت ویتامیــن D در 
کــودکان از جملــه مباحــث ارائــه شــده در ایــن کنفرانــس 

ــود. ب
ــان و  ــت، درم ــب وزارت بهداش ــا تصوی ــت: ب ــی اس گفتن
آمــوزش پزشــکی، در تمامــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی 
ــرار  ــردم ق ــار م ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــن D ب ویتامی

می گیــرد.

آغاز برداشت انار از باغات 
چهارمحال و بختیاری 

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــات اس ــار از باغ ــت ان برداش
آغــاز شــد. 

ــاورزی  ــی جهادکش ــور باغبان ــر ام ــیرانی مدی ــم ش ابراهی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: برداشــت انــار شــامل ارقــام 
ربــی، ربــاب، ملــس و بــادرود از 160 هکتــار باغــات بــارور 

ــه مــدت یــک مــاه ادامــه دارد. اســتان آغــاز شــد و ب
وی افــزود: چهارمحــال و بختیــاری در حــال حاضــر دارای 
ــه صــورت  ــار آن ب ــار اســت کــه 4 هکت ــاغ ان ــار ب 165 هکت
نهــال غیر بــارور می باشــد. شــیرانی بــا اشــاره بــه میانگیــن 
برداشــت 7 تــن انــار در هــر هکتــار پیش بینــی کــرد: یــک 

هــزار و 100 تــن محصــول از ایــن باغــات برداشــت شــود.

کرمان میزبان مسابقات اساللوم 
قهرمانی کشور 

ــه مناســبت هفتــه  مســابقات اســالوم قهرمانــی کشــور ب
تربیــت بدنــی و ورزش، 4 و 5 آبان مــاه بــه میزبانــی 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــتان کرم اس
علــی بابایــی، رئیــس هیئــت موتورســواری و اتومبیلرانــی 
انتخابــی رقابت هــای  اســتان کرمــان گفــت: مرحلــه 
ــان  ــح روز 4 آب ــاعت 11 صب ــور، س ــی کش ــالوم قهرمان اس
ــا حضــور شــرکت کنندگانی از سراســر کشــور در پیســت  ب
کارتینــگ صاحب الزمــان کرمــان و مرحلــه فینــال ســاعت 
مانــدگار  پیســت کارتینــگ  در  آبــان   5 دقیقــه   10:30
ــه  ــام اینک ــا اع ــود. وی ب ــزار می ش ــان برگ ــه کرم کوهپای
ــی  ــه میزبان ــه ب ــت ک ــار اس ــومین ب ــا، س ــن رقابت ه ای
کرمــان برگــزار می شــود، افــزود: مســابقات در دو بخــش 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــوان و آقای بان

قاچاق، بیشترین ضربه به اقتصاد 
کشور را وراد کرده است

معــاون تشــکل های صنفــی کشــور گفــت: وجــود اجنــاس 
قاچــاق در بــازار بیشــترین ضربــه را بــه اقتصــاد کشــور وارد 

کــرده اســت.
ســید قاســم گل گواهــی در نشســت رؤســای اتــاق اصنــاف 
شهرســتان های اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه اصنــاف 
ــون یکپارچــه  ــک قان ــر اســاس ی ــن و ب ــق قوانی ــد طب بای
انجام وظیفــه کننــد، اظهــار داشــت: اتاق هــای اصنــاف 
ــورد  ــود را در م ــف خ ــون وظای ــک قان ــاس ی ــر اس ــد ب بای
ــود در  ــی خ ــای اجرای ــد و در رفتاره ــام دهن ــوف انج صن
ــا اشــاره بــه  هــر شهرســتان متفــاوت عمــل نکننــد. وی ب
موضــوع اشــباع نانوایی هــا در ســطح شــهر و نگرانــی ایــن 
ــاف  ــاق اصن ــت: ات ــد گف ــای جدی ــف از صــدور مجوزه صن
در چهارچــوب موازیــن قانونــی خــود و مــاده 7 اصــل 44 
قانــون اساســی نمی توانــد از صــدور مجــوز خــودداری کنــد 
البتــه طبــق یــک آیین نامــه توســط وزیــر صنعــت و معــدن 

ــت. ــده اس ــز اعمال ش ــی نی ــارت محدودیت های و تج

ورزش، دروازه توانمندسازی 
معلولین و جانبازان 

رئیــس هیئــت ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن اســتان 
یــزد گفــت: ورزش دروازه توانمندســازی معلولیــن اســت.

ــا  ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش، ب ــد عطابخ علی محم
فراهم ســازی زیرســاخت ها بتوانیــم معلولیــن و جانبــازان 
ــم، گفــت: تعــداد ورزشــکاران  را جــذب عرصــه ورزش کنی
ــر هــزار و 800 نفــر  ــزد بالغ ب ــاز در اســتان ی ــول و جانب معل
ــاط  ــی در ارتب ــای ورزش ــا هیئت ه ــی ب ــه به نوع ــت ک اس

هســتند.
وی افــزود: حــدود 400 نفــر ورزشــکار معلــول حرفــه ای در 
شهرســتان یــزد داریــم کــه در 17 رشــته ورزشــی شــامل 9 
رشــته ورزشــی بــرای آقایــان و 8 رشــته مختص بانــوان در 
ــا تیم هــا  ــا انجــام تمرینــات ب حــال فعالیــت هســتند و ب

بــه مســابقات کشــوری اعــزام می شــوند.

آغاز به کار سردخانه بندرخشک 
پیشگامان 

ســردخانه  میــوه  بــار  محمولــه  نخســتین  ورود  بــا   
بندرخشــک پیشــگامان به طــور رســمی آغــاز بــه کار کــرد.

ــه  ــگامان ب ــک پیش ــدر خش ــی بن ــزار تن ــردخانه 15 ه س
صــورت دو مــداره صفــر درجــه و زیــر صفــر درجــه فعالیــت 

خواهــد کــرد.

پژوهش های علمی، سرمایه بزرگ 
استان یزد 

ــی و  ــث علم ــا و مباح ــت: اقدام ه ــزد گف ــتاندار ی اس
پژوهشــی توســط دو نهاد جهاد دانشــگاهی و دانشگاه 
ــرمایه  ــزد س ــی)ره( ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش عل
بــزرگ اســتان اســت. ســید محمــد میرمحمــدی بــا 
ــتای  ــده در راس ــل آم ــای به عم ــکر از هماهنگی ه تش
اجــرای مفــاد تفاهم نامــه ســه جانبه، هــدف اصلــی از 
انعقــاد آن را ایجــاد انگیــزه مضاعــف میــان نهادهــای 
علمــی بــرای انجــام کار ذکــر کــرد و افــزود: مهمتریــن 
اتفــاق در ایــن خصــوص آن اســت کــه مــوارد منــدرج 
در ایــن تفاهم نامــه عملیاتــی شــود تــا اســتان از 

ــد شــود. ــی و پژوهشــی بهره من ــز علم ــرکات مراک ب
وی ادامــه داد: مباحثــی مطــرح شــد کــه بنــا بــه نظــر 
ــوم  ــت دانشــگاه عل ــا محوری ــران حاضــر ب همــه مدی

پزشــکی شــهید صدوقــی)ره( یــزد انجــام پذیــرد.

و  چهارمحــال  اســتانداری  سرپرســت   
ــز  ــاط حادثه خی ــع نق ــت: رف ــاری گف بختی
چهارمحــال و بختیــاری مــورد توجــه قــرار 

ــرد.  گی
گــودرز امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
و  چهارمحــال  حادثه خیــز  نقــاط  رفــع 
بختیــاری مــورد توجــه قــرار گیــرد، اظهــار 
داشــت: چهارمحــال و بختیــاری بــه علــت 
ــاط  داشــتن شــرایط کوهســتانی دارای نق

حادثه خیــز متعــدد اســت.
بــرای کاهــش  بایــد  بیــان کــرد:  وی 
ــن  ــتان، ای ــن اس ــاده ای در ای ــوانح ج س

شــوند. اصــاح  حادثه خیــز  نقــاط 
و  چهارمحــال  اســتانداری  سرپرســت 
بختیــاری و معــاون عمرانــی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: در 
ــز در  ــه خی ــه حادث ــر 900 نقط ــال حاض ح
اســتان چهارمحــال و بختیــاری شناســایی 
شــده اســت کــه بایــد بــا اختصــاص 
اعتبــارات ایــن نقــاط حادثه خیــز رفــع 

ــوند. ش
 ۱60 نقطه حادثه خیز در 

چهارمحال و بختیاری رفع شد
و  چهارمحــال  اســتانداری  سرپرســت 

بختیــاری و معــاون عمرانــی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه طــی فعالیــت دولــت یازدهــم 160 
نقطــه حادثه خیــز در ایــن اســتان اصــاح 
شــد، تأکیــد کــرد:  ایــن نقــاط حادثه خیــز 
ــای اســتان  ــاط در جاده ه ــن نق از مهم تری

ــدند. ــازی ش ــه استاندارد س ــد ک بودن
دوربین هــای  نصــب  داد:  ادامــه  وی 
ــتان از  ــای اس ــرعت در جاده ه ــرل س کنت
دیگــر اقدامــات دولــت در ایــن اســتان بــه 

ــی رود. ــمار م ش
در  اصلــی  عامــل  غیرمجــاز  ســرعت 

ایجــاد بیشــتر تصادفــات در چهارمحــال و 
بختیــاری اســت.

و  چهارمحــال  اســتانداری  سرپرســت 
بختیــاری و معــاون عمرانــی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه مهم تریــن عامــل ســوانح جــاده ای 
در ایــن اســتان بی توجــه بــه قوانیــن 
راهنمایــی و رانندگــی اســت، تأکیــد کــرد: 
ســرعت غیرمجــاز عامــل اصلــی در ایجــاد 
بیشــتر تصادفــات در ایــن اســتان گــزارش 

ــت. ــده اس ش
ترویــج  زمینــه  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
فرهنــگ رعایــت قوانیــن راهنمایــی و 
ــود  ــم ش ــتان فراه ــن اس ــی در ای رانندگ
زمینــه  ایــن  در  ظرفیت هــا  تمــام  از  و 

کــرد. بهره گیــری 

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری:

رفع نقاط حادثه خیز چهارمحال و بختیاری موردتوجه قرار گیرد

،،
مدیرعامل آبفای یزدگفت: استان یزد 
ــه دیگــر اســتان های کشــور  نســبت ب

بــارش بســیار کمتــری دارد.
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هومــن انگورانــی متخصــص طــب ورزشــی در خصــوص 
ــا پالکــت  ــق PRP ی ــا اســتفاده از تزری ــی ب روش هــای درمان
توضیــح داد: بحــث اســتفاده از PRP یــا پالکــت بــرای درمــان 
آســیب های ورزشــی حــدود چنــد دهــه اســت کــه در مجامــع 
ــن  ــددی در ای ــاالت متع ــده و مق ــرح ش ــی مط ــی جهان علم
 PRP ــرای انجــام ــزود: ب ــده اســت. وی اف ــه گردی ــه ارائ زمین
ــدا  ــه در ابت ــرد اســتفاده می شــود؛ به طوری ک از خــون خــود ف
ــون در  ــن خ ــده و ای ــه ش ــرد گرفت ــون ف ــدود 30CC از خ ح
ــاده  ــا م ــه و ب ــرار گرفت ــوص PRP ق ــای مخص ــل کیت ه داخ
ضد انعقــاد تزریــق می شــود و ســپس بعــد از دو نوبــت انجــام 

ــرد. ــدا ک ــا را ج ــوان پالکت ه ــانتریفیوژ می ت س
ایــن متخصــص طــب ورزشــی گفــت: پالکت هــای جداشــده 
از غلظــت باالیــی برخــوردار بــوده و دارای 30 نــوع فاکتــور رشــد 

ــی از  ــد برخ ــه رش ــا ب ــن فاکتوره ــدادی از ای ــه تع ــتند ک هس
ــد. ــک می کنن ــاز کم ــلول های غضروف س ــد س ــلول ها مانن س

ــن  ــح کــرد: ای ــران تصری ــوم پزشــکی ای دانشــیار دانشــگاه عل
ــوند و  ــا می ش ــیب دیده ره ــط آس ــظ در محی ــای غلی پالکت ه
ــه  ــود درد و آســیب آن ناحی ــه بهب ــادی ب ــد کمــک زی می توانن
ــرایط  ــت PRP در ش ــزان موفقی ــرد: می ــوان ک ــد. وی عن کنن
ــددی از  ــل متع ــه عوام ــاوت اســت و ب ــون متف ــراد گوناگ و اف
جملــه دقــت PRP، ناحیــه آســیب، تکنیــک اســتخراج و 
ــرد:   ــح ک ــی تصری ــتگی دارد. انگوران ــردی بس ــای ف ویژگی ه
امــروزه از ایــن روش بــرای درمــان آرتــروز زانــو اســتفاده 
می شــود؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اســتفاده از ایــن 
روش در ســنین پایین تــر و در اوایــل زمــان آســیب دیــدن زانــو 

ــد درمــان خواهــد داشــت.  ــر رون ــر بیشــتری ب تأثی

عبدالجــواد رحیم پــور دبیــر شــورای عالــی دندانپزشــکان ایــران 
در خصــوص روش هــای مراقبتــی بــرای افــرادی کــه ایمپلنــت 
انجــام داده انــد توضیــح داد: معمــواًل از روش درمانــی کاشــت 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــک اس ــی ای از ف ــرای نواح ــت ب ایمپلن
دنــدان ایــن ناحیــه افتــاده باشــد و بــا توجــه بــه شــرایط بیمــار 

نحــوه کاشــت ایمپلنــت متفــاوت اســت.
وی تصریــح کــرد: معمــواًل توجــه بــه مــواردی چــون دیابــت، 
پوکــی اســتخوان، ســالمندی و ... از جملــه مــواردی اســت کــه 
ــل از انجــام ایمپلنــت در  ــد توســط پزشــک متخصــص قب بای
ــاران  ــه بیم ــه می شــود ب ــن توصی ــه شــود. همچنی ــر گرفت نظ
ــه  ــد ک ــت را توســط پزشــکانی انجــام دهن ــه کاشــت ایمپلن ک
ــن  ــی ای ــای تخصص ــوده و دوره ه ــوردار ب ــاال برخ ــه ب از تجرب
از  باشــند. رحیم پــور گفــت: نگهــداری  جراحــی را دیــده 

ــه  ــی ک ــت و از آن جای ــم اس ــیار مه ــده بس ــت کاشته ش ایمپلن
ــود دارد  ــان وج ــط ده ــری در محی ــروب و باکت ــوع میک 700 ن
و تعــدادی از آن هــا مفیــد و تعــدادی دیگــر حالــت تخریبــی 
دارنــد توصیــه می شــود افــراد پــس از کاشــت ایمپلنــت 
ــرا رعایــت نکــردن  مراقبت هــای بهداشــتی را انجــام دهنــد زی
بهداشــت موجــب عفونــت ناحیــه خواهــد شــد. دبیــر شــورای 
ــن  ــذا در بی ــدن غ ــه داد: مان ــران ادام ــکان ای ــی دندانپزش عال
دندان هــا و همچنیــن ناحیــه کاشــت ایمپلنــت می توانــد 
ــادی  ــرد مشــکالت زی ــرای ف ــت محــل شــده و ب باعــث عفون

ــد.  را ایجــاد کن
وی در پایــان گفــت: مســواک زدن پــس از هــر وعــده غذایــی، 
اســتفاده از نــخ دنــدان و جرم گیــری به موقــع از جملــه مــوارد 

مهمــی هســتند کــه ایــن افــراد بایــد رعایــت کننــد.

متخصص پزشکی ورزشی عنوان کرد:

روشدرمانی»پیآرپی«برایدرمانمفاصلآسیب دیده
دبیر شورای عالی دندانپزشکان ایران:

مراقبتهایپسازکاشت»ایمپلنت«راجدیبگیرید!

خواص گیاه »شیرتیغک«
 گیــاه دارویــی شــیر تیغــک در مراتــع، کنــار زمین هــای 
ــت می شــود.  ــه طــور خــودرو یاف ــع ب کشــاورزی و مرات
ــب  ــاه در ط ــن گی ــیره ای ــرگ و ش ــه، ب ــاقه، ریش از س
ســنتی بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف نظیــر 
درمــان خونریــزی، یبوســت و ناهنجاری هــای دســتگاه 
گــوارش و همچنیــن تصفیــه و پاکســازی خون اســتفاده 
می شــود و به طــور موضعــی از لــه شــده آن جهــت 
ــورک اســتفاده می شــود.  ــا ک ــل ی ــا و دم ــان زخم ه درم
چق چقــه  نــام  بــا  را  ایــن گیــاه  زبــان کــردی  در 
کاســنی ها  خانــواده  بــه  متعلــق  و   می شناســند 

است.
همچنیــن ایــن گیــاه در کتــب طــب ســنتی بــا نام هــای 
مختلفــی نظیــر گل قاصــدک، کاســنی بــری، دندان شــیر 
و طرخشــقون عنــوان شــده اســت. در ادامــه ایــن مطلب 
تعــدادی از خــواص گیــاه شــیر تیغــک گــردآوری شــده 

اســت. 

 خواص شیر تیغک)طبیعت و خواص 
درمانی(

ــرد و  ــنتی س ــب س ــاس ط ــر اس ــاه ب ــن گی ــت ای طبیع
ــر  ــرد و ت ــد س ــی معتقدن ــه بعض ــت، البت ــک اس خش
ــک  ــیر تیغ ــاه ش ــی گی ــواص درمان ــی از خ ــت. برخ اس

شــامل مــوارد زیــر می شــود:
از دمکــرده ریشــه ایــن گیــاه بــرای تصفیــه و پاکســازی 

خــون در طــب ســنتی اســتفاده می شــود.
ــال  ــده اعم ــک، تنظیم کنن ــای شــیر تیغ ــرده برگ ه دمک

کبــد اســت و بــه ترشــح کیســه صفــرا کمــک می کنــد
ــرای  ــاه ب ــن گی ــای ای ــرده گل و برگ ه ــتفاده از دم ک اس

پاییــن آوردن کلســترول بــد خــون مفیــد اســت.
از مهم تریــن خــواص گیــاه شــیر تیغــک خاصیــت 

اســت. آن  بــودن  ضد ســرطانی 
ــاه  ــا جوشــانده ایــن گی نوشــیدن و شســتن چشــم ها ب

ــی می شــود. ــت بینای باعــث جــالی چشــم و تقوی
ــودن  ــت ادرارآور ب ــک خاصی ــیر تیغ ــاه ش ــواص گی از خ
آن اســت کــه باعــث افــزاش حجــم ادرار می شــود. 

ــرد  ــرای عملک ــیم ب ــود پتاس ــل وج ــه دلی ــن ب همچنی
کلیه هــا مفیــد بــوده، ضــد عفونــت ادراری و ضــد 
ــد  ــوادی مانن ــع م ــری مجــاری ادرار اســت و در دف باکت
کلســیم، اگــزاالت، اســید اوریــک و سیســتین بــه 
کلیه هــا کمــک می کند.اســتفاده از ایــن گیــاه بــرای 
بیمــاران دیابتــی مفیــد بــوده، بــه کاهــش قنــد خــون و 

تنظیــم آن کمــک می کنــد.
ضمــاد حاصــل از برگ هــای شــیر تیغــک جهــت درمــان 
جــوش و دمــل، جلوگیــری از خونریــزی و دنــدان درد و 
نیــز بــه دلیــل وجــود مــاده التکــس در درمــان زگیــل نیز 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــورت موضع ــه ص ــه ب ــرد دارد ک کارب

ــرد. ــرار می گی ق
 مضرات شیر تیغک 

ــوان  ــودن ایــن گیــاه بان ــه دلیــل خاصیــت قاعــده آور ب ب
حاملــه نبایــد از ایــن گیــاه اســتفاده کننــد، چــون امــکان 
دارد موجــب خونریــزی و ســقط جنیــن شــود. همچنیــن 
ــن  ــاه ممک ــن گی ــیره ای ــد از ش ــش از ح ــتفاده بی اس

اســت موجــب قولنــج معــده و درد روده شــود.

ــی  ــه بیماری های ــا اشــاره ب متخصــص پوســت ب
ــه ناخــن می شــود، گفــت:  کــه ســبب آســیب ب
شــکننده بــودن ناخــن می توانــد علــت میکروبــی 
و قارچــی داشــته باشــد و نیــاز بــه بررســی دارد. 
ــالمت  ــظ س ــورد حف ــعود داوودی، در م سیدمس
و اســتحکام ناخن هــا گفــت: قســمت عمــده 
ناخــن، از پروتئیــِن کراتین تشــکیل شــده اســت. 
ــل  ــن، عام ــته های کراتی ــن رش ــرار گرفت ــرز ق ط
ــن  ــه ناخ ــه صفح ــت. البت ــتحکام ناخن هاس اس
غیــر از کراتیــن، مقــداری آب و چربــی هــم دارد 
و اثــری از امــالح معدنــی مثــل کلســیم در ناخــن 

نیســت.
وی در شــبکه رادیویــی ســالمت دربــاره عواملــی 
ــر  ــا شــکنندگی ناخن هــا مؤث ــر ســالمت ی ــه ب ک

ــیب  ــر، آس ــل مهم ت ــه عوام ــت: از هم ــت، گف اس
فیزیکــی اســت. عوامــل خارجــی کــه بــه پوســت 
آســیب  هــم  ناخــن  بــه  می زنــد،  آســیب 

می زنــد. 
ــای  ــا حالل ه ــه ب ــرادی ک ــال، اف ــوان مث ــه عن ب
شــیمیایی ســرو کار دارنــد، افــرادی کــه بــه 
ــان وارد  ــه ناخن هایش ــه ب ــان ضرب ــت شغلش عل
کــه دســت  و خانم هــای خانــه دار  می شــود 
بــه آب و مــواد شــوینده می زننــد، مســتعد 

شــکنندگی ناخــن هســتند.
ــر  ــر اث ــه ب ــه داد: البت ــت ادام ــص پوس متخص
کســی  در  داخلــی،  بیماری هــای  بــه  ابتــال 
ــن  ــی در ناخ ــد، تغییرات ــته باش ــه داش ــه زمین ک
ــن،  ــش س ــا افزای ــن ب ــود؛  همچنی ــده می ش دی

تغییراتــی در پوســت و ناخــن اتفــاق می افتــد و 
می شــود. شــکننده  ناخن هــا 

ایــن متخصــص پوســت ، اختــالالت گــردش 
خــون را مهم تریــن مســئله مؤثــر در جنــس 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــرد: در اف ــان ک ــوان و بی ناخــن عن
ــن  ــتان و ناخ ــه انگش ــانی ب ــت خون رس ــر عل ه

ــت. ــی نیس ــن طبیع ــس ناخ ــد، جن ندارن
ایــن پرســش کــه چــرا  بــه  پاســخ  در  وی 
ــورت  ــدت ص ــن طوالنی م ــکالت ناخ ــان مش درم
می گیــرد، گفــت: زیــرا ناخــن رشــد کنــدی دارد. 
بــه عنــوان مثــال ناخن هــای دســت 3 میلی متــر 
موجــب  رشــد کنــد  ایــن  و  می کنــد  رشــد 
ــا  ــار ت ــی چه ــم ط ــن ه ــان ناخ ــود، درم می ش

ــد. ــول بکش ــاه ط ــش م ش
داوودی دربــاره تأثیــر رنــگ پوســت افــراد در 
تغییــر ناخــن آن هــا، تأکیــد کــرد: گاهــی تغییرات 

ــه  ــرادی ک ــاًل اف ــت؛ مث ــادی اس ــاًل ع ــن کام ناخ
رنــگ پوســت ســبزه یــا تیــره دارنــد، گاه نوارهــای 
ناخن هایشــان  روی  تیــره  و  ســفید رنگ 
ــوط  ــرات مرب ــن تغیی ــه ای ــود ک ــاهده می ش مش
بــه رنــگ پوســت افــراد اســت؛ امــا برخــی 
ــد،  ــده تیروئی ــالالت غ ــون اخت ــا همچ بیماری ه
بیمــاری قلبــی، بیمــاری ریــوی، بیمــاری کبــدی 
ــرات ناخــن می شــود. ــه تغیی ــوی منجــر ب و کلی

صفحــه  عمــده  قســمت  داد:  ادامــه  وی 
ــرفته  ــدی پیش ــاری کب ــه بیم ــرادی ک ــن اف ناخ
یــک  فقــط  و  می شــود  ســفیدرنگ  دارنــد، 
ــا  ــز ی ــوک ناخــن قرم ــک ن ــی نزدی حاشــیه هالل
کســی کــه  در  البتــه  می مانــد.  صورتی رنــگ 
ســالمت جســمی کامــل دارد، تغییــر در ناخــن 
نشــان دهنده بیمــاری داخلــی نیســت. ایــن 
ــکننده  ــه ش ــان اینک ــا بی ــت ب ــص پوس متخص

و  میکروبــی  علــت  می توانــد،  ناخــن  بــودن 
ــا  ــی قارچ ه ــت: برخ ــد، گف ــته باش ــی داش قارچ
بــه صــورت ساپروفیت)همزیســت( روی پوســت 
ــت  ــک باف ــن، ی ــه ناخ ــد. صفح ــی می کنن زندگ
ــد  ــرای رش ــی ب ــد کانون ــت و می توان ــرده اس م
ــارچ در  ــژه ق ــا باشــد؛ به وی ــا و قارچ ه میکروب ه
ناخــن پــا رشــد می کنــد و علــت آن ایــن اســت 
کــه پــا داخــل کفــش قــرار می گیــرد و رطوبــت و 
تعریــق در ایــن محیــط وجــود دارد کــه محیــط را 

ــد. ــتعد می کن ــارچ مس ــد ق ــرای رش ب
وی ادامــه داد: البتــه تشــخیص قطعــی بــا 
اگــر  و  می گیــرد  صــورت  آزمایــش  انجــام 
ــد  ــای جدی ــد، داروه ــارچ باش ــاری ق ــل بیم عام
ــود  ــاه داده می ش ــه م ــا س ــدت دو ت ــه م ــه ب ک
ــا داروی  ــه صــورت خوراکــی اســت، همــراه ب و ب

موضعــی مالیدنــی می توانــد مؤثــر باشــد.
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با خواب کالری بسوزانید
حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 

پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد.
 مادران باردار این سبزی را مصرف کنند

ــد و  ــک می کن ــن کم ــد جنی ــه رش ــج ب ــرف هوی مص
ــقط  ــی س ــی و حت ــای جنین ــش ناهنجاری ه در کاه
ــد آن را  ــاردار می توانن ــادران ب ــت. م ــر اس ــن مؤث جنی
ــل  ــیر می ــراه ش ــه هم ــج را ب ــا آب هوی ــی ی ــه تنهای ب

ــد. کنن
 با خواب کالری بسوزانید

خــواب ناکافــی موجــب ایجــاد تغییر در سوخت و ســاز 
نــرخ  ویــژه  به طــور  و  می شــود  شــما  بــدن 
ــوزی  ــتراحت و کالری س ــت اس ــاز در حال سوخت و س
ــد؛  ــرار می گیرن ــر ق ــی تحت تأثی ــده غذای ــس از وع پ
ــدار کل  ــتراحت مق ــت اس ــاز در حال ــرخ سوخت و س ن
ــت  ــول روز را در حال ــر ط ــه اگ ــت ک ــی اس کالری های
خوابیــده در تخت خــواب ســپری کنیــد، می ســوزانید. 
ــن  ــد، ای ــی نمی خوابی ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــی ک هنگام
مقــدار کاهــش می یابــد؛ پــس از یــک وعــده غذایــی، 
سوخت و ســاز بــدن افزایــش می یابــد و بــدن کالــری 

بیشــتری می ســوزاند.
 ارتقاء سالمت در زمان پیری

محققــان بــرای بهبــود وضعیــت ســالمت در دوره 
می دهنــد:             ارائــه  را  زیــر  پیشــنهاد  پنــج  پیــری 
۱. حداقــل 30 دقیقــه در روز تحــرک فیزیکــی داشــته 
باشــید. ۲. ورزش جــزو بخــش ثابــت و دائمــی 
زندگــی خــود کنیــد. 3. مقــدار زیــادی میــوه و 
ــی حــاوی  ــواد غذای ــد. ۴. م ســبزیجات مصــرف کنی
ــی اشباع شــده  ــی، چرب ــر کــم قندهــای افزودن مقادی
ــاوی  ــل ح ــالت کام ــد. ۵. غ ــتفاده کنی ــک اس و نم
ســبوس و پروتئین هــا و محصــوالت لبنــی کم چــرب 

ــد. ــاب کنی را انتخ
 خواص لیموترش

ــل از  ــو و عس ــربت آب لیم ــوان ش ــک لی ــیدن ی نوش
ــد.  ــگام ســرماخوردگی کــم می کن ــودرد هن شــدت گل
ــیرین و  ــا جوش ش ــردن دندان ه ــان ک ــرای درخش ب
آب لیمــو را بــا هــم مخلــوط کنیــد تــا خمیــری رقیــق 
بــه دســت آیــد، ســپس بــا یــک مســواک آن را روی 
ــید  ــته باش ــه داش ــط توج ــد. فق ــان بمالی دندان هایت
ــادی روی  ــرای مــدت زمــان زی ــد ب ایــن ترکیــب نبای
دندان هایتــان باقــی بمانــد و بعــد از یــک دقیقــه بایــد 

آن را شســت.
 بیماری که در زنان ۳ تا ۵ برابر مردان 

است
ــر مــردان  ــا ســه براب ــان دو ت شــیوع افســردگی در زن
ــردان  ــل م ــان در مقاب ــن اضطــراب زن اســت، همچنی
بیــن ســه تــا پنــج برابــر بیشــتر اســت. زنــان در برخی 
از بیماری هــای جســمی نیــز نســبت بــه مــردان 
ــان  ــال زن ــرای مث ــد. ب ــاعدتری دارن ــت نامس وضعی
بیــن یــک تــا دو درصــد بیشــتر از مــردان بــه دیابــت 
مبتــال می شــوند. همچنیــن میــزان شــیوع کمــردرد و 
آرتــروز در گــروه ســنی ۴0 تــا ۴۹ ســال در میــان زنــان 

ــر مــردان اســت. دو براب

تغذیه

رژیم غذایی موز صبح!
ــه عنــوان رژیــم آســاموز  رژیــم غذایــی مــوز صبــح کــه ب
ــن  ــز شــناخته می شــود، توســط زن و شــوهری در ژاپ نی
پایه  گــذاری شــده اســت، ایــن رژیــم شــما را بــه خــوردن 
ــیری  ــنگی و س ــطوح گرس ــد، از س ــویق می  کن ــوه تش می
ــل  ــب می ــاعت ۸ ش ــام را در س ــید و ش ــود آگاه باش خ
ــزان  ــا شــمارش می ــی ســخت ی ــد. برنامه هــای غذای کنی

ــدارد.  ــری در ایــن رژیــم وجــود ن کال
در ایــن رژیــم شــما می توانیــد بــه ســادگی وزن کــم کنیــد؛ 
ــار   ــری مصــرف می  کنیــد. در کن ــرا مقــدار کمتــری کال زی
ایــن نظریه  هــا، هیــچ مدرکــی دال بــر اثبــات مؤثــر واقــع 

شــدن ایــن رژیــم وجــود نــدارد.
 چه چیزی می  توانید و چه چیزی نمی  توانید 

بخورید
نســخه های مختلفــی از ایــن رژیــم وجــود دارد امــا 
ــه،  ــرای صبحان موضــوع همگــی آن هــا یکســان اســت. ب
را  اتــاق  دمــای  بــا  آبــی  و  می خوریــد  مــوز  شــما 
می نوشــید. مــوز بایــد خــام باشــد، هیــچ  گاه پختــه 
ــری را  ــوه  دیگ ــد می ــما می  توانی ــد. ش ــخ  زده نباش ــا ی ی
ــده  ــر وع ــوع در ه ــک ن ــط ی ــا فق ــد؛ ام ــن کنی جایگزی

غذایــی. 
ــور  ــه  ط ــما ب ــام ش ــار و ش ــی نه ــای غذای ــرای وعده ه ب
ــما  ــد ش ــم می  گوی ــن رژی ــد. ای ــذا می  خوری ــول غ معم
ــا  ــد؛ ام ــل کنی ــد را می ــه می  خواهی ــر آنچ ــد ه می  توانی
خــوردن غــذای ژاپنــی بــه ویــژه برنــج را بــرای نهــار توصیه 
ــوردن  ــه خ ــاز ب ــط مج ــر روز فق ــر ه ــد. در بعد از ظه می  کن
یــک میان وعــده هســتید کــه در ایــن میــان فقــط خــوردن 

شــیرینی مجــاز اســت.
ایــن رژیــم همچنیــن اجتنــاب از خــوردن لبنیــات و 

بســتنی را در اغلــب اوقــات توصیــه می  کنــد.
 سطح تالش: پایین

شــما نیــازی بــه تغییــر اساســی آنچــه می خوریــد 
ــما  ــد. ش ــی نداری ــای غذای ــزان وعده ه ــش می ــا کاه ی
ــاز  ــان آغ ــد و روی زم ــات را قطــع کنی ــد خــوردن لبنی بای

ــوید. ــز ش ــش متمرک ــیری خوی ــاس س احس
انعطاف  پذیــر  بســیار  برنامــه  ایــن  محدودیت هــا: 
اســت؛ امــا آنچــه در صبحانــه میــل می کنیــد را بــه 
خــوردن مــوز یــا نــوع دیگــری از میــوه محــدود می  کنــد.

پخت  وپــز و خریــد: شــما می  توانیــد مطابــق معمــول 
ــد. ــذا بخوری ــزل غ ــرون از من ــا بی ــرده ی ــپزی ک آش

مواد غذایی یا غذاهای بسته بندی شده: خیر.
جلسات حضوری: خیر.

ورزش: ایــن برنامــه روزانــه انجــام مقــداری پیــاده  روی را 
بــه شــما توصیــه می کنــد.

ــی  ــم غذای ــرای رژی ــی ب ــا اولویت های ــا محدودیت هــا ی آی
وجــود دارد؟

ــراد  ــواران و اف ــرای گیاه خ ــی ب ــدر کاف ــه ق ــه ب ــن برنام ای
انعطاف  پذیــر  غذایــی  رژیــم  محدودیت هــای  دارای 

ــت. اس
 نکته دیگری که باید بدانید

ــاز  ــم مــورد نی ــه: هیــچ غــذای خاصــی در ایــن رژی هزین
نیســت. حتــی ممکــن اســت شــما مقــداری پــول 

پس انــداز کنیــد زیــرا مــوز میــوه ای ارزان اســت.

زیبایی

ریزش موی فصلی 
هم زمــان بــا کوتــاه شــدن روز و دگرگونــی آب و هــوا در 
فصــل پاییــز بســیاری افــراد بــا مشــکالتی همچــون 
ریــزش مــوی ســر و حمله هــای آســم و آلــرژی 
ــن  ــردن ای ــرف ک ــرای برط ــه ب ــوند ک ــه می ش مواج

مشــکل ها راه حل هــای مؤثــری وجــود دارد. 
ــانه  ــود را ش ــای خ ــه مو ه ــی ک ــی زمان ــه تازگ ــر ب اگ
ــا  ــد ی ــو از دســت می دهی ــادی م ــدار زی ــد مق می کنی
ــرژی، خشــکی  دچــار تشــدید حمله هــای آســم و آل
و خــارش پوســت بــدن و حتــی دیــدن کابوس هــای 
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــکل ها ب ــن مش ــده اید، ای ــبانه ش ش

فصــل اســت.
ــرد  ــای س ــراد در فصل ه ــتر اف ــه بیش ــود آنک ــا وج ب
ــا  ــوند، ام ــالت می ش ــردگی و کس ــار افس ــال دچ س
ــر  ــی ب ــالمت روح ــر س ــزون ب ــوا اف ــی آب و ه دگرگون

ــذارد. ــر بگ ــد اث ــز می توان ــراد نی ــر اف ــم و ظاه جس
به تازگــی دانشــمندان ســوئدی در یــک پژوهــش کــه 
 )Dermatology( ــو ــت و م ــکی پوس ــه پزش در مجل
بــه چــاپ رســیده اســت بــا بررســی بــر روی ۸00 زن 
ــز  ــد بیشــتر ایــن افــراد در فصــل پایی ســالم دریافتن

ــزش مــوی ســر می شــوند. دچــار مشــکل ری
ــش  ــو را کاه ــزش م ــل ری ــی از دالی ــان یک کارشناس
ــوان  ــدن بان ــن D در ب ــود ویتامی ــور خورشــید و کمب ن
در فصــل پاییــز می داننــد. براســاس پژوهش هــا 
ویتامیــن D بــه شــدت بــر تقویــت مو هــا موثــر 
و کاهــش آن در بــدن ســبب ریــزش مــوی ســر 

می شــود.
از جملــه دیگــر دالیــل بــروز ریــزش مــوی ســر کمبــود 
آهــن و یــد موردنیــاز بــدن اســت کــه ســبب ریــزش 

مو هــا می شــود.
بــرای جلوگیــری از ریــزش مــوی ســر و تقویــت آن هــا 
ــت  ــرغ، گوش ــود م ــی خ ــم غذای ــد در رژی ــراد بای اف
ــل  ــای آجی ــرغ، دانه ه ــی، تخم م ــی، ماه ــدون چرب ب

و لوبیــا را قــرار دهنــد.
ــدس،  ــیر، ع ــازه، س ــبزی های ت ــوه و س ــرف می مص
ــان،  ــه کت ــویا، تخم ــه س ــیرین، دان ــیب زمینی ش س
تخمــه کــدو تنبــل و نوشــیدن آب بــه میــزان کافــی نیز 
در جلوگیــری از بــروز ریــزش مــوی ســر مؤثــر اســت.

ــا  ــاوره ب ــر مش ــوی س ــزش م ــداوم ری ــورت ت در ص
ــوی  ــزش م ــج ری ــای رای متخصــص، انجــام درمان ه
ــرف  ــی و مص ــای موضع ــتفاده از محلول ه ــر، اس س
ــر  ــد مؤث مکمل هــای خوراکــی حــاوی زینــک می توان

باشــد.
ریــزش مــوی ســر و بــروز چیــن و چــروک پوســتی 
ــس  ــش اعتماد به نف ــی، کاه ــبب ناراحت ــد س می توان
و آســیب بــه ســالمت روحــی افــراد شــود. بــه 
همیــن دلیــل کارشناســان بــه افــراد توصیــه می کننــد 
مراقبــت الزم را از پوســت و مــوی خــود انجــام دهنــد.

از جملــه دیگــر موادغذایــی مفیــد برای حفظ ســالمتی 
پوســت و مــو، خــوردن میان وعده هــای ســالم شــامل 
انجیــر، خرمــا، کشــمش، فرنــی، آب پرتقــال طبیعی و 
تــازه، تخم مــرغ، ماء الشــعیر، برنــج قهــوه ای و مــواد 

ــت. لبنی اس

کارشناس روانشناسی عمومی
رسول مهدی زادهگروه سالمت

ــه  ــش یافت ــروز کاه ــل ام ــی نس ــای بدن فعالیت ه
کــه علت هــای متفاوتــی دارد: اســتفاده از کامپیوتر، 
بــا  رفت وآمــد  و  طوالنی مــدت  نشســتن های 
ــه شــخصی و عمومــی، ســبب شــده  وســائل نقلی
اســت کــه افــراد دچــار اضافــه وزن شــوند. چاقــی 
در هــر ســنی مشــکالت خاصــی را ایجــاد می کنــد، 
متأســفانه نوجوانــان هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیســتند.
 تعریف چاقی

و  مشــاور  روان شــناس،  میرجهانیــان  نوشــین 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  دانشــگاه  مــدرس 
ــت از  ــارت اس ــی عب ــت: چاق ــن گف ــای وط کیمی
ــدن و  ــاز ب ــش از نی ــری بی ــرژی و کال ــت ان دریاف
ــی  ــی در نواح ــورت چرب ــه ص ــا ب ــتگی آن ه انباش
ــازو و  ــن، ران، ب ــکم، باس ــوص ش ــه خص ــدن ب ب
ــاق  ــی اتف ــان طوالن ــواًل در طــی زم ــه معم ســینه ک
ــرد را دچــار تحــوالت ظاهــری  ــدام ف ــد و ان می افت
ــا  ــن چربی ه ــد ای ــش از ح ــت بی ــد. انباش می کن
باعــث ایجــاد مشــکالتی در شــاخص های ســالمتی 
ماننــد: کیفیــت زندگــی، طــول عمــر، ســالمت 

ــر  جســمانی و روانــی می شــود، درحقیقــت بیش ت
بــه وســیله ترکیــب ســه مؤلفــه ورود کالــری، 
تحریــکات و حــرکات بدنی کــم و اســتعداد ژنتیکی 
در فــرد ایجــاد می شــود. هرچنــد در مــواردی وجــود 
ــا  ــواع داروه ــی، ان ــز بدن ــدد درون ری ــالالت غ اخت
و یــا مشــکالت روانــی ماننــد افســردگی و یــا 
ــر  ــل دیگ ــد عل ــز می توان ــی نی ــای عصب پرخوری ه
آن باشــد. بیمــاری چاقــی بــا افزایش شــیوع آن در 
کــودکان و نوجوانــان یکــی از عمده تریــن مشــکالت 
عمومــی قــرن بیســت ویکم شــناخته شــده اســت. 
گرچــه در قدیــم چاقــی بــه عنــوان ســنبل بــاروری 
و توانگــری محســوب می شــده؛ ولــی امــروزه 
بــه جرئــت می تــوان آن را یکــی از مشــکالت 
ــن  ــرد. ممک ــی ک ــروز تلق ــان ام ــل در جه قابل تأم
ــی  ــود حت ــی خ ــول زندگ ــا در ط ــه م ــت هم اس
ــدم  ــا ع ــه وزن و ی ــئله اضاف ــا مس ــار ب ــرای یک ب ب
ــه  ــیم و درمواجه ــده باش ــه ش ــی مواج ــات وزن ثب
بــا آن موفــق یــا ناموفــق عمــل کــرده باشــیم 
ــاالن  ــدازه بزرگس ــه ان ــاید ب ــه ش ــی ک ــی گروه ول
ــورد  ــی برخ ــه تنهای ــل ب ــن معض ــا ای ــد ب نمی توانن

ــتند. ــان هس ــودکان و نوجوان ــد ک کنن
میرجهانیــان در مــورد مشــکالت روحــی کــه چاقــی 

ایجــاد می کنــد ادامــه داد: عواقــب روحــی و روانــی 
ــه  ــد ب ــروه می توان ــن گ ــرای ای ــی ب ــی از چاق ناش
راحتــی روی آن هــا تأثیــر منفــی بگــذارد و آن هــا را 
در تنگنــای احساســی و شــرمندگی اجتماعــی قــرار 
دهــد. ایــن حالــت در نوجوانانــی کــه خودآگاهانــه 
ــری  ــده اند اث ــار ش ــودآگاه در دام آن گرفت ــا ناخ ی
چــاق  نوجوانــان  دارد.  ســنگین تر  و  عمیق تــر 
ــاس  ــر احس ــود بیش ت ــاالن خ ــه همس ــبت ب نس
ــی  ــی و نارضایت ــاالت غمگین ــته و ح ــی داش تنهای
ــد، جــدا  ــه زندگــی خــود دارن ــری نســبت ب بیش ت
از مشــکالت جســمی و بیماری هــای بدنــی کــه در 
ــال  ــد احتم ــر می کن ــرد را درگی ــه وزن ف ــی اضاف پ
ــد.  ــف می گردان ــز مضاع ــردگی را نی ــه افس ــال ب ابت
نوجوانــان گرفتــار بیش تــر در معــرض مقایســه 
مدرســه  و  خانــواده  محیــط  در  همســاالن  بــا 
قــرار می گیرنــد و عــدم کنتــرل ثبــات رفتــاری 
نشــان  از خــود  ایــن محیط هــا  در  بیش تــری 
می دهنــد، هم چنیــن دیــد متفــاوت دوســتان، 
مربیــان و شــاید والدیــن نیــز باعــث ایجــاد حــس 
ــود.  ــا می ش ــه در آن ه ــه ناعادالن ــض و مقایس تبعی
ــراد  ــن اف ــت ای ــده از برداش ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــی  ــد، چاق ــان می ده ــز نش ــان نی ــورد خودش در م

در پســران باعــث کاهــش روابــط بین فــردی و 
ارتباطــی می شــود و در دختــران باعــث پاییــن 
پذیــرش  و  خود ارزشــمندی  حــس  آمــدن 
درازمــدت  در  برداشــت ها  ایــن  می شــود، کــه 
ــان  ــرای نوجوان ــری ب ــج جبران ناپذی ــد نتای می توانن
ــن  ــده ای ــوارد ذکرش ــر م ــالوه ب ــند. ع ــته باش داش
گــروه ســنی بــا مشــکالت دیگــری از جملــه 
هیجانــی  اختــالالت  اعتماد به نفــس،  کاهــش 
مثــل تکانش گــری و خشــم، کاهــش عالقــه و 
ــکار  ــی اف ــی و حت ــاه و تنهای ــرژی، احســاس گن ان

خودکشــی و مــرگ نیــز مواجــه می شــوند.
ــردگی های  ــی و افس ــه چاق ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج  ب
ــر  ــر عوامــل ذکرشــده تحت تأثی اجتماعــی عــالوه ب
محیــط، فرهنــگ و جامعــه نیــز می باشــد بــه 
ــکالت  ــرل مش ــدم کنت ــت ع ــوان گف ــت می ت جرئ
فــردی زمینه ســاز درگیری هــای اجتماعــی فــرد 
نیــز خواهدشــد، بنابرایــن کنتــرل و پیگیــری فــردی 
ــالم  ــه ای س ــتن جامع ــرای داش ــی ب از دوران کودک

ضــروری اســت. 
باالبــردن ســطح اطالعــات و آگاهــی والدیــن و 
ــی  ــد راه نجات ــی می توان ــه خوب ــان ب ــی نوجوان حت
مطمئــن بــرای پیشــگیری و حتــی درمــان باشــد.

 نوجوانان آسیب پذیرترین 
گروه سنی هستند

ــئول  ــناس مس ــری کارش ــکینه جعف ــن س همچنی
ــتان  ــتی اس ــت بهداش ــه معاون ــود تغذی ــد بهب واح
اصفهــان دراین بــاره بــه کیمیــای وطــن گفــت: 
ــتند  ــنی هس ــروه س ــیب پذیرترین گ ــان آس نوجوان
ــی  ــارهای تبلیغات ــت فش ــو تح ــه از یک س ــرا ک چ
قــرار دارنــد و از ســوی دیگــر چــون در حــال رشــد و 
تکامــل هســتند بیشــتر از ســایر گروه هــای ســنی 
در معــرض خطــر عــوارض ایــن مــواد غذایــی قــرار 

می گیرنــد.
و  زندگــی کــودکان  بــر  زیــادی  تأثیــر  چاقــی 
ــا را در  ــه بیماری ه ــال ب ــر ابت ــان دارد و خط نوجوان
ــاق  ــان چ ــودکان و نوجوان ــد؛ ک ــش می ده او افزای
در معــرض بســیاری از عــوارض از جملــه افزایــش 
قندخــون، فشــار خــون و کلســترول خــون بــوده و 
نیــز خطــر اختــالل در تحمــل گلوکــز  نیــز افزایــش 
می  یابــد.در واقــع چاقــی یکــی از بیماری هــای 
ــت؛  ــالم اس ــی ناس ــبک زندگ ــی از س ــن ناش مزم
ــن  ــادل بی ــی و عدم تع ــث چاق ــادی باع ــل زی عوام
انــرژی مصرفــی و دریافتــی می شــود. امــروزه 
ــوه،  ــل می ــذی مث ــای ســالم و مغ ــان غذاه نوجوان
ســبزی و غــالت کامل)ســبوس دار( را کم تــر و 

و  فرآوری شــده  آمــاده، خوراکی هــای  غذاهــای 
ــا  ــن غذاه ــد. ای نوشــابه را بیشــتر مصــرف می کنن
دارای چربــی و کالــری باالیــی هســتند، ولــی 
ــج  ــت. رای ــم اس ــا ک ــذی در آن ه ــواد مغ ــایر م س
شــدن تماشــای تلویزیــون، بازی هــای کامپیوتــری 
ــث  ــان باع ــودکان و نوجوان ــن ک ــی در بی و ویدئوی
کاهــش تحــرک بدنــی در آن هــا شــده اســت. ایــن 
ــدم  ــث ع ــه باع ــن ک ــر ای ــالوه ب ــی ع ــبک زندگ س
تحــرک و کاهــش مصــرف انــرژی می شــود، بلکــه 
در این گونــه مواقــع، مصــرف خوراکی هــا و تنقــالت 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــری نی پرکال
از  افــزود:  نامطلــوب  جعفــری دربــاره عــادات 
جملــه عــادات نامطلــوب جــاری در شــیوه زندگــی 
کــودکان و نوجوانــان کشــورهای در حــال توســعه از 
جملــه جامعــه مــا، گرایــش بــه مصــرف غذاهــای 
فــوری یــا آمــاده از قبیــل انــواع ســاندویچ و 
پیتــزا می باشــد. ایــن عــادت، عــالوه بــر ایــن 
ــروه  ــن گ ــی ای ــالمتی فعل ــرای س ــدی ب ــه تهدی ک
در  را  مــا  می شــود، کشــور  تلقــی  آســیب پذیر 
معــرض خطــر همه گیــری بیماری هــای غیرواگیــر 
ــده قــرار داده اســت. مشــکل  در طــی دو دهــه آین
توســعه، بیش تــر  تغذیــه کشــورهای در حــال 
ــه  ــاده ب ــای آم ــه از غذاه ــد کورکوران ــی از تقلی ناش

ــت.  ــی اس ــبک غرب س

ــا  ــا ب ــد ام ــد پرطرفدارن ــر چن ــا ه ــه غذاه این گون
وجــود ظاهــر و طعــم جــذاب، نه تنهــا فاقــد ارزش 
ــرای  ــی ب ــوارض گوناگون ــه ع ــتند؛ بلک ــی هس غذای
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــد ک ــالمتی در بردارن س

ــر اشــاره داشــت: ــوارد زی م
۱.افزایــش احتمــال ابتــال بــه چاقــی و انــواع 

مزمــن بیماری هــای 
۲. افزایش احتمال ابتال به انواع سرطان ها

3. در رســتوران هایی کــه غذاهــای آمــاده ســرو 
می شــوند غالبــًا غذاهــا از پیــش آمــاده شــده 
ــه  ــوند، ب ــته می ش ــه داش ــرم نگ ــول روز گ و در ط
همیــن علــت احتمــال آلودگــی در آن هــا افزایــش 
ــی از  ــردن برخ ــرخ ک ــگام س ــه هن ــد.۴. ب می یاب
غذاهــای آمــاده، درجــه حــرارت بــه باالتــر از نقطــه 
جــوش می رســد، در چنیــن درجاتــی روغن هــا بــه 

ــود. ــل می ش ــرطان زا تبدی ــواد س م

،،
بیماری چاقی با افزایش شــیوع آن در 
کودکان و نوجوانان یکی از عمده ترین 
مشــکالت عمومی قرن بیســت ویکم 

شناخته شــده است. 
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صدیقه ایروانیگروه خانواده

قبــول كارى كــه در حــد توانايــى فرزنــد اســت: اينجــا 
مســئله مهــم ايــن اســت كــه در پذيــرش يــا عــدم 
پذيــرش كار، فرزنــد و توانايــى و اســتعدادش مــورد

توجــه قــرار گيــرد. مبــادا مــا از دو بــرادر يــك انتظــار 
ــور  ــه در ام ــدن ن ــه در درس خوان ــيم، ن ــته باش داش
ديگــر، ممكــن اســت فرزنــدى از اســتعداد اجتماعى

بيشــتر بــر خــوردار باشــد، توانايــى ارتباطى بيشــترى 
ــر، ممكــن  ــى كمت داشــته باشــد و ديگــرى از تواناي
اســت يكــى نمــرات درســى باالتــرى كســب کنــد و

ــرايط  ــه ش ــى ك ــر، در حال ــرات پايين ت ــرى نم ديگ
مــادى، خانوادگــى و... يكســان داشــته باشــند و اين 
امــرى طبيعــى خواهــد بــود؛ زيــرا يكــى از اســتعداد 
ــتعداد  ــرى از اس ــت و ديگ ــوردار اس ــترى برخ بيش
ــتعدادش  ــه اس ــوده ك ــرايطى ب ــى در ش ــر، يك كمت
شــكوفا شــده و ديگــرى در شــرايطى بــوده كــه 
اســتعدادش بــه شــكوفايى نرســيده اســت. بخــش 
عمــده ايــن امــر مربــوط بــه والديــن اســت؛ شــرايط 
ــودن آن هــا  ــه ب ــه و بى تجرب ــن، تجرب اخالقــى والدي
در امــر تربيــت فرزنــد، دانايــى و نادانــى آن هــا 
در نيازهــاى كــودک، فرصــت و اختصــاص زمــان 
مناســب بــه ارتبــاط بــا فرزنــد و يــا كمبــود فرصــت 
ــک از  ــر ی ــاط و ... . ه ــراى ارتب ــب ب ــان مناس و زم
ــا  ــد م ــى فرزن ــروز تواناي ــد در ب ــوارد مى توان ــن م اي
ــا  ــد م ــر  فرزن ــال اگ ــر ح ــود. در ه ــع ش ــر واق مؤث
ــش  ــوه و قدرت ــى و اســتعداد و ق ــا تواناي مناســب ب
كارى را انجــام داد بايــد از او پذيرفــت و اگــر كمتــر 
ــه چــرا  ــى نمــود ك ــد علت ياب ــرد باي ــى كار ك از تواناي
از توانایــی اش اســتفاده نكــرده، چــه مانعــى بــر ســر 
ــع و برطــرف  ــا شناســايى مان ــوده اســت و ب راه او ب
كــردن آن، امــكان اســتفاده كامــل از توانايــى را بــراى 

ــم آورد. او فراه
 اصل نهم: كار طاقت فرسا از او نخواستن 
كار ســنگين از كــودک خواســتن باعــث مى شــود كــه 
او نســبت بــه خــود و توانايــى خــود مأيــوس شــود، 
ــده  ــته ش ــه از او خواس ــد آنچ ــر مى كن ــرا او فك زي
اســت را بايــد بتوانــد انجــام دهــد و عــدم موفقيــت 
موجــب تحقيــر و شكســت شــخصيت او خواهد شــد 
و ايــن تحقيــر زمينه هــاى عــدم شــكوفايى اســتعداد 
ــب  ــد مراق ــن باي ــت. والدي ــد داش ــر خواه او را در ب
باشــند كارهايــى را بــه فرزندشــان محــول كننــد كــه 
در حــد توانايــى آن هــا باشــد و در جريــان انجــام كار 
نيــز آن هــا را يــارى كننــد و بــراى انجــام صحيــح كار 
ــا موفقيــت آن هــا  ــد خــود را راهنمايــى کننــد ت فرزن
امــكان رشــد و بــروز اســتعداد و توانایی هــاى فرزنــد 

را باعــث شــود.
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حکمت های امیر

حاالت و دالالت!
کــه  می دهــد  نشــان  محققــان  برآوردهــای 
توســط  مــا  ارتباطــات  درصــد   ۹۳ از  بیــش 
ــا در  ــوند و تنه ــل می ش ــان منتق ــارات بدنیم اش
 حــدود ۷ درصــد آن هــا توســط گفتــار و کالم

است. 
زبــان بــدن یــا همــان »َتن گفتــار« شــامل همــه 
حــاالت و حــرکات اجــزای مختلــف بــدن انســان 
بــدون کالم منتقــل  را  پیام هایــی  اســت کــه 
می کننــد، در حکمــت شــماره ۲۶ نهج البالغــه 
ــَر  ــْيئًا ِإالَّ َظَه ــٌد َش ــَر َأَح ــا َأْضَم ــت: »َم ــده اس آم
ــى   ــِه؛ كس ــاِت َوْجِه ــانِِه َو َصَفَح ــاِت لَِس ــى َفَلَت ِف
چيــزى را در دل پنهــان نكــرد جــز آن كــه در 
ــكار  ــارش، آش ــگ رخس ــان و رن ــاى زب لغزش ه

ــت.« ــد گش خواه
ــَت ( اســت،  ــة: ج َفَلَتــات: اســم مــّرة از ) َفَل َفْلَت
شــده  انجــام  ُسســت  كــه  نااســتوار  كارى 
ــًة«: آن مــرد ناگهــان  ــُل َفْلَت ــَرَج الرَُّج باشــد؛ »َخ
و  الــَكالم:  لغزش هــا  َفَلَتــاُت  خــارج شــد؛  

ســخن ناهنجاری هــاى 
برآوردهــای محققــان نشــان می دهــد کــه بیــش 
از ۹۳ درصــد ارتباطــات مــا توســط اشــارات 
ــدود ۷  ــا در ح ــوند و تنه ــل می ش ــان منتق بدنیم

ــت.  ــار و کالم اس ــط گفت ــا توس ــد آن ه درص
زبــان بــدن یــا همــان »َتــن گفتــار« شــامل همــه 
حــاالت و حــرکات اجــزای مختلــف بــدن انســان 
بــدون کالم منتقــل  را  پیام هایــی  اســت کــه 
آن  فرســتنده  پیام هایــی کــه گاه  می نماینــد، 
ــا از  ــدارد؛ ام ــا ن ــای آن ه ــه افش ــم ب ــی ه تمایل
خــالل حــاالت چهــره و ژســت های او آشــکار 

می شــوند. 
خصوصــًا چهــره انســان می توانــد بیــش از ۲۰۰۰۰ 
حالــت مختلــف را ایجــاد کنــد و پیام هایــی 
ــتگی،  ــم، خس ــون خش ــی چ ــن حالت های متضم
آرامــش، گیجــی، بی اعتمــادی، شــور و اشــتیاق، 

ــد.   غــم، خوشــی و.... را منتقــل کن
ــق  ــتی مناط ــروق پوس ــه: »ع ــود ک ــه می ش  گفت
خاصــی از بــدن، به ویــژه جایگاه هــای ســر و 
صــورت، دربرگیرنــدٔه لب هــا، بینــی، گــوش و 
ــی  ــش فوقان ــانه ها و بخ ــردن، ش ــور گ همین ط
قفســه ســینه، توســط مراکــز باالتــر مغــزی تنظیم 
می شــوند و مــردم در زمــان تصمیم گیــری و 
ــه  ــه ب ــی ک ــاالی خون ــل حجــم ب ــه دلی ــز، ب تمرک
ــار  ــد، دچ ــدا می کنن ــان پی ــا جری ــن جایگاه ه ای

خــارش می شــوند. 
خمیازه کشــیدن یــا ســرفٔه وانمــودی نیــز در 
ــود  ــا وج ــانی ی ــش اکسیژن رس ــه کاه ــخ ب پاس
مغــزی  جایگاه هــای  خون رســانی  در  مانــع 
اســت کــه موجــب کاهــش آمادگــی پاســخ 
هیجانــی مــا می شــود. اعصــاب ســمپاتیک، 
خــود به تنهایــی شــریانچه های آوران و وابــران 
در  سرخ شــدن  و  می کنــد  عصب گیــری  را 
ــی  ــه دســتپاچگی و خشــم، رنگ پریدگ پاســخ ب
ــب  ــه ترتی ــراب ب ــا اضط ــرس ی ــه ت ــخ ب در پاس
رشــته های  تحریــک  و  وقفــه  از  مثال هایــی 
ــر  ــق درگی ــه مناط ــالی ب ــمپاتیک ارس ــی س عصب
ــک  ــی در ی ــتند. از طرف ــا هس ــن جایگاه ه ــا ای ب
گفت وشــنود و در شــرایطی کــه از نظــر هیجانــی، 
بــه تمرکــز باالیــی نیــاز هســت، »نوراپی نفریــن« 
بــا  کســی،  اگــر  به ویــژه  می شــود،  ترشــح 
ــه  ــبت ب ــی نس ــا اتهام ــادی ی ــش های انتق پرس

ــود.« ــه ش ــود مواج خ
اضافــه بــر ایــن مــوارد ُتــن گفتارهــا و پیام هایــی 
ــه  ــا نهفت ــدای م ــن ص ــن و ت ــه در لح ــت ک اس
اســت. نشــانه هایی کــه هیجــان یــا آرامــش 
ــان  ــی نش ــه خوب ــم و ... را ب ــا خش ــرس ی ــا ت ی
می دهنــد و پنهــان کردنشــان بســیار ســخت 

ــت.  اس
ویژگی هــای  می تــوان  امــروزه  حتــی 
نویســندگان  نوشــته  و  متــن  منحصر به فــرد 
ــوان  ــه بت ــوی ک ــه نح ــرد ب ــتخراج ک ــز اس را نی
ــد ســطر نوشــته او  نویســنده متــن را از روی چن
کــه در هــر مــوردی بنویســد تشــخیص داد و 
ــا در پشــت حــاالت  ــه م ــن نیســت جــز آن ک ای
ــود  ــته های خ ــا نوش ــار و ی ــن گفت ــا لح ــره ی چه
ــر  ــی و تعبی ــل بازیاب ــم قاب ــن عالئ ــم و ای پنهانی
ــص  ــک متخص ــخنان ی ــا س ــیرند، این ه و تفس
پتــرن ریکاگنیشــن یــا ویــس ریکاگنیشــن 
ــک و..  ــای ژنتی ــتفاده از الگوریتم ه ــا اس ــه ب ک
ــا  ــف فیچره ــه کش ــر ب ــتفاده از کامپیوت ــا اس و ب
شناســایی  و  دســته بندی  و  مشــخصه ها  و 
ــردی  ــه ســخن ف ــردازد نیســت؛ بلک ــا می پ آن ه
اســت کــه  قریــب هــزار و چهارصــد ســال پیــش 
ــک  ــت ی ــکافانه و در قام ــق و موش ــن دقی چنی
و  رفتارشناســی  بــه  ریزبیــن  انسان شــناس 
روان شناســی عمیــق و علمــی انســان می پــردازد 
ــچ حــس  ــا در محضــر او هی ــه م ــه ای ک ــه گون ب
کهنگــی و تعلــق بــه چهــارده قــرن قبــل، آن هــم 
در جغرافیــای عربســتان آن روزگار نمی کنیــم؛ 
معتبرتریــن  از  یکــی  کالس  ســر  در  گویــی 
ــی و  ــته باش ــا نشس ــن روزه ــگاه های همی دانش
ــق و علمــی گــوش بدهــی!از  ــه ای عمی ــه نظری ب
ســویی شــاید علــت صــدور ایــن کلمــات و 
بــاز کــردن ایــن صفحــه علمــی از حــاالت و 
داللت هــای ثانــوی کلمــات؛ حضــور نفــاق و 
ــه آن  ــه در جامع ــی باشــد ک ــان کاری منافقان پنه
روز و در پیرامــون او حضــور داشــته اند؛ ســخنانی 
ــری  ــز دیگ ــان چی ــه در دل هایش ــد ک می گفته ان
ــه  ــخنان ب ــن س ــا ای ــام)ع( ب ــت و ام ــوده اس ب
آن هــا نشــان می دهــد کــه از دیــد او ایــن نیــات 
ــن  ــت و او از ورای ای ــا دور نیس ــان کردن ه و پنه
لغزش هــا و حالت هــا، دست شــان را خوانــده 

ــت. اس
به قول شیخ بهایی:

آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست

حال متکلم از کالمش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست. 

)شیخ بهایی(

گردشگری
رئیس سازمان میراث فرهنگی در 

بازگشت از سفر به ترکیه خبر داد:
سرمایه گذاران و تورگردانان 

ترکیه ای تا دو ماه دیگر به ایران 
می آیند

ــه  ــدو ورود ب ــی در ب ــازمان میراث فرهنگ ــس س رئی
ایــران در نخســتین ســاعات دیــروز ۲8 مهــر ۹۶ 
ــرد. ــریح ک ــه را تش ــه ترکی ــفرش ب ــتاوردهای س دس

ــاه  ــا دو م ــه ای ت ــان ترکی ــرمایه گذاران و تورگردان س
ــد. ــران می آین ــه ای ــر ب دیگ

و  رئیس جمهــوری  معــاون  مونســان  علی اصغــر 
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
و گردشــگری گفــت: »پیــرو ســفر رجــب طیــب 
اردوغــان رئیس جمهــوری افغانســتان بــه ایــران 
قــرار شــد کــه اســحاق جهانگیــری معــاون اول 
رئیس جمهــوری نیــز ســفری بــه ترکیــه داشــته 
ــرار  ــورد بررســی ق ــه م ــات دوجانب ــا موضوع باشــد ت

ــرد.« بگی
او افــزود: »در ایــن ســفر کــه عبــاس آخونــدی 
شــریعتمداری  محمــد  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
ــاون  ــده، مع ــارت و بن ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
اول رئیس جمهــوری را همراهــی کردیــم در همــه 
ــژه  ــد. به وی ــرح ش ــی مط ــای خوب ــا بحث ه حوزه ه
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  حــوزه  ســه  در 
ــی  ــرای موضوعات ــی ب ــه ای اجرای ــگری برنام گردش
کــه پیش تــر بــا وزیــر فرهنــگ و گردشــگری ترکیــه 
ــیاری از  ــرای بس ــن و ب ــم تعیی ــرده بودی ــرح ک مط

ــد.« ــخص ش ــخ مش ــا تاری رویداده
ــر  ــه پیش ت ــان اینک ــا بی ــوری ب ــاون رئیس جمه مع
بیــن ایــران و ترکیــه تفاهم نامه هــا و توافق هــای 
بســیاری زیــادی بــه امضــا رســیده بــود؛ اما بســیاری 
از آن هــا اجرایــی نشــده بودنــد خاطرنشــان کــرد: »در 
ــه  ــگری ترکی ــگ و گردش ــر فرهن ــفر از وزی ــن س ای
پیشــین  تفاهم نامه هــای  درخواســت کــردم کــه 
ــه  ــتن تفاهم نام ــا نوش ــط ب ــرا فق ــم؛ زی ــرا کنی را اج
ــرای  ــرو آن ب ــرد و پی ــل ک ــئله ای را ح ــوان مس نمی ت
موضوعــات مختلفــی کــه پیش تــر مطــرح شــده بــود 

برنامه ریــزی کردیــم.«
ــران  ــن ای ــی بی ــای ترکیب ــزاری توره ــزود: »برگ او اف
و ترکیــه یکــی از موضوعاتــی بــود کــه در ایــن ســفر 
ــه  ــا دو هفت ــد ت ــرار ش ــد، ق ــت ش ــاره آن صحب درب
ــد و  ــفر کن ــه س ــه ترکی ــران ب ــی ای ــه فن ــده کمیت آین
ســایر برنامه ریزی هــا مربــوط بــه برگــزاری ایــن 
تورهــا را انجــام دهــد. همچنیــن بــرای اجــرای هفتــه 
فرهنگــی در ترکیــه از ســوی ایــران و برعکــس، تاریــخ 

ــد.« ــخص ش مش
 سفر سرمایه گذاران و تورگردانان ترکیه ای 

به ایران طی دو هفته آینده
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
ــل  ــاخت 1۰ هت ــث س ــه داد: »بح ــگری ادام و گردش
از  ترکیــه ای  ســرمایه گذاران  ســوی  از  ایــران  در 
دیگــر مســائلی بــود کــه در ایــن ســفر مــورد بررســی 
ــده  ــاه آین ــی دو م ــه ط ــد ک ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ق
ســفری  ترکیــه ای  تورگردانــان  و  ســرمایه گذاران 
ــا و  ــم ظرفیت ه ــا بتوانی ــند ت ــته باش ــران داش ــه ای ب
ــا  ــه  آن ه ــران را ب ــرمایه گذاری در ای ــای س فرصت ه

ــم.« ــی کنی معرف

کویرها در کرمان دسته بندی 
می شوند

بازرگانــی  اتــاق  رییــس کمیســیون گردشــگری 
اســتان  از مشــکالت گردشــگری  یکــی  کرمــان 
کرمــان را عــدم شــناخت مــردم ایــران از جاذبه هــای 

گردشــگری اســتان دانســت.
ــن  ــرد: دو دور مارات ــار ک ــی« اظه ــدی سیاوش  »مه
در کویــر کرمــان برگــزار شــد کــه افــراد سرشناســی 
در آن هــا شــرکت کردنــد و ایــن امــر ســبب معرفــی 

کویــر کرمــان شــد.
ــتان  ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــزود: جش وی اف
برگــزار شــد کــه باعــث جلــب توجــه عکاســان 
ــد،   ــان ش ــتان کرم ــگری اس ــای گردش ــه جاذبه ه ب
ضمــن آن کــه ایــن نمایشــگاه در پنــج شــهر دیگــر 

ــد.  ــر ش ــز دای ــور نی کش
رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی کرمان 
بــه برگــزاری مســابقات پاراگالیــدر و کایــت در کویــر 
اشــاره کــرد و افــزود: حاصــل ایــن مســابقات ایــن 
بــود کــه ایــن منطقــه بــه عنــوان یکــی از مکان هــای 
ــه مســابقات معرفــی شــود،  ــرای این گون مناســب ب
ــز  ــگری نی ــتارت آپ گردش ــابقات اس ــن مس همچنی
ــور  ــر کش ــف از سراس ــای مختل ــرکت گروه ه ــا ش ب
ــدام  ــه اق ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی انجــام شــد. وی ب
دیگــر در خصــوص گردشــگری برگــزاری نمایشــگاه 
گردشــگری فرهنــگ بومــی و صنایع دســتی کرمــان 
ــای  ــران آژانس ه ــد مدی ــرد: بازدی ــح ک ــود، تصری ب
ــش  ــبب افزای ــز س ــتان نی ــور از اس ــگری کش گردش

ورود تورهــا بــه کرمــان شــد.
بحث هــای  از  یکــی  کــرد:  عنــوان  سیاوشــی   
مطرح شــده در کمیســیون، دعــوت از مســئولین 
مؤثــر در گردشــگری بــود، همچنیــن کمیســیون 
آینــده جلســه  نیــز هفتــه  اقتصــادی مجلــس 
ــا ســازمان میراث فرهنگــی در خصــوص  مشــترکی ب
ــه در  ــرد ک ــد ک ــزار خواهن ــگری برگ ــائل گردش مس
همیــن راســتا مشــاور شــهرداری کرمــان، کمیســیون 
گردشــگری و اصنــاف در جهــت توســعه گردشــگری 
کمیســیون  رئیــس  شــد.   تشــکیل  کرمــان 
ــان از تقســیم بندی  ــی کرم ــاق بازرگان گردشــگری ات
کویــر بــه ســه منطقــه ســبز، زرد و نارنجــی ســخن 
بــه میــان آورد و گفــت: مناطــق ســبز بــه طــور کامــل 
مشــخص شــده اســت و گردشــگران بــه راحتــی در 
ایــن منطقــه کویــر می تواننــد ســفر کننــد، همچنیــن 
در کنــار ایــن مــوارد، دوره هــای آموزشــی بــا اداره کل 
ــه شــامل ۳۰  ــزار شــد ک ــان برگ میراث فرهنگــی کرم
دوره آموزشــی بــرای بخش هــای مختلــف از جملــه 

ــود. ــا ب ــنل هتل ه ــی و پرس ــدگان تاکس رانن

رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: دیــن 
ــادات،  ــر اعتق ــه عنص ــب از س ــالم مرک اس
اعمــال و اخالقیــات اســت؛ کســی کــه 
ایــن عناصــر را دقیقــًا شناســایی کنــد، 
امــا  می پذیــرد،  را  اســالم  بی درنــگ 
افــرادی کــه بــا وجــود شــناخت قلبــی 
نســبت بــه مبانــی اســالم نــاب، از پذیــرش 
ــرض  ــه م ــد، لحظه به لحظ ــراض دارن آن اع

قلبشــان فزونــی می یابــد.
ــری در  ــین مظاه ــت هللا حس ــرت آی  حض
جلســه تفســیر قــرآن صبــح امــروز کــه در 
ــی  ــان ج ــن)ع( خیاب ــجد امیرالمؤمنی مس
ــر  ــار و مض ــه ض ــت: فرق ــد، گف ــزار ش برگ
بهائیــت بــا شــبهه وارد کــردن بــه تعبدیــات، 

ــت. ــه اس ــرفت در جامع ــال پیش در ح
وی در ادامــه تفســیر ســوره بقــره، آیــه 
»ِإنَّ  می فرمایــد:  کــه  صد و پنجاه و نهــم 
َنــاِت َو  ِذیــَن َیکُْتُمــوَن َمــا َأْنَزْلَنــا ِمــَن اْلَبیِّ الَّ
ــی  ــاِس ِف ــاُه لِلنَّ نَّ ــا َبیَّ ــِد َم ــْن َبْع ــَدى ِم اْلُه
ــُم  ــُه َو َیْلَعُنُه ــُم اللَّ ــَک َیْلَعُنُه ــاِب ُأوَلِئ اْلِکَت
الالِعُنــوَن« افــزود: افــرادی کــه حــق را 
کتمــان می کننــد، مــورد لعنــت همــه اهــل 

عالــم اعــم از خداونــد، مالئکــه و عالــم 
ــانی  ــا کس ــوند، این ه ــع می ش ــتی واق هس
هســتند کــه بــرای رســیدن بــه لذائــذ 
ــد. ــان می کنن ــی را کتم ــور یقین ــوی ام دنی

حضــرت آیــت هللا مظاهــری بــا بیــان اینکــه 
دیــن اســالم یــک دیــن حقیقــی اســت و 
ــده  ــت ش ــش ثاب ــد، بودن ــب خداون از جان
ــراز کــرد: دیــن اســالم مرکــب از  اســت، اب
ســه عنصــر اعتقــادات، اعمــال و اخالقیــات 
ــًا  ــر را دقیق ــن عناص ــه ای ــی ک ــت، کس اس
را  اســالم  بی درنــگ  کنــد،  شناســایی 
ــود  ــا وج ــه ب ــرادی ک ــی اف ــرد، ول می پذی
شــناخت قلبــی نســبت بــه مبانــی اســالم 
دارنــد،  اعــراض  آن  پذیــرش  از  نــاب، 
لحظه به لحظــه مــرض قلبشــان فزونــی 

بــد. می یا
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان اظهــار 
کــرد: برخــی بــا وجــود ایــن کــه می داننــد 
امامــت و والیــت مایــه اکمــال دیــن اســت 
ــن  ــرای ای ــر دلیــل قاطعــی ب و واقعــه غدی
مســئله اســت، می گوینــد پیامبــر)ص( 
ــان  ــت مســلمانان را ســه روز در بیاب جمعی

بی آب و علــف نــگاه داشــتند بــرای ایــن کــه 
از آن هــا بیعــت بگیرنــد، همانگونــه کــه مــن 
را دوســت داریــد، علــی)ع( را نیــز دوســت 

داشــته باشــید.
ــان  ــه خاطرنش ــوزه علمی ــالق ح ــتاد اخ اس
ــن  ــام اصــول دی ــن مســئله در تم ــرد: ای ک
جریــان دارد. برخــی از اهــل تســنن معتقــد 
هســتند همــه انســان ها مجبــور بــه عملــی 
هســتند کــه مرتکــب می شــوند؛ ایــن بیــان 

ــد. ــات و عقــل جــور در نمی آی ــا آی ب
وی بــا بیــان اینکــه برخــی لجاجــت درونــی 
ــان ها  ــی از انس ــرد: برخ ــن ک ــد، تبیی دارن
بلکــه  نمی کننــد؛  انــکار  را  دیــن  همــه 
ــر  ــن را منک ــه دی ــول پنج گان ــی از اص برخ

می شــوند.
تصریــح  مظاهــری  آیــت هللا  حضــرت 
ــکار، انــکار  کــرد: مرتبــه ســوم از مراتــب ان
جزئیــات دیــن اســت؛ در دیــن اســالم 
ــبت  ــی نس ــه برخ ــود دارد ک ــی وج تعبدیات
ــاًل مــی  ــد و مث ــه آن هــا اشــکال می گیرن ب
ــه  ــم و ب گوینــد حاضــر نیســتم نمــاز بخوان
ــه  ــی ک ــم؛ در صورت ــش ورزش می کن جای

هــر عقــر ســلیمی درک می کنــد نمــاز 
بــرای ایجــاد ارتبــاط مؤثــر بیــن مخلــوق و 
خالــق اســت و فلســفه حــرکات عبــادی در 
نمــاز بــرای ایجــاد تحــرک در بــدن نیســت؛ 
ــا از  ــه م ــری دارد ک ــفه عمیق ت ــه فلس بلک
ــا بی اطــالع هســتیم.  بیشــتر فلســفه آن ه
ــخ  ــان در پاس ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
ــه کســانی کــه خمــس و زکات پرداخــت  ب
ــرای  نمی کننــد و می گوینــد مــا خودمــان ب
ــم  ــالش کرده ای ــول ت ــت آوردن پ ــه دس ب
و حاضــر نیســتیم پولمــان را بــا افــراد 
ــون  ــراز کــرد: قان فقیــر شــریک بشــویم، اب
اســت،  جامعــه  یــک  الزمــه  مواســات 
زکات  و  خمــس  پرداخــت  به واســطه 
اســت کــه جامعــه یک دســت می شــود 
ــی  ــد؛ آن های ــدا می کن ــات پی ــر نج و از فق
ــا  ــد ب ــت نمی کنن ــان را پرداخ ــه خمسش ک

وجــود اینکــه ایــن مســائل را می داننــد 
کتمــان حــق می کننــد.

ــا  ــان ب ــه در پای اســتاد اخــالق حــوزه علمی
ــت  ــر بهائی ــار و مض ــه ض ــه فرق ــان اینک بی
ــات  ــه تعبدی ــردن ب ــبهه وارد ک ــال ش در ح
ــن  ــرد: ای ــریح ک ــت، تش ــالم اس ــن اس دی
فرقــه ضــار و مضــر بهائیــت مســلمانان 
ــردن  ــبهه وارد ک ــطه ش ــه واس ــادی را ب زی
ــرده اســت،  ــات، از اســالم زده ک ــه تعبدی ب
ــان  ــک انس ــه ی ــه ضال ــن فرق ــس ای رئی
ــت  ــای نیاب ــد از ادع ــه بع ــوده ک ــه ب دیوان
ــه  ــرد ک ــا ک ــج(، ادع ــام عصر)ع ــرای ام ب
ــت  ــپس گف ــت و س ــج( اس ــام زمان)ع ام
مــن خــود خــدا هســتم؛ اگــر در حــال 
حاضــر بهائیــت در جامعــه پیشــرفت کــرده 
اســت بــه خاطــر همیــن شــبهه وارد کــردن 

ــت. هاس

آیت هللا مظاهری:

کسی که اسالم ناب را بشناسد 
بی درنگ مسلمان می شود

مدیــر پایــگاه ثبــت جهانــی مســجد جامــع 
کــف  ســنگ فرش  مرمــت  گفــت:  اصفهــان 
مســجد جامــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر هــزار 
میلیــون ریــال در دســتور کار پایــگاه قــرار گرفتــه 
و در حــال حاضــر ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــه  ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــته اس داش
نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان اصفهــان، حســین یزدانمهــر دربــاره مرمت 
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــان اظه ــع اصفه ــجد جام مس
حاضــر 5 طــرح مرمتــی در ایــن مجموعــه جهانــی 
در حــال اجــرا اســت، یکــی از پروژه هــای مرمتــی 
ــی مرمــت ســنگ فرش های  ــه جهان ــن مجموع ای
ــی  ــت حفاظت ــه از اهمی ــوده ک ــزی ب ــاط مرک حی

ســال های  در  و  اســت  برخــوردار  بیشــتری 
ــنگ فرش  ــه س ــکالتی ک ــل مش ــه دلی ــته ب گذش
کــف حیــاط بــه لحــاظ هدایــت آب هــای ســطحی 
ــی و  ــع غرب ــرای  ضل داشــته اســت، مشــکالتی ب

ــود. ــرده ب ــاد ک ــجد ایج ــمالی مس ش
وی افــزود: بــه همیــن جهــت مرمــت ســنگ فرش 
ــال  ــون ری ــزار میلی ــر ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــف ب ک
ــل  ــه دلی ــت و ب ــرار گرف ــگاه ق ــتور کار پای در دس
فصــل ابــالغ اعتبــارات ملــی و بــا در نظــر گرفتــن 
وضعیــت اقلیمــی اصفهــان، در فصــول تابســتان و 

پاییــز امــکان اجــرای فعالیــت فراهــم  شــد.
مدیــر پایــگاه ثبــت جهانــی مســجد جامــع 
اصفهــان تصریــح کــرد: کارگاه مرمــت ســنگ فرش 

کــف، همــواره بــه صــورت حصــاری بــه مســاحت 
ــه  ــش رفت ــه گام پی ــع گام ب ــر مرب ــدود 8۰ مت ح
ــرای  ــت ب ــن مزاحم اســت و ســعی شــده کمتری
گردشــگران بــه لحــاظ بصــری، صوتــی و امنیتــی 
ایجــاد شــود، بــه طــوری کــه در حــال حاضــر ۷۰ 
ــته  ــی داش ــرفت فیزیک ــرح پیش ــن ط ــد ای درص

اســت.
ایــن  در ادامــه درخشــان فر کارشــناس فنــی 
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب ــوان کــرد: ب ــز عن ــگاه نی پای
یکــی از خبرگزاری هــا عکســی مبنــی بــر بــه 
ــده،  ــر ش ــی منتش ــن کارگاه مرمت ــی ای هم ریختگ
الزم بــه ذکــر اســت، در زمــان گرفتــن ایــن عکس، 
بــاد شــدید در اصفهــان در روزهــای ۲4 و ۲5 مهــر 

مــاه شــروع بــه وزیــدن کــرده و بــرای جلوگیــری 
از ایجــاد مخاطــرات ایمنــی بــرای گردشــگران بــه 
ــردن  ــاز ک ــف کار و ب ــتور توق ــروژه دس ــری پ مج
ــس  ــه پ ــد و بالفاصل ــار داده ش ــای حص پارچه ه
ــاد،  ــت جــوی و کاهــش وزش ب ــت وضعی از تثبی
حصــار بــه حالــت اولیه بازگشــت. وی خاطرنشــان 
ــرقی  ــع ش ــرش ضل ــف ف ــت ک ــروژه مرم ــرد: پ ک
ــاه  ــک م ــر ی ــا حداکث ــاط ت ــوب شــرقی حی و جن
آینــده بــه اتمــام می رسد.کارشــناس فنــی پایــگاه 
ــه  ــان در ادام ــع اصفه ــی مســجد جام ــت جهان ثب
ــن  ــار داشــت: از دیگــر پروژه هــای مرمتــی ای اظه
ــت  ــه مرم ــوان ب ــی می ت ــمند تاریخ ــای ارزش بن
ــه وســعت حــدود ۳  ــام جنوب غربــی مســجد ب ب

ــال  ــون ری ــار ۲ هــزار میلی ــا اعتب ــع ب هــزار متر مرب
ــه  ــت مدرس ــت، مرم ــیده اس ــام رس ــه اتم ــه ب ک
ــزار و ۶۰۰  ــار ه ــا  اعتب ــع ب ــجد جام ــری مس مظف
میلیــون ریــال کــه از پیشــرفت فیزیکــی 5۰ 
درصــد برخــوردار اســت، مرمــت ســقاخانه صفــوی 
ــون  ــار 5۰۰ میلی ــا اعتب ــی ب ــال ناکــش جنوب و کان
ــت  ــی ۹۰ درصــد، مرم ــا پیشــرفت فیزیک ــال ب ری
و  مســجد  پیرامونــی  بدنه هــای  کاشــی کاری 
منارهــا بــا اعتبــار هــزار میلیــون ریــال با پیشــرفت 
فیزیکــی ۶۰ درصــد، مرمــت تزئینــات چوبــی 
درب مجلســی، منارهــا، مأذنــه مســجد بــا اعتبــار 
ــرفت  ــد پیش ــه از ۳۰ درص ــال ک ــون ری ــزار میلی ه
ــب 8  ــن نص ــت و همچنی ــوردار اس ــی برخ فیزیک
عــدد دوربیــن مداربســته پیشــرفته بــرای کنتــرل 
ــاره  ــال اش ــون ری ــار  5۰۰ میلی ــا اعتب ــه ب مجموع
کــرد کــه از ۹۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی برخــوردار 

اســت.

مدیر پایگاه ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان خبر داد:

ادامه مرمت سنگ فرش های مسجد جامع با اعتبار 1000 میلیون ریال
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شــبکه رادیویــی قــرآن بــرای آشــنا کــردن کــودکان بــا آموزه هــا 
و مفاهیــم قرآنــی، برنامــه ای بــا عنــوان »آیه هــای مهربانــی« 
را در حــال تولیــد دارد کــه هــر برنامــه مبتنــی بــر یــک آیــه از 

قــرآن اســت.
رادیــو قــرآن در جهــت ارائــه مفاهیــم و آموزه هــای قرآنــی بــه 
ــی« را در  ــوان »آیه هــای مهربان کــودکان، برنامــه ای تحــت عن
حــال تولیــد دارد، ایــن برنامــه کــه مختــص کــودکان ســنین 
ــه صــورت داســتانی پخــش می شــود  ــر 1۰ ســال اســت ب زی

و هــر قســمت نیــز مبتنــی بــر یکــی از آیــات قــرآن اســت.
هــر قســمت از ایــن برنامــه بــر اســاس یکــی از آیــات قــرآن 
ــنده در  ــود و نویس ــش می ش ــی دارد پخ ــث اخالق ــه مباح ک
هــر قســمت داســتانی را بــا توجــه بــه همیــن آیــه می نویســد 
ــرد  ــدی منف ــا امی ــام هلی ــه ن ــری ب ــز دخت ــر آن نی ــه بازیگ ک
اســت کــه مریــم نشــیبا نیــز بــا ایــن بازیگــر دیالــوگ برقــرار 

ــه ای وجــود  ــه محل ــی ک ــن فضــا، گوی ــع در ای ــد. در واق می کن
دارد و در ایــن محلــه اتفاقــی می افتــد کــه در ایــن اتفــاق آیــه 
ــرای  ــد، ب ــدا می کن ــود پی ــی آن نم ــه اخالق ــر و نکت ــورد نظ م
ــِه الرَّْحَمــِن  مثــال یکــی از برنامه هــا پیرامــون آیــه »ِبْســِم اللَّ
الرَِّحيــِم« اســت. در ایــن برنامــه نویســنده فضایــی را ترســیم 
کــرده کــه دختــری بــا دوچرخــه وارد محــل می شــود و وقتــی 
ــد،  ــب بســم هللا می گوی ــر ل ــد زی ــد کاری انجــام ده می خواه
در همیــن جــا مریــم نشــیبا بــا ایــن بازیگــر دیالوگ هــا را در 

ــد. ــرار می کن ــه برق ــن زمین ای
در ادامــه نیــز، نشــیبا پیرامــون اینکــه بایــد همــه کارها بــا نام و 
یــاد خداونــد آغــاز شــود توضیحاتــی ارائــه می کنــد تــا بچه هــا 
بــا ایــن فضــا آشــنا شــوند، همچنیــن مدت زمــان پخــش هــر 
برنامــه نیــز هفــت دقیقــه خواهــد بــود و ممکــن اســت در ۹۰ 

قســمت روی آنتــن رود.

ــام  ــراه ام ــه هم ــغ ب ــال نابال ــر از اطف ــج نف ــال، پن ـ در کرب
ــام،  ــوار ام ــیر خ ــل ش ــیدند، طف ــهادت رس ــه ش ــین ب حس
ــن  ــم ب ــی، قاس ــن عل ــن ب ــن حس ــدهللا ب ــر، عب علی اصغ
ــن  ــر ب ــعید و عم ــی س ــن اب ــد ب ــی، محم ــن عل ــن ب حس

ــاری . ــاده انص جن
ـ در کربــال، یــک زن بنــام ُاّم وهــب نمریــه قاســطیه همســر 
ــه  عبــدهللا بــن عمیــر کلبــی در دفــاع و حمایــت از امــام ب

شــهادت رســید .
ــر و ُاّم  ــن عمی ــدهللا ب ــه نام  هــای ُاّم عب ــال دو زن ب ـ در کرب

عمــر بــن جنــاده در یــاری امــام حســین جنگیدنــد. 
ـ در کربــال اعضــای بــدن ســه نفــر از یــاران و اصحــاب امــام 
ــی  ــی، عل ــن عل ــاس ب ــت، عب ــده اس ــه ش ــین تکه تک حس

بــن الحســین و عبدالرحمــان بــن عمیــر 
ــه  ــام ب ــراه ام ــه هم ــرادران ب ــروه از ب ــد گ ــال چن ـ در کرب

شــهادت رســیدند: الــف: عبــاس، عثمــان، جعفــر، ابوبکــر، 
عبــدهللا کــه همگــی از فرزنــدان مــوال امیرالمؤمنیــن و 

ــد . ــین بودن ــام حس ــرادران ام ب
ب: علی اکبر و علی اصغر از فرزندان امام حسین.

ج: قاســم، ابوبکــر، عبــدهللا از فرزنــدان امــام حســن 
مجتبــی. 

ــدهللا  ــب و عب ــرت زین ــدان حض ــر از فرزن ــون و جعف د: ع
ــر . ــن جعف ب

ه: عبدهللا و محمد از فرزندان مسلم بن عقیل. 
ــدان عقیــل بــن  و: مســلم و عبد الرحمــان و جعفــر از فرزن

ابــی طالــب.
ــه  ــام حســین ب ــاران ام ــر از ی ــال ســرهای ســه نف ـ در کرب
ســوی آن حضــرت پرتــاب شــد، عبــدهللا بــن عمیــر کلبــی، 

عمــر بــن جنــاده، عابــس بــن ابــی شــبیب شــاکری.

برخی از دانستنی های کربال»آیه های مهربانی« آموزه های قرآنی برای کودکان

حكاکی روی سنگ از مهم ترین 
رشته های صنایع دستی در 

چهارمحال  و بختیاری
ــراث  ــنتی اداره   کل می ــای س ــتی و هنره ــع  دس ــاون صنای مع
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری 
ــرروی ســنگ های ســخت  ــی کــه ب گفــت: نقــوش و طرح های
ــتان  ــن اس ــی در ای ــران حکاک ــل صنعت گ ــلط کام ــد تس مؤی

اســت.
و  رنگ هــا  ســرزمین  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان   
ــه  ــا، اغذی ــا، قومیت ه ــوم، زبان ه ــا دارای آداب و رس فرهنگ ه
ــا و  ــت زیب ــار طبیع ــه در کن ــت ک ــی اس ــتی فراوان و صنایع دس
رنگارنــگ آن  ترکیبــی دلنشــین از زندگــی ایرانــی اســالمی را 

ــت. ــد آورده اس پدی
در ایــن میــان صنایع دســتی ایــن خطــه کــه ملهــم از طبعیــت، 
اقلیــم و فرهنــگ غنــی مــردم آن اســت، رنــگ و بویــی خــاص 
بــه زندگــی مــردم آن می بخشــد. در ایــن مقــال گــذری 
ــوان  ــه عن ــری حکاکــی روی ســنگ ب ــر رشــته هن ــم ب می کنی

ــروزه  ــه ام ــتان ک ــن اس ــتی ای ــته های صنایع  دس ــی از رش یک
ــود. ــده می ش ــر دی ــتفاده از آن کمت اس

مهــرداد رئیســی معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل 
چهارمحــال و بختیــاری امــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس 
اظهــار کــرد: یکــی از رشــته های صنایع دســتی بومــی و ســنتی 
ایــن اســتان حکاکــی روی ســنگ نــام دارد. ایــن هنــر زیرگروه 
صنایع دســتی ســنگی اســت. حــک خــط، شــکل، ایجــاد 
حــروف و نقــش و ایجــاد شــیار بــر روی ســنگ بــا اســتفاده از 

ــد. ــی می گوین ــزی را حکاک ــای فل قلم ه
ــتی  ــر دس ــن هن ــاد ای ــیار زی ــت بس ــه قدم ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــن هن ــی ایجــاد و اســتفاده ای ــان واقع ــان داشــت: از زم بی
دســتی، تاریــخ مشــخصی را نمی تــوان بیــان کــرد؛ امــا  برابــر 
ــال  و  ــتان چهارمح ــار اس ــه و کن ــود در گوش ــتندات موج مس
ــاون  ــرد. مع ــاره ک ــی اش ــار فراوان ــه آث ــوان ب ــاری می ت بختی
ــی،  ــراث فرهنگ ــنتی اداره   کل می ــای س ــتی و هنره صنایع  دس
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان افــزود: ایــن هنــر صناعــی 
ــته هایی  ــف، سنگ نبش ــده های مختل ــور س ــنگ های قب ــا س ب

سنگ نبشــته  دارد،  وجــود  تاریــخ  مختلــف  دوران  در  کــه 
روســتای ده چشــمه معــروف بــه سنگ نبشــته مشــروطیت در 
اواخــر دوره قاجــار، سنگ نبشــته معــروف رخ واقــع در گردنــه 
ــه  ــان( از دوره صفوی ــهرکرد اصفه ــاده ش ــر ۲۰ ج رخ)در کیلومت

معرفــی می شــود.
رئیســی تصریــح کــرد: سنگ نبشــته پــل مرواریــد واقــع 
در منطقــه شــلیل یــادگاری از دوره صفویــه، سنگ نبشــته 
خداآفریــن واقــع در جــاده قدیمــی دزپــارت یــادگاری از دوران 
انــواع کتیبه هــا و سنگ  نبشــته های موجــود در  ایلخانــی، 
ــا  ــتان ب ــی اس ــای تاریخ ــاجد و ابنیه ه ــی، مس ــن مذهب اماک
ــر در  ــن هن ــرف ای ــار مع ــر آث ــی، از دیگ ــناد تاریخ ــوان اس عن

ــت. ــاری اس ــال و بختی چهارمح
وی ادامــه داد: گذشــته از سنگ نبشــته کــه معمــواًل بــرای 
معرفــی یــک منطقــه یــا ســاخت اماکنــی نظیــر راه هــا، پل هــا، 
کاروانســراها و دیگــر اماکــن عام المنفعــه اســتفاده می شــود، 
نقــوش و طرح هایــی کــه بــرروی ســنگ های ســخت صــورت  
گرفتــه نیــز مؤیــد تســلط کامــل صنعت گــران ایــن هنــر دســتی 

در اســتان اســت.

#دیدنی_ها

اداره کل  صنایع دســتی  معــاون 
میراث فرهنگــی یــزد از پیشــرفت 5۰  درصــدی 
ــزاری کالس هــای آمــوزش صنایع دســتی  برگ
در شــش ماهه نخســت امســال در مراکــز 

داد. خبــر  اداره کل  ایــن  آموزشــی 
معــاون  مهرجــردی  دهقــان  محمدرضــا 
ــر  ــروز ۲۷ مه ــتان ام ــن اس ــتی ای صنایع دس
۹۶ گفــت: »ایــن معاونــت طــی برنامه ریــزی 
آمــوزش،  نیاز ســنجی های الزم در حــوزه  و 
توســعه و ترویــج ســعی کــرده تــا در راســتای 
خدمــت بــه  همــت، افــکار بالنــده، زنده ســازی 
در  یــا  از یادرفتــه  صنایع دســتی  رونــق  و 

حــال فراموشــی و بــرای ارزش گــذاری بــرای 
دســتان هنرمنــد اســتان قــدم بــردارد تــا 
ــوان  ــوان بت ــل ج ــنایی نس ــوزش و آش ــا آم ب
بهتــر تصویرگــر هنرورزی  هــای هنرمنــدان 
ــز  ــتا در مراک ــن راس ــه در ای ــد ک ــتان باش اس
شــش ماهه  طــی  صنایع دســتی  آمــوزش 
اول ســال جاری بــا بهره گیــری از تخصــص 
ــی 11۷  ــا برپای ــرب و ب ــان مج ــوان مربی و ت
در  آموزشــی  مرکــز   ۹ در  آموزشــی  دوره 
ســطح اســتان، بــه آمــوزش 144۲ نفــر 
هنرجــوی مشــتاق پرداختــه شــد کــه از 
ــان 1۲۷1 نفــر موفــق شــدند گواهــی  ــن می ای

تخصصــی هنر آموختگــی در زمینــه رشــته های 
صنایع دســتی را دریافــت کننــد.«

معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی، 
ــزد اضافــه کــرد:  صنایع دســتی و گردشــگری ی
»در ســال ۹۲   تعــداد۲۰۰۰ هنرآمــوز در قالــب ۶5  
دوره، در ســال ۹۳  تعــداد ۲5۰۰ هنرآمــوز در قالب 
۷8  دوره، در ســال ۹4  تعــداد ۲8۰۰ هنرآمــوز در 
قالــب 1۰۰  دوره و در ســال ۹5  تعــداد ۳۰۰۰ 
هنرآمــوز در قالــب 1۲5 دوره آموزش هــای الزم 
را در مراکــز آمــوزش صنایع دســتی اســتان 

فراگرفته انــد.«
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــردی ب ــان مهرج دهق

ــال ۹۶  ــا س ــال ۹4 ت ــته از س ــال گذش دو س
ــرای  ــتی ب ــی صنایع دس ــای تخصص کمیته ه
ــع فراموش شــده در  ــای کارگاه هــا و صنای احی
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــدازی ش ــوزه راه ان ــن ح ای
رشــته های  احیــای  بــا  مــدت  ایــن  »در 
و  مخمل بافــی  و  ترمه بافــی  زری بافــی، 
رشــته ها،  ایــن  در  آموزشــی  دوره هــای 
ــدازی شــده  بیــش از 1۰۰ شــغل خانگــی راه ان
اســت.« او تصریــح کــرد: »صنایع دســتی 
نمــاد هنــر، فرهنــگ و صنعــت هــر کشــوری 
اســت و توســعه آن می توانــد بــه تحقــق 
هرچــه بیشــتر اقتصــاد مقاومتــی کمــک کنــد، 
ــودن و  ــودن، دانش محــور ب چراکــه مردمــی ب
ــات اقتصــاد  ــه خصوصی ــودن از جمل درون زا ب
مقاومتــی اســت کــه در صنایع دســتی بــه 

ــت.« ــهود اس ــی مش خوب

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی یزد خبر داد:

پیشرفت صنایع دستی یزد در حوزه آموزش، توسعه و ترویج
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موضوع : آگهی تحدید حدود 
اختصاصی پالک ۴5/۴58 بخش ۱۴ 

ثبت اصفهان
ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  اینکــه  بــا  نظــر 
ــاک شــماره 45/458 مجــزی  ــه پ ــاب خان یکب
ــوع  ــرای موض ــی در اج ــاک 45 اصل ــده از پ ش
قانــون تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش ۱4 ثبــت 
ــه  ــی ب ــده ثبت ــق ســوابق و پرون ــان کــه طب اصفه
نــام جاویــد باقــری کرانــی فرزنــد عــزت الــه در 
ــد حــدود  ــات تحدی ــت اســت و عملی ــان ثب جری
ــا  ــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بن ــی آن ب قانون
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱5 قانــون ثبــت 
و طبــق نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/۰8/23 
ــل  ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س
ــه  ــن آگهــی ب ــه موجــب ای ــذا ب خواهــد آمــد ، ل
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ــور  ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق س
مجاوریــن  یــا  مالکیــن  اعتراضــات  و  یابنــد 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده2۰ قان ــق م مطاب
ــه  ــا 3۰ روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی صــورت مجل

ــد شــد. خواه
م الف 234۱9تاریخ انتشار 96/7/29 

علیرضــا حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 
امــاک غــرب اصفهــان

رأی اصالحی افراز پالک 2۱9 فرعی از 
۴9 اصلی

خواهــان: ســید محمــد مهــدی موســویان 
خوانــدگان: اســداله شیشــه گــر  خواســته: 
افــراز قدرالســهم مشــاعی از پــاک 2۱9 فرعــی 
از 49 اصلــی گردشــگار: نظــر بــه اینکــه آقــای 
حســن ارکیــان بــا وکالــت از آقــای ســید 
ــه  ــت نام ــق وکال ــویان طب ــدی موس محمدمه
۱59۰96 مــورخ 96/3/۱3 دفتــر ۱6 کاشــان 
مــورخ   397585 شــماره  درخواســت  و 
96/4/25 تقاضــای افــراز قدرالســهم خــود 
بــه میــزان 5.4 دانــگ از شــش دانــگ قطعــه 
زمینــی یــک جریبــی از پــاک 2۱9 فرعــی 
ــر را  ــی قمص ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق از 49 اصل
نمــوده اســت کــه اســناد مالکیــت پــاک فــوق 
ــه  ــداله شیش ــراز و اس ــی اف ــام متقاض ــه ن ب
ــده  ــلیم گردی ــادر و تس ــت و ص ــر ثب ــر والغی گ
اســت. برابــر گــزارش شــماره 397585 مــورخ 
ثبتــی  عملیــات  ثبــت  نماینــده   96/4/26
خاتمــه یافتــه و مانعــی جهــت افــراز آن وجــود 
نــدارد و باتوجــه بــه گواهــی هــای انجــام شــده 
تــا ایــن تاریــخ در قیــد بازداشــت و رهــن نمــی 
ــرم  ــت محت ــتور ریاس ــب دس ــذا حس ــد ل باش
ــوان  ــه عن ــت ب ــق پرس ــی ح ــای هان اداره، آق
ــی  ــای مجتب ــاق آق ــه اتف ــت ب ــردار ثب نقشــه ب
ــت در  ــده ثب ــوان نماین ــه عن ــم ب ــی قاس حاج
موعــود مقــرر در معیــت نماینــده مالــک افــراز 
ــه متقاضــی اعــام داشــته  ــه اینک ــا توجــه ب ب
آدرســی از مالــک مشــاعی خــود نــدارد طبــق 
ــون افــراز و مــاده ۱7  مــاده 3 آییــن نامــه قان
آییــن نامــه اجــرای اســناد رســمی آگهــی 
ــماره 5452  ــه ش ــراز در روزنام ــه اف ــوت ب دع
ــاپ  ــردا چ ــل ف ــه نس ــورخ 96/5/2 روزنام م
ابــرازی  حــدود  بــدوا  و  اصفهــان گردیــده 
برداشــت گردیــد و مشــخص گردیــد مــورد 
ــی  ــن م ــه زمی ــک قطع ــورت ی ــه ص ــا ب تقاض
ــرار  ــراز ق ــی اف ــرف متقاض ــه در تص ــد ک باش
دارد و باتوجــه بــه ســهام مشــاعی نامبــردگان 
میــزان تصرفــات در مالکیــت متقاضیــان قــرار 
داشــته و تعــارض وجــود نــدارد. لــذا بــا توجــه 
بــه اینکــه شــهرداری بــه موجــب نامــه شــماره 
289۰ مــورخ 96/3/۱8 میــزان عقــب نشــینی 
را مشــخص و برابــر نامــه شــماره 5۱58 مــورخ 
96/5/۱4 بــا افــراز پــاک مــورد گــزارش، 
ــت  ــه جه ــت ک ــوده اس ــت نم ــراز موافق ــا اف ب
ــدی  ــد مه ــای محم ــهم آق ــرازی س ــه اف قطع
جهــت  و  فرعــی   28۱7 پــاک  موســویان 
قطعــه باقیمانــده 28۱8 فرعــی منظــور گردیــد 
ــده کــه  کــه حــدود قطعــات افــرازی و باقیمان
در ســهام ســایر شــرکا قــرار گرفتــه اســت 
ــماره  ــه رای ش ــد ک ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ب
۱396/4۰/4۱77۰2 مــورخ 96/6/۱5 صــادر و 
ــوق  ــه حق ــه اینک ــه ب ــده و باتوج ــی گردی آگه
ارتفاقــی از قلــم افتــاده اســت رای بدیــن نحــو 

ــردد: ــی گ ــاح م اص
الــف( ششــدانگ قطعــه افــرازی بــه مســاحت 
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــع ک ــر مرب 554.63 مت
ــماره 28۱7  ــه ش ــد ب ــی باش ــن م ــه زمی قطع
ــارت اســت از : شــماال  فرعــی و حــدود آن عب
بــه طــول 2۱.66 متــر محــل درب و دیــوار بــه 
ــوار  ــر دی ــول ۱5.45 مت ــرقا اول بط ــه ش کوچ
ــول  ــه ط ــی دوم ب ــماره 97 فرع ــوار ش ــه دی ب
۱۰.84 متــر دیــوار بــه دیــوار شــماره ۱۰۰ فرعــی 
ــا بــه طــول 22.8۱ متــر دیــوار بــه دیــوار  جنوب
ــر  ــول 23.58 مت ــه ط ــا ب ــی غرب 28۱8 فرع
ــه در  ــن قطع ــوار 28۱۱ فرعی)ای ــه دی ــوار ب دی
ــدی  ــد مه ــید محم ــای س ــان آق ــهم خواه س
ــرای  ــور ب ــا حــق عب ــه( ب ــرار گرفت موســویان ق
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــی. ب( شش 28۱8 فرع
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت62.77 مت ــه مس ب
ــول  ــماال بط ــت ش ــدود اس ــی مح 28۱8 فرع
22.8۱ متــر دیــوار بــه دیــوار 28۱7 فرعــی 
بــه دیــوار  بطــول 2.5 متــر دیــوار  شــرقا 
۱۰۰فرعــی جنوبــا اول بــه طــول ۱2.9 متــر 
ــول ۱۰  ــی و دوم بط ــوار ۱۰3 فرع ــه دی ــوار ب دی
ــا بطــول  متــر دیــوار بــه دیــوار ۱۰4 فرعــی غرب
ــا  ــوار 28۱۱ فرعی.)ضمن ــه دی ــوار ب ــر دی 3 مت
بــرای قطعــه 28۱8 حــق عبــور از قطعــه 28۱7 
لحــاظ گردیــد( رونوشــت رای و نقشــه افــرازی 
ــه  ــا چنانچــه نســبت ب ــاغ و ت ــه خواهــان اب ب
رای مذکــور اعتــراض دارنــد بــا توجــه بــه مــاده 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 6 آیی ــراز و م ــون اف 2 قان

افــراز ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ابــاغ 
دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگســتری 
محتــرم کاشــان تســلیم و رســید آن را بــه اداره 

ــد. ــلیم نمایی ــت تس ثب
رئیس اداره ثبت اسناد قمصر، رضا طویلی

۱38۰/ م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

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

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  ــت آب در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دول
بااســتناد  اصفهــان  ثبــت   ۱6 بخــش  برخــوار 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  ــروزی و مالکان ــات مف ــادی تســلیمی تصرف ع
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بامع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور اســناد 
ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــدت  ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
ــق مقــررات اســناد  و عــدم وصــول اعتــراض طب
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــت. نیس
 ۱3966۰3۰2۰۱8۰۰۰644 شــماره  رای  برابــر 
کاســه پرونــده ۱395۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۰9۱ آقــای 
احمــد جاویــد فرزنــد محمــد علــی بشــماره 
شناســنامه 229 صــادره از خرمشــهر  نســبت بــه 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری اداری 
بــه مســاحت  ۱35 متــر مربــع احداثــی بــر روی 
قســمتی از پــاک 57 فرعــی از 3۱6  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش ۱6 
ــه ــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولی ــت اصفه ثب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱396/۰7/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱396/۰8/۱4

ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
744 /37/۰5/الــف/م بــه تاریــخ 96/۰7/23

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

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

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  ــت آب در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دول
بااســتناد  اصفهــان  ثبــت   ۱6 بخــش  برخــوار 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  ــروزی و مالکان ــات مف ــادی تســلیمی تصرف ع
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بامع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور اســناد 
ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــدت  ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
ــق مقــررات اســناد  و عــدم وصــول اعتــراض طب
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــت. نیس
 ۱3966۰3۰2۰۱8۰۰۰62۰ شــماره  رای  ۱-برابــر 
ــای  ــده ۱393۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۱55 آق ــه پرون کاس
ــماره  ــی بش ــد رضاقل ــد فرزن ــین برومن عبدالحس
شناســنامه 839 صــادره از اصفهــان  نســبت 
ــا  ــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب ب

حــق الشــرب از چــاه  بــه مســاحت  ۱۱47۱8.7۱ 
ــر روی قســمتی از پــاک  ــع احداثــی ب متــر مرب
 ۱6 بخــش  دســتگرد  در  واقــع  اصلــی    4۱9
ــطه  ــع الواس ــور م ــداری بط ــان خری ــت اصفه ثب
ــم خــان ســاالر  ــد کری ــای محم ــی از آق و موروث

ــا ــی آغ ــی ب ــم ب ــد و خان برومن
 ۱3966۰3۰2۰۱8۰۰۰6۱9 شــماره  رای  2-برابــر 
ــای  ــده ۱393۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۱56 آق ــه پرون کاس
ــماره  ــی بش ــد رضاقل ــد فرزن ــین برومن عبدالحس
شناســنامه 839 صــادره از اصفهــان  نســبت بــه 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا حــق الشــرب از 
چــاه  بــه مســاحت  ۱87856متــر مربــع احداثی 
بــر روی قســمتی از پــاک 4۱9  اصلــی واقــع در 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش ۱6 ثب ــتگرد بخ دس
ــی از آقــای محمــد  بطــور مــع الواســطه و موروث
کریــم خــان ســاالر برومنــد و آقــا بــی بــی خانــم

 ۱3966۰3۰2۰۱8۰۰۰62۱ شــماره  رای  3-برابــر 
ــم  ــده ۱393۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۱57 خان کاســه پرون
ــماره  ــین بش ــد عبدالحس ــد فرزن ــاداب برومن ش
تهــران   از  صــادره   ۰44۰۱83839 شناســنامه 
نســبت بــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا حــق 
الشــرب از چــاه  بــه مســاحت  ۱۰3۰84.7۰ متــر 
ــاک 4۱9   ــر روی قســمتی از پ ــی ب ــع احداث مرب
اصلــی واقــع در دســتگرد بخش ۱6 ثبــت اصفهان 
خریــداری بطــور مــع الواســطه و موروثــی از آقای 
محمــد کریــم خــان ســاالر برومنــد و خانــم آغــا 
بــی بــی خانــم . بــا قیــد بــه اینکــه منافــع مــادام 
الحیــوه متعلــق بــه مصالــح )آقــای عبدالحســین 
ــح  ــوت مصال ــس از ف ــد و پ ــی باش ــد( م برومن

تابــع عیــن مــی گــردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱396/۰7/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱396/۰8/۱4
ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
74۱ /37/۰5/الــف/م بــه تاریــخ 96/۰7/23

آگهی مزایده
آگهــی مزایــده امــوال غیرمنقــول پرونــده اجرائــی 

کاســه 93۰۰288 الــی 93۰۰29۱
ششــدانگ پــاک باقیمانــده 8۰5 فرعــی از 2 
اصلــی واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان 
ــدان  ــازان می ــان جانب ــان خیاب ــانی کاش ــه نش ب
ذیــل  متــری کــه   ۱6 خیابــان  فروردیــن   ۱2
ثبــت 26564 و 32349 صفحــه 349 و 385 
ــام خانــم زهــره  ــه ن دفتــر ۱84 و 232 امــاک ب
ــه  ــبت ب ــین مزروعی)نس ــای حس ــری و آق ناص
ــت و ســند مالکیــت صــادر  ــگ( ثب دو و چهاردان
ــن شــرح  ــا حــدود و مشــخصات بدی ــده ب گردی
ــر پخــی  ــه طــول 2/7۰ مت اســت: شــماال: اول ب
ــمتی  ــه قس ــوار ب ــر دی ــول 7/8۰ مت ــه ط دوم ب
ــه طــول  ــه جــزء کوچــه شــده اســت ســوم ب ک
ــی  ــان احداث ــه خیاب ــت ب ــی اس ــر پخ 2/4۰ مت
شــرقا بــه طــول 25/۱۰ متــر پــی بــه خیابــان ۱6 
ــه شــماره  ــی قطع ــه پ ــی ب ــه ســابقا پ ــری ک مت
4728 فرعــی بــوده اســت جنوبــا بــه طــول 
۱۱/6۰ متــر پــی بــه پــی شــماره 4729 غربــا بــه 
طــول 2۰/4 متــر دیواریســت بــه کوچــه کــه طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــاک فــوق 
ــه  ــاب خان ــک ب ــورت ی ــه ص ــر ب ــال حاض در ح
ــاالی 2۰  ــت ســاخت ب ــا قدم مســکونی اســت ب
ــر  ــه مســاحت 3۰3/2۰ مت ســال دارای عرصــه ب
مربــع شــامل زیرزمیــن بــه مســاحت 2۱5 متــر 
ــع  ــه مســاحت 225 متــر مرب ــع و همکــف ب مرب
و طبقــه اول بــه مســاحت ۱6۰ متــر مربــع و 
ــوده و  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 35 مت ــگ ب پارکین
ــح  ــوع مصال ــد ن ــی باش ــازی م ــاط س دارای حی
ــا- کــف:  ــی: آجــر و ســیمان – نما:آجرنم مصرف
موزائیــک- ســقف: آهنــی و دارای امتیــازات 
برق)ســه انشــعاب( و گاز و آب میباشــد و بــا 
در نظــر گرفتــن کلیــه عوامــل از جملــه موقعیــت 
ــادل  ــا مع ــان جمع ــه و اعی ــزان عرص ــی می مکان
9/899/5۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی و قطعــی گردیــده 
ــق اســناد  ــه طب ــاال ک ــردگان ب اســت ملکــی نامب
ــماره ۱382۱2- 84/4/۱۱ و ۱439۰8-  ــی ش رهن
و   ۱388/۱۱/7  -۱5۱535 و   ۱386/4/2۰
اســناد  خانــه  دفتــر   ۱39۰/۱۱/25  -۱56۱۱2
رســمی ۱7 کاشــان در رهــن بانــک ملــی شــعبه 
ــی  کاشــان مســتقر شــده اســت از ســاعت 9 ال
۱2 روز ســه شــنبه مــورخ ۱396/8/3۰ در واحــد 
اجــرای اداره ثبــت اســناد کاشــان واقــع در بلــوار 
باهنــر نبــش میــدان جهــاد جهــت وصــول طلــب 
بانــک و حقــوق دولتــی بــه مزایــده گــزارده مــی 
پایــه 9/899/5۰۰/۰۰۰  از مبلــغ  شــود مزایــده 
ــدار باشــد  ــه هرکــس کــه خری ــال شــروع و ب ری
ــه  ــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروخت ــه باالتری ب
مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
ــم  ــره اع ــرق، گاز و غی ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ه
از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف 
ــد و  ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م در صورتیک
نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت و غی
ــه  ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل قطع
عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از 
مزایــده در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنده 
مزایــده مســتردد مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
ــن  ــده اولی ــردد، مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی مزای
ــاعت و  ــان س ــی در هم ــد از تعطیل روز اداری بع
ــق  ــده طب ــورد مزای ــود. م ــرر خواهــد ب ــکان مق م
ســند رهنــی دارای بیمــه مــی باشــد ایــن آگهــی 
ــورخ  ــار م ــه کثیراالنتش ــت در روزنام ــک نوب در ی

۱396/7/29 درج و منتشــر میگــردد.
امــاک کاشــان،  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس 

الــف م   /۱3۱9 ســلمانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
پــاک شــماره 45/454 واقــع در بخــش ۱4 
ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام 

ســهیا ولیــا نصــر اصفهانــی فرزنــد محمــد 
ــه  ــت ب ــت اس ــان ثب ــویه در جری ــین بالس حس
ــل  ــه عم ــت ب ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده ۱5 قان از م
نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز 
ســه شــنبه مــورخ 96/8/23 ســاعت 9 در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار 
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــق مــاده 2۰ قان امــاک مطاب
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا )3۰( روز 
ــاده  ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
ــه ایــن اداره بایســتی  تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح 
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت رااخــذ و بــه 

ــد .  ــلیم نمای ــن اداره تس ای
م الف 23444

رییــس  حیــدری   96/7/29  : انتشــار  تاریــخ 
منطقــه ثبــت اســناد غــرب اصفهــان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول« 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۱3 اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
پرونــده اجرایــی کاســه 96۰745 ج۱3 لــه مریــم 
ــه  ــری و علی ــای نصی ــت آق ــا وکال ــماعیلی ب اس
ــه  ــه مهری ــی مطالب ــیروانی مبن ــور ش ــد پ مجی
ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینــه هــای اجرایــی 
و حــق االجرایــی دولتــی در تاریــخ 96/8/25 
ــکام  ــرای اح ــل اج ــح در مح ــاعت 8/3۰ صب س
ــاق ۱5  ــن ات ــه زیرزمی ــان طبق دادگســتری اصفه
ــش  ــه ش ــاع از 72 حب ــه مش ــت ۱۰/۱97 حب جه
دانــگ ملکــی بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه 
ــی  ــت ملک ــده اس ــا درج ش ــه ذی ــی ک کارشناس
آقــای مجیــد پــور شــیروانی و اکنــون در تصــرف 
ــی باشــد توســط کارشناســی  ــک م ــه مال مالکان
ــی  ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ــتری ب ــمی دادگس رس
شــده نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن 
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی 
ــه  ــده ب ــل از جلســه مزای ــد ظــرف 5 روز قب توانن
ــا  ــد و ب ــک بازدی ــه و از مل ــوق مراجع ــانی ف نش
ــد  ــه صــورت نق ــا ب ــراه داشــتن ۱۰ درصــد به هم
ــه  ــی در وج ــک مل ــده بان ــن ش ــک تضمی ــا چ ی
مزایــده  در جلســه  احــکام حقوقــی  اجــرای 
شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن 
قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک 
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن 
صــورت خواهــد گرفت.هزینــه هــای اجرایــی بــر 
عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف ملــک 
مــورد مزایــده  واقــع در: اصفهــان - خیابــان 
ســپیده ی کاشــانی - امامــزاده اســحاق - کوچــه 
ی ناصــری - پــاک 4۰۰ - واحــد یــک مجتمــع 
مســکونی حضــور یافتــه و ضمن معاینــه ماحصل 
ــی  ــم م ــان تقدی ــر حضورت ــرح زی ــه ش ــدام ب اق
گــردد: مشــخصات: محــل مــورد ترافــع اپارتمــان 
مســکونی کــه طبــق مبایعــه نامــه بــه مســاحت 
ــع بانضمــام شــش دانــگ پارکینــگ  88 مترمرب
ــا قدرالســهم از عرصــه  و شــش دانــگ انبــاری ب
ی مشــاعی و ســایر مشــاعات و مشــترکات 
طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا و آییــن نامــه ی 
اجرایــی آن مــی باشــد اســکلت مجموعــه بتــن 
ــی  ــای خارج ــوک، نم ــه و بل ــقف تیرچ ــه، س آرم
داخلــی  نمــای  و  آجــر  و  از ســنگ  تلفیقــی 
ســرامیک،  کــف  فــرش  نقاشــی،  آپارتمــان 
آشــپزخانه بصــورت اپــن و بدنــه آن کاشــی دارای 
ــود و اجــاق گاز،  ــام ه ــت ام دی اف بانضم کابین
دارای کنــاف و نــور پــردازی در ســقف، گرمایــش 
پکیــج دیــواری و رادیاتــور آلومینیــوم و سیســتم 
خنــک کننــده آن کولــر آبــی، دارای حمــام و 
ســرویس بهداشــتی بــا بدنــه کاشــی و کــف 
ســرامیک دارای توالــت فرنگــی، پنجــره هــای رو 
بــه بیــرون از جنــس الومینیــوم رنگــی، درهــای 
داخلــی چوبــی بانضمــام چهــار چــوب فلــزی کــه 
نقاشــی شــده، دارای بــرق تــک فــاز اختصاصــی 
و آب و فاضــاب و گاز و بــرق ســه فــاز اشــتراکی، 
دارای ســهم مشــاعی از محوطــه و آسانســور 
ــاعی  ــه ی مش ــف محوط ــرد، ک ــه و پاگ و راه پل
ــرده در  ــوار و ن ــرش و دارای درب دی ــک ف موازئی
اطــراف مــی باشــد.  اظهــار نظــر کارشناســی: بــا 
ــن  ــایر قوانی ــه و س ــب معروض ــه مرات ــت ب عنای
چنیــن اظهارنظــر مــی گــردد: بــا در نظــر گرفتــن 
کلیــه ی عوامــل موثــر در تعییــن قیمــت، ارزش 
متعلقــات جمعــًا  و  اپارتمــان  دانــگ  شــش 
۰۰۰/۰۰۰ 233 میلیــون ریــال معــادل دویســت 
ــان  ــزار توم ــت ه ــون و بیس ــه میلی ــی و س و س

ــردد. ــراورد و اعــام نظــر مــی گ ب
م الف 227۰۱

مدیــر و دادورز اجــرای احــکام حقوقــی اصفهــان 
– حســن منصــوری 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱/۱ 
۱۳9۶۰۴۰۰ 2۰۰۳۰۰۰2۰

شــماره پرونــده  ۱396۰4۰۰2۰۰3۰۰۰2۰۱/۱ شــماره 
بایگانــی پرونــده : 96۰۰4۰۱/۱شــماره اباغیــه 
 : صــدور  تاریــخ   ۱396۰5۱۰2۰۰3۰۰3883  :
ــه: ۱/۱  ــه کاس ــاغ اجرائی ــی اب ۱396/7/5  آگه
زهــرا  بــه  بدینوســیله   ۱396۰4۰۰  2۰۰3۰۰۰2۰
 ۱355/۰9/۰۱ متولــد  محمــد  فرزنــد  ترابــی 
بــه شــماره شناســنامه ۱933 و شــماره ملــی 
خیابــان  اصفهــان  ادرس  بــه   ۱288۰  97999
ــی -  ــوار طالقان ــی بل ــه شــهید رجای جــی - فلک
پرونــده  بدهــکار  ؛   8۱5875484۱ کدپســتی 
کاســه بایگانــی ۰4۰۱ 96۰ کــه برابــر گــزارش 
مامــور ادرس شــناخته نگردیــده ابــاغ مــی 
ــماره  ــی ش ــرارداد بانک ــب ق ــه موج ــه ب ــردد ک گ

ــت  ــال باب ــغ ۱2433986 ری 93۰59۰5778 مبل
اصلــی طلــب و 3۰73279 ریــال بابــت خســارت 
تاخیــر تادیــه تاتاریــخ ۱396/۰۱/۱5 و ذمــه روزانــه 
بــه مبلــغ 9532 ریــال تاتاریــخ ۱396/۰۱/۱5 بــه 
ــکار  ــان بده ــدرس اصفه ــعبه م ــی ش ــک مل بان
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده 
پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه 
کاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد 
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده ۱8 آئی ــق م ــذا طب ل
اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ 
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای انتش
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــط ی محســوب اســت فق
کیمیایــی وطــن چــاپ ومنتشــر مــی گــردد 
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار 
آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

ــد.  ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
م الــف 23452 رییــس اداره اجــرای اســناد 

رســمی اصفهــان- افســانه اســدی اورگانــی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
ــع در  ــی از ۱94/ 2۱ واق ــماره 636فرع ــاک ش پ
بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ــی  ــنایی گنیران ــاه س ــن ش ــام محس ــه ن ــی ب ثبت
فرزنــد غامعلــی در جریــان ثبــت اســت بــه 
ــل  ــه عم ــت ب ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده ۱5 قان از م
نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز 
یــک شــنبه مــورخ 96/8/2۱ ســاعت 9 در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار 
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــق مــاده 2۰ قان امــاک مطاب
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ) 3۰ (روز 
ــاده  ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
ــه ایــن اداره بایســتی  تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح 
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 

ــد. ــلیم نمای ــن اداره تس ای
م الف 23338

تاریــخ انتشــار : 96/7/29 حیــدری  رییــس 
ــان  ــرب اصفه ــناد غ ــت اس ــه ثب منطق

موضوع : آگهی تحدید حدود 
اختصاصی

ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  اینکــه  بــا  نظــر 
از  فرعــی   9۱47 شــماره  پــاک  ســاختمان 
8/۱۱92 ۱ واقــع در بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان 
ــام قاســم عبدالهــی  ــه ن ــات ب ــق رای هی کــه طب
نیــا فرزنــد عبدالعلــی مفــروز و در جریــان ثبــت 
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن 
ــتور  ــه دس ــا ب ــت.اینک بن ــده اس ــل نیام ــه عم ب
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده ۱5 قان ــر م ــمت اخی قس
نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
 9 ســاعت   96/۰8/2۱ مــورخ  یکشــنبه  روز  در 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل آم
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
ــد و  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای مق
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 
2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد.تاریخ 

انتشــار 96/7/29
م الــف 23345 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــاک غــرب اصفهــان حیــدری 

اخطار اجرایی
ــده 95۱584 مشــخصات محکــوم   شــماره پرون
علیــه: نــام: ســید مجید هاشــمی    نشــانی محل 
ــوم  ــخصات محک ــکان مش ــول الم ــت: مجه اقام
لــه: نــام مصطفــی پاهــش کــون   نشــانی محــل 
ــع  ــدان ســهرودی مجتم ــان – می ــت: اصفه اقام
ــه موجــب  ــه: ب ــوم ب ــاکان ۱۰۱ واحــد 3۰ محک م
تاریــخ   96۰99767979۰۰2۰8 شــماره  رای 
96/2/۱3 حــوزه 45  شــورای حــل اختــاف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.
محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــا ل باب 63۰۰۰۰۰۰ ری
ــر  ــی و نش ــه دادرس ــت هزین ــال باب 2525۰۰۰ ری
آگهــی و خســارت تاخیــر وتادیــه ازسررســید 
تاریــخ وصــول در حــق  تــا  چــک 95/۱۱/۱2 
خواهــان صــادر بانضمــام  نیــم عشــر دولتــی  ) 
پرونــده دارای تامیــن ۱997-95۰997679 مــورخ 
95/۱۱/24  فاقــد اعتبــار مــی باشــد . مــاده 34 
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب قان
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد کنــد و اگــر مالــی ن
22657 م الــف شــعبه 45 مجتمــع شــماره ۱ 

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه 
کاســه پرونــده : 494/94شــماره دادنامــه : 
96/7/۱6مرجــع  مــورخ   96۰99767955۰۰6۱۱
رســیدگی : شــعبه 25 شــورای حــل اختــاف  
ــهر  ــان سپاهانش ــیرانی اصفه ــر ش ــان ناص خواه

   ۱4 پــاک  خوارزمــی  خ  خیابــان  بلوارغدیــر 
ــلطنت  ــیرانی 2- س ــور ش ــو کش ــده ۱- بان خوان
ــد  ــی و احم ــیرانی و عل ــر ش ــیرانی 3- جواه ش
همگــی   بیگــم   شــاه  و  شــهناز  و  عــزت   –
ــال  ــته : انتق ــکان خواس ــول الم ــیرانی  مجه ش
ــکار  ــاک ۱369  گردش ــگ پ ــش دان ــمی ش رس
: پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و 
تشــریفات  طــی  و  فــوق  بکاســه  آن  ثبــت 
ــه مشــورتی اعضــا قاضــی  ــی و اخــذ نظری قانون
ــر  ــرح زی ــام و بش ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
ــد .  رای قاضــی  ــادرت بصــدور رای مــی نمای مب
شــورا :در خصــوص دعــوی خواهــان آقــای ناصــر 
شــیرانی  فرزنــد محمــود  بوکالــت از آقــای 
ــیرانی   ــان ش ــیرانی  2- احس ــا ش ــد  رض محم
بطرفیــت خوانــدگان  ۱- بانــو کشــور شــیرانی  2- 
ســلطنت  شــیرانی  3- جواهــر شــیرانی  احمــد  
- علــی  - عــزت  -شــهناز فرزنــدان صفــر علــی 
ورثــه مرحــوم صفــر علــی شــیرانی  شــاه بیگــم 
شــیرانی – علــی – احمــد  اکبــر مریــم  حاجیــه 
ــا   ــوم  غامرض ــدان مرح ــیرانی  فرزن ــم ش خان
ــزام  ــته ال ــیرانی بخواس ــر ش ــوم ناص ــه مرح ورث
بــه انتقــال رســمی شــش دانــگ پــاک  ثبتــی 
۱369 مجــزی شــده از 69 کــه انهــم از ۱۱ اصلــی  
مجــزی شــده  وبــا توجــه  بــه محتویــات پرونــده 
و مــاده 4۱ قانــون شــورا کــه بیــان شــده  نســبت 
ــرات  ــان  تغیی ــا زم ــه ت ــای  ک ــد ه ه ــه پرون ب
ــون  ــق قان ــف نشــده  و ف ــن تکلی ــی  تعیی قانون
جدیــد عمــل شــود  و نظــر بــه قانــون جدیــد کــه 
رســیدگی بــه دعــاوی غیــر منقــول  در صاحیــت 
شــورا  نمــی باشــد  لــذا شــورا مســتندا بــه مــاده 
4۱ قانــون شــورا خــودرا اصــاح و رســیدگی 
گذاشــته و قــرار عــدم صاحیــت شایســتگی  
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان صــادر و 

ــد .  ــی نمای ــام م اع
م الــف 227۱4  قاضــی شــورای حــل  اختــاف 

25 حــوزه قضایــی 

رای قاضی شورا 
در خصــوص دعــوی آقــای مجیدرضــا قائــم پنــاه 
فرزنــد حســین بــا وکالــت آقــای مهــدی صحــت 
و خانــم ســمیرا صمــدی بــه طرفیت آقــای اصغر 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــد ب ــد محم ــی فرزن قائم
ــب  ــال موج ــزان ۱45/85۰/۰۰۰ ری ــه می ــه ب وج
ــورخ  ــماره 694969 م ــه ش ــک ب ــره چ ــه فق س
ــال و 694968  ــغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل 82/۱/۱ ب
و  ریــال   5۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ   8۱/۱2/25 مــورخ 
63۰263 مــورخ 8۱/۱۱/2۰ مبلــغ 45/85۰/۰۰۰ 
ریــال مــورخ 96/3/۱۰ عهــده بانــک تجــارت بــه 
ــر  انضمــام خســارات دادرســی و خســارت تاخی
ــودن  ــدی ب ــل تجری ــه اص ــت ب ــا عنای ــه ب تادی
ــرادات  ــه ای ــدم توج ــل ع ــاری / اص ــناد تج اس
ایــن  انتقــال  صــورت  در  تجــاری  اســناد  در 
ــه شــخص یااشــخاص  ــه ب ــده اولی اســناد ازدارن
ــاغ  ــم اب ــوی علیرغ ــده دع ــه خوان ــث و اینک ثال
ــه و  ــور نیافت ــی حض ــه دادرس ــی در جلس قانون
ــر  ــی ب ــوده و دلیل ــال / ننم ــه ارس ــه دفاعی الیح
ــا ایــراد ذمــه خــود بنحــوی از  پرداخــت دیــن ی
ــه ننمــوده و دعــوی مطروحــه  ــی ارائ انحــا قانون
ــراد ومســتندات  ــه تعــرض و ای مصــون از هرگون
ابــرازی نیــز مبــری از انــکار و تردیــد باقــی مانــده 
ــه  ــت ب ــا عنای ــب فــوق و ب ــر مرات ــذا بناب ــد. فل ان
گواهــی عــدم پرداخــت صــادره و احــراز ذینفــع 
ــدور  ــه و ص ــوی مطروح ــان در دع ــودن خواه ب
ــت  ــل صح ــه اص ــر ب ــده و نظ ــه خوان آن از ناحی
ــون  ــاده ۱3۰۱ قان ــول م ــناد و مدل ــدور اس و ص
مدنــی و آثــار حاکــم بــر امضــای ذیــل ســند و در 
عیــن حــال نظــر بــه اینکــه وجــود / اصول اســناد 
تجــاری فــوق االشــعار در یــد خواهــان داللــت بــر 
ظهــور بــر بقــا دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده تــا 
میــزان مــورد خواســته داشــته و نظــر بــه قاعــده 
اســتصحاب دیــن و توجهــا بــه نظریــه مشــورتی 
ــواد  ــاف و م ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــا محت اعض
ــون شــوراهای حــل اختــاف  9و 25و26و27 قان
مصــوب ســال ۱394 و مــواد ۱258-۱257-

و  مدنــی  قانــون   ۱324-۱32۱-۱286-۱284
و  تجــارت   3۱4-3۱۱-3۱۰-286-249 مــواد 
مــواد ۱94-۱97-۱98-5۰3-5۱5-5۱9-522 ق 
ــون استســفاریه تبصــره  ــاده واحــده قان ادم و م
الحاقــی مــاده 2 قانــون اصــاح مــوادی از 
قانــون صــدور چــک مصــوب مجمــع تشــخیص 
قابــل  خســارت  پیرامــون  نظــام  مصلحــت 
ــت ۱45/85۰/۰۰۰  ــه پرداخ ــده را ب ــه خوان مطالب
ــغ  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال باب ری
دادرســی  خســارات  بابــت  تومــان   4۱6/۰۰۰
ــت  ــی و ورودی دادخواس ــای دادرس ــه ه )هزین
و اوراق دادخواســت و تصدیــق منضمــات بــه 
دادخواســت ( و حــق الوکالــه وکیــل / وکای 
طبــق تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه/ 
وجــوه اســناد تجــاری مســتند دعــوی از تاریــخ 
ــرخ  ــای ن ــر مبن ــول ب ــان وص ــا زم ــید ت سررس
تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 
حیــن االجــرا محاســبه و تعییــن مــی شــود در 
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. رای صــادره 
غیابــی / بــدوا ظــرف 2۰ روز از تاریــخ ابــاغ قابــل 
ــای  ــس از انقض ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــد  ــل / تجدی مهلــت واخواهــی ظــرف 2۰ روز قاب
ــتری  ــی دادگس ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــی باشــد . کاشــان م
قاضــی شــعبه ۱2حقوقــی شــورای حــل اختــاف 

کاشــان ، مهــدی صادقــی  ۱4۰9 م/ الــف

آگهی حصر وراثت
خانــم منیــر حائــری بــه شناســنامه شــماره 
38737 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   875/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــماره  ــه ش ــری ب ــی حائ ــید مرتض ــادروان س ش
شناســنامه 655 در تاریــخ ۱396/3/۱7 اقامتگاه 

دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه عــذرا کــی 
ــه ش.ش 89۰  ــد ب ــی محم ــد عل ــش فرزن من
ــد ســید  ــری فرزن ــه ســادات حائ همســر، فرزان
فاطمــه ســادات  بــه ش.ش 623،  مرتضــی 
حائــری فرزنــد ســید مرتضــی بــه ش.ش447، 
ــی  ــید مرتض ــد س ــری فرزن ــادات حائ ــه س رباب
بــه ش.ش۱۰38، معصومــه ســادات حائــری 
ــر  ــه ش.ش365، منی ــی ب ــید مرتض ــد س فرزن
بــه ش.ش  حائــری فرزنــد ســید مرتضــی 
ــد  ــری فرزن ــین حائ ــید محمدحس 38737، س
ســید مرتضــی 267، فرزنــدان. اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ی
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱42۰/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  زاهــدی  محمدرضــا  آقــای 
شــماره 433 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   873/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان احمــد زاهــدی بــه شــماره شناســنامه 
۱59 در تاریــخ ۱396/7/2۱ اقامتــگاه دایمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه شــرافت زاهــدی 
ــه ش.ش 38 همســر،  ــد غامرضــا ب ــرد فرزن ف
ــه ش.ش  ــد ب ــد احم ــدی فرزن ــل زاه ابوالفض
۱896، زهــرا زاهــدی فرزنــد احمــد بــه .ش 73، 
ــه ش.ش  ــد ب ــد احم ــدی فرزن ــا زاه محمدرض
ــه ش.ش  ــد احمــد ب 433، زهــره زاهــدی فرزن
ــه ش.ش  ــد ب ــد احم ــه زاهــدی فرزن 9۱5،فاطم
۱483، فرزندان.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت،  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱423/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــی دارای شناس ــی نجیم ــن عل ــای حس آق
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۱۱9۰ ب
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   ۱ ح  ش   596/96
نمــوده و  درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس 
علــی نجیمــی نیــا بــه شــماره شناســنامه 8 
در تاریــخ ۱396/۰4/2۱  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:۱- فاطمــه ســلطان 
ش.ش  محمــد  فرزنــد  کتایونچــه  نجیمــی 
ــه  ــی(  )2( فاطم ــر متوف 5۱۱۰443645 )همس
ش.ش ۱282895974 )3( حســین  ش.ش 
ــرا  ــی ش.ش 6574 )5( زه ۱۱2۱ )4( محمدعل
 5۱۰۰۰4862۱ ش.ش  بتــول   )6(  ۱2 ش.ش 
)7( زهــره 66۰988۱553 )8( الهــام ش.ش 
حســن   )۱۰(  297 ش.ش  مریــم   )9(  2۱5
ــد  ــا فرزن ــی نجیمــی نی ش.ش ۱۱9۰ همگــی عل
ــام  ــا انج ــک ب ــی( این ــدان متوف ــاس  )فرزن عب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 
ــا  ــس اعتراضــی دارد و ی ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
 دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.
اختــاف  حــل  شــورای  اول  شــعبه  رئیــس 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  ۱396/۰7/27 ــه تاری ــف ب 5/37/758/م ال

آگهی حصر وراثت
برخــواری  آبــادی  شــاپور  مجیــد  آقــای 
دارای شناســنامه شــماره ۱۰588 بــه شــرح 
 ۱ ح  ش   593/96 بــه کاســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  ــواری ب ــادی برخ ــاپور آب ــور ش ــادروان تیم ش
ــخ ۱396/۰7/۰6   ــنامه ۱7 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد  ــادی فرزن ــاپور آب ــدی ش ــول احم ــه:۱- بت ب
ــی  ــی(  )2( عل ــر متوف ــا ش.ش 9 )همس رض
ش.ش 46 )3( ســعید  ش.ش 2273 )4( 
ش.ش  محمــد   )5(  ۱۰588 ش.ش  مجیــد 
ولــی   )7(  385 ش.ش  اصغــر   )6(  82
 )9(  53 ش.ش  زری   )8(  66۰۰۰۱۱27۰ الــه 
ش.ش  فاطمــه   )۱۰(  ۱943 ش.ش  زهــره 
ــد  ــواری فرزن ــادی برخ ــاپور آب ــی ش ۱27 همگ
ــام  ــا انج ــک ب ــی( این ــدان متوف ــور )فرزن تیم
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 
ــا  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه  دادگاه تقدی

 شد.
اختــاف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  ۱396/۰7/27 ــه تاری ــف ب 5/37/759/م ال

اعالم مفقودی 
موتورسیکلت پالس ۱8۰ مدل ۱388 به شماره 

موتور ۰3948 و به پاک 4۱962 ایران 6۱9 

بنام مرتضی خباز کاشان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . 



9 توپ و تور
 محمدی باز هم 

خارج از رادار کرانچار
ــانس  ــی ش ــدار متوال ــن دی ــرای دومی ــدی ب ــرداد محم مه

ــت. ــپاهان را نداش ــب س ــور در ترکی حض
 بــه گــزارش »ورزش ســه« مهــرداد از بازیکنــان ثابــت 
ســپاهان بــود کــه بــا نظــر عبــدهللا ویســی بــه تیــم اضافــه 
ــت  ــه ثاب ــان پای ــدی همچن ــار محم ــور کرانچ ــا حض ــد. ب ش
ــا  ــی ب ــود. حت ــل ب ــل قب ــر فص ــپاهان در اواخ ــب س ترکی
شــروع لیــگ هفدهــم هــم مهــرداد از مهره هــای قابــل 
ــود؛  ــان ب ــه دروازه حریف ــیدن ب ــرای رس ــار ب ــکای کرانچ ات
ــا اینکــه  ــه گرفــت ت ــه تدریــج از ترکیــب اصلــی فاصل امــا ب
ــل  ــاد فص ــورد اعتم ــن م ــری از بازیک ــر خب ــازی اخی در دوب
ــب  ــی در ترکی ــار تعویض ــوان ی ــه عن ــی ب ــار حت ــل کرانچ قب

ــود.  ــپاهان نب س
بــا وجــود رقبــای سرســختی چــون حســین فاضلی، حســین 
پاپــی و جــال علی محمــدی و همچنیــن اضافه شــدن 
احتمالــی مســعود حســن زاده و مهــدی شــریفی بــه جمــع 
یــاران تهاجمــی ســپاهان، بایــد دیــد در ادامــه وضعیــت برای 

مهــرداد محمــدی چگونــه پیــش خواهــد رفــت. 
گفتنــی اســت بــا وجــود تغییــرات متــداول ترکیــب ســپاهان 
ــب  ــان در کس ــی طایی پوش ــته و ناکام ــای گذش در هفته ه
نتیجــه مقابــل تیــم انتهــای جدولــی گســترش فــوالد تبریــز، 
ــه ترکیــب در دیــدار مقابــل پیــکان در  بازگشــت محمــدی ب

نقــش جهــان دور از انتظــار نیســت.

 اخراج کاپیتان سیاه جامگان 
پس از سوت پایان

کاپیتــان تیــم ســیاه جامگان مشــهد پــس از پایــان 
ــد.  ــراج ش ــازی اخ ــن ب ــادان از زمی ــت آب ــا نف ــابقه ب مس
حســین بادامکــی، بازیکــن باتجربــه ســیاه جامگان کــه در 
جریــان بــازی بــا نفــت آبــادان یــک اخطــار بابــت اعتــراض 
بــه تصمیــم داور دریافــت کــرد، پــس از بــه صــدا درآمــدن 

ســوت پایــان از زمیــن اخــراج شــد.
ــه  ــم داور در صحن ــه تصمی ــان مســابقه ب  بادامکــی در پای
ــئله  ــن مس ــرد و همی ــراض ک ــادان اعت ــت آب ــی نف پنالت
باعــث شــد تــا داور عصبانــی شــود و پــس از ســوت پایــان 

ــان تیــم مشــهدی کارت قرمــز نشــان دهــد.  ــه کاپیت ب
بــر ایــن اســاس بادامکــی بــازی بعــدی ســیاه جامگان را 

در لیــگ برتــر مقابــل اســتقال خوزســتان از دســت داد.

 خبر خوش تاج برای 
تیم های لیگ یکی

ــاره  ــنبه درب ــرد روز ش ــام ک ــال اع ــیون فوتب ــس فدراس رئی
تیم هــای صعودکننــده بــه لیــگ برتــر تصمیــم خواهنــد 

ــت. گرف
صعــود دو تیــم از لیــگ 18 تیمــی دســته یــک بــه لیــگ برتــر 
ــای  ــاد تیم ه ــث انتق ــابقات باع ــن مس ــروع ای ــدای ش از ابت

حاضــر در لیــگ آزادگان شــده اســت.
ــه  ــش ب ــال، در واکن ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، رئی ــدی ت  مه
ایــن اعتراضــات خبــر خوشــی را بــرای تیم هــای دســته یکــی 
ــت:  ــاره گف ــال در این ب ــیون فوتب ــس فدراس ــرد. رئی ــام ک اع
فعــا بحــث همــان صعــود دو تیــم اســت؛ امــا ایــن مســئله 
بایــد تصویــب شــود؛ در جلســه روز شــنبه کــه نشســت 
هیئت رئیســه اســت، در ایــن مــورد بحــث و بازنگــری صــورت 
می گیــرد و درنهایــت اینکــه چنــد تیــم صعــود خواهنــد کــرد، 
ــه ایــن ترتیــب تیم هــای لیــگ یکــی  مشــخص می شــود. ب
ــر  ــرای تغیی ــه ب ــه هیئت رئیس ــر مصوب ــه تغیی ــد ب می توانن
تعــداد تیم هــای صعودکننــده و ســقوط کننده امیــدوار باشــند 
تــا شــاید بــه ایــن ترتیــب ســه تیــم بتواننــد در پایــان فصــل 

مجــوز حضــور در لیــگ برتــر را بــه دســت بیاورنــد.

حق با دایی است
اما پاس به عقب خطا بود

ــای  ــاره صحنه ه ــال نظــر خــود را درب کارشــناس داوری فوتب
ــوان کــرد.  ــوالد و ســایپا عن ــدار ف ــز دی بحث برانگی

ــای  ــر تیم ه ــگ برت ــم لی ــه ده ــای هفت ــی از بازی ه در یک
ــل  ــر اهــواز مقاب فــوالد خوزســتان و ســایپا در ورزشــگاه غدی
هــم قــرار گرفتنــد کــه در دقیقــه 38 تغییــر نظــر داور در اعــام 
پنالتــی بــه ســود ســایپا، گرفتــن خطــای دو ضــرب بــه دلیــل 
ــرای فــوالد و تعــدادی دیگــر از صحنه هــا  ــه عقــب ب پــاس ب

ــود.  ــا اعتــراض دو تیــم و به ویــژه علــی دایــی همــراه ب ب
ــه  ــوص صحن ــناس داوری، درخص ــی، کارش ــا غیاث ــید رض س
ــت:  ــد، گف ــه نش ــایپا گرفت ــرای س ــه ب ــه اول ک ــی نیم پنالت
ــد از  ــا بع ــد؛ ام ــی می کن ــه درســتی اعــام پنالت ــدا ب داور ابت
ــد نظــر  ــم خــود تجدی ــا کمــک داور دوم در تصمی مشــورت ب
ــی  ــای دای ــا آق ــق ب ــورد ح ــن م ــه در ای ــد ک ــام می ده انج

ــت.  اس
ــر  ــه آخ ــه صحن ــی ب ــی دای ــاره عل ــراض دوب ــاره اعت وی درب
ــه  ــایپا ب ــع س ــب مداف ــه عق ــاس ب ــای پ ــه خط ــابقه ک مس
ــع  ــاس مداف ــاره پ ــرد: درب ــار ک ــد، اظه ــه ش ــان گرفت دروازه ب
بــه دروازه بــان و خطــای دروازه بــان ســایپا، داور بــه درســتی 
ــت  ــه درس ــرای ضرب ــوه اج ــی نح ــد؛ ول ــا می کن ــام خط اع

ــود. نب

اولین حضور ثابت تعویض طالیی
رضــا میرزایــی پــس از تغییــر وضعیتــش از یــار جایگزیــن 
ــل را  ــه قب ــش هفت ــت درخش ــی نتوانس ــن اصل ــه بازیک ب

تکــرار کنــد. 
دیــدار برابــر ســیاه جامگان از هفتــه نهــم لیــگ برتــر 
ــه  ــی در آن ب ــا میرزای ــه رض ــود ک ــابقه ای نب ــن مس اولی
عنــوان تعویــض طایــی زالتکــو کرانچــار در ورزشــگاه نقش 
ــا  ــازی ب ــر در ب ــه او پیش ت ــید؛ بلک ــوش درخش ــان خ جه
پرســپولیس در هفتــه هفتــم هــم وضعیــت تقریبــا 

ــود.  ــرده ب ــه ک ــابهی را تجرب مش
ســرمربی ســپاهان بــا وجــود درخشــش میرزایــی در دیدار 
ــا نفــت تهــران  ــا پرســپولیس ترجیــح داد تــا در بــازی ب ب
از هفتــه هشــتم لیــگ برتــر همچنــان از ایــن بازیکــن بــه 
عنــوان یــار تعویضــی اســتفاده کنــد. درخشــش در دومیــن 
دیــدار خانگــی پیاپــی ســپاهان، امــا ســرانجام مــرد 
ــاله را در  ــن ۲1 س ــن بازیک ــا ای ــرد ت ــاب ک ــروات را مج ک
ــب، در  ــن ترتی ــه ای ــرار دهــد. ب ــی تیمــش ق ــب اصل ترکی
دیــدار بــا گســترش فــوالد از هفتــه دهــم لیــگ برتــر نــام 
رضــا میرزایــی در ترکیــب اصلــی ســپاهان قــرار گرفــت؛ اما 
ــه  ــی را ک ــت درخشش ــوان نتوانس ــم ج ــن  هافبک مهاج ای
بــه عنــوان بازیکــن جایگزیــن از خــود بــه نمایش گذاشــته 
بــود، در کســوت یــار ثابــت نیــز تکــرار کنــد و در نیم ســاعت 

پایانــی بــازی، جــای خــود را بــه مــروان حســین داد.

کوتاه اخبار 
ادامه ناکامی جودوکاران جوان ایران

ــه در  ــان ک ــان جه ــودوی جوان ــای ج ــه رقابت ه در ادام
زاگــرب پایتخــت کرواســی در جریــان اســت، در ســومین 
روز از ایــن رقابت هــا، دو نماینــده ایــران بــه روی تاتامــی 
رفتنــد کــه بــا شکســت مقابــل رقبــا از دور رقابت هــا کنــار 

رفتنــد. 
در  ایــران،  وزن 81- کیلوگــرم  نماینــده  جوادمــرادی، 
ــه  ــور فرانس ــودوکاری از کش ــل ج ــت مقاب ــارزه نخس مب

ضربــه فنــی شــد و از دور رقابت هــا کنــار رفــت. 
قاســم باغچقــی نیــز در وزن ۹۰- کیلوگــرم ابتــدا جــودوکار 
ــل  ــارزه مقاب ــن مب ــا در دومی ــی را شکســت داد؛ ام برزیل
ــه  ــد و از گردون ــون ش ــه ایپ ــال در ۴۶ ثانی ــده پرتغ نماین

ــد. ــذف ش ــا ح رقابت ه
 پیــش از ایــن جعفــر فیروزآبــادی در وزن ۶۰- و علیرضــا 
خجســته، یکــی از شــانس های کســب مــدال بــرای 
ــل  ــت مقاب ــا شکس ــز ب ــرم، نی ــران در وزن ۶۶- کیلوگ ای

ــد. ــار رفتن ــا کن ــا از دور رقابت ه رقب
ــای  ــا و در وزن منه ــن رقابت ه ــی ای ــنبه در روز پایان  ش
1۰۰ کیلوگــرم و در حضــور 31 جــودوکار، علــی پرهیــزکار در 
گام نخســت برابــر نماینــده اتریــش بــه میــدان مــی رود 
ــف  ــد حری ــلونی و فنان ــده اس ــری، برن ــورت برت و در ص

ــود.  ــارزه دوم خواهــد ب ــزکار در مب پرهی
همچنیــن حمیدرضــا ملــک زاده در وزن 1۰۰+ کیلوگــرم 
ــارزه می کنــد و در صــورت  ــا جــودوکار آمریــکا مب ابتــدا ب
ــه روی  ــد ب ــودوکار هلن ــر ج ــارزه دوم براب ــری در مب برت
تاتامــی مــی رود. در ایــن وزن ۲۷ جــودوکار حضــور دارنــد.

تشریح وضعیت مصدومیت 
بختیار و موسوی

تیــم پزشــکی پیــکان توضیحاتــی دربــاره مصدومیــت دو 
بازیکــن ایــن تیــم ارائــه کــرد. 

ــکان،  ــال پی ــم فوتب ــراپ تی ــی، فیزیوت ــر رضای ــر اکب دکت
دربــاره شــرایط مهــران موســوی کــه در دیــدار بــا 
تراکتورســازی مصــدوم شــد، گفــت: متاســفانه مــچ پــای 
موســوی دچــار شکســتگی و پارگــی لیگامنــت شــده و 
ــه  ــا یکــی از دکترهــا داشــتم، ب پــس از مشــورتی کــه ب
ــت  ــا تح ــد حتم ــران بای ــه مه ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ای
عمــل جراحــی قــرار بگیــرد؛ او روز یکشــنبه از پــای 
مصــدوم خــود MRI می گیــرد و روز دوشــنبه وقــت 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــل او تعیی عم
وی ادامــه داد: میــزان دوری موســوی از میادیــن پس از 
عمــل مشــخص خواهــد شــد؛ امــا زمــان تخمینــی دوران 

مصدومیــت او چیــزی بیــن دو تــا ســه مــاه اســت. 
دکتــر رضایــی دربــاره وضعیــت بختیــار رحمانــی هــم کــه 
در دیــدار بــا تراکتــور آســیب دیــد، اظهــار کــرد: مــچ پــای 
ــای  ــه دو شــده اســت؛ پ ــار کشــیدگی درج ــار دچ بختی
او ورم کــرده و ملتهــب اســت و بایــد ۴8 تــا ۷۲ ســاعت 
صبــر کنیــم تــا بتوانیــم بــه نتیجه گیــری دقیــق برســیم؛ 
البتــه خوشــبختانه مصدومیــت بختیــار بــه انــدازه مهــران 
حــاد نیســت و حــدس مــن ایــن اســت کــه او بیــن دو 
ــم  ــا تی ــش را ب ــد تمرینات ــر می توان ــه دیگ ــه هفت ــا س ت

از ســر بگیــرد.

میرهاشم حسینی حذف شد
مرحلــه ســوم از رقابت هــای گرنــد پــری در ســال ۲۰1۷ 
ــورمان و  ــی کش ــده وزن دوم المپیک ــت نماین ــا شکس ب
حــذف وی آغــاز شــد. ایــن دوره از مســابقات گرنــد پــری 
بــا حضــور تکواندوکارانــی از ۵۵ کشــور جهــان صبــح روز 
جمعــه در چهــار وزن المپیکــی بــه میزبانی انگلســتان در 

ســالن »پاکرباکــس آرنــا« لنــدن آغــاز شــد. 
ــدوکاران وزن ۶۷-  ــا تکوان ــن رقابت ه ــت ای در روز نخس
کیلوگــرم زنــان و اوزان ۶8- و 8۰+ کیلوگــرم مــردان 
بــه روی تاتامــی می رونــد کــه میرهاشــم حســینی 
بــه عنــوان نخســتین نماینــده ایــران بــا شکســت برابــر 

ــد.  ــذف ش ــابقات ح ــی از دور مس ــب تایوان رقی
میرهاشــم حســینی در وزن ۶8- کیلوگــرم در اولیــن 
دیــدار برابــر »یــو جــن هوآنــگ« از تایــوان دارنــده مــدال 
ــذف  ــت و ح ــی باخ ــاز طای ــا امتی ــان ب ــره ۲۰1۷ جه نق

شــد.

گلباران شاگردان مظفر
تیــم دانشــگاه آزاد بــا مربیگــری شــهرزاد مظفــر در هفته 

دوم لیــگ برتــر فوتســال بانــوان بــا 1۷ گل پیروز شــد. 
ــا  ــوان روز جمعــه ب ــر فوتســال بان ــه دوم لیــگ برت هفت
ــگاه آزاد  ــم دانش ــد و تی ــری ش ــدار پیگی ــزاری ۶ دی برگ
بــا 1۷ گل بانــوان زنجــان را شکســت داد. تیــم پاالیــش 
نفــت آبــادان نیــز در مصــاف بــا دختــران کویــر کرمــان 

۵ بــر ۰ پیــروز شــد.

صعود تیم ملی والیبال ساحلی 
ایران به مرحله حذفی

ــوان  ــه عن ــران ب ــال ســاحلی ای ــف والیب ــی ال ــم مل تی
ــر و  ــم برت ــع 1۶ تی ــه جم ــارم ب ــروه چه ــین گ صدرنش
ــرد.  ــود ک ــزی صع ــور آســیایی اندون ــی ت ــه حذف مرحل
ــزی از  ــور آســیایی اندون ــی ت ــای جــدول اصل رقابت ه
روز پنجشــنبه بــا حضــور ۲۴ تیــم در 8 گــروه مقدماتــی 

در شــهر پالمبانــگ میــرن آغــاز شــد. 
ــان  ــران )رحم ــاحلی ای ــال س ــف والیب ــی ال ــم مل تی
رئوفــی - بهمــن ســالمی( کــه در دیــدار نخســت موفق 
بــه شکســت ۲ بــر 1 عمــان شــده بــود، ظهــر روز جمعــه 
در دومیــن دیــدار خــود در ایــن رقابت هــا بــه مصــاف 

ــت.  ــن( رف ــگ )الم - کلوی هنگ کن
ــر 1 و  ــز ۲ ب ــدار نی ــن دی ــورمان در ای ــان کش ملی پوش
ــا امتیــازات )1۵ بــر ۲1، ۲1 بــر 13 و 1۵ بــر 1۲( ایــن  ب
تیــم را شکســت دادنــد و بــه عنــوان صدرنشــین گــروه 
چهــارم بــه مرحلــه حذفــی و جمــع 1۶ تیــم برتــر صعود 

کردنــد. 
ــد  ــران )آق محم ــاحلی ای ــال س ــی ب والیب ــم مل تی
ــروه  ــه در گ ــز ک ــی( نی ــد میرزاعل ــاق - عبدالحام س
هفتــم بــا تیم هــای اســترالیا یــک )دورانــت - برانــت( 
و ژاپــن یــک )تاکاهاشــی - شــیراتوری( هم گــروه 
ــر ۰  ــن مســابقه خــود ۲ ب ــروز در دومی ــح دی ــود، صب ب
بــا امتیــازات ۲1 بــر 1۶ و ۲1 بــر 1۵ مغلــوب ژاپــن یــک 

ــت. ــار رف ــا کن ــد و از دور رقابت ه ش
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بــازی هفتــه  در مهم تریــن و حســاس ترین 
ــک  ــم بان ــران، تی ــال ای ــر والیب ــگ برت ــوم لی س
ــی کشــورمان، در  ــم مل ــا نامــداران تی ســرمایه ب
ــان  ــکان )قهرم ــم پی ــران، تی ــزرگ ته ــی ب درب

ــرد. ــوب ک ــر( را مغل ــگ برت ــن دوره لی چندی
تیــم بانــک ســرمایه بــا بهره گیــری از دو پاســور 
ارزشــمند »مهــدی مهــدوی و کارلوس ژیــگا دو« 
نشــان داد کــه تحــت شــرایط نابســامان بعضــی 
ــار  ــگ، ب ــای حاضــر در ســی ویکمین لی از تیم ه

دیگــر قهرمانــی را تجربــه خواهــد کــرد.
بــه یقیــن لیــگ برتــر ایــران بــا آنکــه از کمیــت 
ــوان  ــت و می ت ــوردار اس ــادی برخ ــت زی و کیفی
برابــری  دنیــا  خــوب  لیگ هــای  بــا  گفــت 
ــه ای  ــول حرف ــن و اص ــا قوانی ــی ب ــد، ول می کن
بیگانــه اســت. قوانیــن ورود و خــروج تیم هــا بــه 
لیــگ در آن حاکــم نیســت و متاســفانه ســازمان 
ــک روز  ــن خاصــی نیســت؛ ی ــع قوانی ــگ تاب لی
ــد  ــار گذاشــتن تیمــی را منتشــر می کن ــر کن خب
کــه هــزاران طرفــدار در گنبــد، »پایتخــت والیبــال 
ــد  ــان می ده ــوارد نش ــه م ــران« دارد؛ این گون ای
ــی  ــا تشــکیل مجمــع عموم ــه اول ب ــه در وهل ک
انتخابــات، بایــد تکلیــف رئیــس فدراســیون 
مشــخص شــود و ســپس ســازمان لیــگ مــورد 
بازنگــری قــرار بگیــرد؛ زیــرا لیــگ پویــا، یکــی از 

معیارهــای پیشــرفت والیبــال کشــورمان خواهــد 
شــد.

بــه هــر حــال پــس از کــش و قوس هــای 
ــه  ــت همه جانب ــت و حمای ــا درخواس ــراوان ب ف
ــر  ــبق وزی ــاون اس ــمی، مع ــاف  هاش ــر من دکت
وزرش و جوانــان و اســتاندار جدیــد اســتان 
بومــی  بازیکنــان  بــا  گنبدی هــا  گلســتان، 
ــازی را  ــن ب ــا دومی ــز شــدند ت خــود راهــی تبری
ــن شــهر  ــم شــهرداری ای ــا تی ــه ســوم ب در هفت

ــد. ــزار کنن برگ

 توسن های ترکمن صحرا در تبریز
ــود را  ــازی خ ــن ب ــد، دومی ــی گنب ــان بوم بازیکن
در هفتــه ســوم لیــگ برابــر تیــم خوش ترکیــب 
ــا حســاب  ــد و ســت اول را ب تبریــز برگــزار کردن

ــای  ــا تبریزی ه ــیدند؛ ام ــری رس ــه برت ۲1/۲۵ ب
مهمان نــواز کــه دو هفتــه گذشــته را با شایســتگی 
بــه پیروزی هــای ارزشــمندی دســت یافتــه 
ــه ســود  ــدار ب ــا اقت ــد، ســت های بعــدی را ب بودن
ــازی  ــن ب ــک ای ــر ی ــح ســه ب ــد و فات خــود کردن
خانگــی شــدند تــا همچنــان بــا یــک امتیــاز کمتر 
در تعقیــب بانــک ســرمایه در رده دوم جــدول 

ــد. ــی بمانن ــا باق بازی ه
 ورامین بازی برده را باخت!

ــر تیــم  ــه ب ــا غلب تیــم شــهرداری ورامیــن کــه ب
ــم شگفتی ســاز  ــوان تی ــه عن ــکان ب ــد پی قدرتمن
هفتــه دوم لقــب گرفتــه بــود، در دیــدار بــا تیــم 
ــت های اول و  ــری در س ــود برت ــا وج ــایپا ب س
دوم، در ســت های بعــدی بازنــده شــد و بــازی 

بــرده را ســه بــر دو واگــذار کــرد. 
ســرمربی تیــم ســایپا بــا جایگزیــن کــردن 
و  ســال افزون  جــای  بــه  بلغــاری  پاســور 
ــودی  ــه بهب ــه ب ــور - ک ــر غف ــری از امی بهره گی
ــروزی  ــن پی ــه ای ــرده - ب نســبی دســت پیداک

ــید. ــا رس گرانبه
ــه  ــا توج ــروزی و ب ــن پی ــود ای ــا وج ــایپا ب س
بــه ســه بــازی اخیــر خــود نشــان داد کــه 
نمی توانــد در زمــره تیم هــای مدعــی باشــد.
  رعد پدافند حرفی برای گفتن ندارد!

اســت  ســال   8 از  بیــش  کاشــانی ها کــه 
ــتند  ــر هس ــگ برت ــا در لی ــش اصفهانی ه جورک

ــال اســتان  ــرای والیب ــی چشــمگیر ب ــا تحول و ب
ــگ  ــد، در لی ــروداری می کنن ــان آب ــاور اصفه پهن
برتــر امســال نیــز بــدون حمایــت مقامــات 
ورزش اســتان بــا کمتریــن امکانــات مالــی و در 
ــرش  ــی ف ــت مال ــا حمای ــی ب ــدک مدت زمان ان
ــه ای  ــان کم تجرب ــا جوان ــان و ب ــم کاش محتش
وارد رقابت هــای لیــگ برتــر ایــران شــده اند؛ 
امــا در ســه هفتــه گذشــته در مقابــل تیم هــای 
ــتند و در  ــن نداش ــرای گفت ــی ب ــتاره حرف پرس
ســالن خالــی از تماشــاگر ســومین باخــت 
پیاپــی را در مصــاف بــا تیــم اردکان هــم متحمل                                                                    

شــدند.
 کاله مقتدرانه برنده شد

ــدران و شــمس،  ــه مازن ــه کال ــازی یک طرف در ب
کالــه ســت اول ۲1/۲۵ بــه برتــری رســید امــا در 
ــش  ــواری را پی ــوم کار دش ــت های دوم و س س
رو داشــت و بــه ســختی بــا نتایــج مشــابه 

ــت آورد. ــه دس ــروزی را ب ۲3/۲۵ پی

 شهرداری ارومیه، اولین برد را دشت 
کرد

از  پــس  خداپرســت  ساســان  شــاگردان 
باخت هــای پرانتقــاد بــه ســختی از ســد ســارویه 
ســاری گذشــتند! در ایــن دیــدار پرتــب و تــاب، 
ارومی هــا ســت های اول، چهــارم و پنجــم را بــه 
ســود خــود کردنــد؛ امــا ســت های دوم و ســوم 
ــا  ــد و ب ــذار کردن ــف ســختکوش واگ ــه حری را ب

ــدان شــدند. ــروز می ــاز پی کســب ۲ امتی
 پیروزی بانک سرمایه در دربی بزرگ 

تهران
تیــم پرســتاره بانــک ســرمایه، بــا بازیکنــان 
ملی پوشــی نظیــر شــهرام محمــودی، ســید 
محمــد موســوی، فرهــاد قائمــی، عــادل غامــی، 
ــا  ــدوی، رض ــدی مه ــور، مه ــی میرزاجان پ مجتب
قــرا، پاســوری بــه نــام کارلــوس ژیگالــدو و مرندی 
)لیبــروی تیــم ملــی( موفــق شــد ســه بــر یــک 
تیــم پیــکان را بــا ســومین شکســت بدرقــه کنــد.

در هفته سوم لیگ برتر والیبال ایران چه گذشت:

سرمایه داران، پیروز دربی بزرگ

ــه  ــا پیــروزی پــرگل ســپاهان ب ــوان اصفهــان ب دربــی فوتبــال بان
ــور  ــگاه های کش ــوان باش ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــید. لی ــان رس پای
ــه در  ــن هفت ــدار ای ــن دی ــاز و جذاب تری ــما آغ ــه رس از روز جمع
اصفهــان برگــزار شــد؛ جایــی کــه ۲ تیــم همشــهری ســپاهان و 
ذوب آهــن دربــی فوتبــال بانــوان اصفهــان را در ورزشــگاه صفاییــه 

ــد.  مبارکــه برگــزار کردن
نیمــه نخســت ایــن دیــدار بــا پیــروزی 3 بــر ۲ ســپاهان بــه پایان 
رســید و ایــن تیــم بــا حفــظ برتــری خــود، درنهایــت موفــق بــه 

شکســت ۷ بــر 3 ذوب آهــن شــد. 
فــروغ مــوری در ایــن دیــدار هت تریــک کــرد و مریــم رهیــده )۲ 
گل(، الهــام فرهمنــد و افســانه اقبــال هــم دیگر گل های ســپاهان 
ــوش خســروی،  ــز گلن ــن نی ــرای ذوب آه ــر رســاندند. ب ــه ثم را ب
صفــورا جعفــری و زهــرا ســربالی گلزنــی کردنــد. شــاکله اصلــی 
تیــم ســپاهان را بازیکنــان فصــل گذشــته تیــم آینده ســازان 

ــر  ــم ب ــم ه ــن تی ــرمربیگری ای ــد و س ــکیل می دهن ــن تش میه
ــازان  ــته آینده س ــل گذش ــرمربی فص ــهبازی، س ــمیه ش ــده س عه
ــن  ــم در ای ــد بازیکــن فصــل گذشــته آینده ســازان ه اســت. چن
ــل  ــان تقاب ــی اصفه ــا در درب ــده اند ت ــن ش ــی ذوب آه ــل راه فص

جالبــی بیــن آن هــا شــکل بگیــرد. 
قهرمانــی  بــا  بانــوان  فوتبــال  برتــر  لیــگ  فصــل گذشــته 
آینده ســازان میهــن بــه پایــان رســید. مدیــر عامــل ایــن تیــم در 
مصاحبه هــای خــود عنــوان می کــرد کــه تیمــش بــه دلیــل پیــدا 
نشــدن حامــی مالــی در آســتانه انحــال قــرار دارد؛ در حالــی کــه 
باشــگاه ســپاهان اعــام کــرد حاضــر اســت در فصــل جدیــد لیــگ 
ــل  ــب مدیرعام ــش عجی ــد، واکن ــت کن ــم حمای ــن تی ــر از ای برت
ــپاهان  ــگاه س ــد باش ــث ش ــم باع ــن تصمی ــه ای ــازان ب آینده س
تصمیــم بگیــرد بــا ســهمیه مســتقل در لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان 

ــد. ــم داری کن تی

ــش از  ــه پی ــری روز جمع ــت خب ــچ در نشس ــو ایوانکووی برانک
ــام  ــران در ج ــت ته ــپولیس و نف ــای پرس ــدار تیم ه ــازی دی ب
ــم بیشــترین  ــم می خواهی ــه گفت ــت: همان طــور ک ــی گف حذف
جــام را در طــول فصــل بــه دســت آوریــم؛ بــه همیــن دلیــل بــا 
تمــام تــوان مقابــل نفــت تهــران کــه بــا وجــود تمــام مشــکاتی 

کــه دارد، نتایــج خوبــی هــم گرفتــه، بــه میــدان می رویــم. 
وی ادامــه داد: کمــی عجیــب اســت کــه بخواهیــم در همیــن 
ــا قرعه کشــی  ــم؛ ام ــازی کنی ــا نفــت ب ــار ب مــدت کــم، ســه ب
ــه  ــودم ک ــه ب ــان را گفت ــرد. هدفم ــوان ک ــده و کاری نمی ت ش
ــی  ــم نهای ــار تی ــه جمــع چه ــان هــدف توانســتیم ب ــق هم طب
آســیا برســیم. در لیــگ برتــر هــم کارمــان را دنبــال می کنیــم. 
در ایــن مرحلــه البتــه کار ســختی برابــر نفــت تهــران خواهیــم 

داشــت. 
وی همچنیــن دربــاره انتقــادات اخیــری کــه در رابطــه بــا 

ــپولیس  ــرد وی در درون دروازه پرس ــد و عملک ــا بیرانون علیرض
مطــرح شــده، اظهــار داشــت: نمی دانــم چــرا می گوینــد 
عملکــرد دروازه بــان مــا در بازی هــای اخیــر خــوب نبــوده 
اســت؟ وی در بــازی بــا الهــال مشــکلی نداشــت. مــن 
ــار  ــتباه کن ــک اش ــا ی ــم او را ب ــه بخواه ــتم ک ــی ای نیس مرب
بگــذارم. بیرانونــد، دروازه بــان اولــم اســت؛ امــا خوشــحالم کــه 
رادوشــوویچ را دارم و می توانــد هــر لحظــه جایگزینــش شــود.

ایوانکوویــچ دربــاره اینکــه »چرا محســن مســلمان را در لیســت 
ــداده؟«،  ــرار ن ــران ق ــا نفــت ته ــازی ب ــرای ب ــان خــود ب بازیکن
تصریــح کــرد: محســن مســلمان در لیســت بازیکنــان منتخــب 
مــن بــرای ایــن دیــدار نیســت. او را از لیســتمان خــارج کردیم. 
دلیلــی هــم نــدارد تــا مشــکاتمان را کــه درون تیمــی اســت، 
رســانه ای کنیــم. اتفاقاتــی اســت کــه در رختکــن افتــاده و هیچ 

دلیلــی نــدارد آن را منتشــر کنیــم.

ورزش

،،
در مهم تریــن و حســاس ترین بــازی 
هفتــه ســوم لیگ برتــر والیبال ایــران، 
تیــم بانــک ســرمایه بــا نامــداران تیــم 
بــزرگ  دربــی  در  کشــورمان،  ملــی 
تهــران، تیــم پیــکان )قهرمــان چندین 

دوره لیــگ برتــر( را مغلــوب کــرد

امروز شنبه 29 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 556 روزنامه

ــی  ــم مل ــت تی ــن وضعی ــاره آخری ــان درب ــاس چمنی عب
ــر  ــرای هــر کســی مهم ت ــوان کــرد: ب ــران عن ــان ای نوجوان
ــدن  ــه هدفــش برســد. دی ــه ب ــزی نیســت ک ــن چی از ای
ــی  ــیار مهم ــاق بس ــر اتف ــرای بش ــات ب ــول زحم محص
اســت. خوشــبختانه بازیکنــان ایــران همچنــان بــا انگیــزه 
هســتند. شــاید بــرای برخــی، اهــداف مــا دور از دســترس 
ــن  ــه ای ــران در هم ــان ای ــا بازیکن ــد، ام ــوب می ش محس
ــه  ــه کار خــود ادام ــراوان ب ــاش ف ــا ت ــا، ب ــا و روزه ماه ه
دادنــد. تیرمــاه ســال گذشــته و قبــل از بازی هــای 
آســیایی وقتــی کار را آغــاز کردیــم، مــن بــه بچه هــا قــول 
ــیایی  ــال آس ــازی فین ــای ب ــک پ ــد ی ــه می توانن دادم ک
باشــند. خوشــبختانه فضــا خیلــی خــوب اســت و بچه هــا 
بــا انگیــزه تمریــن می کننــد. انجــام دادن کارهــای 
معمولــی از دســت همــه برمــی آیــد و آنچــه از دســت هــر 

ــت.  ــزرگ اس ــان های ب ــد کار انس ــی برنمی آی کس
ــور دارد  ــی حض ــهر کوچ ــا در ش ــم م ــه داد: تی وی ادام
ــت.  ــر اس ــوا کمت ــهر گ ــه ش ــبت ب ــت آن نس ــه رطوب ک
ــور  ــای حض ــم و مهی ــی داری ــرایط خوب ــبختانه ش خوش
ــوان یــک  ــه عن ــا اســپانیا هســتیم. اســپانیا ب ــدار ب در دی
کشــور صاحــب ســبک و دارای فوتبــال آکادمیــک، تیــم 
ــذار  ــی دارد و دارای ۴ بازیکــن تاثیرگ ــاده باکیفیت فوق الع
اســت؛ ضمــن اینکــه ۹ بازیکــن آن هــم در باشــگاه های 

ــد.  ــت دارن ــد عضوی ــال مادری ــلونا و رئ بارس
ــازی مقابــل اســپانیا  ــاره غیبــت دلفــی در ب چمنیــان درب
تصریــح کــرد: خوشــبختانه نیمکــت بازیکنــان مــا شــرایط 
خوبــی دارد؛ البتــه عــدم حضــور دلفــی بــرای بــازی 
ــره  ــان ذخی ــی بازیکن ــت؛ ول ــر نیس ــپانیا بی تأثی ــا اس ب

ــود. ــد ب ــی خواهن ــرای دلف ــی ب ــن خوب جایگزی

استرشــوند ســوئد بــا تاثیرگــذاری مثبــت ملی پــوش ایرانــی خــود 
روی دو گل برابــر اتلتیــک بیلبائــو بــه تســاوی رســید و در لیــگ 

ــد.  ــا شکســت ناپذیر مان اروپ
در یکــی از دیدارهــای هفتــه ســوم لیــگ اروپــا تیــم استرشــوند 
ســوئد بــا بهره منــدی از ســامان قــدوس در خــط حملــه میزبــان 

اتلتیــک بیلبائــو اســپانیا یــک امتیــازی بــود. 
یــاران قــدوس کــه در دو بــازی گذشــته برابــر زوریــا لوهانســک 
ــد، در  ــه پیــروزی رســیده بودن ــا برلیــن آلمــان ب اوکرایــن و هرت
ــود را  ــز دروازه خ ــز آدوری ــی آریت ــا گلزن ــابقه ب ــه 1۴ مس دقیق
ــه  ــر ب ــر صف ــک ب ــا شکســت ی ــه اول را ب ــد و نیم بازشــده دیدن

ــد.  ــان بردن پای
دنیــس ویگــرن در دقیقــه ۵۲ بــا شــوت پشــت محوطــه دروازه 
ــد آن را قــدوس قصــد  ــد کــرد کــه ریبان ــو را تهدی اتلتیــک بیلبائ
داشــت تبدیــل بــه گل کنــد؛ امــا بــاز هــم هریــن، دروازه بــان تیــم 

اســپانیایی مقابــل تــوپ ایســتادگی کــرد تــا درنهایــت ســالیس 
ِگــرو بــا ضربــه تمام کننــده از محوطــه ۶ قــدم استرشــوند 
ــداوم  ــال ت ــه دنب ــه ب ــوند ک ــاند. استرش ــاوی برس ــه گل تس را ب
ــه ۶۴  ــود در دقیق ــا و صدرنشــینی ب ــگ اروپ ــد درخشــان لی رون
روی ارســال چیــپ تماشــایی ســامان قــدوس از جنــاح راســت 
ــس  ــرب کورتری ــر ض ــوت س ــه و ش ــه جریم ــت محوط ــه پش ب
ادواردز توانســت پیــش بیفتــد؛ امــا برتــری آن هــا ادامــه نداشــت 
و اتلتیــک بیلبائــو در دقیقــه 8۹ توســط ایناکــی ویلیــام گل 
مســاوی را زد تــا ایــن دیــدار بــا نتیجــه ۲ بــر ۲ خاتمــه پیــدا کنــد. 
ــک  ــا لوهانس ــر زوری ــازی براب ــتین ب ــدوس در نخس ــامان ق س
ــازی  ــود و در ب ــانده ب ــر رس ــه ثم ــوند را ب ــی از دو گل استرش یک
اتلتیکــو هــم روی هــر دو گل تیمــش نقــش مســتقیم داشــت.
تیــم قــدوس بــا ایــن تســاوی بــا ۷ امتیــاز همچنــان در رده اول 

ــد. گــروه جــی مان

زنــان، نقــش گســترده و تاثیرگــذاری در خانواده هــا 
دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل ســامت جســمی 
ــظ و  ــی در حف ــی اساس ــا، عامل ــی آن ه و روح
ــای  ــک اعض ــادابی تک ت ــامت و ش ــت س تقوی

ــت.  ــواده اس خان
ــای  ــوان پایه ه ــه عن ــان ب ــا، زن ــزارش ایمن ــه گ ب
اصلــی خانــواده و محــور اساســی رشــد، پویایــی، 
ــواده و جامعــه بــه شــمار می رونــد؛  اعتــای خان
ــر  ــه خط ــان ب ــامت زن ــر س ــه اگ ــوری ک ــه ط ب
بیفتــد، ســامت جامعــه نیــز در معــرض تهدیــد 
ــی،  ــل اجتماع ــیاری از عوام ــرد. بس ــرار می گی ق
فرهنگــی، زیســت محیطی و اقتصــادی وضعیــت 
ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــان را تح ــامت زن س
بــه  مــردان  بــه  نســبت  زنــان  طرفــی  از  و 
بــارداری،  دوران  ماننــد  فیزیولوژیــک  دالیــل 
ــا  ــرض ابت ــتر در مع ــگی بیش ــیردهی و یائس ش
از  دارنــد؛  قــرار  مختلــف  بیماری هــای  بــه 
ــت  ــد بهداش ــائلی مانن ــه مس ــه ب ــن رو توج ای
ــرل  ــوان و کنت ــالمندی بان ــامت س ــاروری، س ب
ضــروری  آن هــا  در  غیرواگیــر  بیماری هــای 
اســت و بــه همیــن منظــور هفتــه ملــی ســامت 
بانــوان ایــران، مهرمــاه هــر ســال بــا هــدف 
ــئوالن و  ــه مس ــانی ب ــازی و اطاع رس حساس س
ــامت  ــای س ــن اولویت ه ــاره مهم تری ــردم درب م

زنــان برگــزار می شــود. 
هفتــه ملــی ســامت بانــوان از ۲۴ تــا 3۰ مهرمــاه 
رایــگان  بــا شــعار »ورزش، نســخه  امســال 

ســامت بانــوان« برگــزار می شــود.
 یکی از مهم ترین راهکارهای ارتقاء 

سالمت زنان، ورزش است
کارشناســان شــیوه  از  بســیاری  عقیــده  بــه 
ــتقیمی  ــر مس ــادران، تأثی ــرد م ــاری و عملک رفت
ــد  ــان بتوانن ــذارد و چنانچــه زن ــه می گ ــر جامع ب
بــرای تأمیــن ســامت خــود و خانــواده بکوشــند، 
ســهم بزرگــی در حفــظ شــادابی و نشــاط جامعــه 

ــد داشــت.  خواهن
ــدی  ــکل ج ــوان مش ــه عن ــرک ب ــی کم تح زندگ
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــران ش ــروز ای ــه ام جامع
ارتقــاء ســبک زندگــی بــا افزایــش میــزان 
ــان و  ــامت زن ــت س ــی در جه ــت فیزیک فعالی
ــری  ــی ام پیشــگیری از بیماری هــای قلبی عروق

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــروری ب ض
ــزای  ــام اج ــر تم ــه ورزش ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ســامتی یعنــی ســامت جســمی، روانــی، 
اجتماعــی و فکــری تأثیرگــذار اســت، بــه عنــوان 
یکــی از اصلی تریــن پایه هــای ســامت جســمی 
همــه افــراد جامعــه اعــم از زن و مــرد و به ویــژه 
زنــان خانــه دار بایــد در اولویــت قــرار بگیرنــد تــا 
ــی  ــای اساس ــد پایه ه ــم بتوان ــر عظی ــن قش ای
ــا ســامت  جامعــه آینــده یعنــی نســل بعــد را ب

ــد. ــا کن کامــل بن
 تحرک فیزیکی نامناسب 

ــت  ــواده و جمعی ــروه ســامت خان سرپرســت گ
ــو  ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــت اس ــز بهداش مرک
بیماری هــای  می گویــد:  ایمنــا  خبرنــگار  بــا 
قلبــی و عروقــی، عامــل حــدود نیمــی از مــرگ و 

ــاالی ۵۰ ســال اســت.  ــان ب ــای زن میره
دکتــر راحلــه صــادق می افزایــد: یکــی از بهتریــن 
راه هــای پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی و 
عروقــی، ورزش اســت کــه اضافــه وزن را بــه 
عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی بیماری هــای 

قلبــی و عروقــی، از بیــن می بــرد.
وی بــا اشــاره بــه شــعار »ورزش، نســخه رایــگان 
ســامت بانــوان« در هفتــه ملــی ســامت بانــوان 
اظهــار می کنــد: علــت نامگــذاری ایــن شــعار بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه عمــده مرگ هایــی کــه در 
جوامــع اتفــاق می افتــد، بــه دلیــل بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی و ســرطان ها، بیماری هــای 
ــه منجــر  ــی ک ــت اســت و عوامل تنفســی و دیاب
ــر  ــل خط ــود و عوام ــا می ش ــن بیماری ه ــه ای ب

بــه شــمار می رونــد، شــامل چاقــی، تغذیــه 
نامناســب، دیابــت، فشــار خــون و چربــی خــون 

ــاال و تحــرک بدنــی کــم اســت.  ب
ــت  ــواده و جمعی ــروه ســامت خان سرپرســت گ
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــز بهداشــت اســتان اصفه مرک
ــان  ــا در جه ــد کل مرگ ه ــل 1۴ درص ــه عام اینک
ــب  ــی نامناس ــای فیزیک ــه فعالیت ه ــب ب منتس
ــا  ــد: از عوامــل ابت ــح می کن و کــم اســت، تصری
بــه دیابــت ۲۷ درصــد نقــش فعالیت هــای 
فیزیکــی شــناخته شــده اســت؛ یعنــی ۲۷ 
ــی  ــت فیزیک ــل فعالی ــه دلی ــا ب درصــد دیابتی ه
ــده اند.  ــاری ش ــن بیم ــه ای ــا ب ــب مبت نامناس

وی ادامــه می دهــد: 3۰ درصــد بیماری هــای 
ــی  ــرک فیزیک ــل تح ــه دلی ــی ب ــی و عروق قلب
درصــد   ۲۵ و  می افتــد  اتفــاق  نامناســب 
ــا  ــط ب ــزرگ مرتب ــتان و روده ب ــرطان های پس س

اســت.  نامناســب  فیزیکــی  فعالیت هــای 
ــا بیــان اینکــه شــرایط زندگــی و  دکتــر صــادق ب
اجتماعــی بانــوان باعــث شــده کــه آن هــا افــراد 
ــد:  ــد می کن ــند، تاکی ــه باش ــی در جامع کم تحرک
اگــر کل آمــار مرگ هایــی را کــه بــه دلیــل 
ــاق  ــان اتف ــی در زن ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
مرگ هــای  یک ســوم کل  بدانیــم،  می افتــد، 
زنــان در سراســر جهــان بــه دلیــل بیماری هــای 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد آن ه ــی و 3۰ درص ــی و عروق قلب
ایــن  نامناســب اســت و  فعالیــت فیزیکــی 
موضــوع، نقــش پررنــگ فعالیت هــای فیزیکــی 

را گوشــزد می کنــد. 
بــه گفتــه وی ســال گذشــته یــک پیمایــش 
ــتایی  ــهری و روس ــق ش ــام مناط ــوری از تم کش
انجــام شــد کــه نتایــج حاصــل از آن بســیار 

بــود. نگران کننــده 
ــت  ــواده و جمعی ــروه ســامت خان سرپرســت گ
مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان می افزایــد: بــر 
اســاس پیمایــش انجام شــده 8۶ درصــد مــردان 

ــد و  ــت بودن ــی کم فعالی ــان ایران ــد زن و ۹۶ درص
ــتان  ــه اس ــود اینک ــا وج ــان ب ــتان اصفه در اس
ــبی  ــبز مناس ــای س ــتیم و فض ــورداری هس برخ
ــه  ــردان ب ــان و م ــی زن ــار کم فعالیت ــم، آم داری

ــوده اســت.  ــزان کشــوری ب می
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ورزش و انجــام تحــرک 
جســمانی پایه هــای ســامتی به ویــژه در بانــوان 
اســت، اظهــار می کنــد: انجــام فعالیت هــای 
ــنی در دو  ــای س ــام گروه ه ــرای تم ــی ب فیزیک
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــه می ش ــرد توصی ــس زن و م جن
طبــق شــعار امســال ورزش، نســخه رایــگان 

ســامت اســت.
دکتــر صــادق معتقــد اســت همــه پزشــکان بایــد 
فعالیــت فیزیکــی و ورزش را بــه عنــوان یکــی از 
نســخه های درمــان بــرای بیمــاران تجویــز کننــد. 
فعالیــت  بایــد  مــا  می کنــد:  تصریــح  وی 
و  غــذا  خــوردن  شــبیه  چیــزی  را  فیزیکــی 
خوابیــدن و رفتــن ســرکار ضــروری بدانیــم و بــه 

انجــام آن عــادت کنیــم.
 رایگان ترین و دردسترس ترین ورزش، 

پیاده روی است
ــت  ــواده و جمعی ــروه ســامت خان سرپرســت گ
توصیــه  اصفهــان  اســتان  بهداشــت  مرکــز 
می کنــد کــودکان زیــر ۵ ســال روزانــه 1 تــا 
ــند؛  ــته باش ــی داش ــت فیزیک ــاعت فعالی 3 س
گــروه ســنی ۶ تــا 18 ســال روزی یــک ســاعت 
ــد و  ــام دهن ــی انج ــرکات بدن ــاده روی و تح پی
گــروه جــوان و میانســال 1۵۰ دقیقــه در هفتــه یــا 
ــی  ــت فیزیک ــه فعالی ــت کم روزی 3۰ دقیق دس

ــند. ــته باش داش
و  رایگان تریــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
اســت  پیــاده روی  ورزش،  دردســترس ترین 
ــه  ــود، ادام ــه می ش ــراد توصی ــه اف ــه هم ــه ب ک
بایــد  خانــه دار  خانم هــای  حتــی  می دهــد: 
ســعی کننــد در روز کارهایــی را کــه نیــاز بــه 
ــارو زدن  ــک ج ــد؛ ی ــام دهن ــن دارد، انج راه رفت
ــی  ــت فیزیک ــد فعالی ــزل می توان ــت من و نظاف

ــود.  ــی ش تلق
دکتــر صــادق می افزایــد: خانم هــای خانــه دار 
را  ایروبیــک  ورزش  ســی دی های  می تواننــد 
تهیــه کننــد و در منــزل ایــن ورزش را انجــام 
ــا  ــا بچه ه ــردن ب ــازی ک ــه ب ــن اینک ــد؛ ضم دهن
هــم فعالیــت فیزیکــی خوبــی به شــمار مــی رود. 
ــد از  ــراد بای ــول روز اف ــه در ط ــان اینک ــا بی وی ب
هــر روشــی بــرای راه رفتــن زیــاد اســتفاده کننــد، 
ــا  ــه را ب ــد روزان ــوان خری ــد: می ت ــه می کن اضاف
ــا پیــاده روی  پــای پیــاده انجــام داد، کــودک را ب
بــه پــارک یــا مدرســه رســاند، اگــر امــکان 
پیــاده روی وجــود نــدارد، خــودرو را دورتــر از 
ــا چنانچــه  ــرد ی ــارک ک ــکان مقصــد مدنظــر پ م
بــا اتوبــوس راهــی مقصــد می شــوید، یــک 
ایســتگاه مانــده بــه مقصــد پیــاده شــوید و بقیــه 
مســیر را پیــاده روی کنیــد تــا مفصــل ســالم تری 

داشــته باشــید. 
 پزشــکان معتقدنــد فعالیــت فیزیکــی مناســب 
جملــه  از  جامعــه  قشــرهای  تمــام  بــرای 
هــر  دســت کم  شــامل  خانــه دار  خانم هــای 
هفتــه 3 بــار و حداکثــر ۶ بــار، هــر بــار دســت کم 

حــدود نیم ســاعت اســت. 
انتخــاب نــوع ورزش بایــد متناســب بــا شــرایط 
ــی  ــژه زنان ــرد باشــد؛ به وی و آمادگــی جســمی ف
ــی  ــا مفصل ــی ی ــه دچــار مشــکات قلبی عروق ک
ــه  ــا مشــورت پزشــک، ب ــد ب هســتند، حتمــا بای

ــد. ورزش بپردازن
ــه در پیشــگیری  ــان ک ــرای زن ــن ورزش ب  بهتری
ــت،  ــر اس ــیار مؤث ــز بس ــتخوان نی ــی اس از پوک
ــل وزن  ــک ورزش تحم ــه ی ــت ک ــاده روی اس پی
ــدون  ــه ب ــت ک ــی اس ــاده روی، ورزش ــت. پی اس
درازمــدت،  در  و  خــاص  امکانــات  و  هزینــه 
مــی آورد.  همــراه  بــه  را  نشــاط  و  شــادابی 
ــد  ــه بای ــه در هفت ــت کم 1۵۰ دقیق ــا دس خانم ه
بــه فعالیــت جســمانی و تمرینــات ورزشــی 
از جملــه پیــاده روی بپردازنــد تــا بــه ارتقــاء 

ســامت خودشــان کمــک کننــد. 

۹۶ درصد زنان اصفهانی، کم تحرک هستند

بانوان سپاهان، برنده دربی اصفهان

۹ بارسایی و رئالی در ترکیب اسپانیا حضور دارند

پاسخ ایوانکوویچ به انتقادات علیه بیرانوند

رد پای قدوس در ۲ گل اروپایی برابر بیلبائو



پیشهناد فیلم

ایستاده در غبار

کارگردان: محمدحسین مهدویان
نویسنده: محمدحسین مهدویان

بازیگــران:  هــادی حجازی فــر، امیرحســین  هاشــمی، 
فرهــاد فــداکار، عمــاد محمــدی، ســوده ازقنــدی

 خالصه داستان فیلم 
احمــد کــه عصیــان نوجوانــی اش را در ســکوت 
گذرانــده، فرمانــده لشــکری می شــود کــه بایــد 
ــد؛ امــا  ــا دشــمن بجنگن در دروازه هــای خرمشــهر ب
ــم  ــران رق ــرز ای ــنگ ها دور از م ــت او فرس سرنوش

می خــورد.
اولیــن  غبــار«،  در  »ایســتاده  فیلــم ســینمایی 
ســاخته محمدحســین مهدویــان اســت. »ایســتاده 
ــده  ــار« زندگــی حاج احمــد متوســلیان، فرمان در غب
ــر لشــکر محمــد رســول هللا)ص( از دوران  جاویداالث
جبهه هــای  در  حضــور  ســال های  تــا  کودکــی 

جنــگ و مفقودشــدنش را روایــت می کنــد. 
ــری و رســانه ای  ــم محصــول ســازمان هن ــن فیل ای
صــدای  از  غبــار«  در  »ایســتاده  در  اســت.  اوج 
ــا  ــه ج ــگ ب ــان جن ــه از زم ــهیدان ک ــیاری از ش بس

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــده اس مان
ــودای  ــش س ــار« در دو بخ ــتاده در غب ــم »ایس فیل
اول ســی وچهارمین جشــنواره  نــگاه  و  ســیمرغ 
ــزه  ــم جای ــن فیل ــت. ای ــور داش ــر حض ــم فج فیل
ــیمرغ  ــو و س ــگاه ن ــش ن ــت داوران بخ ــژه هیئ وی
ــه  ــی صحن ــن طراح ــم، بهتری ــن فیل ــن بهتری بلوری
ــرد  ــی را کســب ک ــوه میدان ــن جل ــاس و بهتری و لب
بهتریــن  فیلمنامــه،  بهتریــن  بخش هــای  در  و 
و  صــدا  بهتریــن  تدویــن،  بهتریــن  کارگــردان، 
بهتریــن چهره پــردازی، نامــزد دریافــت ســیمرغ 

ــود.  ــر ب ــنواره فج ــن جش بلوری
بهره گیــری از صــدای واقعــی احمــد متوســلیان 
و اســتفاده از بازیگــری بــا ویژگی هــای بســیار 
ــان  ــم درخش ــه گری ــه او و البت ــری ب ــک ظاه نزدی
از آن  از دیگــر تمهیداتــی اســت کــه مهدویــان 
ــی  ــت حت ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــرده و ب ــره ب به
واقعــِی  معنــای  )بــه  مســتندی  کار  کمتــر  در 
آن  ســراغ  بــه  مستندســازان   )documentary

می رونــد.

حرف و نقل

»بانــوی  تلویزیونــی  مجموعــه  تصویربــرداری   
و  حمیدنــژاد  عزیــزهللا  کارگردانــی  بــه  عمــارت« 
پانتــه آ  آغــاز شــد.  تهیه کنندگــی مجیــد موالیــی 
پناهی هــا، علیرضــا شــجاع نوری، حســام منظــور، 
ــان،  ــی نصیری ــد، نیک ــا وحی ــادجو، مین ــبنم فرش ش
ــن  ــم مؤم ــرور، مری ــدون مس ــی، فری ــاج نجوم مهت
ــه  ــتند ک ــی هس ــه بازیگران ــا، از جمل ــری آل آق و مه

تاکنــون مقابــل دوربیــن رفته انــد.
 تیــزر فیلــم ســینمایی »خالتــور« اثــر جدیــد 
ــی از  ــم، روایت ــن فیل ــان منتشــر شــد. ای آرش معیری
زندگــی ســه جــوان موزیســین اســت کــه ســعی دارند 
اســیر موســیقی بــازاری نشــوند و بــه اجــرای قطعــات 
موجــه بپردازنــد؛ امــا اقبــال نکــردن مخاطبــان موجــب 
ــه  ــد ک ــیقی برون ــی از موس ــراغ نوع ــه س ــود ب می ش
ــا وجــود جــدی گرفته نشــدن از ســوی کارشناســان،  ب

ــی دارد. ــان فراوان مخاطب
ــدری، مجــری باســابقه برنامه هــای   مرتضــی حی
تحلیــل سیاســی تلویزیــون، بــا برنامــه »هشــتک« بــه 

شــبکه یــک ســیما بازمی گــردد.
ــرای  ــتان هایی ب ــکوت« )داس ــداد س ــاب »بی  کت
ــی  ــجریان( به تازگ ــا ش ــران: محمدرض ــرو آواز ای خس
ــط  ــه توس ــاب ک ــن کت ــت. ای ــده اس ــازار ش ــی ب راه
مجموعــه ای از نویســندگان نوشــته شــده، در ۸۰ صفحه 
ــوس در  ــاب فان ــا قیمــت ۵۰۰۰ تومــان در نشــر کت و ب

قطــع جیبــی منتشــر شــده اســت.
 جوایــز اســکرین آسیاپاســیفیک بــا اهــدای 
ــد  ــردان فقی ــتمی، کارگ ــاس کیارس ــه عب ــزه ای ب جای
ایرانــی، یــاد وی را گرامــی مــی دارد. ایــن جایــزه 
بــرای فیلــم »۲۴ فریــم« کــه پــس از درگذشــت ایــن 
کارگــردان بــه نمایــش درآمــد، بــه وی تعلــق می گیــرد.

ــان  ــی همزم ــاس رزیج ــاخته عب ــرد« س  »دم س
ــن حضــور  ــادا، پنجاه وچهارمی ــکل کان ــا جشــنواره نی ب
ــهر  ــا و در ش ــت تلنگان ــت ایال ــی اش را در پایتخ جهان

ــد. ــه می کن ــد تجرب ــاد هن حیدرآب
ــک  ــیم، از ی ــبکه نس ــر ش ــانی، مدی ــد احس  محم
برنامــه جدیــد در ایــن شــبکه خبــر داد و گفــت: 
برنامــه ای داریــم کــه بــا حضــور اکبــر عبــدی و 
ــه تولیــد می رســد کــه  ــی ب تهیه کنندگــی جــواد فرحان

فعــا در حــال صحبــت و مذاکــره هســتیم.
ــر،  ــه تئات  رضــا مهــدی زاده، مــدرس و طــراح صحن
ــدش  ــای جدی ــاره فعالیت ه ــون، درب ــینما و تلویزی س
ــازان  ــای فیلمس ــاب »راهنم ــز کت ــی نی ــت: به تازگ گف
بــرای مدیریــت طراحــی فیلــم« بــا ترجمــه مشــترک 
من و امیر  هاشــمی مهر توســط انتشــارات فرهنگســرای 
میردشــتی وارد بــازار کتــاب شــده اســت. در ایــن اثــر، 
آمــوزش فــن مشــاهده یــک اثــر ســینمایی بــا توصیف 
ــا  ــه ب ــان صحن ــردی طراح ــف عملک ــای مختل جنبه ه
تجربیــات متفــاوت ســینمایی مــورد تحلیــل و بررســی 

ــرد. ــرار می گی ق
ــدس«  ــه مهن ــده »بچ ــعدی، تهیه کنن ــعید س  س
ایــن ســریال را در مرحلــه پیش تولیــد خوانــد و گفــت: 
۶۰ درصــد از فــاز یــک ایــن ســریال در بوســتان والیــت 

ــود. ــرداری می ش تصویرب

ــی  ــرده در حال ــای روی پ ــروش فیلم ه ــار ف ــن آم جدیدتری
اعــام شــد کــه در کنــار فــروش خــوب یکــی، دو فیلــم جدیــد، 
ــا  ــوان ب ــودک و نوج ــوزه ک ــم در ح ــک« ه ــان کوچ »قهرمان

ــه رو شــده اســت.  ــی روب اســتقبال خوب
ــرد:  ــان ک ــری، بی ــوزه هن ــش ح ــر پخ ــی، مدی ــا فرج غامرض
فیلــم »قهرمانــان کوچــک« پــس از ۱۶ روز نمایــش و در حالــی 
کــه ۲۰ ســالن ســینمایی در تهــران و ۳۰ ســالن در شهرســتان 

دارد، بــه فــروش ۶۵۰ میلیــون تومانــی رســیده اســت.
ــنبه و  ــم در دو روز چهارش ــن فیل ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش  او ب
ــه  ــا توج ــزود: ب ــه، اف ــان فروخت ــون توم ــنبه ۱۰۰ میلی پنجش
ــد،  ــه می رون ــه مدرس ــول هفت ــوزان در ط ــه دانش آم ــه اینک ب
اســتقبال از فیلــم در اواخــر هفتــه فوق العــاده می شــود. 
ــی از  ــی، یک ــدون جیران ــی فری ــه کارگردان ــی« ب ــم »خفگ فیل
ــه در دو روز  ــد اکران شــده در سینماهاســت ک ــای جدی فیلم ه

ــی رســیده اســت.  ــه فــروش ۲۹۵ میلیون ــی ب ابتدای
ــه  ــن زمین ــت« در ای ــش »بلی ــر پخ ــور از دفت ــان ظلی پ احس
ــتان  ــالن و در شهرس ــران ۲۵ س ــی« در ته ــرد: »خفگ ــان ک بی
۱۴ ســالن ســینا در اختیــار دارد کــه در چهارشــنبه ۱۲۰ میلیــون 
ــروش  ــان ف ــون توم ــز ۱۷۵ میلی ــاه نی ــنبه ۲۷ مهرم و پنجش
ــن  ــر ای ــم دیگ ــروش ســه فیل ــار ف ــاره آم داشــته اســت. درب
روزهــای ســینماها کــه هدایت فیلــم پخــش آن هــا را بــر عهــده 
دارد، احمــد مختــاری بــه ایســنا گفــت: فیلــم »خانــه دختــر« 
ــران و ۲۴  ــالن در ته ــا ۲۰ س ــینی ب ــهرام شاه حس ــاخته ش س
ــان  ــون توم ــروش ۹۰۲ میلی ــه ف ــر ب ــهرهای دیگ ــالن در ش س

رســیده اســت. 
ــا  ــد جــوان را ب ــگار« ســاخته رامب ــم »ن ــار فــروش فیل وی آم
۷ ســالن در تهــران و ۳۰ ســالن در دیگــر شــهرهای کشــور، ۲ 

میلیــارد و ۵۶۰ میلیــون تومــان اعــام کــرد.

معــاون رئیــس صداوســیما و رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات 
ــک  ــق ی ــر در فضــای مجــازی گفــت: طب ــر فراگی صــوت و تصوی
ــه  ــتاگرام ب ــبکه اینس ــتان، ش ــور انگلس ــی در کش ــش عموم  پای

ــد. ــی ش ــی معرف ــبکه اجتماع ــن ش ــوان کثیف تری  عن
لطــف هللا ســیاهکلی مــرادی خاطرنشــان کــرد:  راه انــدازی شــبکه 
ملــی اطاعــات کــه ۱۲ ســال پیــش توســط مقــام معظــم 
ــرای  ــکار ب ــک راه ــوان ی ــه  عن ــد ب ــد، می توان ــرح ش ــری مط رهب
ــه  ــود ک ــه ش ــه کار گرفت ــازی ب ــبکه های مج ــوذ ش ــا نف ــه ب مقابل
متأســفانه تاکنــون قدمــی بــرای حرکــت در ایــن مســیر برداشــته 
ــبکه های  ــت »ش ــگاه و اهمی ــن جای ــه تبیی ــت. وی ب ــده اس نش
اجتماعــی« در جهــان امــروز پرداخــت و اظهــار کــرد: امــروز 
ــات، وحــدت و  رســانه ها، ســرمایه های اجتماعــی چــون »انتخاب
اعتمــاد عمومــی« را هــدف قــرار داده انــد کــه تمامیــت اجتماعــی 

ــد.  ــرار می ده ــه ق ــورد هجم ــورها را م کش

ســیاهکلی اینســتاگرام را مخرب تریــن اثرگــذار بــر روی ســامت 
روانــی جوانــان معرفــی و تصریــح کــرد: طبــق یک  پایــش عمومی 
در کشــور انگلســتان، شــبکه اینســتاگرام بــه  عنــوان کثیف تریــن 
شــبکه  و یوتیــوب، بهتریــن شــبکه معرفــی شــدند؛ حــال  آنکــه در 

ایــران شــبکه یوتیــوب فیلتــر و اینســتاگرام بــاز اســت. 
ــا  ــه دولت ه ــا ک ــرد: از آنج ــه ک ــئول اضاف ــناس مس ــن کارش ای
خواهــان رســانه و تمامیت خــواه هســتند، لــذا در ایــران از تــرس 
ــتر  ــتقال بیش ــه اس ــت ب ــتن اینترن ــا داش ــیما ب ــه صداوس اینک

ــد.  ــودداری می کنن ــوزه خ ــن ح ــد، از ورود در ای برس
ــا  ــرای فناوری ه ــد ب ــرد: بای ــان ک ــان خاطرنش ــیاهکلی در پای س
ــای  ــی در فض ــون مقررات ــا تاکن ــود؛ ام ــن ش ــررات الزم تدوی مق
مجــازی تدویــن و تصویــب نشــده کــه امیدواریــم بــه زودی 
توســط مســئوالن و قانونگــذاران مقــررات الزم در ایــن خصــوص 

ایجــاد شــود.
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عکس هــای اینســتاگرام بازیگــر مطــرح ترکیــه، 
خبــر از حضــور او در اصفهــان می دهــد. 

اوایــل مهرمــاه امســال بــود کــه خبــری مبنــی 
بازیگــر  یشــیل کای«،  »نــورگل  حضــور  بــر 
تــرک، بــرای ایفــای نقــش در فیلــم ســینمایی 
ــی  ــرام فضل ــی بای ــه کارگردان ــا« ب ــن زیب »ج
به ویــژه رســانه های مجــازی  و  در رســانه ها 
دســت بــه دســت چرخیــد؛ خبــری کــه مهــرداد 
بافاصلــه  فیلــم  ایــن  تهیه کننــده  فریــد، 
تکذیــب کــرد و در مصاحبــه ای بــا یکــی از 
ــوان کــرد کــه از شــنیدن ایــن  خبرگزاری هــا عن
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــده و دنب ــوکه ش ــر ش خب

ــد.  ــدا کن ــر را پی ــی خب ــع اصل منب
ــغول  ــود مش ــه ب ــه، وی گفت ــن مصاحب در همی
ــرای حضــور در  ــی ب ــران ایران ــا بازیگ ــره ب مذاک
ــه اســم هیچ کدامشــان  ــم هســتند ک ــن فیل ای

ــال  ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــخص نش ــم مش ه
پــس از مدتــی حضــور فرهــاد اصانــی در ایــن 

فیلــم تأییــد شــد.
خبــری کــه مهــرداد فریــد تکذیــب کــرد، باعــث 
شــد بــه طــور کامــل حواشــی ایجادشــده بــرای 
فیلــم جدیــد بایــرام فضلــی جمــع شــود؛ 
گرچــه ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه حواشــی 
ــا  حضــور بازیگــران تــرک و کشــورهای دیگــر ی
فیلم هــای  در  لس آنجلســی  خواننده هــای 
ــه  ــم ک ــا ه ــود و از آنج ــش می ش ــی پخ ایران
حقیقــت  بــه  شــایعات  ایــن  از  هیچ کــدام 
نرســیده، بــا تکذیــب ایــن خبــر از ســوی 
تهیه کننــده نیــز همــه مطمئــن شــدند کــه قــرار 
ــم  ــازی در فیل ــرای ب ــی ب ــر ترک ــت بازیگ نیس

ــد. ــران ســفر کن ــه ای ــی ب ایران
 پست های اینستاگرام

»نورگل یشیل کای«
نکتــه ای کــه از چنــد روز گذشــته موجــب 

دامــن زدن دوبــاره بــه ایــن ماجــرا شــد، انتشــار 
پســت هایی بــود کــه »نــورگل یشــیل کای« 
در صفحــه  اصفهــان  شــهر  در  از حضــورش 
ــح  ــرد و در توضی ــر ک ــود منتش ــتاگرام خ اینس
ــم  ــت در فیل ــرار اس ــه ق ــود ک ــته ب ــا نوش آن ه
ــام »دالرام« را  ــه ن ــری ب ــا«، کاراکت ــن زیب »ج
بــازی کنــد کــه از ابتــدای تولــد ناشــنوا بــوده و 

ــت.  ــته اس ــت نداش ــدرت صحب ق
ــی  ــرای آواهای ــد ب ــته: »بای ــن نوش وی همچنی
کــه از دهــان ایــن نقــش هنــگام واکنــش یــا 
ــان کــردن موضوعــی، شــنیده  ــرای بی ــاش ب ت

ــم.«  ــن کن ــود، تمری می ش
او همچنیــن عکس هایــی را از کلیســای وانــک 
ــه  ــان منتشــر کــرد؛ البت ــل عباســی اصفه و هت
ــای  ــای کلیس ــه فض ــه ب ــا توج ــگاه اول ب در ن
وانــک بســیاری تصــور کردنــد کــه ایــن بازیگــر 
ــا  ــرده؛ ام ــر ک ــه منتش ــی از ترکی ــهور عکس مش
اصفهانی هــا و افــرادی کــه از ایــن کلیســای 
قدیمــی و زیبــا بازدیــد کرده انــد خیلــی زود 
متوجــه شــدند ایــن بازیگــر در اصفهــان حضــور 
دارد و تصاویــر هــم متعلــق به کلیســای مشــهور 

ــان اســت. اصفه
 حضور مخفیانه گروه »جن زیبا« 

در اصفهان
ــه  ــان ب ــی همچن ــرام فضل ــروه بای ــد گ هرچن
ــد و  ــان حضــور دارن ــه در اصفه صــورت مخفیان

ــان در  ــگاران و عکاس ــررس خبرن ــا( از تی )فع
امــان مانده انــد، امــا بــه نظــر می رســد بــا 
ــیل کای«  ــورگل یش ــم »ن ــود خان ــدات خ تأیی
ایــن  حضــور  بــرای کتمــان  جایــی  دیگــر 
ــده  ــی نمان ــا« باق ــن زیب ــم »ج ــر در فیل بازیگ
اســت؛ بــا ایــن همــه دلیــل ایــن حــد از انــکار 
ــا« در  ــن زیب ــم »ج ــروه فیل ــی کاری گ و مخف
ــر  ــه نظ ــه ب ــت. این گون ــب اس ــود جال ــوع خ ن
می رســد کــه ایــن گــروه قصــد داشــته تــا 
انتهــای فیلمبــرداری، موضــوع حضــور ایــن 
ــکار  ــم ان ــن فیل ــرک را در ای ــرح ت ــر مط بازیگ
ــیل کای«  ــم »یش ــای خان ــا عکس ه ــد؛ ام کن
همــه چیــز را خــراب کــرده و حــاال گــروه راهــی 

نــدارد. این بــاره  در  جــز شفاف ســازی 

ــی  ــداران ایران ــر طرف ــت نظ ــرا دق ــن ماج در ای
»نــورگل یشــیل کای« هــم واقعــا جالــب اســت. 
اکنــون چنــد ســالی اســت ســریال های ترکــی 
در ایــران طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده و 
ایــن طرفــداران در فضــای مجــازی پیگیــر 
اخبــار بازیگــران کشــور همســایه هســتند. 
فاقــد  ترکیــه  ســریال های کشــور  هرچنــد 
ــف در  ــا ضع ــتند، ام ــه هس ــوا و فیلمنام محت
باعــث  اخیــر  ســال های  در  سریال ســازی 
زرد  اصطــاح  بــه  ایــن ســریال های  شــده 
ــران  ــی در ای ــان فراوان ــایه، خواه ــور همس کش

ــد.  ــدا کن پی
ــی  ــه حت ــت ک ــدی اس ــه ح ــداری ب ــن طرف ای
بعضــی از بازیگــران تــرک بــه انــدازه بازیگــران 
سرشــناس کشــور خودمــان طرفــدار دارنــد؛ 
همیــن موضــوع هــم باعــث شــده تهیه کننــدگان 
ــد  ــعی کنن ــار س ــد ب ــف چن ــان مختل و کارگردان
ــی  ــای ایران ــه فیلم ه ــران را ب ــن بازیگ ــای ای پ
بــاز کننــد؛ البتــه ایــن اتفــاق تــا بــه امــروز بــه 
دالیــل مختلــف رخ نــداده بــود؛ امــا بــا حضــور 
ــد  ــر می رســد بای ــه نظ ــورگل یشــیل کای« ب »ن
شــاهد اولیــن حضــور رســمی بازیگــران تــرک 
ــه  ــیم. اینک ــاب باش ــس از انق ــینمای پ در س
ــدازه  ــه ان ــا چ ــری ت ــادل هن ــن تب ــه ای نتیج
ــران  ــان اک ــا زم ــد ت ــود را بای ــد ب ــق خواه موف

ــه انتظــار بنشــینیم. ــا« ب ــم »جــن زیب فیل

،،
بــه نظــر می رســد بــا تأییــدات خــود 
خانــم »نــورگل یشــیل کای« دیگــر 
جایــی برای کتمــان حضور این بازیگر 
در فیلــم »جــن زیبــا« باقــی نمانــده 

اســت

»نورگل یشیل کای« و بازی در فیلم »جن زیبا«

رد پای بازیگر ترک در اصفهان

 وصیت نامه
شهید مرحمت باالزاده

به نام خداوند بخشنده مهربان
بــا  می کنــم.  شــروع  را  وصیت نامــه ام  اینجــا  از 
ــریت  ــم بش ــی عال ــگاه منج ــه پیش ــران ب ــام بیک س
حضــرت مهدی)عــج( و بــا ســام بیکــران بــه رهبــر 
ــکن  ــی بت ش ــان، خمین ــم زم ــتضعفان، ابراهی مس
ــا ســام بیکــران بــه مــردم ایثارگــر و شــهیدپرور  و ب

ایــران، کــه همچــون امــام حســین)ع( و لیــا، 
ــد. ــی می دهن ــام قربان ــن اس ــه دی ــان را ب پسرش
درود  ایــران!  شــهیدپرور  غیــور  ملــت  آری،  ای 
ــل  ــه در مقاب ــه همیش ــما ک ــر ش ــما! درود ب ــر ش ب
آخریــن  تــا  می ایســتید  و  ایســتاده اید  کفــر 
ــران!  ــت ای ــما ای مل ــر ش ــان. درود ب ــره خونت قط
ــره  ــن قط ــا آخری ــین! ت ــام حس ــعل داران ام ای مش
خونتــان از ایــن انقــاب و از رهبــر ایــن انقــاب خوب 

محافظــت کنیــد تــا ایــن انقــاب اســامی را بــه نحــو 
احســن بــه منجــی عالــم بشــریت تحویــل بدهیــد.

ــرتان در راه  ــن پس ــر ای ــزم! اگ ــادر عزی ــدر و م و ای پ
ــه شــهادت برســد، افتخــار کنیــد کــه شــما  اســام ب

ــوید. ــمرده می ش ــهدا برش ــواده ش ــم از خان ه
ای پــدر و مــادر عزیــزم! از شــما تقاضایــی دارم؛ اگــر 
مــن شــهید شــدم، گریــه نکنیــد. اگــر گریــه کردیــد 
ــه  ــران گری ــای ای ــا و شــهدای کرب ــه شــهدای کرب ب

بکنیــد تــا چشــم منافقــان کــور بشــود و بفهمنــد کــه 
مــا بــرای چــه می جنگیــم. حــاال معلــوم اســت کــه 
ــا یــک راه اســت کــه آن راه هــم، راه اســام و  راه تنه
قــرآن اســت و آخــر وصیــت می کنــم راه شــهیدان را 
ــن  ــد در زمی ــان را نگذاری ــد و اسلحه ش ــه بدهی ادام

بمانــد.
مــادرم و پــدرم! چنانچــه مــن می دانــم لیاقــت 
ــه  ــد ک ــد بخواه ــر خداون ــی اگ ــدارم؛ ول ــهادت را ن ش

شــهید بشــوم، مــرا حــال کنیــد و مــن هــم شــهادت 
یعنــی هــر کــس  را جــزو ســعادت می دانــم؛ 
ــا شــهدا  ــه حالــش کــه ب شــهید می شــود، خــوش ب
از  و  همســایه ها  تمــام  از  می شــود.  همنشــین 
هم روســتایی هایمان می خواهــم کــه اگــر از مــن 
ــد،  ــدی دیده ای ــای ب ــنیده اید و کاره ــدی ش ــخن ب س
حــال بکنیــد و برادرانــم اســحله ام را نگذارنــد در جــا 
بمانــد و خواهرانــم بــا حجــاب بــا دشــمنان بجنگنــد. 

ــم  ــر گناهان ــه اگ ــم ک ــم می ده ــو را قس ــا! ت خدای
ــا!  ــر. خدای ــا نب ــه آن دنی ــا ب ــن دنی ــی، از ای را نبخش
خدایــا! تــو را قســم می دهــم بــه مــن توفیــق 
ــق او،  ــر ح ــب ب ــج( و نائ ــان )ع ــام زم ــربازی ام س
ــر  ــا اگ ــا در راه آن ه ــی ت ــکن را ده ــی بت ش خمین

ــم. ــی بده ــم، قربان ــته باش ــان داش ــزاران ج ه
کربا کربا یا فتح یا شهادت

جنگ جنگ تا پیروزی
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* آگهی تجدید مزایده عمومی *
شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره ۹۵/۱۳۲۷/ش مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ شورای محترم 
فلزی،  و  اسقاطی  ضایعاتی  وسایل  فروش  به  نسبت  دارد:  نظر  در  چمگردان  شهر  اسامی 

نیمه پاستیکی و بازیافتی را به قیمت پایه کارشناسی زیر جهت فروش اقدام نماید. 
1- آهن آالت ضایعاتی درجه 3 مخلوط سبک هر کیلوگرم به قیمت 750 تومان. 

2- سرعت گیرهای پاستیکی ضایعاتی هر کیلوگرم به قیمت 935 تومان. 
3- اقام پاستیکی تزریقی و صندلی ضایعاتی هر کیلوگرم به قیمت 595 تومان. 

همچنین شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد نسبت 
به: 

شماره  )مجوز  ریال.   2/850/000 پایه  قیمت  به  شهرداری  بانوان  باغ  فروشی  اغذیه  اجاره   -1
96/556/ش مورخ 96/6/23( )مرحله دوم(.

2- اجاره واحد شماره 6 مجتمع تجاری شهرداری به قیمت پایه 1.050.000 ریال. )مجوز شماره 
94/954/ش مورخ 94/10/21( )تجدید مزایده(

3- اجاره واحد شماره 10 مجتمع تجاری شهرداری به قیمت پایه 1.200.000 ریال )مجوز شماره 
96/335/ش مورخ 96/4/27( )مرحله دوم( اقدام نماید.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۷ جهت دریافت اسناد و 
آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۰ 

پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
شماره تماس شهرداری: ۵۲۲۴۰۴۷۱

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
علیرضا مالکبیری - شهردار چمگردان

نوبت اول عکاسی
 »نخستین نگاه ها« 

در اصفهان دیده شد
ــه  ــا« ک ــتین نگاه ه ــگاه »نخس نمایش کیمیای وطن
ــا شــده اســت  ــون عکــس اصفهــان برپ ــه همــت کان ب

مورد استقبال عاقه مندان به عکاسی قرار گرفت. 
در روز افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، جمعــی از هنرمنــدان 
ــدان  ــا هنرمن ــدار ب ــه دی ــان ب ــهر اصفه ــئوالن ش و مس
ایــن نمایشــگاه پرداختنــد. در  کــودک و نوجــوان 
ــه  ــگاه برنام ــن نمایش ــه ای ــم افتتاحی ــیه مراس حاش
قصه خوانــی توســط بچه هــای ســرزمین قصه هــای 
ــدگان  ــه اجــرا درآمــد کــه مــورد اســتقبال بینن کهــن ب

ــت. ــرار گرف ق
ــودکان  ــر از ک ــاش ۱۵ نف ــل ت ــگاه حاص ــن نمایش  ای
و نوجوانانــی اســت کــه در تابســتان گذشــته بــه 
یادگیــری عکاســی و ممارســت تخصصــی در آن در 
پرداخته انــد.  قصه هــای کهــن  ســرزمین  مؤسســه 
»نخســتین نگاه هــا« شــامل عکس هــای برگزیــده 
از آثــار علــی پــرورش، محمــد فرحــان منصــوری، 
یکتــا  پیرجمــال،  ســورن  دهقــان،  امیرمحمــد 
ــی،  ــن زمان ــاری، پارمی ــذ جان نث ــی، پانی امین الرعایای
پونــه ســیامکی، مبینــا رضایــی، ترنــم شــکیبایی، 

ســحر مؤمنــی، مانــی زرگــر، آویــن زرگــر، آتریــا 
اســت. طراهــان  مهدیــس  و  حاج ســلطانی 

 ایــن نمایشــگاه تــا ۳ آبان مــاه در ســاعت ۱۰ تــا ۱۳ و 
۱۷ تــا ۲۳ در گالــری خانــه صفــوی بــه آدرس »خیابان 
خاقانــی، حدفاصــل خواجــه پطــروس و وحیــد، جنــب 
ــد  ــدگان خواه ــرای بازدیدکنن ــماره ۳۱«، پذی ــه ش کوچ

بــود. 
اگــر عاقه منــد بــه عکاســی هســتید یــا دوســت 
ــان  ــدان کــودک و نوجــوان شــهر اصفه ــد از هنرمن داری
حمایــت کنیــد، حتمــا ســری هــم بــه ایــن نمایشــگاه 

ــد. ــی بزنی دیدن

تئاتر
 »گربه ای در حوالی این خانه« 

به تاالر هنر می آید
نمایــش »گربــه ای در حوالــی ایــن  کیمیای وطن
خانــه« بــه نویســندگی و کارگردانــی  هــادی عســکری از 
ــه  ــان روی صحن ــر اصفه ــاالر هن ــاه در ت ــا ۱۲ آبان م ۱ ت

می رود. 
ــت:  ــات آن گف ــاره جزئی ــش درب ــن نمای ــردان ای کارگ
ــتان  ــر داس ــه«، روایتگ ــن خان ــی ای ــه ای در حوال »گرب
ــی اش در  ــه زندگ ــزدک« ک ــام »م ــه ن ــت ب ــردی اس م
آســتانه  فروپاشــی قــرار گرفتــه اســت. او به تازگــی 
ورشکســت شــده و در طبقــه  فوقانــی خانــه »خســرو«، 

ــت. ــده اس ــکنی گزی ــی اش، س ــت قدیم دوس
ــان  ــای پنه ــای رازه ــه داد: افش ــکری ادام ــادی عس ه
گذشــته، زندگــی ایــن دو خانــواده را در مســیر تــازه ای 

ــت. ــی اس ــه دیدن ــد ک ــرار می ده ق
 وی افــزود: بــا اجــرای ایــن نمایــش قصد داریم نشــان 
بدهیــم کــه گفتــن رازهایــی کــه مربــوط بــه گذشــته اند، 
گاهــی تــا چــه انــدازه می توانــد بــه پیکــر یــک خانــواده 

صدمــات جبران ناپذیــر وارد کنــد. 
او ادامــه داد: در ایــن نمایــش بنــده بــه همــراه علیرضــا 

مقامی پــور، محمدحســن رحیمــی، بهــار زنگنــه، ســمیه 
جعفری منــش، نکیســا رســا و آیــا جهانگیــری ایفــای 
نقــش می کنیــم؛ همچنیــن مــژگان کوهــی بــه عنــوان 
عنــوان  بــه  آرش جان نثــاری  و  کارگــردان  دســتیار 

آهنگســاز در ایــن نمایــش فعالیــت دارنــد.
گفتنــی اســت نمایــش »گربــه ای در حوالی ایــن خانه« 
کــه موفــق بــه حضــور در بیســت ونهمین جشــنواره  تئاتــر 
اســتان شــده بــود، اکنــون بــا حمایــت دفتــر تخصصــی 
تئاتــر، وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 

اصفهــان در تــاالر هنــر روی صحنــه مــی رود.

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

بیدارشدن به وقت وین
نویسنده ساحل رحیمی پور

قیمت 23 هزار تومان
نشر نون

همسر چای کار
نویسنده داینا جفریز

قیمت 28 هزار تومان
نشر  نفیر

همزاد
نویسنده قاسم شکری

قیمت 16 هزار تومان
نشر چشمه

اینستاگرام، کثیف ترین شبکه اجتماعی»خفگی« به مرز ۳۰۰ میلیون رسید



11 و حوادث اجتماعی  یادداشت
 نگاه ابزاری به زن در جامعه 

رسوخ پیدا کرده است
استاد حوزه و دانشگاه

مائده حبیبیگروه اجتماعی

ــوزه و  ــتاد ح ــمی، اس ــی  هاش ــام مرتض حجت االس
ــی  ــه یکــی از دیدگاه هــای غرب ــا اشــاره ب دانشــگاه، ب
ــه  ــه مثاب ــگاه، زن را ب ــن ن ــاس ای ــت: اس ــه زن گف ب
می پنــدارد کــه  فــروش  و  تبلیــغ  بــرای  ابــزاری 
ــن  ــد و متاســفانه ای ــه خــود جــذب کن مخاطــب را ب
فرهنــگ در جامعــه  مــا هــم رســوخ پیــدا کرده اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن از کاشــان 
در چهارمیــن  مرتضـــی  هاشـــمی  حجت االســام 
ــش زن در  ــام و نق ــه مق ــورا، ب ــارت عاش ــم زی مراس
تاریخ ســازی یــک جامعــه اشــاره و اظهــار کــرد: غــرب 
ســه نــوع دیــدگاه را در برابــر زن بــه کار می گیــرد 
ــزار تبلیغــی  ــدگاه، آن را چــون اب کــه در نخســتین دی

می پنــدارد.
ــوان کاال  ــه عن ــان ب ــه زن ــرب را ب ــگاه غ ــن ن وی دومی
و ســومین نــگاه را مشــتری بــرای افزایــش فــروش 
ــی  ــزود: در حال ــوان کــرد و اف ــی عن محصــوالت زیبای
کــه در نــگاه دینــی، نگــرش متفــاوت اســت؛ چنانکــه 
ــه تاریخ ســاز شــدند، اشــاره  ــی ک ــه دو زن ــرآن ب در ق

شــده اســت.
ایــن مبّلــغ دینــی ادامــه داد: نخســت آســیه همســر 
ــر از زر  ــا وجــود اینکــه در کاخــی کــه پ فرعــون کــه ب
ــن  ــرد و همچنی ــی می ک ــود، زندگ ــاد ب ــور و فس و زی
ــر  ــی داشــت، ب ــای خدای ــه ادع داشــتن همســری ک
ــد و  ــروردگار اســتوار مان ــه پ ــان خــود ب ــده و ایم عقی
دوم حضــرت مریــم)س( کــه بــا داشــتن تقــوا و حیا، 

ــد. حضــرت عیســی)ع( را در دامــان خــود پروران
ــه  ــرا)س(، نمون ــرت زه ــرد: حض ــد ک ــمی تأکی هاش
کامــل یــک زن مؤمــن مســلمان اســت کــه همزمــان 
نقــش دختــر، مــادر و همســری را بــه نحــو احســن 
ــر)ص( و  ــت از پیامب ــا حمای ــه ب ــا کــرده اســت ک ایف
ــه  ــدام ب ــرت و اق ــن بصی ــی)ع(، همچنی حضــرت عل
موقــع در پشــتیبانی از امامــت باعــث شــد اســام و 
تشــیع بمانــد و امــام حســن)ع( و امــام حســین)ع( 

ــد. ــرت فاطمه ان ــؤاد حض ــره ف ثم
ــا  ــین)ع( ب ــام حس ــه ام ــی ک ــه وی، هنگام ــه گفت ب
ــده  ــف وع ــا خل ــد و ب ــه آم ــه کوف ــردم ب ــوت م دع
ــا  ــب)س( ب ــرت زین ــا حض ــد، تنه ــه ش ــا مواج آن ه
ــا  وی همراهــی کــرد؛ ایشــان پــس از واقعــه کربــا ب
روشــنگری های خــود باعــث زنــده نگهداشــتن قیــام 

ــدند. ــین ش ــام حس ام
ــا  ــد: حی ــادآور ش ــوزه ی ــگاه و ح ــتاد دانش ــن اس ای
عنصــری کلیــدی در تعالــی ارزش هــا در وجــود یــک 
زن اســت کــه بــا آن می توانــد جامعــه ای را بــه 

ــاند. ــعادت برس س
شــایان ذکــر اســت مراســم زیــارت عاشــورا بــه مــدت 
پنــج روز در فرهنگســرای عامــه فیــض کاشــانی)ره( 
بــا  فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان  ســازمان 
حضــور پرشــور خانواده هــای منطقــه ســه برگــزار 

می شــود.

جامعه
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید:
دولت، مسائل زنان و جوانان را 

جدی تر پیگیری کند
عضــو هیئت رئیســه فراکســیون امیــد گفــت: انتظــار مــا 
از دولــت ایــن بــود کــه بحــث زنــان و جوانــان را جدی تــر 

ــری کند. پیگی
 فاطمــه ســعیدی اظهــار داشــت: البتــه جســته گریخته 
می شــنویم کــه برخــی وزرا، کارهایــی در ایــن رابطــه 
انجــام داده انــد، امــا هنــوز کافــی نیســت. بایــد باورمــان 

ــم.  ــان ضــرر نمی کنی ــه جوان ــاد ب ــه از اعتم شــود ک
ایــن نماینــده مجلــس افــزود: بایــد همــه کمــک کنیــم 
ــاختار  ــا در س ــارغ از جناح بندی ه ــفکر ف ــان خوش جوان

مدیریتــی کشــور رشــد کننــد. 
وی افــزود: البتــه طبیعــی اســت کســانی کــه شایســتگی 

دارنــد در اولویــت خدمــت و به کارگیــری قــرار دارنــد. 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس اضافــه 
کــرد: هــر جــوان شایســته و متعهــدی کــه می توانــد بــه 
کشــور خدمــت کنــد، بایــد توســط دولــت بــه کار گرفتــه 

شــود.

ایران، تنها دولت اسالمی است 
که اختالالت جنسی را پذیرفته

ســام گشتاســبی، همیــار پزشــکی قانونی و روان شــناس 
شــخصیت، بــا اشــاره بــه وجــود طیــف وســیعی از انــواع 
اختــاالت شــخصیت گفــت: تمــام افــرادی کــه تمایــل 
ــتند و  ــوال نیس ــد، ترنسکش ــیت دارن ــر جنس ــه تغیی ب
حتــی گاهــی اوقــات ممکــن اســت افســردگی شــدید بــا 

اختــاالت جنســی اشــتباه گرفتــه شــود. 
ســام گشتاســبی در نشســت خبــری »ترنــس، اختالــی 
بایــد  ناآگاهــی  کــرد:  اظهــار  جنســی«  هویــت  در 
ــامی  ــت اس ــا دول ــران تنه ــت ای ــود. دول ــه کن ش ریش
در جهــان اســت کــه ایــن اختــاالت را بســیار مترقــی و 
فهیــم پذیرفتــه اســت. از ابتــدای انقاب 40 ســال اســت 
ــراد  ــن اف ــود دارد و ای ــون وج ــوع در قان ــن موض ــه ای ک

ــتند.  ــده هس ــا پذیرفته ش کام
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــوال ها، اف ــه داد: ترنسکش وی ادام
میــان جســم و مغــز آن هــا در مســائل جنســی تفــاوت 
وجــود دارد. ترنس هــا اجبــار طبیعــی هســتند؛ امــا 
متاســفانه تــا بــه امــروز نــگاه خــاص و درســتی بــه آن ها 
ــگاه  ــان ن ــبختانه در اصفه ــه خوش ــت. اگرچ ــده اس نش
مدیــران و جامعــه نســبت بــه ایــن افــراد در مقایســه بــا 
دیگــر اســتان های کشــور موقعیــت بســیار بهتــری دارد. 
ایــن روان شــناس شــخصیت ادامــه داد: در 10 ســال 
گذشــته در اصفهــان بالــغ بــر هــزار نفــر در ایــن مرحلــه 
پذیــرش شــده اند. همــواره تــاش شــده پیــش از هــر 
چیــز فــرد بــه آغــوش خانــواده بازگــردد؛ امــا متاســفانه 
همچنــان ناآگاهــی عمومــی، اصلی تریــن مشــکل اســت.

کوتاه حوادث 

دختر 7 ساله، دزد طالفروشی
ــرقت از  ــه های س ــه نقش ــک دختربچ ــراه ی ــه زن هم س
طافروشــی ها را در دو شــهر اســتان فــارس عملــی کردنــد. 
ــراش، در  ــتان گ ــس شهرس ــس پلی ــی، رئی ــرهنگ بابای س
این بــاره گفــت: بــه دنبــال کســب خبــر و گزارش هایــی 
گــراش  در  طافروشــی  از  ســرقت  وقــوع  بــر  مبنــی 
کارآگاهــان پلیــس ایــن شهرســتان تحقیقــات گســترده ای 

ــد.  ــاز کردن ــارقان آغ ــن س ــرای یافت را ب
ــا  ــرد: 3 زن ب ــان ک ــه بی ــراش در ادام ــس گ ــس پلی رئی
همراهــی دختربچــه ای حــدودا 7 ســاله بــا شــگردی 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــرقت می زدن ــه س ــت ب ــاص دس خ
کــه ضمــن ســرگرم کــردن فروشــنده، در فرصتــی مناســب 
دختربچــه بــا مهارتــی خــاص بــه پشــت ویترین فروشــنده 

می رفتــه و مقادیــری طــا می دزدیــده اســت. 
از  ســرقت  موجــود  گزارش هــای  برابــر  افــزود:  وی 
طافروشــی در شهرســتان های خنــج و گــراش رخ داده 
ــرنخ های  ــتن س ــت داش ــا در دس ــس ب ــون پلی و هم اکن
موجــود در تــاش بــرای دســتگیری مجرمــان اســت. 
 بابایــی ضمــن اشــاره بــه تمــاس و پیگیــری مجدانــه 
و دســتور ســردار گــودرزی، رئیــس پلیــس اســتان فــارس 
ــی های  ــرقت طافروش ــل س ــتگیری عوام ــر دس ــی ب مبن
خنــج و گــراش از شــهروندان دو شهرســتان خواســت 
ــه  ــی را ب ــای احتمال ــم و عکس ه ــات، فیل ــه اطاع هرگون
پلیــس تحویــل دهنــد یــا بــا شــماره تلفــن 07152451270 

ــد. تمــاس بگیرن

ایمن سازی به داد پاساژ عالءالدین 
رسید

از  تهــران  شــهر  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــر  ــن خب ــازه در پاســاژ عاء الدی ــاب مغ ــک ب آتش ســوزی ی

داد.
ــران در  ــهر ته ــانی ش ــازمان آتش نش ــخنگوی س ــی، س ملک
ــروه  ــی گ ــوادث و انتظام ــوزه ح ــگار ح ــا خبرن ــو ب گفت وگ
اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان اظهــار کــرد: در ســاعت 
ــری در  ــازه 7 مت ــاب مغ ــک ب ــه ی ــح روز جمع 05:35 صب
ــان  طبقــه ششــم مرکــز تجــاری پاســاژ عاءالدیــن در خیاب

ــت.  ــش گرف ــظ آت ــوری، تقاطــع حاف جمه
ــای 3  ــوزی نیروه ــن آتش س ــوع ای ــی وق ــزود: در پ وی اف

ــدند.  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــانی ب ــتگاه آتش نش ایس
ملکــی گفــت: بــا حضــور بــه موقــع آتش نشــانان از گســترش 

آتــش جلوگیــری و عملیــات اطفــای حریــق انجام شــد. 
ــا بیــان اینکــه ایمن ســازی مرکــز تجــاری عاءالدیــن  وی ب
به تازگــی انجــام شــده، افــزود: ایمن ســازی و رعایــت 
 مــوارد ایمنــی در ایــن مرکــز تجــاری موجــب شــد تــا آالرم هــا 
ــات  ــک در لحظ ــای اتوماتی ــدار و اطف ــتم های هش و سیس
ــه موقــع عمــل کننــد و همیــن عامــل  اولیــه آتش ســوزی ب
اجــازه گســترش و ســرایت آتــش را بــه قســمت های دیگــر 

نــداده بــود. 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهر تهــران در پایــان 
ــر  ــی درب ــات جان ــه تلف ــن حادث ــان کــرد: خوشــبختانه ای بی

ــت. نداش

مدیــر کل مــدارس غیردولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
اینکــه آیین نامــه تشــکیل صنــدوق حمایــت از مؤسســان مدارس 
در دســت بررســی اســت، گفــت: بــا تأســیس صنــدوق حمایــت 
از مؤسســان تســهیات و امتیازاتــی بــرای مؤسســان بــه منظــور 

اداره مــدارس، تأمیــن تجهیــزات و نظایــر آن ایجــاد می شــود. 
حســن مســعودی بــا بیــان اینکــه بررســی آیین نامه هــای 
ــون تأســیس مــدارس غیردولتــی در کمیســیون های فرعــی  قان
دولــت در حــال انجــام اســت، اظهــار کــرد: تاکنــون چنــد جلســه 
ــن خصــوص برگــزار شــده و بررســی ها ادامــه  کارشناســی در ای
ســریع تر  هرچــه  مربوطــه  آیین نامه هــای  امیدواریــم  دارد؛ 

ــه اجــرا برســند.  ــه مرحل نهایــی شــوند و ب
ــتادیم  ــت می فرس ــه دول ــه ب ــش آیین نام ــد ش ــزود: بای وی اف
کــه خوشــبختانه ایــن کار انجــام و اساســنامه ســازمان مــدارس 

غیردولتــی نیــز تقریبــا نهایــی شــده اســت.

پــرورش  و  آمــوزش   مدیــر کل مــدارس غیردولتــی وزارت 
ــیس  ــون تأس ــاده 12 قان ــه م ــن آیین نام ــه تدوی ــان اینک ــا بی ب
مــدارس غیردولتــی هــم جلســات نهایــی خــود را طــی می کنــد، 
از مؤسســان  آیین نامــه تشــکیل صنــدوق حمایــت  گفــت: 
ــدوق  ــا تأســیس صن ــز در دســت بررســی اســت. ب ــدارس نی م
ــرای مؤسســان  ــی ب ــت از مؤسســان، تســهیات و امتیازات حمای
ــر آن ایجــاد                 ــزات و نظای ــن تجهی ــه منظــور اداره مــدارس، تأمی ب

می شــود. 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا آیین نامه ه ــه آی ــه اینک مســعودی در پاســخ ب
ــاره  ــی دوب ــب و بررس ــرای تصوی ــی ب ــدارس غیردولت ــون م قان
ــت:  ــد، گف ــامی دارن ــورای اس ــس ش ــرح در مجل ــه ط ــاز ب نی
آیین نامه هــای مربــوط در هیئــت دولــت تصویــب می شــوند 
امــا توســط اداره کل قوانیــن مجلــس مــورد بررســی قــرار 

ــند. ــته باش ــون نداش ــا قان ــی ب ــا مغایرت ــد ت می گیرن

معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( از 
تدویــن نظام نامــه احســان و نیکــوکاری خبــر داد. 

بــا خّیــران  علی محمــد ذوالفقــاری گفــت: نظــام مشــارکت 
مسکن ســاز، ســامت خانــواده، معیشــت، جهیزیــه و ازدواج، 

آمــوزش، کارهــای فرهنگــی و معنــوی تهیــه شــده اســت. 
ــر  ــه ام ــای کشــور ب ــال جــذب بازاره ــه دنب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــتیم، خاطرنش ــداد هس ــه ام ــی در کمیت ــارکت های مردم مش
کــرد: مطالعــه بازارهــای ســنتی شــیراز، اصفهــان، مشــهد، تبریــز 
و تهــران را بــرای پررنگ تــر کــردن نقــش بــازار در نیکــوکاری آغــاز 

کرده ایــم. 
ذوالفقــاری ادامــه داد: بــه دنبــال گســترش فرهنــگ نیکــوکاری و 
جــذب تمامــی قشــرها بــه حــوزه احســان و نیکــوکاری، صنــدوق 
نیکــوکاری بــورس را بــرای ســپرده گذاری و افــراد نیکــوکاری کــه در 
بــورس حضــور دارنــد طراحــی کرده ایــم تــا ســود آن شــامل حــال 

نیازمنــدان جامعــه شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری 300 میلیــارد ریــال بــرای 
جلــب مشــارکت های مردمــی تخصیــص یافتــه، خاطرنشــان کــرد: 
تــاش می کنیــم بــا توانمندســازی خانواده هــا، آن هــا را در مســیر 

توســعه اقتصــادی، فرهنگــی و آموزشــی قــرار دهیــم. 
معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد گفــت: بیشــتر افــراد 
ــه  ــه ب ــوردار ســاکن  هســتند ک ــق برخ ــد در مناط ــوکار و توانمن نیک
ــه در  ــوکاری ک ــراد نیک ــاز را از اف ــورد نی ــات م ــت آوردن اطاع دس
مناطــق محــروم ســاکن هســتند، بــه منظــور جلــب هرچــه بیشــتر 

ــم.  ــه داری ــا در برنام ــارکت های آن ه مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون فقــط اشــخاص حقیقــی بــا کمیته 
ــا  ــیم ت ــزود: در تاش ــد، اف ــارکت می کردن ــر مش ــداد در کار خی ام
ــی  ــئولیت اجتماع ــوان مس ــه عن ــز ب ــازمان ها را نی ــرکت ها و س ش
آن هــا مشــارکت دهیــم و خّیــران حقوقــی را نیــز داشــته باشــیم.

تدوین نظام نامه احسان و نیکوکاری در کشورنهایی شدن اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی

ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــام دبی قائم مق
مخــدر از ایجــاد 4 هــزار شــغل بــرای معتــادان 
ــر  ــار در کشــور خب ــن ب ــرای اولی ــه ب بهبودیافت

داد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســردار علــی مؤیــدی 
تخصصــی  کمیتـــه  نشســت  حاشـــیه  در 
ــارکت  ــعه مش ــاد و توس ــازمان های مردم نه س
مردمــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 
اصلــی  رویکــرد  جمــع خبرنــگاران گفــت: 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، پیگیــری بحــث 
ــت  ــن راســتا نهای ــه در ای پیشــگیری اســت ک
ــای  ــری از ظرفیت ه ــرای بهره گی تاشــمان را ب
خواهیــم  کار  بــه  مردم نهــاد  ســازمان های 

گرفــت.
 کنترل و کاهش استعمال مواد 

مخدر
وی افــزود: بــر اســاس مطالعــات، تنهــا راه 
کنتــرل و کاهــش اســتعمال مــواد مخــدر 
بهره گیــری از ظرفیت هــای نهادهــای اجتماعــی 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــاس س ــن اس ــر همی ــت؛ ب اس
مــواد مخــدر کشــور بیشــترین اعتبــارات و منابع 
خــود را در حــوزه مشــارکت نهادهــای اجتماعــی 

ــه اســت.  ــه کار گرفت ب

قائم مقــام دبیــر کل ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بــا اشــاره بــه فعالیــت تشــکل مردم نهــاد 
ــوع  ــه موض ــره ب ــن کنگ ــرد ای ــره 60 و رویک کنگ
درمــان اعتیــاد گفــت: کنگــره 60 از نهادهــای 
موفــق در درمــان اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و 
پیشــگیری از آن اســت کــه توفیقات محسوســی 

ــرده اســت.  ــه کســب ک ــن زمین ــز در ای نی
بی تردیــد بــا اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای 
می توانیــم  مــردم  همــکاری  و  اجتماعــی 
ــان  ــتغال و درم ــت اش ــری در جه ــای مؤث گام ه

معتــادان داشــته باشــیم.

 اشتغال درمان یافتگان
مؤیــدی تاکیــد کــرد: یکــی از دغدغه هــای 
اصلــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر موضــوع 
اشــتغال درمان یافتــگان اســت کــه بــر همیــن 
اســاس و بــا اقدامــات انجام شــده تــا بــه 
ــاد  ــگان اعتی ــر از درمان یافت ــزار نف ــروز 4 ه ام
ــف مشــغول  ــای مختل توانســته اند در بخش ه
بــه کار شــوند؛ ایــن امــر بــرای اولیــن بــار اســت 
کــه در کشــور و در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــت، س ــای دول ــا حمایت ه و ب
 مــواد مخــدر و همچنیــن مــردم محقــق شــده 

است.
وی بــا تاکیــد بــر ظرفیت هــای گســترده ای کــه 
ــود  ــاد وج ــار در دام اعتی ــراد گرفت ــان اف در می
دارد، افــزود: می تــوان بــا تلفیــق اســتعدادهای 
بهبودیافتــگان و بــا همــکاری و مشــارکت مردم 
از ظرفیت هــای بهبودیافتــگان در امــر اشــتغال 

آن هــا بهــره گرفــت.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــام دبی قائم مق
مخــدر در پاســخ بــه ســؤالی درخصــوص 
مبــارزه  حــوزه  در  بین المللــی  کمک هــای 
ــن  ــت: ای ــورمان گف ــه کش ــدر ب ــواد مخ ــا م ب
کمک هــا بســیار ناچیــز اســت؛ امــا اقبــال 

بــا  بــرای همــکاری  بین المللــی  نهادهــای 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــوزه مب ــورمان در ح کش

افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. 
درحقیقــت نهادهــای بین المللــی بــا توجــه بــه 
ــارزه  ــر مب ــت چشــمگیر کشــورمان در ام فعالی
بــا مــواد مخــدر و شــهدایی کــه در ایــن عرصــه 
برجســته  نقــش  امــروز  شــده اند،  تقدیــم 
ــه  ــن عرص ــا را در ای ــت م ــورمان و حقانی کش

پذیرفته انــد.
 کشفیات مواد مخدر

مؤیــدی درخصــوص کشــفیات مــواد مخــدر نیز 
تاکیــد کــرد: از شــش ماهــه نخســت امســال 
حــدود 11 درصــد افزایــش کشــفیات انــواع 
ــرق  ــی در ش ــم و به تازگ ــاهد بودی ــدر را ش مخ
کشــور شــبکه پیچیــده و مافیایــی قاچــاق مواد 

مخــدر را متاشــی کردیــم و سرشــبکه ایــن باند 
قاچــاق مــواد مخــدر کــه تعــدادی از همــکاران 
ــه  ــته ب ــال های گذش ــرف س ــا ظ ــا را در ناج م
ــواد  ــر قاچــاق م ــود و در ام شــهادت رســانده ب
مخــدر در کشــور نقــش بســزایی داشــت، 

دســتگیر شــد.
بــر  ســتاد  ایــن  نظــارت  تشــریح  در  وی 
مؤسســات درمــان و تــرک اعتیــاد گفــت: امــروز 
سیســتم های نظارتــی مــا در امــر درمــان اعتیاد، 
فعالیــت چشــمگیری نســبت بــه گذشــته دارد و 
اجــازه اعمــال ســایق بی رویــه را نخواهیــم داد 
و بــا همــکاری مــردم و گزارش هــای مردمــی در 
کنــار وجــود سیســتم های نظارتــی مــا قطعــا بــا 
هرگونــه تخلفــی در ایــن حــوزه برخــورد خواهیم 

کــرد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

 ایجاد 4 هزار شغل
 برای درمان یافتگان اعتیاد

،،
بــا اقدامــات انجام شــده تــا بــه امــروز 
4 هــزار نفــر از درمان یافتــگان اعتیــاد 
توانســته اند در بخش هــای مختلــف 

ــه کار شــوند مشــغول ب

8 ســال پیــش نصیبــه و شــاهرخ بــا هــم آشــنا 
شــدند و تصمیــم گرفتنــد ازدواج کننــد؛ امــا مخالفــت 
ــر  ــال منتظ ــا 6 س ــه آن ه ــد ک ــث ش ــا باع خانواده ه

ــد. بمانن
ــا یکدیگــر نامــزد شــدند و پــس  ــا اینکــه درنهایــت ب ت
ــد.  ــاز کردن ــود را آغ ــترک خ ــی مش ــال زندگ از دو س
امــا پــای ایــن زوج عاشق پیشــه هــم بــه دادگاه 
ــاق  ــده ط ــک پرون ــه ی ــان ب ــاز و زندگی ش ــواده ب خان
ــه دلیــل بی توجهی هــای  ــل شــد؛ آن هــم فقــط ب تبدی
ــی در  ــوان وقت ــه؛ زن ج ــی نصیب ــه مریض ــاهرخ ب ش
برابــر قاضــی دادگاه خانــواده تهــران قــرار گرفــت 
ماجــرای زندگــی اش را تعریــف کــرد و گفــت: هشــت 

ــدم. ــنا ش ــاهرخ آش ــا ش ــش ب ــال پی س
ــی  ــدت کوتاه ــس از م ــدیم و پ ــم ش ــق ه ــا عاش م
ــان روز اول  ــی از هم ــم؛ ول ــه ازدواج گرفتی ــم ب تصمی
مخالفــت کردنــد؛  ازدواجمــان  بــا  خانواده هایمــان 
ــه داشــتیم  ــه هــم عاق ــدر ب ــا مــن و شــاهرخ آن ق ام
ــا وجــود مخالفــت  کــه از ازدواج منصــرف نشــدیم و ب

ــم. ــم ماندی ــار ه ــم کن ــاز ه ــا، ب خانواده ه
هرچــه اصــرار می کردیــم بی فایــده بــود. بــا ایــن 
حــال نتوانســتیم از هــم جــدا شــویم؛ تــا اینکــه 
باالخــره پــس از گذشــت شــش ســال خانواده هــا 
راضــی شــدند و مــن و شــاهرخ بــا هــم نامــزد شــدیم. 
ــا زندگــی  ــا یکــی، دو ســال هــم طــول کشــید ت تقریب
ــه  ــدم ک ــه ش ــازه متوج ــا ت ــد؛ ام ــاز ش ــترکمان آغ مش
اشــتباه کــرده ام. عشــق، چشــمانم را کــور کــرده بــود و 

نمی توانســتم ایرادهــای شــاهرخ را ببینــم.
شــاهرخ، مــرد بی عاطفــه ای اســت. ماجــرای درگیــری 
مــا هــم ســر همیــن موضــوع اســت و درنهایــت هــر دو 

تصمیــم بــه جدایــی گرفتیــم. 
شــاهرخ بــه مــن توجــه نمی کنــد. وقتــی بیمــار 
ــه مــن اهمیــت  می شــوم و اتفاقــی برایــم می افتــد، ب

نمی دهــد؛ حتــی نگرانــم هــم نمی شــود. 
ــا  ــردم؛ ام ــراض می ک ــارش اعت ــن رفت ــه ای ــه ب همیش
فایــده ای نداشــت. بارهــا حتــی دلــم را شکســته بــود، 
ولــی ســعی نکــرد رفتــارش را درســت کنــد. تــا اینکــه 
چنــد روز پیــش مــن در خانــه مــادرم از پله هــا افتــادم 
و دســتم شکســت. مــرا بــه بیمارســتان بردنــد و در راه 
بــه شــاهرخ خبــر دادنــد؛ ولــی در کمــال نابــاوری بــه 
جــای اینکــه نگــران شــود و ســریع خــودش را برســاند، 
ــرای دیدنــم می آیــد. آن  گفــت کار دارد و آخــر شــب ب
روز جلــوی خانــواده ام حســابی تحقیــر شــدم. آبرویــم 

رفــت و دیگــر نتوانســتم تحمــل کنــم.
ــه شــدت  جالــب اینجاســت وقتــی اعتــراض کــردم، ب
ــه طــاق  ــم ب ــرد. همــان شــب تصمی ــوا ک ــا مــن دع ب
گرفتــم و تــازه متوجــه شــدم خانــواده ام راســت 

. می گفتنــد
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: آقــای 
ــا  ــی ب ــرد. از وقت ــه می گی ــن زن الکــی بهان قاضــی! ای

ــرده  ــر ک ــن تغیی ــا م ــارش ب ــم، رفت ــزد کردی ــم نام ه
اســت. مــا چنــد ســال اســت همدیگــر را می شناســیم 

و بــه تمــام رفتارهــای هــم آگاهیــم. 
نصیبــه اگــر اعتراضــی داشــت، بایــد همــان ســال های 
ــس از  ــت پ ــه درس ــه اینک ــت؛ ن ــنایی می گف اول آش
را  موضــوع  ایــن  رابطه مــان،  رسمی شــدن  و  ازدواج 
ــه  ــم او ب ــن احســاس می کن ــرای همی ــد؛ ب مطــرح کن

ــت. ــی اس ــال بهانه جوی دنب
ــد  ــی در محــل کارم داشــتم و بای مــن آن روز کار واجب
ــه  ــا نصیب ــدم؛ ام ــان ســاعت کاری آنجــا می مان ــا پای ت
ایــن موضــوع را درک نکــرد و جلــوی خانــواده اش بــه 

مــن توهیــن کــرد. 
ــه  ــرد ک ــرح ک ــاق را مط ــنهاد ط ــم پیش ــس از آن ه پ
مــن هــم پذیرفتــم. در پایــان قاضــی رســیدگی بــه ایــن 

پرونــده را بــه جلســه آینــده موکــول کــرد.
 قرار نیست همه آشنایی ها به ازدواج ختم 

شود
این بــاره می گویــد:  در  روان شــناس،  مهیــار،  دکتــر 
ــش از ازدواج اســت. شــروع  ــه پی ــوط ب شــناخت مرب
ــی الزم  ــناخت و آگاه ــا ش ــد ب ــترک بای ــی مش زندگ
ــه  ــری ب ــل دیگ ــه دالی ــات ازدواج ب ــی اوق ــد. گاه باش
جــز تشــکیل یــک زندگــی شــیرین صــورت می گیــرد؛ 
ــول و  ــه پ ــیدن ب ــواده، رس ــرار از خان ــل ف ــی مث دالیل
ــه  ــردن ب ــل ک ــا عم ــائل کاری ی ــتر، مس ــروت بیش ث
خواســته خانــواده؛ در ایــن شــرایط ممکــن اســت 

ــد.  ــم بپاش ــترک از ه ــی مش زندگ
ــترک  ــی مش ــک زندگ ــکیل ی ــرای تش ــد ب ــوال بای معم
ــوب،  ــاق خ ــق، اخ ــرد. عش ــه ک ــوارد توج ــه م ــه هم ب
ــار  تناســبات فرهنگــی و توافقــات فکــری، همــه در کن
هــم می تواننــد یــک زندگــی مشــترک شــیرین را 
تشــکیل دهنــد کــه همــه ایــن مــوارد نیــز بایــد پیــش 
ــان  ــات زن ــی اوق ــا گاه ــود؛ ام ــنجیده ش از ازدواج س
ــتن و  ــق و دوست داش ــل عش ــه دلی ــا ب ــردان تنه و م
تعهــدی کــه بــه طــرف مقابلشــان دارنــد، بــدون در نظــر 
ــس  ــازه پ ــد و ت ــر ازدواج می کنن ــوارد دیگ ــن م گرفت
ــم  ــتن تفاه ــه نداش ــی ب ــترک پ ــی مش ــاز زندگ از آغ

می برنــد. 
تعهــد در دوره آشــنایی، بــه معنایــی کــه طرفیــن 
مجبــور شــوند حتمــا و صددرصــد بــا هــم ازدواج کننــد، 
ــر و پســر  ــن رابطــه دخت ــرار اســت طــی ای نیســت؛ ق
ــم  ــد تصمی ــوند و بع ــنا ش ــر آش ــخصیت یکدیگ ــا ش ب
ــه ازدواج و  ــنایی ها ب ــه آش ــت هم ــرار نیس ــد. ق بگیرن

ــود.  ــم ش ــترک خت ــی مش ــاز زندگ آغ
بنابرایــن  نیســت.  شــوخی  مشــترک  زندگــی 
آشــنایی های پیــش از ازدواج آن هــم در چارچــوب 
ــراد  ــود اف ــث می ش ــی باع ــی و اخاق ــخص ارزش مش
عاقانــه تصمیــم بگیرنــد، عاشــقانه شــروع کننــد و 
ــه  ــد دوســتی را بهان ــه نبای ــد. البت ــه دهن ــد ادام ــا تعه ب

آشــنایی پیــش از ازدواج قــرار داد.

 درخواست طالق 
به دلیل بی توجهی به بیماری

اولین اعترافات قاتل اهورا

تحقیقــات از قاتــل اهــورا ادامــه دارد. بازپــرس و 
مأمــوران پرونــده ســعی دارنــد هرچــه ســریع تر 
پرونــده اتهــام ایــن جنایتــکار بی رحــم را تکمیــل 

ــد.  کنن
عصــر روز پنجشــنبه مأمــوران بــا حضــور در پارکینــگ 
خانــه مــادر اهــورا در خیابــان الکانــی رشــت، او را بــه 
ــه  ــه بازســازی صحن ــدام ب ــا اق ــد ت ــه بردن داخــل خان
جنایــت کنــد. مــردم خشــمگین محلــه کــه از انتقــال 
ــگام  ــد، هن ــده بودن ــر ش ــورا باخب ــم اه ــل بی رح قات
بــود،  آن  در  قاتــل  خــارج شــدن خودرویــی کــه 
ــت  ــا دخال ــه ب ــد ک ــه کردن ــس حمل ــین پلی ــه ماش ب
ــردم  ــره م ــودرو از محاص ــن خ ــس، ای ــوران پلی مأم
خــارج شــد. ایــن قاتــل بی رحــم در اولیــن اعترافــات 
خــود پــرده از جنایــت هولناکــش برداشــت. آنچــه در 
زیــر می خوانیــد، اعترافــات اولیــه ایــن قاتــل اســت.

 شغلت چیست؟
در یکی از داروخانه های رشت کار می کردم.

 درباره روز حادثه توضیح بده.
آن روز ظهــر مــادرش از ســر کار بــه خانــه آمــد. اهــورا 
خــواب بــود و مــادرش قصــد داشــت او را بیــدار کنــد 
ــدار  ــواب و بی ــورا در خ ــا اه ــد؛ ام ــذا بده ــه او غ و ب
بــود کــه مــادرش منصــرف شــد و بــه مــن گفــت مــن 
دیــرم می شــود. او ناهــارش را خــورد و هنــگام رفتــن 
ــد  ــدار ش ــواب بی ــورا از خ ــی اه ــت وقت ــن خواس از م

ناهــار را گــرم کنــم و بــه اهــورا بدهــم. 
ــگاه  ــون ن ــن تلویزی ــت، م ــادرش رف ــه م ــس از اینک پ
کــردم تــا اینکــه دقایقــی بعــد او را صــدا کــردم؛ امــا او 
جــواب نــداد. بــه اتاقــش رفتــم؛ اهــورا هنــوز در خــواب 

و بیــدار بــود کــه... .
 چرا؟

نمی دانم شیطان به سراغم آمد.
 چرا او را کشتی؟

مــن نمی خواســتم او را بکشــم. مــن دو بــار او را زدم 
کــه ســرش بــه دیــوار برخــورد کــرد. قصــد کشــتن او 

را نداشــتم.

 آثار سوختگی روی دست اهورا بود؛ شما 
تأیید می کنی که با سیگار او را سوزانده بودی؟

بله
 چرا این کار را کردی؟

می خواستم او را بترسانم؛ نمی خواستم او را بسوزانم.
 مگر شما را اذیت می کرد که می خواستی او را 

این گونه بترسانی؟
ــادرش در  ــا ســیگار ســوزاندم، م ــه او را ب ــی ک ــن زمان م

ــود. ــه ب خان
 یعنی مادرش اطالع داشت که شما با سیگار 

دست او را سوزاندی؟
بله

 علت این کار شما چه بود؟
گفتــم فقــط می خواســتم او را بترســانم؛ قصــد ســوزاندن 

نداشتم.
 چند بار او را سوزاندی؟

فقط یک بار
 چه مدتی بود با مادر اهورا زندگی می کردی؟

از بیســت و چهــارم تیرمــاه در اینســتاگرام بــا مــادر اهــورا 
آشــنا شــدم.

 بعد چه شد؟
ــواده اش نشــان داد و  ــه خان ــن را ب ــس از آشــنایی، م پ

ــاط مــا بیشــتر شــد. ارتب
 شما با او ازدواج کردی؟

بله؛ نزدیک دو ماه قبل او را صیغه کردم.
 با بچه اش مشکل نداشتی؟

ــرم را  ــن دخت ــا م ــتم. اتفاق ــکلی نداش ــا مش ــه؛ اص ن
مــی آوردم و چهارنفــری بــا هــم بیــرون می رفتیــم. مــادر 
ــا  اهــورا اصــرار داشــت مــن دختــرم را بیــاورم و همــه ب
ــول  ــه مــن هــم قب ــم ک ــرون بروی ــح بی ــرای تفری هــم ب

می کــردم.
 اعتیاد به مواد مخدر داری؟

نــه، اصــا. هیــچ مــوادی اســتفاده نمی کنــم. فقــط 
آرام بخــش  قــرص  کــه  نمی بــرد  خوابــم  شــب ها 

می خــوردم.
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کنش    وا

حسین راغفر، عضو هیئت علمی گروه 
اقتصاد دانشگاه الزهرا  

نابسامانی های اقتصادی، عامل اصلی بیکاری و تولید 
آسیب های اجتماعی است. در بستر این نابسامانی ها 
شاهد وقایعی همچون فروش کودکان، فروش کلیه 
و حتی اعضایی همچون قرنیه چشم هستیم و در 

بستر این وقایع است که عده ای به اشرافیت می روند 
و همزمان هویت انسانی جوانان طبقه پایین را تحقیر 

می کنند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشور   

ساعت ها برای تصویب یک طرح جامع تفصیلی زمان 
می گذاریم، اما بعد به راحتی این طرح کنار گذاشته 

می شود؛ یعنی به معنای واقعی کلمه ارزش های 
زیست محیطی شهر به تاراج و حراج می رود و این 

برخاف تعریف توسعه پایدار است. طرح های جامع 
تفصیلی و طرح های هادی را باید جدی گرفت. نباید این 

طرح ها تا این حد دستکاری شوند؛ زیرا در این صورت 
سرانه ها به هم می ریزد، همه حقوق مردم ضایع می شود 

و در آخر هیچ استفاده ای از آن نخواهد شد.

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران    

رانندگانی که به هر دلیل نسبت به ثبت تخلف خود 
معترض باشند، می توانند با مراجعه به سایت راهور و 
وارد کردن شماره پاک خود تصویر خودروی خود را 
حین تخلف که توسط دوربین ها ثبت شده، مشاهده 

کنند. استفاده از تجهیزات و امکانات کنترلی هوشمند در 
کاهش تخلفات رانندگی و همچنین حوادث تأثیر بسزایی 
دارد. در همین راستا پلیس نیز همواره به دنبال استفاده 

از این امکانات و تجهیزات است که نمونه آن، نصب 
دوربین های هوشمند کنترلی و ثبت تخلفات آن در معابر، 

بزرگراه ها و تقاطع های پایتخت است.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات  وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست   

در کشور ما حدود 1.170 گونه جانور مهره دار یافت می شود 
که این مسئله خود غنای گونه ای را نشان می دهد؛ در 
عین حال متاسفانه بیش از 80 گونه جانوری کشور ما 

در معرض تهدید هستند. حدود 20 سال پیش که درباره 
عوامل تهدید گونه های مختلف جانوری صحبت می شد، 
هیچ گونه بحثی از بیماری ها نبود؛ اما در ظرف 10 تا 15 

سال اخیر، بیماری های حیات  وحش به عنوان یک 
عامل تهدید جدی در سطح جهانی مطرح شده است. 

دالیل مختلفی را می توان برای این مسئله ذکر کرد: 
خشکسالی و بیماری های نوپدید همه از جمله موارد 

بسیار مهم هستند.

وزیر آموزش و پرورش   
سومین مدرسه ویژه کودکان بازمانده از تحصیل و بدون 

مدارک هویتی به نام »منادی علم« با 220 دانش آموز در 
زاهدان آغاز به کار کرد.
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 مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان در مراســمی 
ــر  ــوح تقدی ــتاندارد و ل ــه اس ــد نمون ــس واح تندی
ــت  ــور دریاف ــاون اول رئیس جمه ــه را از مع مربوط

ــرد. ک
ایــن مراســم بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور، 
دکتــر شــریعتمداری، وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت و دکتــر پیروزبخــت، رئیــس ســازمان ملــی 
اســتاندارد،  جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی، اســتانداران و صاحبــان صنایــع در ســالن 
اجــاس ســران سه شــنبه 25 مهرمــاه برگــزار شــد.
مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن، کســب 
ــه  ــت هم ــاش و هم ــه ت ــا را نتیج ــن موفقیت ه ای
زحمتکــش  پرســنل  به ویــژه  شــرکت  کارکنــان 
ــت:  ــت و گف ــت دانس ــرل کیفی ــد و کنت ــط تولی خ
رعایــت دقیــق اســتانداردهای محصــول، صــادرات، 
تنــوع تولیــد،  همــکاری بــا ســازمان ملــی اســتاندارد  
ایــران، پیاده ســازی سیســتم های مدیریتــی، امــور 
ــع  ــد مقاط ــن تولی ــی و همچنی ــش و آموزش پژوه
جدیــد ســاختمانی و صنعتــی بــا کیفیــت بــاال 
ــوازی،  ــال م ــیب دار و ب ــال ش ــی ب ــه ناودان از جمل
ــوع  ــی متن ــن، میلگردهــای صنعت ــال په تیرآهــن ب
از جملــه شــاخص های تعیین کننــده در معرفــی 
ذوب آهــن بــه عنــوان واحــد نمونــه کیفیــت اســت. 

 تدوین آخرین استانداردهای ملی
 در ذوب آهن

 شــیرین پــرور، مدیــر کیفیــت ذوب آهــن اصفهــان 
نیــز در ایــن خصــوص گفــت: طــی ســال های اخیــر 
بــا مشــارکت مناســب و ارزشــمند کارخانــه، تدویــن 
اســتانداردهای ملــی از جملــه اســتانداردهای ملــی 
ناودانــی،  تیرآهن هــای بــال پهــن، نبشــی و چندیــن 
فقــره بازنگــری اســتانداردها و تدویــن آن هــا انجــام 
ــل  ــن اســتاندارد ری ــال حاضــر تدوی ــه و در ح گرفت

راه آهــن در جریــان اســت.
ــادآور شــد: اســتمرار سیســتم های مدیریتــی  وی ی
 OHSAS  ،ISO14001  ،9001  ISO جملــه  از 
18001،  10015 و همچنیــن پیاده ســازی سیســتم 
 17025  ISO بــا  مطابــق  آزمایشــگاه  مدیریــت 
و اخــذ گواهینامــه آزمایشــگاه همــکار  ســازمان 
اســتاندارد، رعایــت دقیــق اســتانداردهای ملــی 
ــر  ایــران در تولیــد محصــوالت فــوالدی، صــادرات ب
اســاس اســتانداردهای ملــی کشــور های هــدف یــا 
اســتانداردهای  منطقــه ای و بین المللــی محصوالت، 
آمــوزش، پژوهــش و توســعه محصــوالت و ایجــاد 
رده  در  را  اصفهــان  ذوب آهــن  محصــول،  تنــوع 
ــتانداردها  ــده اس ــت و رعایت کنن ــای کیفی برترین ه

ــت. ــرار داده اس ــور ق ــطح کش در س

وی بــا اشــاره بــه کیفیــت بــاالی محصــوالت 
کارخانــه چــه از لحــاظ ذاتــی و چــه از لحــاظ 
ــای در  ــه پروژه ه ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــری، اب ظاه
دســت اقــدام بــرای افزایــش و تنــوع کیفیــت تولیــد 

ــد. ــام برس ــه انج ــه مرحل ــریع تر ب ــه س هرچ
از  قدردانــی  ضمــن  ذوب آهــن  کیفیــت  مدیــر 
مهنــدس یــزدی زاده، معــاون ســابق برنامه ریــزی و 
توســعه ذوب آهــن اصفهــان و مهنــدس عبــاس زاده، 
ــن شــرکت و  تاش هــای  ــت ای ــر ســابق کیفی مدی
پرســنل  به ویــژه  ذوب آهــن  کارکنــان  همــه 
ســختکوش در خطــوط تولیــد، پرســنل کنتــرل 
ــوزش،  ــرژی، آم ــزی، ان ــگاه مرک ــت، آزمایش کیفی
پژوهــش و انــرژی، اخــذ افتخــارات در زمینــه 
کیفیــت را  نتیجــه تــاش بازرســان کنتــرل کیفیت و 
پرســنل خطــوط تولیــد و  دیگر واحدهای پشــتیبانی 
و همچنیــن حمایت هــای  همه جانبــه مدیریــت 

ــرد. ــوان ک ــازمان عن ــی س عال
 ذوب آهن اصفهان

واحد تولیدی نمونه کشوری 
همچنیــن بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد آییــن 

تجلیــل از واحدهــای نمونــه تولیــدی در دو بخــش 
ــت  ــره پیروزبخ ــور نی ــا حض ــتانی ب ــوری و اس کش
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران،  حمیدرضــا 
فوالدگــر نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس ، 
رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان،  عبدالوهــاب 
صنایــع،   بازرگانــی،   اتــاق  رئیــس  ســهل آبادی 
ــاق  ــس ات ــتان و نایب رئی ــاورزی اس ــادن و کش مع
ایــران،  اســرافیل احمدیــه رئیــس ســازمان صنعــت،  
ــد  ــی چن ــان و تن ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج مع
ــت  ــران کیفی ــن مدی ــئوالن و همچنی ــر مس از دیگ
ســازمان ها 26 مهرمــاه در ســالن نگیــن نقــش 

ــزار شــد.  ــان برگ جه
صادقــی،  احمــد  مهنــدس  یادشــده  آییــن  در 
تقدیــر  لــوح  اصفهــان،  ذوب آهــن  مدیرعامــل 
تولیدکننــده نمونــه کشــوری را از دســت رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران دریافــت کــرد. 

 توسعه استاندارد موجب چابک سازی 
فعالیت ها و شفافیت ها می شود

 نیــره پیروزبخــت، رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد 
ایــران، در ایــن آییــن گزارشــی از عملکــرد ایــن 

ســازمان ارائــه کــرد و گفــت: در گذشــته، اســتاندارد 
ــون  ــا هم اکن ــود؛ ام ــدود ب ــوزه کاال مح ــه ح ــا ب تنه

تمامــی حوزه هــا را شــامل می شــود.  
فرآیندهــا،   استانداردســازی  عــدم  افــزود:  وی 
توســعه  امــا  شــده؛  شــفافیت  عــدم  موجــب 
و  فعالیت هــا  چابک ســازی  موجــب  اســتاندارد 
ــی در  ــر مهم ــه ام ــه شــفافیت منجــر می شــود ک ب

توســعه اقتصــادی و صنعتــی اســت.
 راهی به جز تولید محصوالت کیفی 

و توجه به بهره وری نداریم  
 حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده مــردم اصفهــان 
در مجلــس و ناظــر مجلــس در شــورای عالــی 
ــه ضــرورت هماهنگــی  ــا اشــاره ب ــز ب اســتاندارد، نی
ــت:  ــام ســازمان ها گف ــرای تم مبحــث اســتاندارد ب
طبــق ســند چشــم انداز،  ایــران بایــد تــا پایــان ســال 
ــاوری را  ــادی و فن ــی،  اقتص ــگاه اول علم 1404 جای
ــای  ــه دســت آورد؛ در ایــن راســتا رقب در منطقــه ب
قدرتمنــدی داریــم و بــرای موفقیــت در ایــن رقابت 
و دســت یافتــن بــه جایــگاه برتــر در منطقــه، راهــی 
جــز تولیــد محصــوالت کیفــی و توجــه به بهــره وری 

ــم.  نداری
ســازمان  کل  مدیــر  شــفیعی،  غامحســین 
عبدالوهــاب  اصفهــان،   اســتان  اســتاندارد 
ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی،  صنایــع، 
 معــادن و کشــاورزی اســتان و دکتــر زرگرپــور، 
اســتاندار اصفهــان، از دیگــر ســخنرانان ایــن آییــن 

بودنــد.  
 استفاده از آخرین استانداردهای 

آزمون در سطح ملی و بین المللی 
در ذوب آهن اصفهان

مدیــر آزمایشــگاه مرکــزی ذوب آهــن اصفهــان 
ذوب آهــن  موفقیــت  درخصــوص کســب  نیــز 
ــون،  ــام آزم ــت: انج ــی  گف ــه مل ــان در عرص اصفه
یکــی از ابزارهــای کنتــرل کیفیــت بــه منظــور 
حصــول اطمینــان از انطبــاق محصــول تولیــدی بــا 

اســتانداردهای ملــی و  بین المللــی اســت.
مهنــدس علیرضــا خزاعــی ادامــه داد: در ایــن 
دارا  بــا  مرکــزی  آزمایشــگاه  مدیریــت  راســتا 
بــودن افتخاراتــی نظیــر همــکاری بــا ســازمان 
ــکار  ــگاه هم ــوان آزمایش ــه عن ــتاندارد ب ــی اس مل
ــن  ــه( طــی ســالیان متمــادی و همچنی )آکرودیت
ــت  ــتاندارد ISO/IEC 17025 و دریاف ــتقرار اس اس
صاحیــت  تاییــد  ملــی  مرکــز  از  گواهینامــه 

ــش  ــد و افزای ــال 91 و تمدی ــران )NACI( از س ای
ــوان  ــب عن ــال 1394،  کس ــا از س ــه آزمون ه دامن
از  آزمایشــگاه نمونــه کشــوری در ســال 1392 
ــی  ــای پیاپ ــتاندارد، موفقیت ه ــی اس ــازمان مل س
 Proficiency( ــی ــت تخصص ــای کفای در آزمون ه
ــن  ــی و همچنی ــی و بین الملل ــطح مل test( در س
مقایســات بیــن آزمایشــگاهی و ...، بهره گیــری از 
ــش  ــار دان ــدرن در کن ــزات و دســتگاه های م تجهی
فنــی و تجربــه زیــاد پرســنل، کنتــرل کیفیــت 
ــه شــرکت و  ــدو ورود ب ــه در ب ــواد اولی ــون م و آزم
ــوالت  ــد، محص ــط تولی ــی خ ــواد مصرف ــون م آزم
میانــی و نهایــی تولیــدی ذوب آهــن اصفهــان 
ــتفاده از  ــت: اس ــار داش ــده دارد.وی اظه ــر عه را ب
ــی و  ــطح مل ــون در س ــتانداردهای آزم ــن اس آخری
ــت و  ــن کیفی ــری اصــول تضمی ــی، به کارگی بین الملل
ــان از صحــت مســتمر دســتگاه های  حصــول اطمین
اندازه گیــری، مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای 
و  تخصصــی  آموزش هــای  از  بهره گیــری  ملــی، 
همــکاری پرســنل متخصــص و مجرب، ســبب شــده 
ــی و  ــن مدیریــت همــواره در ارزیابی هــای مل ــا ای ت
گواهینامه هــای  صــدور  در  به ویــژه  بین المللــی 
مختلــف، مــورد وثــوق، پذیــرش و تأییــد مشــتریان 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــی و خارج داخل
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در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور

ذوب آهن اصفهان، تندیس واحد نمونه کشوری استاندارد را دریافت کرد


