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اربعین، مردمی ترین 
اجتماع جهان
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تصویب قطعنامه علیه ایران 
از سوی کنگره آمریکا
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کیمیای وطن گزارش می دهد:

 تلنگری برای 
نجات محیط زیست
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آسیب شناسی بازی های رایانه ای در 
گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناسان: 

طرح ضربتی بهداشت رایانه ای 
در ایران عملیاتی شود
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رئیس مرکز اورژانس اصفهان مطرح کرد:  
استفاده از تجهیزات پیشرفته 

اورژانس در مرز خسروی
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انتقاد آیت اهلل نوری  همدانی 
از »بیکاری« و »افزایش 

قیمت ها« در کشور
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امام جمعه اصفهان:
قرار نیست برجامی 

پس از برجام داشته باشیم
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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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امنیت اقتصادی 
زمینه های  و  ابعاد  در  امنیت  مقوله  اهمیت 
این  قدر  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  مختلف 
امنیت  کرد  تالش  باید  دانست.  باید  را  نعمت 
در همه حوزه ها به معنای کاملش برقرار باشد؛ 
و  آسودگی خیال  و  رفاه  و  آسایش  امنیت،  زیرا 

نعمت های فراوان دیگری را به ارمغان می آورد. 
در روايتی از پيامبر)ص( نقل شده است كه ايشان 
فرمودند: »نعمتان مجهولتان الّصحة و االمان«؛ 
نمی شود،  شناخته  قدرشان  كه  نعمتی  »دو 
تندرستی و امنيت است.« )روضة الواعظين، ج 

2، ص 472( 
منتها وقتی نعمتی فراگیر شد، ممکن است کمتر 

به چشم آید و درست قدرش دانسته نشود...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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پیکر مطهر پنج شهید دفاع مقدس و دو شهید مدافع حرم بر دستان مردم شهیدپرور اصفهان تشییع شد
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بدرقه تا بهشت

جناب آقای ایمان حجتی
کل ارتباطــات و امــور بین الملــل  انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان مدیــر 
شــهرداری اصفهــان تبریــک می گوییــم و از درگاه ایــزد متعــال بــرای شــما توفیــق 

خدمــات شایســته بــه مــردم شــهیدپرور اصفهــان را خواســتاریم.

جناب آقای علی یارمحمدیـان
ــگاه های  ــرکت نمایشــ ــل شــ ــر عامــ ــوان مدیــ ــه عن ــی را ب ــته جنابعال ــاب شایس انتص
بین المللــی اســتان اصفهــان تبریک می گوییم و از خداوند متعال برای شما توفیق 

خدمــت شایســته بــه مــردم شــهیدپرور اصفهــان را خواســتاریم.

روزنامه کیمیای وطن

روزنامه کیمیای وطن

 رهبر معظم انقالب
 در دیدار با نخست وزیر عراق:

مراقب مکر آمریکا باشید
حضرت آیت هللا خامنه ای در دیدار با حیدرالعبادی 
به  را  داعش  آمریکایی ها خودشان  کردند:  تأکید 
 وجود آوردند؛ اما اکنون که تروریست ها از دولت و 

مردم عراق شکست خورده اند...

کنش قاطع ایران به گزارش  وا
ضد ایرانی گزارشگر حقوق بشر

علیرضا میریوسفی، رایزن مطبوعاتی ایران در سازمان 
ملل، نوشت: حمایت از گروه تروریستی منافقین که 
دستشان به خون بیش از 17 هزار ایرانی آلوده است  

از مفاد گزارش عاصمه جهانگیر است...

گشت خادم  باز
کشتی به تشک 
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کوتاه از سیاست
امام جمعه اصفهان:

قرار نیست برجامی پس از برجام 
داشته باشیم

امــام جمعــه  آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد، 
ــت  ــان باب ــار داشــت: از مــردم خــوب اصفه ــان، اظه اصفه
ــع حــرم تشــکر  ــدس و مداف ــاع مق تشــییع شــهدای دف
ــاره سســت باشــیم؛ شــهدا حــق  ــد در این ب ــم. نبای می کن
زیــادی بــر گــردن مــا دارنــد و امنیــت مــا بــه خاطــر ایــن 
ــر  ــوی خط ــرم جل ــع ح ــهدای مداف ــت؛ ش ــواران اس بزرگ
ــاری دســت  ــه کشــور های کن ــر ب ــد و اگ ــی را گرفته ان بزرگ

ــد، هــدف بعــدی مــا هســتیم.  ــدا کنن پی
ــه پیــش رو ســالگرد شــهید  ــژاد گفــت: در هفت طباطبایی ن
حســین فهمیــده و روز بســیج دانش آمــوز را داریــم و 
ســالگرد وفــات ســلمان فارســی از صحابــه پیامبــر اســت؛ 
ــی اســت و  ــن ســالگرد شــهادت قاضــی طباطبای همچنی

ــم. ــه دهی ــم راه شــهدا را ادام ــم بتوانی امیدواری
وی اذعــان کــرد: صــدا و نالــه مســلمانان یمــن و میانمــار 
ــه  ــد ب ــد. بای ــی می کنن ــختی زندگ ــه س ــت و ب ــد اس بلن
مســلمانان یمــن و میانمــار کمــک کنیــم و از مادیــات دل 

بکنیــم. 
تحریم هــای  از  نبایــد  کــرد:  تصریــح  طباطبایی نــژاد 
ــکا بترســیم و مقــام معظــم رهبــری از ابتــدا گفتنــد  آمری
کــه هســته ای و موشــک بهانــه اســت و اگــر این هــا را نیــز 
کنــار بگذاریــم، بهانه هــای جدیــدی ایجــاد می کننــد؛ قــرار 
نیســت برجامــی پــس از برجــام داشــته باشــیم و هفتــه 
گذشــته مــن گفتــم کــه اروپــا و آمریــکا دســت در دســت 
هــم دارنــد؛ امــا صداوســیما پخــش نکــرد؛ ایــن ســخن را 

بــه یــاد داشــته باشــید.

امام جمعه شهرکرد: 
تطهیر فتنه یعنی تکرار دوباره آن

ــه فتنه هایــی  ــا اشــاره ب ــام، امــام جمعــه شــهرکرد، ب نکون
کــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب  اســامی بــر ملــت ایــران 
ایــن  برجســته ترین  از  یکــی  تحمیــل شــده، گفــت: 
فتنه هــا، فتنــه 88 بــود کــه ضایعــات بســیاری بــر ملــت 
ایــران تحمیــل کــرد؛ امــا عــده ای درصــدد هســتند کــه بــا 
اقداماتــی ایــن فتنــه را تطهیــر کننــد؛ در حالــی  کــه تطهیــر 
فتنــه، یعنــی تکــرار دوبــاره آن و بایــد بــه ایــن افــراد گفــت 
کــه نظــام تاکنــون نســبت بــه فتنه گــران رأفــت بــه خــرج 

داده اســت.

امام جمعه یزد: 
ایران، عربستان نیست

ــتان  ــران، عربس ــرد: ای ــد ک ــینی تأکی ــام حس حجت االس
ــکا همچــون گاو شــیرده باشــد و  ــرای آمری ــه ب نیســت ک
برخــاف خواســته آن هــا کــه می خواســتند ایــران را مهــار 
کننــد، ایــران آن هــا را مهــار کــرده اســت. بــه لطــف خــدا 
ــان را  ــای مســتکبران جه ــه رؤی ــدرت آن را دارد ک ــران ق ای
آشــفته کنــد و پاســخ جادانــی را بدهــد کــه زندگــی را بــه 

ــد.  ــخ کرده ان ــان تل کام جهانی
وی بــا بیــان اینکــه آن هــا بــه دنبــال ایجــاد برجــام دیگری 
بــه نــام برجــام موشــکی هســتند، ادامــه داد: اگــر کشــور 
ــی  ــوان نظام ــروز ت ــد ام ــم مانن ــاب ه ــران در اول انق ای
ــذا  داشــت، صــدام جرئــت حملــه را بــه خــود نمــی داد؛ ل
ــران ضعیــف  ــد همــان ای ــان می خواهن ــز اروپایی امــروز نی

در منطقــه حضــور داشــته باشــد.

امام جمعه کرمان: 
؟؟؟؟؟؟؟؟

ــتانه  ــرد: در آس ــان ک ــی بی ــد صباح ــام محم حجت االس
اربعیــن حســینی قــرار داریــم و حماســه ای بی نظیــر و بــا 
شــور در عالــم رخ می دهــد و قطعــا نظیــر چنیــن مناســبت 
و مراســمی در جهــان نیســت کــه حــدود 20 میلیــون نفــر 

هــر کــدام در حــدود 80 کیلومتــر پیــاده روی کننــد. 
وی عنــوان  کــرد: زائرانــی کــه در پیــاده روی اربعیــن 
ــی،  ــای امنیت ــا توصیه ه ــد حتم ــرکت می کنن ــینی ش حس
ــه  ــورد توج ــزا و .. را م ــه، وی ــی، گذرنام ــی، ترافیک انتظام

ــد.  ــرار دهن ق
ــه بخشــی از زیــارت اربعیــن اظهــار کــرد:  ــا اشــاره ب وی ب
امــام حســین)ع( خونــش را داد بــرای اینکــه بندگانــش از 

جهــل نجــات یابنــد.

 معصومی نژاد در ایتالیا 
بازداشت شد

ــد  ــد. حمی ــت ش ــا بازداش ــیما در ایتالی ــگار صداوس خبرن
معصومی نــژاد کــه بــرای شــرکت در مراســم تدفیــن 
یکــی از بســتگانش بــه ایــران آمــده بــود، دیــروز پــس از 
ــا در فــرودگاه میــان بازداشــت شــد.  ــه ایتالی بازگشــت ب
پلیــس بــه دلیــل واقعــی بازداشــتش اشــاره ای نمی کنــد 

ــت. ــت اس ــان دربازداش و او همچن

 بن سلمان: جنگ علیه یمن 
ادامه خواهد یافت

ــگ  ــت: جن ــتان، گف ــد عربس ــلمان، ولیعه محمدبن س
علیــه یمــن ادامــه خواهــد یافــت تــا مانــع از آن شــویم 
ــای  ــر در مرزه ــزب هللا دیگ ــک ح ــه ی ــارهللا ب ــه انص ک

ــل شــود. عربســتان تبدی
حالــی  در  محمدبن ســلمان  جنگ طلبانــه  اظهــارات 
ــش  ــخنگوی جنب ــام، س ــد عبدالس ــه محم ــت ک اس
انصــارهللا یمــن، در گفت وگــو بــا روزنامــه االتحــاد 
لبنــان اظهــار داشــت: توقــف تجــاوز و پایــان محاصــره، 
دو گام درســتی هســتند کــه ملــت یمــن بــه آن احتیــاج 

ــد. دارن
در  را  قطــر  بحــران  تأثیــر  همچنیــن  بن ســلمان 
ــد  ــتان بعی ــه در عربس ــرمایه گذاری های صورت گرفت س
دانســت و گفــت: قطــر، مســئله بســیار بســیار کوچکــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتان ب ــرای عربس ب
عبدربــه  بازگردانــدن  بهانــه  بــه  ســعودی  رژیــم 
مســتعفی  و  فــراری  رئیس جمهــور  منصور هــادی، 
جنــگ  پیــش  ســال  ســه  از  قــدرت  بــه  یمــن، 
همه جانبــه ای را علیــه یمــن بــه راه انداخــت کــه تاکنــون 
بــه کشته شــدن بیــش از 8 هــزار نفــر و زخمــی شــدن 
هــزاران یمنــی دیگــر، انهــدام ســاختار زیربنایــی ایــن 
کشــور، آوارگــی میلیون هــا نفــر و شــیوع بیماری هــای 
واگیــردار و قحطــی در ایــن کشــور منجــر شــده اســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

امنیت اقتصادی 
 امــام صــادق)ع( در این بــاره فرمودنــد: »َثاَثــُه أشــیاَء 
ــُب«؛  ــدُل و الِخص ــُن َو الَع ــا: األم ــاُس إَلیه ــاُج الّن َیحَت
ــد:  ــاز دارن ــا نی ــه آن ه ــردم ب ــه م ــت ک ــز اس ــه چی »س

ــول، ص ۳20(  ــاه.« )تحف العق ــت و رف ــت، عدال امنی
از  یکــی  منزلــه  بــه  آن،  ابعــاد  تمامــی  در  امنیــت 
انســان ها  نیازهــای  ضروری تریــن  و  اساســی ترین 
ــی از  ــرار دارد. یک ــام ق ــن اس ــن مبی ــه دی ــورد توج م
ابعــاد امنیــت، امنیــت اقتصــادی اســت. توســعه و 
پیشــرفت اقتصــادی و عمــران و آبادانــی ســرزمین، 
نیازمنــد ایجــاد و ارتقــاء امنیــت اقتصــادی اســت. 
ــع،  امنیــت اقتصــادی، حاصــل شــناخت عوامــل و موان
تهدیــدات، روش تحصیــل و راهکارهــا و آثــار آن اســت. 
ــام  و  ــان علیه الس ــاه امیرمؤمن ــد کوت ــِت هرچن حکوم
تأکیــد ایشــان بــر ایجــاد فضــای اقتصــادی ســالم و بــه 
ــی  ــد الگوی ــادی، می توان ــت اقتص ــروزی امنی ــر ام تعبی
ــادی را  ــت اقتص ــات امنی ــاد و ثب ــو از ایج ــل و نیک کام

بــه تصویــر بکشــاند.
ــه اســامی،  ــت اقتصــادی در جامع ــی امنی ــل اصل عام
ــادل و  ــی متع ــام مال ــک نظ ــه ی ــدی ب ــرو پایبن در گ
ــا  ــر ب ــن ام ــق ای ــت؛ تحق ــط اس ــدل و قس ــرای ع اج
اجــرای درســت ســازوکارهای اقتصــادی در زمینــه 
ــوازن اقتصــادی، تکافــل اجتماعــی، کنتــرل  برقــراری ت
بــازار، هدایــت کارگــزاران، ارائــه الگــوی درســت مصــرف 
جهــت  در  دارایی هــا  و  امــوال  متعــادل  و گــردش 
ــه ثمــر  یکسان ســازی ســطح زندگــی افــراد جامعــه، ب

 . می نشــیند
اینکــه مقــام معظــم رهبــری در مراســم مشــترک 
سردوشــی  اعطــای  و  تحلیــف  دانش آموختگــی، 
در  ارتــش  افســری  دانشــگاه های  دانشــجویان 
ــای  ــئولیت نیروه ــه و مس ــن وظیف ــخنانی، مهم تری س
ــر اینکــه  ــد و ب ــت کشــور خواندن ــن امنی مســلح را تأمی
پیشــرفت در عرصه هــای مختلــف از جملــه علمــی، 
صنعتــی و اقتصــادی منــوط بــه وجــود امنیــت اســت، 
ــه  ــد هم ــرای رش ــتری ب ــت را بس ــد و امنی ــد کردن تأکی
عناصــر قــدرت و پیشــرفت دانســتند، ناظــر بــر اهمیــت 

ــت.  ــوع اس موض
ــا  ــود ب ــخنان خ ــامی در س ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــه اینکــه در شــرایط کنونــی مهم تریــن مســئله  اشــاره ب
ــت،  ــردم اس ــت م ــاد و معیش ــوع اقتص ــور، موض کش
افزودنــد: »بنــای اقتصــاد کشــور نیــز بایــد یــک بنیــان 
ــی  ــت امنیت بخش ــان از اهمی ــن نش ــد.« ای ــی باش امن
بــه اقتصــاد دارد؛ امــا آیــا همــه پیش نیازهــای امنیــت 

ــم اســت؟  اقتصــادی فراه
پاســخ منفــی اســت؛ گرچــه محیــط اطــراف بــه وســیله 
ارزش هــای فرهنگــی، قانــون، نهادهــای نظارتــی و 
نیروهــای امنیتــی و انتظامــی، بــه انــدازه ای امــن اســت 
ــور  ــرد و ام ــت ک ــال آســوده فعالی ــا خی ــوان ب ــه می ت ک
مــردم بــدون کمتریــن نگرانــی جــاری و ســاری اســت، 
ــوارد  ــر م ــاوه ب ــادی ع ــت اقتص ــال فعالی ــن ح ــا ای ب
ــرای  ــه عوامــل دیگــر ب ــه  ذکــر شــد، ب امنیت ســازی ک
امن شــدن نیــاز دارد و آن قابلیــت پیش بینی پذیــری 

ــت.  ــادی اس ــای اقتص فض
ــاز  ــب و کاری را آغ ــا کس ــرمایه گذاری ی ــه س ــردی ک ف
می کنــد، بــا بررســی بــازار، شــرایط کان اقتصــادی 
داخلــی و احیانــا خارجــی و اطــاع از قوانیــن و مقررات، 
ــای  ــان فرض ه ــن می ــر در ای ــذارد. اگ ــش می گ ــا پی پ
ــداوم  امنیت ســاز فضــای اقتصــادی نقــض شــود، در ت
ایــن ســرمایه گذاری یــا فعالیــت اقتصــادی خلــل 

ایجــاد می شــود. 
ــا  متاســفانه اقتصــاد ایــران طــی ســال های متمــادی ب
عوامــل فراوانــی مواجــه بــوده کــه ایــن فضــای امــن را 

از بیــن بــرده اســت. 
نبــود ثبــات اقتصــادی،  نوســانات بــازار بــورس و 
ــری  ــتگی و تغییرپذی ــال، وابس ــش ارزش ری دالر، کاه
مقــررات و ضوابــط بــا تغییــرات مدیریتــی، واردات 
و  اختاس هــا  صادراتــی،  بی برنامگــی  و  بی رویــه 
رانت هــا،  معضــل موسســات مالــی و اعتمــادی کــه از 
ــه ســلب شــده و می شــود  ــن رابط ســپرده گذاران در ای
ــای  ــی، فض ــادی و مال ــود اقتص ــد موج ــر مفاس و دیگ
ــد و ناامنــی اقتصــادی  امــن اقتصــاد را متشــنج می کن

ــی دارد. در پ
البتــه بایــد از تکیــه اقتصــاد بــه نفــت بــه عنــوان 
ناامن کننــده اصلــی اقتصــاد نــام ببریــم و نگرانــش 
و هشــدار  فرزانــه  رهبــر  زیــرا جــان کام  باشــیم؛ 
ــت اســت  ــه نف ــکای اقتصــاد کشــور ب ــه در ات معظــم ل
کــه تزلــزل اقتصــادی را در پــی دارد و فضــای اقتصــاد 
ــوان ادبیات ســازی  ــد. شــاید بت ــن می کن داخــل را ناام
روز چهارشــنبه رهبــر معظــم انقــاب را در بــاب امنیــت 
اقتصــادی از ایــن زاویــه تحلیــل کــرد. ایشــان بــا بیــان 
اینکــه بنــای اقتصــادی کشــور بایــد بــر یــک بنیــاد امــن 
نهــاده شــود، فرمودنــد: »مشــکل مــا، مشــکل تاریخــی 
مــا، مشــکل بازمانــده  مــا از دوران  طاغوتــی، وابســتگی 
اقتصــاد مــا بــه نفــت اســت؛ ایــن موجــب شــده اســت 
ــت  ــه  مســائل اقتصــادی، دغدغــه  امنی ــا در زمین ــه م ک
ــت  ــت نف ــیم؛ قیم ــته باش ــاد داش ــه  دوران ، زی را در هم
ــد،  ــوع ش ــت ممن ــروش نف ــد، ف ــاد ش ــد، زی ــم ش ک
ــت  ــتری نف ــان مش ــد، ف ــکل ش ــت مش ــد نف رفت وآم
ــت  ــور نف ــر مح ــز ب ــه  چی ــی هم ــداد. وقت ــا را ن ــول م پ
در اقتصــاد می چرخــد، اقتصــاد ناامــن اســت؛ اقتصــاد 

ــد امــن بشــود.«  هــم بای
اقتصــادی کــه امــن نباشــد، ممکــن اســت حتــی 
ــه دیگــر بخش هــای کشــور  ــی ب موجــب ســرایت ناامن
ــی،  ــب تمرکزگرای ــن، موج ــی ناام ــاد نفت ــود. اقتص ش
فســاد و رانــت می شــود و مهیــای فشــار بیرونــی 
اســت و اگــر زودتــر فکــری اساســی بــرای امن ســازی 
ــزل نفتــی نشــود، اقتصــاد ناامــن  اقتصــاد از خطــر تزل
ممکــن اســت بــه جامعــه ناامــن و کشــور ناامــن منتهــی 
شــود؛ پــس الزم اســت نــه فقــط بــا نگاهــی اقتصــادی، 
بلکــه حتــی بــا دغدغــه ای سیاســی و امنیتــی بــه 
ــم. ــت بنگری ــه نف ــران ب موضــوع وابســتگی اقتصــاد ای

بــه  دولــت  از  بودجــه  روزهــا کم کــم الیحــه  ایــن 
مجلــس ارائــه شــده و بررســی خواهــد شــد؛ دولــت و 
نماینــدگان بایــد در راســتای تحقــق امنیــت اقتصــادی 

ــد. ــی را بردارن گام اصل
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ــت  ــم داش ــروری خواهی ــش م ــن بخ در ای
ــه  ــای هفت ــار و رویداده ــن اخب ــر مهم تری ب

ــان: ــران و جه ــته در ای گذش
 قدرت دفاعی کشور به هیچ وجه 

قابل مذاکره و معامله نیست
مراســم  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــگاه های  ــجویان دانش ــی دانش دانش آموختگ
قــدرت  تأکیــد کردنــد:  ارتــش  افســری 
ــل مذاکــره  ــه هیچ وجــه قاب دفاعــی کشــور ب

نیســت. و معاملــه 
ابزارهــای  درخصــوص  فرمودنــد:  ایشــان 
ــی را  ــدار مل ــه اقت ــر آنچ ــور و ه ــی کش دفاع
ــه  ــد، هیچ گون ــتیبانی می کن ــا پش ــن ی تأمی
ــم  ــمن نداری ــا دش ــه ای ب ــی و معامل چانه زن
و راه اقتــدار را بــا قــوت بــه پیــش خواهیــم 

ــرد. ب
 دیدار رهبر و رئیس جمهور 

با العبادی 
ــا  ــی، ب ــا روحان ــدار ب ــش از دی ــادی پی العب

رهبــر معظــم انقــاب دیــدار و گفت و گــو 
ــرد.  ک

ــراق  ــت وزیر ع ــه نخس ــه ای ب ــت هللا خامن آی
ــد؛  ــاد نکنی ــکا اعتم ــه آمری ــز ب ــت: هرگ گف
ــه خــود نشــان داده  ــا کارنام ــکا ب ــرا آمری زی
اســت کــه قابــل اعتمــاد نیســت و بــه انحای 
مختلــف بــه ملت هــای مســتقل صدمــه 

می زننــد.
 معرفی وزرای نیرو و علوم 

به مجلس 
رئیــس  بــه  نامــه ای  در  رئیس جمهــور 
مجلــس شــورای اســامی، آقایان دکتــر رضا 
ــذ  ــرای اخ ــی را ب ــور غام ــان و منص اردکانی
رأی اعتمــاد بــه  ترتیــب بــرای وزارتخانه هــای 
نیــرو و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه 

ــرد.  ــی ک ــس معرف مجل
گفــت:  رئیس جمهــور  پارلمانــی  معــاون 
وزیــر  دو  بــه  نســبت  مجلــس  شــرایط 

اســت. بــوده  مثبــت  پیشــنهادی 
 تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر 

یزد 

ــد مــاه پــس از انتخــاب  ــام چن ســپنتا نیکن
شــدن در دوره پنجــم شــورای شــهر یــزد در 
تاریــخ ١٣ شــهریورماه در پــی شــکایت یکــی 
از رقبــای نــاکام انتخاباتــی اش بنــا بــر حکــم 
دیــوان عدالــت اداری از فعالیــت در شــورای 

شــهر منــع شــد. 
ــزدی،  ــت هللا ی ــکل آی ــن مش ــی ای در بررس
اعــام  نگهبــان،  شــورای  فقهــای  عضــو 
ــه اتفــاق آرا فعالیــت  کــرد کــه ایــن شــورا ب
ــزد را از  ــهر ی ــورای ش ــتی ش ــب زرتش منتخ
ــد و آن را دچــار  ــد نمی کن نظــر شــرعی تأیی

اشــکال شــرعی می دانــد.
 حمید بقایی با زنبیل قرمز 

در دادگاه 
حمیــد بقایــی بــا زنبیــل قرمــز حــاوی 
ــه  ــر ب ــا جوانفک ــراه ب ــود و هم ــات خ دفاعی

رفــت.  دادگاه 
داشــت:  اظهــار  وی  مدافــع  وکیــل 
کیفرخواســت صادرشــده ۳0 صفحــه اســت 
و بــه مــوارد مالــی اشــاره دارد و مــا اعتقــاد 

داریــم ایــن مــوارد جــرم نیســتند.
رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران اظهار 
ــی  ــد مال ــی صددرص ــده بقای ــت: پرون داش

ــدارد. اســت و ُبعــد سیاســی ن
 انهدام یک تیم تروریستی

در چالدران
حمــزه  قــرارگاه  عمومــی  روابــط 

ــی ســپاه در  ــروی زمین سیدالشــهداء)ع(  نی
اطاعیــه ای اعــام کــرد: در درگیــری بــا یــک 
تیــم تروریســتی در چالــدران و انهــدام کامــل 
تیــم یادشــده، چهــار تروریســت بــه هاکــت 
ارتباطــی و  رســیدند و ســاح، تجهیــزات 
ــدگان اســام  ــه دســت رزمن ــان ب مهمــات آن

ــاد. افت
 دیدار سه جانبه آمریکا

عربستان و عراق
 وزیــر خارجــه آمریکا شــنبه گذشــته نشســت 
بــا ملــک ســلمان پادشــاه  را  مشــترکی 
ســعودی و حیدرالعبــادی نخســت وزیر عــراق 
ــدازی  ــدف از راه ان ــرد. ه ــزار ک ــاض برگ در ری
ایــن شــورا بــه تعــادل رســاندن قــدرت ایــران 

در عــراق اســت.

 بارزانی باید استعفا دهد
 یکــی از رهبــران جماعت اســامی کردســتان 
بــزرگ  پیش بینــی کــرد کــه کشــورهای 
ــم کردســتان  ــی، رئیــس اقلی مســعود بارزان
عــراق را بــه دلیــل برگــزاری همه پرســی 

مجبــور بــه اســتعفا می کننــد.
 طرح جدید سنا علیه برجام

 طــرح جدیــد ســنا در پاســخ بــه تاییــد 
نشــدن پایبنــدی ایــران بــه برجــام از ســوی 
ترامــپ، محدودیت هــای شــدید  دونالــد 
اعمــال خواهــد  توافــق هســته ای  بــر  را 
ــک  ــران موش ــر ای ــه اگ ــه اینک ــرد؛ از جمل ک
حمــل کاهــک  قابلیــت  بــا  بالســتیک 
بازرســان  بــه  اینکــه  یــا  آزمایــش کنــد 
ــد  ــازه بازدی ــی اج ــر مکان ــد از ه ــرای بازدی ب
خواهــد  بازگردانــده  تحریم هــا   ندهــد، 

شد.
 میل استقالل طلبی 

به کشورهای دیگر سرایت کرد
ــه  ــت ب ــکاتلند و کاتالونیــا نوب ــس از اس  پ
»ونتــو« و »لومبــاردی« رســیده اســت. 

ــا،  ــمال ایتالی ــادی ش ــب اقتص ــان، قط می
ــت.  ــاردی اس ــز لمب مرک

ــگری  ــای گردش ــم قطب ه ــا ه ــز و ورون ونی
جملــه  از  ونیــز(  از  )بخشــی  مســتره  و 
ونتــو  قدرتمنــد  صنعتــی  بخش هــای 

هســتند.

سیاست در هفته ای که گذشت

ادامه از صفحه اول

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
صبــح پنجشــنبه در دیــدار بــا آقــای حیدرالعبــادی، نخســت وزیر 
عــراق، وحــدت اقــوام مختلــف و حمایــت دولــت ایــن کشــور از 
ــان مؤمــن و شــجاع عراقــی را رمــز  نیروهــای مردمــی و جوان
پیروزی هــای اخیــر در مقابــل تروریســت ها و حامیانشــان 

ــد. خواندن
ــرای  ــراق ب ــت ع ــات دول ــه ای از اقدام ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــور  ــن کش ــی ای ــت ارض ــه و تمامی ــت یکپارچ ــاع از حاکمی دف
ــم در  ــده و مه ــوری تعیین کنن ــراق را کش ــد و ع ــت کردن حمای

ــد. ــرب خواندن ــان ع جه
ایشــان بــا حمایــت از تاش هــای دولــت عــراق بــرای توســعه 
روابــط بــا کشــورهای همســایه و منطقــه تأکیــد کردنــد: در عیــن  
ــه  ــز ب ــید و هرگ ــا باش ــر آمریکایی ه ــب مک ــد مراق ــال بای ح

آن هــا اعتمــاد نکنیــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: آمریکایی ها خودشــان 
ــون کــه تروریســت ها از  ــد؛ امــا اکن ــه  وجــود آوردن داعــش را ب
ــن  ــا ای ــود را ب ــد، خ ــت خورده ان ــراق شکس ــردم ع ــت و م دول
تحــول مهــم، همــراه و هم جهــت نشــان می دهنــد؛ البتــه 

بــدون تردیــد هروقــت فرصــت بیابنــد، دوبــاره بــه عــراق ضربــه 
ــد زد. خواهن

رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا حمایــت از گســترش 
ــف،  ــای مختل ــداد در زمینه ه ــران - بغ ــط ته ــه رواب همه جانب
ــای  ــه ملت ه ــد: توج ــادی افزودن ــای حیدرالعب ــه آق ــاب ب خط
منطقــه بــه موفقیت هــای عــراق، نتیجه زحمــات و شــجاعت های 

ــت.  ــی اس ــئوالن عراق ــر مس ــما و دیگ ــراق، ش ــردم ع م
در ایــن دیــدار کــه آقــای جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور 
بــه  اشــاره  بــا  نیــز حضــور داشــت، نخســت وزیر عــراق 
ــدت و  ــظ وح ــرای حف ــراق ب ــان ع ــردم و جوان ــای م تاش ه
تمامیــت ارضــی ایــن کشــور گفــت: بــا دقــت کامــل، از وحــدت 
همان گونــه  و  می کنیــم  محافظــت  عــراق  یکپارچگــی  و 
ــازه  ــم، اج ــه بودی ــم گفت ــان در اقلی ــه برادرانم ــز ب ــا نی ــه قب ک

ــد. ــد کن ــورمان را تهدی ــه، کش ــر تجزی ــم خط نمی دهی
آقــای حیدرالعبــادی بــا تشــکر صمیمانــه از حمایت هــای ایــران 
ــل  ــتیاق کام ــا اش ــت: ب ــت ها گف ــا تروریس ــراق ب ــارزه ع در مب
ــران، تــاش  ــا جمهــوری اســامی ای ــط ب ــرای گســترش رواب ب

ــم. ــت می کنی و فعالی

آمریــکا و عربســتان فراموشــی تاریخــی دارنــد. بیشــترین کــودک 
ــوع  ــته اند. مجم ــان کش ــا هم پیمانانش ــتانی ها ب ــا عربس را در دنی
جنایــات  داعــش و ســایر گروهک هــای تروریســتی از شــما کمتــر 

. ست ا
نماینــده کشــورمان در شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد 
ــوق  ــگر حق ــر، گزارش ــه جهانگی ــی عاصم ــد ایران ــزارش ض ــه گ ب
ــت  ــران، در نشس ــده ای ــن نژاد، نماین ــت. حس ــخ گف ــر، پاس بش

ــت:  ــزارش گف ــن گ ــه ای ــش ب ــوق بشــر در واکن شــورای حق
ــر از  ــده و پ ــری تحریف ش ــور کل تصوی ــه ط ــزارش ب ــن گ 1- ای

ــد. ــش می ده ــران نمای ــا از ای خط
2- ایــن گــزارش بــه اعمــال تحریم هــای غیرقانونــی و یک طرفــه 

علیــه ایرانیــان بــه رهبــری آمریــکا حتــی اشــاره هــم نمی کنــد.
۳- ایــن گــزارش حرفــی از 17 هــزار ایرانــی کــه قربانــی تروریســم 

ــد. شــدند، نمی زن
ــرای حمایــت از حقــوق بشــر در  ــده ب 4- تنهــا قــدرت تعیین کنن
ــی  ــراد خارج ــرای اف ــی ب ــتند و جای ــا هس ــود ایرانی ه ــران، خ ای

نیســت.
حســن نژاد بــه عاصمــه جهانگیــر، گزارشــگر حقــوق بشــر در 

ــد  ــد؟ از بازدی ــران بیایی ــه ای ــد ب ــما می خواهی ــت: ش ــران، گف ای
شــما اســتقبال می کنیــم؛ بــه شــرطی کــه 192 کشــور دیگــر هــم 

ــوق بشــر داشــته باشــند. ــران گزارشــگر حق ــل ای مث
نماینــده کشــورمان در شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
متحــد در پاســخ بــه ادعاهــای عربســتان گفــت: آمریــکا و 
عربســتان فراموشــی تاریخــی دارنــد. بیشــترین کــودک را در دنیــا 
ــات  ــوع جنای ــته اند. مجم ــان کش ــا هم پیمانانش ــتانی ها ب عربس
داعــش و ســایر گروهک هــای تروریســتی از شــما کمتــر اســت. 
علیرضــا میریوســفی، رایــزن مطبوعاتــی ایــران در ســازمان ملــل، 
ــاره حقــوق بشــر در  ــر را درب ــم عاصمــه جهانگی ــز گــزارش خان نی

ایــران کامــا مغرضانــه اعــام کــرد. 
ــگر  ــر، گزارش ــم جهانگی ــه خان ــه ب ــا کنای ــود ب ــت خ وی در توئی
ــی  ــر مدع ــم جهانگی ــت: خان ــل، نوش ــازمان مل ــر س ــوق بش حق
ــا  ــی ب ــی او حت ــد؛ ول ــرض ورزی نمی کن ــران غ ــه ای ــت علی اس
ــرار  ــد و اص ــت نمی کن ــم صحب ــل ه ــازمان مل ــتانداردهای س اس
ــروه  ــت از گ ــد. حمای ــران بخوان ــم ای ــران را رژی ــت( ای دارد )دول
تروریســتی منافقیــن کــه دستشــان بــه خــون بیــش از 17 هــزار 
ایرانــی آلــوده اســت، از مفــاد گــزارش عاصمــه جهانگیــر اســت.
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،،
 یکــی از رهبــران جماعــت اســامی 
کردستان پیش بینی کرد که کشورهای 
بــزرگ مســعود بارزانــی، رئیــس اقلیــم 
کردســتان عــراق را بــه دلیــل برگــزاری 
همه پرسی مجبور به استعفا می کنند

ــکاری و  ــت: بی ــیعیان گف ــد ش ــع تقلی مرج
قیمت هــای زیــاد، یکــی از مشــکات کشــور 
اســت؛ بــا حــرف، کار درســت نمی شــود 
ــادی  ــکات زی ــا مش ــردم ب ــفانه م و متاس

ــتند. ــه رو هس روب
آیــت هللا نــوری همدانــی در دیــدار بــا رئیــس 
ــار داشــت:  ــل اظه ــد غیرعام ســازمان پدافن
خداونــد در قــرآن کریــم موضوعاتــی را بیــان 
کــرده اســت تــا بــر اســاس آن گام برداریــم 
و زندگــی کنیــم؛ خداونــد تاکیــد کــرده 

اســت هرگــز بــه ظالمــان اعتمــاد نکنیــم.

وی افــزود: دیــن اســام را بایــد بــه گونــه ای 
توجیــه کنیــم کــه بــه مــذاق دشــمن خــوش 
نیایــد و آن را بپســندد و نبایــد بــه گونــه ای 
توجیــه کنیــم کــه جنایــات دشــمن مخفــی 

. ند بما
ــان  ــه بی ــی حــوزه علمی اســتاد ســطوح عال
ــادی  ــچ اعتم ــه هی ــم ک ــه داری ــرد: وظیف ک
بــه دشــمن نکنیــم؛ مســلمانان نبایــد تحــت 
ســیطره مســتکبران باشــند؛ بلکــه بایــد 
بداننــد کــه آن هــا بــرای ضربــه زدن بــه 

اســام نقشــه های شــومی دارنــد.

مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا تاکیــد بــر لــزوم 
اتحــاد در برابــر دشــمن تصریــح کــرد: بایــد 
نقشــه های دشــمن را بررســی و فعالیت هــا 
و اقدامــات دشــمن را رصــد کنیــم؛ بــه 
ــود  ــای خ ــم قدرت ه ــه می توانی ــدازه ای ک ان
را فراهــم کنیــم و همیشــه دشــمن از جانــب 

مــا احســاس وحشــت کنــد.
آیــت هللا نــوری همدانــی گفــت: صدهــا 
قاســم ســلیمانی در کشــور وجــود دارد کــه 
ســبب افتخــار هســتند و کشــورمان قــدرت 
ــاد  ــورمان اقتص ــئله کش ــیاری دارد؛ مس بس

اســت و بایــد بــرای رفــع مشــکات آن 
ــود. ــاش ش ت

وی بــا اشــاره بــه لــزوم و توجــه مســئوالن 
بــرای رفــع مشــکات اقتصــادی کشــور 
زیــاد،  قیمت هــای  و  بیــکاری  افــزود: 
یکــی از مشــکات کشــور اســت؛ بــا حــرف 
ــفانه مــردم  ــود و متاسـ کار درســت نمی شـ
بــا مشــکات زیــادی روبــه رو هســتند؛ 
قیمت هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و 

ــدارد. ــود ن ــی وج نظارت
ــان  ــه بی ــی حــوزه علمی اســتاد ســطوح عال
کــرد: در روزنامه هــا و صداوســیما گفتــه 
می شــود که معیشــت درســت شــده اســت؛ 
ــت دو اراده  ــه نیســت. در مملک ــا این گون ام
حاکــم اســت؛ امــا بایــد یــک اراده باشــد که 

آن هــم اراده مقــام معظــم رهبــری اســت.
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــر  ــلمانان در براب ــی مس ــدت و یکپارچگ وح
ــا اســام  ــرد: دشــمن ب ــح ک دشــمن تصری
ــارات و  ــزاع دارد؛ در ام ــت و ن ــف اس مخال
ــورا  ــتان روز عاش ــر و عربس ــن و مص بحری
کســی حــق نداشــت عــزاداری کنــد و لعــن 
ــروز  ــا ام ــود؛ ام ــرم ب ــزاداری ج ــد و ع یزی

این گونــه نیســت.
آیــت هللا نــوری همدانــی گفــت: همــه بایــد 
بــا یــک اراده به میــدان بیاییــم و در مملکت 
اراده ولــی فقیــه حاکــم باشــد و اگــر همــه 
مــردم بــه میــدان بیاینــد مشــکات کشــور 
ــرای حــل مشــکل کشــور  ــع می شــود؛ ب رف

همــه بایــد بــا هــم گام برداریــم.

 انتقاد آیت هللا نوری  همدانی
 از »بیکاری« و »افزایش قیمت ها« در کشور

مجلــس نماینــدگان آمریــکا، پیــش از ظهــر پنجشــنبه 4 آبــان 
»قانــون موشــک های بالســتیک ایــران و اجــرای تحریم هــای 

ــی  ــع دوحزب ــت قاط ــا اکثری ــی« را ب بین الملل
تصویــب کــرد.

ایــن قانــون کــه از ســوی »اد رویــس«، رئیــس 
جمهوری خــواه کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس 
ــو  ــگل«، عض ــوت ان ــکا و »الی ــدگان آمری نماین
دموکــرات ارشــد ایــن کمیتــه ارائــه شــده بــود، 
بــا 42۳ رأی موافــق در مقابــل تنهــا 2 رأی 

ــه تصویــب رســید. مخالــف ب
در جریــان تصویــب قانــون تحریــم برنامــه موشــک های 
ــواه و  ــزب جمهوری خ ــر دو ح ــدگان ه ــران، نماین ــتیک ای بالس
دموکــرات تاکیــد کردنــد کــه دربــاره مقابلــه بــا حمایــت ایــران 
از تروریســم، تاشــش بــرای نابــودی اســرائیل و نیــز ســرکوب 
و نقــض حقــوق مــردم ایــران توســط ایــران بــا هــم اختافــی 

ــد. ندارن
بــر اســاس ایــن قانــون جدیــد، رئیس جمهــور آمریــکا در 
بــا  ارتبــاط  در  ایــران  فعالیت هــای  از  راســتای جلوگیــری 

ــا قابلیــت حمــل ســاح هســته ای،  موشــک های بالســتیک ب
بایــد دربــاره جزئیــات ایــن فعالیت هــا و افــراد و شــرکت های 

ــد. ــزارش بده ــره گ ــه کنگ ــر در آن ب درگی
ــا هــر  ــه آی ــد ک ــد مشــخص کن ــن بای او همچنی
آزمایــش موشــک بالســتیک ایــران، ناقــض 
ــل  قطعنامــه 22۳1 شــورای امنیــت ســازمان مل

ــدارد.  ــا آن ن ــه تضــادی ب ــا اینک اســت ی
قطعنامــه فــوق در تأییــد توافــق هســته ای ایــران 
و بــرای نظــارت بــر آن بــه تصویــب شــورای 
ــال  ــن ح ــکا در عی ــور آمری ــت رســیده اســت. رئیس جمه امنی
بایــد تحریم هایــی را علیــه چهــار گــروه در ایــران اعمــال کنــد.

ــن روز چهارشــنبه  ــکا همچنی ــره آمری ــدگان کنگ ــس نماین مجل
چهــار قطعنامــه را علیــه ایــران و حــزب هللا لبنــان بــه تصویــب 

رســاند.
ــه موشــکی  ــا هــدف متوقــف ســاختن برنام ــه ب ــن قطعنام ای
ــن در  ــت. همچنی ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــران ب ــتیک ای بالس
قطعنامه هــای دیگــر از اتحادیــه اروپــا خواســته شــده تــا 

ــد. ــتی بدان ــازمان تروریس ــک س ــان را ی ــزب هللا لبن ح

ــس  ــی مجل ــیون قضای ــه کمیس ــو هیئت رئیس عض
از تصویــب میــزان مجــازات حمــل، تولیــد و عرضــه 

ــر داد. ســاح در مجلــس خب
یحیــی کمالی پــور، عضــو کمیســیون 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــی و حقوق قضای
ــا  ــنیم، ب ــا تس ــو ب ــامی، در گفت وگ اس
اشــاره بــه طــرح الحــاق دو تبصــره بــه 
مــاده 617 قانــون مجــازات تعزیــرات و 
ــل  ــاره حم ــده درب ــای بازدارن مجازات ه

ــیون  ــر کمیس ــه اخی ــت: در جلس ــرد گف ــاح س س
ــدگان  ــا بیشــترین آرای نماین ــی ایــن طــرح ب قضای

ــب شــد. تصوی
ــن  ــه صح ــرح ب ــن ط ــاع ای ــه ارج ــاره ب ــا اش وی ب
روز  علنــی  جلســه  در  افــزود:  مجلــس  علنــی 
اســامی  آبــان مجلــس شــورای  چهارشــنبه ۳ 
ــد. ــب کردن ــز طــرح یادشــده را تصوی ــدگان نی نماین

ــس  ــی مجل ــیون قضای ــه کمیس ــو هیئت رئیس عض
تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس حمــل، تولیــد، 

ــوع  ــرد ممن ــاح س ــه س ــتفاده و واردات هرگون اس
اســت و تنهــادر صــورت اخــذ مجــوز از دســتگاه های 

ــت. ــاز اس ــه مج مربوط
کمالی پــور تصریــح کــرد: ادواتــی ماننــد 
قمــه، شمشــیر، چاقــوی ضامــن دار، 
پنجه بوکــس  یــا  قــداره  ســاطور، 
ــتفاده  ــزاع اس ــور ن ــه منظ ــا ب ــه صرف ک
ــب  ــوب و مرتک ــرم محس ــوند، ج می ش
بــه حداقــل مجــازات مقــرر در ایــن 

می  شــود. محکــوم  مــاده 
ــا مجــازات  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
شــامل  قانــون  ایــن  در  گرفته شــده  نظــر  در 
حامــان، تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان شــوکر 
بلــه،  کــرد:  تاکیــد  می شــود،  اشــک آور  گاز  و 
ــن  ــاز ای ــتفاده کنندگان غیرمج ــدگان و اس حمل کنن
ادوات نیــز شــامل مجازات هــای در نظــر گرفتــه 
شــده ایــن قانــون یعنــی 2 تــا 6 ســال زنــدان 

. ند می شــو

 تصویب قطعنامه علیه ایران
 از سوی کنگره آمریکا

مجلس شرایط حمل سالح سرد را تعیین کرد

مجازات حمل شوکر و گاز اشک آور چیست؟

تماس تلفنی تیلرسون با بارزانی
ــوی  ــه در گفت وگ ــرد ک ــام ک ــون اع  تیلرس
ــرده  ــوان ک ــی عن ــا بارزان ــی ب ــی طوالن تلفن
بــا  دوســتانه ای  روابطــه  آمریــکا  اســت: 
تمامــی طرف هــای عراقــی دارد و دربــاره 
حــوادث روی داده در شــمال ایــن کشــور، 

ابــراز نگرانــی می کنــد. 
وی افــزود: مــا از هــر دو طــرف می خواهیــم 
کــه از رویارویــی بپرهیزنــد و واشــنگتن آماده 
کمــک بــه بغــداد و اربیــل بــرای رســیدن بــه 
ــه از  ــک و یکپارچ ــد و دموکراتی ــی متح عراق

راهــی مســالمت آمیز اســت.

انتقاد شدید شماری از 
جمهوری خواهان از ترامپ 

حــزب  ســـابق  ســـناتور  تــام کوبـــرن،   
جمهوری خــواه و هم حزبــی رئیس جمهــور 
آمریــکا، هشــدار داد کــه ترامــپ از یــک 

می بــرد. رنــج  شــخصیتی«  »اختــال 
رئیس جمهــوری  مــا  کــرده:  عنــوان  وی 
از اختــال شــخصیتی رنــج  داریــم کــه 
ــردم  ــه م ــه ب ــر آنچ ــه ه ــا وی ب ــرد؛ ام می ب
قــول داده بــود، عمــل کــرده اســت و آن هــا 

نمی خواهنــد او را رهــا کننــد.

مقام سازمان ملل:
 تحریم های کره شمالی به 

شهروندان لطمه می زند 
ــازمان  ــژه س ــگر وی ــا، گزارش ــا کویینتان ــاس اوج توم
ملــل، عنــوان کــرد: تحریم هــای جامعــه بین الملــل 
علیــه پیونگ یانــگ، در حــال آســیب واردکــردن بــه 
ــوق شــهروندان  ــم اقتصــادی و حق ــای مه بخش ه
ــن  ــر ای ــاد ب ــت. اعتق ــمالی اس ــره ش ــادی در ک ع
اســت کــه یــک ارزیابــی جامــع از رژیــم تحریم هــا 
الزم اســت تــا مانــع از تأثیــرات منفــی ناخواســته بــر 

وضعیــت حقــوق بشــر در کــره شــمالی شــود.

سنای اسپانیا درباره تعلیق 
 خودمختاری کاتالونیا 

تصمیم می گیرد   
مجلــس ســنای اســپانیا بــا حضــور ماریانــو راخوی، 
ــه  ــاری منطق ــق خودمخت ــار تعلی نخســت وزیر، درب
کاتالونیــا تصمیــم می گیــرد. بیــش از 4۳ درصــد از 
شــهروندان کاتالونیــا اول اکتبــر بــا شــرکت در یــک 
ــن  ــتقال ای ــا اس ــود را ب ــت خ ــی، موافق همه پرس
منطقــه خودمختــار از کشــور اســپانیا اعــام کردنــد. 
در ایــن رفرانــدوم پلیــس اعزامــی از مادریــد، نیمــی 

از حوزه هــای رأی گیــری را اشــغال کــرده بــود.

عامل اصلی شیوع وبا در یمن
ــام  ــکا اع ــره آمری ــرات در کنگ عضــو دموک
ــا و  ــیوع وب ــکل گیری و ش ــت ش ــرد: عل ک
قحطــی در یمــن ایــن اســت کــه عربســتان 
ــه  ــع از رســیدن غــذا و دارو ب ســعودی مان

مناطــق آســیب دیده می شــود. 
ــکا  ــره آمری ــرات کنگ ــو دموک ــه، عض رو کان
عربســتان  کــه  نیســت  جایــز  گفــت: 
ســرزنش  مــورد  را  حوثی هــا  ســعودی 
ــی کــه بندرهــای یمــن  ــرار دهــد، در حال ق
را محاصــره کــرده و اجــازه ورود غــذا و دارو 

نمی دهــد. را 

بین الملل

رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر عراق:

مراقب مکر آمریکا باشید
واکنش قاطع ایران 

به گزارش ضد ایرانی گزارشگر حقوق بشر



فناوری 

 انتشار طرح اولیه 
گوشی تاشوی سامسونگ

سامســونگ کــه مدتــی اســت در پــی ســاخت یک گوشــی 
تاشــوی واقعــی اســت، پتنــت جدیــدی از طراحــی آن بــه 

ثبــت رســانده اســت. 
طــرح اولیــه  دســتگاه، طراحــی تاشــو دارای لوالیــی حجیم 
را نشــان می دهــد کــه شــعاع حرکتــی نمایشــگر بــه هنگام 
ــاد  ــدون ایج ــگر ب ــا نمایش ــد ت ــن می کن ــدن را تعیی تاش

ســروصدا تــا شــود. 
ــتگاه دارای دو  ــه دس ــد ک ــاره می کن LetsGoDigital اش
ــر  ــا انعطاف پذی ــه یکــی از آن ه ــش اســت ک صفحــه  نمای
لــوالی  طراحــی  انحناســت.  قابــل  جهــت  یــک  از  و 
ــرفیس  ــه در س ــت ک ــزی اس ــبیه چی ــا ش ــتگاه کام دس
ــر  ــه در نوامب ــه ای ک ــه نمون ــت ب ــن پتن ــم. ای ــوک دیده ای ب
ســال گذشــته در همیــن خصــوص منتشــر شــد، شــباهت 
ــد  ــش بای ــه  نمای ــاال صفح ــن، احتم ــادی دارد؛ بنابرای زی
ــن ممکــن اســت  ــل تاشــدن باشــد. همچنی از وســط قاب
ــود  ــتگاه وج ــی دس ــمت بیرون ــری در قس ــگر دیگ نمایش
داشــته باشــد کــه در هنــگام تاشــدن فعــال شــود؛ چیــزی 
مشــابه آنچــه در گوشــی های تاشــوی ســال های دور 

ــم. ــده بودی دی

ضبط مسابقات جام جهانی 2018 
4K با کیفیت

ــوی  ــه ویدئ ــرد ک ــام ک ــمی اع ــه ای رس ــا در اطاعی فیف
مســابقات جــام جهانــی ۲۰۱۸ بــا وضــوح 4K ضبــط 
خواهــد شــد. همچنیــن اعــام شــده کــه ویدئــوی بعضــی 
ــد.  ــه VR باش ــوع ۳۶۰ درج ــت از ن ــرار اس ــابقات ق از مس
بارهــا گفتــه شــده کــه رویدادهــای بــزرگ ورزشــی، مکانــی 
ــط  ــه  ضب ــد در زمین ــای جدی ــی از فناوری ه ــرای رونمای ب
ــا  ــرا فیف ــال ظاه ــا این ح ــد؛ ب ــاب می آی ــه حس ــو ب ویدئ
ــی ۲۰۱۸، رویکــرد دیگــری را  ــرای مســابقات جــام جهان ب
ــوی  ــه قصــد دارد ویدئ ــرده ک ــام ک ــه و اع ــش گرفت در پی
 4K HDR ــب ــده را در قال ــال آین ــابقات س ــی مس تمام

ــد. ــرار ده ــترس ق دردس

 آیا کول پد لپ تاپ 
وسیله ای ضروری است؟

بســیاری از مــا از کول پــد بــرای لپ تــاپ خــود اســتفاده 
آیــا  امــا  داریــم؛  را  آن  یــا قصــد خریــد  می کنیــم 

کول پدهــا واقعــا ضــروری هســتند؟ 
 Laptopmag بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش وب ســایت
ــرده  ــاب ک ــازار را انتخ ــای ب ــن کول پده ــدادی از بهتری تع
و آن هــا را تحــت آزمایش هــای مختلــف قــرار داده 
و نتیجــه آن را منتشــر کــرده اســت. در جــواب ایــن 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــه دم ــده: اول اینک ــش آم آزمای
ــا  ــتفاده از کول پده ــا اس ــری ب ــور موث ــه  ط ــا ب لپ تاپ ه

ــرد. ــدا ک کاهــش پی
 دوم اینکــه شــما منتظــر هســتید درنتیجــه  ایــن خنک تر 
ــم  ــا ه ــده  لپ تاپ ه ــرد پردازن ــودی در عملک ــدن، بهب ش
ــورد تســت  ــه م ــی ک ــد. تمامــی کول پدهای مشــاهده کنی
ــه  طــور میانگیــن باعــث بهبــود عملکــرد  قــرار گرفتنــد، ب
ــم.  ــاهد آن بودی ــا ش ــی بنچمارک ه ــه در تمام ــدند ک ش
ــاد  ــول زی ــت پ ــرای پرداخ ــی ب ــه دلیل ــم اینک ــه مه نکت
بــرای یــک کول پــد نیســت؛ چــرا کــه مــا در هیــچ یــک از 
ــردن  ــزان خنک ک ــن می ــه ای بی ــای خــود رابط آزمایش ه
ــد  ــد کول پ ــا برن ــت ی ــا قیم ــاپ ب ــرد لپ ت ــود عملک و بهب

مشــاهده نکردیــم. 

اخبار اقتصادی
 فروش پرتقال های رنگ شده

با سه برابر قیمت
رنگ آمیــزی  از  و ســبزی  میــوه  اتحادیــه  رئیــس 
پرتقال هــای نــارس و عرضــه بــا ۳ برابــر قیمــت 

واقعــی در بــازار خبــر داد. 
ــد  ــت و خری ــه برداش ــاره ب ــا اش ــران ب ــین مهاج حس
پرتقال هــای ســبز بــه قیمــت 7۰۰ تــا ۸۰۰ تومــان 
ــا گاز  ــزی ب ــس از رنگ آمی ــا پ ــن پرتقال ه ــت: ای گف
ــه  ــازار عرض ــان در ب ــزار توم ــت ۳ ه ــه قیم ــن، ب اتیل

می شــود. 
وی محــل رنگ آمیــزی را ســوله های شــرق مازنــدران 
اعــام کــرد و گفــت: پرتقــال ســبز جنــوب، شــیرین و 
ــه  ــد ب ــدگان بای ــه مصرف کنن ــت ک ــتفاده اس ــل اس قاب

ــد.  جــای پرتقال هــای شــمال از آن  اســتفاده کنن
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــا اشــاره بــه ضرورت 
ــه داد:  ــان ادام ــا متخلف ــداران ب ــه باغ ــورد اتحادی برخ
جلوگیــری از تــردد خودروهــای حامــل ایــن محصوالت 
در جــاده چالــوس، فیروزکــوه و هــراز، راه دیگــر حــذف 

فــروش ایــن محصــوالت در بــازار اســت.

توافق جدید ایران با رنو و پژو
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی از بازدیــد 
هیئتــی از قطعه ســازان داخلــی از خطــوط تولیــد پــژو 
و رنــو در فرانســه و توافــق بــا ایــن شــرکت ها بــرای 

داد.  خبــر  ایــران  در  داخلی ســازی محصوالتشــان 
آرش محبی نــژاد اظهــار کــرد: هیئتــی از قطعه ســازان ایرانــی 
اخیــرا بــه فرانســه ســفر و در راســتای گســترش همکاری هــا 
بــا خودروســازان و قطعه ســازان فرانســوی گفت وگــو کردنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســفر از خطــوط تولید پــژو و رنو 
بــه عنــوان دو خودروســاز مطــرح و اصلــی فرانســه بازدیــد 
ــی  ــد گفت وگوهای ــن بازدی ــرد:  در ای ــان ک ــد، خاطرنش ش
ــت  ــورت گرف ــرکت ها ص ــن ش ــد ای ــران ارش ــا مدی ــز ب نی
ــن  ــوالت ای ــازی محص ــتای داخلی س ــی در راس و توافقات

ــد.  ــل ش ــران حاص ــرکت ها در ای ش
قطعه ســازی کشــور  همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
ادامــه داد: همچنیــن از مرکــز تحقیقــات خــودرو و مرکــز 
تســت صنایــع خودروســازی فرانســه و چنــد شــرکت 
قطعه ســازی برتــر ایــن کشــور نیــز بازدیــد و بــا مســئوالن 

ایــن شــرکت ها گفت وگویــی انجــام شــد. 
وی افــزود: در ایــن گفت وگوهــا مقــرر شــد اقدامــات الزم 
در راســتای ســرمایه گذاری مشــترک و انتقــال تکنولــوژی 
بــه ایــران از ســوی خودروســازان و قطعه ســازان فرانســوی 

صــورت گیــرد. 
ــازان  ــازان و قطعه س ــه خودروس ــان اینک ــا بی ــژاد ب محبی ن
ــه  ــودرو و قطع ــت خ ــه صنع ــژه ای ب ــه وی ــوی توج فرانس
ــازان  ــبختانه خودروس ــرد: خوش ــح ک ــد، تصری ــران دارن ای
ــرایط  ــبی از ش ــتفاده مناس ــوی اس ــازان فرانس و قطعه س
پســابرجام داشــته و حضــور پررنگــی در صنعــت خــودروی 

ایــران داشــته اند.

 تاپ در نمایشگاه تراکنش
خوش درخشید

از  بــا ســبدی کامــل  پارســیان  الکترونیــک  تجــارت 
محصــوالت پرداخــت نویــن در نمایشــگاه تراکنــش ایــران 

ــد.  ــر ش حاض
بــه گــزارش خبرگــزاری آریــا، محصــوالت پرداخــت موبایلی 
ــر اپلیکیشــن  ــک پارســیان نظی شــرکت تجــارت الکترونی
راد، اپلیکیشــن پیگیــر و اپلیکیشــن تــاپ و غرفه پارســیان 
همــراه لوتــوس مــورد توجــه بازدیدکننــدگان در ایــن رویداد 

قــرار گرفــت. 
گفتنــی اســت حمیــد پورمحمــدی، معــاون توســعه امــور 
تولیــدی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور بــا 
همراهــی دکتــر پرویزیــان، مدیرعامــل بانــک پارســیان از 

ــد. ــد کردن ــاپ بازدی ــه ت غرف

بــا پایــان یافتــن مهرمــاه، متوســط مصــرف 
نخســت ســال  ماهــه  در هفــت  بنزیــن 
ــر  ــزار لیت ــون و 4۰۰ ه ــه ۸۱ میلی ــاری ب ج
ــن  ــزان مصــرف بنزی ــن می در روز رســید. ای
ــال  ــابه س ــدت مش ــط م ــه متوس ــبت ب نس
گذشــته رشــدی بیــش از ۸ درصــد داشــته 

ــت.  اس
بــه گــزارش تســنیم، افزایــش بی ســابقه 
مصــرف بنزیــن در ســال 9۶ و همچنیــن 
پیش بینــی ثبــت رشــدی مشــابه در مصــرف 
جــاری،  ســال  زمســتان  در  ســوخت گاز 
طــرح بررســی افزایــش نــرخ ســوخت را در 

ــد زد.  ــت کلی ــه دول بدن
اگرچــه محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه، چهــارم مهرمــاه ســال 
جــاری در جمــع خبرنــگاران اعــام کــرد 
کــه »برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت 
ســه  امــا  نداریــم«،  انــرژی  حامل هــای 
در  نفــت  وزارت  مســئوالن  اظهارنظــر 
زمان هــای مختلــف در هفــت ماهــه نخســت 
ســال جــاری نشــان  دهنده بسترســازی های 
بنزیــن در  نــرخ  افزایــش  بــرای  دولــت 
ــک  ــده ای نزدی ــک اســت. آین ــده ای نزدی آین
ــن  ــودن تدوی ــش ب ــه در پی ــا توجــه ب ــه ب ک
الیحــه قانــون بودجــه ســال آینــده، احتمــال 
را   97 ســال  در  بنزیــن  نــرخ  افزایــش 

می دهــد. افزایــش 
 وزیر نفت

زمینــه  ایــن  در  اظهارنظــر  نخســتین   -۱  
نفــت،  وزیــر  زنگنــه،  صحبت هــای  بــه 
بازمی گــردد. ایــن مقــام مســئول در روزهــای 
پایانــی دولــت یازدهــم )اول مردادمــاه ســال 
ــاره  جــاری( در برنامــه ای تلویزیونــی در این ب
گفتــه بــود: اگــر بخواهیــم همین طــور از 
خودروهــای شــخصی اســتفاده کنیــم، هیــچ 
کاری در مدیریــت مصــرف بنزیــن نمی توانیم 
انجــام دهیــم؛ البتــه سیاســت های قیمتــی 
ــفانه دو  ــا متأس ــه م ــت ک ــذار اس ــم اثرگ ه
و  نداده ایــم  افزایــش  را  قیمــت  ســال 
ــه  ــادی ب ــت. اعتق ــدی اس ــت ب ــن عام ای

ایــن نــدارم کــه برداشــتن ســهمیه بندی 
 تأثیــری در افزایــش مصــرف بنزیــن داشــته

است. 
ایــن دولــت کــه در حــال تمــام شــدن اســت 
ــا  ــد؛ ام ــی خــود را می گذران ــای پایان و روزه
دولــت بعــدی بایــد دربــاره افزایــش قیمــت 

بنزیــن فکــر کنــد.
 مشاور وزیر نفت

مصاحبــه  بــه  اظهارنظــر  دومیــن   -۲
مدیــر عامــل ســابق شــرکت پاالیــش و 
مشــاور  و  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش 
فعلــی وزیــر نفــت بــا روزنامــه رســمی 
 دولــت در شــهریورماه ســال جــاری بــاز

می گردد. 
ــرای  ــت: ب ــاره گف ــی در این ب ــاس کاظم عب
نمی توانیــم  بنزیــن  مصــرف  مدیریــت 
ــم.  ــش دهی ــوخت را افزای ــن س ــت ای قیم
قانــون اجــازه ایــن کار را در ســال جــاری بــه 
ــرای ســال آینــده پیشــنهادی  ــداده و ب مــا ن
ــش  ــرای افزای ــم ب ــه ای ه ــم و برنام نداده ای
قیمــت نداریــم. ایــن موضــوع فقــط مربــوط 

ــن نیســت. ــه بنزی ب
قیمــت تمــام فرآورده هــا پاییــن اســت؛ امــا 
رفــاه مــردم و مدیریــت میــزان تــورم بــرای 

دولــت اهمیــت بیشــتری دارد. 
قیمــت فــوب خلیــج فــارس بنزیــن رقمــی 

حــدود هــزار و ۸۰۰ تومــان اســت. 
قیمــت بنزیــن ایــران تقریبــا ۸۰۰ تومــان 
کمتــر از قیمــت فــوب خلیــج فــارس اســت.

 معاون سابق مدیر عامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی
 ۳- ســومین اظهارنظــر بــه مصاحبــه معــاون 
ســابق مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش 
یــک  بــا  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و 
ــاه  ــم مهرم ــخ هجده ــی در تاری ــانه دولت رس

بازمی گــردد. 
گفــت:  این بــاره  در  خســروانی  شــاهرخ 
ــتر از  ــن بیش ــر بنزی ــر لیت ــد ه ــت تولی قیم
قیمتــی اســت کــه ایــن فــرآورده بــه مــردم 

عرضــه می شــود. بــا وجــود ایــن، ایــن 
ــن  ــی بنزی ــای بین الملل ــت از قیمت ه قیم

ــت.  ــر اس ارزان ت
در  بنزیــن  تولیــد  هزینــه  مابه التفــاوت 
کشــور یــا واردات بنزیــن بــه کشــور و قیمتی 
کــه بنزیــن بــه مــردم عرضــه می شــود، بــه 
ــت  ــگاه ها پرداخ ــه پاالیش ــه ب ــورت یاران ص
می شــود. قیمــت هــر لیتــر بنزیــن وارداتــی 
۱7۰۰ تومــان اســت و از طــرف دیگــر قیمــت 
در  بنزیــن  لیتــر  تولیــد هــر  تمام شــده 
ــی  ــتر از قیمت ــی بیش ــگاه های داخل پاالیش
ــود و  ــه می ش ــردم عرض ــه م ــه ب ــت ک اس
ــه  ــه ب ــورت یاران ــه ص ــاوت ب ــن مابه التف ای

می شــود. پرداخــت  پاالیشــگاه ها 

مدیــر عامــل شــرکت خدمــات انفورماتیــک از اتصــال کارت هــای 
ــده  ــاه آین ــا ســه م ــه کارت خوان هــای روســیه ت ــران ب شــتابی ای

خبــر داد. 
ــاط شــبکه پرداخــت  ــار داشــت: ارتب ــی اظه ــب نجف ســید ابوطال
بــا روســیه مســئله متفاوتــی اســت و در ایــن مرحلــه قــرار اســت 
ــر روســیه  ــا ســوئیچ می ــی شــبکه شــتاب کشــور ب ســوئیچ فعل
ارتبــاط برقــرار کنــد و در فــاز اول نیــز ایــن ارتبــاط بــر روی 

درگاه هــای ATM برقــرار می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه اتصــال بــه ســوئیچ روســیه بــا ارتبــاط شــبکه 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــاوت اس ــل متف ــا بین المل ــران ب ــت ای پرداخ
اتصــال ســوئیچ ایــران بــا میــر روســیه در دو تــا ســه مــاه دیگــر 
ــن  ــه ای ــا ب ــا روس ه ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــی می شــود؛ ب عملیات
توافــق رســیدیم کــه در فــاز اول کارت هــای شــتابی ایــران بــر روی 
ATM هــای روســیه و کارت هــای روســیه نیــز بــر روی ATM هــای 

ایــران پذیــرش شــوند. 
ــرح اســت  ــن خصــوص مط ــه در ای ــی ک ــت: بحــث دوم وی گف
اینکــه شــبکه پرداخــت ایــران بــه شــبکه های بین المللــی 
متصــل شــود؛ از ایــن  رو بــرای ایــن اتصــال نیازمنــد یــک 
زیرســاخت هســتیم کــه ایــن زیرســاخت بایــد ســوئیچی باشــد 

ــد.  ــته باش ــی داش ــی همخوان ــتاندارد بین الملل ــا اس ــه ب ک
نجفــی افــزود: در ایــن حــوزه در حــال آماده ســازی یــک شــبکه 
ــرکت  ــا ش ــبکه ب ــن ش ــدن ای ــاده ش ــور آم ــه  منظ ــتیم و ب هس
ــه  منظــور ایجــاد ایــن زیرســاخت  روســی BPC، یــک قــرارداد ب

منعقــد شــده اســت.
ــه  ــن زیرســاخت هنگامی ک ــاده شــدن ای ــا آم ــادآور شــد: ب  وی ی
ــه  ــی ب ــت بین الملل ــبکه پرداخ ــا ش ــزی ب ــک مرک ــرات بان مذاک
نتیجــه و توافقــات بــا بانک هــای دیگــر کشــورها بــه مرحلــه نهایــی 
برســد، شــبکه پرداخــت ایــران بــرای ایــن اتصــال آمــاده اســت.

ــر اینکــه در  ــد ب ــا تأکی ــه کفاشــان دســت دوز ب رئیــس اتحادی
ــه تولیــد 4۰۰ میلیــون جفــت کفــش وجــود دارد،  کشــور زمین
گفــت: بــا توجــه بــه مصــرف ۲۵۰ میلیونــی ایــران نیــازی بــه 

ــم.  ــش نداری واردات کف
رســول شــجری اظهــار کــرد: اکنــون ســاالنه حــدود ۵۰۰ 
ــن  ــه ای ــود ک ــور می ش ــاق وارد کش ــش قاچ ــون دالر کف میلی
کاالهــا از کشــورهای مختلفــی از چیــن گرفتــه تــا ایتالیــا بــه 

ــد.  ــدا می کنن ــا راه پی ــازار م ب
ــاق،  ــم واردات قاچ ــن حج ــل ای ــه در مقاب ــان اینک ــا بی وی ب
ــون دالر  ــه ۱۲۰ میلی ــا ب ــش تنه ــوزه کف ــران در ح ــادرات ای ص
ــه کشــورهای همســایه محــدود می شــود، گفــت: اکنــون در  ب
ــواع پاپوش هــا  ــا ۸۰ درصــد ان ــی حــدود 7۵ ت بازارهــای داخل
ــازار را  ــاال از ب ــهمی ب ــا س ــده و م ــد ش ــور تولی ــل کش در داخ
ــا  ــدی م ــای تولی ــال ظرفیت ه ــن ح ــا ای ــم؛ ب ــت داری در دس

بــه شــکل ۵۰ درصــدی در حــال حرکــت هســتند و اگــر 
ســاماندهی های الزم صــورت بگیــرد، امــکان افزایــش حجــم 

ــود.  ــد ب ــا خواه ــز مهی صــادرات نی
شــجری بــا بیــان اینکــه الزم اســت در کشــور تولیــد بــه 
ــون در  ــوان دغدغــه ای جــدی محســوب شــود، گفــت: اکن عن
حوزه هــای دارایــی، قانــون کار، بیمــه، شــهرداری، قیمــت 
حامل هــای انــرژی، ســامان نیافتــن کارخانه هــا، نبــود کنتــرل 
و نظــارت بــر کارخانه هــای تولیــد مــواد اولیــه، مشــکات 
ــرار دارد کــه ســختی های  ــده ق ــر ســر راه تولیدکنن متعــددی ب
بســیاری ایجــاد کــرده و موجــب می شــود چرخــه تولیــد مــا 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــرده و قیمــت آن افزای ــت ک ــدی حرک ــه کن ب

وی ادامــه داد: اگــر دولــت بــه حمایت هــای الزم از ایــن 
بخــش بپــردازد، ایــن امــکان وجــود دارد کــه اشــتغال در ایــن 

ــر شــود. بخــش دو براب

۷۸ 2.9  هزار تومان، قیمت 24
هر برگ اوراق تسه

درصد، شاخص بازدهی دالر 
در مهرماه

 میلیارد دالر، حجم 
مبادالت تجاری ایران و چین

روزهــا  ایــن  در  را  مســکن  تســهیالت  اوراق  از  بــرگ  هــر 
می تــوان در محــدوده ۷۵ هــزار تومــان تــا ۷۸ هــزار تومــان 

کــرد. خریــداری 

شــاخص بازدهــی دالر در مهرمــاه ســال جــاری روی عــدد 
۲/۹ درصــد قــرار گرفــت.

مبــادالت تجــاری ایــران و چیــن در هشــت ماه نخســت ســال  
جــاری میــالدی بــه بیــش از ۲۴ میلیــارد دالر رســید.
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،،
 افزایش بی ســابقه مصرف بنزین در 
سال ۹6 و همچنین پیش بینی ثبت 
رشــدی مشــابه در مصــرف ســوخت 
گاز در زمســتان ســال جــاری، طــرح 
بررســی افزایــش نــرخ ســوخت را در 

بدنــه دولــت کلیــد زد

ــازمان  ــل س ــت عام ــر هیئ مدی
گســترش و نوســازی صنایــع 
)ایــدرو( اظهــار کــرد: تــا پایــان 
ســال در حــوزه خــودرو قــرارداد 
ــا  ــم داشــت ت ــدی نخواهی جدی
ــا شــش خودروســاز  ــم ب بتوانی
ــته ایم  ــرارداد بس ــه ق ــی ک بزرگ

ــیم.  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ب
منصــور معظمــی، معــاون وزیــر 
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 

ــا  ــزرگ دنی ــا شــش خودروســاز ب ــون ب ــار کــرد: تاکن اظه
بــه عقــد قــرارداد پرداخته ایــم و لزومــی نــدارد کــه بیــش 

ــود.  ــا ش ــراردادی امض ــن ق از ای
وی ادامــه داد: اکنــون تاکیــد مــا بــر آن اســت کــه 
هرچــه زودتــر ایــن قراردادهــا اجرایــی شــوند تــا بتوانیــم 
محصــوالت مرتبــط بــا ایــن قراردادهــا را وارد بــازار کنیــم. 
مدیــر هیئــت عامــل ســازمان گســترش و نوســازی 
ــی  ــه ســوالی مبن ــه در پاســخ ب ــدرو( در ادام ــع )ای صنای
ــاره  ــران و روســیه درب ــر آخریــن وضعیــت مذاکــرات ای ب
ــاوه  ــه ع ــن زمین ــح داد: در ای ــر توضی ــاخت هلی کوپت س
بــر روس هــا بــا کشــورهای دیگــر نیــز در حــال مذاکــره و 

تدویــن اساســنامه های مربوطــه هســتیم. 
ــارد  ــزار میلی ــه ســرمایه گذاری ۱۰ ه ــا اشــاره ب معظمــی ب
تومانــی بــرای گســترش صنایــع در ســال جــاری عنــوان 
کــرد: بــرای دریافــت ایــن رقــم، بنگاه هایــی کــه در 
ــا اشــتغال بیشــتری  ــاوری اشــتغال داشــته ی بخــش فن

ســودآوری  و  ایجــاد کرده انــد 
اولویــت  در  دارنــد،  بیشــتری 
همیــن  بــر  می گیرنــد.  قــرار 
اســاس منابــع مالــی بیشــتری 
ــاص  ــا اختص ــن بخش ه ــه ای ب
ــری از آن هــا  ــره کمت ــه و به یافت

می شــود.  دریافــت 
کــرد:  عنــوان  همچنیــن  وی 
بخــش  در  گذشــته  ســال 
 ۱7 کلــی  طــور  بــه  صنعــت، 
ــا امســال  ــان ســرمایه گذاری شــد؛ ام ــارد توم ــزار میلی ه
فقــط بــرای بازســازی و نوســازی صنایــع ۱۰ هــزار میلیــارد 
تومــان تخصیــص داده شــده اســت؛ چــرا کــه رشــد 
ــی  ــش از حــد فعل ــب بی ــه مرات ــد ب ــا می توان ــی م صنعت

باشــد.
مدیــر هیئــت عامــل ســازمان گســترش و نوســازی 
ــد  ــع از رش ــه مان ــی را ک ــی از دالیل ــدرو( یک ــع )ای صنای
صنعتــی ایــران شــده، صنایــع قدیمــی دانســت و گفــت: 
متاســفانه از نظــر تکنولــوژی صنایــع مــا عقب مانــده 
هســتند و بــر همیــن اســاس یکــی از شــرایطی کــه 
تســهیات در اختیــار بنگاه هــا قــرار می گیــرد، بــه بخــش 

فنــاوری مربــوط می شــود. 
معظمــی در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در شــش 
ــارد  ــزار میلی ــزان از ۱۰ ه ــه می ــاری چ ــال ج ــاه اول س م
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــع ق ــار صنای ــده در اختی ــان یادش توم

اظهــار کــرد: ایــن موضــوع را بــه خاطــر نــدارم.

مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران 
معتقــد اســت: فیبــر نــوری تــا چهــار 
ــات بســیار  ــده، منشــأ اتفاق ســال آین
خوشــایندی خواهــد بــود و تــاش 
می شــود تــا پنــج ســال آینــده در 
تمــام منــازل ایرانــی فیبــر نــوری 

ــیم.  ــته باش داش
تــا انتهــای کار دولــت یازدهــم وســعت 
شــبکه اصلــی فیبــر نــوری بــه ۵۶ 
ــت.  ــیده اس ــر رس ــزار و ۶۱۶ کیلومت ه

ــدارد و ســرعت های  ــد ن ــای بان ــی در پهن ــه محدودیت ــوری ک ــر ن فیب
۱۰۰ مگابیتــی را نیــز پوشــش می دهــد، در مقایســه بــا ســیم مســی 
ارائه دهنــده  شــرکت های  پشــتیبانی  و  نگهــداری  هزینه هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــش می ده ــی را کاه ــرویس های اینترنت س

ــد.  ــد دارن ــعه  آن تاکی ــزوم توس ــر ل ــور ب ــئوالن کش مس
دســتاوردی کــه تغییــر فنــاوری از ســیم مســی بــه فیبــر نــوری بــه 
ارمغــان مــی آورد ایــن اســت کــه دیگــر بــا محدودیــت پهنــای بانــد 
ــاال، فرصتــی  ــد ب ــای بان ــا پهن ــوری ب ــر ن ــود. فیب ــم ب مواجــه نخواهی
ــرده  ــد ایجــاد ک ــات و کاربردهــای جدی ــه خدم ــرای ارائ اســتثنایی ب
و ســرویس هایی کــه بــر بســتر ایــن فنــاوری ارائــه می شــوند، 
می تواننــد کیفیــت زندگــی مــا را بــه نحــو چشــمگیری ارتقــا 
دهنــد، ارزش  افــزوده بیشــتری نصیــب شــرکت های مخابراتــی 
کننــد و تــوان آن هــا را بــرای گســترش خدمــات پایــه بیشــتر کننــد؛ 
ارائه دهنــده  شــرکت های  پشــتیبانی  و  نگهــداری  هزینه هــای 

ــد.  ــش می یاب ــمگیری کاه ــو چش ــه نح ــز ب ــرویس نی س
رســول ســراییان، مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران، بــا تاکیــد بر 

اینکــه بایــد در زمینــه  اینترنت ســیمی 
ــه  ــتیم، ب ــرفت هایی می داش ــز پیش نی
همیــن دلیــل بــه ســراغ فیبــر نــوری 
ــا  ــوری ت رفتیــم، گفتــه اســت: فیبــر ن
ــات  ــأ اتفاق ــده منش ــال آین ــار س چه
بســیار خوشــایندی خواهــد بــود و 
می کوشــیم تــا پنــج ســال آینــده 
ــوری  ــر ن ــی فیب ــازل ایران ــام من در تم

داشــته باشــیم. 
وی ادامــه داد: در حــوزه وزارت اقتصاد 
هرگونــه خدمــات اقتصــادی کــه نیازمنــد آی تــی اســت، ارائــه خواهــد 
شــد و می توانیــم ســهم خــود را در ایــن بخــش داشــته باشــیم. بــر 
ایــن اســاس فیبــر نــوری تنهــا فنــاوری اســت کــه می توانــد بــدون 
ــا را  ــک دیت ــاالی ترافی ــم ب ــتریان و حج ــای مش ــت تقاض محدودی

پشــتیبانی کنــد.
ــای  ــت از قابلیت ه ــر اس ــز ناگزی ــراه نی ــن هم ــر، تلف ــوی دیگ  از س
فیبــر اســتفاده کند.بنابرایــن فیبــر نــوری فنــاوری مــورد نیــاز در هــر 
ــر  ــه در ه ــا ک ــل م ــوری مث ــت و اپرات ــیار اس ــت و س ــش ثاب دو بخ
دو بخــش فعــال اســت بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه داشــته 
باشــد. بــا فیبــر نــوری پهنــای بانــد بــاال و نامحــدود بــرای مشــتریان 
تجــاری و خانگــی، تأخیــر پاییــن و کیفیــت بــاالی ســرویس، 
فنــاوری امــن، کاهــش هزینــه نگهــداری و مصــرف انــرژی را 
خواهیــم داشــت. ایــن کار بــه گفتــه مدیــر عامــل مخابــرات ایــران بــا 
بــردن یــک پورتــال بــه داخــل مجموعــه امکان پذیــر اســت و کافــی 
اســت یــک بــار فیبــر نــوری را داخــل مجموعــه ببریــم و پــس از آن 

ــه اســت. ــل ارائ هــر ســرویس قاب

فیبر نوری تا ۵ سال دیگر در ایران همه گیر می شودمذاکره با خارجی ها برای ساخت هلی کوپتر

توس چینی
ــه  ــی مظــروف در خاورمیان ــده چین ــن تولیدکنن ــی، بزرگ تری ــوس چین ــدی ت مجتمــع کارخانه هــای تولی
و دومیــن تولیدکننــده چینــی در جهــان بــا ظرفیــت ســالیانه ۲۲۰۰۰ تــن چینــی، در ســال ۱۳۶۰ بــه ثبــت 
رســید و کار مطالعــات و تحقیقــات آن آغــاز شــد و در ســال ۱۳7۰ بــا هــدف تولیــد انــواع ظــروف چینــی 

خانگــی و هتلــی و بــا ظرفیــت 4۲۰۰ تــن در ســال، در مشــهد بــه بهره بــرداری رســید. 
ایــن مجتمــع در همــان ســال های اولیــه فعالیــت خــود بــا تکیــه بــر تکنولــوژی بــاالی تولیــد و دانــش 
متخصصــان متعهــد و مجــرب داخلــی و خارجــی پــا بــه عرصــه بازارهــای جهانــی نهــاد و در طــی چنــد 

ســال، موفــق بــه کســب ســهم عمــده ای از بازارهــای داخلــی و خارجــی شــد. 
ایــن ســازمان بــرای توســعه کیفیــت و کمیــت محصــوالت خــود و حفــظ ســهم خــود در بــازار و حضــور 
ــت  ــتری مداری، رعای ــوری، مش ــی و دانایی مح ــی، خردگرای ــه ای و بین الملل ــای منطق ــال در بازاره فع
ــان، ســهامداران،  ــال کارکن ــار مســئوالنه در قب ــط زیســت و رفت ــظ محی ــی و انســانی، حف اصــول اخاق
ــه  ــر توســعه همه جانب ــز ب ــد. تمرک ــار خــود می دان ــر رفت ــم ب ــه، را اصــول حاک ــا و جامع مشــتریان، رقب
ــش روز و  ــری دان ــا به کارگی ــظ ســامت محصــوالت ب ــاد مشــتریان، حف ــظ اعتم ــع انســانی و حف مناب
ــت  ــا کیفی ــی ب ــد محصوالت ــرای تولی ــه ب ــی هســتند ک ــان ســازمان، اصول ــه ذی نفع ــت ب خدمــت بی من

همــواره ســرلوحه برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری هــای ســازمان اســت.

تولید ملی

بسترسازی برای گرانی بنزین

تولید ۴۰۰ میلیون کفش در ایراناتصال کارت های بانکی ایران به کارت خوان های روسیه

ایــران و  عضــو هیئــت تجــاری مذاکره کننــده 
آلمــان دربــاره انرژی هــای نــو گفــت: هــدف 
ــه  ــده ب ــای آین ــی هفته ه ــه ط ــی ک ــت آلمان هیئ
ایــران ســفر می کننــد، مســئله »انــرژی  نــو« 

ــت.  اس
تجــاری  هیئــت  عضــو  منصورافشــار،  ســعید 
مذاکره کننــده ایــران و آلمــان دربــاره انرژی هــای نــو و 
ســرمایه گذاری خارجــی ایــران در گفت وگــو بــا آنــا 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــی از عمده تری ــران، یک ــت: ای گف
ــه  ــد ک ــمار می آی ــه ش ــا ب ــه ای دنی ــای گلخان گازه
ــه  ــال ۲۰۳۰ ب ــا س ــد ت ــس، بای ــد پاری ــق تعه طب
میــزان ۲ درصــد از ایــن ســطح آلودگی هــا بکاهــد؛ 
زیــرا در غیــر ایــن صــورت متحمــل پرداخــت 

جریمــه می شــود. 
وی ادامــه داد: دولــت نیــز بــا آگاهــی از ایــن تعهد، 
ــی  ــرکت های بخش خصوص ــه ورود ش ــد زمین بای
ــد  ــم کن ــو فراه ــای ن ــوزه انرژی ه ــال را در ح فع
ــی  ــش  خصوص ــای بخ ــه ج ــر ب ــار دیگ ــر ب و اگ
واقعــی از بخــش دولتــی اســتفاده کنــد، طبیعتــا 
ــاد  ــه اقتص ــتری ب ــرر بیش ــت، ض ــای منفع ــه ج ب

ایــران می رســد. 
ــرکت های  ــرد: ش ــار ک ــادی اظه ــال اقتص ــن فع ای
و  یــووه  ماننــد  نــو،  انرژی هــای  بین المللــی 
اس ان ای، جــزو شــرکت های معتبــری هســتند که 

ــر  ــه دیگ ــی را ب ــی فراوان ــای فن ــش و کمک ه دان
البتــه شــرکت های  ارائــه می دهنــد؛  کشــورها 
ــدار  ــبز طرف ــزاب س ــود اح ــل وج ــه دلی ــی ب آلمان
محیــط زیســت، بــرای انتقــال ایــن دانــش نســبت 
ــر  ــوژی، راحت ت ــورهای دارای تکنول ــر کش ــه دیگ ب

اقــدام می کننــد. 
ــاط  ــاد ارتب ــه ایج ــه اینک ــا اشــاره ب منصورافشــار ب
ــای  ــوزه انرژی ه ــی در ح ــرمایه گذاران خارج ــا س ب
پــاک نیازمنــد مــراودات بانکــی بــوده، تأکیــد 
کــرد: بزرگ تریــن مشــکات اقتصــادی ایــران 
ــد،  ــع کن ــته رف ــز آن را نتوانس ــابرجام نی ــه پس ک

و  پولــی  بین المللــی  مــراودات  مشــکات 
ــن مشــکل در بعضــی از  ــا ای ــه تنه ــوده ک ــی ب مال
کشــورهای آســیای  شــرقی کم رنگ تــر شــده؛ امــا 
کمــاکان مشــکات ســرمایه گذاری، بازگشــایی 
ســرمایه گذاری  بــرای   ... و  بیمــه  ال ســی، 
ــات  ــود ارتباط ــل نب ــه دلی ــران و ب ــتقیم در ای مس

ــود دارد.  ــا وج ــه، کام ــی دوطرف بانک
بــرای  آلمان هــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انرژی هــای نــو بــه ایــران می آینــد، تصریــح کــرد: 
جدیــدا هیئتــی از ســوی اتــاق بازرگانــی آلمــان در 
ــه  ــی ب ــون یوروی ــرمایه گذاری ۲۰ میلی ــتای س راس

ایــران آمــده، امــا گزارشــی از چند و چــون آن اعام 
نشــده؛ ولــی هیئــت آلمانــی کــه طــی هفته هــای 
ــن  ــص ای ــد، مخت ــفر می کنن ــران س ــه ای ــده ب آین

ــد.  ــران می آین ــه ای ــو« ب ــرژی  ن ــئله »ان مس
ــن  ــکات ای ــاره مش ــن درب ــار همچنی منصورافش
صنعــت در کشــورمان گفــت: متاســفانه بحــث 
پنجــم  برنامــه  طــی  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
توســعه در دســتورکار قــرار گرفــت و از میــزان 
 ۵4 تنهــا  مگاواتــی،  هــزار   ۵ پیش بینی شــده 
مــگاوات آن بــه بهره بــرداری رســید؛ بنابرایــن 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه کامــا بــر روی 
ــه  ــدن را ب ــه عملیاتی ش ــد و جنب ــی مان ــذ باق کاغ

ــت. ــود نگرف خ

انرژی های نو، باید در ایران جان بگیرند

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۷۲۷,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی

۱۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم

۱۳,۰۷۹,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح جدید 

۵,۳۱۸,۰۰۰ ریال 

مثقال طال 

۱,۲۲۷,۵۱۰ ریال 

گرم طال

 $ ۱,۲۶۵.۱۵

  اونس جهانی طال 



هشتبهشت
اسکلت زنی از عصر آهن در 

استرک کاشان سر از خاک برآورد
ــکلت  ــان اس ــگاه کاش ــی دانش ــروه باستان شناس  گ
یــک زن متعلــق بــه عصــر آهــن را  کــه بــه احتمــال 
زیــاد نزدیــک بــه 2 هــزار و 800 تــا 3 هــزار و 
منطقــه می زیســته،  ایــن  در  پیــش  200 ســال 
اســترک کاشــان کشــف  باســتانی  محوطــه   در 

کردند.  

در  کاوش  عملیــات  و  گمانه زنــی  دوم  فصــل 
ــا حضــور  محوطــه باســتانی جوشــقان و اســترک ب
کارشناســان عالی رتبــه و متخصــص انسان شناســی 
از دانشــگاه ورشــو لهســتان پیش تــر انجــام گرفــت 
و بقایــای 18 تدفیــن شــامل چندیــن زن و مــرد و 6 

کــودک کشــف شــد.
ســال گذشــته نیــز از گــور تدفین هــای چنــد گونــه و 
چندگانــه در فصــل اول گمانه زنــی و عملیــات کاوش 
در محوطــه باســتانی جوشــقان و اســترک بیــش از 
15 مــورد بقایــای جســد انســانی بــا تدفیــن عــادی 
ــار  ــن 2 در کن ــر آه ــه عص ــق ب ــوزی متعل و مرده س
ــوان  ــه عن ــنگی ب ــای س ــفالی و مهره ه ــی س ظروف

هدیــه در گورهــا کشــف شــده بــود.

 پروژه های بدون بازده 
پروژه های ضد توسعه هستند

اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
بــا اشــاره بــه اینکــه در نظــر گرفتــن کاربــری 
ــض  ــه تعری ــی ک ــرای خیابان های ــاد ب ــاری زی تج
ســطح  بیشــتر  اختصــاص  باعــث  می شــوند 
ــود  ــا می ش ــن کاربری ه ــه ای ــر ب ــرویس معاب س
بی اثــر می کنــد،  را  تعریــض خیابــان  اصــل  و 
ــاص  ــا اختص ــریانی ب ــای ش ــت: در خیابان ه گف
کاربــری تجــاری زیــاد بــه واحد هــا آن معبــر 
اشــباع می شــود؛ بنابرایــن بایــد بــرای هــر پــاک 
محدودیتــی در نظــر گرفتــه شــود تــا همــه ســطح 
کاربری هــا  این گونــه  بــه  خیابــان  ســرویس 

ــرد. ــق نگی تعل
حجــت هللا غامــی، مدیــر کل راه و شهرســازی 
ــات  ــه توافق ــه ب ــا توج ــزود: ب ــان اف ــتان اصفه اس
شــهرداری ها بــا مالــکان بــه علــت کمبــود بودجــه 
در  زیــاد  تجــاری  کاربری هــای  اختصــاص  و 
ســطح شــهر ها، اجــرا نکــردن پروژه هایــی کــه 
ــرا  ــر از اج ــدارد، بهت ــهر ن ــرای ش ــی ب ــچ بازده هی
کــردن آن هاســت؛ این هــا پروژه هــای ضــد توســعه 

هســتند.

 سبقت اصفهانی ها در
فعالیت های داوطلبانه هالل احمر

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــای  ــژه رؤس ــران وی ــت بح ــی مدیری دوره آموزش
بــه  کشــور  سراســر  داوطلبــان  حــوزه  ادارات 

میزبانــی اســتان اصفهــان برگــزار شــد.
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــه  ــن وظیف ــه مهم تری ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
مدیــران و کارکنــان هــال احمــر در شــرایط کنونــی 
ــی  ــاد عموم ــش اعتم ــث افزای ــه باع ــت ک آن اس
و  خیــر  امــور  در  مــردم  مشــارکت  تســهیل  و 
ــته  ــن داش ــت: بزرگ تری ــوند، گف ــه ش عام المنفع
ــردم،  ــی م ــاد عموم ــر اعتم ــال احم ــت ه جمعی
داوطلبــان و خیــران بــه هــال احمــر اســت و ایــن 
ــش در  ــش از پی ــد بی ــه بای ــت ک ــی اس ــر مهم ام

ــم. ــاش کنی ــش آن ت ــت از آن و افزای مراقب
ــت هــال  ــل جمعی ــر عام ــی، مدی  محســن مؤمن
احمــر اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
اســتان های کشــور  از  یکــی  اصفهــان  اســتان 
اســت کــه بیشــترین داوطلــب و خّیــر را نســبت به 
ــان  ــتان اصفه ــن اس ــتان ها دارد و در ای ــایر اس س
بــه واســطه حضــور خیــران و داوطلبــان بیشــترین 
ــزود:  ــام می شــود، اف ــی انج ــای داوطلب فعالیت ه
ارتبــاط بــا داوطلبــان و خیــران بایــد مســتحکم تر 

و بیشــتر شــود. 

 ایجاد گروه های سیار صدور 
کارت ملی هوشمند در اصفهان

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــوال اس ــت  اح ــر کل ثب مدی
ــی  ــدور کارت مل ــی ص ــیار نام نویس ــای س گروه ه
ــتان  ــوالن در اس ــازان و معل ــرای جانب ــمند ب هوش

ــود. ــاد می ش ــان ایج اصفه
حســین غفرانــی کجانــی، مدیــر کل ثبــت  احــوال 
ــی  ــای نام نویس ــزود: گروه ه ــان، اف ــتان اصفه اس
ســیار تــا پایــان ســال مأموریــت دارنــد بــا رفتــن 
و  معلــوالن  از  نگهــداری  آسایشــگاه های  بــه 
جانبــازان بــرای صــدور کارت ملــی هوشــمند 

ــد.   ــدام کنن اق
مــردم فقــط تــا پایــان امســال فرصــت دارنــد برای 
ــا کارت هــای  ــی قدیمــی ب تعویــض کارت هــای مل
ملــی هوشــمند، بــه دفاتــر پســت، خدمــات 
ارتباطــی و ثبــت  احــوال مراجعــه کننــد. کارت هــای 
قدیمــی ملــی از ابتــدای ســال 97 بی اعتبــار 

ــود. ــد ب خواه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

»نهنــگ آبــی«، یــک چالــش اینترنتــی بــود کــه 
ــکل  ــیه ش ــی روس ــبکه اجتماع ــار در ش ــن ب اولی
گرفــت و جوانــان و نوجوانــان را درگیــر کــرد. ســیر 
ایــن بــازی این گونــه اســت کــه فــرد بــا پیوســتن 
بــه آن، 50 مرحلــه بســیار ســخت را شــامل 
وحشــت، خودزنــی، باالرفتــن از ارتفــاع و درنهایــت 

ــد. خودکشــی طــی کن
کارشناســان علــوم قضایــی معتقدنــد دنیــای 
مجــازی بیــش از آنکــه فرصــت یــا ابــزاری بــرای 
حــال  در  باشــد،  آن  بهینــه کاربــران  اســتفاده 
تبدیــل شــدن بــه تهدیــدی جــدی بــرای جامعــه و 

خانواده هاســت. 
نظــارت کافــی نداشــتن والدیــن بــر عملکــرد 
فرزنــدان و اعضــای خانــواده در اســتفاده از فضای 
ــب  ــرات و عواق ــیب، خط ــد آس ــازی می توان مج

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــری را ب جبران ناپذی
 نگرانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری 

از بازی »نهنگ آبی«
 در خبرهــا آمــده بــود کــه بــا وقــوع حادثــه بــرای 
دو دختــر اصفهانــی کــه تحــت تأثیــر بــازی »نهنگ 
آبــی« اقــدام بــه خودکشــی کــرده و خــود را از پــل 
چمــران بــه پاییــن انداختــه بودنــد، حجت االســام 
و المســلمین محمــدی گلپایگانــی، رئیــس دفتــر 
مقــام معظــم رهبــری،  بــه ایــن حادثــه واکنــش 
ــد: ایــن کانال هــای  ــد و تصریــح کردن نشــان دادن
ــرار داده  ــا را در خطــر ق ــا خانواده ه ــی واقع تلگرام
ــز  ــاق نی ــموم، ط ــات مس ــن تبلیغ ــر همی و در اث
زیــاد شــده اســت و حتــی شــنیده ام چیــزی مثــل 

ــد. ــی« درســت کرده ان »نهنــگ آب
در ایــن زمینــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
ایــران بــا انتشــار متنــی در اینســتاگرام خــود  بــه 
ــی واکنــش نشــان داد و  ــر اصفهان مــرگ دو دخت
ــه  ــوان ب ــر نوج ــی دو دخت ــر خودکش ــت: خب گف
در  شــیطان گونه  رفتارهــای  از  پیــروی  دلیــل 

ــده  ــرای شــنوندگان ناراحت کنن فضــای مجــازی ب
و بهــت آور بــود. بنــده نیــز از شــنیدن خبــر متأثــر 
شــدم. بایســتی بپذیریــم کــه در کنــار منافــع 
ــازی  ــای مج ــم در فض ــدی ه ــات ج ــیار، آف بس

ــود دارد. وج
آذری جهرمــی تاکیــد کــرد: بــه عنــوان یــک پــدر، 
فرزندانــم را بــه عضویــت در شــبکه های اجتماعــی 
تشــویق نکــرده ام و آن هــا نیــز تاکنــون عضویتــی 
ــر  ــک بزرگ ت ــا حضــور ی ــان ب نداشــته اند و همچن

ــد. از فضــای مجــازی بهــره می گیرن
ــروج  ــد م ــت بای ــوان حاکمی ــه عن ــزود: ب وی اف
ابزارهــای نظــارت والدیــن بــر اســتفاده فرزنــدان از 
ــده نحــوه  فضــای مجــازی و همچنیــن ترویج کنن
اســتفاده درســت کــودکان و نوجوانــان از ایــن 
فضــا و کمــک بــه تولیــد محتــوا و ســرویس های 
متناســب بــا ایــن ســنین باشــیم. ایــن از اولیــن 
ــم  ــت دوازده ــات در دول ــای وزارت ارتباط برنامه ه

بــود کــه بــه زودی اعــام خواهــد شــد.
تغییــر  بــه  منجــر  اگــر  امــروز  تلــخ  اتفــاق 
شــیوه های نادرســت حضــور کــودکان و نوجوانــان 
در فضــای مجــازی نشــود، متاســفانه دوبــاره 
ــود  ــودکان خ ــال ک ــا در قب ــت. م ــدنی اس تکرارش
ــد  ــی و مجــازی مســئولیم و بای در فضــای حقیق
مراقبــت از آن هــا را بــه صــورت ویــژه در دســتورکار 

ــم. ــرار دهی ق
 اجرای طرح ضربتی بهداشت رایانه ای 

در ایران
ــاوره  ــروه مش ــی گ ــت علم ــو هیئ ــراغ عض ــه س ب
ــاره  ــان درب ــا ایش ــا ب ــم ت ــان رفتی ــگاه اصفه دانش
ــرای کــودکان و  ــه ای کــه ب آســیب بازی هــای رایان
ــد  ــه وجــود می آی ــان در فضــای مجــازی ب نوجوان

گفت وگــو کنیــم.
محمدرضــا عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه 
اســتفاده از شــبکه های مجــازی و دردســترس 
ــه  ــه ب ــا چ ــن فض ــمتی از ای ــر قس ــن ه قرارگرفت
شــبکه های  بــه شــکل  چــه  و  بــازی  شــکل 

ــان  ــان و نوجوان ــه جوان ــی ک ــه صورت ــی ب ارتباط
هیچ گونــه آمــوزش و شــناختی از ایــن فضــا ندارند، 
بســیار خطرنــاک اســت، گفــت: گســترش و نفــوذ 
ــن هایی  ــور اپلیکیش ــواره ای و حض ــبکه های ماه ش
ــه  ــده ک ــث ش ــرام باع ــتاگرام و تلگ ــون اینس چ
آســیب های اجتماعــی بــه شــکل وســیعی در 

ــد. ــترش یاب ــه گس جامع
خبرنــگار  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــاره اینک ــن درب ــای وط کیمی
ــت  ــه تح ــی ک ــیب های اجتماع ــترش آس از گس
تأثیــر شــبکه های مجــازی رخ می دهــد، آیــا 
ــوذ  ــرای نف ــری ب ــر اپلیکیشــن ها راهــکار مؤث فیلت
ــه  ــود، گفــت: ب ــه نســل جــوان خواهــد ب آن هــا ب
اعتقــاد بســیاری از کارشناســان فیلتــر کــردن 
ــیر  ــه مس ــت، بلک ــبی نیس ــکار مناس ــا راه نه تنه
ــن  ــه ای ــدام ب ــر اق ــای دیگ ــردم از راه ه ــه م اینک
نــوع ارتباطــات مجــازی کننــد، بیشــتر اســت. بــه 
ــه  ــوان ب ــن راهــکاری کــه می ت ــاد مــن بهتری اعتق
اجــرا درآورد، طــرح ضربتــی بهداشــت رایانــه ای در 

ــت. ــران اس ای
وی تصریــح کــرد: بهداشــت رایانــه ای اعــم از 
حفــظ و پیشــگیری از کلیــه اقداماتــی اســت کــه 
بــه کــودکان و نوجوانــان آســیب می رســاند؛ حــال 
ایــن آســیب ها چــه از طریــق بــازی باشــد، چــه از 

ــن ها. ــق اپلیکیش طری
 ساختار بازی »نهنگ آبی« به 

افسردگی منجر می شود
ــه  ــی ک ــر اصفهان ــی دو دخت ــاره خودکش وی درب
ــی«  ــگ آب ــازی »نهن ــر ب ــت تأثی ــد تح ــه ش گفت
بــوده، اشــاره کــرد: ســاختار بــازی »نهنــگ آبــی« 
در کل ســاختاری اســت کــه افــراد را افســرده 
ــی  ــاظ روح ــه از لح ــرادی ک ــتر اف ــد و بیش می کن
ــازی  ــن ب ــراغ ای ــه س ــد، ب ــکل دارن ــی مش و روان
می رونــد تــا برایشــان هیجــان ایجــاد کنــد؛ در کل 
اســتفاده از بازی هــای رایانــه ای چــه بــرای افــراد 
ســالم و چــه بــرای افــراد بیمــار بســیار خطرنــاک 

آسیب زاســت. و 
 افراد دارای مشکالت روانی بیشتر از 

بازی های رایانه ای ضربه می بینند
دکتــر عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه هرچــه فــرد از 
ــل  ــتر تمای ــد، بیش ــالم تر باش ــی ناس ــاظ درون لح
ــت:  ــان داش ــازی دارد، بی ــن ب ــتفاده از ای ــه اس ب
رایانــه ای  بازی هــای  تأثیراتــی کــه  متاســفانه 
دارد،  نوجوانــان  و  روح کــودکان  و  جســم  بــر 
ــه  ــت؛ البت ــنی اس ــای س ــر گروه ه ــتر از دیگ بیش
این گونــه ابزارهــا خطــرات خــاص خــود را در همــه 
ــد. ــال می کنن ــی اعم ــه نوع ــنی ب ــای س گروه ه

ــگاه  ــی دانش ــوم تربیت ــکده عل ــتاد دانش ــن اس ای
اصفهــان حضــور دســتگاه های آموزشــی و تربیتــی 
ماننــد آمــوزش و پرورش، دانشــگاه علوم پزشــکی 
و دســتگاه های فرهنگــی و مذهبــی را عامــل 

ــه ای  ــت رایان ــرح بهداش ــرای ط ــرای اج ــی ب مهم
عنــوان کــرد و گفــت: بایــد بــرای حــذف و ایجــاد 
محدودیــت بازی هایــی کــه ارتبــاط بــا خانــواده را 
ــاظ  ــه لح ــراد را ب ــری اف ــرد و درگی ــن می ب از بی
ذهنــی و روحــی تحــت تاثیــر قــرار می دهــد 
ــد  ــا مانن ــه پدیده ه ــا این گون ــزی شــود ت برنامه ری
ــر  ــراد را تحــت تأثی ــی« روح و روان اف ــگ آب »نهن

ــد. قــرار ندهن
 نقش جالب توجه خانواده و مدرسه در 

استفاده درست از فضای مجازی
بهداشــت  مســئله  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرد و شــخص خاصــی  ــه ف ــه ای ب بازی هــای رایان
ــت  ــی اس ــئله ای عموم ــود و مس ــدود نمی ش مح
افــزود:  بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد،  کــه 
اصلی تریــن محلــی کــه بایــد ایــن فرهنــگ 
نهادینــه شــود، خانــواده و مدرســه اســت کــه 
ــد. ــود شــرایط دارن ــی در بهب ــب توجه نقــش جال
ــای  ــده بازی ه ــه عم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب عاب
ــا هــدف  ــا خشــونت ب رایانــه ای خارجــی همــراه ب
از بیــن بــردن عقایــد و ســطح فکــر جوانــان 
بایــد  شــده اند، گفــت:  طراحــی  نوجوانــان  و 
ــه ای در  ــای رایان ــاخت بازی ه ــت اندرکاران س دس
کشــور بــه صــورت جــدی وارد میــدان شــوند و بــا 
اســتفاده از فرهنــگ ایرانــی بازی هایــی را طراحــی 
ــر کاهــش آســیب های روحــی  ــا عــاوه ب ــد ت کنن
ــت و  ــات فراغ ــه اوق ــد، زمین ــی نســل جدی و روان
ــم  ــان فراه ــان و نوجوان ــرای جوان ــرگرمی را ب س

ــد.  کنن
ــگاه  ــاوره دانش ــروه مش ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــدف  ــرد: ه ــد ک ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــان ب اصفه
بیشــتر بازی هــای رایانــه ای ســرگرمی اســت؛ 
هرچــه میــزان دخالــت در رونــد فعالیت هــای 
فرزنــدان کمتــر باشــد، تأثیــر شــبکه های مجــازی 
و بازی هــای رایانــه ای بــر آن بیشــتر خواهــد 
بــود؛ نیــاز اســت در جامعــه امــروزی والدیــن بــا 
ــتحکم تری  ــوب و مس ــاط خ ــود ارتب ــدان خ فرزن

ــند. ــته باش داش
وی نقــش نهادهــا و ســازمان های مســئول را 
انکارنشــدنی  ایــن آســیب ها  از  در پیشــگیری 
ــانی  ــی و اطاع رس ــت: آگاهی بخش ــت و گف دانس
دربــاره ابعــاد و زوایــای مختلــف شــبکه های 
اجتماعــی و همچنیــن انجــام اقدامات پیشــگیرانه 
از  آن  آســیب های  و  خطــر  هرگونــه  پیرامــون 
وظایــف مهــم مســئوالن امــر محســوب می شــود.
 مشکالت خانوادگی و فشارهای روحی 

عامل خودکشی نوجوانان اصفهانی
ــه حــدس و  دادســتان اصفهــان در گفت وگویــی ب
ــه  ــازی موســوم ب ــر ب ــاره تأثی ــی کــه درب گمان های
»نهنــگ آبــی« بــر خودکشــی دو نوجــوان دختر در 
ــوز  ــه پاســخ داد: هن اصفهــان وجــود دارد، این گون
ایــن مســئله  بــه اثبــات نرســیده و بــه طــور قطــع 

هنــوز نمی تــوان علــت ایــن حادثــه را اعــام کــرد. 
حســن رحیمــی از تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای 
ــر داد  بررســی دالیــل ســقوط  ایــن دو دختــر خب
ــکات  ــی مش ــد بعض ــر می رس ــه نظ ــزود: ب و اف
خانوادگــی و فشــارهای روحــی موجــب ایــن 

ــه شــده اســت. حادث
 »نهنگ آبی« بازی نیست؛ یک چالش 

اینترنتی است
 محمــد لســانی، پژوهشــگر و کارشــناس رســانه، 
ــروز  ــه ام ــده ک ــام ش ــه اع ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــران و  ــی« در ای ــگ آب ــرای »نهن ــی ب ــچ گروه هی
ــدارد و درحقیقــت  شــبکه های اجتماعــی وجــود ن
ــه  ــل مجرمان ــی عم ــن گروهــی نوع تشــکیل چنی
اســت، گفــت: »نهنــگ آبــی« یــک بــازی نیســت؛ 
ــت. ــی اس ــبکه های اجتماع ــی در ش ــه چالش بلک

محمــد لســانی افــزود: »نهنــگ آبــی«، چالشــی 
بــرای مدیــران کانال هــای تلگرامــی کشــورمان 
بــود کــه بــه دنبــال جــذب مخاطــب بــا هرروشــی 
ــدون  ــه ب ــرای مســئوالنی ک ــن ب هســتند؛ همچنی
ــد. ــک موضــوع موضــع می گیرن ــاره ی اطــاع درب

 مصدوم دوم حادثه خودکشی: قصد 
خودکشی نداشتم؛ برای نجات رفتم

اجتماعــی  اورژانــس  رئیــس  صحبت هــای 
بهزیســتی کشــور دربــاره علــت خودکشــی دو 
دختــر نوجــوان اصفهانــی نســبت بــه ســایر 
دارد.  180درجــه ای  یــک چرخــش  صحبت هــا 
او بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه اقــدام بــه 
ــا  ــی ب ــچ ارتباط ــوان هی ــن دو نوج ــی ای خودکش

بــازی »نهنــگ آبــی« نــدارد. 
ــور  ــه ط ــان ب ــا در اصفه ــددکاران م ــت: م وی گف
کرده انــد.  پیگیــری  را  مســئله  ایــن  جــدی 
خوشــبختانه حــال »نیلوفــر«، دختــر نجات یافتــه 

ــت. ــود اس ــه بهب رو ب
ــوش  ــه ه ــس از ب ــر پ ــزود: نیلوف ــدبیگی اف اس
آمــدن در نخســتین اظهاراتــش بیــان کــرده، قصــد 
خودکشــی نداشــته و بــرای نجــات دوســتش جلو 

رفتــه کــه ناخواســته ســقوط کــرده اســت. 
ــاص  ــم خ ــدن عائ ــدا ش ــس از پی ــن پ همچنی
ــرح  ــایعاتی مط ــده ش ــر فوت ش ــدن دخت روی ب
شــد و ایــن زخم هــا را بــه بــازی یــا چالــش 
ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد؛ ام ــط دادن ــی رب خاص
نوجــوان  دســت های  روی  خراش هــای  کــه 
جانباختــه بــه دلیــل تــاش نــاکام وی بــرای 

خودکشــی در گذشــته بــوده اســت.
وی دربــاره اینکــه آیــا نوجــوان نجات یافتــه از 
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــس اجتماعــی م ســوی اورژان
ــع  ــور قط ــه  ط ــت: ب ــر، گف ــا خی ــت ی ــد گرف خواه
پــس از اینکــه ایــن نوجــوان به ســامتی جســمی 
ــا تمــام  الزم رســید، اورژانــس اجتماعــی کشــور ب
ــد  ــه خواه ــی را ارائ ــات روانی اجتماع ــوان خدم ت

داد.

شــهردار اصفهــان گفــت: امیــد اســت بــا 
ــت  ــب، مدیری ــتری مناس ــدن بس ــم ش فراه
هماهنــگ بــه مدیریــت واحــد شــهری تبدیــل 

ــود. ش
شــهردار اصفهــان در دیــدار بــا مدیــران و 
معاونــان شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان کــه به  
منظــور اجــرای درســت پروژه هــای شــهری و 
ــد  ــزار ش ــردم برگ ــه م ــر ب ــانی بهت خدمت رس
ــازمان ها  ــام س ــهرداری و تم ــرد: ش ــار ک اظه
و دســتگاه های خدماتــی و اجرایــی اصفهــان 
ــت  ــردم حرک ــت م ــب رضای ــتای جل در راس
ــه کاری  ــاس برنام ــن اس ــر همی ــد؛ ب می کنن
ــتگاه ها  ــن دس ــام ای ــا تم ــی ب ــن هماهنگ م

بــرای ایجــاد یــک مدیریــت هماهنــگ اســت.
بــرای  تصریــح کــرد:  نــوروزی  قــدرت هللا 
همکاری هــا،  بایــد  طرحــی  هــر  احــداث 
دقیــق  هماهنگی هــا  و  برنامه ریزی هــا 
ــش  ــوب پی ــو مطل ــه نح ــا ب ــا کاره ــد ت باش
رود. بایــد بــا کمــک یکدیگــر راهــی بــرای بــاز 
ــه  ــم و هرچ ــهر بیابی ــور ش ــای ک ــردن گره ه ک
ضعف هــا کمتــر شــود، رضایــت مــردم از 
بیشــتر  ســازمان ها  و  دســتگاه ها  تمــام 

. د می شــو
اینکــه  بــه  بــا توجــه  وی تصریــح کــرد: 
ــق  ــه تحق ــگ شــهری مقدم ــت هماهن مدیری
ــد  ــذا امی ــت، ل ــهری اس ــد ش ــت واح مدیری

ــب  ــتری مناس ــدن بس ــم ش ــا فراه ــت ب اس
مدیریــت هماهنــگ بــه مدیریــت واحــد 
ــا در  ــام ارگان ه ــا تم ــود ت ــل ش ــهری تبدی ش
راســتای تحقــق یــک هــدف و بــا هماهنگــی 

ــد. ــت کنن حرک
 توجه جدی به خدمات غیرحضوری 

در توزیع برق اصفهان 
ــان  ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــان  ــا بی ــان ب ــا شــهردار اصفه ــدار ب ــز در دی نی
ــرق  ــع ب ــه زیرســاخت ها در شــرکت توزی اینک
منطقــه ای اصفهــان در پنــج محــور اصلــی 
پیگیــری می شــود، تصریــح کــرد: در ایــن 
زمینــه  گام هــای  بســیار خوبــی در ابعــاد 

مختلــف کاری برداشــته شــده؛ بــه نحــوی کــه 
متوســط کاهــش خاموشــی از 900 دقیقــه بــه 
ــال  ــترک در س ــر مش ــه ازای ه ــه ب 400 دقیق

ــت.  ــیده اس ــته رس گذش
کاهــش  داد:  ادامــه  پیرپیــران  حمیدرضــا 
ــه  ــال 96، 250 دقیق ــه س ــی ها در برنام خاموش
بــه ازای هــر مشــترک بــوده و برنامــه درازمدت 
5 تــا 6 ســاله مــا، رســاندن ایــن زمــان بــه زیــر 
100 دقیقــه متوســط خاموشــی بــه ازای هــر نفر 
اســت کــه عــددی بســیار خــوب و نزدیــک بــه 

اســتانداردهای جهانــی اســت. 
ــازمان  ــدی س ــگاه بع ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
ــه صــورت  ــات خــود را ب ــه خدم ــوده ک ــن ب ای
غیرحضــوری بــه مــردم ارائــه کنــد، اضافــه کرد: 
هم اکنــون بیــش از 90 درصــد از خدمــات 
بــه صــورت غیرحضــوری  توزیــع  شــرکت 
ــه 5  ــا در برنام ــم انداز م ــود. چش ــه می ش ارائ

ســاله ایــن اســت کــه ایــن عــدد را بــه صفــر 
برســانیم تــا بــه هیــچ عنــوان هیــچ مشــترکی 
نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه ســازمان 

ــد. ــته باش نداش
ــن  ــع را یکــی از بهتری ــران شــرکت توزی پیرپی
ــت  ــور دانس ــرق در کش ــع ب ــرکت های توزی ش
ــش  ــرکت بی ــی از ش ــت مردم ــت: رضای و گف
از 90 درصــد اســت کــه نشــانه عملکــرد خــوب 
شــرکت در ارائــه خدمــات بــه مــردم اســت.

شهردار اصفهان در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع برق:

امید است بستر ایجاد مدیریت واحد شهری فراهم شود

 همزمان با تشییع 5 شهید 
 دفاع مقدس و 2 شهید 
مدافع حرم در اصفهان:

 مردم اصفهان با شهدا 
عقد اخوت بستند

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

  پنــج شــهید دفــاع مقــدس و دو شــهید مدافــع 
ــان  ــزای اربابش ــه 26 روز از ع ــی ک ــرم در حال ح
امــام حسین)ع(گذشــته بــود، بــر دســتان مــردم 

اصفهــان تشــییع شــدند.
روز  ایثــار  و  صبــر  از  بی نظیــری  جلوه هــای 
پنجشــنبه در گلســتان شــهدای اصفهــان آن 
جایگاهــی کــه شــهدای دفــاع مقــدس و شــهدای 
مدافــع حــرم محــل تشییعشــان بــود، مشــاهده 
آغازیــن  از همــان  اصفهــان  می شــد. مــردم 
لحظــات صبــح بــرای بدرقــه شــهدا در گلســتان 
ــه  ــض ب ــدان فی ــا در می ــده ی ــع ش ــهدا جم ش
ــار  ــا نث ــه ب ــد ک ــته بودن ــهدایی نشس ــار ش انتظ
خــون خــود حفــظ امنیــت، آزادی و شــرف را 

ــد. ــان آورده بودن ــه ارمغ ــردم ب ــن م ــرای ای ب
مــردم اصفهــان بــا افتخــار و بــا برپایــی مراســم 
اســتقبال از ایــن شــهدا آنچنــان مهــر قدردانــی بر 
پیکــر شــهدا نهادنــد کــه رســانه های بیگانــه هــم 
ــد  ــد دریابن ــر می توانن ــن تصاوی ــاهده ای ــا مش ب
ــرای  ــدس ب ــاع مق ــروز شــهدای دف ــر دی ــه اگ ک

ــه دســتور  ــان و خــاک کشورشــان ب ــاع از کی دف
ــران  ــای ای ــاع از مرز ه ــه دف ــان ب ــه زم ــی فقی ول
رفتنــد و اکنــون پــس از 30ســال پیکر مطهرشــان 
ــان آورده می شــود،  ــه ارمغ ــرای خانواده شــان ب ب
در ایــن برهــه از زمــان نیــز شــهدای مدافــع حــرم 
بــا پاســداری از ارزش هــای معنــوی و دینــی بــه 
دفــاع از حریــم امــن حضــرت زینــب و همچنیــن 
دور کــردن دشــمنان بــرای دســت اندازی بــه 
یــک وجــب خــاک ایــن مــرز و بــوم بــه جنــگ 
بــا داعــش می رونــد و فرقــی نمی کنــد 25 

ســاله باشــند یــا 40 ســاله.
ــن  ــن و گواراتری ــهادت را بهتری ــم ش ــان طع این
شــهد شــیرین بــرای خــود می داننــد آن هــم در 

ــات اســت. ــز مادی ــه همــه چی ــه ای ک زمان
شــهید ســیف هللا آقاتهرانــی و شــهید اصغــر 
ربیعــی بــه همــراه دو شــهید مدافــع حــرم 
ــری در  ــادادی و احمــد قنب شــهیدان حســین آق
ــوند. ــپرده می ش ــاک س ــه خ ــهدا ب ــتان ش گلس
 پیام شهدا برای ما جهاد و ایستادگی 
بر مواضع اصولی اسالم و انقالب است

امــام جمعــه موقــت اصفهــان در مراســم تشــییع 
ایــن شــهدا بــا اشــاره بــه اینکــه دل هــای شــهدا 
ــهدا  ــت: ش ــود، گف ــوت ب ــم ملک ــه عال ــته ب وابس
ــود  ــر خ ــادر و همس ــدر و م ــردن پ ــی ک ــا راض ب
ــادی  ــات م ــد و امکان ــتن فرزن ــود داش ــا وج و ب
ــه  ــیدند ک ــود رس ــه خ ــه آرزوی دیرین ــد و ب رفتن
همــه این هــا در نقطــه ای بــه نــام انقطــاع جمــع 

اســت؛ انقطــاع یعنــی دل کنــدن؛ دل هــای آن هــا 
وابســته بــه عالــم ملکــوت اســت؛ گرچــه جســم 

ــم ملــک اســت. آن هــا در عال
ــد  ــا تأکی ــدوی ب ــن مه ــید ابوالحس ــت هللا س آی
بــر اینکــه شــهدا بــرای مــا پیــام انقطــاع دارنــد، 
ادامــه داد: وظیفــه مــا در قبــال شــهدا ایــن اســت 
کــه پیــام جهــاد و ایســتادگی بــر مواضــع اصولــی 
اســام و انقــاب، دفــاع از آرمان هــای نظــام، 
ــتادگی در  ــه و ایس ــی فقی ــان ول ــه فرم ــه ب توج
برابــر انجــام دســتورات ایشــان را بــر دوش خــود 

حــس کنیــم.
ــرگان  ــس خب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
رهبــری خاطرنشــان کــرد: بســیاری از حاضــران 
ــی در  ــه انقاب ــن روحی ــا همی ــز ب ــع نی ــن جم ای
ــت  ــان عاقب ــد و هم ــدا کرده ان ــور پی ــا حض اینج
نیکــی را کــه بــرای شــهدا ترســیم می کننــد، 

انتظــار می کشــند.
ــن شــهدا  ــون ای ــد دارم خ ــرد: امی ــرح ک وی مط
را کــه ضامــن بقــای انقــاب، تضمین کننــده 
ــات در  ــان و اجــرای معروف ــاک در اذه ــوای پ ه
ســطح جامعــه اســت، حفــظ کنیــم و بتوانیــم بــه 
ــد  ــا گذاشــتند و رفتن ــر دوش م ــه ب ــه ای ک وظیف
عمــل کنیــم؛ خانواده هــای شــهدا بــرای تســکین 

ــد. ــدا کرده ان ــور پی ــا حض ــما در اینج دل ش
 حاشیه های استقبال از شهدا

روز پنجشــنبه پس از ســی ســال، چشــم انتظاری 
مــادر شــهید اصغــر ربیعــی بــه ســر آمــد و قلــب 

مــادر شــهید مدافــع حــرم )احمــد قنبــری( آرام 
. گرفت

حضــور جوانــان نســل ســوم و چهارمــی هــم بــا 
وجــود اینکــه صحنه هــای جنــگ را درک نکــرده 
ــا  ــا ب ــود؛ نوحه ه ــت ب ــز اهمی ــد، بســیار حائ بودن
ــد  شــهادت امــام حســن)ع( و غریبی شــان پیون

می خــورد.
بــا نــوای اذان، جمعیــت قدم هــا را آرام آرام در 
ــه  ــا، ب ــا در مص ــتند ت ــهدا برداش ــایعت ش مش
ــد. اگرچــه قلــب  ــودن آن هــا گواهــی دهن ــد ب عب
خانــواده شــهدا داغــدار اســت، امــا بــا اســتقبال 
از  بهــاری مــردم تســکین می یابــد؛ خبــری 
ــر  ــان عط ــی اصفه ــت، وقت ــهر نیس ــای ش غباره

ــت. ــه اس ــهدا گرفت ش
 قدردانی همسر شهید از شوهرش

همســر شــهید حســین آقــادادی مقابــل تابــوت 
ــت:  ــا آورد و گف ــه ج همســرش ســجده شــکر ب
ــاب  ــم ارب ــه حری ــه همســرم ب »شــکر خــدا را ک

ــرد.« ــدا ک راه پی
 روز پنجشــنبه پســر ســه ســاله شــهید آقــادادی 
کــه کربــا ندیدنــش دل همــه را ســوزانده، اشــک 
یتیمــی از صــورت پــاک کــرد؛ در ایــن روز خواهــر 
ــان در  ــن دیدارش ــاد آخری ــه ی ــری ب ــهید قنب ش
روزهــای اردیبهشــتی ســال 94، تشــییع باشــکوه 

ــن را افتخــار دانســت. ــرادر در بین الحرمی ب
خیابــان فیــض از انتهــا تــا ابتــدا مملــو از مــردان 
ــا  ــک ی ــوای لبی ــا ن ــه شــهدا را ب ــود ک ــی ب و زنان

ــد؛  ــه کردن ــهید بدرق ــتانی از ش ــا گلس ــین ت حس
ــهدا،  ــییع ش ــد و تش ــه باش ــب جمع ــی ش وقت
ــن از شــهدا  ــرای مــدد گرفت ــی ب دیگــر چــه زمان
ــن  ــی از ای ــه زمان ــت؟ چ ــب تر اس ــن مناس از ای
ــورایی  ــاران عاش ــا ی ــتن ب ــد بس ــرای عه ــان ب زم

حســین)ع( مناســب تر اســت؟
دختــر شــهید آقاطهرانــی کــه در روزهای شــهادت 
پــدر تنهــا ده ســال داشــته، از آمــدن پــدر لبخنــد 
ــود و  ــه رضــای خــدا راضــی ب ــر لــب داشــت، ب ب
ــم.  ــر بودی ــار دخت ــر و چه ــک پس ــت: ی می گف
ــدرم در  ــود پ ــر ســر یادب ــه ب ــر هفت ــادرم ه ــا م ب
گلســتان شــهدا می رفتیــم و امیــد داشــتیم کــه 
زنــده اســت و بازمی گــردد؛ ولــی اکنــون کــه 
آمــده، بــه رضــای خــدا راضــی هســتیم؛ هرچــه 
ســخت تر  هــم  پــدر  نبــود  شــدم،  بزرگ تــر 
احســاس می شــد؛ امــا خداراشــکر کــه امــروز بــا 

شــهادت بازگشــته اســت.
تاقــی اذان ظهــر و خاکســپاری شــهید آقــادادی 
در ابتــدای گلســتان شــهدا کنــار بــرادر شــهیدش 
در جنــگ تحمیلــی، پایــان مقدســی بــرای یــک 

دلنــوازی عطــر شــهدا در خــزان اصفهــان بــود.
 شــهیدانی چــون علی اصغــر شــبانی، شــهید 
محمــد آقاجهانگیــری و شــهید غامرضــا یبلویــی 
ــای شــهید خــود  ــراه دیگــر رفق ــه هم ــه ب ــز ک نی
ــب در  ــه ترتی ــدند، ب ــهدا وارد ش ــتان ش ــه گلس ب
ــاد  ــهر نجف آب ــهر و یزدانش ــهر، خمینی ش فوالدش

ــه خــاک ســپرده شــدند. ب

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 صرفه جویی 20 میلیارد ریالی 
در نسوز چینی ذوب آهن  

بــا نســوز چینــی کنورتــور شــماره 3 بــا اســتفاده از 
خریداری شــده  ســت های  از  باقی مانــده  آجرهــای 
قبلــی صرفه جویــی بالــغ بــر 20 میلیــارد ریــال حاصــل 

شــد.
ــاره  ــا اش ــان ب ــن اصفه ــوز ذوب آه ــر نس ــاون مدی مع
صــورت  بدیــن  چینــی کنورتــور  نســوز  اینکــه  بــه 
اجــرا  شــرکت  در  اســت کــه  بــار  دومیــن  بــرای 
ــوز  ــواد نس ــار م ــد از انب ــی بازدی ــزود: در پ ــود، اف می ش
ســت های  از  باقی مانــده  نســوز  مــواد  مشــاهده  و 
ــته بندی،  ــس از دس ــی، پ ــده قبل ــور خریداری ش کنورت
ــان  ــن طــرح بررســی و چیدم امکان ســنجی اجــرای ای
نســوز کنورتــور بــا موفقیــت اجــرا شــد؛ بــه ایــن ترتیب از 
فــروش آجرهــای باقی مانــده بــه قیمــت کــم بــه عنــوان 

ــد. ــل آم ــه عم ــری ب ــوز جلوگی ــات نس ضایع
ــوز  ــای نس ــی از آجره ــای خاص ــود مارک  ه ــری نب نصی
ــور را در  ــمت های کنورت ــی قس ــوزکاری بعض ــرای نس ب
ــن  ــرای ای ــر اج ــکل دیگ ــود، مش ــازاد موج ــای م آجره
ــه  و  ــن ماه ــاش چندی ــا ت ــت: ب ــدام دانســت و گف اق
در طراحــی دوبــاره نســوز کنورتــور عــاوه بــر اســتفاده از 
تجربیــات نســوز چینــی کنورتورهــای قبلــی، توپوگرافــی 
تخریــب تمامــی کنورتورهــا بــه دقــت بررســی و از 
نقــاط قــوت و ضعــف آجرهــای نســوز شــرکت های 
ــت  ــت جه ــن س ــی ای ــف در طراح ــده مختل تامین کنن

ــن نتیجــه اســتفاده شــد. ــه بهتری دســتیابی ب

 ۱۳50 تاکسی در اصفهان 
اسقاط شد

مدیــر عامــل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: یک هــزار و 700 تاکســی پیــکان از رده خــارج 
در نــاوگان تاکســیرانی اصفهــان وجــود دارد کــه از ایــن 
ــه  ــل ب ــی تبدی ــتگاه تاکس ــون 1350 دس ــداد تاکن تع

احســن یــا اســقاط شــده اســت.
ــاوگان در  ــر ن ــزود: متوســط عم ــری اف حســین جعف
ــت  ــته از هش ــال گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج س
ــم درصــد  ــت و دو ده ــه هف ــم درصــد ب ــت ده و هف
برابــر  چنــد  تاکســی ها  اســت.  یافتــه  کاهــش 
ــه همیــن  ــد؛ ب ــردد دارن خودروهــای دیگــر در شــهر ت
ــت. ــر اس ــریع تر و مؤثرت ــا س ــودگی آن ه ــل فرس دلی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یک هــزار و 700 تاکســی 
ــان  ــیرانی اصفه ــاوگان تاکس ــارج در ن ــکان از رده خ پی
وجــود دارد، تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد تاکنــون 1350 
دســتگاه تاکســی تبدیــل بــه احســن یــا اســقاط شــده 
اســت. 350 دســتگاه تاکســی باقی مانــده نیــز در ســال 

جــاری تبدیــل بــه احســن یــا اســقاط خواهنــد شــد.

دولت 20 میلیارد تومان دیگر به 
پلی اکریل کمک کرد

 دبیــر شــورای اســامی کار شــرکت پلی اکریــل 
ــده  ــت وع ــه دول ــان دوم ک ــارد توم ــت: 20 میلی گف
ــه  ــود، ب ــل داده ب ــه پلی اکری ــه کارخان ــاص ب اختص
ایــن کارخانــه تزریــق شــد و بــه زودی پلی اکریــل بــه 

ــه تولیــد بازمی گــردد. چرخ

علــی خرمــی دربــاره آخریــن وضعیــت کارخانــه 
شــهریور  ابتــدای  از  داشــت:  اظهــار  پلی اکریــل 
فراخــوان توســط مدیریــت پلی اکریــل داده شــد 
ــتر  ــارم پلی اس ــمت ی ــم قس ــاه ه ــدای مهرم و از ابت
ــال  ــه در ح ــد ک ــدازی ش ــل راه ان ــرکت پلی اکری ش

ــت.  ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــر آغ حاض
همچنیــن قســمت DMT و پلی اســتر راه انــدازی 
ــده مــواد الزم را تولیــد  ــا کمتــر از 10روز آین شــده و ت
ــواد  ــتر م ــاف پلی اس ــمت الی ــی قس ــد؛ یعن می کن
تولیــد می کنــد و تــا هفتــه آینــده حــدود 60 درصــد 

پلی اکریــل بــر روی ریــل قــرار می گیــرد.
ــل  ــرکت پلی اکری ــنل ش ــت پرس ــاره وضعی وی درب
ــنل  ــر از پرس ــدود 600 نف ــا ح ــرد: تقریب ــح ک تصری
پلی اکریــل همچنــان بیمــه بیــکاری دریافــت می کننــد 
و بقیــه آن هــا هــم فراخــوان بازگشــت بــه کار دارنــد. 
ــق  ــه طب ــم ک ــک داری ــه اکریلی ــن دو کارخان همچنی
وعــده مســئوالن تــا ابتــدای دی مــاه بــه خــط تولیــد 

بازمی گردنــد.
وی دربــاره نامــه شــورای اســامی کار بــه فراکســیون 
ــدود 5 روز  ــه ح ــن نام ــت: ای ــس گف ــری مجل کارگ
گذشــته ارســال  شــده بــود کــه یکشــنبه هفتــه جاری 
ــس و  ــه در مجل ــده مبارک ــتاندار و نماین ــا ورود اس ب

ــل حــل شــد. دیگــر مســئوالن مشــکل پلی اکری
ــدازی  ــنل و راه ان ــات پرس ــه داد : معوق ــی ادام خرم
از جملــه مشــکات کارخانــه  اکریلیــک  دوبــاره 
ــی  ــد حــل شــود؛ خبرهای ــه بای ــل اســت ک پلی اکری
ــای  ــیده، خبره ــل رس ــه پلی اکری ــاره کارخان ــه درب ک
ــم کــه دیگــر مشــکات در  ــی اســت و امیدواری خوب

ــود. ــرف ش ــه برط ــن زمین ای

انتصاب مدیران منطقه ۱5،سرمایه 
انسانی و بازرسی شهرداری اصفهان  
ــر کل  ــه ای مدی ــکام جداگان ــی اح ــان ط ــهردار اصفه ش
شــهرداری  انســانی  ســرمایه  کل  مدیــر  و  بازرســی 

اصفهــان را منصــوب کــرد. 
قــدرت هللا نــوروزی طــی احــکام جداگانــه ای ســید 
محمــود حســینی را بــه عنــوان مدیــر کل ســرمایه 
انســانی شــهرداری اصفهــان، جــواد حاتمــی را بــه عنــوان 
مدیــر کل بازرســی و حســین امیــری را بــه عنــوان مدیــر 

ــرد. ــوب ک ــان منص ــهرداری اصفه ــه 15 ش منطق

آسیب شناسی بازی های رایانه ای در گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناسان: 

طرح ضربتی بهداشت رایانه ای در ایران عملیاتی شود
بازی های رایانه ای برای افراد سالم و بیمار بسیار خطرناک و آسیب زاست
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کوتاه اخبار 

اجرای طرح ملی GNAF در 
شهرستان اردکان 

فرمانــدار اردکان گفــت: طــرح ملــی GNAF بــه منظــور 
ــتان  ــن شهرس ــانی ها در ای ــان نش ــت و جوی آس جس

ــود.  ــرا می ش اج
هــادی مقیمــی، فرمانــدار اردکان گفــت: مدیــران 
ــل   ــه تکمی ــدی ب ــام ج ــی اهتم ــتگاه های اجرای دس
و  باشــند  داشــته   GNAFملــی و  مهــم  پــروژه 
تکمیــل ایــن طــرح بــه توجــه ویــژه مســئوالن و 
دســت اندرکاران نیــاز دارد.مقیمــی افــزود : جهــت 
ــات  ــا و اقدام ــه فعالیت ه ــرح کلی ــن ط ــرفت ای پیش
رصــد شــود تــا شــاهد اجــرای طرحــی کامــل و بــدون 

ــیم. ــص باش نق

 موکب دانشجویان یزدی
در کربالی معال 

دبیــر ســتاد اربعیــن دانشــجویی اســتان یــزد از 
ــن  ــام اربعی ــزدی در ای ــب دانشــجویان ی ــی موک برپای

حســینی در کربــا خبــر داد.
ــن  ــت: ای ــر، گف ــن خب ــام ای ــا اع ــه ب ــین نمون حس
ــور  ــزدی و به منظ ــجویان ی ــت دانش ــه هم ــب ب موک
خدمت رســانی بــه زائریــن حســینی بــر پــا خواهد شــد 
و اولیــن گــروه از دانشــجویان جهت پیگیــری امور الزم 
و انجــام مقدمــات برپایــی موکــب شــب گذشــته راهی 
کربــا شــدند.دبیر ســتاد اربعیــن دانشــجویان اســتان 
ــال  ــون س ــه همچ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــزد در ادام ی
گذشــته کاروان هــای دانشــجویی اســتان با پشــتیبانی 
قــرارگاه نــور بســیج دانشــجویی راهــی زیــارت اربعیــن 
ــاش  ــا ت ــرد: ب ــح ک ــد، تصری ــد ش ــینی خواهن حس
شــبانه روزی مســئولین نظام وظیفــه و دانشــگاهی 
ــذ  ــت اخ ــه جه ــجوهایی ک ــر دانش ــروج اکث ــوز خ مج
ــد  ــرده بودن ــدام ک ــن اق ــق ضام مجــوز خــروج از طری
صــادر شــده و اعــزام کاروان هــای دانشــجویی از هفتــه 

ــده شــروع خواهــد شــد. آین

 آغاز المپیاد ورزشی »مالکنون«
در چهارمحال و بختیاری 

بــا حضــور رئیــس فدراســیون ورزش روســتایی و 
ــا  ــتاییان ب ــاد ورزش روس ــن المپی ــایری، چهارمی عش
عنــوان مالکنــون در چهارمحــال و بختیــاری آغــاز  شــد. 
چهارمیــن المپیــاد ورزش روســتاییان اســتان بــا 
ــت  ــا مجمــع ســالیانه هیئ ــراه ب ــون هم ــوان مالکن عن
ورزشــی روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی 
ــا حضــور غامرضــا جعفــری در شــهر اردل بوســتان  ب
ــس  ــدی، رئی ــد.فخرالدین اس ــاز ش ــم آغ ــی مری بی ب
و  بومــی  بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  هیئــت 
محلــی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: مراســم 
بــا حضــور 150  از مســابقات  دور  ایــن  افتتاحیــه 
ــا از روســتاهای سراســر اســتان  ــم و آق ورزشــکار خان
ــته  ــان در 3 رش ــزود: آقای ــت.وی اف ــده اس ــاز ش آغ
ــه ای  ــی مرحل ــران و لی ل ــی، دال پ ــنگ مهارت هفت س
و خانم هــا نیــز در 3 رشــته هفت ســنگ مهارتــی، 
ــت  ــا یکدیگــر رقاب ــدم ب ــران و حمــل پوشــال گن دال پ

می کننــد.

دعوت 2 دختر فوتبالیست 
کرمانی به اردوی تیم ملی 

ســتایش محمــودی و زهــرا زیدآبــی، فوتبالیســت های 
شایســته کرمانــی بــه اردوی انتخابــی تیــم ملــی زیر 15 

ســال دختــران دعوت شــدند. 
ــر 15  ــی زی ــم مل ــرمربی تی ــی، س ــه جهانچ معصوم
ســال دختــران، اســامی بازیکنــان دعــوت شــده 
ــه در  ــرد ک ــام ک ــی را اع ــم مل ــی تی ــه اردوی انتخاب ب
ایــن بیــن نــام ســتایش محمــودی و زهــرا زیدآبــی، 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــز ب ــی نی ــت های کرمان فوتبالیس
اردوی انتخابــی تیــم ملــی زیــر 15 ســال دختــران از 
ــزار  ــال برگ ــی فوتب ــز مل ــاری در مرک ــان ج ــا 10 آب 6 ت

می شــود.

آموزش فن خطابه در یزد 
ایــن دوره بــا هــدف تربیــت خطیــب و ســخنران در 
حــال برگــزاری اســت. مســئول اجرایــی دوره گفــت: 
دومیــن دوره خطابــه امیــر بیــان ویــژه طــاب و 
ــا  ــزد  ب ــاه ی ــینیه خرمش ــتان در حس ــان اس روحانی
هــدف تربیــت خطیــب و ســخنران در حــال برگــزاری 

اســت.
دوره  ایــن  در  افــزود:  دادآفریــن  حجت االســام 
ــطح 2  ــران در س ــوزه و خواه ــه 4 ح ــرادران در پای ب
ــول  ــت: ط ــد. وی گف ــرکت کنن ــد ش ــوزه می توانن ح
ــرح  ــن ط ــه ای ــت ک ــال اس ــن دوره دو س ــدت ای م
ــزد برگــزار  ــی در اســتان ی ــرای دومیــن ســال پیاپ ب

می شــود. 

 ثبت 2۱ روز آلوده
در چهارمحال و بختیاری

ــه اینکــه خشک ســالی  ــا اشــاره ب شــاهرخ پارســا ب
و  چهارمحــال  گــرد  و  غبــار  تولیــد  کانون هــای 
ــار داشــت: کاهــش  ــش داد، اظه ــاری  را افزای بختی
ــار در  ــرد و غب ــای گ ــاد کانون ه ــب ایج ــارش موج ب

ــت. ــده اس ــتان ش ــن اس ــف ای ــاط مختل نق
وی ادامــه داد: هــم اکنــون گــرد و غبــار در دو 
شهرســتان شــهرکرد و بروجــن از شــدت بیشــتری 

ــت.  ــوردار اس برخ
وی ادامــه داد: روزهــای آلــوده چهارمحــال و بختیاری 
هواشناســی  اســت.مدیرکل  رســیده  روز   21 بــه 
ــی  ــه پیش بین ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
وضعیــت آب و هــوا، ادامــه داد: بــر اســاس آخریــن 
داده هــای هواشناســی طــی ســه روز آینــده، آســمانی 
صــاف تــا قســمتی ابــری در بعضــی ســاعت ها همراه 
بــا افزایــش ابــر و وزش بــاد نســبتا شــدید پیش بینی 

می شــود.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان 
گفــت: شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان بــه 
هلدینــگ  زیرمجموعــه  بزرگتریــن  عنــوان 
ــد فــوالد، متشــکل  ــا مأموریــت تولی میدکــو ب
از کارخانجــات و پروژه هــای متعــددی اســت 
کــه جمعــًا زنجیــره تولیــد فــوالد از معــدن تــا 
ــت 1/7  ــه ظرفی ــمش ب ــی ش ــول نهای محص

میلیــون تــن را تشــکیل می دهــد. 
ــه  ــن مجموع ــزود: ای ماشــاهللا ســهراب نژاد اف
ــون  ــت 4 میلی ــا ظرفی ــات ب ــم کارخانج عظی
تــن کنســانتره ، 2/5 میلیــون تــن گندلــه، 
تــن  هــزار  و 555  تــن کک  میلیــون   1/2
زغــال ســنگ کنســانتره را در حــال تولیــد دارد 
ــوالد  ــره ف ــه زنجی ــن حلق ــان آخری ــا پای و ب
ــه زودی  ــت، ب ــازی  اس ــع فوالد س ــه مجتم ک
ظرفیــت تولیــد 1/7 میلیــون تــن شــمش 
ــه  ــود اضاف ــد خ ــط تولی ــه خ ــز ب ــوالد را نی ف

می کنــد.
در ادامــه بخــش دیگــری از صحبت هــای 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان 

ــت: ــده اس آم
 سه مجتمع بزرگ صنعتی

ــرود  ــال ســنگ خم ــادن زغ ــن شــرکت مع ای
و ســنگ آهــن جال آبــاد را نیــز در حــال 

آماده ســازی دارد کــه در آینــده نزدیــک از 
معــدن تــا شــمش فوالــد را تحــت پوشــش 

قــرار می دهــد. 
مجموعــه کارخانجــات و پروژه هــای شــرکت 
فــوالد زرنــد ایرانیــان در قالــب ســه مجتمــع 
ایــن  می شــود،  اداره  صنعتــی  بــزرگ 
و  مجتمــع کنســانتره  شــامل  مجتمع هــا 
ــاد،  ــدن جال آب ــه شــامل مع گندله ســازی ک
کارخانه هــای کنســانتره شــماره 1 و2)هــر 
کــدام بــه ظرفیــت 2 میلیــون تــن در ســال و 
جمعــًا 4 میلیــون تــن در حــال بهره بــرداری(

و کارخانــه گندله ســازی بــه ظرفیــت 2/5 
ــرداری  ــال بهره ب ــن در ســال در ح ــون ت میلی

اســت. 

مجتمــع فوالد ســازی کــه در حــال حاضــر 
یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای فــوالدی در 
حــال اجــرای کشــور  اســت و بــا ظرفیــت 1/7 
ــرفتی  ــوالدی از پیش ــمش ف ــن ش ــون ت میلی

ــت.  ــوردار اس ــد برخ ــادل 50 درص مع
ایــن پروژه متشــکل از واحدهای آگلومراســیون، 
ریخته گــری، کارگاه  فوالد ســازی،  کوره بلنــد، 
اکســیژن و بخش هــای مــواد اولیــه و جانبــی 
ــدازی و  ــده راه ان ــل ســال آین ــه در اوای اســت ک
ــرکت  ــن ش ــدی ای ــای تولی ــع واحد ه ــه جم ب

می پیونــدد.
 حجم سرمایه گذاری شرکت فوالد 

زرند ایرانیان 
ســرمایه گذاری فــوالد زرنــد ایرانیــان از معــدن 
ــارد  ــزار میلی ــزدیک 7 ه ــد نـ ــا شــمش فوال ت
تومــان اســت کــه بخشــی از آن به صــورت 
فاینانــس خارجــی تأمین شــده و تاکنــون بالغ 
بر3هــزار و 550 میلیــارد تومــان آن اجــرا شــده 
ــه در حــال حاضــر  ــروی انســانی ک اســت. نی
در کارخانجــات و پروژه هــای ایــن شــرکت 
ــزار و 255  ــامل 2 ه ــتند ش ــغول کار هس مش
نفــر پرســنل رســمی بهره بــردار و حــدود 2هــزار 
ــده  ــه در آین ــمانکار اســت ک ــیروی پیـ ــر نـ نفـ
نزدیــک بــا تکمیــل زنجیــره تولیــد و اشــتغال 
پرســنل فوالد ســازی، تعــداد نیــروی انســانی 

ــود. ــر می ش ــزار نف ــر 5 ه ــغ ب ــردار بال بهره ب
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در حــال حاضــر بیــش از 50 درصــد پرســنل 
و  زرنــد  شهرســتان  بومــی  بهره بــرداری 
ــر از     ــتند و کمت ــتان هس ــی اس ــی بوم مابق
1 درصــد نیروهــای مدیریتــی و باتجربــه 
هســتند کــه از خــارج از اســتان دعــوت 
ــدازی  ــود در راه ان ــور خ ــا حض ــا ب ــده اند ت ش
و  راهنمــا  نقــش  بهره بــرداری  شــروع  و 
ــته ــده داش ــه عه ــوان را ب ــنل ج ــی پرس  مرب

باشند. 
ــد  ــوالد زرن ــه و معــدن در ف ــا 15 کارخان جمع
ایرانیــان وجــود دارد کــه کارخانــه فوالد ســازی 
ــروژه  ــه متشــکل از 7 پ خــود به طــور جداگان
ــده  ــب ش ــر موج ــن ام ــت و همی ــزرگ اس ب
ــه عنــوان یکــی از  اســت کــه ایــن شــرکت ب
بزرگتریــن شــرکت های فــوالد کشــور مطــرح 

باشــد.

 کمبود آب در صنایع فوالد 
ــن  ــیس ای ــدای تأس ــو از ابت ــگ میدک هلدین
آب کارخانجــات  تأمیــن  امــر  شــرکت ها، 
از  حاصــل  پســاب  طریــق  از  عمدتــا  را 
تصفیه خانــه فاضــاب شــهری مدنظــر داشــته 
و در حــال حاضــر عــاوه بــر قراردادهایــی 
ــه  ــاب تصفیه خان ــتفاده از پس ــرای اس ــه ب ک
اســت،  شــده  منعقــد  فاضــاب کرمــان 
برنامه ریــزی الــزام بــرای به کار گیــری پســاب 
ــز در  ــراف را نی ــهرهای اط ــایر ش ــاب س فاض
دســتور کار داریــم. بدیهــی اســت کــه تــا کامل 
شــدن پروســه اســتفاده از تصفیه خانه هــا، 
اســتفاده  هــم  منابــع  ســایر  از   موقتــا 

می شود. 
بــه منظــور اســتفاده از پســاب در حــال 
حاضــر پــروژه خــط انتقــال آب بــا لولــه 550 
میلی متــر بــه طــول 37 کیلومتــر بــه اضافــه 
ــت. ــرا اس ــت اج ــه در دس ــه مربوط پمپ خان

مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان مطرح کرد: 
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رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه سیاســت های اشــتباه در تولیــد فــرش 
گفــت: هــم تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی و هــم تعــدد 
مراکــز تصمیم گیــری در بخــش دولتــی باعــث شــدند کــه 
ــا از  ــرش، در دنی ــه ف ــود را در زمین ــهرت خ ــد و ش ــا برن م

دســت بدهیــم. 
ســیدمهدی طبیــب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه 
صــاردات بایــد بــه ارائــه یــک کاالی خــوب، باکیفیــت، 
منســجم و در فصــل و زمــان مناســب توجــه داشــته باشــیم، 
ــن  ــکات و همچنی ــن ن ــه ای ــه ب ــدون توج ــار داشــت: ب اظه
قیمــت مطلــوب و ســلیقه بــازار نمی توانیــم در عرصــه جهانی 
رقابــت کنیــم.وی بــا بیــان اینکــه سیاســت های اشــتباه در 
ــز در  ــری متمرک ــه تصمیم گی ــث شــده ک ــرش باع ــوزه ف ح

ایــن حــوزه بــه تفــرق تبدیــل شــود، گفــت: متأســفانه ایــران 
ــرش از دســت داده  ــه ف ــان در زمین ــگاه خــود را در جه جای
ــطح  ــود در س ــای خ ــا رقب ــتیم ب ــا نتوانس ــون م ــت؛ چ اس

ــم. ــت کنی ــی رقاب بین الملل
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
اســتان کرمــان عــدم توجــه بــه ســلیقه بــازار، عــدم نظــارت 
ــرکت ها  ــود ش ــت و وج ــس باکیفی ــه جن ــر ارائ ــب ب مناس
و تعاونی هــای متفــاوت و متعــدد را از جملــه عوامــل 
تأثیرگــذار بــر بــازار فــرش ایــران در حــوزه بین الملــل 
دانســت و افــزود: هــم تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی و 
هــم تعــدد مراکــز تصمیم گیــری در بخــش دولتــی باعــث 
شــدند کــه مــا برنــد و شــهرت خــود را در زمینــه فــرش در 

ــم. ــت بدهی ــا از دس دنی

ــرایط آب و  ــه ش ــاره ب ــا اش ــوه ب ــاورزی ابرک ــاد کش ــر جه مدی
ــا  ــار ت ــول ان ــت محص ــت: برداش ــتان گف ــن شهرس ــی ای هوای
اواخــر آبان مــاه ادامــه دارد، از آغــاز فصــل برداشــت تاکنــون  9 
هــزار تــن محصــول برداشــت شــده اســت.مهدی غیب اللهــی در 
حاشــیه برداشــت انــار در یکــی از باغ هــای ابرکــوه در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 630 هکتــار اراضــی کشــاورزی 
شهرســتان اختصــاص بــه باغ هــای انــار دارد کــه ســاالنه بیــش 

ــه دســت مــی آیــد. از 11هــزار تــن محصــول ب
وی افــزود: امســال بــه خاطــر تجهیــز بخشــی از باغ هــای 
ــه  ــای ترویجــی ب ــن و آموزش ه ــاری نوی ــه سیســتم آبی ــار ب ان
باغــداران، تولیــد انــار نســبت بــه ســال قبــل 10 درصــد افزایــش 
دارد. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه بیــش از یــک هــزار خانــوار 
کشــاورز در بخــش تولیــد انــار فعالیــت دارنــد افــزود: متوســط 

تولیــد انــار در واحــد ســطح 18تــن و در بعضــی از باغ هــا بــه 30 
ــواع انارهــای مرغــوب منطقــه را  تــن نیــز می رســد.غیب الهی ان
نــوع شــیرین، تــرش، میخــوش و ملــس عنــوان کــرد و یــادآور 
شــد: کشــاورزان انــار تولیــدی را عــاوه بــر عرضــه در اســتان های 
همجــوار و تازه خــوری، بخشــی را بــه رب ســنتی مرغــوب 
تبدیــل می کننــد. 6 هــزار و 480 هکتــار اراضــی کشــاورزی ایــن 
شهرســتان بــه محصــوالت باغــی اختصــاص دارد کــه در بیش از 

ســه هــزار هکتــار آن آبیــاری قطــره ای اجــرا شــده اســت.
وی معضــل خشکســالی و بحــران آب را در ایــن شهرســتان از 
ــن روش  ــزود: بهتری ــه مشــکات کشــاورزان دانســت و اف جمل

ــن اســت. ــاری نوی ــا اجــرای طــرح آبی ــرای باغ ه ــاری ب آبی
مجمــوع ســطح زیــر کشــت اراضــی زراعــی و باغــی شهرســتان 

ابرکــوه 15 هــزار هکتــار اســت.

سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بیــش از 
6 هــزار طــرح دارای مجــوز در ایــن اســتان وجــود دارد.

اقتصــاد مقاومتــی  امیــری در ســتاد فرماندهــی  گــودرز 
چهارمحــال و بختیــاری تأکیــد کــرد: از ایــن تعــداد تنهــا یــک 
هــزار و 500 تــا یــک هــزار و 600 طــرح شــروع بــه کار کرده انــد.

ــوز  ــذ مج ــه اخ ــق ب ــه موف ــی ک ــوز طرح های ــزود: مج وی اف
شــده اند و در مهلــت قانونــی فعالیتــی انجــام نداده انــد، باطــل 

ــذار می شــود. ــد واگ ــان واجــد شــرایط جدی ــه متقاضی و ب
امیــری تصریــح کــرد: بــه همیــن منظــور طرح هــای مجــوزدار 
کشــاورزی و غیرکشــاورزی شهرســتان های 9 گانــه چهارمحــال 
و بختیــاری در مــدت یــک هفتــه بــا حضــور فرمانداران بررســی 
و نتیجــه آن بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان 

ــود. ــام می ش اع

و  دولتــی  شــرکت های  مطالبــات  شــد:  یــادآور  وی 
دســتگاه های  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  شــهرداری های 
اجرایــی اســتان احصــاء و بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 

ــود. ــام ش اع
ــرد:  ــار ک ــاری اظه ــال و بختی ــتانداری چهارمح ــت اس سرپرس
ــاد  ــی اقتص ــی و عملیات ــای اجرای ــتانی برنامه ه ــرش شهرس ب
ــه  ــه ارائ ــای 9 گان ــه فرمانداری ه ــه و ب ــتان تهی ــی اس مقاومت

شــود.
ــف  وی گفــت: فرصت هــای ســرمایه گذاری بخش هــای مختل
چهارمحــال و بختیــاری شناســایی و در قالــب کتابچــه ای 
ــود و  ــام ش ــی اع ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــه س ــل ب کام
ــد در چهارمحــال و  ــدی جدی ــدازی واحدهــای تولی ــرای راه ان ب

ــود. ــی ش ــرمایه گذاران ارزیاب ــوان س ــد ت ــاری بای بختی

ــم  ــت: تی ــاری گف ــال و بختی ــو چهارمح ــت ووش ــس هیئ رئی
ووشــوی اســتان بــرای نخســتین بار مقــام قهرمانــی مســابقات 

ــرد. ــود ک ــور را از آن خ ــاالن کش بزرگس
نوربخــش عســگری بــا بیــان اینکــه رقابت هــای ووشــوی 
ــی روز گذشــته  ــم مل ــی تی ــی بزرگســاالن کشــور، انتخاب قهرمان
4 آبان مــاه در زنجــان بــه پایــان رســید، اظهــار کــرد: تیــم 
چهارمحــال و بختیــاری با کســب 5 نشــان طــا، 1 نقــره و 3 برنز 
بــرای نخســتین بار توانســت مقــام قهرمانــی مســابقات کشــوری 
ــابقات و  ــن مس ــه در ای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــود کن را از آن خ
ــور ورزشــکار اســتان دو طــا و  ــو، مهــدی مختارپ در بخــش تال
یــک برنــز را بــه نــام خــود ثبــت کــرد، ادامــه داد: علــی خاکســار 
ــز را  ــن بخــش یــک نشــان طــا و یــک برن ــی هــم در ای حقان
ــای  ــان ط ــر نش ــنیزی دیگ ــام تش ــت و حس ــردن آویخ ــر گ ب

ــس  ــان آورد.رئی ــه ارمغ ــتان ب ــم اس ــرای تی ــو را ب ــش تال بخ
هیئــت ووشــو چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه در بخــش 
ســاندا هــم اعتصــام گنجیــان بــازی نهایــی منفــی 90 کیلوگــرم 
را مقابــل ورزشــکار اردبیلــی بــا پیــروزی پشــت  ســر گذاشــت تــا 
پنجمیــن نشــان طــای اســتان را بــه دســت آورد، اضافــه کــرد: 
ــرم تک نشــان  ــت 90 کیلوگ ــری در وزن مثب محمدحســین طاه
نقــره تیــم ووشــوی اســتان را کســب کــرد و محمــد هیبتــی هــم 

ــر گــردن آویخــت. ــز ب در وزن منفــی 70 کیلوگــرم نشــان برن
وی گفــت: مســابقات ووشــوی قهرمانــی کشــور و انتخابــی 
ــم از دوم  ــب 34 تی ــا حضــور 300 ووشــوکار در قال ــی ب ــم مل تی
آبان مــاه بــه مــدت 3 روز در زنجــان برگــزار شــد و نفــرات 
ــای آســیایی 2018  ــا جــواز حضــور در بازی ه ــن پیکاره ــر ای برت

ــد. ــت آوردن ــه دس ــا را ب جاکارت

استانها

 بازار فرش ایران در جهان
 با سیاست های اشتباه از دست رفت 

 وجود بیش از 6 هزار طرح مجوزدار
 در چهارمحال و بختیاری

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه خبر داد:

برداشت  9 هزار تن انار از باغ های ابرکوه 
رئیس هیئت ووشو چهارمحال و بختیاری خبر داد:

جام قهرمانی ووشوی کشور در دستان چهارمحالی ها

»تفت« شهر آسیاب های آبی  
ــوان آن را  ــت، می ت ــتان تف ــیاب ها در شهرس ــداد آس ــه تع ــه ب ــا توج ب
شــهر »آســیاب های آبــی« نامیــد کــه البتــه تعــداد آن در گذشــته بیــش 
ــی  ــیاب ها باق ــن آس ــر از ای ــد اث ــا چن ــروزه تنه ــوده و ام ــدد ب از 17 ع

ــده اســت.  مان
ــه  ــان ب ــف جه ــاط مختل ــی کــه در نق ــا همــان آســیاب آب ــه« ی »طاحون
ــو  ــدم و ج ــردن گن ــرد ک ــت خ ــود دارد، جه ــی وج ــای متفاوت صورت ه
اســتفاده می شــده و یکــی از عناصــر وابســته بــه ســازه های آبــی اســت.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــده می ــت نماین سرپرس
ــه تعــداد آســیاب ها در  ــا توجــه ب ــاره گفــت: ب شهرســتان تفــت در این ب
شهرســتان تفــت، می تــوان آن را شــهر »آســیاب های آبــی« نامیــد کــه 
البتــه تعــداد آن در گذشــته بیــش از 17 عــدد بــوده و امــروزه تنهــا چنــد 

ــده اســت. ــر از ایــن آســیاب ها باقــی مان اث
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــیاب های ای ــن آس ــه از مهم تری ــی در ادام ــی غیاث ول
ــدان،  ــاغ گاب ــی ب ــی نیــر، آســیاب آبــی صــدری، آســیاب آب آســیاب آب
آســیاب آبــی نوابــی، آســیاب آبــی ســرده، آســیاب آبــی موقوفــه 
ــد،  ــر ســید محم ــی می ــاد، آســیاب آب ــی راحت آب گرمســیر، آســیاب آب

ــی مــا  ــی مبارکــه، آســیاب آب ــل، آســیاب آب ــی حاجــی زین آســیاب آب
حیــدر، آســیاب آبــی امــام رضــا، آســیاب آبــی اســامیه، آســیاب آبــی 

ــرد. ــاره ک ــواز اش ــادی ش ــیاب ب ــاد و آس فخر آب
ــع  ــیاب واق ــر آس ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــال  ــی در ح ــاح تفت ــی ف ــتاد محمد عل ــط اس ــیر توس ــه گرمس در محل
فعالیــت  و خــرد کــردن گنــدم اســت، بــه ویژگــی فنــی آن پرداخــت و 
گفــت: آســیاب گرمســیر بــا مســاحت تقریبــی 95 متــر مربــع  در عمــق 
ــه قطــر حــدود  ــرار دارد کــه از دو قطعــه ســنگ ب ــری زمیــن ق ســه مت
ــرم تشــکیل شــده، ســنگ  ــر 250 کیلوگ ــغ ب ــی بال 120 ســانتیمتر و وزن
ــا  زیریــن آســیاب همیشــه ثابــت و ســنگ باالیــی متحــرک اســت و ب
ــوده کــه ایــن  اهرمــی چوبــی میــزان فاصلــه دو ســنگ قابــل تنظیــم ب
امــر در میــزان ریــزی و درشــتی آرد نقــش اساســی دارد. غیاثــی در ادامه 
تصریــح کــرد: تنــوره ای بــه قطــر تقریبــی 4/1 متــر و عمــق حــدود 5/6  
متــر در بــاالی آســیاب ســاخته شــده کــه آب »شــاه جــوی« را از طریــق 
یــک مجــرای فرعــی بــه داخــل تنــوره هدایــت می کنــد و بــا بــه گــردش 
در آوردن ســنگ از قســمت پاییــن آســیاب خــارج و بــه مســیر اصلــی 
ــو  ــا60 کیل ــن 40ت ــه طــور متوســط بی ــن آســیاب ب خــود بر می گــردد. ای

ــد. ــل می کن ــه آرد تبدی ــدم را در هــر ســاعت ب گــرم گن

#دیدنی_ها

کوتاه از استان ها
 سه هزار و 700 باستانی کار

در استان یزد
رئیــس هیئــت ورزش هــای پهلوانــی و باســتانی یــزد 
گفــت: ســه هــزار و 700 باســتانی کار در رده هــای 
ــن اســتان ســازماندهی شــدند  ــف ســنی در ای مختل
کــه 2 هــزار و 500 نفــر از بیمــه ورزشــی برخوردارنــد. 
محمدرضــا مهربانیــان افــزود: ایــن تعداد ورزشــکار در 
ــه از مجمــوع  ــد ک ــت دارن ــه اســتان فعالی 86 زورخان
ایــن فضاهــای ورزشــی، 30 زورخانــه در یــزد و بقیــه 

در 9 شهرســتان اســتان فعــال اســت.
بخــش  و  خیــران  همــکاری  ضــرورت  بــر  وی 
ــار  ــد در کن ــای جدی ــاد مکان ه ــرای ایج ــی ب خصوص
ارتقــای  و  افزایــش  بــرای  دولــت  حمایت هــای 
فعالیت هــای ورزش باســتانی در اســتان تأکیــد کــرد. 
ایــن مســئول عنــوان کــرد: ســاالنه عــاوه بــر برگــزاری 
مســابقات،  بــه  ورزشــکاران  اعــزام  مســابقات، 
جلســه های  و  فرهنگــی  و  آموزشــی  دوره هــای 

می شــود.  برگــزار  توجیهــی 
مهربانیــان تأکیــد کــرد: جــذب جوانــان بــرای فعالیت 
ــت  ــن هیئ ــای ای ــزو برنامه ه ــتانی ج در ورزش باس
ــت  ــکاری و هم ــا هم ــر ب ــال های اخی ــه س ــت ک اس
هیئت هــا و ســایر عاقه منــدان در اســتان انجــام 

می شــود.

 نخستین دوره تربیت سواد
فضای مجازی در شهرکرد 

نخســتین دوره تربیــت ســواد فضــای مجــازی در تاالر 
اجتماعــات هتــل اللــه شــهرکرد برگزار شــد.

مســئول قــرارگاه ســواد فضــای مجــازی شــهید آوینی 
اســتان گفــت: حاضــران در ایــن دوره آموزشــی دو روزه 
بــا موضوعــات امنیــت کاربــری، تکنیک هــای اقناعــی، 
شــبکه های  رســانه ای،  ســواد  مبانــی  و  اصــول 
اجتماعــی و اصــول و فنــون ســخنوری و ســواد بــازی 

دیجیتــال آشــنا شــدند.
آقــای رفیعــی افــزود: در ایــن دوره 160 نفــر شــرکت 
ــای تخصصــی  ــه زودی دوره ه ــرار اســت ب ــد و ق کردن
ــزار  ــازی برگ ــای مج ــواد فض ــان س ــت راهنمای تربی

شــود .
در آئیــن پایانــی ایــن دوره آموزشــی هــم بــا حضــور 
ــدی  ــه اندروی ــتان از برنام ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــرارگاه  ــدادی از اعضــای ق ــا کمــک تع ــه ب مداحــی ک

ــی شــد. ــاده شــده اســت رونمای آم

20 دوچرخه سوار یزدی عازم کربال 
شدند

کاروان 20 نفــره دوچرخه ســواران اســتان یــزد امــروز 
ــر  ــام در امی ــهدای گمن ــاک ش ــت پ ــار ترب ــه از کن جمع

ــدند. ــی ش ــای معل ــازم کرب ــزد ع ــاق ی چخم
دوچرخه ســواری  اعضــای کاروان  بدرقــه  مراســم  در 
دســت اندرکاران  مســئوالن،  از  جمعــی  اســتان، 
هیئت هــای ورزش همگانــی و دوچرخه ســواری یــزد 

حضــور داشــتند.
ابتــدا زیــارت عاشــورا در فضایــی معنــوی قرائــت شــد و 
ســپس دوچرخه ســواران بــا تجدیــد میثــاق بــا شــهدای 
ــرای شــرکت در راهپیمایــی  ســرفراز انقــاب اســامی ب

اربعیــن حســینی راهــی عــراق شــدند.
فاصلــه مرکــز اســتان یــزد تــا کربــا هــزار و 340 کیلومتر 
ــا روز  ــافت را ت ــن مس ــواران ای ــه دوچرخه س ــت ک اس

ــد. ــن رکاب می زنن اربعی

برپایی نمایشگاه بزرگ عرضه 
مستقیم کاال در جیرفت 

بهــزاد جمال پــور مدیــر اجرایــی نمایشــگاه عرضــه 
مســتقیم کاال در شهرســتان جیرفــت گفــت: نمایشــگاه 
ــه دار  ــور 400 غرف ــا حض ــتقیم کاال، ب ــه مس ــزرگ عرض ب
ــداد،  ــن تع ــه دار از ای ــه 110 غرف ــور ک ــتان کش از 28 اس
ــن روز  ــت، از اولی ــت اس ــتان جیرف ــه شهرس ــوط ب مرب
آبان مــاه بــه مــدت 10 روز در جیرفــت در حــال برگــزاری 

اســت.
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه بــا بیــش از 400 غرفــه 
مــردم  مایحتــاج ضــروری  و  اساســی  کاالهــای  از 
اصنــاف،  اداره  شــهرداری،  فرمانــداری،  باهمــکاری؛ 
ــروی  ــتانی، نی ــارت، دادس ــدن و تج ــت و مع اداره صنع
ــدت 10 روز،  ــه م ــرات، ب ــی، آتش نشــانی و مخاب انتظام
ــزار  ــت برگ ــتان جیرف ــی در شهرس ــا قرعه کش ــراه ب هم

می شــود.

 کشف انواع داروی غیرمجاز
از یک عطاری در یزد 

ــت:  ــزد گف ــتان ی ــی اس ــت عموم ــس امنی ــس پلی رئی
دریــک عملیــات اطاعاتــی و بازرســی از انبــار یــک 
واحــد عطــاری در شــهر یــزد هشــت هــزار و 536 قلــم 

ــد. ــف ش ــاز کش ــای غیرمج ــواع داروه ان
ــر  ــک نف ــات ی ــن عملی ــزود: در ای ــی اف ســرهنگ رضای
متهــم دســتگیر شــد. داروهــای کشف شــده بــرای 
بررســی بیشــتر بــه معاونــت غــذا و داروی اســتان 

تحویــل داده شــد.

زنگ »استکبارستیزی« در 
مدارس چهارمحال و بختیاری 

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: بــه مناســبت یــوم هللا 13 آبــان زنــگ نمادین 

استکبارســتیزی در مــدارس اســتان نواختــه می شــود. 
علــی گرجــی بــا اشــاره بــه ویژه برنامه هــای یــوم هللا 13 
ــگ  ــی، زن ــگاه بصیرت ــزاری صبح ــت: برگ ــار داش ــان اظه آب
نمادیــن استکبارســتیزی در مــدارس، برگــزاری جلســات 
ســتاد مردمــی در مرکــز اســتان در حضــور نماینــده ولی فقیــه 
مراکــز شهرســتان ها، مســابقه ســاخت  در  و  اســتان  در 
آدمک هــای شــیطانی اســتکبار و مســابقه ســاخت پاورپوینت 
ــت.  ــن روز اس ــده ای ــای پیش بینی  ش ــن برنامه ه از مهم تری
وی افــزود: تبعیــد امــام خمینــی)ره( در اعتــراض بــه قانــون 
کاپیتوالســیون، شــهادت جمعــی از دانش آمــوزان پیــرو امــام 
خمینــی)ره( در ســال 57 و تســخیر النــه جاسوســی آمریکا 
بــه دســت دانشــجویان در ســال 58، مناســبت های 

مانــدگار ایــن روز هســتند.

،،
مدیرعامل شــرکت فوالد زرند ایرانیان 
گفــت: شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان بــه 
عنوان بزرگترین زیر مجموعه هلدینگ 
میدکو با مأموریت تولید فوالد است. 
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سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری 
از آغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه 18 

ــر داد. ــردگان خب ــتان ل ــتای شهرس روس
گــودرز امیــری تأکیــد کــرد: بــرای گازرســانی بــه 
ــارد  ــردگان 137 میلی 18 روســتای شهرســتان ل
ــتانی  ــی و اس ــار مل ــال اعتب ــون ری و 900 میلی
هزینــه می شــود.وی افــزود: بــا بهره بــرداری 
ــه  ــال 1398 زمین ــان س ــا پای ــرح ت ــن ط از ای
بهره منــدی دو هــزار و 325 خانــوار از نعمــت 
گاز طبیعــی فراهــم خواهــد شــد.امیری تصریــح 
کــرد: در طــرح گازرســانی بــه 18 روســتای 
ــط  ــر خ ــزار و 500 مت ــردگان 26 ه ــتان ل شهرس
تغذیــه و ســه ایســتگاه اجرایــی می شــود و 
ــتاهای  ــردگان، روس ــتان ل ــتای شهرس 18 روس

واقــع در مســیر طــرح نیــز از نعمــت گاز برخــودار 
ــال و  ــتانداری چهارمح ــت اس می شوند.سرپرس
بختیــاری هزینــه ســرانه اجــرای هــر علمــک گاز 
را 60 میلیــون ریــال اعــام و اظهــار کــرد: بــرای 
ــه ایــن منطقــه 200 میلیــون ریــال  گازرســانی ب

ــه خواهــد شــد. ــه ازای هــر علمــک هزین ب
ــز  ــردگان نی ــتاهای ل ــردم روس ــع م وی در جم
ــد  ــادآور ش ــد را ی ــر و امی ــت تدبی ــات دول خدم
ــن آب  ــع تأمی ــدت مجتم ــن م ــت: در ای و گف
آشــامیدنی منطقــه اوره بــارز بــا 110 میلیــارد 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــار ب ــال اعتب ری
امیــری بــه اختصــاص 190 میلیــارد ریــال بــرای 
ــن  ــتایی ای ــای روس ــفالت راه ه ــازی و آس به س
منطقــه اشــاره و تأکیــد کــرد: پنــج کیلومتــر راه 

روســتایی دیگــر در منطقــه باقیمانــده کــه بــرای 
ــال  ــان امس ــا پای ــرداری از آن ت ــل و بهره ب تکمی
پنــج میلیــارد ریــال دیگــر اختصــاص می یابــد.

وی افــزود: اداره کل راه و شهرســازی چهارمحــال 
و بختیــاری و اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــه  جــاده ای بایســتی هرچــه ســریع تر نســبت ب
تکمیــل و بهره بــرداری از ایــن میــزان جــاده 
اقــدام کننــد. سرپرســت اســتانداری چهارمحــال 
کاهــش  و  اشــتغال  افزایــش  بختیــاری  و 
نــرخ بیــکاری را یکــی از برنامه هــای اصلــی 
مســئوالن اســتان در دولــت تدبیــر و امیــد 
اعــام و تصریــح کــرد: تســهیات مشــاغل 
ــا توجــه  ــال ب ــون ری ــا 200 میلی ــی از 50 ت خانگ
بــه تخصــص هــر فــرد پرداخــت می شــود. وی 

ــاری از  ــال و بختی ــهم چهارمح ــد: س ــادآور ش ی
تســهیات اشــتغال فراگیــر کشــور هشــت هــزار 
و 450 میلیــارد ریــال در 14 رســته اســت.امیری 
ــا تشــکیل  اظهــار کــرد: روســتاییان می تواننــد ب
و راه انــدازی شــرکت های روســتایی بــا حداقــل 
15 عضــو و ارائــه ضمانت هــای روســتایی و 
کارت هــای یارانــه ای خــود بــرای طرح هــای 
تولیــدی یــک تــا 50 میلیــارد ریالــی تســهیات 

ــد. دریافــت کنن
صنایــع  آموزش هــای  آمادگــی  گفــت:  وی 
دســتی و تضمیــن خریــد محصــوالت ایــن 
و  چهارمحــال  روســتاهای  در  هنر صنعــت 
ــتانداری  ــت اس ــود دارد. سرپرس ــاری وج بختی
ــرد: اداره کل  ــد ک ــاری تأکی ــال و بختی چهارمح
ــرای ارائــه  آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان ب
مورد نیــاز  رشــته های  در  الزم  آموزش هــای 

می کنــد. اقــدام  منطقــه 

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 18 روستای شهرستان لردگان 



پرویــن منصــوری، معــاون پژوهشــی مرکــز تحقیقــات پوســت 
و ســلول های بنیــادی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اظهــار 
ــان در  ــن درم ــای نوی ــی از روش ه ــلول درمانی یک ــت: س داش
زمینــه بافــت و پوســت اســت کــه در مرکــز تحقیقــات پوســت 
ــن  ــی بســیاری در ای ــای تحقیقات ــادی، کاره و ســلول های بنی
زمینــه در حــال انجــام اســت کــه ترمیــم زخــم و جوان ســازی 

پوســت یکــی از ایــن اقدامــات بــه شــمار مــی رود.
وی ادامــه داد: در مرکــز رویــان نیــز تحقیقاتــی در ایــن زمینــه 
در حــال انجــام اســت کــه امیدواریــم ایــن مراکــز بــا اتصــال به 
یکدیگــر بــه یــک مرکــز بــزرگ تحقیقاتــی ســلول درمانی تبدیل 
شــوند. ایــن متخصــص پوســت و مــو گفــت: بــه غیــر از ســلول 
ــای  ــد و پروتئین ه ــای رش ــل فاکتوره ــی مث ــوالت بافت محص
مختلــف در آینــده بــرای تنظیــم بافــت و جوان ســازی پوســت 

ــر روی نمونه هــای  ــد شــد. در حــال حاضــر ب اســتفاده خواهن
حیوانــی تحقیقاتــی در ایــن زمینــه انجــام شــده کــه نتایــج آن 

مثبــت گــزارش شــده اســت. 
ــات پوســت و  ــز تحقیق منصــوری در خصــوص همــکاری مرک
ــح داد: در  ــان توضی ــگاه روی ــا پژوهش ــادی ب ــلول های بنی س
حــال حاضــر همــکاری مثبتــی بین مؤسســه مــا و پژوهشــگاه 
رویــان در حــال انجــام اســت و دانشــجوهای مشــترکی داریم. 
وی تصریــح کــرد: تحقیقاتــی در خصــوص اســتفاده از محیــط 
یونیــزه پالســما بیــن ایــن مرکــز و مؤسســه پژوهشــی 
ــبختانه  ــت و خوش ــام اس ــال انج ــریعتی در ح ــتان ش بیمارس
ایــن آزمایش هــا بــر روی نمونــه حیوانــی و موش هــا بــا 
ــرای درمــان زخــم  ــوده و همچنیــن ب جــواب مثبــت همــراه ب

ــت . ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــی نی ــای دیابت پ

دکتــر بشــیر حاجی بیگــی گفــت: طــی ۱۰ ســال گذشــته شــیوع 
ــدگان خــون در ســال ۱۳۸۶ از  ــه اهداکنن ــت B در جامع هپاتی
چهــل و ســه صــدم درصــد)۴۳ مــورد مثبــت در ۱۰ هــزار نفــر( 
در پایــان ســال ۹۵ بــه کمتــر از هشــتاد و یــک هــزارم درصــد )۸ 
مــورد مثبــت در ۱۰ هــزار نفــر( و در زمینــه هپاتیــت C از دوازده 
صــدم درصــد بــا یــک کاهــش چشــمگیر بــه ســی و دو هــزارم 
ــان  ــا پای ــه ازای هــر ۱۰ هــزار نفــر( ت درصــد)۳ مــورد مثبــت ب
ــیوع  ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــیده اس ــال ۹۵ رس س
ــورد  ــد و در م ــش از دو درص ــادی بی ــه ع ــت B در جامع هپاتی

هپاتیــت C بیــن پنــج دهــم تــا هفــت دهــم درصــد اســت.
 B وی ادامــه داد: در حــال حاضــر میــزان شــیوع هپاتیــت
بــا فرهنگ ســازی،  اهداکننــدگان خــون  C در جمعیــت  و 
ــرای  ــده و اج ــاب اهداکنن ــای انتخ ــاء فرآینده ــوزش و ارتق آم

ــن ۱۰  ــون جایگزی ــذف خ ــه و ح ــی محرمان ــه خودحذف برنام
ــه  ــت و در منطق ــور اس ــی کش ــت عموم ــر از جمعی ــر کمت براب
ــا برخــورداری  ــه، کشــور مــا ب ــه شــرقی و آســیای میان مدیتران
ــزان  ــن می ــون و کمتری ــالمت خ ــاخص های س ــن ش از بهتری
 C و B شــیوع عفونت هــای منتقلــه از خــون از جملــه هپاتیــت
و بــا افزایــش شــاخص اهداکننــدگان مســتمر خــون، اســتفاده 
از کیت هــای غربالگــری اســتاندارد، بهره گیــری از سیســتم 
اتوماســیون، اجــرای روش هــای بهینــه تولیــد در مراکــز انتقــال 

ــن کشــورها اســت. خــون سراســر کشــور، ســرآمد ای
ــه  ــک ب ــور نزدی ــی کش ــه عموم ــزود: در جامع ــی اف حاجی بیگ
 B ــت ــروس هپاتی ــه وی ــال ب ــرد مبت ــون ف ــم میلی ــک و نی ی
ــت  ــه هپاتی ــال ب ــر مبت ــه دویســت هــزار نف ــک ب مزمــن و نزدی

ــتند. ــن هس C مزم

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی اظهار کرد: 

درمان زخم پای بیماران دیابتی
سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد:

کاهش چشمگیر هپاتیت در بین اهداکنندگان خون

روش های خانگی برای درمان اسهال
ابتــال بــه اســهال ممکــن اســت دردنــاک و ناراحت کننــده باشــد. 
ــب از  ــهال موج ــد. اس ــراب کن ــما را خ ــد روز ش ــی می توان حت
ــان  ــرای درم ــراد ب ــی اف ــود. برخ ــدن می ش ــت دادن آب ب دس
اســهال از دارو اســتفاده می کننــد؛ امــا مــا راه حل هایــی را بــرای 
ــه  ــهال را در خان ــدون دارو، اس ــه ب ــم ک ــنهاد می دهی ــما پیش ش

درمــان کنیــد.
1. غذاهای مایع بخورید

ــه  ــزی ک ــن چی ــوید، مهمتری ــهال می ش ــه اس ــال ب ــی مبت وقت
اهمیــت دارد از فشــار آوردن بــه سیســتم گوارشــی خــود، 
خــودداری کنیــد. گفتــه می شــود کــه بیمــاران مبتــال بــه اســهال 
ــع را  ــای مای ــد، غذاه ــای جام ــوردن غذاه ــای خ ــه ج ــد ب بای
ــا ایــن وجــود، بهتــر اســت مصــرف غذاهــای  ــد. ب انتخــاب کنن

ــد. ــی باش ــد کم ــع در ح مای
ــه  ــه ســه وعــده اصلــی غذایــی و ب ــد ب رژیــم غذایــی شــما بای
دو میان وعــده تقســیم شــده باشــد. ایــن تعــداد وعــده غذایــی 
ــا بهتــر غــذا  بــه سیســتم گوارشــی شــما کمــک خواهــد کــرد ت

ــه آب  ــورت جرعه جرع ــه ص ــم ب ــول روز ه ــد. در ط ــم کن را هض
بنوشــید. اگــر می خواهیــد از شــر اســهال راحــت شــوید، حداقــل 
ــاد  ــد آب زی ــر نمی توانی ــید. اگ ــد آب بنوش ــر در روز بای دو لیت
ــی  ــوه طبیع ــا آب می ــبزیجات و ی ــد از آب س ــید، می توانی بنوش

هــم اســتفاده کنیــد.
BRAT 2. رژیم

ــه  ــتید، توصی ــهال هس ــان اس ــای درم ــال روش ه ــه دنب ــر ب اگ
ــم شــامل  ــن رژی ــد. ای ــم BRAT اســتفاده کنی می شــود از رژی
غذاهایــی ماننــد برنــج، مــوز، نــان تســت، ســیب زمینــی و چای 
می شــود، در نتیجــه خــوردن ایــن مــواد غذایــی، اســهال شــما 

برطــرف خواهــد شــد.
3. ماست بخورید

ــت.  ــهال اس ــان اس ــرای درم ــی ب ــت روش خوب ــوردن ماس خ
ســالمت  حفــظ  بــه  ماســت  در  موجــود  پروبیوتیک هــای 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــن ای ــل ممک ــد. دلی ــک می کنن روده کم
ــت   ــه تقوی ــه ب ــتند ک ــده هس ــری زن ــی باکت ــا نوع پروبیوتیک ه
ــت  ــوردن ماس ــد. خ ــک می کنن ــوارش کم ــتگاه گ ــالمتی دس س
بــه زنــده مانــدن باکتری هــای خــوب در روده کمــک می کنــد و 

در نتیجــه اســهال برطــرف می شــود. توصیــه می شــود تــا زمــان 
ــد. ــت بخوری ــان ماس ــه فنج ــی س ــل روزی دو ال ــودی کام بهب

4. به قدر کافی استراحت کنید
درســت ماننــد تمــام بیماری هــا، اســهال نیــز بــه اســتراحت نیــاز 
دارد. اگــر مبتــال بــه اســهال هســتید، اســتراحت کــردن یکــی از 
ــردن  ــان شماســت. اســتراحت ک ــرای درم ــا ب ــن راه حل ه بهتری
باعــث می شــود تــا بــدن شــما بتوانــد در مقابــل هر گونــه 

ــد. ــارزه کن ــه موجــب اســهال می شــود، مب ــری ک باکت
ــراب و  ــر اضط ــه خاط ــوارد اســهال ب ــود، بیشــتر م ــن وج ــا ای ب
اســترس اســت. در چنیــن مــواردی نیــز بایــد اســتراحت کنیــد 
ــش  ــم کاه ــاری کم ک ــم بیم ــا عالئ ــید ت ــته باش ــش داش و آرام

ــد. ــدا کن پی
5. حذف کافئین

ــکمی و گاز  ــب درد ش ــراد موج ــی اف ــن در برخ ــرف کافئی مص
ــدن آب  ــم ش ــب ک ــد موج ــود، می توان ــن وج ــا ای ــود. ب می ش
بــدن نیــز شــود. اگــر مبتــال بــه اســهال هســتید، نبایــد قهــوه و 
یــا نوشــیدنی های کافئیــن دار بنوشــید. شــکالت هــم اســهال را 

ــد. ــر می کن بدت

ــه  ــا اشــاره ب ــی ب الهام الســادات هاشــمیان نائین
در  غیرســرطانی  توده هــای  فیبروم هــا  اینکــه 
ــاروری ایجــاد  ــه در ســال های ب رحــم هســتند ک
می شــوند، گفــت: آمارهــای جهانــی میــزان ایــن 
ــد.  ــزارش کرده ان ــد گ ــا ۶۰ درص ــور را از 2۵ ت توم
آمــاری دقیــق از میــزان فیبــروم در زنــان ایرانــی 
ــه در  ــرآورد شــده اســت ک ــی ب ــدارد؛ ول وجــود ن
کشــور مــا حــدود ۴۰ درصــد زنــان فیبــروم دارنــد. 
ــود  ــک می ش ــگی کوچ ــس از یائس ــوده پ ــن ت ای
ــن  ــاًل از بی ــا کام ــده ی ــر ش ــا کمت ــم آن ی و عالئ

ــی رود. م
وی در خصــوص نشــانه های فیبــروم گفــت: 
عــادت  لگــن،  درد مســتمر  بــروز  در صــورت 

قاعدگــی  هفتــه،  یــک  از  طوالنی تــر  ماهانــه 
ــی  ــاک(، لکه بین ــا دردن ــدید)طوالنی ی ــیار ش بس
ــواری در  ــی، دش ــن دو قاعدگ ــزی بی ــا خونری ی
تخلیــه مثانــه، احســاس ُپــری در پاییــن شــکم، 
هنــگام  درد  احســاس  یبوســت،  ادرار،  تکــرر 
ــا انجــام  ــد ب ــر، بای ــن کم ــه جنســی در پایی رابط
ــان حاصــل  ــروم اطمین ســونوگرافی از وجــود فیب
ــد  ــر اســاس صالحدی ــا درمان هــای الزم ب ــرد ت ک

ــود. ــام ش ــج انج ــک معال پزش
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــص زن ــراح و متخص ج
فیبروم)لیومیــوم یــا میــوم رحمــی( ارتباطــی بــا 
افزایــش احتمــال ســرطان رحــم نــدارد و تقریبــًا 
ــت:  ــه ســرطان نمی شــود، گف ــل ب ــچ گاه تبدی هی

ــکلی  ــچ مش ــا هی ــد از فیبروم ه ــدود ۵۰ درص ح
انــدازه  البتــه  نمی کنــد.  ایجــاد  فــرد  بــرای 
فیبــروم متغیــر اســت و بزرگــی آن از یــک دانــه 
تــا  غیرمســلح  بــا چشــم  غیر قابل تشــخیص 
ــث  ــه باع ــت ک ــان اس ــم در نوس ــای حجی توده ه

ــود. ــم می ش ــدن رح ــزرگ ش ــکل و ب تغییرش
ــان  ــه درم ــا ب ــا اساس ــرد: فیبروم ه ــد ک وی تأکی
)چــه جراحــی، چــه دارویــی(، نیــاز ندارنــد. 
فیبرومــی کــه هیــچ مشــکلی بــرای فــرد ایجــاد 
ــا  ــار ب ــد، فقــط الزم اســت هــر ۶ مــاه یــک ب نکن
ســونوگرافی، آن هــم در یــک جــا و توســط یــک 
ــرل  ــاوت کنت ــز متف ــد مرک ــه چن ــص و ن متخص
ــال اینکــه سونوگرافیســت های  ــرا احتم شــود؛ زی
مختلــف اندازه هــای متفاوتــی گــزارش کننــد، 
وجــود دارد.هاشــمیان نائینــی گفــت: میــوم رحــم 
معمــواًل مانعــی بــرای بــاردار شــدن نیســت؛ 

ــژه  ــه وی ــروم ب ــن حــال ممکــن اســت فیب ــا ای ب
نابــاروری  بــه  منجــر  ســاب موکوزال  فیبــروم 
ــروز  ــا ســقط جنیــن شــود. فیبــروم احتمــال ب ی
بعضــی عــوارض بــارداری ماننــد ســقط ، زایمــان 
ــش  ــن را افزای ــد جنی ــت رش زودرس و محدودی
ــرد:  ــه ک ــان اضاف می دهد.جــراح و متخصــص زن
اگــر فیبروم هــای بزرگــی وجــود داشــته باشــند، 
احتمــال اینکــه هنــگام عمــل نتــوان فقــط فیبروم 
را برداشــت و پزشــک مجبــور بــه برداشــتن تمــام 
رحــم شــود، زیــاد می شــود. اینکــه فیبــروم 
باعــث خونریــزی زیــاد یــا درد یــا ســقط و نازایــی 
می شــود، دالیــل پیچیــده ای دارد کــه گاهــی 

ــدارد. ــروم ن ــدازه فیب ــه ان ربطــی ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــت: ب ــان گف ــن متخصــص زن ای
یــک فیبــروم بســیار بــزرگ در قســمت خارجــی 
رحــم ممکــن اســت هیچ مشــکلی بــرای بــاروری 

یــک خانــم ایجــاد نکنــد؛ امــا یــک فیبــروم 
کوچــک حــدود 2 تــا ۳ ســانتی متری داخــل 
حفــره رحــم، باعــث نازایــی یــا ســقط می شــود.

ــخص و  ــرد مش ــچ رویک ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
بهتریــن  کــه  نــدارد  وجــود  منحصر به فــردی 
ــه دســت  ــی ب ــروم رحم ــان فیب نتیجــه را در درم
ــه  ــروم قابل مالحظ ــدازه فیب ــر ان ــت: اگ ــد، گف ده
نباشــد بــه جراحــی و درمــان نیــاز نــدارد؛ امــا الزم 
ــار  اســت بیمــار هــر شــش ماه یــا ســالی یــک ب
برســی شــود تــا مشــخص شــود آیــا فیبرومــش 
ــده  ــی مان ــی ســال گذشــته باق ــدازه تقریب ــه ان ب
ــه  ــازی ب ــه نی ــن طــور باشــد ک ــر ای ــر؛ اگ ــا خی ی
جراحــی و درمــان وجــود نــدارد ولــی اگــر انــدازه 
فیبــروم خیلــی بــزرگ شــده و همچنیــن باعــث 
ــه جراحــی  ــزی غیرطبیعــی شــود، ب درد و خونری

ــاز دارد. نی
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جراح و متخصص زنان:
فیبروم مانعی برای بارداری نیست

دانستنیهایعلمیپزشکی

سرماخوردگی 
سراغ این افراد نمی رود 

حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 
ــد. ــرار ده ــان خــود ق ــار مخاطب پزشــکی را در اختی

 علل و خطرات تلخی 
و خشکی دهان چیست؟

خشــکی دهــان می توانــد باعــث بــزرگ شــدن یــا عفونت 
غــدد، تــورم لــب، بــوی بــد دهــان و ترک خوردگــی 
بافت هــای دهانــی شــود کــه ممکــن اســت  منجــر 
بــه عفونــت شــود. افــرادی کــه دچــار خشــکی هســتند، 
اغلــب آب می خواهنــد، حتــی در طــول شــب. طعــم بــد 
ــترده ای از  ــف گس ــل طی ــه دلی ــد ب ــز، می توان ــان نی ده
شــرایط پزشــکی و یــا حتــی شــرایط روزمــره باشــد. ایــن 
تلخــی ممکــن اســت پــس از خــوردن، بعــد از ســرفه یــا 

ــد. ــت آن رخ ده ــه عل ــداوم، بســته ب ــور م به ط
 چه کسانی در معرض

انتقال بیماری هپاتیت c هستند؟
کــودکان خیابانــی، زنــان آســیب پذیر، معتــادان تزریقــی 
پرخطــری  گروه هــای  جملــه  از  کارتن خواب هــا  و 
هســتند کــه ایــن بیمــاری در بیــن آن هــا در حــال 

ــت. ــش اس افزای
 بــر اســاس مطالعــات انجام شــده شــیوع بیمــاری 
ــان آســیب پذیر حــدود هشــت درصــد  ــت C در زن هپاتی

ــت. اس
 بارداری در سنین کمتر از 18 سال 

چه عوارضی دارد؟
ممکــن اســت دختــران در ســنین کمتــر از ۱۸ و 2۰ ســال 
و گاهــی 2۵ســال بــه بلــوغ فیزیکــی نرســند؛ بــه همیــن 

دلیــل بــارداری در ایــن دوره عوارضــی دارد. 
ــن  ــان، ای ــن زن ــی لگ ــد ناکاف ــل رش ــه دلی ــن ب همچنی
ــود.  ــی ش ــان طبیع ــع زایم ــت مان ــن اس ــوع ممک موض

 سرماخوردگی سراغ این افراد نمی رود
ــرادی  ــتند، اف ــالم تری هس ــان های س ــاد، انس ــراد ش اف
کــه شــاد، ســرزنده، آرام و سرشــار از دیگــر احساســات 
مثبــت هســتند کمتــر بــه ســرماخوردگی دچــار می شــوند؛ 
حتــی ایــن افــراد هنــگام بیمــاری، شــدت عالئــم کمتری 

ــد. ــروز می دهن از خــود ب
 سرماخوردگی را با این نوشیدنی ها

بدتر نکنید
در طــول دوره ســرما خوردگی از نوشــیدن مــواد کافئیــن دار 
ــاب کنیــد. بدتریــن نوشــیدنی های  ــا حــد امــکان اجتن ت
ایــن دوره قهــوه و مشــتقات آن اســت کــه باعــث 
ــن  ــود. همچنی ــما می ش ــان ش ــول دوره درم ــش ط افزای
کافئیــن درد گلــو را تشــدید می کنــد. بهتــر اســت از 
نوشــیدن چــای ســیاه نیــز تــا حــد امــکان دوری کنیــد. 
بــرای فصــل ســرما چــای ســبز می توانــد گزینــه ای 
طبیعــی و بســیار مقــوی بــرای بــدن باشــد. چــای 
ســبز همچنیــن بــه میــزان بســیار کمتــری کافئیــن 
دارد. در هنــگام ســرماخوردگی از نوشــیدن نوشــابه ها 
و نوشــیدنی های گازدار بــه شــدت دوری کنیــد. ایــن 
نوشــیدنی ها می تواننــد آب بــدن شــما را بــه جــای 
تجدیــد، بیشــتر تقلیــل بدهنــد و البتــه جبــران آن هــا نیــز 

ــت. ــخت اس ــیار س بس

تغذیه
 بهترین و بدترین ویتامین ها

برای بانوان
ــالمت  ــرای س ــی ب ــوان مکمل های ــه عن ــا ب ویتامین ه
ــا  ــت خانم ه ــن جه ــه همی ــد و ب ــه کار می رون ــراد ب اف
ــد؛ امــا  ــادی احتیــاج دارن ــه ویتامین هــای بســیار زی ب
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه مصــرف 
روزانــه مقــدار زیــادی از ویتامین هــا چنــدان هــم 

مفیــد نیســت.
ــد نیســت بدانیــد چــه ویتامین هایــی مفیــد اســت   ب
ــی  ــه ویتامین های ــد و از چ ــرف کنی ــا را مص ــه آن ه ک
بایــد بگذریــد؛ در اینجــا بــه معرفــی ویتامین هــا و 

ــم. ــا می پردازی ــر آن ه ــد و مض ــواص مفی خ
 نیاز به مولتی ویتامین ندارید 

برخــالف تصــور رایــج در میــان خانم هــا کــه فکــر 
می کننــد بایــد قــرص مولتی ویتامیــن را هــر روز 
ــن  ــداوم  ای ــور م ــه به  ط ــد، الزم نیســت ک مصــرف کنن
قــرص را  مصــرف کنیــد. شــما هــر چیــزی را کــه بــه 
ــادل  ــی متع ــم غذای ــک رژی ــا ی ــد، ب ــاج داری آن احتی

می توانیــد دریافــت کنیــد.
ــی  ــل غذای ــن مکم ــد، ای ــرف کنی ــن D را مص ویتامی
اســتخوان هایتان را مقــاوم و مســتحکم می کنــد  و 
ــت،  ــد اس ــیار مفی ــا بس ــرای خانم ه ــال ب ــن  ح در عی
دریافــت ایــن ویتامیــن از غــذا ســخت اســت  و 
می کنیــم،  مصــرف  کــه  غذاهایــی  از  بســیاری 
ــد؛ امــا ایــن مــاده حیاتــی اســت و  ویتامیــن D ندارن
کمــک بــه جــذب کلســیم می کنــد و باعــث می شــود 
ــن  ــاب گرفت ــد، آفت ــی بمانن ــم باق ــتخوان ها محک اس
 D  هــم کمــک می کنــد کــه بــدن  بــه تولیــد ویتامیــن

ــردازد. بپ
از ویتامیــن C بگذریــد، ایــن مکمــل در غلبــه بــر 
ــای آن  ــه ج ــدارد. ب ــری ن ــچ تأثی ــرماخوردگی هی س
بــه جــای مصــرف  می توانیــد مرکبــات بخوریــد، 
ــاز بدنتــان را از  میوه هــا  قــرص، ویتامیــن C مــورد نی
بگیریــد. بــرای مثــال توت فرنگــی  و مرکبــات سرشــار 

ــتند. ــی هس ــاده غذای ــن م از ای
 پروبیوتیک ها فایده ای ندارند

 علــم هنــوز آنقــدر پیشــرفت نکــرده  اســت  تــا  
داشــته  خانم هــا  بــرای  فایــده ای  پروبیوتیــک 
باشــند؛ بــه جــای آن می توانیــد ماســت بخوریــد. 
پروبیوتیک هــا مکمل هــای باکتریایــی گران قمیتــی 
هســتند کــه هــر قــرص آن هــا حداقــل یــک دالر  
ــت و  ــی در ماس ــور طبیع ــاده به ط ــن م ــا ای ــت؛ ام اس
ــازار  ــود، ب ــت می ش ــده یاف ــر ش ــای مخم ــر غذا ه دیگ
ایــن مکمل هــا بــزرگ شــده و ارزش آن در ســال 2۰۱2 

ــت. ــوده اس ــکا ب ــارد دالر آمری ــا 2۳ ٫ ۱ میلی تقریب
ــی  ــتند و گاه ــد هس ــواد مفی ــن م ــات، ای ــی اوق  گاه

ــد. ــری ندارن ــم تأثی ــات ه اوق
 زینک پرخاصیت ترین ویتامین 

ــد،  ــوش نکنی ــک را فرام ــن زین ــرف ویتامی ــا  مص ام
زینــک سرشــار از خاصیت هایــی اســت کــه بــرای 
ــزش  ــری از ری ــت. جلوگی ــد اس ــیار مفی ــا بس خانم ه
مــو، مســتحکم کــردن ناخن هــا و پوســتی زیبــا 
همگــی از خواصــی اســت کــه در زینــک نهفتــه اســت.

زیبایی
 مراقبت از موهای 

خشک و آسیب دیده
ــت  ــت و  وضعی ــان نیس ــه یکس ــا همیش ــار موه رفت
ــا  ــد در موقعیت ه ــا می توان ــالمت موه ــری و س ظاه
و دوره هــای مختلــف تغییــر کنــد. در دوره هــا و 
ــرم و درخشــان اســت  ــای شــما ن ــی، موه فصل های
ــه شــدت خشــک و آســیب دیده  ــم ب ــی ه ــا گاه ام
بــه نظــر می رســد. در فصل هــای ســرد وضعیــت  
موهــا بــا زمانــی کــه هــوا گــرم اســت، فــرق می کنــد. 
ــز احتمــال ریــزش مــو بیشــتر اســت  در فصــل پایی
ــز  ــا نی ــد موه ــود رش ــث می ش ــرما باع ــًا س و اساس
کمتــر شــود. احتمــال خشــکی بیشــتر موهــا و 
ــوا  ــی ه ــرما و آلودگ ــر س ــم به خاط ــیب دیدگی  ه آس
ــو در  ــت از م ــن مراقب ــت. بنابرای ــتر اس ــیار بیش بس
فصــل ســرد و خشــک متفــاوت از آن چیــزی اســت 
کــه در تابســتان انجــام می دهیــد. اگــر دوســت 
ــرم و درخشــانی داشــته  باشــید از  ــد موهــای ن داری
ایــن راهکارهــای ســاده و کم خــرج اســتفاده کنیــد و 
وضعیــت ظاهــری و ســالمت موهــا را بهبــود بدهیــد.

 ماست برای موهایی نرم تر
ــه  ــان ب ــکی موهایت ــردن خش ــن ب ــرای از بی ــر ب اگ
فکــر خریــد یــک محصــول درمانــی گران قیمــت 
ــرای  ــه ب ــما آنچ ــد. ش ــه داری ــت نگ ــد، دس افتاده ای
ــپزخانه  ــد را در آش ــاز داری ــان نی ــدن موهایت ــرم ش ن
پیــدا می کنیــد. بــه جــای هزینــه کــردن بــرای 
خریــد یــک محصــول درمانــی مــا بــه شــما پیشــنهاد 
می دهیــم از ماســت اســتفاده کنیــد. بعــد از یــک یــا 
ــه راحتــی تغییــر  ــار اســتفاده از ماســت شــما ب دو ب
ــول  ــن محص ــت بهتری ــد. ماس ــاس می کنی را احس
ــان  ــا را درخش ــت و موه ــدن موهاس ــرم ش ــرای ن ب

می کنــد. 
 شست و شوی مو با شیر سرد

ــا شــیر نجوشــیده  ــان را ب ــار موهایت ــه ای یــک ب هفت
ســرد بشــویید. بعــد از مــدت کوتاهــی متوجــه 
ــر و بهتــر شــده اند و  می شــوید چقــدر موهــا محکم ت
ریــزش مــو، خشــکی، شــکنندگی و جــالی از دســت 

ــت.  ــده اس ــان ش ــل درم ــور کام ــو به ط ــه م رفت
 از شامپوی بچه استفاده کنید

ــه به طــور مســتمر  گاهــی الزم اســت شــامپویی را ک
شــامپویی  و  بگذاریــد  می کنیــد، کنــار  اســتفاده 
مصــرف کنیــد کــه کمتــر مــواد شــیمیایی دارد. 
هفتــه ای یــک بــار بــرای شست و شــوی مــو از 
شــامپوی بچــه اســتفاده کنیــد. خیلــی زود متوجــه 
ــوید  ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک ــود. ب ــاوت آن می ش تف
ــده  ــت از نرم کنن ــه اس ــت نرفت ــا از دس ــی موه نرم

ــد. ــتفاده کنی اس
 از روغن نارگیل بیشتر استفاده کنید

ــه اهــل اســتفاده  ــرای کســانی ک ــژه ب ــن پیشــنهاد به وی ای
ــد  ــیار مفی ــتند بس ــو هس ــت و م ــرای پوس ــا ب از روغن ه
ــت.  ــل اس ــن نارگی ــتفاده از روغ ــل اس ــون فص ــت. اکن اس
روغــن نارگیــل نه تنهــا موهــا را نــرم می کنــد؛ بلکــه باعــث 
ــوی  ــز می شــود و جل ــه پوســت نی ــی ب رطوبت رســانی کاف
ــرد.  ــا را می گی ــیب دیدگی موه ــدن و آس ــک ش خش
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ــزرگ  ــی ب کاروان هــای شــرکت کننده در راهپیمای
ــه  ــرای عزیمــت ب ــج خــود را ب ــه تدری ــن ب اربعی
کربــالی معلــی آمــاده می کننــد؛ نظــام ســالمت 
کشــور نیــز از مدت هــا قبــل بــرای ارائــه خدمــات 
ــی  ــه عملیات ــی برنام ــوب بهداشــتی و درمان مطل
ویــژه ای را تــدارک دیــده اســت و تــا زمــان 
ــه ســر  ــاش کامــل ب ــن در آماده ب بازگشــت زائری
می بــرد. ارگان هــای متولــی ســالمت اســتان 
اصفهــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند.

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــس مرک رئی
ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــان در گفت و گ ــتان اصفه اس
ــان از  ــتان اصفه ــی اس ــای اورژانس ــت: تیم ه گف
روز سه شــنبه دوم آبان مــاه بــه منطقــه مــرز 
خســروی اعــزام شــدند و تــا 2۵ آبــان مــاه ارائــه 

ــد کــرد. خدمــت خواهن
 اورژانس استان اصفهان

پشتیبان استان کرمانشاه
غفــور راســتین ادامــه داد: اورژانــس اســتان 
اصفهــان بــه عنــوان پشــتیبان اســتان کرمانشــاه 
انتخــاب شــد و ایــن موضــوع بــر اهمیــت وظیفــه 

مــا در قبــال تأمیــن ســالمت زائــران اضافــه 
می کنــد.

ــزام  ــدی اع ــش 2۰ درص ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
نیروهــا نســبت بــه ســال گذشــته، ادامــه داد: ۱۰ 
تیــم ســه نفره بــه همــراه ۱۰ دســتگاه آمبوالنــس 
بنــز پیشــرفته اســپرینتر، یــک دســتگاه خــودرو 
ــد  ــودرو واح ــتگاه خ ــک دس ــات، ی ــژه ارتباط وی
تعمیــرگاه و یــک خــودرو پشــتیبان هــر کــدام بــا 
ســه نیــرو در اســتان کرمانشــاه در محــدوده مورد 
نظــر کــه مــرز خســروی اســت، مســتقر شــدند.
تیم هــا  میــزان  بــه  تصریــح کــرد:  راســتین 
و تجهیــزات اعــزام شــده، چهــار متخصــص 
جراحــی، چهــار متخصــص ارتوپــدی، چهــار 
متخصــص بیهوشــی، چهــار متخصــص طــب 
اورژانــس آمــاده اعــزام در صــورت نیــاز هســتند.
بــه گفتــه وی ۱۵ پزشــک عمومی، ۱۵ پرســتار، ۱۵ 
ــا بیماری هــا، ۱۰ کارشــناس  ــارزه ب کارشــناس مب
بهداشــت محیــط و ۱۰ کارشــناس بهداشــت روان 

هــم بــه تیــم آماده بــاش پیوســتند.
ــن  ــان همچنی ــتان اصفه ــس اس ــس اورژان رئی
ــس پیش بیمارســتانی  ــای اورژان ــت: پایگاه ه گف
در طــول مســیرهای منتهــی بــه اســتان های 

مــرزی از مقصــد اصفهــان مســتقر شــدند و 
بــا  پایگاه هــا  ایــن  نزدیــک  درمانــی  مراکــز 
آماده بــاش کامــل  در  قبلــی  هماهنگی هــای 
قــرار گرفتنــد تــا از نهایــت تــوان خــود بــرای ارائــه 
ــوری  ــای جمه ــافران در جاده ه ــه مس ــت ب خدم

ــد. ــتفاده کنن ــران اس ــالمی ای اس
راســتین خاطرنشــان کــرد:  افــرادی کــه در 
کشــور عــراق نیــاز بــه کمــک دارنــد می تواننــد بــا 
شــماره های ۱۰۴ اورژانــس، ۱22۱۰۴ پلیــس، ۱22 
آمبوالنــس، ۱22۱۱۵ آتش نشــانی و ۰۷۸۱2۰۰۵۶۱ 

ــد. ــراد گم شــده تمــاس بگیرن ــه اف مربوطــه ب
ــس در  ــنل اورژان ــور پرس ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
مراســم راهپیمایــی اربعیــن، تأکیــد کــرد: حضــور 
تیم هــای بهداشــتی و درمانــی در مراســم اربعیــن 
باعــث آرامــش زائریــن و پیشــگیری از ابتــال بــه 

ــد. ــد ش ــا خواه بیماری ه
 توصیه های ضروری به زائران اربعین 

ــه نجــف و  ــت ب ــرای عزیم ــن حســینی ب زائری
کربــال بایــد از آمادگــی کافــی برخــوردار باشــند 
تــا در طــول مســیر بــا ضعــف بدنی و مشــکالت 
حــاد جســمی مواجــه نشــوند، از ایــن رو رعایت 
نــکات بهداشــتی و مراقبتــی به ویــژه بــرای 

ســالمندان، بانــوان و افــراد کم تــوان حائــز 
ــت اســت.    اهمی

دکتــر محمــد بهرامــی متخصــص طــب فیزیکی 
در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار مــا گفــت:  در طــول 
مســیر کشــش و حرکــت عضــالت بــه شــدت 
نتیجــه فشــار  در  پیــدا می کنــد،  افزایــش 
ــردن و ســتون  ــا، ســینه، گ ــه زانوه ــی ب مضاعف
فقــرات وارد می شــود. راهپیمایــان بایــد در 
ــاده روی عمــل  ــه از پی ــر مرحل ــان ه ــاز و پای آغ
گــرم کــردن و ســرد کــردن را حداقــل بــه 
ــای  ــا بافت ه ــد ت ــام دهن ــه انج ــدت ۱۰دقیق م
هم بنــدی و عضالنــی آن هــا دچــار مشــکل 

ــود.  نش
بــرای کاهــش خســتگی و تحلیــل انــرژی بایــد 
در طــول مســیر از آب و مــواد مغــذی بــه مقــدار 

کافــی اســتفاده شــود.
ــن متخصــص طــب فیزیکــی ادامــه داد: در  ای
ــب  ــش مناس ــیدن کف ــی، پوش ــن راهپیمای ای
ــرا  ــت اســت؛ زی ــز اهمی ــاده روی بســیار حائ پی
ــه  ــراد ب ــدن اف ــن صــورت ســالمت ب ــر ای در غی
ــه  ــرات، گــردن و ســر ب ــژه پاهــا، ســتون فق وی

مخاطــره می افتــد.
 کفــش مناســب بــرای ایــن راهپیمایــی بایــد از 
انعطاف پذیــری بــاال، وزن کــم و قابلیــت تنفس 
ــرعت  ــا س ــد ب ــرد بتوان ــا ف ــد ت ــوردار باش برخ
یکســانی حرکــت کــرده و از پــای خــود به ویــژه 
برابــر ضربــات، فشــارها  در  پاشــنه  و  مــچ 
و موانــع مســیر محافظــت کنــد. همچنیــن 
ــکالت  ــل دارای مش ــر دلی ــه ه ــه ب ــرادی ک اف
ــی هســتند می بایســت در طــول مســیر  حرکت
پیــاده روی از صندلــی چرخــدار مناســب و یــک 

ــد. ــتفاده کنن ــراه اس هم
وی در خصــوص انتخــاب لبــاس مناســب 
ــاده روی  ــاس پی ــرد: لب ــح ک ــاده روی تصری پی
بایــد وزن کــم، راحتــی و تهویــه مناســب داشــته 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب ــر اس ــه بهت ــد ک باش
ــا در  ــان دم ــژه نوس ــراق به وی ــور ع ــوی کش ج
ــب  ــاد از ترکی ــن وزش ب ــب و روز و همچنی ش

ــود.  ــتفاده ش ــتر اس ــه و پلی اس پنب
همچنیــن پوشــیدن زیرپوش هــای ورزشــی 
تولیــد شــده بــا الیــاف ضدباکتــری و بــه 
ــهولت و  ــق س ــپری های ضدتعری ــری اس کارگی
ــد. ــان می ده ــه راهپیمای ــتری ب ــش بیش آرام

 توصیه های غذایی
زهــرا شــیرازی، متخصــص تغذیــه بــا بیــان 
هنــگام  به ویــژه  تغذیــه  مدیریــت  ایــن کــه 
به ســزایی  اهمیــت  طوالنــی  پیاده روی هــای 
ــی  ــی بدن ــت توانای ــرژی و اف ــش ان دارد و از کاه
ــرای  ــرد:  ب ــار ک ــد، اظه ــگیری می کن ــراد پیش اف
از  پیشــگیری  و  حرکــت  در  بیشــتر  ســهولت 
مشــکالت گوارشــی حیــن پیــاده روی افــراد بایــد 
رژیــم غذایــی متعادلــی داشــته باشــند؛ بــه ایــن 
معنــی کــه مصــرف غذاهــای طبیعــی و مغــذی را 
در اولویــت قــرار داده و از آن هــا بــه دفعــات زیــاد 
و مقــدار کم»حداقــل پنج وعــده در روز« اســتفاده 
ــزاداران ۴۸  ــت ع ــروری اس ــن ض ــد. همچنی کنن
ســاعت قبــل از حرکــت از خــوردن غذاهــای 
ــه  ــیرین ب ــیار ش ــا بس ــور ی ــرب، ش ــری، چ پرکال
ــس  ــواع فســت فود، چیپ ــز، ان ــژه گوشــت قرم وی
ــد. ــاب کنن ــر و نوشــابه اجتن و پفــک، شــیرینی ت

وی ادامــه داد: انــواع میــوه به ویــژه مــوز، خــوراک 
کلم پیــچ،  آب پــز،  ســیب زمینی  لوبیا ســبز، 
شــیر پاســتوریزه کم چــرب، ماهــی کم چــرب و 
کم نمــک، ســوپ گنــدم و جــو پــرک، چــای ســبز، 
ــی، خــوراک گوشــت مــرغ  گوجه فرنگــی، ماکارون
ــه  ــتند ک ــی هس ــه غذاهای ــام از جمل ــل خ و آجی
بایــد در رژیــم غذایــی راهپیمایــان قــرار بگیرنــد تــا 
انــرژی روزانــه آنــان را تأمیــن کند.ایــن متخصــص 
از زائریــن اربعیــن خواســت در حــد متعــارف 
کم چــرب  شــیرینی های  تلــخ،  شــکالت  از 
ــوردن  ــرده و از خ ــتفاده ک ــکوئیت اس ــر بیس نظی
نوشــیدنی های صنعتــی بــه ویــژه نوشــابه های 
گازدار و اســتعمال دخانیــات اجتنــاب کننــد؛ عالوه 
بــر ایــن خــوردن چــای ســیاه بــه دفعــات توصیــه 

نمی شــود.

،،
 ۱۰ تیــم ســه نفره بــه همــراه ۱۰ دســتگاه 
آمبوالنــس بنــز پیشــرفته اســپرینتر، یــک 
دستگاه خودرو ویژه ارتباطات، یک دستگاه 
یــک خــودرو  و  خــودرو  واحــد تعمیــرگاه 
پشــتیبان در مرز خســروی مســتقر شدند.

رئیس مرکز اورژانس اصفهان مطرح کرد: 

استفاده از تجهیزات پیشرفته اورژانس در مرز خسروی
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ــم؛  ــْيئا ففواله ــوُه َش ــول الّله)ص(: »اِذا َوَعْدُتُم ــاَل رس ق
بــه وعــده اى كــه بــه آن هــا داده ايــد وفــا کنیــد.«

قولــى کــه پــدر و مــادر بــه فرزندشــان مى دهنــد، بایــد 
حساب شــده باشــد. فرزنــد را اميــدوار بــه امــرى نكننــد 
كــه از توانايــى انجــام آن ناتواننــد. اگــر قــرار شــد فرزنــد 
را بــه خاطــر كار خوبــش، درس خواندنــش، نمــره آوردن، 
ــش و... ــش، آداب ــش، عبادت ــداری اش، نمازخواندن دين

تشــويق كنيــد. چيــزى بــه او وعــده بدهيــد كــه توانايــى 
عمــل بــه آن را داشــته باشــيد؛ زيــرا قــول دادن و عمــل 
نكــردن بــه آن بــه هــر دليــل كــه باشــد موجــب يــأس و 
نااميــدى فرزنــد و بدبينــى او بــه پــدر يــا مــادر مى شــود 
و ممكــن اســت در آينــده بــه ســخن و حــرف و قــول و 
وعــده آن هــا وقعــى ننهــد. پــس درســت ايــن اســت كه 
در هنــگام وعــده دادن بــه چيــزى، خريــدن وســيله اى، 
دادن جايــزه اى و يــا ... خردمندانــه تصميم گيــرى 

شــود و ســپس قــول و وعــده بــه فرزنــد داده شــود.
ــُز  ــا َتْعِج ــْد م ــد: »ال َتِع ــى)ع( مى فرماين ــرت عل حض
َعــْن الَوفــاِء؛ دربــاره چيــزى کــه از انجــام آن احســاس 
ناتوانــى مى كنــى وعــده مــده.« و »ال َتْضَمــْن مــا 
ــى  ــه تواناي ــزى ك ــه چي ــِه؛ و ب ــاِء ِب ــى الَوف ــِدُر َعل الَتْق

ــو.« ــن مش ــدارى ضام ــام آن را ن انج
 اصل نوزدهم:  توجه به حس عزت طلبى 

فرزند
 اوليــن و مهمتريــن نيــاز روحــى و روانــى هــر انســان 
عــزت و كرامــت نفــس اســت كــه امــرى فطرى اســت. 
پــدران و مــادران و مربيــان بايــد بــه گونــه اى با كــودكان 
ــال در  ــد متع ــه خداون ــن فطــرت ك ــه اي ــد ك ــار كنن رفت
ــه  ــد ب ــاء و فرزن وجــود انســان قــرار داده اســت را احي

عــزت نفــس دسترســى پيــدا كنــد.
و كرامــت  عــزت  بــه  را  فرزندانمــان  اينكــه  بــراى 
برســانيم، بايــد خــط عــزت را بيابيــم تــا از ايــن رهگــذر 
ــراى آن هــا تســهيل  ــه رشــد و كمــال را ب راه رســيدن ب
ــاس  ــب احس ــرى موج ــاز فط ــن ني ــاء اي ــم. ارض کنی
ــرد  ــت در ف ــا و احســاس لياق خوشــايندى از توانايى ه
مى شــود و زمينــه شــكوفايى اســتعدادها و رشــد 

ــى آورد. ــم م ــخصيت را فراه ش
و  احيــاء كرامــت  بــراى  پيامبــران  بعثــت  اصــل 
ــوث  ــران مبع ــت. پيامب ــوده اس ــان ها ب ــخصيت انس ش
شــدند تــا انســان با  كرامــت و كريــم بســازند و انســان 
كريــم و با كرامــت انســانى اســت كــه عزت نفــس دارد 

ــت. ــزان اس ــت  گري ــت و پس ــات زش و از صف
بــراى اينكــه كــودک بــه كرامــت و عــزت واقعــى برســد 
بايــد دســت او را گرفــت و در دســت خــدا قــرار داد، بايد 
ــره زد و گام اول در  ــه خــدا گ ــام وجــود او را ب دل و تم

ايــن امــر نمــاز اســت.
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بزرگتریــن  و  زیباتریــن  پرشــکوه ترین،  از  یکــی 
اجتماعــات تاریــخ بشــر رویــداد عظیــم اربعیــن اســت  
ــون عــده ای  کــه 12 روز دیگــر برگــزار می شــود و هم اکن
ــکن  ــاارزش و دشمن ش ــور ب ــن مان ــور در ای ــرای حض ب
در حــال فراهــم آوردن تــدارکات اســتقبال و پذیرایــی از 
ــا  ــر ســاالر شــهیدان و شــهدای کرب ــد مطه ــران مرق زائ

هســتند. 
ــور  ــر حض ــی ب ــا مبن ــر برآورده ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب
چنــد میلیونــی ایرانیــان دقیــق باشــد، تــا کمتــر از 
ــه دیگــر، نیمــی از جمعیــت کشــور به شــکل  یــک هفت
 مســتقیم و غیرمســتقیم بــا ایــن واقعــه بــزرگ مرتبــط 

می شوند. 
آنچــه در راهپیمایــی اربعیــن جلوه گــر و سرنوشت ســاز 
می نمایــد، بنیــان مردمــی آن در عــراق اســت کــه 
گویــی تمامــی شــیعیان ایــن کشــور را در فرآینــد 
بــه  حســین)ع(  حضــرت  زوار  بــه  خدمت رســانی 
ــان  ــه ایرانی ــد ک ــب می کن ــی ترغی ــت و هم گرای فعالی
عاشــق حســین نیــز بــه آن هــا پیوســته اند تــا در کنــار 
و همپــای شــیعیان و مؤمنیــن عــراق از زائــران پذیرایــی 
ــی و  ــت از نظــر جغرافیای ــی دو مل ــن همگرای ــد. ای کنن
ــق  ــادی و عش ــر اعتق ــت از نظ ــک مل ــه ی ــان ب تبدیلش
ــا  ــت و اتفاق ــمند اس ــیار ارزش ــا بس ــهیدان کرب ــه ش ب
دنیــا از همیــن یک دلــی و هم پایــی و هم صدایــی 
ــا  مســلمانان می ترســد و روی آن حســاس اســت؛ ام
بــه کــوری چشــم دشــمنان، اربعیــن ایرانــی و عراقــی و 
ــد  ــک ملتن ــا ی ــه این ه ــد؛ هم ــوری و ... نمی شناس س
ــتند و  ــتاده اند و می ایس ــای آن ایس ــه پ ــه ای ک ــا عقب ب

ــد. ــدای آن می کنن ــان را ف ــه چیزش هم
رویکــردی کــه در برگــزاری اربعین وجــود دارد و از جانب 
حرکــت عظیــم ایرانــی و عراقــی و افغانــی و پاکســتانی 
ــان اســت، می بایســت به شــکلی شایســته  و... در جری

تــداوم پیــدا کنــد.
ــد؛  ــاط دارن ــاس نش ــی احس ــب داران عراق ــون موک اکن
ــد  ــار خــود می بینن ــی آن هــا را در کن ــرادران ایران ــرا ب زی
ــه آداب و رســوم  ــی اســت ک ــر موکــب داران ایران ــا ب ام
بــه  را  زائــران  از  پذیرایــی  در  عراقی هــا  همدالنــه 
ــم  ــه، حج ــوان نمون ــد. به عن ــل کنن ــور منتق ــل کش داخ
کرانه هــای  از  حســینی  دلــدادگان  از  قابل توجهــی 
کشــمیر گرفتــه تــا بامیــان، از مرزهــای شــرقی کشــور 
عــازم کرباینــد؛ آن هــا معمــواًل مســیر بســیار طوالنــی ای 
ــد.  ــات برخوردارن ــل امکان ــد و از حداق ــی می کنن را ط
اگــر تــوان و انــرژی دســتگاه های رســمی صــرف 
تســهیل ایــن مــراوده شــده و موکب  هــای ایرانــی 
ــرای  ــرقی، ب ــای ش ــم در مرزه ــل ورودی مه ــه مداخ ب
ــیار  ــار بس ــد، آث ــورها بیاین ــر کش ــتقبال از زوار دیگ اس
گســترده ای بــرای جمهــوری اســامی و انســجام و 
مــودت شــیعی برجــای می گــذارد؛ عــاوه بــر آن، ایــن 
شــیوه و روش در محــات، شــهرها و روســتاها هســت 

ــود.  ــر ش ــد پررنگت ــه بای ک
ــران و آن  ــی ای ــای خروج ــد در مرزه ــن رون ــه ای البت
 بخشــی کــه شــهرهای مرزهــای غربــی و جنوب غربــی 
ــت،  ــاهده اس ــل مش ــدودی قاب ــد، تاح ــر می کن را درگی
به ویــژه اهالــی خونگــرم خوزســتان کــه از هفته هــا 
ــا جــان و  ــد و ب ــی بزرگ ان ــدارک ایــن میزبان قبــل در ت

ــد. ــدس می پردازن ــت مق ــن حرک ــه ای دل ب
آری، اربعیــن نمــاد مردمی ســازی فرهنــگ اســت، 
ــگ  ــت فرهن ــم و در جه ــرداری کنی ــاد الگوب ــن نم از ای
در کل مراســم های  و  بگیریــم  بهــره  آن  از  جامعــه 
نهضــت حســینی از تاســوعا و عاشــورا و اربعیــن و 

بدانیــم. قــدر  را  روضه خوانی هــا 

معارف
تابلویی که جاده والیت را

به تصویر می کشد
یــک نقــاش قهوه خانــه ای بــا بیــان اینکــه موضــوع تابلــوی 
جــاده والیــت ســفر و حرکــت امــام رضــا)ع( از مدینــه تــا 
مــرو اســت، گفــت: در ایــن تابلــو هشــت صحنــه از ایــن 
حرکــت و اتفاقاتــی کــه در ایــن ســفر بــرای امــام رضــا)ع( 

افتــاده، تصویرگــری شــده اســت.
ــوص  ــه ای، در خص ــاش قهوه خان ــدی، نق ــا حمی محمدرض
ــت،  ــت اس ــاده والی ــری ج ــه تصویرگ ــود ک ــد خ ــر جدی اث
اظهــار کــرد: موضــوع تابلــوی جــاده والیــت ســفر و حرکــت 
امــام رضــا)ع( از مدینــه تــا مــرو اســت.وی بــا اشــاره بــه 
ــن  ــراز کــرد: در ای ــو 2×۳ اســت، اب ــن تابل اینکــه ابعــاد ای
ــه در  ــی ک ــت و اتفاقات ــن حرک ــه از ای ــت صحن ــو هش تابل
ایــن ســفر بــرای امــام رضــا)ع( افتــاده، تصویرگــری شــده 
ــا بیــان اینکــه  اســت.حمیدی در ادامــه گفته هــای خــود ب
تصویرگــری ایــن اثــر بــه عهــده مــن بــوده اســت، اظهــار 
ــال  ــر در ح ــتان دیگ ــط دوس ــزی آن توس ــرد: رنگ آمی ک
انجــام اســت و بعــد از بــه اتمــام رســیدن آن، در ســال روز 
شــهادت امــام رضــا)ع( بــرای پرده خوانــی آمــاده خواهــد 
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــاش قهوه خان ــن نق بود.ای
نقاشــی قهوه خانــه ای  از ســبک  تابلــو  ایــن  طراحــی 
ــرح  ــن ط ــری ای ــرد: تصویرگ ــوان ک ــرده ام، عن ــتفاده ک اس
ــاه  ــل مهرم ــه از اوای ــد ک ــول انجامی ــه ط ــدود 2۵ روز ب ح
امســال شــروع شــد و تــا 2۵ مهرمــاه پایــان یافــت؛ 
دارد. قــرار  رنگ آمیــزی  در مرحلــه  اکنــون  اثــر  ایــن 

ــه  ــط ب ــه مرتب ــاری ک ــه اینکــه طراحــی آث ــا اشــاره ب وی ب
ائمــه معصومیــن)ع( اســت بــه انســان انگیــزه می دهــد، 
بیــان کــرد: انســان در خلــق اثــری کــه انگیــزه کافــی بــرای 
طراحــی آن دارد، نیــرو، انــرژی خــاص و قــوت قلــب 

ــت. ــد داش ــه  کار خواه ــرای ادام ــتری ب بیش
حمیــدی طراحــی بــه ســبک نقاشــی قهوه خانــه ای را 
ــو دانســت و  ــن تابل ــرد ای یکــی از ویژگی هــای منحصر به ف
عنــوان کــرد: طــراح بایــد بدانــد کــه کــدام صحنــه را اول کار 
کنــد تــا آن تابلــو و یــا پــرده بــرای مخاطــب جــذاب باشــد؛ 
ــارت  ــدر مه ــد آنق ــاش بای ــز نق ــزی نی ــه رنگ آمی در مرحل
ــم اســتفاده  ــا از رنگ هــای خــوب و مای داشــته باشــد ت

کنــد تــا چشــم مخاطــب اذیــت نشــود.
مؤسســه  کــرد:  بیــان  قهوه خانــه ای  نقــاش  ایــن 
رضــوی  قــدس  آســتان  هنــری  آفرینش هــای 
تابلــو  از جملــه  مــن  دیگــر  تابلوهــای  بــا مشــاهده 
امــام رضــا)ع(« و »دعــای  »سســله الذهب«،»مناظره 
بــاران حضــرت«، پیشــنهاد دادنــد کــه همــه ایــن تابلوهــا 
ــا امــام رضــا)ع( اســت را در یــک تابلــو بــه  کــه مرتبــط ب

درآورم. تصویــر 

گردشگری
کوچه مازاری های یزد

مــازاری از پیشــه های قدیمــی اســتان یــزد بــه 
شــمار مــی رود کــه قدمتــی بیــش از 700 ســال دارد؛ 
امــا هنــوز رنــگ فراموشــی بــه خــود نگرفتــه و کوچــه 
مازاری هــای یــزد هنــوز رنــگ و بــوی حنــا و ادویــه 
دارد و ایــن پیشــه قدیمــی پــس از 700 ســال، 
هنــوز هــم راســته ای از خیابانــی در یــزد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. کوچــه مازاری هــای یــزد 
بــرای همــه مــردم ایــن دیــار نامــی آشناســت. گرچه 
ممکــن اســت بســیاری از مــردم خــارج از اســتان، 
حتــی معنــای کلمــه مــازاری و نــوع کار ایــن پیشــه 
را نداننــد؛ امــا آن هــا کــه ســفری بــه یــزد داشــته اند، 
در پرس و جوهــای خــود بــرای خریــد ســوغات یــزد، 

ــنیده اند. ــازاری را ش ــه م ــام کوچ ــا ن حتم
مازاری هــا در گذشــته های نــه چنــدان دور و در 
ــژه  ــیاری به وی ــرب بس ــر ارج و ق ــه اخی ــه ده دو س
مادربزرگ هــا  نــزد  و  ســنتی  خانه هــای  در 
ــا قــرص  ــر و پ داشــتند. مادربزرگ هــا، مشــتریان پ

بوده انــد. یــزد  مازاری هــای 
برخــی  حتــی  و  زمــان  آن  مادربزرگ هــای 
ــای  ــا و خیابان ه ــن دوره، کوچه ه ــای ای مادربزرگ ه
بســیاری را طــی می کردنــد تــا بــه گــذر مازاری هــا در 
خیابــان کاشــانی برســند و حنــا و ادویــه و مخصوصــا 
ــه  ــا تهی ــه مازاری ه ــود را از کوچ ــاز خ ــای مورد نی حن

کننــد.
کوچــه مــازاری یــزد هنــوز هــم حــال و هــوای قدیــم 
مــازاری  واحدهــای  از  بســیاری  و گرچــه  دارد  را 
آن تعطیــل شــده؛ امــا همیــن تعــداد موجــود، 
توانســته اند نــام مــازاری را بــه خوبــی حفــظ کننــد.

دارالسلم شیراز؛ سومین قبرستان 
قدیمی جهان اسالم

ــه دارالســام  قبرســتان دارالســلم شــیراز معــروف ب
ــان اســت  ــن آرامســتان های جه ــی از قدیمی تری یک
کــه نخســتین قبــری کــه در آن قــرار گرفتــه به ســال 
ــاز  ــات پیامبراکــرم)ص( ب 2۴ هجــری در زمــان حی

می گــردد.
بــه  دارالســلم شــیراز کــه معــروف   قبرســتان 
ــن  ــی از قدیمی تری ــوان یک ــت، به عن ــام اس دارالس
ایــن  مــی رود.  به شــمار  جهــان  آرامســتان های 
ــوار ســیبویه  ــه بل ــن در میان ــرار گرفت ــا ق قبرســتان ب
اکنــون در وســط شــهر شــیراز واقــع شــده و محــل 
دفــن بســیاری از بــزرگان، عرفــا، علمــا، محققــان و 
تأثیرگــذاران فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی شــیراز و 

ــت. ــارس اس ــتان ف اس
ــه در  ــری ک ــار موجــود نخســتین قب ــر اســاس آم ب
دارالســلم شــیراز قــرار گرفتــه بــه ســال 2۴ هجــری 
در زمــان حیــات پیامبــر اکــرم)ص( بــاز می گــردد و 
ایــن قبرســتان جــزء ســه قبرســتان  قدیمــی جهــان 
محســوب می شــود؛ حتــی برخــی بــر ایــن معتقدنــد 
کــه ســابقه ایــن مــکان بــه قبــل از اســام می رســد. 
مقبره هــای قدیمــی بــا خط هــای ممتــاز رقــاع، 
کوفــی، بنایــی، ثلــث، نســخ و نســتعلیق کنــده کاری 
ــزار  ــه و اب ــانه، آین ــی، ش ــری از قیچ ــده و تصاوی ش
شــغل های در گــور خفتــگان بــر ایــن ســنگ ها 
حــک شــده  اســت. مقبــره ای بــا رنــگ ســبز در ایــن 
ــه  ــروف ب ــه مع ــورد ک ــم می خ ــه چش ــتان ب گورس

ــت. ــان اس ــام زم ــرباز ام ــره س مقب
ــرداد 1۳۴2  ــام 16 خ ــهدای قی ــا و ش ــی از علم برخ
مــردم شــیراز نیــز در ایــن آرامســتان دفــن شــده اند. 
ــادات  ــرش، از س ــی هللا و پس ــاه داعی ال ــگاه ش آرام
حســینی کــه نسبتشــان بــا 19 پشــت بــه زیــد بــن 
ــگاه محمــود  ــن حســین )ع( می رســد، آرام ــی ب عل
دهــدار ریاضــی دان اوایــل قــرن نهــم هجــری، 
آرامــگاه ابوســائب، مشــهور بــه شــهره النبی و مقبــره 
ــن  ــه در ای ــل قاجاری ــارس در اوای ــیر از وزرای ف مش

ــرار دارد. محــل ق

غارنوردی حلقه گمشده 
صنعت گردشگری یزد

در حالــی کــه از ســال 91 تــا کنــون بیــش از ۵0 غــار 
زیبــا در اســتان یــزد کشــف شــده غارنــوردی هنــوز 
جایــگاه خــود را در صنعــت گردشــگری کشــور پیــدا 

نکــرده اســت.
ــت: از  ــزد گف ــتان ی ــی اس ــروه غارشناس ــو کارگ عض
ســال 91 بیــش از ۵0 غــار عمــودی و افقی در اســتان 
ــس  ــا از جن ــتر آن ه ــه بیش ــده  ک ــف ش ــزد کش ی

ــتند.  ــی هس ــی و نمک آهک
انتظــاری افــزود: غارهــا دارای طبیعتــی بســیار زیبــا 
هســتند و بــه همیــن دلیــل همــواره یکــی از مراکــز 
جلــب گردشــگران و غارنــوردان محســوب می شــوند.

ــر  ــای ه ــت: غاره ــوردی گف ــی غارن ــم مل ــو تی عض
منطقــه در اســتان یــک میــراث گرانبهــای ملــی 
ــال  ــزار س ــزاران ه ــه ه ــا ب ــن غاره ــر ای ــت و عم اس

می رســد.
ــتان  ــن اس ــای که ــزود: در کوه ه ــتی اف ــیخ راس ش
یــزد غارهــای جالــب و دیدنــی متعــددی وجــود دارد.

ــه،  غــار نباتــی ندوشــن، غــار  وی غــار چــک،  هامان
اشــکفت،  غــار چهــار تاقــی،  ســرخون و  دره زنجیــر 

ــرد.  ــام ب ــزد ن ــه غار هــای اســتان ی را از جمل
شــیخ راســتی افــزود: طبیعــت بســیار زیبــای غارهــا 
می شــود. جــذب گردشــگران  موجــب  همــواره 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــناس محی کارش
غارهــا از حساســترین، بکرتریــن و شــکننده ترین 
زیســتگاه ها هســتند، گفــت: حفاری هــا، انفجــار 
و  غــار  دیــوار  روی  یــادگاری  نوشــتن  معــادن، 
شکســتن تزئینــات آهکــی از جملــه عواملــی اســت 
کــه  ســامت و پایــداری غــار را بــه خطــر می انــدازد. 
بازدید کننــدگان  ســهل انگاری  افــزود:  شمســایی 
ــی  ــه ویران ــت را ب ــاب طبیع ــگفتی های کمی ــن ش ای
کشــانده اســت. وی گفــت: گردشــگران بایــد در 
حفــظ غارهــا بکوشــند و از آســیب رســاندن بــه 
ــط  ــاختن محی ــوده س ــار  و آل ــای درون غ پدیده ه

ــد. ــودداری کنن ــا خ ــل آن ه داخ

ــه  ــه جامع ــه مبتاب ــی ک ــات مهم ــی از موضوع یک
ــه آن واجــب و ضــروری اســت  اســت و توجــه ب
ــه همیــن منظــور بخشــی از  حق النــاس اســت، ب
درس هــای اخــاق آیــت هللا العظمــی مظاهــری در 

ــویم: ــادآور می ش ــوع را ی ــن موض ای
بسم هللا الّرحمن الّرحیم

الحمدللــه رّب العالمیــن و الصــاة و الّســام علــی 
ــد  ــم محّم ــه، ابوالقاس ــرف بریت ــه أش ــر خلق خی
صلــی هللا علیــه و علــی آلــه الطّیبیــن الطاهریــن و 
َعلــی جمیــع االنبیــاء َو الُمرَســلین ســّیما بقیــة هللا 
فــی األرضیــن و َلعنــة هللا َعلــی اعدائهــم أجمعین.

ــم  ــی مه ــر خیل ــک ام ــه ی ــید ب ــا رس ــث م  بح
از  مهم تــر  بتــوان گفــت  شــاید  اســام  و  در 
همــۀ امــور در اســام اســت و آن حّق النــاس 
ــران  ــق دیگ ــات ح ــد مراع ــا بای ــه م ــت. اینک اس
را داشــته باشــیم، اگــر حّق النــاس بــر ذّمــۀ 
ماســت، بدانیــم کــه رســتگار شــدن مــا کار 
همــه  حّق النــاس  ایــن  از  اســت.  مشــکلی 
حتــی  می نالیده ا نــد.  همــه  و  می ترســیده اند 
ــّلم«  ــر اکرم»صلی هللا علیه وآله وس ــخص پیغمب ش

امیرالمؤمنین»ســام هللا علیه«. و 
راوی جنــاب ابــوذر اســت و می گویــد شــبی رفتــم 
ــّلم«،  ــر اکرم»صلی هللا علیه وآله وس ــت پیغمب خدم
ایشــان نگــران بودنــد و بــا مــن خیلــی گــرم 
ــت،  ــوب نیس ــان خ ــال ایش ــدم ح ــد. دی نگرفتن

ــل از  ــردا قب  از خدمــت ایشــان مرخــص شــدم. ف
ــر اکرم»صلی هللا علیه وآله وســّلم«  ــح، پیغمب نمازصب
ــا  ــب ب ــر دیش ــد: اگ ــد و فرمودن ــال بودن خوش ح
ــه  ــرای اینک ــودم. ب ــت ب ــم، ناراح ــرم نگرفت ــو گ ت
ــه  ــود و ب ــن ب ــش م ــال پی ــار از بیت الم ــار دین چه
صاحبــش نرســانده بــودم و می ترســیدم بمیــرم و 

ایــن چهــار دینــار بــر ذّمــۀ مــن باشــد.

بــاز دربــارۀ پیغمبــر اکــرم »صلی هللا علیه وآله وســّلم« 
روایــت داریــم کــه هنــگام رحلــت چشــم ها را 
ــد و  ــاز کردن ــم ها را ب ــد، چش ــته بودن ــم گذاش بره
فرمودنــد: عایشــه! هفــت دینــار از بیت المــال 
ــاره  ــان. دوب ــی برس ــه عل ــاور و ب ــت، بی ــزد توس ن
و  گذاشــتند  برهــم  را  مبــارک  چشــم های 

حــال آقــا بــد بــود، دوبــاره چشــم ها را بــاز 
ــرار  ــان تک ــت ایش ــه درخواس ــه مرتب ــد و س کردن
ــل  ــار را آورد و تحوی ــت دین ــه هف ــا عایش ــد ت ش
ــم  ــان ه ــام هللا علیه« داد و ایش امیرالمؤمنین»س

آن هفــت درهــم را بــه اهلــش رســانید.
وقــت  در  علی»ســام هللا علیه«  امیرالمؤمنیــن 
ــان  ــل انس ــه عق ــد ک ــی دارن ــان جمات حکومتش
می شــود.  حیــران  جمــات  آن  شــنیدن  بــا 
به خصــوص ایشــان بســیار مواظــب حق النــاس و 
مــال مــردم بودنــد؛ چنانکــه بــه استاندارهایشــان 
َبْیــنَ   َقاِرُبــوا  َو  َأْقاََمکُــْم  ــوا  می نویســند: »َأِدقُّ
ــُدوا  ــْم َو اْقِص ــی ُفُضوَلکُ ــوا َعنِّ ــُطورِکُمْ  َو اْحِذُف ُس
ــَواَل  ــِإنَّ َأْم ــاَر َف ــْم َو الِْکَْث اکُ ــی َو ِإیَّ ــَد اْلَمَعانِ َقْص

اْلُمْســِلِمیَن الَ َتْحَتِمــُل الِْْضــَراَر«
کــه  وقتــی  در  مــن  اســتاندار  می فرماینــد: 
و  کــن  ریــز  را  قلمــت  می نویســی،  نامــه 
ــداز.  ــه نین ــطرها فاصل ــن س ــس. بی ــت ننوی درش
قلم فرســایی برایــم نکــن و جــان کام را بنویــس! 
ــرای اینکــه اگــر قلــم درشــت باشــد، اگــر بیــن  ب
ســطرها فاصلــه باشــد، اگــر جــان کام را ننویســی 
و قلم فرســایی کنــی، کاغــذ بیشــتری مصــرف 
می شــود و امــوال مســلمان ها تحمــل چنیــن 
ــاس  ــرای حق الن ــا ب ــر م ــدارد. اگ ــی را ن ضررهای
هیــچ چیــزی نداشــتیم،  جــز همیــن جملــۀ 
اســتاندارها،  بــه  امیرالمؤمنین»ســام هللا علیه«  

ــم. ــاس را بکنی ــات حق الن ــه مراع ــود ک ــس ب ب
امیرالمؤمنین»ســام هللا علیه« در حالــی کــه همــه 
ــر  ــه مظه ــد ک ــیعه می  دانن ــّنی و ش ــد، س می دانن
رحمــت خداســت،  امــا راجــع بــه حق النــاس 
ــو  ــوام م ــول ع ــه ق ــد، ب ــخت  گرفته ان ــی س خیل
ماســت  کشــیده اند. حتــی ســخت گیری  از  را 
ــل شــده اســت  ــه نق ــا حــدی اســت ک ایشــان ت
آن حضــرت در وقتــى کــه بــر دوســوم جهــان 
یــک  کــه  فهمیدنــد  می کردنــد،  حکومــت 
ــزد دخترشــان حضــرت  ــال ن ــد از بیت الم گردن بن
زینب»ســام هللا علیها« اســت، ناراحــت شــدند 
و ابن ابی رافــع را کــه مســئول بیت المــال بــود 
ــد؟  ــه ش ــد چ ــد: آن گردن بن ــتند و فرمودن خواس
ــه  ــرد ک ــد ک ــت و تأکی ــه را گف ــع قضی ابن ابی راف
دختــر ایشــان، بــرای روز عیــد، گردن بنــد را عاریــه 
مضمونــه گرفتــه تــا پــس از اســتفاده، برگردانــد و 
ــود شــد،  ــا مفق ــه آن وارد شــد ی اگــر خســارتی ب

ــد.   ــران کن جب

ــد را از  ــام هللا علیه«  اول گردن بن امیرالمؤمنین»س
ــد چــرا چنیــن  ــد و بعــد فرمودن دخترشــان گرفتن
کــردى؟! آیــا همــۀ زنــان چنیــن امکانــی را دارند؟ 
تــو نبایــد از بیت المــال اســتفاده کنــى، ولــو عاریــه 

مضمونــه باشــد.
زینــب »ســام هللا علیها« کــه یــک فرد عادی نیســت؛ 
امام چهــارم، حضــرت زین العابدین»ســام هللا علیه«  
زینب»ســام هللا علیها« می گوینــد:  بــه حضــرت 
َمــٍة َفِهَمــٌة َغْیــُر  ــِه َعالَِمــٌة َغْیــُر ُمَعلَّ »أَْنــِت ِبَحْمــِد اللَّ
ــام  ــد از ام ــری بع ــب  کب ــدرت زین ــة« ]۵[؛ ق َم ُمَفهَّ

ــت.  ــام هللا علیه« اس حسین»س
ــا  ــه این ه ــرای تشــیع اســت. هم ــه ب ــت ُمبقی عل
ــه و  را امیرالمؤمنین»ســام هللا علیه« چندیــن مرتب
ــرای زینــب گفتــه اســت  ــه دم مــرگ ب مــن جمل
ــب را خواســت و  ــا زین ــب را می شناســد. ام و زین
ــه او تشــر رفــت و فرمــود: دختــر فاطمــه! چــرا  ب
ــه  ــو ب ــی، ول ــتفاده کن ــال اس ــد از بیت الم ــو بای ت

ــه؟    ــه مضمون صــورت عاری

 درس اخالق آیت هللا العظمی مظاهری

حقالنّاس

،،
در  امیرالمؤمنین»ســام هللا علیه« 
حالــی کــه همــه می داننــد، ســنّی و 
شــیعه می  داننــد کــه مظهــر رحمــت 
ــه حق النــاس  خداســت،  امــا راجــع ب
خیلــی ســخت  گرفته انــد، بــه قــول 
عــوام مــو را از ماســت  کشــیده اند. 
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ســرهنگ محمدرضــا پــرواز در گفت وگــو بــا خبرنگار تســنیم در 
کرمــان، بــا اشــاره بــه راهپیمایــی و همایــش عظیــم عاشــقان 
حســینی در آســتانه اربعیــن اظهــار داشــت: کلیــد طایــی ایــن 
ــش از 20  ــور بی ــا حض ــال 9۳ زده و ب ــی از س ــش جهان همای
ــدای  ــه از ابت ــه اینک ــا اشــاره ب ــاز شــد. وی ب ــر آغ ــون نف میلی
ــره گذرنامــه در اســتان  ــون بیــش از ۵0 هــزار فق امســال تا کن
کرمــان صــادر شــده اســت، گفــت: صــدور گذرنامــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته 217 درصــد رشــد داشــته اســت. 
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــد  ــور روادی ــر در کش ــزار نف ــش از 7۵0 ه ــون بی ــا کن ــه ت اینک
ــن  ــد ای ــش از 1۵ درص ــرد: بی ــح ک ــد، تصری ــت کرده ان دریاف
تعــداد، یعنــی بیــش از ۴۳ هــزار نفــر در اســتان کرمــان روادیــد 
ــه  ــداد ب ــن تع ــود ای ــی می ش ــه پیش بین ــد ک ــت کرده ان دریاف

ــه  ــا اشــاره ب ــن برســد. وی ب ــا اربعی ــر ت بیــش از ۵0 هــزار نف
وجــود چهــار مــرز مهــران، خســروی، چزابــه و شــلمچه بــرای 
ــه  ــرز شــلمچه و چزاب ــام گفــت: دو م ــن ای ــران در ای ــردد زائ ت
بــرای زائرانــی کــه از اســتان کرمــان روادیــد دریافــت کرده انــد، 
در نظــر گرفتــه شــده و ورود و خــروج زائــران کرمانــی تنهــا از 
ایــن دو مــرز مجــاز اســت. پــرواز بــا بیــان اینکــه ظــرف 2۴ تــا 
۴8 ســاعت گذرنامــه صــادر و تحویــل پســت می شــود، افــزود: 
بــرای دریافــت گذرنامــه ارائــه اصــل مــدارک شناســایی، کارت 
هوشــمند پایــان خدمــت، یــک قطعــه عکــس شــش در چهــار 
ــغ تعیین  شــده و  ــا روشــن، پرداخــت مبال ــه ســفید ی ــا زمین ب
ــال و  ــر 18 س ــراد زی ــرای اف ــری ب ــه محض ــه رضایت نام ارائ
بانــوان متأهــل از جملــه مدارکــی اســت کــه متقاضیــان بــرای 

دریافــت گذرنامــه بایــد بــه همــراه داشــته باشــند.
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ــت:  ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــور قرآن سرپرســت اداره ام
مرکــز آمــوزش تخصصــی قــرآن کریــم بصائــر در ایــن اســتان 

راه انــدازی شــد.
ــور  ــن تقی پ ــهرکرد، محس ــن از ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
صبــح روز پنج شــنبه در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: 
مرکــز آمــوزش تخصصــی قــرآن کریــم بصائــر زیــر نظــر مکتب 
ــت  ــه دوم ســال جــاری فعالی ــدای نیم ــرآن شــهرکرد از ابت ق

خــود را آغــاز کــرد.
وی افــزود: ایــن مرکــز آموزشــی بــا مدیریــت »اســدهللا 
ــی کشــور و اســتاد دانشــگاه  مجــدزاده« از پیشکســوتان قرآن
ــی از  ــارف قرآن ــوم و مع ــته های عل ــه در رش ــود ک اداره می ش

ــی آورد. ــل م ــه عم ــام ب ــدان ثبت ن عاقمن
ــان  ــاری بی ــال و بختی ــی چهارمح ــور قرآن ــت اداره ام سرپرس
کــرد: رشــته های آموزشــی ایــن مرکــز شــامل روخوانــی، 
ــظ،  ــن، حف ــوت و لح ــطح 1 و 2، ص ــد س ــی، تجوی روان خوان
ــه عمــل  ــام ب ــدان ثبت ن ــم و تفســیر از عاقمن ــه، مفاهی ترجم

می آوریــم.
تقی پــور خاطرنشــان کــرد: ســعی مــا بــر آن اســت تــا بتوانیــم 
ــای واقعــی کلمــه در زندگــی مــردم جامعــه  ــه معن قــرآن را ب
وارد کنیــم؛ بــه همیــن منظــور رشــته های قرآن درمانــی و 
ــه،  ــدگاه نهج الباغ ــرآن از دی ــا ق ــنایی ب ــامی، آش ــب اس ط
ــان قــرآن، مشــاوره و راهنمایــی  ــی، زب احــکام شــرعی و قرآن
ــای  ــز در برنامه ه ــم را نی ــرآن کری ــم ق ــت معل ــی و تربی قرآن

خــود گنجانده ایــم.

زائرانکرمانیتنهاازدومرزشلمچهوچزابه
مجازبهترددهستند

سرپرست اداره امور قرآنی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

راهاندازیمرکزآموزشتخصصیقرآنکریم

کویر سه قلعه
کویــر ســه قلعه یکــی از منحصر به فردتریــن کویرهــای شــرق 
کشــور اســت کــه بــا ورود ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 
ــیار  ــات بس ــال از امکان ــردی امس ــای بوم گ ــاد اقامتگاه ه و ایج

ــت. ــده اس ــوردار ش ــز برخ ــی نی خوب
خراســان جنوبــی جاذبه هــای گردشــگری متنــوع و بســیاری 
ــن  ــن و بهتری ــی از مهم تری ــی یک ــان جنوب ــر در خراس دارد و کوی
ــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  ــد ب قابلیت هایــی اســت کــه می توان

ــی کمــک شــایانی داشــته باشــد. و فعــال کــردن جوامــع محل
کویــر ســه قلعه یکــی از منحصر به فردتریــن کویرهــای شــرق 
کشــور اســت کــه بــا ورود ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 
ــیار  ــات بس ــال از امکان ــردی امس ــای بوم گ ــاد اقامتگاه ه و ایج

ــت. ــوردار اس ــز برخ ــی نی خوب
ایــن منطقــه در ۳7 کیلومتــری مرکــز بخــش ســه قلعه شهرســتان 
ســرایان واقــع شــده و بــه عنــوان نقطــه ای مناســب و مرجــع در 

کشــور شــناخته شــده اســت.
ــال  ــر از 2۵ روز در س ــه در کمت ــن منطق ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــدر آن در بعضــی  ــری و پرســتاره اســت و حدق دارای آســمانی اب
ــاط  ــن نق ــی از تاریک تری ــد، یک ــز می رس ــه 7.2 نی ــب ها ب از ش

ــی رود. ــه شــمار م ــه ب ــن و خاورمیان ســیاره زمی
ــان  ــیر جری ــه در مس ــت ک ــه ای اس ــه قلعه به گون ــای س جغرافی
ــر  ــدود صف ــاز و ح ــد ب ــق دی ــدارد و اف ــرار ن ــی ق ــار محل گرد و غب
درجــه در محــل رصــدگاه، امنیــت بــاالی منطقــه، دارا بــودن 
ــه  ــای ماس ــامل تپه ه ــتثنایی ش ــا و اس ــری زیب ــای کوی جاذبه ه
ــاف  ــا ص ــی کام ــک، دق)زمین ــه نم ــور(، دریاچ ــه ماه روان)تپ
ــن  ــت( ای ــی نیس ــش گیاه ــه پوش ــه دارای هیچ گون ــفت ک و س
ــه  ــر در منطق ــی و منحص ــه  ای دیدن ــوان جاذب ــه عن ــه را ب منطق

معرفــی می کنــد.
ــدد تاریخــی در شــهر ســه قلعه  ــار متع ــود آث ــن وج ــر ای ــاوه ب ع
و همچنیــن بیابان هــای اطــراف ســه قلعه کــه عمدتــا ربــاط 
و کاروانســرا اســت، روســتاهای ییاقــی شــمال شهرســتان، 
و همچنیــن  مــوزه  تاریخــی شــهر ســرایان،  آثــار  مجموعــه 
پتانســیل های صنایــع دســتی شهرســتان بــر قابلیــت کویــر 
ــوردی  ــاده روی و کویرن ــزوده و همه ســاله تورهــای پی ســه قلعه اف

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــه از اس ــن نقط ــد ای ــه مقص ب

#دیدنی_ها

بــر اســاس روایــات گروهــی از فرشــتگان، 
دو تــن از پیامبــران الهــی و جمعــی از 
مؤمنــان خالــص همــواره در کنــار حضــرت 
مهــدی)ع( هســتند کــه از آن هــا تعبیــر بــه 
ــا  ــب« و ی ــاد«، »رجال الغی ــدال«، »اوت »اب

»رجال المهــدی« شــده اســت.
بــر اســاس برخــی روایــات، گروهــی از 
فرشــتگان الهــی، دو تــن از پیامبــران الهــی 
و جمعــی از مؤمنــان خالــص، همــواره 
در کنــار حضــرت مهــدی)ع( هســتند و 
ــد  ــا نمی گذارن ــه ای آن حضــرت را تنه لحظ
بــه  تعبیــر  آن هــا  از  اوقــات  و گاهــی 
ــا  ــب« و ی ــاد«، »رجال الغی ــدال«، »اوت »اب

لمهدی)ع(«می شــود. »رجال ا

ــان  ــق رفیقش ــه توفی ــی ک ــان خالص مؤمن
ــدی)ع(  ــرت مه ــت حض ــده و در خدم ش
هســتند، ســر از پــا نمی شناســند؛ هماننــد 
خــود حضــرت بــه صــورت مخفــی در بیــن 
مــردم زندگــی می کننــد، زن و فرزنــد 
داشــته و رفتــاری عــادی و معمولــی دارند؛ 
ــز در  ــی نی ــه ادعای ــه هیچ گون ــن آنک ضم
ایــن خصــوص ندارنــد، مگــر آنکــه حضرت 
ــان را  ــا خودش ــد ی ــازه ده ــا اج ــه آن ه ب
معرفــی کــرده و یــا از طــرف ایشــان پیــام 

ــد. ــاغ کنن خاصــی را اب
ــب  ــاه رج ــه م ــوص نیم ــای مخص در دع
منقــول از امــام صــادق)ع( بعــد از صلــوات 
بــر محمــد و آل محّمــد صّلــی الّلــه علیــه 

و الــه، بــر اوصیــاء، ســعداء، شــهدا و ائمــه 
ــتاده،  ــوات فرس ــام صل ــدی علیهم الّس ه
ــّل  ــم ص ــم: »الّله ــن می گویی ــگاه چنی آن
علــی األبــدال و األوتــاد و الّســّیاح و العّبــاد 
ــد و  ــل الّج ــاد و اه ــن و الّزه و المخلصی
االجتهــاد...؛ خدایا!بــر ابــدال و اوتــاد و 
ســیاحین و بنــدگان شایســته و مخلصیــن 
و زاهــدان و اهــل کوشــش و اجتهــاد درود 

ــت.« فرس
مصبــاح  کتــاب  در  کفعمــی  مرحــوم 
ــا  ــمت دع ــن قس ــه ای ــی ب ــش وقت خوی
اوتــاد  و  ابــدال  می رســد، در خصــوص 
ــز از  ــن هرگ ــا زمی ــد: همان ــن می گوی چنی
ــر  ــار نف ــود و چه ــی نمی ش ــب« خال »قط

از »اوتــاد«، چهــل نفــر از »ابــدال«، هفتــاد 
نفــر از »نجبــاء« و ســیصد و شــصت نفــر 
زمیــن  روی  بــر  همــواره  »صلحــاء«  از 

ــتند. هس
حضــرت  امــکان،  عالــم  قطــب  اّمــا 
ــر از  ــز کمت ــاد نی ــت و اوت ــدی)ع( اس مه
ــد  ــا همانن ــرا دنی ــار نفــر نمی شــوند، زی چه
خیمــه اســت کــه حضــرت مهــدی)ع( 
ــار نفــر  ــد ســتون خیمــه اســت و چه مانن
ــه  ــن خیم ــد ریســمان های ای ــاد همانن اوت
هســتند و البتــه گاهــی اوقــات اوتــاد 
بیشــتر از چهــار نفــر می شــوند، همان طــور 
ــاء  ــر و نجب ــل نف ــدال بیشــتر از چه ــه اب ک
بیشــتر از هفتــاد نفــر و صالحیــن بیشــتر 
ــد  ــد ش ــر خواهن ــصت نف ــیصد و ش از س
و ظاهــر آن اســت کــه حضــرت خضــر 

اوتــاد  جــزء  علیهما الّســام  الیــاس  و 
هســتند کــه هــردو بزرگــوار در خدمــت 
ــتند. ــان)ع( هس ــام زم ــی ام ــب یعن قط

 امــام صــادق)ع( فرمودنــد: بــرای قائم)ع( 
دو غیبــت اســت؛ یکــی صغــری و دیگــری 
ــری جــز شــیعیان  ــت صغ ــری. در غیب کب
ــر  ــرت خب ــای آن حض ــوص او از ج مخص
ندارنــد و در غیبــت کبــری بــه غیــر از 
دوســتان مخصــوص آن حضــرت از مــکان 

ــد. ــر ندارن ایشــان خب
حضــرت  قــول  از  اســت  ابوبصیــر  از 
ــر  ــن ام ــود: صاحــب ای ــه فرم ــر)ع( ک باق
را چــاره ای از کناره گیــری نیســت و در 
ــی دارای نیرویــی  ایــن کناره گیــری و پنهان
اســت و ســی نفــر را دلتنگــی نخواهــد بــود 

ــت. ــی اس ــگاه خوب ــه جای و طیب

رجالالمهدی)عج(چهکسانیهستند؟

فرقــان  ســوره   ۳1 شــریفه  آیــه  ذیــل  نــور  تفســیر  در 
همیشــه  حق گویــى،  و  حق خواهــى  نــداى  می خوانیــم: 
ــان  ــوره فرق ــریفه  ۳1 س ــه ش ــت. در آی ــته اس ــف داش مخال
ِمــَن  ا  َعــُدوًّ َنِبــیٍّ  لِــکُلِّ  َجَعْلَنــا  لِــَک  »َوکََذٰ می خوانیــم: 
ــا  ــن م ــًرا؛ و همچنی ــا َوَنِصی ــَک َهاِدًی ــٰى ِبَربِّ ــَن َوکََف اْلُمْجرِِمی
ــش(  ــس بدکاران)اّمت ــمنی از جن ــری دش ــر پیغمب ــرای ه ب
ــرت و  ــت و نص ــرای هدای ــو ب ــدای ت ــا خ ــم و تنه ــرار دادی ق
یــاری تــو کفایــت اســت.« تفســیر نــور: 1. تضــاد میــان حــق و 
باطــل، در مــدار اراده الهــى اســت. »کَذلـِـَک َجَعْلنــا« 2. نــداى 
ــت.  ــته اس ــف داش ــه مخال ــى، همیش ــى و حق گوی حق خواه
ا« ۳. بــا توّجــه بــه مشــکات دیگــران، خــود  »لِــکُلِّ َنِبــیٍّ َعــُدوًّ
ــاه  ــه  گن ــدا ب ــان ابت « ۴. انس ــیٍّ ــکُلِّ َنِب ــد. »لِ ــلى دهی را تس
ا  ــُدوًّ ــود. »َع ــا مى ش ــمن انبی ــم دش ــود و کم ک ــوده مى ش آل

ــدا  ــاه، از مســیر حــق ج ــا گن ــَن« ۵. انســان ب ــَن اْلُمْجرِِمی ِم
ــاى  ــه معن ــرم« ب ــه  »ج ــَن« )کلم ــَن اْلُمْجرِِمی ــود. »ِم مى ش
ــان  ــا، انس ــختى ها و مخالفت ه ــت.( 6. س ــدن اس ــدا ش ج
ــروزى  ــا راه پی ــَک« 7. تنه ــا- ِبَربِّ ــد. »َجَعْلن ــت مى کن را تربی
ــت.  ــى اس ــرت اله ــت و نص ــه هدای ــک ب ــمن، تمس ــر دش ب
ــر  ــن، ب ــر مخالفی ــرًا« 8. در براب ــًا َو َنِصی ــَک هاِدی ــى  ِبَربِّ »کَف
خــدا تــوکل کنیــم. »کَفــى  ِبَربِّــَک هاِدیــًا َو َنِصیرًا« 9. پــروردگار 
بــراى حمایــت و هدایــت کافــى اســت، دلبســتن بــه دیگــران 
ــَک  هاِدیــًا« 10. انبیــا نیــز بــه هدایــت الهــى  چــرا؟ »کَفــى  ِبَربِّ
نیازمندنــد. »کَفــى  ِبَربِّــکَ  هاِدیــًا« 11. انســان در درگیرى هــاى 
حــق و باطــل، بــه دو چیــز نیــاز دارد: یکــى هدایــت و دیگــرى 
ــئون  ــرت از ش ــت و نص ــرًا« 12. هدای ــًا َو َنِصی ــدرت. »هاِدی ق

ــرًا« ــًا َو َنِصی ــت. »ِبَربِّکَ هاِدی ــد اس ــت خداون ربوبّی

معــاون امنیتــی انتظامــی وزیــر کشــور گفــت: بــه هیــچ وجــه 
ــه، شــلمچه و خســروی  ــران، چزاب ــه مه در مرزهــای چهارگان
ویــزا بــرای زوار صــادر نمی شــود و زائــران در شــهرهای خــود 

بــرای دریافــت ویــزا اقــدام کننــد.
حســین ذوالفقــاری در حاشــیه بازدیــد از پایانــه مــرزی 
مهــران بــا اشــاره بــه فعالیت هــای انجام شــده در ایــن 
ــبت  ــی نس ــات خوب ــبختانه اقدام ــت: خوش ــار داش ــرز اظه م
بــه ســال های گذشــته در مــرز مهــران انجــام شــد کــه ایــن 

ــه دارد. ــد ادام رون
وی در همیــن ارتبــاط توضیــح داد: همچنیــن اقدامــات 
خــوب و شایســته ای در موضــوع زیرســاخت ها از جملــه راه و 

ــران انجــام شــده اســت. ــگ در مه پارکین
ــتان  ــاخت های اس ــعه زیرس ــرد: توس ــح ک ــاری تصری ذوالفق

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــران ب ــتان مه ــام و شهرس ای
مرزهــای زمینــی کشــور در ایــام اربعیــن در دســتور کار جــدی 
مســئوالن وزارت کشــور قــرار دارد کــه کارهایــی در ایــن زمینــه 

انجــام شــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود توصیه هایــی نیــز بــه زوار اربعیــن 
داشــت و عنــوان کــرد: زائــران بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته 
باشــند کــه از مرزهایــی کــه در هنــگام ثبت نــام اربعیــن 
انتخــاب کرده انــد، بــرای رفــت و آمــد خــود بــه کشــور عــراق 
اســتفاده کنند.معــاون امنیتــی انتظامــی وزیــر کشــور در 
ادامــه ســخنان خــود تأکیــد کــرد: بــه هیــچ وجــه در مرزهــای 
چهارگانــه مهــران، چزابــه، شــلمچه و خســروی ویزا بــرای زوار 
صــادر نمی شــود و زائــران در شــهرهای خــود بــرای دریافــت 

ویــزا اقــدام کننــد.

درس هایی از قرآن

نداىحقخواهىهمیشهمخالفداشتهاست
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور

درمرزهایچهارگانهویزاصادرنمیشود
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آگهی مزایده نوبت دوم 
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ش
ــه  ــت واصل ــتای نیاب ــر دارد در راس ــن در نظ نایی
ــی دادگاه  ــکام مدن ــرای اح ــوم اج ــعبه س از ش
ــی  ــع قضای ــان ) مجتم ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــی  ــده اجرای ــب پرون ــه موج ــک ( و ب ــماره ی ش
توقیفــی  امــوال  اجرایــی  ح   960011 شــماره 
مشــروحه  ذیــل متعلــق بــه محکــوم علیــه 
شــرکت کاوشــگران  صنعــت و تجــارت آیریــک- 
لــی چیانــگ چانــگ را جهــت وصــول مطالبــات  
ــی  و شــاره  و  ــد  صفائ ــه ســید احم ــوم ل محک
از طریــق  مزایــده و بــا قیمــت پایــه کارشناســی 
ــان  ــاند متقاضی ــروش برس ــه ف ــده ب ــن ش تعیی
مورخــه  یکشــنبه  روز  تواننــددر  مــی  خریــد 
ــرای  ــل اج ــح در مح ــاعت 10 صب 1396/9/5 س
ــر و در  ــن حاض ــتری نایی ــی دادگس ــکام مدن اح
ــی  ــده کس ــده مزای ــد برن ــرکت نماین ــده ش مزای
ــد  ــنهاد نمای ــغ را پیش ــن مبل ــه باالتری ــت ک اس
ضمنــا متقاضیــان خریــد بایســتی ده درصد مبلغ 
پایــه کارشناســی را قبــل از جلســه پرداخــت  و بــا 
ــه  ــور  در جلس ــش مذک ــتن قی ــت  داش در دس
شــرکت نماینــد  برنــده مزایــده بایســتی مابقــی 
وجــه را قبــل از یکمــاه از تاریــخ مزایــده بــه 
واریــز   ناییــن  دادگســتری  حســاب ســپرده 
نماینــد حضورمتقاضیــان خــر یــد  درجلســه 
ــج روز  ــد پن ــن مــی توانن ــوده و طالبی الزامــی  ب
قبــل از انجــام مزایــده  از محــل مربوطــه واقــع 
در ناییــن پارکینــگ بهشــت کبــری بازدیــد نمایند 
ــن  ) شــماره حســاب ســپرد ه دادگســتری نایی
جهــت  واریــز وجــه 2171290283004 بانــک 
ملــی مرکــزی ناییئــن مــی باشــد  مشــخصات 
ژانراتــور   موتــور  توقیفی:1-یکدســتگاه  امــوال 
ســیلندر  شــماره  بــه  فاقدباطــری   دیزلــی 
ــون  ــی 330 میلی ــزان 300 ال ــه می 30138303 ب
ریــال میانگیــن 315000000 ریــال  2-یکدســتگاه 
کمپرســور اینجــر ســیلندر  آبــی رنــگ فاقــد یــک 
چــرخ بــه شــماره ســیلندر2236202 بــه میــزان 
الــی 350 میلیــون ریــال ) میانیگیــن   330

340000000 ریــال (
. م الــف 302 شــعبه اول اجــرای احــکام حقوقی 

دادگاه عمومــی نایین  

مزایده
منقول)اســناد  غیــر  امــوال  مزایــده  آگهــی 
 4 اجرائــی کالســه 9600033  پرونــده  ذمــه( 
ــاع  ــگ مش ــزارم دان ــج ه ــیصد و پن ــگ و س دان
ــی از 53  ــی 2696 فرع ــالک ثبت ــدانگ پ از شش
اصلــی واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان 
ــی  ــان طالقان ــای خیاب ــان انته ــانی کاش ــه نش ب
بعــد از پــل راه آهــن جــاده مزرعــه نــو کــه ســند 
مالکیــت آن ذیــل ثبــت 109099صفحــه 404 
ــه  ــد طالبیان)ب ــای حمی ــام آق ــه ن ــر 655 ب دفت
ــا حــدود و  ــده ب ــت گردی ــزان ششــدانگ( ثب می
ــه  ــر ب ــه طــول 37/20 مت مشــخصات شــماال: ب
ــی  ــماره 2689 فرع ــوله ش ــاختمان س ــوار س دی
شــرقا: بــه طــول 26/90 متــر بــه دیــوار مرغــداری 
ــر  ــول 34/30 مت ــا: اول بط ــی جنوب 2694 فرع
دیــوار مشــترک دوم کــه شــرقی اســت بــه طــول 
1/15 متــر دیــوار و ســوم بطــول 11/30 متــر دیــوار 
بــه دیــوار حصــار جــزء باقیمانــده 2143 فرعــی 
غربــا: بــه طــول 19/35 متــر درب و دیواریســت 
ــق نظــر کارشــناس رســمی  ــه طب ــان ک ــه خیاب ب
ششــدانگ پــالک فــوق الذکــر در حــال حاضــر 
بــه صــورت بــاغ مســکونی دارای عرصــه بــه 
همکــف  و  مربــع  متــر   954/95 مســاحت 
کــه مســکونی اســت بــه مســاحت 127/36 
مترمربــع و مغــازه بــه مســاحت 28 متــر مربــع 
ــح بنایــی، نمــا:  ــح مصرفــی: مصال ــوع مصال و ن
ــی، ســقف: قوســی و  ــف: آجــر خطای ســفید، ک
ــاغ مشــجر و  ــاط ســازی و ب تیرآهــن، دارای حی
ــوق  ــل ف ــوده ومح ــرق و گاز ب ــازات آب و ب امتی
ــه  ــت ب ــهری اس ــی ش ــدوده خدمات ــارج مح خ
ــی  ــی و قطع ــال ارزیاب ــغ 2/056/740/000 ری مبل
ــدار 4/305  ــده مق ــوع مزای ــت و موض ــده اس ش
ــغ 1/476/000/000  ــه مبل ــوق ب ــالک ف ــگ از پ دان
ریــال محاســبه گردیــده و بابــت بدهــی نامبــرده 
ــره  ــش فق ــب ش ــه موج ــگری ب ــا عس ــه رض ب
 1331/118184/59 هــای  شــماره  بــه  چــک 
 1331/118199/57 و   1331/118185/45 و 
و   1331/118196/48 و   1331/118194/25 و 
1331/118197/34 عهــده بانــک ملــت بانضمــام 
ــده  ــوع پرون ــی، موض ــای اجرای ــه ه ــه هزین کلی
کالســه بــاال بازداشــت و بــه شــرح فــوق ارزیابــی 
و قطعــی گردیــده، از ســاعت 9 الــی 12 روز 
چهارشــنبه مــورخ 1396/09/08 در واحــد اجــرای 
اســناد رســمی کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبش 
میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــغ  ــده از مبل ــه مزایــده گــزارده مــی شــود. مزای ب
ــه  ــه هرکــس ک ــه 1/476/000/000 شــروع و ب پای
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود. پرداخــت بــدی هــای 
مربــوط بــه آب، بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب 
و حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و 
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریخ مزایــده اعم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه 
ــل  ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب پرداخت
ــردد.  ــی گ ــترد م ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب م
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل 
ــده اولیــن روز  ــه گــردد، مزای ــر مترقب رســمی غی
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان 
ــت  ــک نوب ــن آگهــی در ی ــود. ای ــرر خواهــد ب مق
ــان مــورخ  در روزنامــه کثیراالنتشــار چــاپ اصفه

ــردد. ــی گ ــر م 1396/08/6 درج و منتش
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان، 

ــف ــلمانی 1396/ م ال ــد س محم

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 13 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
ــد ســند رســمی مســتقر در  و ســاختمانهای فاق
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش 16 ثبــت اصفهان بااســتناد اســناد رســمی 
ــلیمی  ــادی تس ــناد ع ــاعی  و اس ــت مش مالکی
بالمعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــق مــاده 3 قان طب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــت  ــب در دونوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ و ب
ــی  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق طب
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ش

ــه دادگاه نیســت. متضــرر ب
 139460302018006160 شــماره  رای  1-برابــر 
ــای  ــده 1391114402018002317 آق ــه پرون کالس
رمضــان   فرزنــد  لودریچــه  رنجبــران  اصغــر 
بشــماره شناســنامه 4 صــادره از دولــت آبــاد  
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  114.45 متــر مربــع احداثــی بــر روی 
ــت  ــع در دول ــی واق ــالک 105  اصل ــمتی از پ قس
آبــاد  بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای رمضــان رنجبــران لودریچــه

 139560302018001155 شــماره  رای  برابــر   -2
کالســه پرونــده 139114402018002316 خانــم 
ربابــه عــرب لودریچــه فرزنــد نعمــت اله  بشــماره 
شناســنامه 4 صــادره از برخــوار  نســبت بــه 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  175 
ــر روی قســمتی از پــالک  ــی ب ــع احداث ــر مرب مت
105  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد  بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 

ــه ــران لودریچ ــان رنجب رمض
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/21
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 780 

/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/08/02

اگهی تحدید حدود اختصاصی
ــماره 11805  ــب رأی ش ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
تعییــن  قانــون  هیــأت   1395/07/11  -  260
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
یکبابخانــه  ششــدانگ  رســمی  ســند  فاقــد 
بمســاحت 138/08 متــر مربــع پــالک ثبتــی 
شــماره 13558 فرعــی از 15182 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از شــماره 4 فرعــی از اصلــی مزبــور 
ــان ، در مالکیــت  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق
آقــای محمــد حــق شــناس فرزنــد رضــا مســتقر 
ــوط  ــی مرب ــده ثبت ــه پرون ــاظ اینک ــد و بلح گردی
ــدود  ــد ح ــابقه تحدی ــد س ــه فاق ــالک اولی ــه پ ب
ــاده  ــل م ــره ذی ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ــد ل میباش
ــون فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک  13 قان
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه شــنبه 
مورخــه 1396/08/30 ســاعت 8 صبــح در محــل 
ــه موجــب  ــد و ب ــد آم ــل خواه ــه عم شــروع و ب
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــالم 
میگــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
صــورت مجلســی تحدیــد حــدود و فقــط تــا 
)30( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و متعــرض طبــق 
ــخ  ــد از تاری ــت بای ــون ثب ــه قان ــاده 86 آئیننام م
ــاه  ــرف یکم ــن اداره ، ظ ــه ای ــراض ب ــلیم اعت تس
دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضانــی 
ــذ  ــت را اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــلیم و گواه تس
ــر  ــد، در غی ــه نمای ــی ارائ ــد ثبت ــن واح ــه ای و ب
اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونی وی 
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب میتوان
ــه اداره  ــم دادخواســت را دریافــت و ب عــدم تقدی
ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــررات  ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی اعت

ــه میدهــد  ادام
.م الف 24082 تاریخ انتشار : 96/8/6 

ــمال  ــالک ش ــنادو ام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی
ــی  ــان  ایروان اصفه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت یــک و نیــم حبــه 
مشــاع از هفتــاد و دو حبــه شــدانگ پــالک 
ــع در  ــی واق ــی از 7 اصل ــماره 205 فرع ــی ش ثبت
بخــش 14 اصفهــان ذیــل ثبــت 2002 در صفحــه 
83 دفتــر امــالک جلــد 16 امــالک بــه نــام 
ــی  ــماره چاپ ــت ش ــی تح ــر اصفهان ــه نص فاطم
مسلســل 0 صــادر و تســلیم گردیــده اســت و 
بــا ارائــه درخواســت کتبــی بــه انضمــام دو بــرگ 
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل 
گواهــی   1396/06/30 مــورخ   20311 شــماره: 
دفترخانــه 337 اصفهــان رســیده اســت مدعــی 
اســت کــه ســند مالکیــت ان بــه علــت جابجائــی 
مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور 
ــوده  ــوق را نم ــک ف ــت مل ــند مالکی ــای س المثن

انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحی 
ــون ثبــت در یــک  ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قان
ــی  ــی شــود چنانچــه کســی مدع ــی م ــت آگه نوب
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد 
تامراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت 
بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی 
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت 
ــه صــدور  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ ــا ســند معامل ی
ــد ــررات خواه ــق مق ــی طب ــت المثن ــند مالکی  س

شد. 
م الــف 24275 رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960903 خواهــان 
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــریعت بروجن ــایان ش ش
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــی پیوســت( مطالب بر)نســخه ثان
ــم  ــوی تقدی ــان موس ــید عرف ــدری، س ــر حی امی
ــورخ 96/9/13  ــیدگی م ــت رس ــت . وق ــوده اس نم
ســاعت 8/30 تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
ــده  ــا خوان ــر، ت ــد منتش ــب در جرای ــان مرات خواه
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
ــد  ــرازی ح ــهید خ ــان ش ــذر اتوب ــان  کنارگ اصفه
فاصــل خ آتشــگاه و میــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 
3 شــورا شــعبه 52 مراجعــه و نســخه ثانــی 
ــد. در صــورت  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

ــود.  ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 23882/م الــف  مســئول دفتر شــعبه 52 

شــورای حــل اختــالف اصفهان

اجرائیه
شــماره   9610426793600120 اجرائیــه:  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509986793601067  ش پرون

شــعبه : 951078 تاریــخ  تنظیــم: 96/6/1 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام بانــک 
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی      
نشــانی: اصفهــان پــل آذر ابتــدای خ توحیــد پ 3    
ــودی  ــه محم ــه معصوم ــوم علی ــخصات محک مش
ــی  هــردو     ــد عل ــد فرزن ــد هداون ــی 2- حمی الیکان
ــده  ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم ــانی: مجه نش
ــوم  ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ی
ــید  ــد س ــی فرزن ــادات ابرقوئ ــم الس ــه  مری علی
چهــاراه  آمــادگاه  خ  اصفهــان  نشــانی  محمــد 
ــد آزرم  ــهید حمی ــه ش ــمت کوچ ــاد س ــد آب محم
پــالک 10 کدپســتی 81456313 وکیــل بانــک 
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی  
ــه: بموجــب در خواســت اجــرای حکــم  محکــوم ب
و   9610096793600767 شــماره  بــه  مربوطــه 
ــه 9509976793601682  ــه مربوط ــماره دادنام ش
نحــو  بــه  خوانــدگان  بــه محکومیــت  وحکــم 
ــت  ــال باب ــت 52127256 ری ــه پرداخ ــی ب تضامن
اصــل خواســته ) بخشــی از یــک فقــره چــک بــه 
ــه  ــخ 90/7/18 ب ــه تاری ــماره 1446/794158 ب ش
عهــده بانــک ملــی  و مبلــغ 2354180 ریــال بابــت 
ــه نشــر  ــزوم هزین ــه دادرســی و در صــورت ل هزین
آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 
موصــوف 90/7/18 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حق 
محکــوم لــه صــادر گردیــد بــه انضمــام نیــم عشــر 
دولتــی    .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ اج
ــه  مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم ب
بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و 
اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــر  ــول و غی ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
ــزان  ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ، ب منق
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق وج
ــا خارجــی  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب موسســات مال
دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــزد  ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
از  او  مطالبــات  و کلیــه  دارد  ثالــث  اشــخاص 
ــاالت  ــل و انتق ــز فهرســت نق ــث ونی اشــخاص ثال
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ی
ــی  ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل ارائــه نمایــد واال ب
داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه  محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال ب
ــری  ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف منظ
ــون  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف در ج
ــاده  ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن ــرای اح اج
16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــا  ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی 
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات می 
شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــه  ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ــد ب خواه

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی اج
م الــف 23807 مســول دفتــر شــعبه شــورای حــل 
اختــالف  شــعبه 6 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان مجتمــع شــماره یــک 

دادنامه
پرونــده کالســه : 96/136 شــماره دادنامــه 170-

ــاد  ــب آب ــالف حبی ــل اخت ــورای ح 96/05/09 ش
ــد  ــچه فرزن ــری کمش ــن جعف ــان : محس خواه
ــرم خ  ــی اک ــوار نب ــچه بل ــاکن کمش ــد س محم
محمــد آبــاد منــزل شــخصی خوانده: 1-محســن 
ــری  ــام مطه ــاد خیاب ــب آب ــاکن حبی ــی س ترک
کوچــه هاشــم 2- محمدرضــا ســی منــی فرزنــد 
ــکان خواســته  ــول الم ــه نشــانی مجه حســین ب
الــزام بــه تنظیــم ســند انتقال رســمی یکدســتگاه 
ــا  ــماره 13-794 ص 69 ب ــه ش ــز ب ــت بن کامیون
ــه 30000000  ــوم ب ــی مق ــه دادرس ــاب هزین احتس
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــورا ب ــال ش ری
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل 
ــورا  ــد رای ش ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
در خصــوص دعــوی خواهــان محســن جعفــری 
کمشــچه فرزنــد محمــد بطرفیــت خوانــدگان 1- 
محســن ترکــی 2- محمدرضــا ســی منــی فرزنــد 
ــند  ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــین ب حس
ــز  ــون بن ــتگاه کامی ــک دس ــمی ی ــال رس و انتق
ــه  ــاب هزین ــا احتس ــماره 13-794 ص 69 ب ش
دادرســی مقــوم بــه 30000000 ریــال نظــر بــه 
شــرح دادخواســت تقدیمــی خواهــان و بــا توجــه 
بــه اســتعالم صــادره از پلیــس راهــور و بــا عنایــت 
ــه  ــورخ 93/04/31 ک ــادی م ــه ع ــه نام ــه مبایع ب
ــن دارد و  ــن طرفی ــه بی ــام معامل ــت از انج حکای
ــر ایــن شــورا تحقــق بیــع را  ــه داشــته بناب معامل
محــرز تشــخیص دانســته و مســتندا بمــواد 210 
و 219 و 220 قانــون مدنــی و مــواد 198 و 519 
ــف  ــده ردی ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
دوم آقــای محمدرضــا ســی منــی فرزنــد حســین 
ــمی  ــناد رس ــه اس ــور در دفترخان ــه حض ــزام ب ال
و تنظیــم ســند و انتقــال یــک دســتگاه بنــز 
ــغ  ــت مبل ــن بپرداخ ــوف و همچنی ــودرو موص خ
520000 ریــال هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
ــوص  ــا در خص ــد ضمن ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
ــف اول  ــده ردی ــت خوان ــان بطرفی ــوی خواه دع
ــه صورتجلســه مــورخ 96/05/02 کــه  ــا توجــه ب ب
ــوده اســت  ــوی خــود را مســترد نم ــان دع خواه
ــن  ــون آئی ــاده 107 قان ــد ب م ــتندا بن ــذا مس ل
ــی  ــالم م ــادر و اع ــوی ص ــرار رد دع ــی ق دادرس
ــف  ــده ردی ــوص خوان ــادره در خص ــردد رای ص گ
ــت و  ــی اس ــی( غیاب ــی من ــا س دوم )محمدرض
ظــرف بیســت روز قابــل  واخواهــی در ایــن شــورا 
ــراض و  ــل اعت ــت روز قاب ــرف بیس ــپس ظ و س
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای شهرســتان 

برخــوار مــی باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  ســوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/769/م الــف بــه تاریــخ 96/07/30

آگهی احضار متهم
ــه  ــه اینکــه آقــای محســن آذربایجانــی  ب نظــر ب
اتهــام بهــره بــرداری حفــر یــک حلقــه چــاه غیــر 
مجــاز از طــرف ایــن دادســرا تحــت تعقیب اســت 
و ابــالغ احضاریــه بــه وی بواســطه مجهــول بــودن 
ــد  ــی باش ــن نم ــارالیه ممک ــت مش ــل اقام مح
ــن  ــون آیی ــاده 174 قان ــرای م ــیله در اج بدینوس
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ 
ــی در  ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری ــک م ــا ظــرف ی ت
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و انقالب 
شهرســتان برخــوار جهــت پاســخگویی بــه اتهــام 
ــدم حضــور  ــش حاضــر شــود در صــورت ع خوی
پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام 

ــی معمــول خواهــد شــد. قانون
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و انقالب 

برخوار
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/789/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه آقــای محمــد زارعــان  بــه اتهــام 
بهــره بــرداری غیــر مجــاز از یــک حلقــه چــاه بــه 
ــت  ــرا تح ــن دادس ــرف ای ــماره 4324/آ از ط ش
تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه وی بواســطه 
مجهــول بــودن محــل اقامــت مشــارالیه ممکــن 
ــاده 174  ــرای م ــیله در اج ــد بدینوس ــی باش نم
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتب بــه نامبرده 
ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
در شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و 
ــخگویی  ــت پاس ــوار جه ــتان برخ ــالب شهرس انق
بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود در صــورت عــدم 
حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 

اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و انقالب 

برخوار
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/788/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی احضار متهم
ــی  ــه اینکــه آقــای بهــرام نصیــری جونقان نظــر ب
ــر  ــرقت کارت عاب ــام س ــه اته ــداداد ب ــد خ فرزن
ــروع از  ــق نامش ــال از طری ــل م ــک و تحصی بان
طــرف ایــن شــعبه در پرونــده کالســه 960974/ج 
ــیدگی آن  ــت رس ــت وق ــب اس ــت تعقی 102 تح
بــرای تاریــخ 1396/09/18 ســاعت 11 تعییــن 
گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه ابــالغ احضاریــه بــه 
وی بواســطه مجهــول بــودن محــل اقامــت مشــار 
الیــه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتب 
ــوق در شــعبه  ــخ ف ــا در تاری ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ب
102 جزایــی برخــوار جهــت دفــاع از خــود حاضــر 
ــی  ــدام قانون ــور اق ــدم حض ــورت ع ــردد در ص گ

معمــول خواهــد شــد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/786/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــتی ب ــدی دادخواس ــی احم ــد عل ــای محم آق
ــید  ــای جمش ــت آق ــه طرفی ــه ب ــته مطالب خواس
غالمــی غریبونــد بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه 
کالســه 96/573 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/10/19 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق ــاعت 03:30 عص س
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 
ــون  ــذا حســب مــاده 73 قان المــکان میباشــد ل
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس آئی
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 

شــود. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

5/37/795/م الــف بــه تاریــخ 96/08/04

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
ــوار  اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخ
در نظــر دارد در خصــوص پرونــده کالســه 960921 
ک اجــرای احــکام بــه نفــع رامتیــن آزادی و 
ــته  ــه خواس ــاوج ب ــا س ــد رض ــای مجی ــه آق علی
ــده ای در  ــی جلســه مزای ــراد صدمــه بدن ــه ای دی
تاریــخ 1396/08/24 ســاعت 9 صبــح بــه منظــور 
ــه آدرس  فــروش تمامــی یــک واحــد تجــاری ب
جــاده حبیــب آبــاد مجتمــع صنعتــی قصــر 
ــالش 4 و 5  ــان ت ــل خیاب ــد فاص ــت – ح صنع
در خیابــان مبتکــران )اســکلت بتنــی و پوشــش 
از مــالت ماســه و ســیمان و دیوارهــا  کــف 
ســیمان ســفید و دارای ســکوریت و درب حفــاظ 
آکاردون و شیشــه ثابــت بــاالی درب هــا و حفــاظ 
ــاوج  ــا س ــای مجیدرض ــی آق ــزی ملک ــت فل ثاب
فرزنــد محمــد رضــا توقیــف شــده درقبــال مبلــغ 
1120560000 ریــال کــه توســط کارشــناس بــه 
مبلــغ 1120560000 ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــال 
در تصــرف مجیدرضــا ســاوج اســت برگــزار نمایــد 
ــده  ــل ازمزای ــت روز قب ــد هف ــی توانن ــن م طالبی
جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای احــکام 
ــده در  ــد مزای ــه نماین دادگســتری برخــوار مراجع
روز مقــرر در دفتــر ایــن اجــرای احــکام از مبلــغ 
ــه  ــی ک ــه کس ــک ب ــروع و مل ــده ش ــی ش ارزیاب
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه 

ــد شــد .  خواه
مدیــر اجــرای احــکام کیفــری دادســرای عمومــی 

و انقــالب برخــوار
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/701/م الــف بــه تاریــخ 96/07/13
تاریخ ارسال:96/08/04

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610426793600121 شــماره 
پرونــده: 9509986793601068  شــماره بایگانــی 
  96/6/1 تنظیــم:  تاریــخ    951079  : شــعبه 
ــک  ــام بان ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی      
نشــانی: اصفهــان پــل آذر ابتــدای خ توحیــد پ 3    
مشــخصات محکــوم علیه حســن امیرانــی فرزند 
محمــد 2- هوشــنگ احتشــامی فرزنــد ابراهیــم   
هــردو    نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
ــه /  ــی محکــوم ل ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
محکــوم علیــه  مریــم الســادات ابرقوئــی فرزنــد 
ســید محمــد نشــانی اصفهــان خ آمــادگاه چهــاراه 
ــد آزرم  ــهید حمی ــه ش ــمت کوچ ــاد س ــد آب محم
ــک  ــل بان ــتی 81456313 وکی ــالک 10 کدپس پ
مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی  
محکــوم بــه : بموجــب در خواســت اجــرای حکــم 
و  شــماره 9610096793600734  بــه  مربوطــه 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9509976793601718 
وحکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه نحــو 
تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 160000000ریــال 
فقــره چــک   یــک   ( اصــل خواســته  بابــت 
ــغ 160000000  ــخ 93/5/29 بمبل ــه تاری 533092 ب
ــغ 5070000  ــی  و مبل ــک مل ــده بان ــه عه ــال ب ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و عنــد لــزوم هزینــه 
نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ چــک 
ــا تاریــخ اجــرای حکــم در  موصــوف 93/5/29 ت
حــق محکــوم لــه صــادر گردیــد بــه انضمــام نیــم 
عشــر دولتــی    .   محکــوم علیــه مکلف اســت از 
تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنرا 
ــرای  ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق
احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن میســر  اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب باشــد. چنانچــه خــود را ق
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــه همــراه مشــخصات  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در اموال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
ــی 1394(  .4-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 
ــاده 20 ق.م.ا  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــه  ــه دیگــری ب ــی 1394( 5- انتقــال مــال ب مال
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده 21  ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ب
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش روز ارائ
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــول دفت ــف 23808  مس م ال
ــی شــورای حــل  ــالف  شــعبه 6 حقوق حــل اخت

ــک  ــع شــماره ی ــان مجتم ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه  ــکایتی ب ــاس زاده ش ــر عب ــای اکب ــاکی آق ش
طرفیــت آقــای مهــدی خســروی بــه اتهــام غصب 
ــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان  ــوان تقدی عن
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
117 دادگاه کیفــری دو اصفهــان واقــع در اصفهــان 
خ چهــار بــاغ بــاالخ شــهید نیکبخــت ســاختمان 
ــاق  ــه 4 ات ــان طبق دادگســتری کل اســتان اصفه
458 ارجــاع و بــه کالســه 960837 ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/10/20 ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس ــن ش 10 تعیی
المــکان بــودن متهــم و درخواســت شــاکی و بــه 
تجویــز مــاده 349 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیر 
ــس از  ــم پ ــا مته ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه االنتش
ــن  ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف اط
اعــالم نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق 

جهــت رســیدگی حاضــر گــردد.
 م الــف 23829. متصــدی امــور دفتــری شــعبه 
ــی  ــرا توکل ــان - زه ــری دو اصفه 117 دادگاه کیف

فارفانــی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
اســتان  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  شــاکی 
ــر  ــای اصغ ــت آق ــه طرفی ــکایتی ب ــان ش اصفه
ــری  ــاز کارب ــر مج ــر غی ــام تغیی ــه اته ــی ب غالم
اراضــی زراعــی و باغهــا تقدیــم دادگاه هــای 
ــان نمــوده کــه جهــت  عمومــی شهرســتان اصفه
دو  دادگاه کیفــری  بــه شــعبه 117  رســیدگی 
ــاالخ  ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــع در اصفه ــان واق اصفه
شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاع و  ــاق 458 ارج ــه 4 ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه 960888 ثب ــه کالس ب
ــن  رســیدگی ان 1396/10/20 ســاعت 10:30 تعیی
شــده اســت کــه بــه علــت مجهــول المــکان بودن 
ــاده  ــز م ــه تجوی ــم و درخواســت شــاکی و ب مته
349 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومی 
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
ــار  ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــالع از  ــس از اط ــم پ ــا مته ــود ت ــی ش ــی م اگه
مفــاد ان بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد ــر گ ــیدگی حاض رس
م الــف .23828 متصــدی امــور دفتــری شــعبه 
ــی  ــرا توکل ــان - زه ــری دو اصفه 117 دادگاه کیف

فارفانــی

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

ــی شــعبه 960914 خواهــان آقــای  شــماره بایگان
بــه طرفیــت  دادخواســتی  زارع  الــه  رحمــت 
خوانــده آقــای محمــد قانــع نیــا و خانــم ســمانه 
ــند  ــال س ــه انتق ــزام ب ــته ال ــه خواس ــری ب اکب
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 10 96099867942009 شــعبه 
12 حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و وقــت 
 10:00 ســاعت   1396/10/11 مــورخ  رســیدگی 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
ــت  ــده و در خواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
خواهــان مراتــب یــا نوبــت در یکــی از جرایــد کثیر 
االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یک 
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی به دفتــر دادگاه 
ــود،  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــم را دریافــت  ــی دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

حاضــر گــردد.
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف 23859 مس م ال
ــالف شــعبه 12 حقوقــی شــورای حــل  حــل اخت
ــداف (  ــهدای م ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

ــی  هاجــر شــیروی خوزان

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

ابری فرزند اکبر 
خواهــان   960522  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
شــرکت اعتبــاری کوثــر بامدیریــت عاملی عیســی 
رضایــی و وکالــت مــع الواســطه مصطفــی صباغی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده خانــم معصومه 
کیانــی ابــری فرزنــد اکبــر بــه خواســته مطالبــه 
وجــه چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و 
به شــماره پرونــده کالســه 00418 96099803503 
شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 9 / 
1396/10 ســاعت 11:00 تعییــن که حســب دســتور 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بودن 
خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــا نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گردد 

تــا خوانــده ظــرف یــا مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد
.م الــف 23833 منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان-

مصطفی شــبانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست 
و ضمائم به آقای جواد محمدی فرزند 

غالم رضا
شــماره بایگانــی شــعبه : 960807  خواهــان آقای 
غالمحســین عــرب خزائلــی فرزنــد مرتضــی 
ــای جــواد  ــده آق ــت خوان ــه طرفی دادخواســتی ب
محمــدی فرزنــد غــالم رضــا بــه خواســته مطالبــه 
وجــه و خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه مطرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــعبه 11 دادگاه  ــه 0721 110 ه 99803 960 ش کالس
ــت و  ــان ثب ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
وقــت رســیدگی مــورخ 1396/09/27 ســاعت 
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک 12:30 تعیی
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــده و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
ــت در یکــی  ــب یــک نوب خواســت خواهــان مرات
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف 23841 منش م ال
ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق 11 دادگاه عموم

ــی  – احســان جودک

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

فرزند علیرضا و مهری حیدر بزرگ
شــماره بایگانــی شــعبه 960779 خواهــان آقــای/
ــه  ــور دادخواســتی ب ــر پ ــر جعف ــای امی ــم آق خان
طرفیــت خوانــده آقای/خانــم مهیــار اطــراف 
فرزنــد علیرضــا و مهــری حیــدر بــزرگ بــه 
وجــه  مطالبــه   ، خواســته  تامیــن  خواســته 
ســفته و مطالبــه مطلــق خســارات دادرســی 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــعبه 12 دادگاه  ــده 9609980351200673 ش پرون
ــت و  ــان ثب ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
وقــت رســیدگی مــورخ 1396/09/27 ســاعت 
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک 08:00 تعیی
دادرســی  آئیــن  قانــون   73 مــاده  موضــوع 
بــودن  المــکان  مجهــول  علــت  بــه  مدنــی 
ــک  ــب ی ــدگان و در خواســت خواهــان مرات خوان
ــی  ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک نوب
ــس از  ــاه پ ــا م ــده ظــرف ی ــا خوان ــردد ت ــی گ م
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــر  ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف  مق

گردد .
ــی شــعبه  ــف 23824 منشــی دادگاه حقوق م ال
12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

- علــی فاتحــی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960720 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ســیاه   شــاه  وکالــت  بــا  مغــزی  مهــدی 
ــی پیوســت(  ــی بر)نســخه ثان دادخواســتی مبن
داســتانیان  راحلــه   طرفیــت  بــه  مطالبــه  
ــتانیان  ــتانیان و رضاداس ــم داس ــی، مری اصفهان
ــورخ  ــت رســیدگی م ــوده اســت . وق ــم نم تقدی
96/9/9 ســاعت9 تعییــن گردیــده بــا توجــه 
بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــر،  ــد منتش ــب در جرای ــان مرات ــای خواه تقاض
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــهید  ــان ش ــذر اتوب ــان  کنارگ ــع اصفه ــعبه واق ش
خــرازی حــد فاصــل خ آتشــگاه و میــرزا طاهــر 
ــه  ــعبه 52 مراجع ــورا ش ــماره 3 ش ــع ش مجتم
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان و نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش اب

ــود.  ــی ش م
شــماره: 23878/م الــف  مســئول دفتــر شــعبه 

52 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960720 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــاه  ــت ش ــا وکال ــزی ب ــدی مغ ــان مه خواه
ــی  ــی بر)نســخه ثان ســیاه دادخواســتی مبن
راحلــه  طرفیــت  بــه  پیوســت(:مطالبه  
داســتانیان اصفهانی،مریــم داســتانیان، رضــا 
داســتانیان تقدیــم نمــوده اســت . وقــت 
ــن  ــورخ 96/9/9 ســاعت 9 تعیی رســیدگی م
گردیــده، بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
ــان  ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب
مراتــب در جرایــد منتشــر، تــا خوانــده قبــل 
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
اصفهــان- خیابــان کنــار گــذر اتوبــان شــهید 
خــرازی حــد فاصــل خ آتشــگاه و میــرزا 
طاهــر مجتمــع شــماره 3 شــورا شــعبه 
52 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ
ــی  ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق حض
شــود.  مــی  اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و 
ــماره 937534  ــه ش ــی ب ــش بانک ــی فی ط
مبلــغ 120/000 جهــت نشــر آگهــی واریــز 
ــد  ــتور فرمایی ــت دس ــمند اس ــده خواهش ش
ــن  ــاده 73 آیی ــق م ــان وف ــه خواه ــه هزین ب
داردرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از 
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار چــاپ و نتیجــه 

ــد ــالم نمایی ــعبه اع ــن ش ــه ای را ب
دفتــر  مدیــر  الــف  23878/م  .شــماره: 
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 52 ش ش
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پیام جالب کی روش درباره دربی
ــا  ــران، ب ــی ای ــم مل ــرمربی تی ــی روش، س ــوس ک کارل
ــه  ــی ب ــی در صفحــه فیس بوکــش، از درب انتشــار پیام

ــرد.  ــام ب ــران ن ــال ای ــی فوتب ــوان روح واقع عن
ــه 0-1  ــا نتیج ــپولیس ب ــد و پرس ــزار ش ــی 85 برگ درب
بــه پیــروزی رســید. در ایــن بیــن، کــی روش بــا انتشــار 
ــال  ــت فوتب ــه مدیری ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی، اب پیام
ایــران بتوانــد بــه ســطح روح فوتبــال در کشــور برســد. 
ــازی ای اســت  او نوشــت: »اســتقالل - پرســپولیس، ب
ــزار  ــد ه ــود. ص ــه می ش ــش فروخت ــه کل بلیت های ک
نفــر در داخــل و بیســت هــزار نفــر هــم در پشــت درهای 
ــاده  ــالش فوق الع ــکاری و ت ــد. هم ــگاه می مانن ورزش
زیــاد بــرای ســازماندهی و تأمیــن امنیــت چنیــن 
ــان دهنده   ــازی نش ــن ب ــود. ای ــام می ش ــازی ای انج ب
روح واقعــی فوتبــال اســت. تیــم ملــی فوتبــال ایــران، 
ــام  ــه ج ــت ب ــی زود توانس ــیا، خیل ــاره آس ــم اول ق تی
جهانــی راه پیــدا کنــد و ســه ســال هــم شکســت 
نخــورده اســت؛ ایــن هــم قلــب فوتبــال اســت. روزی 
کــه مغــز فوتبــال در ایــران )مدیریــت( بتواننــد همزمان 
دنبالــه روی قلــب و روح در فوتبــال ایــن کشــور باشــد، 
ــد جــزو ده تیــم  آن روز مطمئــن باشــید ایــران می توان

ــا باشــد.« ــر دنی برت

صعود دختران بسکتبال ایران به 
نیمه نهایی

تیــم ملــی بســکتبال دختــران ایران توانســت بــه مرحله 
نیمه نهایــی مســابقات دســته دوم قهرمانــی آســیا 
صعــود کنــد. تیــم ملــی بســکتبال دختــران ایــران کــه 
ــر 16 ســال در کشــور  ــی آســیا زی در مســابقات قهرمان
ــارم  ــه یک چه ــد حاضــر اســت، روز جمعــه در مرحل هن
نهایــی مقابــل مالدیــو بــه میــدان رفــت. دختــران 
ــه  ــد در مرحل ــته بودن ــه توانس ــران ک ــت ای بسکتبالیس
گروهــی پــس از هنــد در رده دوم بایســتند، دیــروز هــم 
بــا ارائــه یــک بــازی برتــر توانســتند از ســد رقیــب خــود 
ــارم  ــر چه ــان کوارت ــورمان در پای ــم کش ــد. تی ــور کنن عب
ــت.  ــود گذش ــیایی خ ــف آس ــد حری ــر 39 از س 129 ب
ــی را  ــران مجــوز حضــور در نیمه نهای ــن نتیجــه ای ــا ای ب
گرفــت. ایــن تیــم بــرای رســیدن بــه فینــال ســطح دوم 
ــزی  ــال و مال ــای نپ ــده تیم ه ــا برن ــیا ب ــی آس قهرمان

ــدار خواهــد کــرد. دی

 خط و نشان 4گُله شریفی 
برای منتقدان

مهاجــم تراکتورســازی در بــازی گذشــته تیمــش 4 گل 
ــدی  ــان داد. مه ــی اش را نش ــاند و آمادگ ــر رس ــه ثم ب
شــریفی، مهاجم ســرباز تراکتورســازی، از ابتــدای فصــل 
جــاری فشــارهای زیــادی را تحمــل کــرده اســت. 
شــریفی کــه در بازی هــای گذشــته موقعیت هــای 
ــیاری  ــاد بس ــورد انتق ــود، م ــت داده ب ــادی را از دس زی
از هــواداران و اهالــی فوتبــال قــرار گرفــت و ایــن 
ــرد؛  ــاد ک ــرای او ایج ــز ب ــیه هایی را نی ــات حاش اعتراض
امــا شــریفی در بــازی حذفــی بــا فجــر سپاســی بــا بــه 
ــر  ــالوه ب ــازی ع ــاندن 4 گل از 5 گل تراکتورس ــر رس ثم
بــردن تیمــش بــه مرحلــه بعــدی جــام، آمادگــی اش را 
نشــان داد و پاســخ خوبــی بــه منتقــدان از ســبک بازی 
ــه  ــا روحی ــاال ب ــریفی ح ــود داد. ش ــی خ و فرصت طلب
ــز  ــده نی ــا در آین ــد داد ت ــه خواه ــری کارش را ادام بهت

ــد باشــد. ــرای تراکتورســازی مفی ــد ب بتوان

یونس دلفی و طاها شریعتی را 
بخرید!

درخشــش ایــران در جــام جهانــی نوجوانــان باعث شــد 
ــران را در  ــن ای ــپورت دو بازیک ــس اس ــایت فاک ــا س ت

ــد.  ــرار ده ــا ق لیســت بهترین ه
در ایــن ســایت آمــده: یونــس دلفــی )ایران/هافبــک( 
ــاد و ســبک ســنتی در  ــا توانایــی بســیار زی وینگــری ب
ایــن پســت، دائــم در حــال رفت وآمــد در حملــه و 

ــاع اســت.  دف
ــه یــک  دلفــی یــک دریبــل زن قهــار در شــرایط یــک ب
ــه  ــا ب ــف تنه ــور از حری ــرای عب ــه ب ــی ک ــت؛ جای اس
ــاد  ــی زی ــا توانای ــه ب ــد، بلک ــه نمی کن ــرعتش تکی س
تکنیکــی اش، بازیکــن مقابــل را پشــت ســر می گــذارد. 
در تیــم ایــران کــه بیشــتر ســاختاری دفاعــی داشــت، 
ایــن دلفــی بــود کــه پایه گــذار تمــام حــرکات هجومــی 
تیمــش بــود؛ ســانترهای بســیار عالــی انجــام مــی داد 
و ترســی از اینکــه از کناره هــا یــورش ببــرد و موقعیــت 
ــه  ــه ب ــی ک ــت. در صورت ــد نداش ــدا کن ــوت زنی پی ش
ــف  ــود را متوق ــالش خ ــد و ت ــه ده ــد ادام ــن رون همی
ــال  ــه دنب ــد و ب ــه ده ــد ادام ــه رش ــد ب ــد، می توان نکن

ــد.  ــری باش ــارات بزرگ ت افتخ
ــه ای  ــد، ترک ــع( قدبلن ــران / مداف ــریعتی )ای ــا ش طاه
ــی  ــم بازی خوان ــه ه ــی ک ــی. مدافع ــای نارنج ــا موه ب
ــاده  ــا فوق الع ــه یک ه ــک ب ــم در ی ــوی ای دارد و ه ق
اســت و همچنیــن ترســی از اینکــه از دفــاع جلــو بزنــد 
و بــه خــط میانــی بیایــد و حتــی بــه مهاجمــان اضافــه 
ــات  ــان داد روی ضرب ــن نش ــدارد. او همچنی ــود، ن ش
ــدار  ــت و در دی ــاک اس ــیار خطرن ــاره بس ــروع دوب ش
ــه هــر دو دســتش  ــا وجــود اینک ــل کاســتاریکا، ب مقاب
ــی  ــه خوب ــاع ب ــدش در دف ــود، حضــور قدرتمن ــداژ ب بان

حــس می شــد. 
شــریعتی در همــان دیــدار ضربــه پنالتــی را بــرای 
تیمــش بــه گل تبدیــل کــرد کــه توانایی هایــش در 
تمــام نقــاط زمیــن، چــه خــط دفــاع و چــه خــط حملــه 
ــد ایــران در  را ثابــت کنــد و قلــب تپنــده دفــاع قدرتمن

ــد. ــا باش ــن رقابت ه ای

درخواست آرژانتین از روسیه
رئیــس فدراســیون فوتبــال آرژانتیــن از ســفیر روســیه 
ــرای  ــژه ای ب ــی وی ــم امنیت ــورش تی ــا کش ــته ت خواس
لیونــل مســی و تیــم فوتبــال آرژانتیــن در روســیه 
ــه در  ــرده ک ــد ک ــرا تهدی ــش اخی ــرد. داع ــر بگی در نظ
ــده در روســیه مشــکالتی ایجــاد  رقابت هــای ســال آین
خواهــد کــرد و مطمئنــا منظــورش حمــالت تروریســتی 

اســت. 
ــل  ــی از لیون ــن عکس ــتی همچنی ــروه تروریس ــن گ ای
ــون  ــم او خ ــک چش ــه از ی ــرده ک ــر ک ــی را منتش مس

می چکــد و لبــاس زندانی هــا را بــه تــن دارد.

کوتاه اخبار 
تاریخ سازی دختران کاراته

ــرای  ــتان ب ــل صربس ــری مقاب ــا برت ــران ب ــای ای ــم کات تی
اولیــن بــار در تاریــخ رقابت هــای جهانــی موفــق بــه کســب 

مــدال در بخــش بانــوان شــد. 
ایــن تیــم بــا ترکیــب یگانــه شــهپری، گلنــاز شــاه زیدی و 
عرفانــه مســاح، صبــح روز جمعــه کار خــود را با پیــروزی 4 
بــر 1 مقابــل ایتالیــا آغــاز کــرد و ســپس کرواســی و یونــان 
ــی  ــه نیمه نهای ــت داد و ب ــه شکس ــن نتیج ــا همی ــز ب را نی

صعــود کــرد. 
ــت  ــدان رف ــه می ــر ب ــر مص ــی براب ــران در نیمه نهای ــم ای تی
ــرای  ــارو ب ــران کات ــرد. دخت ــذار ک ــه را واگ ــر 0 نتیج و 5 ب
کســب مــدال برنــز جهــان در دیــدار رده بنــدی، صربســتان 
را پیــش رو داشــتند کــه بــا برتــری 4 بــر 1 بــه نشــان برنــز 

جهــان دســت پیــدا کردنــد. 
ایــن بــرای اولیــن بــار اســت کــه تیــم دختــران ایــران در 
ــب  ــه کس ــق ب ــان موف ــی جه ــه قهرمان ــای کارات رقابت ه

ــود.  ــی می ش ــای تیم ــش کات ــدال در بخ م
گفتنــی اســت آخریــن بــار 14 ســال قبــل در رقابت هــای 
ــای  ــران در کات ــه ای ــه کارات ــی فرانس ــی 2003 مارس جهان
تیمــی پســران موفــق بــه کســب مــدال جهانــی شــده بــود. 
ــا  ــال و احمدرض ــه جم ــون حدیث ــران تاکن ــم ای ــرای تی ب
ــدال  ــه کســب م ــق ب ــرادی، موف ــای انف ــودی در کات محم

برنــز شــده اند. 

به رکوردهای مدنظرم رسیده ام
وزنه بــردار فــوق ســنگین ایــران گفــت: امیــدوارم در 
ــا  ــم ت ــت کن ــری را ثب ــای باالت ــی رکورده ــابقات جهان مس
مردمــی را کــه در ایــن چنــد ســال منتظــر بازگشــت مــن 

ــم.  ــحال کن ــد، خوش بودن
ســعید علی حســینی دربــاره  عملکــرد خــود در رکوردگیــری 
تیــم ملــی وزنه بــرداری بیــان کــرد: شــرایط خوبــی دارم و 
در رکوردگیــری هــم توانســتم رکوردهــای مدنظــرم را بزنــم. 
امیــدوارم در مســابقات جهانــی بتوانــم بیشــتر از ایــن وزنه 
بزنــم و باعــث خوشــحالی مــردم بشــوم کــه در ایــن چنــد 

ســال منتظــر مــن بودنــد. 
علی حســینی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه قــرار اســت 
اولیــن مســابقه قهرمانــی بزرگســاالن جهــان را تجربــه کنــد 
و ایــن مســئله بــار روانــی بــرای او ایجــاد نمی کنــد، تاکیــد 
کــرد: خــدا را شــکر تمرینــات خوبــی داشــتم و ان شــاءهللا 
بــدون اســترس در مســابقات جهانــی وزنــه بزنــم. مــردم 
دعــا کننــد تــا بــا ثبــت رکوردهــای خــوب، دلشــان را شــاد 

 . کنم
ــا  ــه ب ــر اینک ــی ب ــری مبن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب او در پاس
ــد  ــی را بای ــه مدال های ــری چ ــج رکوردگی ــه نتای ــه ب توج
ــداد  ــن و به ــت: م ــت، گف ــار گذاش ــلیمی کن ــرای او و س ب
ــران افتخارآفرینــی  کنیــم. هــر  ــرای ای تــالش می کنیــم ب
دو بــرای بهتریــن مــدال در مســابقات شــرکت می کنیــم. 
ــه باعــث شــادی  ــد ک ــه دســت آی ان شــاءهللا نتیجــه ای ب

ــود. ــردم ش دل م

گلباران ملی حفاری در هفته سوم 
لیگ برتر فوتسال بانوان

ــا  ــه ب ــوان روز جمع ــر فوتســال بان ــگ برت ــه ســوم لی هفت
ــزارش ایســنا،  ــه گ ــدار انجــام شــد. ب ــزاری شــش دی برگ
ملــی حفــاری هماننــد دو بــازی گذشــته خــود پیــروز شــد 
و توانســت تیــم بانــوان زنجــان البــرز را بــا 15 گل در خانــه 

حریــف شکســت دهــد. 
ــوان  ــا 1۷ گل بان ــته ب ــه گذش ــه هفت ــز ک ــگاه آزاد نی دانش
زنجــان را از پیــش رو برداشــته بــود، 2 بــر 1 از ســد 
دختــران کویــر کرمــان گذشــت. پاالیــش نفــت آبــادان نیــز 

ــرد. ــاران ک ــیرجان را گلب ــور س ــام ن ــا 10 گل پی ب

شکست های متوالی جودوکاران در 
گرنداسلم ابوظبی

ــلم  ــم در گرنداس ــان ه ــودوی جه ــز ج ــدال برن ــده م دارن
ابوظبــی مقابــل حریــف خــود شکســت خــورد. مســابقات 
گرانداســلم جــودو در حالــی از 4 تــا 6 آبان مــاه بــه 
ــی  ــم مل ــه تی ــری خواهــد شــد ک ــی پیگی ــی ابوظب میزبان
ــا ترکیــب 6 ملی پــوش در 5 وزن راهــی  جــودوی ایــران ب
ــدگان  ــه نماین ــس از اینک ــت. پ ــده اس ــا ش ــن رقابت ه ای
ایــران در روز اول از دور رقابت هــا کنــار رفتنــد، روز جمعــه 3 
جــودوکار ایرانــی بــرای رســیدن بــه مــدال تــالش کردنــد. 
در وزن 81- کیلوگــرم ســعید مالیــی کــه چنــد مــاه قبــل 
مــدال برنــز جهــان را کســب کــرده بــود، پــس از اســتراحت 
در دور نخســت، نماینــده پرتغــال را از پیــش رو برداشــت. 
نماینــده  مصــاف  بــه  خــود  مبــارزه  دومیــن  در  وی 
گرجســتان رفــت و بــا شکســت مقابــل ایــن جــودوکار از 
رســیدن بــه مــدال طــال بازمانــد و بایــد بــرای برنــز رقابــت 

کنــد. 
ــدی  ــو و مه ــرم محمدمحمــدی بریمانل در وزن ۷3-کیلوگ
ــارزه  ــو در مب ــتند. بریمانل ــور داش ــران حض ــور از ای فتحی پ
اول مقابــل نماینــده امــارات ایپــون شــد و از دور رقابت هــا 
ــاف  ــه مص ــور در دور اول ب ــن فتحی پ ــت. همچنی ــار رف کن
نماینــده روســیه رفــت و در دو دقیقــه مقابــل حریــف خــود 

ایپــون شــد.

 بیت سعید با استقالل 
تمرین نکرد!

ــب  ــش غای ــه تیم ــن روز جمع ــتقالل در تمری ــم اس مهاج
ــر نســاجی و  ــازی براب ــت ســعید در دو ب ــود. حســن بی ب
پرســپولیس نیمکت نشــین بــود و حتــی یــک دقیقــه هــم 
ــر  ــه نظ ــور ب ــا این ط ــرد ت ــدا نک ــردن پی ــازی ک ــت ب فرص
ــدان  ــفر چن ــان، ش ــا منصوری ــالف علیرض ــه برخ ــد ک برس
ــن  ــه همی ــاید ب ــدارد. ش ــازی او ن ــبک ب ــه س ــادی ب اعتق
ــن  ــعید در تمری ــت س ــت بی ــه غیب ــد ک ــم باش ــل ه دلی
ــه او  ــرا ک ــد؛ چ ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــتقالل کم اس
ــوز  ــت و هن ــت نداش ــکل مصدومی ــی مش ــش از درب پی
ــتقالل  ــن اس ــل در تمری ــه دلی ــه چ ــت ب ــخص نیس مش

ــت.  ــرده اس ــرکت نک ش
شــفر پیــش از ایــن اعــالم کــرده بــود بیــت ســعید بازیکــن 
فوق العــاده ای بــرای ســبک ضــد حملــه اســت؛ ولــی فعــال 
او چنــدان در سیســتم جدیــد اســتقالل بــه بــازی گرفتــه 

نمی شــود.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

پــس از ناکامی هــای دنبالــه دار کشــتی آزاد 
مســئوالن ورزش کشــتی در ایــن فکــر هســتند 
ــک  ــه تش ــادم را ب ــول خ ــر رس ــار دیگ ــه ب ک
کشــتی بازگرداننــد تــا او در کســوت ســرمربی 
ــا  ــن ناکامی ه ــه ای ــتی آزاد ب ــی کش ــم مل تی

ــد. ــان ده پای
ناکامــی ایــران در فرانســه باعــث شــد تــا 
ــا  ــتی آزاد ب ــی کش ــای مل ــی تیم ه ــورای فن ش
جدیــت بــه دنبــال دالیــل ایــن شکســت و در 
ــی  ــم مل ــی تی ــر کادر فن ــزوم، تغیی ــورت ل ص
باشــد. ایــن نشســت بنــا بــه دالیلــی تاکنــون 
ــای  ــود اعض ــه می ش ــا گفت ــده؛ ام ــزار نش برگ
ــا توجــه بــه زمــان برگــزاری انتخابــات  شــورا ب
ــا  ــد آمــد ت ــه زودی گــرد هــم خواهن مجمــع، ب

ــد.  ــن کنن ــی را روش ــف کادر فن تکلی
تــا بــه امــروز اســامی مختلفــی بــه طــور 
غیررســمی بــه عنــوان گزینه هــای ســرمربیگری 
تیــم ملــی و جانشــینی محمــد طالیــی مطــرح 
ــر  ــع آگاه از تغیی ــی بعضــی از مناب شــده و حت
تمامــی مربیــان کادر فنــی نیــز خبــر می دهنــد؛ 
امــا فعــال هیــچ چیــز تــا زمــان برگــزاری 
نشســت شــورای فنــی، روشــن و قطعــی 

ــت.  نیس
ــوان  ــه عن ــان ب ــی همچن ــد طالی ــد محم هرچن
ملــی  تیــم  مقدماتــی  اردوی  در  ســرمربی 
ــت  ــب اینجاس ــه جال ــا نکت ــده، ام ــی ش معرف

گزینه هــای  از  یکــی  می شــود  کــه گفتــه 
اصلــی شــورای فنــی بــرای ســرمربیگری تیــم 
ملــی کشــتی آزاد، شــخص رســول خــادم 
ــم را در  ــن تی ــد ای اســت و اوســت کــه می توان
ــت و  ــی هدای ــه خوب ــی ب ــم آت ــای مه رویداده

ــد. ــری کن رهب
 رسول خادم

ــرمربیگری  ــان س ــادم در زم ــول خ ــه رس البت
ــتقیمی  ــارت غیرمس ــم نظ ــی ه ــد طالی محم
بــر رونــد اجــرای برنامه هــای تیــم ملــی 
ــت  ــه او نمی توانس ــی ک ــا بخش ــت و تنه داش
دخالــت مســتقیم داشــته باشــد، هنــگام 
ــگام  ــک هن ــار تش ــگ« آزادکاران از کن »کوچین
مبارزاتشــان بــود؛ یعنــی دقیقــا همان قســمتی 
کــه بســیاری از آزادکاران مــا در رقابت هــای 
ــد  ــی 201۷ فرانســه از آنجــا لطمــه خوردن جهان

ــی کشــتی، پیــروزی  ــه پایان ــد ثانی و گاه در چن
را بــا شکســت عــوض کردنــد؛ حــال بــا وجــود 
ایــن بســیاری از پیشکســوتان و صاحب نظــران 
کشــتی انتظــار دارنــد امــور تیــم ملــی بــا همان 
روال قبلــی پیــش بــرود تــا در پیکارهــای 
ــده، ناکامــی دیگــری تکــرار  ــی ســال آین جهان
نشــود؛ ایــن یعنــی اســتفاده از همــان نســخه 
قبلــی بــرای احیــای تیمــی زخم خــورده از 

رقابت هــای جهانــی فرانســه.
 حضور ایران در  هاله ای از ابهام

ــی و  ــس از ناکام ــران پ ــتی آزاد ای ــه کش البت
کســب عنــوان نهــم در رقابت هــای جهانــی 
201۷ فرانســه، عمــال شــانس حضــور را در 
ــی 2018 از دســت داده  رقابت هــای جــام جهان
اســت. بــا توجــه بــه حضــور هشــت تیــم برتــر 
رقابت هــای جهانــی در مســابقات جــام جهانــی 
ســال آینــده، ایــران بــا توجــه بــه کســب عنــوان 
ــه،  ــی 201۷ فرانس ــای جهان ــی در رقابت ه نهم
فرصــت حضــور در جــام جهانــی 2018 آمریکا را 
از دســت داد. بدیــن ترتیــب تیم هــای آمریــکا، 
روســیه، گرجســتان، ترکیــه، آذربایجــان، ژاپــن، 
کوبــا و قزاقســتان بــه عنــوان تیم هــای اول تــا 
هشــتم پیکارهــای جهانــی فرانســه می تواننــد 
بــه عنــوان هشــت تیــم برتــر بــه جــام جهانــی 
ــروه  ــران و در دو گ ــم ای ــاب تی ــد و در غی برون
ــه رو شــوند. ایــن  ــا یکدیگــر روب چهــار تیمــی ب
ــم کشــتی آزاد  ــی اســت کــه حضــور تی در حال
ــان ادواری  ــی از قهرمان ــوان یک ــه عن ــران ب ای

ــار  ــق و اعتب ــث رون ــواره باع ــی هم ــام جهان ج
ــا  ــران ب ــم ای ــدال تی ــده و ج ــا ش ــن پیکاره ای
رقبــای دیرینــه خــود یعنــی روســیه و آمریــکا، 
ــوده  ــارزات ســال ب ــن مب همیشــه جــزو بهتری

اســت. 
حــال تنهــا یــک احتمــال می توانــد تیــم ایــران 
را وارد پیکارهــای جــام جهانــی کنــد کــه آن هم 
انصــراف یکــی از هشــت تیــم برتــر راه یافتــه بــه 
ایــن مســابقات اســت. گفتــه می شــود یکــی از 
تیم هــای کوبــا یــا ژاپــن قصــد انصــراف از جــام 
ــد کــه ایــن موضــوع در صــورت  ــی را دارن جهان
ــم  ــرای تی ــی ب ــر خوب ــد خب ــت می توان قطعی
ــران هــم  ــم ای ــب تی ــن ترتی ــران باشــد. بدی ای
می توانــد بــه عنــوان تیــم نهــم جایگزیــن تیــم 
انصرافــی شــده و همچــون ســال های گذشــته 

در جــام جهانــی حضــور یابــد. 
مســابقات کشــتی آزاد جــام جهانــی 2018 
آمریــکا طــی روزهــای ۷ و 8 آوریــل )18 و 19 

ــزار  ــیتی برگ ــووا س ــهر آی ــن 9۷( در ش فروردی
خواهــد شــد. بــا توجــه بــه وضعیــت نابســامان 
کشــتی آزاد ایــران حضــور رســول خــادم حتــی 
در صورتــی کــه ایــران راهــی جــام جهانــی 2018 

ــد مثمــر ثمــر باشــد.  هــم نشــود، می توان
ــت  ــر اف ــال های اخی ــران در س ــتی آزاد ای کش
محسوســی داشــته و اگــر تک ســتاره هایی 
ــم، مــا  ــی را در نظــر نگیری ــد حســن یزدان مانن
ــه  از تیــم اول جهــان در حــال تبدیــل شــدن ب
ــه  ــتیم. البت ــتی هس ــه دو کش ــم درج ــک تی ی
ــاب کشــتی  ــچ گاه از اســتعدادهای ن ــران هی ای
ــد.  ــد مان ــم نخواه ــی ه ــوده و خال ــی نب خال
کشــتی ورزش ملــی ماســت و در خــون و 
رگ تک تــک ایرانیــان جــا دارد؛ امــا بــدون 
تاکتیــک مناســب  و  تمریــن  برنامه ریــزی، 
پیــروزی بــر رقبــای سرســختی ماننــد روســیه 
و آمریــکا ممکــن نیســت و ایــن مســتلزم 
داشــتن مربیانــی بادانــش و کارکشــته اســت.

بازگشت خادم به تشک کشتی

ــش  ــپاهان تیم ــوان س ــال بان ــم فوتب ــوش تی ــان ملی پ دروازه ب
ــم  ــهرداری ب ــت: ش ــد و گف ــی خوان ــان قهرمان ــی از مدعی را یک
و ســیرجان عالــی هســتند؛ امــا نبایــد از تیــم تازه تأســیس 
ســپاهان نیــز بــه راحتــی گذشــت؛ شــک نکنید ســپاهان امســال 

ــد.  ــی می جنگ ــرای قهرمان ب
ــی  ــه درب ــه ب ــازی ســپاهان ک ــن ب ــاره اولی ــرد ســلیمانی درب زم
فوتبــال بانــوان اصفهــان تبدیــل شــد، اظهــار کــرد: بــازی خوبــی 
بــود؛ بــه اعتقــاد مــن حتــی فراتــر از لیــگ ایــران بــود. البتــه هــر 
ــا  ــه تنه ــا ک ــم م ــژه تی ــتند؛ به وی ــی داش ــم ناهماهنگی های دو تی
بــا یــک جلســه تمریــن وارد مســابقات شــد و چنــد بازیکــن نیــز 

تــازه جــذب کــرده بــود. 
وی ادامــه داد: تیــم مــا در خــط دفاعــی نســبت بــه ســال پیــش 
تغییــرات زیــادی داشــت؛ امــا خوشــبختانه بازیکنــان توانســتند 
نظــر مربــی را جلــب کننــد. نیمــه دوم در خــط دفــاع و  هافبــک 

بــه هماهنگــی بهتــری رســیدیم. فورواردهــای تیــم همــه آمــاده 
ــود و از بیشــتر  ــی ب ــازی عال ــن ب ــا در ای ــرد آن ه ــد و عملک بودن

ــد.  فرصت هایــی کــه ایجــاد شــد، نهایــت اســتفاده را کردن
ــا بیــان اینکــه ذوب آهــن ضعیــف نبــود، ادامــه داد:  ســلیمانی ب
ــز امســال  ــی نی ــان خوب ــی اســت و بازیکن ــم خوب ذوب آهــن تی
ــا  ــد؛ ام ــز خــوب کار کردن ــا نی ــم وارد شــده اند؛ آن ه ــن تی ــه ای ب
ــم   ــه ه ــه نتیج ــام داد و ب ــی انج ــی خوب ــپاهان کار تاکتیک س

رســید. 
دروازه بــان ملی پــوش ســپاهان افــزود: فکــر می کنــم ناهماهنگــی 
ــاع و  هافبــک موجــب شــد در شــرایط آفســاید دو گل  خــط دف
دریافــت کنیــم. البتــه بایــد گل خــورد و تیــم تحــت فشــار قــرار 
ــم را  ــای تی ــا االن ضعف ه ــیم. م ــان را بشناس ــا ضعفم ــرد ت گی
می دانیــم و قطعــا بــرای رفــع آن هــا تمریــن و تــالش خواهیــم 

ــد. ــد دی ــری از ســپاهان خواهی ــم محکم ت ــه تی ــرد و در ادام ک

ــارات  ــم افتخ ــالش می کن ــت: ت ــدن گف ــک لن ــان المپی قهرم
گذشــته را تکــرار کنــم و در مســابقات قهرمانــی جهــان بــه دنبــال 

قهرمانــی هســتم. 
بهــداد ســلیمی دربــاره عملکــرد خــود در رکوردگیــری تیــم ملــی 
ــرفت  ــی پیش ــه اردوی قبل ــبت ب ــرد: نس ــان ک ــرداری بی وزنه ب
خوبــی داشــتم. ســه هفتــه پیــش بــرای لیــگ 202 یــک ضــرب 
و 230 دوضــرب زدم، امــا االن پیشــرفت خوبــی داشــتم و 
ــاز مســابقات  ــا آغ ــده ت ــه باقی مان ــج هفت ــن پن ــدوارم در ای امی
ــم. ــی بزن ــای خوب ــم و وزنه ه ــد را طــی کن ــن رون ــی همی جهان

 ســلیمی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه پــس از المپیــک لندن 
آن طــور کــه می خواســت نتیجــه نگرفــت و فکــر می کنــد آیــا در 
جهانــی آمریــکا دوبــاره بتوانــد قهرمــان شــود، تصریــح کــرد: بــه 
ــج  ــن ســال ها نتای ــال آن هســتم. مــن تــالش کــردم در ای دنب
ــام تالشــم را  ــا آســیب دیدگی نگذاشــت. تم ــرم؛ ام ــی بگی خوب

می کنــم از ایــن پــس در مســابقات آتــی موفــق باشــم.
 او دربــاره اینکــه چــرا پــس از آســیب دیدگی و اتفاقــات 
المپیــک انگیــزه اش را از دســت نــداد، گفــت: عشــق بــه مــردم 
باعــث می شــود کــه تــالش کنــم تــا افتخــارات گذشــته را تکــرار 

ــم موفــق باشــم.  ــم و ان شــاءهللا کــه بتوان کن
ــات  ــرا در انتخاب ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــلیمی در پاس س
کمیســیون ورزشــکاران شــرکت نکــرد، گفــت: بــه خاطــر 
ــار  ــم. انتظ ــام کن ــات ثبت ن ــتم در انتخاب ــر نتوانس اردوی بابلس
ــر  ــا در نظ ــرای م ــرایطی ب ــک ش ــی المپی ــه مل ــتم کمیت داش
ــه  ــه مســابقات بقی ــم؛ چــرا ک ــام کنی ــم ثبت ن ــه بتوانی ــرد ک بگی
رشــته ها تمــام شــده و ورزشــکاران آن هــا آزاد هســتند؛ امــا مــا 
ــس  ــتیم رئی ــار داش ــویم؛ انتظ ــارج ش ــتیم از اردو خ نمی توانس
ــچ کمــک و پشــتیبانی  ــد؛ متاســفانه هی ــر کل کمــک کنن و دبی

ــا نشــد. از م

ورزش

،،
پس از ناکامی های دنباله دار کشــتی 
آزاد مســئوالن ورزش کشــتی در ایــن 
فکــر هســتند کــه بــار دیگــر رســول 
خــادم را بــه تشــک کشــتی بازگردانند
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ــا  ــوان ب ــال بان ــر هندب ــگ برت ــای لی ــت رقابت ه ــه نخس هفت
برتــری تیم هــای شــهید چمــران الرســتان، تاسیســات دریایــی 

تهــران و نفــت و گاز گچســاران برگــزار شــد. 
ــر  ــگ برت ــای لی ــیزدهمین دوره رقابت ه ــت از س ــه نخس هفت
هندبــال بانــوان روز جمعــه 5 آبان مــاه بــا برگــزاری ســه دیــدار 
ــری شــد.  ــران، الرســتان و شاهین شــهر پیگی در شــهرهای ته
در اولیــن هفتــه، تیــم تاسیســات دریایــی تهــران نایب قهرمــان 
ــود و توانســت  ــان ب ــده اصفه ــان نماین ــگ، میزب ــل لی دوره قب
بــا اقتــدار و اختــالف 15 گل بــه یــک پیــروزی خانگــی دســت 

یابــد.
ــدار ایــن هفتــه تیــم شــهید چمــران الرســتان   در دومیــن دی
جــام  در  ایــران  نماینــده  و  لیــگ  قبــل  دوره  قهرمــان 
ــال کردســتان  ــت هندب ــم هیئ ــان تی باشــگاه های آســیا، میزب

بــود. شــاگردان شــافعیان در تیــم شــهید چمــران در ایــن دیدار 
پــرگل بــا نتیجــه 42 بــر 15 بــر رقیــب خــود پیــروز شــدند تــا با 

ــگ باشــند.  ــه اول لی ــن گل هــا صدرنشــین هفت ــت ای ثب
در آخریــن مســابقه هفتــه تیــم هیئــت هندبــال شاهین شــهر 
ــه  ــت و گاز گچســاران ک ــرد. نف ــی ک ــت و گاز پذیرای ــم نف از تی
ــار در لیــگ برتــر هندبــال زنــان شــرکت کــرده  بــرای اولیــن ب

توانســت میزبــان خــود را مغلــوب کنــد. 
نتایج کامل این هفته از رقابت ها به این شرح است:

* تاسیسات دریایـی تهران 29 - هیئت هندبـال اصفهـان 14
ــال کردســتان  * شــهید چمــران الرســتان 42 - هیئــت هندب

15
ــاران  ــت و گاز گچس ــهر 19 - نف ــال شاهین ش ــت هندب * هیئ

23

ــر  ــگ برت ــم لی ــه ده ــران در هفت ــتقالل ته ــال اس ــم فوتب تی
کابــوس وارش بــا یــک گل مغلــوب پرســپولیس شــد تــا رونــد 

ــد.  ــه یاب ــر ادام ــم در لیــگ برت ــن تی ــزدن ای گل ن
آمــار رســمی دربــی 85 در پایــان بــازی نشــان از برتــری 
نه چنــدان  برتــری  و  نتیجــه  لحــاظ  بــه  پرســپولیس 
محســوس اســتقالل در مالکیــت تــوپ داشــت. همیــن آمــار، 
موقعیت هــای خطرنــاک اســتقالل را بــا عــدد 3 نشــان 
ــت ممکــن هــم  ــی اگــر در خوشــبینانه ترین حال مــی داد. حت
تعــداد موقعیت هــای اســتقالل را در شــهرآورد 3 فــرض کنیــم، 
ــه  ــت در 90 دقیق ــا 3 موقعی ــق تنه ــت خل ــد گف ــم بای ــاز ه ب
آنقــدر کــم هســت کــه بتــوان از واژه فقــر موقعیــت خطرنــاک 
اســتفاده کــرد. به ویــژه کــه عجــز ایــن تیــم در خلــق موقعیــت 

ــت.  ــابقه اس ــه س ــبوق ب ــاک مس خطرن
شــفر دومیــن تجربــه اش در لیــگ برتر را پشــت ســر گذاشــت. 

ــگ  ــان در لی ــت آبی پوش ــورش روی نیمک ــن حض وی در اولی
برتــر مقابــل فــوالد بــه تســاوی بــدون گل رضایــت داد و حــاال 
در دومیــن حضــورش روی نیمکــت ایــن تیــم در لیــگ برتــر بــا 

شکســت یــک بــر صفــر مواجــه شــد. 
اســتقالل بــا شــفر در لیــگ برتــر درمجمــوع دو بــار بــه 
ــر  ــا از آن بدت ــد؛ ام ــی زده باش ــه گل ــدون آنک ــه، ب ــدان رفت می
ــری  ــت رهب ــان تح ــه آبی پوش ــت ک ــن اس ــر ای و ناامیدکننده ت
شــفر در 180 دقیقــه چیــزی در حــدود صفــر موقعیــت 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــاک ایج خطرن
آبی پوشــان کــه فصــل خوبــی را ســپری نمی کننــد و در پایــان 
ــور  ــدول حض ــن ج ــای پایی ــان در رده ه ــم همچن ــه ده هفت
دارنــد، بــه کم خطرتریــن حــال حاضــر لیــگ بــدل شــده اند تــا 
جایــی کــه دروازه بانــان تیم هــای مقابــل مقابــل آن هــا چنــدان 

بــه زحمــت نیفتنــد.

هدیه کاظمی:
یک غفلت طالی آسیا را از من گرفت

ــوب  ــرد خ ــه عملک ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــوش قایقران ملی پ
ــا  ــرد: ب ــار ک ــیا اظه ــی آس ــای قهرمان ــان در رقابت ه قایقران
ــیایی  ــای آس ــق در بازی ه ــوری موف ــرای حض ــوان ب ــام ت تم

2018 تمریناتــم را ادامــه می دهــم. 
هدیــه کاظمــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره ســطح 
رقابت هــای آســیایی در چیــن اظهــار کــرد: رقابت هــای 
قهرمانــی آســیا همیشــه ســطح باالیــی دارد و بهتریــن 
قایقرانــان در آن شــرکت می کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــم،  ــش داری ــیایی را در پی ــای آس ــز بازی ه ــده نی ــال آین س
و  ســخت  بســیار  رقابت هــا  امســال  کــه  می دانســتیم 
ــا  ــاد. واقع ــم افت ــاق ه ــن اتف ــه همی ــود ک ــد ب فشــرده خواه
ــا  ــن زمان ه ــاهد بهتری ــا ش ــود و م ــاال ب ــا ب ــطح رقابت ه س

و مســابقات بودیــم. 
ــه نظــرم  ــه داد: ب ــه عملکــرد ملی پوشــان ادام ــا اشــاره ب او ب
ــوب  ــی خ ــابقات خیل ــن مس ــان در ای ــه قایقران ــرد هم عملک

بــود. مــا حتــی در چنــد بخــش هــم شــانس مــدال داشــتیم 
ــی  ــّوی و بدشانس ــب ج ــرایط نامناس ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــه مــدال نرســیدیم؛ امــا درمجمــوع عملکــرد همــه  بچه هــا ب

ــم. ــب کردی ــی کس ــیار خوب ــای بس ــود و مدال ه ــوب ب خ
ــاره ایــن  ــر درب ــاک دونفــره 200 مت ــده مــدال طــالی کای دارن
ــش  ــن بخ ــی در ای ــن و آرزو حکیم ــرد: م ــان ک ــش بی مدال
پــارو زدیــم و توانســتیم بــه مــدال طــال برســیم. خــدا را شــکر 
ــوان  ــن عن ــه ای ــدار ب ــا اقت ــود و ب ــاد ب ــم زی ــالف ه ــه اخت ک
رســیدیم. ایــن مــدال بــرای مــا واقعــا ارزش داشــت؛ چــون 
خیلــی برایــش تمریــن کــرده بودیــم کــه خوشــبختانه بــه آن 

رســیدیم.
ــدال  ــاده م ــدر س ــرا آنق ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
طــالی تک نفــره اش را از دســت داد، تصریــح کــرد: مــن 
ــا  ــی ام ب ــه عرض ــش را دادم. فاصل ــردم و تاوان ــتباهی ک اش
حریــف زیــاد بــود و او را ندیــدم. فکــر کــردم بــه مــدال طــال 
رســیدم و خوشــحالی کــردم؛ امــا بــه یــک بــاره او از مــن عبور 
کــرد و قهرمــان شــد. متاســفانه بــا همیــن غفلــت مدالــم را 
ــای آســیایی  ــدارد. در بازی ه ــا اشــکالی ن از دســت دادم؛ ام

ــیم. ــال می رس ــدال ط ــه م ــم و ب ــران می کن جب
ــن  ــزود: م ــیا اف ــره آس ــاک تک نف ــره کای ــدال نق ــده م دارن
قبــال در ایــن بخــش مــدال نقــره داشــتم و تالشــم ایــن بــود 
کــه بــه مــدال طــال برســم؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد. ناراحــت 
هســتم؛ امــا می دانــم کــه توانایــی کســب طــال را دارم و 
ــدال  ــه م ــه ب ــم ک ــم را می کن ــام تالش ــرای 2018 تم ــا ب قطع

طــال برســم.
ــد  ــا بای ــه نگاه ه ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــه ب ــی در ادام کاظم
بــه رشــته پرمــدال قایقرانــی تغییــر کنــد،  گفــت: ســال آینــده 
ــاره  ــورهای ق ــم و کش ــش رو داری ــیایی را پی ــای آس بازی ه
ــی  ــد. قایقران ــته کرده ان ــن رش ــی در ای ــرمایه گذاری عجیب س
پرمــدال اســت و اگــر مســئوالن حمایــت خوبــی از فدراســیون 
ــد  ــن ببرن ــکاران را از بی ــای ورزش ــند و دغدغه ه ــته باش داش
ایــن رشــته می توانــد تأثیــر زیــادی در جایــگاه کاروان در 
رده بنــدی نهایــی داشــته باشــد. فدراســیون همــه تالشــش را 
ــا  ــا جاکارت ــده ت ــه مان ــرم در فاصل ــه نظ ــد و ب ــام می ده انج
ــا  ــد ت ــتری کنن ــت بیش ــیون حمای ــد از فدراس ــئوالن بای مس
بتوانیــم مدال هــای خوبــی در ایــن بازی هــای مهــم بگیریــم.

# خبر _ویژه

دربــاره  حواشــی  بعضــی  دنبــال  بــه 
چگونگــی قهرمانــی تیم هــای بیمــه رازی در 
لیــگ برتــر کشــتی آزاد و فرنگــی، بهتریــن 
راهــکار بــرای مشخص شــدن صحــت و 
ــای  ــار قرارداده ــع رخ داده، انتش ــقم وقای س
کشــتی گیران داخلــی و خارجــی در مرحلــه 

ــت. ــتی اس ــگ کش ــی لی نهای
تیم هــای کشــتی آزاد و فرنگــی بیمــه رازی 
ــوان  ــار دیگــر عن هماننــد ســال های اخیــر ب
قهرمانــی رقابت هــای لیــگ برتــر را از آن 

خــود کردنــد. 
ــی  ــال قهرمان ــه دنب ــنبه و ب ــا روز سه ش ام
لیــگ کشــتی  در  رازی  بیمــه  تیم هــای 
ــوی  ــادی از س ــات زی ــی، اتهام آزاد و فرنگ
تیم هــای رقیــب نســبت بــه چگونگــی 

ایــن  در  رازی  بیمــه  تیم هــای  قهرمانــی 
رقابت هــا مطــرح شــد.

ــه  ــبت ب ــده نس ــام مطرح ش ــن اته مهم تری
ــم  ــر 3 تی ــم پــس از شکســت 5 ب ــن تی ای
رازی  بیمــه  مقابــل  ایزی پایــپ کاشــان 
ــد؛  ــرح ش ــتی آزاد مط ــگ کش ــال لی در فین
جایــی  کــه سرپرســت تیــم ایزی پایــپ 
ــن  ــاخص ای ــتی گیران ش ــد کش ــی ش مدع
ــت  ــات پش ــی اتفاق ــل بعض ــه دلی ــم ب تی
پــرده از حضــور در دیــدار فینــال خــودداری 
کرده انــد تــا بــه ایــن ترتیــب قهرمانــی تیــم 
بیمــه رازی بــا خیالــی آســوده تر اتفــاق 
بیفتــد؛ موضوعــی کــه بــا واکنــش تنــد 
ــه  ــم بیم ــرمربی تی ــدی، س ــا محم غالمرض
ــه رو شــد و آن را شــدیدا تکذیــب  رازی، روب

ــرد. ک
نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه مصطفی 
ایزی پایــپ،  تیــم  ســرمربی  علیــزاده، 
برخــالف نظــر سرپرســت ایــن تیــم در 
کــرد: گنــو  اظهــار  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
ــوم  ــر س ــان و نف ــان جه ــویلی قهرم پتریاش
ــد  ــق قــرارداد بای المپیــک از گرجســتان طب
ــی  ــه یک ــت ک ــا می گرف ــرای م دو کشــتی ب
هفتــه گذشــته مقابــل امیــن طاهــری بــود. 
هرچنــد طاهــری بــه دلیــل مصدومیــت 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــا ب ــت؛ ام ــتی نگرف کش
ــد.  ــاب آم ــه حس ــویلی ب ــارزات پتریاش مب
دیگــر مبــارزه وی نیــز در دیــدار نیمه نهایــی 
بــر  نمی توانســتیم  مــا  بنابرایــن  بــود؛ 
اســاس قــرارداد در دیــدار فینــال از وی 

ــم. ــتفاده کنی اس
وی افــزود: علیرضــا کریمــی نیــز عــازم 
ــی امیــد اســت و علیرضــا  رقابت هــای جهان
رضایــی ســرمربی تیــم ملــی امیــد به شــرط 
حضــور او تنهــا در یــک مبــارزه موافقــت خود 
را بــرای حضــور کریمــی در لیــگ اعــالم کــرد 
کــه مــا از وی در دیــدار نیمه نهایــی اســتفاده 
کردیــم و نمی توانســتیم در دیــدار نهایــی وی 
ــعید  ــن س ــتیم. همچنی ــدان بفرس ــه می را ب
ــل  ــه دلی ــرم ب ــور در وزن ۷0 کیلوگ داداش پ
عفونــت ریــه نتوانســت در دیــدار فینــال 

کشــتی بگیــرد.
ــز از ســوی  ــه ای نی ــان مســابقات نام در پای
مدیــر عامــل تیــم ســینا صنعــت ایذه کــه در 
دیــدار فینــال لیــگ کشــتی فرنگــی مغلــوب 
بیمــه رازی شــد، خطــاب بــه رســول خــادم 

منتشــر شــد.

تنها راه روشن شدن حقایق درباره اتفاقات لیگ کشتی

بانوان سپاهان برای قهرمانی می جنگند

 شکست اصفهانی ها در هفته نخست 
رقابت های هندبال بانوان

انتقاد بهداد سلیمی از کمیته ملی المپیک

فقر گلزنی و موقعیت گل در استقالِل مدل آلمانی



پیشهناد فیلم

بارکد

کارگردان: مصطفی کیایی
نویسنده: مصطفی کیایی

بازیگــران: بهــرام رادان، محســن کیایــی، بهــاره کیان افشــار، 
ســحر دولتشــاهی، مرجــان علیزاده نیــا، ســحر آربیــن، 

پژمــان بازغــی، شــهرام جمشــیدی، بابــک بهشــاد
 تحلیل فیلم

ــی  ــی کیای ــاخته مصطف ــن س ــد« پنجمی ــم »بارک فیل
اســت. کارهــای کیایــی شــاید از منظــر فیلمنامــه 
ــرا،  ــاظ اج ــه لح ــا ب ــد، ام ــرار نگیرن ــطح ق ــک س در ی
فیلم هایــی خــوب در ســینمای ایــران تلقــی می شــوند 
ــه  ــا ب ــز در آن ه ــی نی ــه الگوهــای فیلم هــای آمریکای ک

چشــم می خــورد. 
کیایــی در همــه  فیلم هــای خــود نشــان داده کــه عالقــه 
ــخره  ــی مس ــا لحن ــی را ب ــم اجتماع ــائل مه دارد مس
فیلم هــای  مســائل  بگنجانــد.  خــود  فیلم هــای  در 
او از دلــه دزدی و موادفروشــی آغــاز می شــوند و بــه 

ــم.  ــاق و ... خت ــالس، قاچ اخت
فیلم هــای  از  جدایی ناپذیــر  مضمونــی  »انتقــام«، 
ــه واســطه  فســاد  ــا ب ــی آدم ه ــن ویران اوســت. همچنی
اقتصــادی و تکه پرانی هایشــان بــه معضــالت جامعــه در 
قالــب دیالوگ هایــی بامــزه، امــا پرمعنــا کــه در »عصــر 

ــز وجــود داشــتند.  ــژه« نی ــدان« و »خــط وی یخبن
از محاســن فیلم هــای کیایــی ریتــم نســبتا خــوب 
بــه  ندارنــد،  زیاده گویــی  او  فیلم هــای  آن هاســت. 
ــتانک های  ــواره داس ــوند، هم ــیده نمی ش ــیه کش حاش
عاشــقانه  خفیــف و رقیقــی در آن هــا بــه چشــم می خورد 
ــه آن  ــد و ب ــی پیــش می آی ــای داســتان اصل کــه پابه پ
رنــگ و بــو می بخشــد، ســکانس های زائــد در کار 
ــره   ــه چشــم می خــورد و گسســتگی زنجی ــدرت ب ــه ن ب
زمانــی کمــک می کنــد تــا فیلــم ریتــم یکنواختــی پیــدا 
نکنــد و شــکلی پیچیده تــر و معماگونه تــر بــه خــود 
بگیــرد؛ امــا ایــن روش در »بارکــد« بــه قــوِت دو فیلــم 

قبلــی کیایــی نیســت. 
شــاید علــت ایــن مســئله کــم فــراز و نشــیب تر بــودن 
ــیوه از  ــن ش ــدن ای ــراری ش ــاید تک ــد و ش ــه باش قص
ــه هــم  ــت کــه کارهــای او را شــبیه ب ــی و روای قصه گوی
ــای  ــت در کاره ــه  ثاب ــن مؤلف ــا همی ــت؛ ام ــرده اس ک

ــود. ــده ب ــر از آب درآم ــین او بهت پیش

حرف و نقل

ــا  ــه ب ــی ک ــول ایران ــد معل ــی، هنرمن ــه حمام  فاطم
را  اســپانیا  اللیــگای  بازیکنــان  چهره هــای  پاهایــش 
ــرده  ــب ک ــه خــود جل ــان را ب ــد، توجــه جه نقاشــی می کن
اســت. حســاب رســمی اللیــگا در توئیتــر خــود بــا انتشــار 
ــد نوشــت: »فاطمــه حمامــی نشــان  ــن هنرمن ــر ای تصاوی
داد بــا اســتعداد، پشــتکار و عــزم می تــوان از همــه ســدها 

ــور کــرد.« عب
 حمیــد گلــی و علــی فروتــن نمایــش »اژدهــا، اولیــن 
حیــوان خانگــی« کاری از امیــر مشــهدی عبــاس را افتتــاح 

کردند.
ــن  ــینما، ای ــر س ــردان و بازیگ ــعیبی، کارگ ــروز ش  به
بــرای شــبکه  روزهــا مشــغول پیش تولیــد ســریالی 
اســت.  »گلشــیفته«  عنــوان  بــا  خانگــی  نمایــش 
»گلشــیفته«، اولیــن ســریال شــعیبی در شــبکه نمایــش 
خانگــی اســت کــه پربازیگــر خواهــد بــود و در ژانــر 

می شــود. تولیــد  کمدی اجتماعــی 
 حامــد عنقــا، نویســنده و تهیه کننــده ســینما و تلویزیــون، 
ایــن روزهــا مشــغول نــگارش مجموعــه ای بــا عنــوان 
صورت گرفتــه،  برنامه ریزی هــای  طبــق  اســت.  »پــدر« 
مجموعــه »پــدر«، ســریالی مذهبــی اســت کــه بــرای 
ــن  ــد و در ای ــد ش ــد خواه ــال ۹۷ تولی ــان س ــاه رمض م
 مــاه هــر شــب روی آنتــن شــبکه دو ســیما خواهــد 

رفت.
 فصــل دوم اجــرای نمایــش »مورچه هــا« نوشــته 
بــه  و  مســعودی  علــی  و  عزتــی  احســان  مشــترک 
ــاعت  ــاه س ــعودی 10، 11 و 12 آبان م ــی مس ــی عل کارگردان

1۷ در تئاتــر مســتقل تهــران روی صحنــه مــی رود.
 بنــا بــر ادعــای یــک پخش کننــده ترکیــه ای، فیلــم و 
ــه در بیــش از 120 کشــور در  ــی ترکی ســریال های تلویزیون
ــای مرکــزی،  ــکان، اروپ ــه، بال ــی، خاورمیان آفریقــای جنوب

ــن پخــش می شــود. ــکای التی آســیای مرکــزی و آمری
 نمایــش »همــه چیــز دربــاره آقــای »ف«« بــه کارگردانــی 
ــاری  ــال ج ــر س ــد مهرانف ــور احم ــا حض ــی و ب آرش عباس
صحنــه  بــه  تئاتــر  از ســالن های خصوصــی  یکــی   در 

می رود.
ــایعات  ــاد از ش ــا انتق ــی ب ــر ملک مطیع ــد ناص  فرزن
ــن  ــت ای ــاره درگذش ــازی درب ــای مج ــده در فض منتشرش
ــه  ــرد: ای کاش ب ــد ک ــینما تاکی ــوت س ــر پیشکس بازیگ

ــم! ــت بدهی ــی اهمی ــه زندگ ــرگ ب ــای م ج
 جوایــز فیلــم  هالیــوود از »کیــت وینســلت« و »جیــک 
ــال  ــرد س ــر زن و م ــن بازیگ ــزه بهتری ــا جای ــال« ب جیلنه

ــد. ــر می کن تقدی
 بهــرام ارک بــا اشــاره بــه اینکــه »حیــوان« در راه 
حضــور در جشــنواره های جهانــی اســت، اعــالم کــرد 
ــه  ــک فیلمنام ــگارش ی ــرادر خــود در حــال ن ــا ب ــراه ب هم

ــتند. ــد هس بلن
 در پــروژه ای بــه کارگردانــی میــگل ســاپوچنیک کارگردان 
تلویزیونــی برنــده جایــزه  امــی، تــام هنکــس نقــش خالــق 

یــک روبــات را ایفــا می کنــد.
 از »قانــون در طــب« ابن ســینا و »شــاهنامه« فردوســی 
ــا و  ــا، قرآن ه ــترده از فرش ه ــه ای گس ــا مجموع ــه ت گرفت
نقاشــی های ایرانــی بخــش جالــب  توجهــی از فــروش کلــی 

۴.۷ میلیــون پونــدی کریســتیز را رقــم زدنــد.

ایــن  بی رویــه  پخــش  دربــاره  »مختارنامــه«  تهیه کننــده 
ســریال در ســال های اخیــر از تلویزیــون تصریــح کــرد: پــس 
از »مختارنامــه«، ســریال مذهبــی شــاخصی بــرای تلویزیــون 

ــت.  ــده اس ــاخته نش س
ــی در  ــای نمایش ــت مجموعه ه ــاره وضعی ــالح درب ــود ف محم
ــت  ــفانه دس ــت: متاس ــال گف ــرم امس ــد مح ــبتی مانن مناس
ــار شــاخص  ــرای ســاخت و پخــش آث ســازمان صداوســیما ب
ــم، امســال هــم  ــه دیدی ــی اســت و همان طــور ک ــی خال خیل
ــه« و  ــه بازپخــش »مختارنام ــای محــرم ب ــون در روزه تلویزی

ــرد.  ــنده ک ــی بس ــریال های قدیم س
وی بــا اشــاره بــه بازپخــش هــر ســاله ســریال »مختارنامــه« 
گفــت: ایــن روزهــا مشــغول تماشــای »مختارنامــه« هســتم 
ــا  ــم، ســیر نمی شــوم؛ ام ــن ســریال را ببین ــم ای ــار ه ــر ب و ه
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن ســریال بیــش از انــدازه پخــش 

شــده اســت. بارهــا بــا مســئوالن تلویزیــون مطــرح کردیــم کــه 
ــادی پخــش شــده اســت؟  ــد »مختارنامــه« زی فکــر نمی کنی
امــا بــا ایــن اوصــاف از هــر کســی می پرســم بازپخــش ایــن 
ــت  ــب جذابی ــرای مخاط ــوز ب ــد و هن ــم می بینن ــریال را ه س

دارد. 
ایــن تهیه کننــده در ادامــه بــا بیــان اینکــه پــس از »مختارنامه« 
ــده،  ــاخته نش ــون س ــرای تلویزی ــاخصی ب ــای ش ــر کاره دیگ
ــدام  ــه« اق ــش »مختارنام ــه بازپخ ــون ب ــر تلویزی ــزود: اگ اف
می کنــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه چیــزی بــرای پخــش در 

ــدارد.  ــای مناســبتی ن روزه
ــامل  ــد ش ــف خداون ــم لط ــاز ه ــدوارم ب ــه داد: امی ــالح ادام ف
بــرای  ایــن دســت ســریال ها  از  بتوانــم  حالــم شــود و 
تلویزیــون بســازم؛ امــا ســاخت ایــن ســریال ها بودجــه زیــادی 
می خواهــد و نمی تــوان بــا هزینــه شــخصی آن را تولیــد کــرد.

شــعار  بــا  مطبوعــات  نمایشــگاه  بیست وســومین 
ــر« روز  ــر: توســعه بیشــتر و شــعار کمت ــه آگاه ت »جامع

جمعــه 5 آبان مــاه آغــاز بــه کار کــرد. 
ــن  ــته و در آخری ــال گذش ــه س ــات ک ــگاه مطبوع نمایش
ــا شــعار »شــفافیت، صداقــت«  ســال دولــت یازدهــم ب
بــه مــدت هشــت روز برقــرار بــود، امســال نیــز در دولــت 
تازه نفــس دوازدهــم بــا شــعار »جامعــه آگاه تــر: توســعه 

ــزار می شــود.  ــر« برگ بیشــتر و شــعار کمت
10 گــروه  در  مطبوعــات  نمایشــگاه  بیست وســومین 
اصلــی و 5 گــروه فرعــی در مســاحتی بالــغ بــر 1۳ هــزار 
متــر مربــع از 5 تــا 12 آبان مــاه در مصــالی بــزرگ امــام 

ــود.  ــزار می ش ــی)ره( برگ خمین
نمایشــگاه مطبوعــات عرصــه ای بــرای ارزیابــی رســانه ها 
و تقویــت ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر، مــردم و مســئوالن 

اســت. در زمــان برگــزاری نمایشــگاه مطبوعــات، عــالوه 
بــا  مــردم  و  مســئوالن  بی واســطه  گفت وگــوی  بــر 
رســانه ها، طــرح مطالبــات و پاســخگویی بــه مشــکالت 
ــی  ــی و عموم ــه ای، تخصص ــت های حرف ــی نشس برپای
و  ظرفیــت  ایــن  از  رســانه ها  بهره بــرداری  از  جــدای 
آسیب شناســی  طــرح،  بــه  منجــر  ملــی،   ضیافــت 
و یافتــن راهکارهــای مناســب بــرای موضوعــات مختلــف 

ــه می شــود.  جامع
ــا حضــور  ــردی ب ــای تخصصــی و کارب ــزاری کارگاه ه برگ
رســانه  حــوزه  پیشکســوتان  و  ارتباطــات  اســتادان 
و همچنیــن حضــور مهمانــان خارجــی کــه عمدتــا 
ــان  ــی رســانه های شــناخته جه ــگاران بین الملل روزنامه ن
هســتند، ضمــن اســتفاده از فضــای آموزشــی نمایشــگاه، 
بــه توســعه تعامــالت رســانه ای نیــز کمــک خواهــد کــرد.

فرهنگ و هنر10

»فیلمنامــه ات خــوب اســت؛ امــا فیلمنامــه کمدی 
ــا  ــن روزه ــه ای ــن ســخنی اســت ک ــداری؟«؛ ای ن
در محافــل ســینمایی و جلســات مختلــف گفتــه 
می شــود؛ امــا آیــا واقعــا کمــدی، فــروش فیلــم را 
تضمیــن می کنــد یــا برخــی تمایــل دارنــد ســینما 
را بــه ایــن ســمت بکشــانند؟ ایــن پرسشــی اســت 
ــال  ــر ح ــه ه ــد؛ ب ــوط می طلب ــی مبس ــه بحث ک
فیلم هــای کمــدی در دنیــا هــم می فروشــند و 
ــا  ــت؛ ام ــده گرف ــوع را نادی ــن موض ــوان ای نمی ت
قطعــا اگــر فیلــم خوبــی باشــد و در ویتریــن 
حتــی  می فروشــد،  شــوند،  عرضــه  درســتی 
ــه  ــن نکت ــال ای ــن ح ــد؛ در عی ــدی نباش ــر کم اگ
را هــم فرامــوش نمی کنیــم کــه اغلــب مــردم 
ــن  ــد؛ بنابرای ــینما می رون ــه س ــرگرمی ب ــرای س ب
مشــکالت  از  فــرار  بــرای  هســتند  عالقه منــد 
ــد کــه  ــه تماشــای فیلمــی برون هــم کــه شــده، ب
ــی  ــع بعض ــی مواق ــا در بعض ــوند؛ ام ــرگرم ش س
فیلم هــای کمــدی ـ کــه در ســال های اخیــر 

ــبی  ــت مناس ــوده ـ کیفی ــم نب ــم ک ــان ه تعدادش
ــا  ــد؛ بنابرایــن اگــر ب ــه مخاطــب عرضــه نکردن را ب
ــند،  ــدی می فروش ــای کم ــه فیلم ه ــل اینک تحلی
دســت اندرکاران ســینما بخواهنــد بــه ســمت 
ــن  ــده ای ــا آین ــد، قطع ــازی برون ــه فیلم س این گون
ســینما و وضعیــت گیشــه اش نگران کننــده خواهــد 
ــرای  ــد ب ــم نمی توان ــدی ه ــر کم ــون ه ــود؛ چ ب

ــد.  ــذاب باش ــب ج مخاط
ــل  ــد تحلی ــه قص ــش از اینک ــزارش بی ــن گ در ای
ــن  ــم؛ در ای ــش داری ــد پرس ــیم، قص ــته باش داش
راســتا هــم خبرنــگار ایســنا بــا ارائــه آمــاری 
در  اکران شــده  فیلم هــای  از  تفکیک شــده 
بــه بررســی صحــت  ســال های ۹۴، ۹5 و ۹۶ 
ایــن گفتــه می پــردازد کــه واقعــا همیشــه کمــدی 

فروختــه اســت؟
 سال 94

در طــول ســال 1۳۹۴، 5۷ فیلــم ســینمایی اکــران 
شــدند کــه از ایــن تعــداد، 1۳ فیلــم در ژانــر کمــدی 

ــان  ــارد توم ــش از ۶۷ میلی ــوع بی ــد. درمجم بودن
دریافتــی ســینما در ایــن ســال بــوده کــه از ایــن 
ــای  ــروش فیلم ه ــان از ف ــارد توم ــدار 20 میلی مق

کمــدی حاصــل شــده اســت. 
ــا ایــن وصــف می تــوان گفــت حــدود یک ســوم  ب
از فــروش فیلم هــا در ســال ۹۴ حاصــل فــروش 

فیلم هــای کمــدی بــوده اســت. 
در میــان فیلم هــای اکران شــده در ســال ۹۴، 
ــب  ــه ترتی ــال ب ــینمای س ــروش س ــم پرف 5 فیل
فیلم هــای »محمــد رســول هللا)ص(« ســاخته 
مجیــد مجیــدی، »نهنــگ عنبــر 1« بــه کارگردانــی 
ــعود  ــاخته مس ــر« س ــدم، »ایران برگ ــامان مق س
بــه  معلــوم«  مــدت  »در  جوزانــی،  جعفــری 
ــام«  ــی و »کوچــه بی ن ــد امیرخان ــی وحی کارگردان
ــن  ــه از ای ــد ک ــی بودن ــف علیمردان ــاخته هات س
تعــداد، ۳ فیلــم بــه ژانــر کمــدی اختصــاص 

ــتند. داش
 سال 95

ــور  ــینماهای کش ــم در س ــال 1۳۹5، ۶0 فیل در س
روی پــرده رفتنــد کــه از ایــن تعــداد 11 فیلــم 
ــه  ــد. ســینمای کشــور در ســال ۹5 ب کمــدی بودن
ــروش داشــته  ــان ف ــارد توم ــی 15۶ میلی طــور کل
کــه از ایــن مقــدار ۴۸ میلیــارد تومــان از فــروش 

ــت.  ــده اس ــت آم ــه دس ــدی ب ــای کم فیلم ه
نیــز ماننــد ســال ۹۴ حــدود  ایــن ســال  در 
یک ســوم از درآمــد حاصــل از گیشــه ســینما، 

ــوده  ــا مضمــون کمــدی ب ــی ب از فــروش فیلم های
اســت. فیلم هــای ســینمایی »فروشــنده« بــه 
کارگردانــی اصغــر فرهــادی، »مــن ســالوادور 
»ســالم  هــادی،  منوچهــر  ســاخته  نیســتم« 
محمدپــور،  قربــان  کارگردانــی  بــه  بمبئــی« 
»50کیلــو آلبالــو« ســاخته  مانــی حقیقــی و فیلــم 
ســینمایی »ابــد و یــک روز« بــه کارگردانــی ســعید 
فیلم هــای  پرفروش تریــن  جــزو  روســتایی، 
ــه  ــور ک ــد و همان ط ــال 1۳۹5 بودن ــینمای س س
مشــاهده می شــود، تنهــا 2 فیلــم از ایــن 5 فیلــم 

ــد. ــدی بودن کم

 سال 96
در شــش ماهــه اول ســال 1۳۹۶، ۳0 فیلــم اکــران 
شــدند و از ایــن تعــداد ۸ فیلــم ســینمایی، کمــدی 

بودنــد. بــه طــور کلــی تاکنــون حــدود ۹0 میلیــارد 
ــروش فیلم هــای ســینمایی در ســال  ــان از ف توم
ــه از  ــده ک ــینما ش ــادی س ــه اقتص ۹۶ وارد چرخ
ــروش  ــان حاصــل ف ــارد توم ــدار ۷1 میلی ــن مق ای
فیلم هــای کمــدی بــوده اســت کــه بیــش از 
نیمــی از فــروش ۶ ماهــه را بــه خــود اختصــاص 

ــد.  داده ان
ــال  ــدی در س ــای کم ــتقبال از فیلم ه ــزان اس  می
ــود  ــه اوج خ ــل ب ــال قب ــا دو س ــه ب ۹۶ در مقایس
ــه  ــا توج ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب ــیده اس رس
ــینمای  ــر س ــم برت ــر ۴ فیل ــروش، ه ــار ف ــه آم ب
ــی  ــال 1۳۹۶ یعن ــت س ــه نخس ــران در 5 ماه ای
ــاخته  ــر 2« س ــگ عنب ــینمایی »نهن ــای س فیلم ه
ســامان مقــدم، »گشــت 2« بــه کارگردانــی ســعید 
ــان  ــاخته پیم ــف« س ــد، جل ــوب، ب ــهیلی، »خ س
ــد  ــی حام ــه کارگردان قاســم خانی، »اکســیدان« ب
محمــدی، همگــی در ژانــر کمــدی و طنــز هســتند.

نکتــه جالــب توجــه در ایــن آمــار بــه دســت آمــده 
ــدی در ۶  ــای کم ــروش فیلم ه ــه ف ــن اســت ک ای
ماهــه نخســت ســال ۹۶ از کل فــروش فیلم هــای 

ســینمایی در ســال ۹۴ بیشــتر اســت.
گفتنــی اســت در طــول ایــن ۳ ســال بهــای 
ــز  ــت نی ــش قیم ــا افزای ــینمایی ب ــای س بلیت ه
ــی از  ــت یک ــوان گف ــاید بت ــه ش ــوده ک ــراه ب هم
دالیــل بــاال رفتــن آمــار فــروش فیلم هــا، همیــن 

افزایــش قیمــت بلیت هــا بــوده اســت.

،،
 آیــا واقعــا کمــدی، فــروش فیلــم را 
تضمیــن می کنــد یــا برخــی تمایــل 
ســمت  ایــن  بــه  را  ســینما  دارنــد 

بکشــانند؟ 

آماری از فروش فیلم های کمدی در سینمای ایران

حرکت سینما به سمت کمدی

امروز شنبه 06 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 562 روزنامه

 وصیت نامه
 شهید حمید قربانی

خدایــا! از تــو می خواهــم مــرگ را در بســتر از مــن 
ــا!  ــی. امام ــم گردان ــهادت را نصیب ــی و ش دور کن
ــم و  ــو را بشناس ــه ت ــتم ک ــعی داش ــان س آن چن
کــردارت را سرمشــقم و گفتــارت را راهنمایــم و 
ایمانــت را مقتدایــم قــرار دهــم؛ ولــی مــن آن قدر 
ضعیفــم کــه گنجایــش شــناخت عظمت هــای تــو 

را نــدارم و هرچقــدر از تــو بدانــم، هیــچ نمی دانــم. 
دنیــا بــه گــوش بــاش! ایــن مطلبــی اســت کــه از 
دل و ایمــان یــک رزمنــده ایرانــی بــه پــا خاســته؛ 
مــن بــا آگاهــی کامــل ایــن راه را انتخــاب کــردم؛ 
ــان  ــا ناآگاه ــتیم ت ــاد گذاش ــه جه ــه عرص ــا ب پ
دنیــا بفهمنــد کــه مــا بــه حکــم ایمانمــان جــان 
ــه  ــم ک ــه جــان می خری ــم و شــهادت را ب می دهی
شــاید پرتــو خونمــان ظلمــت جهــان را از دل ایــن 

رذیــان بــردارد و حــق را دریابنــد؛ پــس ای خــدا! 
مــرا در ایــن امــر موفــق بــدار. 

ــا  ــان کرب ــهید عطش ــه ش ــما را ب ــزان! ش ای عزی
قســمتان می دهــم کــه مبــادا امــام را تنهــا 
بگذاریــد؛ ایــن را بدانیــد کــه اگــر بخواهیــد پیــرو 
اســام محمــد)ص( باشــید، همانــا پرچــم دار آن 
ــوید.  ــدا نش ــس از او ج ــت؛ پ ــی اس ــام خمین ام

ــی ــد قربان حمی

درباره شهید
شــهید حمیــد قربانــی فرزنــد امیــر در ســال 
ــه  ــران ب ــی در ته ــواده مذهب ــک خان 1343 در ی
دنیــا آمــد. هنــوز کودکــی بیــش نبــود کــه پــدرش 
را از دســت داد و تحــت سرپرســتی مــادرش قــرار                         

ــت. گرف
 وی دوران ابتدایــی و متوســطه را بــا موفقیــت بــه 
ــه  ــی ب ــارزات انقاب ــان مب ــانید و در زم ــان رس پای

جمــع انقابیــون پیوســت و تحصیــات خــود را تــا 
ســال ســوم متوســطه ادامــه داد.

ــن  ــامی در انجم ــاب اس ــروزی انق ــس از پی  پ
اســامی دبیرســتان شــهید عالمــی واقــع در شــهر 

ــت. ــت داش ــیج فعالی ــدس و بس ق
ســپس روابــط عمومــی بســیج ســپاه پاســداران را 
تشــکیل داد و خــود نیــز مســئول آن شــد؛ در ایــن 
بیــن چندیــن بــار بــه جبهــه اعــزام شــد و در آنجــا 

مســئول روابــط عمومــی ســپاه بــوکان بــود. 
وی در ســن 19 ســالگی ازدواج کــرد و پــس از آن 
بــه عضویــت ســپاه در آمــد. مدتــی نیــز مســئول 

روابــط عمومــی بســیج شــهرک قــدس بــود. 
ــا ســپاهیان حضــرت محمــد)ص(  ــار ب ــن ب آخری
راهــی جبهــه شــد و در عملیــات کربــای 5 
شــرکت کــرد و در منطقــه شــلمچه بــه درجــه رفیــع 

ــید. ــهادت رس ش

»آگهی تجدید مزایده عمومی«
شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره ۹5/1۳2۷/ش مورخ 1۳۹5/12/1۸ شورای محترم 
فلزی،  و  اسقاطی  ضایعاتی  وسایل  فروش  به  نسبت  دارد:  نظر  در  چمگردان  شهر  اسالمی 

نیمه پالستیکی 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 اسالمی 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 ۹۶/۸/1۷ جهت دریافت اسناد و 
آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۸/20 

پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
شماره تماس شهرداری: 522۴0۴۷1

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

نوبت دوم سینما
نمایش »خفگی« در جشنواره  

»شب های سیاه تالین«
جدیدتریــن ســاخته فریــدون جیرانــی بــه بخــش 
رقابتــی بیســت ویکمین دوره جشــنواره بین المللــی 
ــتونی  ــور اس ــن« در کش ــیاه تالی ــب های س ــم »ش فیل

ــت.  راه یاف
در بخــش رقابتــی ایــن رویــداد ســینمایی کــه از تاریــخ 
ــاه(  ــا 12 آذرم ــان ت ــامبر )2۶ آب ــا ۳ دس ــر ت 1۷ نوامب
ــم »خفگــی«  در کشــور اســتونی برگــزار می شــود، فیل
ســاخته فریــدون جیرانــی بــا فیلم هایــی از کشــورهای 
ــره  ــد، ک ــه، هن ــن، ترکی ــن، اوکرای ــکا، چی ــا، آمری ایتالی
ــا و کشــور  ــی، ســوئیس، اســپانیا، آلمــان، کلمبی جنوب
میزبــان بــرای کســب جایــزه بــزرگ جشــنواره رقابــت 

می کنــد. 
»خفگــی« بــه نویســندگی فریــدون جیرانــی و بــا 
النــاز  بــازی چهره هایــی چــون نویــد محمــدزاده، 
ــیان  ــا پطروس ــی و ماهای ــوالد کیمیای ــت، پ شاکردوس
روایتگــر داســتان صحــرا مشــرقی، پرســتار یــک 
بیمارســتان روانــی اســت. مســعود ســازگار، همســرش 
بیمارســتان  ایــن  در  دیوانــه شــده،  را کــه ظاهــرا 
ــا همســر  ــد. صحــرا مشــرقی وقتــی ب بســتری می کن

ــه حقایقــی عجیــب از  مســعود آشــنا می شــود، پــی ب
ــی  ــته وارد ماجراهای ــرد و ناخواس ــا می ب ــی آن ه زندگ

می شــود.
ــران در  ــینماهای ای ــون در س ــی« هم اکن ــم »خفگ فیل
ــن  ــزه بهتری ــته جای ــال گذش ــت. س ــران اس ــال اک ح
ــن« در  ــیاه تالی ــب های س ــنواره »ش ــی جش کارگردان
کشــور اســتونی بــه نرگــس آبیــار بــرای فیلــم »نفــس« 
رســید و نویــد دانــش نیــز کــه بــا فیلــم »دوئــت« در 
ایــن رویــداد ســینمایی حاضــر بــود، دو جایــزه بهتریــن 
فیلــم اول جشــنواره و همچنیــن جایــزه نتپک را )شــبکه 

ارتقــای ســینمای آســیا و اقیانوســیه( کســب کــرد.

انیمیشن

»دیرین دیرین« استانی هم آمد
ــای  ــی آیتم ه ــت: وقت ــن« گف ــده »دیرین دیری تهیه کنن
»دیرین دیریــن« در فضــای مجــازی روزانــه تــا ۷ 
میلیــون بازدیــد دارد، یعنــی ۸0 درصــد ضریــب نفــوذ 

ــه در دســت ماســت. جامع
ــا امــروز 1500 قســمت   محمــد ابوالحســنی گفــت: ت
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــد ش ــن« تولی از »دیرین دیری
تولیــد 200 قســمت را بــا رویکــرد محیــط زیســت در 

برنامــه داریــم. 
»دیرین دیریــن«  جدیــد  ســری  در  افــزود:  وی 
بــه  شــده اند؛  گســترده تر  و  بیشــتر  کاراکترهــا 
ــد و  ــای جدی ــل در حــال طراحــی فضاه ــن دلی همی
گســترده هســتیم. ایــن برنامــه را در فصل هــای 
آن جملــه  از  مختلــف دســته بندی کرده ایــم کــه 
ــرمایه و  ــی و س ــاب و کتابخوان ــت، کت ــط زیس محی
ــن  ــا ای ــردم را ب ــی م ــا آگاه ســرمایه گذاری اســت ت

کنیــم.  بیشــتر  انیمیشــن ها 
ابوالحســنی همچنیــن از ســاخت »دیرین دیرین« های 
از  کــرد:  اظهــار  این بــاره  در  و  داد  خبــر  اســتانی 
ســال گذشــته بــه نزدیــک بــه 20 اســتان ســفر 

مناطــق  ایــن  و مســئوالن  انیمیشن ســازان  بــا  و 
ــه  ــردم ک ــایی ک ــی را شناس ــرده و تیم های ــت ک صحب
ــا و  ــک آن ه ــا کم ــازند و ب ــن بس ــد انیمیش می توانن
اســتان مدنظــر »دیرین دیریــن«  بــا موضوعــات 
منتشــر                                                                 اســتان  خــود  لهجــه  و  گویــش  بــه 

 . د می شــو
ــی،  ــل ترک ــی مث ــروز صداهای ــا ام ــه داد: ت وی ادام
ــیرازی را  ــهری و ش ــی، بوش ــی، دزفول ــردی، گیلک ک
ــتان های  ــرای اس ــانده ایم و ب ــی رس ــه نهای ــه مرحل ب

ــتیم. ــد هس ــال تولی ــم در ح ــر ه دیگ

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

انتهای خیابان شاه بختی شرقی
نویسنده نصرت ماسوری

قیمت 9 هزار تومان
نشر هیال

شهرزاد چاه
نویسنده مژده ساجدی
قیمت ۱۷ هزار تومان

نشر هیال

ترجمه متن و بافت غیرزبانی
نویسنده مارینا مانفردی

قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان
نشر قطره

 آغاز بزرگ ترین ضیافت رسانه ای کشور»مختارنامه« هنوز برای مخاطب جذاب است



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
بسیاری از مراتع 

پتانسیل بیابان زایی دارند
ــع  ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــد« س ــروژه »مناری ــس پ رئی
گفــت: ۱۶ میلیــون هکتــار مراتــع کویــری در کشــور وجــود 
دارد کــه بهره بــرداری بیــش از حــد از آن هــا موجــب 

ــد.  ــد ش ــی خواه بیابان زای
ــادی  ــای اقتص ــوص ظرفیت ه ــزی در خص ــنگ ج هوش
وضعیــت  در  اقلیمــی  لحــاظ  بــه  بیایان هــا گفــت: 
مناســبی نیســتیم و میــزان بارندگــی بســیار کــم اســت؛ 
زیــرا ۸۰ درصــد وســعت کشــور از مجمــوع ۱۶۴۰ میلیــون 
هکتــار ســرزمین در وضعیــت خشــک و نیمه خشــک 

ــرار دارد.  ق
وی ادامــه داد: بهره بــرداری از منابــع موجــب از بیــن 
ــی را  ــده و بیابان زای ــی ش ــش گیاه ــل پوش ــن حداق رفت
بیشــتر می ســازد و االن ۱۶ میلیــون هکتــار مراتــع فقیــر 
ــه  ــری در کشــور وجــود دارد ک ــع کوی ــوان مرات تحــت عن
نبایــد از آن هــا بهره  بــرداری صــورت گیــرد و چــرای بیــش 
ــد  ــان زا خواه ــاز و بیاب ــق مشکل س ــن مناط ــد در ای از ح

بــود. 
جــزی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مراتــع فقیــر کشــور 
در چــه نقاطــی هســتند، گفــت: مراتعــی کــه در حاشــیه 
بیابــان قــرار دارنــد نبایــد مــورد بهره بــرداری قــرار گیرنــد؛ 
بــه عنــوان مثــال مناطقــی چــون ســمنان، یــزد و 
ــد  ــرداری بای ــوت کــه در مــورد بهره ب ــر ل حاشــیه های کوی
در ایــن مناطــق دقــت بیشــتری صــورت گیــرد کــه ایــن 
امــر نیــز بــر عهــده دســتگاه های مجــری و ناظــر اســت.

خودکشی در حال زنانه  شدن است
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه طباطبایــی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه شــرایط جامعــه بــه گونــه ای اســت کــه دختــران و 
زنــان در ایــران تنهاترنــد، گفــت: اقــدام بــه خودکشــی در 
ــان تــا ســه برابــر مــردان  حــال زنانــه شــدن اســت و زن

ــد.  ــه خودکشــی می کنن ــدام ب بیشــتر اق
ــت  ــو هیئ ــناس و عض ــی،  جامعه ش ــود حریرچ امیرمحم
علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی دربــاره شــیوع اقــدام 
بــه خودکشــی گفــت: آمــار خودکشــی را بــه ازای هــر ۱۰۰ 

ــه می ســنجند.  ــر در جامع ــزار نف ه
مســئله  یــک  عنــوان  بــه  می تــوان  را  اقــدام  ایــن 
اجتماعــی بررســی کــرد؛ یعنــی شــرایط اجتماعــی، 
ــه ســمت  ــراد در آن ب ــی ایجــاد کــرده کــه اف ناگواری های
دســت  کــه  کســانی  بیشــتر  می رونــد.  افســردگی 
بــه خودکشــی زده انــد؛ دچــار افســردگی های شــدید 
ــن  ــا همچنی ــد. آن ه ــی می کنن ــاس تنهای ــدند و احس ش
ــد و برایشــان  ــد؛ کســی آنهــا را نمی بین احســاس می کنن

ــت.  ــل نیس ــی قائ ارزش
ــار  ــی، آم ــه جهان ــه جامع ــبت ب ــران نس ــزود: ای وی اف
باالیــی در خودکشــی نــدارد، امــا متاســفانه خودکشــی در 
ــی  ــن خودکش ــت و س ــدن اس ــه ش ــال زنان ــران در ح ای
نیــز رو بــه کاهــش اســت کــه مشــکل اساســی در همیــن 

موضــوع اســت. 
بــه طــور معمــول زنــان تــا ســه برابــر مــردان بیشــتر اقدام 
بــه خودکشــی می کننــد، امــا در مــردان خودکشــی هایی 
کــه منجــر بــه مــرگ می شــود؛ دو برابــر اتفــاق می افتــد.

جامعه

 برخورد با خودروهای آالینده 
در سراسر کشور

رئیــس پلیــس ترافیــک شــهری از اجــرای طــرح برخــورد 
بــا خودروهــای آالینــده و دودزا در کالن شــهرهای سراســر 
کشــور خبــر داد. ســرهنگ داوود قاســمیان دربــاره برخــورد 
پلیــس بــا خودروهــای آالینــده و دودزا اظهارکــرد: بــا توجــه 
ــوا  ــی ه ــده وارونگ ــیوع پدی ــرما و ش ــل س ــاز فص ــه آغ ب
ــش آلودگــی هــوا در ســطح شــهرها  ــه افزای ــه منجــر ب ک
ــده، دودزا و  ــای آالین ــا خودروه می شــود طــرح برخــورد ب
ــه فنــی در سراســر کشــور اجرایــی می شــود.  فاقــد معاین
بــا  ایــن طــرح  در  پلیــس  مأمــوران  داد:  ادامــه  وی 
خودروهــای آالینــده، دودزا و فاقــد معاینــه فنــی برخــورد 
ــرگاه  ــه تعمی ــزام ب ــالک اع ــا پ ــدادی از آن ه ــرده و تع ک

دریافــت کــرده یــا توقیــف می شــوند. 
رئیــس پلیــس ترافیــک شــهری کشــور دربــاره اینکــه ایــن 
ــه ایســنا گفــت:  طــرح در کــدام شــهرها اجــرا می شــود ب
اجــرای ایــن طــرح سراســری و در ســطح کشــور اســت؛ 
امــا تمرکــز مــا ببشــتر روی کالنشــهرها و شــهرهای دارای 
ــا بیــان اینکــه ایــن طــرح  آلودگــی هواســت. قاســمیان ب
در حــال حاضــر اجرایــی شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــه قــوت  اجــرای ایــن طــرح در روزهــای آتــی همچنــان ب

خــود ادامــه خواهــد داشــت.

 پیر شدن جمعیت کشور 
مشکل آفرین است

پژوهشــگر حــوزه جمعیــت بــا اشــاره بــه دالیــل عدم تمایل 
ــن نگرشــی  ــار ســوء چنی ــد آوری و آث ــه فرزن خانواده هــا ب

بــر ضــرورت فرهنگ ســازی در ایــن مــورد تأکیــد کــرد. 
حســین مروتــی بــر لــزوم وجــود جمعیــت جــوان در هــر 
ــح  ــور، تصری ــد آن کش ــرفت و رش ــت پیش ــوری جه کش
کــرد: مشــکل اصلــی در بحــث جمعیــت تعــداد جمعیــت 
ــه  ــی ادام ــی اســت. مروت ــه تناســب جمعیت نیســت، بلک
داد: جمعیــت کشــور بــا ســرعت وحشــتناکی در حــال پیــر 
ــا 3۰ ســال  ــا ت ــار و پیش بینی ه ــق آم شــدن اســت و طب
آینــده بیــش از 3۰ درصــد جمعیــت کشــور بــاالی ۶۰ ســال 
ــدی  ــی ج ــوع بحران ــن موض ــت و ای ــد داش ــن خواهن س
ــا بیــان اینکــه پیــر شــدن  اســت. ایــن فعــال فرهنگــی ب
ــیاری از  ــنی در بس ــن س ــن میانگی ــاال رفت ــت و ب جمعی
کشــورهای غربــی نیــز مشــکل آفرین شــده اســت، افــزود: 
ــن کشــورها پــس از  ــر تناســب جمعیتــی در ای ــن تغیی ای
توســعه یافتگی بــوده و ایــران آینــده بــرای پیشــرفت 
ــکار دارد.  ــازی غیرقابل ان ــوان نی ــت ج ــه جمعی ــد، ب و رش
ــی  ــالب فرهنگ ــورای انق ــی ش ــران جمعیت ــگر بح پژوهش
ــه  ــا ب ــواده و زوج ه ــل خان ــل عدم تمای ــه دالی ــه ب در ادام
فرزنــد آوری اشــاره کــرد و افــزود متأســفانه مــردم گرفتــار 
ــد کــه در خانواده هــا  ــی شــده اند کــه فرزن خودمحوری های
ــود. ــی می ش ــت تلق ــروزه نقم ــد، ام ــی می ش ــت تلق نعم

کوتاه اخبار 
سارق سابقه دار به عموی بیمارش 

هم رحم نکرد
رئیــس پلیــس آگاهــی انتظامــی اســتان ســمنان 
از دســتگیری ســارق ســابقه دار و کشــف جواهــرات 
داد.  خبــر  ریــال  میلیــون   ۱۶۰ ارزش  بــه  ســرقتی 
ســرهنگ محمداســماعیل حــداد اظهــار داشــت: چندی 
پیــش گــزارش دســتبرد بــه منزلــی مســکونی در شــهر 
شــهمیرزاد بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ اعــالم و 

ــدند.  ــر ش ــل حاض ــی در مح ــوران انتظام مأم
نبــودن  از  سوء اســتفاده  بــا  ســارقان  افــزود:  وی 
صاحب خانــه ۶۰ ســاله کــه بــه علــت بیمــاری در 
بیمارســتان بســتری بــود، دســت بــه ایــن اقــدام 
ــی،  ــئول انتظام ــن مس ــه ای ــه گفت ــد. ب ــه زدن مجرمان
فرزنــدان مالباختــه کــه بــرای انتقــال وی به بیمارســتان 
عجلــه داشــتند، فرامــوش کرده انــد درب خانــه را قفــل 
کننــد. ســرهنگ حــداد از بررســی دقیــق صحنــه جــرم 
و کشــف ســرنخ های مهــم خبــر داد و گفــت: بــرادر زاده 
شــاکی کــه ســارقی ســابقه دار بــود، نخســتین مظنــون 

ــت.  ــب گرف ــده لق پرون
وی از دســتگیری متهــم در خیابان هــای شــهمیرزاد بــا 
هماهنگــی قاضــی پرونــده خبــر داد و گفت: تعــدادی از 
مــدارک شــاکی در وســایل همــراه متهــم کشــف شــد. 

ــی  ــات تکمیل ــم در تحقیق ــرد: مته ــح ک ــداد تصری ح
ــرقت  ــود و س ــار خ ــوی بیم ــزل عم ــرقت از من ــه س ب
ــرد.  ــراف ک ــدارک وی اعت ســرویس طــال و اســناد و م
 ۱۶۰ از کشــف ســرویس  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
میلیــون ریالــی طــال از زیرخــاک در حوالــی مخفیــگاه 
ــه عمــوم شــهروندان توصیــه کــرد:  متهــم خبــر داد و ب
افــراد مشــکوک در محــالت  در صــورت مشــاهده 
ــی  ــای پلیس ــز فوریت ه ــه مرک ــب را ب ــکونی، مرات مس

ــد. ــالع دهی ۱۱۰ اط

مرد هزار چهره در دام پلیس افتاد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــاهرود از دســتگیری 

ســارق منــازل در شــاهرود خبــر داد. 
ســرهنگ ســید مجتبــی اشــرفی، بــا اشــاره بــه 
دســتگیری ایــن فــرد افغانــی گفــت: جمعــه _  الــف، 
کــه از اتبــاع غیــر مجــاز اســت تاکنــون چندین ســابقه 
ســرقت را در پرونــده خــود دارد و بــا اســامی متعددی 

نیــز دســتگیر شــده اســت. 
توســط  ســارق  ایــن  چندماهــه  تعقیــب  از  وی 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی شــاهرود خبــر داد و 
افــزود: ایــن فــرد کــه جــا و مــکان مشــخصی نــدارد 
پــس از مدت هــا کار اطالعاتــی و پلیســی شناســایی 
و در نهایــت در هنــگام فــرار، در حیــن درگیــری 
بــا مأموریــن دســتگیر شــد. فرمانــده انتظامــی 
ــره  ــازده فق ــرد: ی شهرســتان شــاهرود خاطرنشــان ک
ســرقت منــزل بــه ارزش بیــش از ۶۰۰ میلیــون ریــال 
از ایــن ســارق حرفــه ای کشــف شــده اســت، ایــن در 
ــوص  ــی در خص ــات تکمیل ــه تحقیق ــت ک ــی اس حال
ــده  ــتگیر ش ــرد دس ــط ف ــرقت ها توس ــن س ــدد ای تع

ــه دارد. ــان ادام همچن

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی و 
توســعه مشــارکت های مردمــی از منــع ادامــه فعالیــت مراکــز 

آموزشــی غیرمجــاز و متخلــف خبــر داد. 
ــاده  ــه تبصــره ۱ م ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــد اظه ــی زینی ون مجتب
اداره مــدارس و مراکــز غیر دولتــی،  2 قانــون تأســیس و 
ــی آزاد و  ــگاه علم ــت آموزش ــوز فعالی ــدور مج ــع ص ــا مرج تنه
آموزشــگاه زبــان خارجــی، جهــت آمــوزش افــراد زیــر 2۰ ســال 
و مراکــز آمــوزش پیش دبســتانی)به اســتناد مصوبــه ۴22 
ــی  ــه ۶99 شــورای عال ــی انقالب فرهنگــی و مصوب شــورای عال

ــت.  ــرورش اس ــوزش و پ ــرورش( وزارت آم ــوزش و پ آم
ــه اســتان ها  ــای ارســال شــده ب ــق آئین نامه ه ــزود: طب وی اف
در خصــوص نظــارت بــر عملکــرد مــدارس و مراکــز غیر دولتــی، 
ــز  ــرد مراک ــار از عملک ــر اســتان موظــف اســت ســالی دو ب ه
غیردولتــی بازدیــد کــرده و گــزارش بازدیدهــای خــود را از طریق 

اســتان بــه شــورای نظــارت مرکــزی ارســال کنــد. 
زینی ونــد بــا بیــان اینکــه متأســفانه بســیاری از مراکــز بــدون 
اخــذ مجــوز از آمــوزش و پــرورش یــا ســایر نهادهــای مربــوط، 
ــی  ــز متک ــن مراک ــایی ای ــرای شناس ــه ب ــد ک ــت می کنن فعالی
بــه گزارشــات مردمــی و شــورای هماهنگــی مؤسســان مراکــز 
غیر دولتــی هســتیم، گفــت: بیشــترین تخلــف در زمینــه اخــذ 
شــهریه غیرمتعــارف و گــزاف مربــوط بــه آموزشــگاه های 
غیر مجــاز فاقــد مجــوز تأســیس از وزارت آمــوزش و پــرورش 
اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تبلیغــات مراکــز آموزشــی حتمًا 
بایــد بــا مجــوز آمــوزش و پــرورش صــورت گیــرد، عنــوان کــرد: 
براســاس مــاده 7 مصوبــه ۴۸3 جلســه شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی در ســال ۸۰، صــدا و ســیما فقــط بــه پخــش تبلیغات 
مراکــز و مؤسســات آموزشــی مجــاز  اســت کــه از آمــوزش و 

پــرورش مجــوز فعالیــت و تبلیــغ داشــته باشــند.

معــاون فنــی دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد 
وزارت بهداشــت گفــت: الیحــه ســالمت روان منتظــر تأییــد 
هیئــت دولــت بــرای طــرح در صحــن علنــی مجلــس شــورای 
ــا اشــاره بــه ســابقه انتظــار ۱2  اســالمی اســت. علــی اســدی ب
ســاله الیحــه ســالمت روان بــرای تصویــب، گفــت: ایــن الیحــه 
در دوره هــای مختلــف تغییراتــی داشــت؛ امــا در نهایــت ســال 
ــت  ــر معاون ــر بهداشــت، از طــرف دفت ــا امضــای وزی گذشــته ب
حقوقــی و مجلــس وزارت بهداشــت بــه کمیســیون دولــت رفت. 
ــه  ــت جلس ــش از هف ــتا بی ــن راس ــز در همی ــته نی ــال گذش س
کارشناســی بــا حضــور حقوقدانــان، قضــات و صاحبنظــران حوزه 

ــزار شــد.  ســالمت روان برگ
ــر  ــازمان های دیگ ــرات س ــات نظ ــن جلس ــه داد: در ای وی ادام
ــف  ــی متناســب وظای ــت و تغییرات ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــز م نی
ســازمان بهزیســتی، وزارت بهداشــت و ســایر ســازمان ها ایجــاد 

ــن جلســه بررســی  ــز در آخری ــل نی ــم قب ــاه و نی ــک م شــد. ی
ــه شــد بعــد از  ــی و تصمیــم گرفت ــات آن نهای ــن الیحــه، کلی ای
ویرایــش نهایــی بــه هیئــت دولــت بــرود تــا آن را تأیید کننــد. در 
ایــن صــورت الیحــه می توانــد بــه صحــن علنــی مجلــس بــرود. 
ــاد وزارت  ــی و اعتی ــالمت روانی اجتماع ــر س ــی دفت ــاون فن مع
ــه  ــتیم ک ــر هس ــا منتظ ــرد: م ــه ک ــن اضاف ــت همچنی بهداش
ــرات را انجــام  ــن تغیی ــز آخری ــس نی ــی مجل کمیســیون قضای

ــود. ــن ش ــف آن روش ــال تکلی ــم امس ــد و امیدواری ده
ــن آن  ــه از تدوی ــک ده ــش از ی ــه بی ــالمت روان ک ــه س  الیح
می گــذرد، موضــوع حقــوق شــهروندی بیمــاران مبتــال بــه 
درمانــی  مراکــز  و کارکنــان  خانواده هــا  روانــی،  اختــالالت 
آن هــا را مــورد توجــه قــرار داده اســت. عــالوه بــر آن بــه 
ــه درمــان  ــاز ب ــن بیمــاران کــه نی ــی ای بحــث هزینه هــای درمان

طوالنی مــدت دارنــد، نیــز اشــاره شــده اســت.
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چنــدی پیــش یکــی از نماینــدگان مجلــس 
ــد هشــداری  ــری را مطــرح کــرد کــه می توان خب
بــرای مســئوالن محیــط زیســت کشــور مــا 
باشــد. ایــن نماینــده مجلــس عنــوان کــرد: 
طبــق بررســی های ملــی و بین المللــی در صــدر 
ــر  ــدگان مهاج ــتار پرن ــورددار کش ــورهای رک کش
در دنیــا قــرار گرفته ایــم کــه ایــن موضــوع 
ــه دار  ــدت خدش ــا را به ش ــی م ــه بین الملل وجه

می کنــد.
شــکارچی های  کــه  سال هاســت  متأســفانه 
غیرمجــاز در حــال نابــودی حیــات وحــش ایــران 
ــوری  ــادر جان ــای ن ــیاری از گونه ه ــتند. بس هس
ایــران ماننــد شــیر ایــران، ببــر مازنــدران و 
ــرض  ــل منق ــور کام ــه ط ــر ب ــه دیگ ــن گون چندی
شــده اند. در عیــن حــال پلنــگ و یوزپلنــگ 
ایرانــی هــم کــه از نمونه هــای منحصر به فــرد 
جانــوری در جهــان هســتند، در ســایه بی توجهــی 
و شــکار غیرقانونــی در معــرض انقراض هســتند. 
ــدگان  ــه پرن ــی رســیده ک ــه جای حــاال هــم کار ب
ــان  ــا در ام مهاجــر هــم از دســت شــکارچیان م
نیســتند و کشــور غنــی و بافرهنــگ مــا بــه 

ــان  ــط زیســت جه ــرای محی ــدی ب ــوان تهدی عن
ــتار  ــرای کش ــن ماج ــه ای ــود. ب ــناخته می ش ش
حیوانــات مســائلی همچــون نابــودی جنگل هــا، 
ــی شــدن  ــودی تاالب هــا و رودخانه هــا، بیابان ناب
مراتــع و مســائلی از ایــن دســت را هــم اضافــه 
کنیــد تــا ببینیــد مــا بــا چــه ســرعت و شــتابی 
ــان هســتیم. ــودی ســرزمین خودم در حــال ناب
امــا بــرای درمــان ایــن مشــکالت فراگیــر چنــد 
ــن  ــب قوانی ــدارد؛ تصوی ــکار بیشــتر وجــود ن راه
جدیــد و ســختگیرانه، اجــرای دقیــق و به موقــع 
ایــن قوانیــن و همین طــور فرهنگ ســازی در 

ــرای  بیــن مــردم تنهــا راهکارهایــی اســت کــه ب
نجــات محیــط زیســت ایــران باقــی مانــده 

اســت.
ــود  ــا وج ــت ب ــد گف ــا بای ــف ام ــال تأس ــا کم ب
و  جنــگل  دیــدن  اینکــه  فعلــی  بی توجهــی 
ــل  ــا تبدی ــات زیب ــبز و حیوان ــت های سرس دش
ــدان  ــود، چن ــا ش ــردم م ــرای م ــی ب ــه آرزوی ب
ــط زیســت  ــن نیســت. ســازمان محی دور از ذه
مــا حتــی در دفــاع از محیط بانــان کــه خــط 
مقــدم نبــرد بــا نابودگــران حیــات وحــش ایــران 

ــت.  ــز اس ــتند عاج هس
انــدک و در  ایــن ســازمان حتــی در مــوارد 
ــته  ــون نتوانس ــم تا کن ــک ه ــای کوچ مقیاس ه
را  زیاده خواهــی کارخانه هــای کشــور  جلــوی 
ــازمان  ــن س ــه ای ــف دارد ک ــای تأس ــرد. ج بگی
حتــی نمی توانــد از هجــوم گله هــای دام بــه 
ــع  ــر روز مرات ــد و ه ــری کن ــم جلوگی ــع ه مرات
بیشــتری از کشــور تبدیــل بــه بیابــان می شــود. 
ــرای محیــط زیســت  در مجلــس هــم اوضــاع ب
ــن  ــی قوانی ــن ســازمان نیســت و حت ــر از ای بهت
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــاده ای ب س
محیط بانــان ســال ها در راه روهــای مجلــس 
ــت  ــن حفاظ ــومین رک ــورد. در س ــاک می خ خ

از محیــط زیســت کشــور هــم مــردم مشــکالت 
زباله هــای  از  پابرجاســت. کوهــی  همچنــان 
ــن  ــان دهنده ای ــران نش ــت ای ــده در طبیع رهاش
واقعیــت اســت کــه مــا تــا رســیدن بــه فرهنــگ 
در  درازی  راه  زیســت  محیــط  از  محافظــت 
ــا  پیــش داریــم. هرچنــد گروه هــای متعــددی ب
حمایــت هنرمنــدان بــرای نجــات حیــات وحش 
و محیــط زیســت شــکل گرفتــه اســت؛ امــا ایــن 
حرکت هــای کوچــک بــرای طبیعــت یــک کشــور 

ــی نیســت.  ــًا کاف ــاور قطع پهن
در  ایــن حرکت هــا  معمــواًل  ایــن،  بــه جــز 
ــی  ــی باق ــبکه های اجتماع ــت در ش ــد حمای ح
ــی  ــت خاص ــرا حمای ــگام اج ــد و در هن می مان
ــود  ــن وج ــا ای ــی ب ــرد؛ ول ــورت نمی گی از آن ص
ــمند  ــن راه ارزش ــم در ای ــی ه ــدم کوچک ــر ق ه
اســت و بایــد بــرای کســانی کــه در ایــن راه گام 

برمی دارنــد کاله از ســر برداشــت.

ــری  ــده تلنگ ــر ناراحت کنن ــن خب ــم ای امیدواری
و  زیســت  محیــط  مســئوالن  بــرای  باشــد 
نماینــدگان محتــرم مجلــس کــه خیلــی زود 
طرح هــای پیشــگیرانه ای را بــرای حــل ایــن 
مشــکل بــه اجــرا بگذارنــد تــا در ســال های آینده 
ــوان  ــه عن ــه ب ــگاه بلک ــوان قتل ــه به عن ــران، ن ای
بهشــتی بــرای پرنــدگان مهاجــر شــناخته شــود؛ 
ــا  ــی ب ــات اینچنین ــمردن اتفاق ــک ش ــرا کوچ زی
وجــود هجمه هــای شــدید دشــمن بــرای بدنــام 
کــردن ایــران می توانــد بــه اعتبــار کشــور ضربــه 
از رســانه های  وارد کنــد. خواســت مــا هــم 
جمعــی بــه خصــوص رســانه ملــی ایــن اســت 
کــه بــرای فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه از 
هیــچ کوششــی فروگــذار نکنــد و یک صــدا و 
ــر  ــن ام ــه ای ــردم ب ــویق م ــرای تش ــگ ب هماهن
مهــم گام هــای جــدی بردارنــد تــا شــاهد فردایی 

ــیم. ــان باش ــرزمین عزیزم ــرای س ــر ب بهت

کیمیای وطن گزارش می دهد:

تلنگری برای نجات محیط زیست
طبق بررسی های ملی و بین المللی ایران در صدر کشورهای 

رکورددار کشتار پرندگان مهاجر در دنیا قرار گرفته است

،،
کار به جایی رسیده که پرندگان مهاجر 
هــم از دســت شــکارچیان مــا در امــان 
نیستند  و کشور غنی  و  بافرهنگ ما 
به عنوان تهدیدی برای محیط زیست 

جهان شناخته می شود. 

ــود کــه تــب شــدید کــرد و بعــدش تشــنج؛  »ســه ماهــش ب
ــاره می شــد کــه ســریع  یکــی از رگ هــای مغــزش داشــت پ
رســاندیمش بیمارســتان وگرنــه فلــج می شــد. دردی کــه برای 
امیرحســین از در ناســازگاری وارد شــد. یکــی از گوش هایــش 
ــدت  ــه ش ــد و ب ــج ش ــش ک ــی از پاهای ــد، یک ــنوا ش کم ش
پرخاشــگر و همزمــان گوشــه گیر شــد. مدرســه کــه می رفــت 
اســت؛  کــج  بچه تــان  پــای  می گفتنــد  معلم هایــش 
ــم از بچگــی اینجــوری شــده و نمی شــود کاری کــرد.  می گفت
ــی زود عصبــی می شــد.  اعصابــش هــم کاًل نمی کشــید، خیل

مــا هیچ وقــت باهــاش کل کل نمی کردیــم.«
ایــن گفته هــای رقیــه اســت؛ مــادر امیرحســین. »حــاال 

می کننــد.« صدایــش  ســتایش  قاتــل  همه جــا 
ــوده اســت.  ــی ب ــه امیرحســین از مدرســه جدای ــن تجرب اولی
مدیــر و ناظــم و معلمــی کــه بی توجــه بــه کودکِی امیرحســین، 
جدایــی اش را راحت تریــن و بی دردســرترین راه دیده انــد. 
ــن  ــر ای ــک س ــه ی ــی ای ک ــل آموزش ــتم فش ــم و سیس معل
اتفــاق تلــخ هســتند و مقصــری کــه ریشــه بســیاری از ایــن 
دردهاســت. »وقتــی فهمیــد از بچه هــا جدایــش کردنــد 
ــه  ــا بقی ــی ب ــه فرق ــن چ ــت م ــد؛ می گف ــت ش ــی ناراح خیل
ــن  ــم ای ــا ه ــرف معلم ه ــد؟ ح ــدا کردن ــن را ج ــه م دارم ک
ــی  ــد و گاه ــاش می کن ــا پرخ ــی وقت ه ــون گاه ــه چ ــود ک ب
ــد  ــا باش ــش بچه ه ــد پی ــت نمی توان ــه گیره اس ــا گوش وقت ه
و بایــد بــرود یــک مدرســه دیگــر. مــا هــم بردیمــش مدرســه 

ــی.«  غیرانتفاع
ــوده  ــرای امیرحســین ب ــکار سیســتم آموزشــی ب حــذف؛ راه
اســت؛ کــه می شــد جایگزیــن دیگــری داشــته باشــد و حــاال 

امیرحســین در تکاپــوی انتخــاب رشــته اش باشــد. 
ــش  ــد معدل ــش گفتن ــه بردم ــم ک ــی ه ــه غیرانتفاع »مدرس
پاییــن اســت و بایــد دوبــاره کالس اول را بخوانــد؛ امیرحســین 
خیلــی  چیزهــا  ایــن  خوانــد.  را  اول  کالس  ســال  دو 
ــش  ــش و آرام ــه دل ــد دل داد ب ــی اش می کرد.می ش عصبان

ــد.« ــی نش ــرد. ول ک
رقیــه این هــا را چشم بســته روایــت می کنــد؛ یــک ســال 
ــه ای  ــد. خان ــاق را نمی بین ــن ات ــم هایش ای ــه چش ــت ک اس
ــه پاییــن ســرریز  ــی در طبقــه دوم کــه احتمــااًل غــم را ب خال

ــرده اســت.  ک
»اتــاق امیرحســین تــوی همیــن خانــه بــود؛ همــه کارهایــش 
را تــوی همیــن خانــه و اتــاق می کــرد. مــا عیــد می خواســتیم 
خانــه را تعمیــر کنیــم، ده روز وســایلش را بردیــم طبقــه 
ــاال. قــرار نبــود اتاقــش آنجــا باشــد. فقــط تــوی تعمیراتــی  ب
ــه از مدرســه  ــاال ک ــم ب ــه داشــتیم ده روز وســایلش را بردی ک
ــتیم و  ــی داش ــه بنای ــن ده روز ک ــد. ای ــت باش ــد راح می آی
ــت.«  ــش از دســتمان در رف ــاال، کنترل ــم ب وســایلش را بردی

ــور  ــه چط ــزی ک ــان چی ــت؛ هم ــتمان در رف ــش از دس کنترل
بــزرگ شــدن امیرحســین را روایــت می کنــد.

»مــن خیلــی حواســم بــه امیرحســین بــود و همیشــه 
کنترلــش می کــردم. در حــدی کــه مدیــر مدرســه بهــم 
می گفــت بیــش از حــد داری مراقبــت می کنــی. تمــام 
کارهایــش را از مدیــر مدرســه می پرســیدم، کیــف و موبایلــش 
را چــک می کــردم بــدون اینکــه بفهمــد، نمی گذاشــتم خیلــی 
بــا دوســت هایش بــرود بیــرون. هیچــی از ایــن بچــه ندیــدم 

کــه بخواهــم شــک کنــم کــه ممکــن اســت ایــن کار را بکنــد.«
پــدر و مــادری کــه بهتریــن تربیــت را در محــدود کــردن 
امیرحســین دیده انــد و بــه بهانــه نگرانــی هــر لحظــه او را در 
چارچوبــی نگــه داشــته اند. تربیــت غلطــی کــه یــک ســر دیگــر 
ــری  ــه مقص ــر؛ اینک ــاید تلخ ت ــت و ش ــخ اس ــاق تل ــن اتف ای
ــای  ــه کودکی ه ــادری ک ــدر و م ــرای پ ــرد. ب ــدا ک ــوان پی نمی ت

ــاد گذشــته اســت.  ــز در خیرآب خودشــان نی
ــم  ــی ک ــًا خیل ــرد و تقریب ــی کار می ک ــدر امیرحســین خیل »پ
ــا  ــود و ب ــا امیرحســین کــم ب ــد، رابطــه اش ب بچه هــا را می دی

مــن بیشــتر در ارتبــاط بــود.«
ــاد اســت. خیرآبــاد ســبز  یــک ســر دیگــر ایــن اتفــاق خیرآب
نیســت؛ از تمــام آن باغ هــا و ســبزی ها، بیابــان مانــده. 
ــت  ــوزش و حمای ــف آم ــه ضع ــهر ک ــیه ش ــه ای در حاش محل
روانــی از کــودکان در مــدارس بیشــتر از شــهر حــس می شــود؛ 
ــاد و  ــردم در خیرآب ــی م ــکل زندگ ــر ش ــه به خاط ــی ک در حال
آســیب پذیری آن هــا، حمایت هــای مشــاوره ای و روانــی بایــد 
بــه حداکثــر برســد. در ایــن شــرایط هــم کــه ضعــف مشــاوره 
ــیب در  ــترین آس ــود دارد، بیش ــی وج ــتم آموزش در کل سیس
ــن  ــع در ای ــد. در واق ــدا می کن ــروز پی مناطــق حاشیه نشــین ب
ــری،  ــای کارگ ــکل زندگی ه ــر ش ــه خاط ــه ب ــت ک ــق اس مناط

ــد. ــاز می کن ــن زخــم ســر ب ــن و... ای ــاد مهاجری تعــداد زی
»امیرحســین فقــط یــک دوســت صمیمــی داشــت. بعــد از 
ایــن ماجــرا ولــی ســجاد رفــت. ســجاد و امیرحســین مثــل 
بــرادر بودنــد باهــم؛ امــا وقتــی آن اتفــاق افتــاد دیگــر خبــری 

ازش نشــد.« 
ــه  ــود ک ــالی می ش ــک س ــاال ی ــین ح ــق امیرحس ــا رفی تنه
نیســت و ســوال های رقیــه را بــا ســکوت جــواب می دهــد. 
ــن  ــت؛ صمیمی تری ــجاد اس ــان س ــا از زب ــت ام ــن روای ای
رفیــق امیرحســین کــه هنــوز آن اتفــاق را بــاور نکــرده اســت.

»بچــه خیلــی ســاکتی بــود، ســرش تــو کار خــودش بــود. 
کاری هــم بــه کار کســی نداشــت. اصــال اهــل دعــوا و ایــن 
ــتش  ــی از دس ــرد خیل ــن کار را ک ــی ای ــود. وقت ــا نب چیزه
ــود،  ــاورم نمی ش ــم ب ــوز ه ــدم؛ هن ــی ش ــت و عصب ناراح

ــکار را کــرد؟« ــه ایــن ســاکتی، چــرا این امیــر، بچــه ب
ســکوت  بــه  می گویــد  کــه  تفریحاتشــان  از  ســجاد 
و  نداشــتند  خیرآبــاد  در  تفریحــی  اینکــه  از  می رســد. 
نجــاری  و  سیســتم  نصــب  و  خیابان هــا  در  زدن  دور 
همیشــه  »امیرحســین  اســت.  بــوده  سرگرمی شــان 
ــرم  ــی ذاره ب ــی ده و نم ــر م ــم گی ــاد به ــام زی ــت باب می گف
ــی مــن همیشــه باهــاش شــوخی می کــردم و  بیــرون؛ ول

بمونــه.« ناراحــت  نمی ذاشــتم 
ــد:  ــم می گوی ــین ه ــناس امیرحس ــی، روانش ــه بیهق ملیح
»امیرحســین بــه شــدت درونگراســت و ارتباطــی بــا 
ــخصیتی  ــالل ش ــع اخت ــد. در واق ــرار نمی کن ــران برق دیگ
کــه امیرحســین دارد باعــث شــده ناقــض قوانیــن و نظــم 
موجــود باشــد. امیرحســین در رفتارهایــش ناســازگار اســت 
و بی شــک تربیــت خانــواده و عوامــل بســیار دیگــر بــر ایــن 

ــذارد.«  ــر می گ ــازگاری تأثی ناس
ایــن احتمــاالت امــا قطعــی نیســت؛ آن چیــزی کــه قطعــی 
اســت حــال بــد امیرحســین اســت کــه بــا نبودنــش خــوب 

نمی شــود.

ناگفته های زندگی قاتل ستایش جنجال بعد از خرید طال

آنقــدر  شــیرین  بــه  بهــداد  هدیــه گرانقیمــت 
دردسرســاز شــد کــه در نهایــت پــای ایــن زوج 

جــوان را بــه دادگاه خانــواده بــاز کــرد.
ــوهرش  ــه ش ــه هدی ــه ب ــل همیش ــه مث ــیرین ک ش
ــرد  ــم نمی ک ــورش را ه ــز تص ــرد، هرگ ــراض ک اعت
کــه ایــن اعتــراض بــه نابــودی زندگــی مشــترکش 
ــراه  ــته هم ــه گذش ــه هفت ــوان ک ــرد ج ــد. م بینجام
همســرش بــرای جدایــی بــه دادگاه خانــواده تهــران 
رفتــه بــود، دربــاره ماجــرای زندگــی اش بــه قاضــی 
چنیــن گفــت: دو ســال اســت بــا شــیرین زندگــی 
ــه  ــش هدی ــار برای ــر ب ــدت ه ــن م ــم. در ای می کن
خریــدم، هدیــه ام را مســخره کــرد و از آن اســتفاده 
نکــرد. هــر بــار خواســتم او را خوشــحال کنــم، 
ناراحتــم کــرده اســت. دو ســال اســت رفتارهایــش 
ــر شــدن خســته  ــم. دیگــر از تحقی را تحمــل می کن

شــده ام. 
ــه  ــه هدی ــط ب ــد، فق ــرا نمی بین ــل م ــت و عم او نی
ــوا  ــندد، دع ــون آن را نمی پس ــد و چ ــه می کن توج

بــه راه می انــدازد.
ــد  ــیرین چن ــن و ش ــا م ــود، ام ــان نش ــاید باورت ش
بــار بــرای هدیــه ای کــه خریــدم، دعوایمــان شــده؛ 
بــرای همیــن  نــدارد،  مــرا دوســت  او ســلیقه 
ــق  ــون مطاب ــرم، چ ــزی می خ ــش چی ــی برای وقت
امــا  می شــود،  ناراحــت  نیســت،  ســلیقه اش 
یک بــار هــم بــه ایــن فکــر نمی کنــد کــه مــن 
ــادی  ــرای ش ــش را دارم و ب ــحال کردن ــد خوش قص
مــن هــم کــه شــده خــودش را خوشــحال نشــان 

ــد.  ده
ــار هــم وقتــی دیــدم شــیرین بــه دلیــل  آخریــن ب
ناراحــت  روزی  چنــد  خانوادگــی  مســئله  یــک 
ــرای شــاد شــدنش یــک ســرویس طــالی  ــود، ب ب

ــدم.  ــت خری گرانقیم
ــا ایــن هدیــه خیلــی خوشــحال  تصــور می کــردم ب
ولــی  شــاد کنــم،  را  او  می خواســتم  می شــود. 
ــار هــم ســرویس طــال را مســخره  ــن ب شــیرین ای

ــم.  ــس بده ــت آن را پ ــن خواس ــرد و از م ک
خیلــی ناراحــت شــدم و بــه ایــن رفتــارش اعتــراض 
ســرویس  ایــن  از  او گفــت کــه  ولــی  کــردم؛ 
خوشــش نمی آیــد و مــن نبایــد بــدون نظــر او 

ــرم.  ــه بخ ــش هدی برای
ــا هــم بحــث کردیــم، ولــی  ســر همیــن موضــوع ب
ــا  ــد، ت ــیده ش ــری کش ــوا و درگی ــه دع ــان ب بحثم
ــه بیــرون  جایــی کــه مــن از روی عصبانیــت از خان
رفتــم و وقتــی برگشــتم متوجــه شــدم کــه شــیرین 
وســایلش را جمــع کــرده و بــه خانــه مــادرش رفتــه 

اســت. 
مــن دیگــر نمی توانــم ایــن زندگــی را تحمــل کنــم، 

بــرای همیــن تصمیــم بــه جدایــی از او گرفتــم.
در ادامــه همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی گفــت: 
ــدن  ــداد را در خری ــلیقه به ــن س ــی م ــای قاض آق
وســایل و هدیــه قبــول نــدارم. او می دانــد کــه 
ــار کــه  مــن ســلیقه ام مثــل او نیســت، ولــی هــر ب
هدیــه می خــرد، بــا ســلیقه خــودش آن را انتخــاب 

می کنــد. 
بعــد از دو ســال هنــوز هــم نمی دانــد ســلیقه مــن 
چیســت. بــاز هــم مــی رود و آن چیــزی کــه دوســت 

ــدارم برایــم می خــرد.  ن
آن روز هــم بعــد از دیــدن ســرویس طــال از او 
ــم،  ــوض کنی ــم و آن را ع ــازه بروی ــه مغ خواســتم ب
ــه از  ــرد ک ــا ک ــه پ ــی ب ــان جنجال ــداد چن ــی به ول
گفتــه ام پشــیمان شــدم. او داد و فریــاد بــه راه 
ــرده  ــن ازدواج ک ــا م ــه ب ــت از اینک ــت و گف انداخ
ــب  ــای آن ش ــت. حرف ه ــیمان اس ــدت پش ــه  ش ب
ــه  ــه خان ــن ب ــرای همی ــرد. ب ــوکه ک ــرا ش ــداد م به
مــادرم رفتــم و بهــداد هــم بالفاصلــه پیشــنهاد 
ــه  ــال بهان ــه  دنب ــم او ب طــالق داد. مــن فکــر می کن
ــد.  ــی کن ــن زندگ ــا م ــد ب ــر نمی خواه اســت و دیگ
در پایــان قاضــی ســعی کــرد ایــن زوج را از جدایــی 
ــد،  ــا را دی ــرار آن ه ــی اص ــی وقت ــد، ول ــرف کن منص

زوج جــوان را بــه بخــش مشــاوره معرفــی کــرد.

کنش    وا

مدیر امور اجرایی معاینه فنی کشور   
هزینه کلی معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز شامل 
۶2 هزار تومان برای تست هیدرواستاتیک، 22 هزار 

تومان هزینه بازدید چشمی، 2۸ هزار تومان هزینه باز 
و بسته کردن مخزن و در مجموع تست هر خودروی 

یک مخزنه ۱۱2 هزار تومان است. همچنین برای 
خودروهای دومخزنه نیز تست هیدرواستاتیک هر 
مخزن ۶2 هزار تومان است که در نهایت ۱2۴ هزار 

تومان هزینه تست دو مخزن، 3۵ هزار تومان هزینه 
باز و بسته کردن مخزن و 22 هزار تومان هزینه بازدید 

چشمی بوده که در نهایت هزینه تست هر خودروی 
دو مخزنه ۱۸۱ هزار تومان می شود.

مدیر عامل کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی   

ساالنه ۶ هزار کودک در جاده های ایران کشته 
می شوند؛ از این رو تمرکز این کانون، روی ایمنی تردد 
برای هموطنان و رفع نگرانی گردشگران خارجی است. 

ما با فیا»فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی« ارتباط 
عمیقی داریم و در گفت و گو های حضوری در جلسات 
و استفاده از بسته های آموزشی طرح های مشترکی 
اجرا کرده ایم. این طرح ها و بسته ها متناسب با سن 
و جنس تولید شده است و ما این ها را برای مدارس 

خودمان بومی سازی می کنیم؛ محتوای اصلی از 
آن هاست و بخش های موردنیاز دیگر را هم اضافه 

می کنیم.

سازمان سنجش   
تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی فنی و حرفه ای، 

مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع 
علمی کاربردی آغاز شد و داوطلبان می توانند تا ۱۰ 

آبان در این دوره ها ثبت نام کنند. متقاضیان پذیرش 
دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای 

ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی اعم از اینکه در دوره مهرماه 9۶ ثبت نام 

کرده اند یا ثبت نام نکرده اند، می توانند با توجه به مفاد 
اطالعیه از طریق لینک جستجوی کدرشته محل های 

تحصیلی پس از پرداخت هزینه ثبت نام، با مراجعه به 
مراکز آموزشی پذیرنده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 رئیس انجمن مددکاری اجتماعی
 ایران   

 بخشی از علت گسترش آسیب های اجتماعی به 
تغییر ساختار خانواده برمی گردد و بخشی از آن هم 

به کیفیت ارتباط اعضای خانواده مربوط است. در 
عین حال کیفیت مسئولیت پذیری و بی تفاوتی ما 

در درون خانواده و کاهش فضای عاطفی و صمیمی 
درون این نهاد اجتماعی نیز در این زمینه مؤثر بوده 

است. واقعیت این است که در خانواده ها با فقر 
محبت رو به رو هستیم؛ به همین دلیل بچه ها زمانی 
که بیرون از خانواده قرار می گیرند، به راحتی به هر 
فردی که به آن ها محبت می کند روی خوش نشان 

می دهند.
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کاریکاتور -یک پیرزن 88 ساله به دلیل انکار هولوکاست، در آلمان به زندان محکوم شد.

فارس

رضا اردکانیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس شورای اسالمی معرفی می شود. 
 نگاهی به سوابق علمی و اجرایی رضا اردکانیان، وزیر پیشنهادی وزارت نیرو

 بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما وی از مدیــران ارشــد بخــش آب کشــور بــوده و ســمت قائم مقامــی 
وزارت نیــرو را هــم در کارنامــه خــود دارد. اردکانیــان بــا دعــوت دانشــگاه ســازمان ملــل متحــد، مدیــر 
مؤســس انســتیتو ایــن دانشــگاه در زمینــه مدیریــت منابــع زیســت محیطی )آب، خــاک و پســماند( 
اســت. او در ســال گذشــته، بــه عنــوان هماهنگ کننــده کارگــروه برنامه ریــزی و ســازماندهی دهــه جدیــد 
بین المللــی آب )1407- 1397( مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد انتخــاب شــد. پیــش 
از ایــن وی بــه عنــوان مدیــر مؤســس برنامــه دهــه اول بین المللــی آب و سرپرســت معاونــت اروپایــی 
ــی  ــر اســتاد تمــام منتخــب دانشــگاه فن ــرده و در ســال های اخی ــت ک ــل فعالی دانشــگاه ســازمان مل

درســدن آلمــان )دانشــکده علــوم زیســت محیطی( بــوده اســت.
در طــول ســه دهــه گذشــته اردکانیــان، مدیــر مؤســس و راه انــداز واحدهــای مختلفــی در ســطوح ملــی، 
ــدی در  ــی کلی ــد، نقش ــل متح ــازمان مل ــد س ــام ارش ــوان مق ــه عن ــوده و ب ــی ب ــه ای و بین الملل منطق

ــا کــرده اســت.  ــط زیســت ایف ــدار در بخــش آب و محی پیاده ســازی اهــداف توســعه پای
پیش از تعهدات بین المللی، وی به عنوان قائم مقام وزارت نیرو و نخستین معاون امور آب با دانشنامه 

دکتری در زمینه مدیریت منابع آب در وزارت نیرو فعالیت کرده است. تدوین و تصویب راهبردهای 
بلندمدت توسعه منابع آب در این دوره به ثمر رسید.وی معتقد است مدل و نوع حکمرانی دولت ها در 
عرصه آب در مناطق خشک و نیمه خشک، معرّف سطح توسعه یافتگی آن هاست. دکتر اردکانیان، عضو 

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است. وی متاهل و دارای دو فرزند است.
 سوابق وزیر پیشنهادی وزارت نیرو به این شرح است:

- سال 60-1359 همکاری با )شهید( دکتر عباسپور در ستاد وزارت نیرو )کابینه شورای انقالب(
- 61-1360 قائم مقام مرکز صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در یزد

- 1363-1361 عضو شورای مرکزی جهاد ادارات وزارت نیرو 

-1362 دانش آموخته مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
- 1363 قبولی برای بورسیه اعزام به خارج )وزارت فرهنگ و آموزش عالی(

- 1364-1363 مشاور فنی استاندار یزد
- 1366-1364 مشاور فنی و رئیس دفتر وزیر کشور

- 1368-1366 معــاون امــور محلــی و عمــران شــهری وزارت کشــور )اولیــن معــاون هماهنگــی امــور 
عمرانــی(/ معــاون امــور جنــگ وزارت کشــور

- 1370-1368 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو  
- 1376-1370 گذرانــدن دوره هــای کارشناســی ارشــد )مهندســی منابــع آب( و دکتــری )مدیریــت منابع 

آب( در دانشــگاه MCMASTER کانــادا 
- 1378-1377 هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد 

-1380-1377 قائم مقام وزیر نیرو
- 1378 انتقال به دانشگاه صنعتی شریف )هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران(

- 1384-1380 معــاون امــور آب وزارت نیــرو و مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع 
آب ایــران

- 1386-1381 مدیــر مؤســس مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب شــهری )RCUWM ( تحــت پوشــش 
یونســکو در تهــران

- 1394-1386 مدیر مؤسس برنامه دهه بین المللی آب UN-WATER در شهر بن  آلمان
ــر  ــا -1396-1391 مدی ــد در اروپ ــل متح ــازمان مل ــگاه س ــت دانش ــت معاون - 1390-1388 سرپرس
ــل  ــع زیســت محیطی )UNU-FLORES( دانشــگاه ســازمان مل ــت مناب مؤســس انســتیتوی مدیری

متحــد درســدن آلمــان 
-1396-1393 هیئــت علمــی )اســتاد منتخــب( دانشــگاه علوم زیســت محیطی دانشــگاه فنی درســدن 

آلمان.

نگاهی به سوابق علمی و اجرایی رضا اردکانیان، وزیر پیشنهادی وزارت نیرو

))آگهی مناقصه((
شهرداری حبیب آباد در نظر دارد اجرای عملیات آسفالت معابر را با 
اعتباری به مبلغ 2.000.000.000 ریال از طریق مناقصه واگذار نماید. 

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت مدارک مناقصه تا 

تاریخ 96/8/23 به شهرداری حبیب آباد مراجعه یا با شماره تلفن 

03145482321 تماس حاصل نمایید.

نوبت اول

سید جواد لقمانی - شهردار حبیب آباد

   ترفندهای خانه داری
 چند ترفند ساده 

برای یک چیدمان پاییزی )2(
 دور شومینه جمع شوید

ــتر  ــت بیش ــرار اس ــرد ق ــب های س ــه در ش ــی ک از آنجای
ــل  ــه مح ــی ک ــان را روی نقاط ــید، تمرکزت ــزل باش در من
نشســتن و جمع شــدن اعضــای خانــواده اســت بگذاریــد. 
بــا سردشــدن هــوا هیــچ صدایــی دلنشــین تر از ســوختن 
هیــزم در شــومینه نیســت؛ پــس از ایــن فرصت اســتفاده 
کــرده و شــومینه را تبدیــل بــه نقطــه مرکــزی اتــاق 

نشــیمن کنیــد. 
طاقچــه بــاالی شــومینه هــم بهتریــن مــکان بــرای 
ــت.  ــری اس ــیای هن ــا و اش ــمه های زیب ــراردادن مجس ق
ــا عــوض کــردن ســبد هیزم هــا می توانیــد یــک تغییــر  ب
کوچــک، امــا چشــم نواز دیگــر در چیدمــان منزلتــان 

ــد. ایجــاد کنی
 عطر پاییزی

درســت اســت کــه تابســتان بــا آفتــاب و عطــر گل هــای 
زیبایــش بــه پایــان رســیده و فصــل خــزان از راه رســیده 
ــری از گل و  ــان خب ــزل پاییزی ت ــرار نیســت در من ــا ق ام

گیــاه نباشــد. 
همــراه  بــه  پاییــزی  درختــان  رنگارنــگ  برگ هــای 
ــان  ــوس چیدم ــل اکالیپت ــی مث ــبز درختان ــای س برگ ه

منزلتــان را حســابی تر وتــازه و خوشــبو می کنــد. 

   سالم باشیم
با انجام این دو ورزش از شرّ بیماری ها 

در امان بمانید
نتایــج مطالعــه پژوهشــگران بیمارســتان گانشاســونیل هنــد 
نشــان می دهــد تلفیــق یــوگا و ورزش هــای هــوازی دو برابــر 

بیشــتر بــرای ســالمت قلــب مفیــد اســت.
ســونال تانــوار و نــارش ســن، پژوهشــگران ایــن مطالعــه، در 
ــای  ــا ورزش ه ــراه ب ــوگا هم ــام ی ــاره می نویســند: »انج این ب
هــوازی موجــب کاهــش اســترس فکــری، فیزیکــی و عروقی 
شــده و می توانــد منجــر بــه کاهــش مــرگ و میــر و عــوارض 

ــود.« ــی ش قلبی عروق
ــه  ــال ب ــاق مبت ــی چ ــار قلب ــامل 750 بیم ــه ش ــن مطالع ای
دیابــت نــوع 2 بــود. ایــن افــراد بــه ســه گروه تقســیم شــدند. 
ــوازی انجــام  ــه ورزش ه ــار ک ــی متشــکل از 225 بیم گروه
ــد و  ــام می دادن ــوگا انج ــه ی ــری ک ــروه 240 نف ــد، گ می دادن
285 نفــر باقی مانــده کــه هــر دو را بــا هــم انجــام می دادنــد. 
هــر ســه گــروه پــس از شــرکت در ســه جلســه فعالیــت کــه 
ــود در  ــاهد بهب ــد ش ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــش م ــک ش هری
فاکتورهــای پرخطــر بیمــاری قلبی شــان بودنــد. فشــار خــون 
ــوگا انجــام  ــا فقــط ی ــی کــه فقــط ورزش هــوازی ی گروه های
می دادنــد، بــه مقــدار یکســان کاهــش یافــت. آن هــا شــاهد 
ــزان کلســترول کل، تری گلیســیریدها و  ــود مشــابه در می بهب
کلســترول بــد LDL بودنــد. وزن و انــدازه دور کمرشــان هــم 

بــه یــک میــزان بــرای هــر دو گــروه کاهــش یافتــه بــود.

   سبک زندگی
بخشش مال به نیازمندان

حقیقــت ایــن اســت کــه امــام صــادق)ع( درنهایــت عالقــه 
بــه کار و تــالش، هرگــز فریفتــه درخشــش درهــم و دینــار 
ــد  نمی شــدند و می دانســتند کــه بهتریــن کار از نظــر خداون
تقســیم دارایــی خــود بــا نیازمنــدان اســت. امام صــادق)ع( 
ــد،  ــا می رس ــی خرماه ــد: »وقت ــان می فرمودن ــاره باغش درب
وارد شــوند  تــا مــردم  بشــکافند  را  دیوارهــا   می گویــم 
و بخورنــد. همچنیــن می گویــم ده ظــرف خرمــا کــه بــر ســر 
هــر یــک ده نفــر بتواننــد بنشــینند، آمــاده ســازند تــا وقتــی 
ده نفــر خوردنــد، ده نفــر دیگــر بیاینــد و هریــک، یــک مــد 
خرمــا بخورنــد. آنــگاه می خواهــم بــرای تمــام همســایگان 
بــاغ )پیرمــرد، پیــرزن، مریــض، کــودک و هرکــس دیگــر که 
ــد.  ــاغ را نداشــته(، یــک مــد خرمــا ببرن ــه ب ــوان آمــدن ب ت
پــس مــرد باغبــان و کارگــران و ... را می دهــم و باقی مانــده 
محصــول را بــه مدینــه مــی آورم و بیــن نیازمنــدان تقســیم 
ــاری،  ــزار دین ــار ه ــول چه ــر از محص ــت آخ ــم و دس می کن
ــائل  ــی، وس ــر عامل ــد.« )ح ــم می مان ــم برای ــد دره چهارص

الشــیعه، ج 16، ص 488(
در روایــت آمــده اســت: امــام صــادق )ع( ِشــکَر را صدقــه 
ــکر را  ــما ش ــا ش ــد: آی ــؤال ش ــرت س ــد. از آن حض می دادن

ــد؟  ــه می دهی صدق
ــزد مــن دوست داشــتنی تر  ــز ن ــچ چی ــی؛ هی ــد: »بل فرمودن
از شــکر نیســت. مــن دوســت دارم کــه محبوب تریــن چیــز 

را صدقــه دهــم.« )همــان، ج 9، ص 471(

گیاهان آپارتمانی کشنده
ــه  ــذا و دارو، در هفت ــازمان غ ــناس س ــروز، کارش ــاز به الن
ــنده  ــا کُش ــمومیت آن ه ــه مس ــی را ک ــمومیت، گیاهان مس
هســتند، برشــمرد و اظهــار داشــت: مســمومیت بــا گیاهــان 
ــا  ــف ی ــوع خفی ــدت، ن ــر ش ــوارد از نظ ــیاری از م در بس
متوســط بــوده و دارای ماهیــت محدودشــونده اســت؛ بــه 
طــوری کــه تنهــا در صــورت درمان هــای اولیــه نشــانه های 

ــوند.  ــرف می ش ــد و برط ــش می یابن ــمومیت کاه مس
بــا وجــود ایــن بعضــی از گیاهــان ماننــد شــوکران، 
خرزهــره، تاتــوره، گل انگشــتانه و کرچــک قــادر بــه ایجــاد 
انســان  در  حتــی کُشــنده  و  شــدید  مســمومیت های 

هســتند.
ــورهای  ــیاری از کش ــان در بس ــرد: گیاه ــریح ک ــروز تش به
جهــان یکــی از علــل مهــم بــروز مســمومیت ها، به ویــژه در 
کــودکان زیــر 5 ســال هســتند. کنجــکاوی ذاتــی کــودکان 
ــکل و  ــت در ش ــود جذابی ــنی و وج ــدوده س ــن مح در ای
رنــگ بخش هــای مختلــف یــک گیــاه ســمی ماننــد 
ــه  ــودک ب ــا ک ــود ت ــبب می ش ــرگ آن س ــه و ب ــوه، دان می
ــوردن  ــه خ ــدام ب ــکاوی اق ــی و از روی کنج ــورت اتفاق ص

ــد.  ــمی کن ــاه س ــک گی ــف ی ــمت های مختل قس
در  گیاهــی  مســمومیت های  بــروز  شــغلی،  نظــر  از 
کشــاورزان، باغــداران، شــکارچیان و کارگــران مــزارع و 
ــان  ــواع گیاه ــا ان ــتر ب ــاس بیش ــت تم ــه عل ــا ب گلخانه ه

ســمی شــیوع بیشــتری دارد.

   خانواده


