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رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی
 استان اصفهان مطرح کرد:

خدمت رسانی بسیجیان 
حوزه سالمت به زائران اربعین

در شرکت آبفای استان اصفهان صورت گرفت:

بیش از یک میلیون خدمت 
از طریق سامانه 1522 س
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یادداشت روز

نقش رسانه ها 
در فرهنگ سازی 
اقتصاد مقاومتی
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از سرگیری صدور 
ویزای اربعین در اصفهان
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 رئیس سازمان بسیج دانش آموزی
 استان اصفهان عنوان کرد:

ابتکار اصفهان درتبدیل محتوای 
کتب درسی به فعالیت های اردویی
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روز دوشنبه با حضور مسئوالن کشوری

عملیات احداث دومین پردیس 
سینمایی اصفهان آغاز می شود
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 حامیان شاخص راهبرد 
ضدایرانی ترامپ
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وزیر ارشاد در افتتاحیه بیست وسومین 
نمایشگاه مطبوعات:

رسانه  باید مولد باشد
گزارش نه دالل خبر و 
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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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مشکالت ریشه ای اقتصاد
اشتباه فکر نکنیم که ترامپ، فردی بی فکر و بی برنامه 
است، این گونه نیست؛ بلکه وی به عنوان بازیگر یک 

استراتژی تعریف شده است. 
 او از یکی از 6 هزار اندیشکده تربیت نیرو در آمریکا 
در  که  دولت هایی  تمام  که  همچنان  آمده؛  بیرون 
آمریکا سر کار می آیند از نظر فکری، مدیریتی و انسانی 
محصول این اندیشکده ها هستند؛ بنابراین رئیس جمهور 
و  اندیشکده هاست  این  سخنگوی  آمریکا،  منتخب 

نیروهایش را از اکیپ آن ها برمی گزیند. 
با یک  اینجاست که ترامپ  تصور می کرد  مسئله 
اشتلم و برخورد جدید با جهان می تواند فضایی را در 
دنیا ایجاد کند که از دنیا با یک شیوه جدید اخاذی 

کند؛ او فکر می کرد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 کیمیای وطن در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد: 

آرامش، گمشده انسان امروز

 مدیر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی:

روزانه 15میلیون لیتر 
بنزین وارد می کنیم

سخنگوی کمیسیون امنیت   ملی مجلس از 
نتیجه سومین گزارش برجامی مجلس خبر داد:

1۸ مورد نقض 
قطعی برجام

آگهی مزایده )نوبت سوم(

آگهی مزایده

موضوع مزایده: واگذاریاجارهواحداغذیهفروشیکشتارگاهشهردارینجفآباد
محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: ازافرادواجدشرایطدعوتمیشودجهتکسباطالعاتبیشترو
دریافتاسنادمزایدهتاپایانوقتاداریروزسهشنبهمورخ96/08/23بهامورقراردادهایشهرداری

نجفآبادمراجعهنمایند.
پیشنهاددهندگانمیبایستمبلغ3.000.000ریالرابهصورتواریزبهحساب0104544150002سپرده
شهردارینزدبانکملیمرکزینجفآبادویامعادلآنضمانتنامهمعتبربانکیبعنوانسپردهشرکت

درمزایدهارائهنمایند.
قیمتپایهاجارهاغذیهفروشیواقعدرکشتارگاهنجفآبادماهیانهمبلغ3/400/000ریالوبراییکسال

مبلغ40.800.000ریالمیباشد.
سایراطالعاتوجزئیاتمربوطبهمزایدهدراسنادمزایدهمندرجاست.

تذکر: شهردارینجفآباددرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختارمیباشد.

سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهربهاستنادمجوزشماره4620/ش
مورخ95/12/28شورایمحترماسالمیشهردرنظردارداجازهبهرهبرداریازطبقهاول

ساختماننگارستانراازطریقمزایدهواگذارنماید.

روزیکشنبهمورخ96/08/21 تا برایدریافتشرایط افرادحقیقیوحقوقیمیتوانند

بهامورقراردادهایسازمانمراجعهوحداکثرتاروزدوشنبهمورخ96/08/22نسبتبه

تحویلپیشنهادخودبهدبیرخانهسازمانواقعدرشاهینشهرـمیدانفاطمیهساختمان

نگارستانشهرداریـطبقهچهارماقدامنمایند.

سازماندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهادهامختاراست.

جهتکسباطالعاتبیشتربهسایتfarhangi.shaahinshahr.comمراجعهفرمایید.

نوبت اول

نوبت اول

مسعود منتظری نجف آبادی - شهردار نجف آباد

روابط عمومی سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر

شهردار اصفهان در آیین تکریم و معارفه مدیران این سازمان:

 قوانین فرسوده شهرداری  
باید اصالح شود
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کوتاه از سیاست
 بنا بر بر اخبار رسیده قطعی شده است:

 تمایل نداشتن بارزانی 
به ادامه ریاست بر اقلیم

ــه  ــی ب ــه بارزان ــال نام ــرد از ارس ــری کُ ــع خب مناب
ــه  ــه گفت ــد ک ــر دادن ــتان خب ــم کردس ــان اقلی پارلم
ــتن  ــل نداش ــه تمای ــه ب ــن نام ــود وی در ای می ش
خــود بــر ادامــه ریاســت بــر اقلیــم کردســتان عــراق 

ــت. ــرده اس ــد ک تأکی
ــنیم،  ــل از تس ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
بارزانــی  مســعود  بــه  نزدیــک  خبــری  منابــع 
اعــام کردنــد نامــه اســتعفای بارزانــی توســط 
اعــام  عــراق  کردســتان  اقلیــم  هیئت رئیســه 
ــروز در  ــه ام ــن نام ــت ای ــرار اس ــده و ق ــول ش وص

پارلمــان ایــن اقلیــم خوانــده شــود.
ــارات وی  ــا، اختی ــق بعضــی گزارش ه ــن طب همچنی
ــیم  ــتان تقس ــم کردس ــان اقلی ــروز درپارلم ــز ام نی

خواهــد شــد.
اقلیــم  پارلمــان  معــاون  ایمنکــی«،  »جعفــر 
ــر  ــان را ب ــات پارلم ــت جلس ــه ریاس ــتان ک کردس
عهــده خواهــد داشــت، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــی در نشســت امــروز پارلمــان  موضــوع نامــه بارزان

ــد. ــد ش ــده خواه ــی خوان محل
اعــام کــرد:   »24 »کردســتان  شــبکه  بــه  وی 
ــم  ــی اقلی ــی مل ــع سیاس ــوان مرج ــه عن ــی ب بارزان
کردســتان باقــی خواهــد مانــد و در ایــن حــوزه بــه 

فعالیت هــای خــود ادامــه خواهــد داد.
اختیــارات بارزانــی در میــان قــوای ســه گانه اقلیــم 
تقســیم خواهــد شــد؛ بیشــتر ایــن اختیــارات 
و  بارزانــی  بــرادرزاده  بارزانــی«،  »نچیــروان  بــه 
رســید.  خواهــد  اقلیــم کردســتان  نخســت وزیر 
ــاکان در  ــم کم ــدرت اقلی ــرم ق ــه رأس ه بدین گون

اختیــار بارزانی هــا خواهــد مانــد.
و  تغییــر  جنبــش  اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
ــت  ــال حکوم ــت انح ــد درخواس ــای منتق جریان ه
ــتار  ــی را خواس ــت انتقال ــکیل حکوم ــی و تش فعل

ند. شــده ا
ــت از آن  ــا حکای ــی گزارش ه ــر بعض ــوی دیگ از س
دارد کــه موضــوع نامــه بارزانــی تنهــا تمایل نداشــتن 
وی بــه تمدیــد دوره ریاســت و کاندیداتــوری در 

ــی اســت. ــات آت انتخاب

علت غیبت »روحانی« در 
افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات

نمایشــگاه  بیست وســومین  افتتاحیــه  مراســم 
مطبوعــات صبــح روز 6 آبــان در مصــای امــام 
اســحاق  حضــور  بــا  و  تهــران   خمینــی)ره( 
برگــزار  رئیس جمهــور  اول  معــاون   جهانگیــری 

شد. 
معمــوال در مراســم  افتتاحیــه نمایشــگاه مطبوعــات 
و کتــاب، رئیس جمهــور ســخنرانی می کنــد کــه 
امســال اســحاق جهانگیــری بــه جــای وی در ایــن 

مراســم حضــور یافــت. 
ــه  ــور همیش ــای رئیس جمه ــت: آق ــری گف جهانگی
مطبوعــات  نمایشــگاه  در  عاقــه  بــا  خودشــان 
ــد؛ امســال هــم برنامه ریــزی  حضــور پیــدا می کردن
و  بســیاری کار  دلیــل  بــه  امــا  بودنــد،  کــرده 
پیــش  برنامه هــا  در  کــه  واجب تــری  مســائل 
حاضــر  نمایشــگاه  در  خواســتند  مــن  از   آمــد، 

شوم.

کمالوند: بازرسی از مراکز 
نظامی ایران برای همیشه 

بسته شده است
ــرد:  ــوان ک ــی عن ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س  س
پرونــده بازرســی از مراکــز نظامــی ایــران بــرای 
بــه  موضوعــی  اســت؛  شــده  بســته  همیشــه 
 عنــوان بازرســی از مراکــز نظامــی در برجــام وجــود

ندارد.
ــرد،  ــت هســته ای صــورت نمی گی ــه فعالی ــی ک جای

دلیلــی بــر ورود بــه آنجــا وجــود نــدارد. 
ــد وظایفــش  ــرژی اتمــی بای ــی ان آژانــس بین الملل
را بــدون پذیــرش فشــارهای سیاســی بــه درســتی 

انجــام دهــد.

توصیه ضدایرانی رئیس سابق 
سیا به دولت ترامپ

رئیــس ســابق ســازمان اطاعــات مرکــزی آمریــکا 
ــرای  ــرد ب ــد ک ــکا تاکی ــت آمری ــه دول در ســخنانی ب
متوقــف کــردن فعالــت هســته ای ایــران بمب هــای 

ســنگر شــکن بــه رژیــم اســرائیل دهــد.
ــکل  ــه »الشــرق االوســط« »مای ــه نوشــته روزنام ب
هایــدن« رئیــس ســابق ســیا در گفــت و گویــی 
پســت«  »جروزالــم  صهیونیســتی  روزنامــه  بــا 
ــده  ــن ای ــاره ای ــت: »درب ــار داش ــنگتن اظه از واش

بیــان کــرده ام.  را  صحبت هایــم 
آمریــکا  را تصــور کــرد کــه  می تــوان شــرایطی 
ــت  ــان دادن جدی ــرای نش ــی را ب ــد گام های بخواه

ــد.« ــان ده ــران نش ــه ای ــود ب خ
وی ادامــه داد: »بایــد بــه اســرائیل اجــازه داد ایــن 
ــداری  ــج خری ــه تدری ــکن را ب ــنگر ش ــای س بمب ه
کنــد و آمــوزش اســتفاده از آن هــا را ببینــد، امــا ایــن 

ــداری شــوند.« ــکا نگه بمب هــا در آمری
هایــدن در توضیــح افــزود کــه اســرائیل شــاید 
بخواهــد رویکــرد تهاجمی تــری داشــته باشــد و 
ــتیم،  ــان آن نیس ــه خواه ــی ک ــه ماجراهای ــا را ب م

بکشــاند.«
وزیــر  لیبرمــن«  »آویگــدور  زمینــه  همیــن  در 
ــت  ــته گف ــنبه گذش ــرائیل چهارش ــم اس ــگ رژی جن
از  بــا چالــش جــدی محاصــره  کــه اســرائیل 
 ســوی ایــران و شــبه نظامیــان شــیعه مواجهــه 

است.
الشــرق االوســط همچنیــن نوشــت: در بدتریــن 
شــرایط بــا دادن بمب هــای ســنگر شــکن بــه 
اســرائیل می تــوان مانــع از ســاخت بمــب اتمــی از 

ــد.  ــران ش ــوی ای س
اســرائیل بدیــن طریــق می توانــد فعالیت هــای 

ــد. ــف کن ــران را متوق ــی ای ــر زمین ــته ای زی هس

کوتاه خبر 

 پیام فرمانده سپاه 
به فرمانده کل ارتش

ــامی در  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س فرمان
پیامــی خطــاب بــه فرمانــده کل ارتــش، بــا ســتایش 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــای ارزش از رویش ه
ــه ارکان  ــد وحــدت برادران ــرد: بی تردی ــد ک ــران تأکی ای
ــت  ــرای شکس ــتواری ب ــب اس ــپاه، ترکی ــش و س ارت

ــی رود. ــه شــمار م دشــمنان اســام و نظــام ب
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
امیر سرلشکر برادر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران
ســام علیکــم؛ بــا احتــرام و تعزیــت مصائــب آل هللا 
ــاکرم  ــی را ش ــارک و تعال ــد تب ــر، خداون ــاه صف در م
ــه فرماندهــی کل  ــی ب ــان انتصــاب جنابعال ــه از زم ک
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، اقداماتــی مبــارک 
و تعالی بخــش در حیــات طیبــه ارتــش بــرای ایفــای 

ــی یافــت. ــر و تجل رســالت خویــش، تدبی
ــی  ــورداری از فرمانده ــت برخ ــه برک ــش ب ــروز ارت ام
مکتبــی، انقابــی، فکــور و باتقــوا، بیــش از پیــش در 
ــی  ــاخت انقاب ــرای س ــزرگ ب ــول ب ــک تح ــیر ی مس
ــرای  ــدرت ب ــی ای از ق ــا هندس ــه ت ــرار گرفت ــود ق خ
انقــاب اســامی و نظــام مقدســمان بــه ارمغــان آورد 
کــه در آن وحــدت و بــرادری در ارتش و ســپاه حقیقتا 
ــن  ــد ای ــود. بی تردی ــوب می ش ــرورت محس ــک ض ی
وحــدت، ترکیــب اســتواری بــرای شکســت دشــمنان 

اســام و نظــام خواهــد شــد.
ــق  ــه، دلســوزانه و جــدی شــما در تعمی اراده مخلصان
نیــز  و  ســپاه  و  ارتــش  ارکان  برادرانــه  وحــدت 
ــده  ــی آن فرمان ــوی و ارزش ــته معن ــت برجس مدیری
ــش  ــاوت، از نمای ــمی متف ــزاری مراس ــداکار در برگ ف
ــت از دانشــجویان و  ــه والی ــد ب ــی و تعه ــت دین صاب
محضــر  در  آجــا  دانشــگاه های  دانش آموختــگان 
ــد  ــه ای )م ــام خامن ــی و مقتدایمــان حضــرت ام مول
ظلــه العالــی(، مایــه افتخــار، ســربلندی و دلخوشــی 

ــت. ــرار گرف ــگان ق هم
ــپاه  ــه س ــی همه جانب ــام آمادگ ــن اع ــان ضم در پای
بــرای همــکاری همدالنــه و شــانه بــه شــانه ســپاه بــا 
ــن  ــتایش از ای ــز س ــا و نی ــی عرصه ه ــش در تمام ارت
ــق  ــی را در تحق ــق جنابعال رویش هــای ارزشــی، توفی
اوامــر فرمانــده معظــم کل قــوا )مــد ظلــه العالــی( از 

ســاحت ربوبــی خواســتارم.
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مشکالت ریشه ای اقتصاد
ــو و  ــتان، نات ــا عربس ــه ب ــی را ک ــان برخوردهای هم
ــران هــم  ــا ای ــد ب ــا و امثــال آن داشــته، می توان نفت

داشــته باشــد. 
ــم  ــران ه ــل ای ــر در مقاب ــرد اگ ــر می ک ــپ فک ترام
حرف هــای گنده گنــده بزنــد و همــان فضایــی را 
کــه در مقابــل کــره شــمالی و امثــال آن دارد در 
ــه  ــد مــا را ب مقابــل مــا هــم داشــته باشــد، می توان
ــا اقــدام  ــد کــه اتفاق انفعــال بکشــد و سرکیســه کن
ــم ســخنان ســخیف  ــس داد. دیدی وی نتیجــه عک
نداشــت؛  ایــران  اقتصــاد  در  تأثیــری  هیــچ  او 
صحبت هــای ایــن نابخــرد خودخــواه تاجرمــآب 
و  دالر  نــرخ  در  تاثیــری  نه تنهــا  اســتکبارمنش 
اقتصــاد ایــران نداشــت، بلکــه بــر روی بــورس هــم 

اثر گــذار نبــود.
ــل  ــه چه ــک ب ــا گذشــت نزدی ــوم می شــود او ب معل
ــناختی  ــروردگار، ش ــف پ ــه لط ــاب و ب ــال از انق س
ــه  ــدارد و البتــه خــود را ب ــران ن ــران و مــردم ای از ای
ــرای مــا  ــه نفــع مــا و ب ــد کــه ایــن ب نفهمــی می زن
ــم را  ــن فه ــد و ای ــت. او نمی دان ــد اس ــیار مفی بس
ــران یکدســت هســتند و حتــی  ــت ای ــدارد کــه مل ن
ــد، در  ــاف دارن ــه اخت ــم ک ــی ه ــای سیاس گروه ه
ــار  ــات را کن ــه اختاف ــی هم ــد بیرون ــل تهدی مقاب
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــه آن تهدی ــه علی ــد و هم می گذارن

متحــد می شــوند. 
ــن  ــت، بی ــپاه و دول ــن س ــت بی ــپ می خواس ترام
ــه  ــا نتیج ــدازد؛ ام ــاف بین ــت اخت ــردم و حاکمی م
ســخنرانی ترامــپ برعکــس شــد و حوزه هــای 
علیــه  و  متحدنــد  دادنــد کــه  نشــان  مختلــف 

یکــی می شــوند.  تهدیــدات خارجــی 
ــم  ــاز ه ــه ب ــود ک ــن ب ــپ ای ــور ترام ــن  تص همچنی
می توانــد ماننــد دوره پیــش از برجــام در حــوزه 
ــه ایــران تأثیرگــذار باشــد کــه  بین المللــی نســبت ب
ــت.  ــه نگرف ــم نتیج ــوزه ه ــن ح ــبختانه در ای خوش
ــوده  ــدی ب ــا تهدی ــون هرج ــش تاکن ــال پی از 40 س
ــد و دشــمن را  ــه دســت هــم داده ان همــه دســت ب
دشــمن دیده انــد و در مقابــل دشــمن اختافــات را 
ــاب  ــی انق ــاخص های اصل ــته اند و ش ــار گذاش کن
ــش  ــاس پی ــن اس ــر ای ــد و ب ــرار داده ان ــور ق را مح

ــده اند.  ــم ش ــق ه ــد و موف رفته ان
اکنــون مشــکل اقتصــاد ما ترامــپ و آمریکا نیســت؛ 
بلکــه بیــکاری، رکــود، معیشــت مــردم، نظــام بانکی، 
ــط زیســت، آب، حاشیه نشــینی ، صندوق هــای  محی
ــرای  ــی در اج ــاق و عقب افتادگ ــتگی، قاچ بازنشس
اصــل 44 و ســرعت کــم اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــه در  ــکات، هم ــن مش ــود ای ــا وج ــا ب ــت؛ ام اس
مقابــل تهدیــدات خارجــی می ایســتند و اجــازه 
ــم  ــئوالن ه ــال مس ــن ح ــد؛ در عی ــوذ نمی دهن نف
ــی  ــد درصــدد حــل مشــکات یادشــده کــه خیل بای
هــم مشــکل نیســت، باشــند و از همــه تــوان عملــی 

ــرای ایــن منظــور اســتفاده کننــد. خــود ب
ــه معیشــت  ــود خانمان ســوز اســت ک ــکاری و رک بی
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــل می کن ــز مخت ــردم را نی م
ــط  ــا ضواب ــی کشــور ب ــام بانک ــد نظ ــن راســتا بای ای
ــه  ــود ک ــاح ش ــور اص ــروز کش ــاز ام ــامی و نی اس
ــل درســت  ــد چــرخ اقتصــاد کشــور را در ری می توان
ــد. ــه حاشــیه بران ــکاری را ب ــود بی ــد و رک ــرار ده ق

کارشناس ارشد علوم سیاسی
نفیسه اله دادیگروه سیاست

پــس از اعــام راهبــرد ضــد ایرانــی ترامــپ، 
ــا و  ــل شــاهد موافقت ه ــه بین المل در صحن
ــن  ــلما مهم تری ــم. مس ــی بودی مخالفت های
حامیان ترامپ، عربســتان و رژیم صهیونیســتی 
بودنــد؛ امــا ایــن دو، حامیــان محکمــی 

نیســتند. 
گریبــان  بــه  دســت  نه تنهــا  عربســتان 
ــی و  ــادی، اجتماع ــدی اقتص ــکات ج مش
سیاســی در داخــل اســت  و از طرفــی نیــز 
دســت بــه اصاحــات داخلــی گســترده زده 

موافقت هــای  و  مخالفت هــا  اســت کــه 
ــته، از  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــی خاص داخل
ســوی دیگــر نیــز در همــه پرونده هــای 
منطقــه خــود علیــه ایــران و ســایر کشــورها 

ــت.  ــورده اس ــت خ ــر شکس ــه قط از جمل
قماربــاز  ماننــد  عربســتان  اقدامــات 
پاکباختــه ای اســت کــه بــه پشــتوانه دیگــران 
ــار  ــال قم ــود در ح ــی  خ ــن دارای روی آخری
اســت؛ لــذا اعــام حمایــت ســریع آن کشــور 
از مواضــع ترامــپ بیشــتر از ســر درماندگــی 

ــت.  اس
عربســتان در منطقــه نتوانســته اســت افکار 

ــه ســمت خــود ســوق دهــد و  عمومــی را ب
همیــن ســبب نگرانــی روزافــزون مقامــات 
ــا  ــه ب ــاره را در مقابل ــده و چ ــتانی ش عربس

ــد.  ــران می دانن ای
از ســوی دیگــر قطــر لطمــه بزرگــی بــه 
ــرده  ــتان وارد ک ــرادری« عربس ــت »ب حیثی
ــز عربســتان را  اســت. کشــتارهای یمــن نی
هــر روز بدنام تــر از پیــش کــرده اســت. 
دارایــی  و  حیثیــت  تمــام  عربســتان، 
خــود را صــرف ایــن ســه محــور کــرده 
ــروعیت  ــرا مش ــت؛ زی ــل اس ــا بی حاص ام
ــد کــه  ــی نیســت؛ مقبولیــت می طلب خریدن

ــت. ــز اس ــه عاج ــن مؤلف ــتان از ای عربس
دیگــر حامــی سیاســت ترامــپ، رژیــم 

اســت.  اســرائیل  صهیونیســتی 
محــور  پیــروزی  و  منطقــه  تحــوالت 
ــش و تروریســم  ــت و شکســت داع مقاوم

رژیــم  محاســبات  همــه  ســنی مذهب 
صهیونیســتی را بــر هــم زده و آن کشــور 
ــود  ــی خ ــش امنیت ــن چال ــا بزرگ تری را ب

مواجــه کــرده اســت. 
شــیعه  جنگجــوی  نیروهــای  هم اکنــون 

از افغانســتان تــا لبنــان کــه در جریــان 
شــدت  بــه  عــراق  و  ســوریه  نبردهــای 
را  برتــر  دســت  شــده اند،  کارآزمــوده 
دارنــد. بــر همیــن اســاس اســت کــه 
رژیــم صهیونیســتی، حــزب هللا  مقامــات 
را در  ایــران  بــه  و شــبه نظامیان وابســته 
ــی  ــت مل ــد امنی ــن تهدی ــوریه، بزرگ تری س

کرده انــد.  معرفــی  خــود 
ــتی  ــم صهیونیس ــری رژی ــن موضع گی اولی
دربــاره ادعاهــای ترامــپ مشــمول ایــن 
ــی  ــب مهم ــپ مطال ــرات ترام ــه نظ ــود ک ب
اســت کــه می توانــد منجــر بــه جنــگ 
»مارشــال  راســتا  همیــن  در  شــود. 
ــی شــد:  ــک مدع ویتمــن«، ســخنگوی آیپ
ــتیابی  ــت از دس ــا ممانع ــی م ــدف اصل ه
ایــران بــه تســلیحات هســته ای و مهــار 

اســت. منطقــه  در  آن  ســوء رفتارهای 

حامیان شاخص راهبرد ضد ایرانی ترامپ

عربستان و اسرائیل، یاران ترامپ 
در مقابله با برجام هستند

ادامه از صفحه اول

ــال ۱۸  ــس از اعم ــی مجل ــت  مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــر داد. ــس خب ــوم مجل ــزارش س ــام در گ ــض برج ــورد نق م

ســید حســین نقــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنیــت 
 ملــی و سیاســت  خارجــی مجلــس شــورای اســامی، با اشــاره 
ــس  ــی مجل ــزارش برجام ــومین گ ــات س ــن جزئی ــه آخری ب
ــرد  ــس از عملک ــزارش مجل ــومین گ ــس س ــت: پیش نوی گف
ــی  ــت  مل ــیون امنی ــته در کمیس ــه گذش ــام هفت ــرای برج اج

مجلــس قرائــت شــد.
ــزارش برجامــی  ــان اینکــه پیش نویــس ســومین گ ــا بی وی ب
مجلــس بازنگــری شــده، اظهــار داشــت: تعــدادی از اعضــای 
کمیســیون و برخــی نماینــدگان پیشــنهادهایی دربــاره ســومین 
ــزارش  ــن گ ــگارش مت ــه در ن ــد ک ــه کردن ــام ارائ ــزارش برج گ

مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.

ســخنگوی کمیســیون امنیــت  ملــی مجلــس تصریــح کــرد: در 
آخریــن گــزارش وزارت امــور خارجــه از عملکــرد شــش ماهــه 
اجــرای برجــام کــه در روز 27 مهــر تقدیــم مجلــس شــد، ۱۸ 
ــزارش  ــه در گ ــده ک ــزارش ش ــام گ ــکار برج ــض آش ــورد نق م
ــده و آن را  ــاره ش ــه آن اش ــم ب ــی ه ــت  مل ــیون امنی کمیس

اعمــال کرده ایــم.
ــی  ــت  مل ــزارش کمیســیون امنی ــرد: ســومین گ ــه ک وی اضاف
ــه در  ــن هفت ــنبه ای ــام سه ش ــرد برج ــاره عملک ــس درب مجل

ــود. ــت می ش ــان قرائ ــن پارلم صح
نقــوی  حســینی در پایــان خاطرنشــان کــرد: راهکارهــای عملــی 
ــیون  ــای کمیس ــب گزارش ه ــام در قال ــرای برج ــد اج در رون
امنیــت  ملــی مجلــس بــه وزارت امــور خارجــه پیشــنهاد شــده 

و مدنظــر نیــز قــرار گرفتــه اســت.

اســماعیل جبــارزاده، معــاون سیاســی وزیــر کشــور، در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا دخالــت برخــی نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی در انتخــاب اســتانداران کــه در بعضــی 
محافــل رســانه ای مطــرح شــده صحــت دارد یــا خیــر، گفــت: 
ــت  ــی دول ــده عال ــتاندار، نماین ــد اس ــه می دانی ــور ک همان ط
ــتگاه های  ــی دس ــی تمام ــه هماهنگ ــوده و وظیف ــتان ب در اس

ــده دار اســت.  ــی را عه دولت
ــن و  ــون، اســتاندار رئیــس شــورای تأمی ــق قان وی گفــت: طب
رئیــس شــورای برنامه ریــزی اســتان بــوده و اغلــب شــوراها و 
کمیســیون های مربوطــه و در یــک جملــه، اســتاندار اداره امــور 

ــد.  ــت می کن اســتان را هدای
وی تأکیــد کــرد: مــاک مــا در وزارت کشــور انتخــاب افــرادی 
ــت و اهــداف  ــه برنامه هــای دول ــدال، معتقــد ب ــا مشــی اعت ب

ــرای  ــور ب ــای رئیس جمه ــخص آق ــی ش ــعارهای انتخابات و ش
ــر کشــور  ــر اســاس برنامــه اعامــی وزی ــت دوازدهــم و ب دول
هنــگام کســب رأی اعتمــاد از مجلــس و اهــداف تعیین شــده 
توســط ایشــان بــرای اداره امــور داخلــی کشــور در 4 ســال آینده 
ــن  ــا ای ــا اگــر همســو ب ــراد طبیعت اســت. نظــر مشــورتی از اف

اهــداف باشــد، پذیرفتــه اســت.
جبــارزاده بــا رد دخالــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی 
در انتخــاب اســتانداران گفــت: از تمامــی افــراد گروه هــای 
سیاســی، بــزرگان هــر اســتان و سیاســیون و نمایندگانــی کــه 
تاکنــون وزارت کشــور و دولــت را در رســیدن بــه انتخــاب اصلــح 
ــی  ــای سیاس ــی فض ــدت و همدل ــا وح ــد و ب ــک کرده ان کم
اســتان ها را مســاعد کار و تــاش بــا روحیــه جهــادی و 

انقابــی کرده انــد، قدردانــی می کنیــم.

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی از نتیجه سومین گزارش برجامی مجلس خبر داد:

۱۸ مورد نقض قطعی برجام
معاون سیاسی وزیر کشور:

معرفی استاندار، حق قانونی وزیر کشور است
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،،
پــس از اعــام راهبــرد ضــد ایرانــی 
ترامــپ، در صحنه بین الملل شــاهد 
موافقت هــا و مخالفت هایــی بودیــم

امســال  مردادمــاه   ۱7 رئیس جمهــور 
فهرســت وزرای پیشــنهادی دولــت دوازدهــم 
را »منهــای وزیــر علــوم« بــه مجلــس ارائــه 

ــرد.  ک
ــاد  ــم از رأی اعتم ــاه و نی ــت دو م ــا گذش ب
باالخــره  بــه کابینــه دوازدهــم،  مجلــس 
وزرای  گذشــته  هفتــه  رئیس جمهــور 
پیشــنهادی علــوم و نیــرو را بــه مجلــس 
معرفــی کــرد. بافاصلــه ماننــد جلســات رأی 
اعتمــاد بــه کابینــه، فراکســیون های سیاســی 
مجلــس بــرای رایزنــی بــا وزرای پیشــنهادی 

ــدند. ــال ش فع

در ایــن میــان، رایزنی هــای فراکســیون امیــد 
بــا توجــه بــه خــط و نشــان هایی کــه دربــاره 
گزینه هــای وزارت علــوم می کشــید، مهــم 

بــود.
در همــان روزهــای اول، محمــود صادقــی 
کانــال  در  تهــران،  اصاح طلــب  نماینــده 
شــخصی خــود نوشــت: غامــی گزینــه 
ایــده آل بــرای وزارت علــوم نیســت؛ امــا 
ــرایط و  ــع ش ــه جمی ــه ب ــا توج ــت ب درنهای
ــن حــوزه ایجــاد شــده،  ــه در ای بن بســتی ک

باشــد. راهگشــا  می توانــد  حضــورش 
اعــام تلویحــی نظــر موافــق فراکســیون 

در  علــوم  پیشــنهادی  وزیــر  بــا  امیــد 
شــرایطی صــورت گرفــت کــه هفتــه گذشــته 
ــر  ــا وزی ــد ب ــس از جلســه فراکســیون امی پ
ــوم، ســروش، عضــو شــورای  پیشــنهادی عل
ــی  ــت: غام ــد، گف ــیون امی ــزی فراکس مرک
ــا تفکــرات  در ایــن جلســه اعــام کــرد کــه ب
مقــرر  هســتم.  هماهنــگ  رئیس جمهــور 
شــد کمیتــه ویــژه بررســی برنامه هــای وزیــر 
ــر و  ــورت صریح ت ــه ص ــوم ب ــنهادی عل پیش
دقیق تــر برنامه هــای وزیــر پیشــنهادی را 
ــود را  ــر خ ــنبه نظ ــرده و روز یکش ــی ک بررس
بــه شــورای مرکــزی فراکســیون امیــد اعــام 

ــی  ــر نهای ــری اعضــا، نظ ــا رأی گی ــا ب ــد ت کن
ــود.  ــام ش ــیون اع فراکس

امــا بــه گفتــه نجفــی، نماینــده تهــران و عضــو 
دیگــر فراکســیون امیــد، اختاف نظرهــای 
رأی  دربــاره  امیــد  فراکســیون  در  جــدی 
اعتمــاد بــه وزیــر پیشــنهادی علــوم همچنــان 
باقــی اســت.وی گفــت: رأی اعتمــاد بــه 
ــدی دارد. ــان ج ــان و مخالف ــی موافق غام

در حالــی بــوی موافقــت بــا وزیــر پیشــنهادی 
علــوم از کمیتــه ویــژه بررســی رأی اعتمــاد به 
ــا مخالفــان جــدی  مشــام می رســد کــه گوی
بــا ایــن رأی اعتمــاد نیــز در فراکســیون 
ــرایط در رأی  ــن ش ــه ای ــد؛ البت ــور دارن حض
ــر کشــور،  ــی، وزی ــی فضل ــه رحمان ــاد ب اعتم
نیــز در فراکســیون امیــد وجــود داشــت 

و درنهایــت فراکســیون امیــد بــا وجــود 
ــب،  ــدروی اصاح طل ــه تن ــای بدن مخالفت ه

ــت.  ــاد گرف ــه رأی اعتم ــم ب تصمی
امــا دربــاره وزیــر پیشــنهادی علــوم بــا 
توجــه بــه اینکــه بدنــه تنــدروی وزارت علــوم 
ــد و فراکســیون  ــی را مطــرح می کنن مطالبات
امیــد هــم نمی خواهــد ایــن گــروه را از 
دســت بدهــد، بــه نظــر می رســد نظــر 
ــود  ــام نمی ش ــما اع ــد رس ــیون امی فراکس
ــرای حفــظ  و شــورای مرکــزی فراکســیون ب
رابطــه اش بــا دولــت از یــک ســو و از دســت 
ــر،  ــورد اشــاره از ســوی دیگ ــروه م ــدادن گ ن
رأی  بــرای  اختیــار«  بــه  »آتــش  حکــم 
ــای  ــه اعض ــنهادی ب ــه وزرای پیش ــاد ب اعتم

خــود خواهــد داد.

غالمی فراکسیون امید را بر سر دوراهی قرار داده است

قطر: پس از محاصره، تنها راه 
کمک گرفتن ایران بود

شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی، امیــر قطــر، بــه 
علــت روی آوردن کشــورش بــه ایــران پرداخــت.

 وی بــا اشــاره بــه همســایگی قطــر و ایــران 
مدعــی شــد کــه دوحــه بیــش از کشــورهای 
محاصره کننــده، بــا سیاســت خارجــی ایــن کشــور 
مشــکل دارد. امیــر قطــر بــا ایــن حــال تأکیــد کــرد 
زمانــی کــه کشــورش از ســوی چهــار کشــور عربــی 
مــورد محاصــره و فشــار سیاســی و اقتصــادی قرار 

ــود. ــران تنهــا راه تامیــن دارو و غــذا ب گرفــت، ای

نخست وزیر اسپانیا، پارلمان و 
دولت کاتالونیا را منحل کرد

همزمــان بــا اعــام اســتقال کاتالونیــا از ســوی 
پارلمــان ایــن منطقــه، ســنای اســپانیا خودمختــاری 
کاتالونیــا را لغــو کــرد. مجلــس ســنای اســپانیا تنهــا 
ــتقال در  ــب قطعنامــه اس ــی پــس از تصوی دقایق
پارلمــان کاتالونیــا، بــه لغــو خودمختــاری ایــن منطقه 
ــس ســنای اســپانیا،  ــه مجل ــر مصوب ــا ب رأی داد. بن
ــر  ــت نظ ــتقیم تح ــور مس ــه ط ــا ب ــه کاتالونی منطق
دولــت مرکــزی اســپانیا اداره خواهــد شــد و دولــت 
ــوند. ــل می ش ــا منح ــان کاتالونی ــه ای و پارلم منطق

گزارش سازمان ملل درباره 
خان شیخون بی طرفانه نیست

روســیه بــه گــزارش ســازمان ملــل متحــد دربــاره 
اســتفاده گاز ســارین توســط نیروهــای بشــار اســد 
ــاه  ــیخون در م ــان ش ــه خ ــیمیایی ب ــه ش در حمل
ــش نشــان داد. وزارت  ــل ســال جــاری واکن آوری
خارجــه روســیه اعــام کــرد کــه گــزارش ســازمان 

ملــل حــاوی شــواهد تناقضــات زیــادی اســت. 
گــزارش  ایــن  در  گفــت:  ریابکــوف  ســرگئی 
تناقضــات بســیاری دیــده می شــود. همچنیــن از 

مــدارک تاییدنشــده اســتفاده شــده اســت.«

حزب هللا، عامل ثبات لبنان
ــر کل  ــاون دبی ــم، مع ــم قاس ــیخ نعی ش
ــرد: حــزب هللا  ــام ک ــان، اع حــزب هللا لبن
ــات و اســتقرار  ــت از ثب ــه حمای ــق ب موف

ــد . ــی ش ــی و امنیت سیاس
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی در 
ــکا  ــه  آمری ــا دلخــوش کــردن ب ــان ب لبن
و اســرائیل، بــه حــزب هللا حملــه کــرده و 
ــت های  ــس از شکس ــد پ ــان می کنن گم
قایــق  مقاومــت،  پــروژه  پی در پــی 
ســوراخ ترامــپ آن هــا را نجــات خواهــد 

داد.

 تیلرسون: عراق باید 
از کنترل ایران خارج شود

بــه  می گویــد کــه  آمریــکا  خارجــه  وزیــر 
ــان را از  ــد کشورش ــه بای ــی گفت ــران عراق رهب
کنتــرل و نفــوذ جمهــوری اســامی ایــران 
خــارج ســازند.  تیلرســون ضمــن ابــراز نگرانــی 
نیروهــای  بیــن  خشــونت بار  درگیــری  از 
امنیتــی عــراق و پیشــمرگه های کــرد، بــه 
ــرای  ــا ب ــنهاد کرده ــرد پیش ــه ک ــداد توصی بغ
تعلیــق نتایــج رفرانــدوم اقلیــم کردســتان 

عــراق را بپذیــرد.  

بین الملل

 مجلس خبرگان به ریاست آیت هللا جنتی
 »کارگروه اندیشه ورز« تشکیل داد 

 ۱۸0 امضا 
برای سؤال از رئیس جمهور

ســخنگوی  خاتمــی،  احمــد  ســید  آیــت هللا 
هیئت رئیســه مجلــس خبــرگان رهبــری، در نشســت 

ــکیل  ــه تش ــاره ب ــا اش ــری ب خب
کارگــروه اندیشــه ورز در دبیرخانــه 
مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: 
خروجــی و نتیجــه مباحــث و 
ایــن  در  مطرح شــده  نظــرات 
رئیــس  طریــق  از  کارگــروه 
مقــام  بــه  خبــرگان  مجلــس 
ــود.  ــه می ش ــری ارائ ــم رهب معظ
هیئت رئیســه  ســخنگوی 
افــزود:  خبــرگان  مجلــس 

انقــاب یــک موجــود زنــده و پویاســت و بایــد از آن 
ــه آســیب زدایی از  ــد ب پاســداری کــرد؛ در ضمــن بای
ــیب و  ــار آس ــرده دچ ــدای ناک ــا خ ــرد ت ــه ک آن توج

آفــت نشــود.
 وی ادامــه داد: طبعــا بــرای تحقــق ایــن مهــم، 
ارزیابــی و نظــارت یــک ضــرورت بــه شــمار مــی رود؛ 
ــا و  ــم آرمان ه ــد ببینی ــا بای ــه م ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــود،  ــرح ب ــاب مط ــدای انق ــه در ابت ــی ک ارزش های
در چــه وضعیتــی اســت. آیــا در ایــن خصــوص 
ــف. ــا توق ــرفت ی ــا پس ــده ی ــل ش ــرفت حاص پیش

ــت:  ــرگان گف ــس خب ــه مجل ــخنگوی هیئت رئیس س
آن جلســه همزمــان شــد بــا مــاه محــرم و طبعــا از 
آنجــا کــه اعضــای خبــرگان در آن روزهــا کار فرهنگــی 
و تبلیغــی داشــتند، لــذا فرصــت کافــی بــرای بحــث 
ــا  ــاره وجــود نداشــت؛ امــا ب و نظــر مبســوط در این ب

ــه  ــوع، هیئت رئیس ــاد موض ــت زی ــه اهمی ــت ب عنای
ــتا  ــن راس ــت؛ در ای ــه داش ــن رابط ــه در ای دو جلس
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه ام ک
اجرایــی  می توانیــم  چگونــه  را 

کنیــم.
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــت هللا خاتم آی
ــن اســت  ــز ای ــع هــدف نی درواق
مــدد  بــا  ایــن کارگــروه  کــه 
از کارگروه هــای ویــژه  گرفتــن 
کــه در عرصــه مســائل اقتصــادی 
و سیاســی و فرهنگــی کار کــرده، 
حــرف بــرای گفتن داشــته باشــد 
ــه  ــده ک ــای ورزی ــتفاده از کارگروه ه ــا اس ــه ب و البت
ــد  ــز می توانن ــری نی ــرگان رهب ــس خب ــای مجل اعض
نقش آفریــن  کارگروه هــا  ایــن  از  یــک  هــر  در 
ــن  ــا ای ــردازد ب ــه انجــام رســالت خــود بپ باشــند، ب
ــا از  ــه کارگروه ه ــت ک ــاز نیس ــا نی ــه الزام ــح ک توضی

ــند. ــری باش ــرگان رهب ــس خب ــای مجل اعض
اعضــای مجلــس خبــرگان  وی گفــت: حقیقتــا 
رهبــری همــه اندیشــه ورز هســتند و نســبت بــه 
مســائل سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی نظــر 
دارنــد؛ امــا بــه هــر حــال بایــد یــک جمعــی 
ــم  ــام معظ ــر مق ــا نظ ــد ت ــر باش ــن ام ــده دار ای عه
ــه  ــد توج ــه بای ــن آنک ــود؛ ضم ــن ش ــری تامی رهب
ــه دســت  ــن عرصــه ب داشــت خروجــی آنچــه در ای
ــته ــری گذاش ــم رهب ــام معظ ــار مق ــد، در اختی  می آی

می شود.

ــه  ــه هفت ــان اینک ــا بی ــور ب ــؤال از رئیس جمه ــراح س ط
گذشــته 25 امضــا بــه امضاهــای ســؤال از رئیس جمهــور 

اضافــه شــده، گفــت: در حــال حاضر 
ــور ۱۸0  ــؤال از رئیس جمه ــرح س ط
امضــا دارد کــه نماینــدگان خواســتار 
ارجــاع ســؤاالت بــه کمیســیون های 
تخصصــی و حضــور مقامــات دولــت 
و نماینــدگان رئیس جمهــور بــرای 

پاســخ بــه آن هــا هســتند.
علــی وقف چــی، نماینــده زنجــان و 
طــارم در مجلــس شــورای اســامی، 
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۱۸0 

ــه  ــور ب ــؤاالت از رئیس جمه ــاع س ــتار ارج ــده خواس نماین
کمیســیون مربوطــه شــدند، گفــت: تــا هفته گذشــته ۱55 
نماینــده ایــن طــرح را امضــا کــرده بودنــد کــه 25 نماینــده 

دیگــر بــه ایــن تعــداد اضافــه شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ۱۸0 نماینــده از طیف هــای 
سیاســی مختلــف مجلــس هســتند و ایــن موضــوع اصا 
ــه  ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــزود: در ح ــت، اف ــی نیس سیاس
ــس  ــور در مجل ــاه از طــرح ســؤال از رئیس جمه ــار م چه
ــان  ــه جری ــن طــرح ب ــوز ای ــا متاســفانه هن می گــذرد؛ ام

ــاده اســت. نیفت
وی بــا بیــان اینکــه محــور ایــن ســؤاالت درباره مشــکات 
مؤسســات مالــی و اعتبــاری و عــودت پول ســپرده گذاران 
ــن  ــاتی بی ــه جلس ــن هفت ــد ای ــرار ش ــزود: ق ــت، اف اس
ــزار و  ــور برگ ــؤال از رئیس جمه ــی س ــدگان متقاض نماین

تصمیماتــی در ایــن زمینــه گرفتــه شــود.

طبــق مــاده 2۱2 آیین نامــه داخلــی مجلــس در صورتــی 
کــه دســت کم یک چهــارم کل نماینــدگان بخواهنــد دربــاره 
یــک یــا چنــد وظیفــه رئیس جمهور 
یــا  ســؤال  بایــد  ســؤال کننــد، 
ســؤاالت خــود را بــه طــور صریــح و 
روشــن و مختصــر همگــی امضــا و 
بــه رئیــس مجلــس تســلیم کننــد. 
در  را  موضــوع  مجلــس  رئیــس 
اســرع وقــت بــه کمیســیون های 
ارجــاع  مربــوط،  تخصصــی 

می دهــد.
ــس،  ــی مجل ــه داخل ــق آیین نام طب
هــر کمیســیون موظــف اســت حداکثــر ظــرف یــک هفتــه 
ــه آن  ــور ب ــده رئیس جمه ــده معرفی ش ــور نماین ــا حض ب
ــده منتخــب ســؤال کنندگان تشــکیل  کمیســیون و نماین

جلســه دهــد. 
ــور پاســخ مقتضــی  ــده رئیس جمه ــن جلســه نماین در ای
را از طــرف رئیس جمهــور ارائــه خواهــد کــرد تــا بــه 

نماینــدگان ســؤال کننده گــزارش شــود.
ــا  ــیون ی ــؤال در کمیس ــرح س ــه از ط ــک هفت ــس از ی پ
یک چهــارم  دســت کم  هنــوز  چنانچــه  کمیســیون ها 
کل نماینــدگان مجلــس از ســؤال خــود منصــرف نشــده 
باشــند، رئیــس مجلــس موظــف اســت در اولیــن 
جلســه ســؤال یــا ســؤاالت آنــان را قرائــت و فــورا بــرای 
ــؤاالت  ــا س ــؤال ی ــن س ــد. ای ــال کن ــور ارس رئیس جمه
و  تکثیــر می شــود  و هشــت ســاعت  ظــرف چهــل 

دردســترس نماینــدگان قــرار می گیــرد.



فناوری
ربات انسان نما به عربستان رسید 

ایــن روزهــا خبرهــای عجیــب و غریبــی از عربســتان 
ســعودی می رســد کــه بیشــتر مــردم را شــگفت زده 
ــادر می ســازد کــه  ــه ذهــن متب می کنــد و ایــن ســوال را ب
سیاســتمداران ایــن کشــور بــه چــه دلیــل ایــن همــه تغییر 
ــر  ــروز خب ــا دی ــد؟ مث ــود می آورن ــه وج ــان ب در کشورش
رســید عربســتان ســعودی نخســتین کشــوری نــام گرفــت 
کــه بــه یــک ربــات حــق شــهروندی می دهــد. ایــن ربــات 
»ســوفیای انســان نما« نــام دارد کــه ظاهــر آن شــبیه 

ــت.  ــده اس ــی ش ــورن« طراح »آدری هپب

تحولی بزرگ در صفحه لمسی 
گوشی های آینده

از  اســتفاده  بــا  »ساســکس«  دانشــگاه  محققــان 
نانوســیم های نقــره و گرافــن موفــق بــه تولیــد صفحه هــای 
و  ارزان تــر  مقاوم تــر،  شــده اند کــه  جدیــدی  لمســی 
باکیفیت تــر از نمونه هــای فعلــی اســت و قابلیــت خــم 

شــدن نیــز دارد.
در حــال حاضــر صفحه هــای لمســی گوشــی های هوشــمند 
ــه  ــران تجرب ــیاری از کارب ــد و بس ــی ندارن ــت چندان مقاوم
ــان  ــال محقق ــد. ح ــات را دارن ــن صفح ــدن ای شکسته ش
جایگزیــن  یــک   )Sussex( »ساســکس«  دانشــگاه 
ــد. ــد کرده ان ــن صفحــات تولی ــرای ای ــر ب ــد و ارزان ت قدرتمن

 اکسپریا آر 1 و آر 1 پالس 
رونمایی شد 

ســونی در کشــور هنــد از دو گوشــی میــان رده جدیــد 
ــاس  ــپریا آر 1 پ ــپریا آر 1 و اکس ــای اکس ــا نام ه ــود ب خ
رونمایــی کــرد. ایــن دو گوشــی مقــرون بــه صرفــه ســونی 
مخصــوص بــازار هنــد ســاخته شــده اند و ســونی در حــال 

ــدارد. ــی آن هــا ن ــرای عرضــه جهان حاضــر برنامــه ای ب

 ویروس جدید با وعده 
اینترنت رایگان!

ویروســی )بــه صــورت لینــک بدافــزار( در تلگــرام در حــال 
پخــش اســت کــه بــا وعــده اینترنــت رایــگان بــه محــض 

اینکــه کلیــک کنیــد از شــارژتان مــی دزدد. 
ــردن  ــوده ک ــی در حــال انتشــار و آل ــروس پیامک ــک وی ی
گوشــی های کاربــران اســت. ایــن ویــروس کــه بــا وعــده 
دریافــت دو گیــگ اینترنــت رایــگان کاربــران را مجــاب بــه 
ــب  ــس از نص ــد، پ ــک می کن ــک لین ــر روی ی ــک ب کلی
ــه ارســال  ــه صــورت خــودکار شــروع ب ــر ب در گوشــی کارب
ــان  ــه تمــام مخاطب ــی کــرده و ب ــا گوشــی قربان پیامــک ب

ــد. ــال می کن ــون ارس ــن مضم ــا همی ــی ب وی، پیامک

اپل تکذیب کرد 
ــر  ــی ب ــانه ها را مبن ــیاری از رس ــای بس ــل ادع ــرکت اپ ش
کاهــش کیفیــت قابلیــت تشــخیص چهــره یــا فیــس آی 
دی آیفــون 1۰ بــه دلیــل تســریع در تولیــد آن تکذیــب کــرد. 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــازی حاک ــای مج ــا در فض گزارش ه
مدت هاســت تامین کننــدگان تولیــد قطعــات ســخت افزاری 
قابلیــت حســگر ســه بعدی آیفــون 1۰ اپــل، بــا دشــواری و 

ــد. ــرم می کنن مشــکاتی دســت و پنجــه ن
بــه دلیــل همیــن مشــکات، رســانه های بســیاری از جملــه 
بلومبــرگ گــزارش داده انــد کــه اپــل بــه منظــور تســریع در 
تولیــد گوشــی جدیــد پرچــم دار خــود، قصــد دارد کیفیــت 
ســخت افزاری بــه کار گرفتــه شــده در قابلیــت فیــس آی 

دی یــا تشــخیص چهــره هوشــمند را کاهــش دهــد.

اخبار اقتصادی

مردم نان بی کیفیت نخرند
اعــام کــرد:  ســنگکی  نــان  اتحادیــه  رئیــس 
ــت  ــا کیفی ــه آرد ب ــی را ک ــد آزادپزهای ــتریان بای مش
خریــد،  حــذف  بــا  می کننــد،  تهیــه  پایین تــر 

مجــازات کننــد. 
اصغــر پابرجــا گفــت: بــا توجــه بــه یارانــه ســنگینی 
کــه دولــت بــرای آرد و نــان می پرداخــت، در ســال 
ــرهای  ــه قش ــه ب ــا یاران ــد ت ــاد ش ــری ایج ۹۳ تفک

ــق نگیــرد. ــی تعل ــوان مال دارای ت
ــه اینکــه بســیاری از نانوایی هــا  پابرجــا در پاســخ ب
نــان  بی کیفیتــی  علــت  را  آرد  نبــودن  مرغــوب 
ــان  ــه ای در نوس ــت آرد یاران ــت: کیفی ــد، گف می دانن
ــوب را  ــاب آرد خ ــق انتخ ــا ح ــا آزادپزه ــت؛ ام اس
دارنــد و در صــورت بی کیفیتــی می تواننــد آرد را 

برگرداننــد. 
ــان را  وی یکــی از عوامــل مهــم افزایــش کیفیــت ن
همــکاری شــهروندان دانســت و گفــت: مــردم نــان 
ــداری  ــن خری ــت پایی ــای دارای کیفی را از نانوایی ه

نکننــد تــا کیفیــت بیشــتر شــود.

ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن آبزی
ســازمان  بیــن  ســه جانبه  تفاهم نامــه  انعقــاد 
صنــدوق  و  شــیات  ســازمان  دریایــی،  صنایــع 
توســعه صنایــع دریایــی بــرای ســاخت شــناور 

منعقــد شــد. 
و  شــیات  ســازمان  رئیــس  صالحــی،  حســن 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی، در دیــدار بــا معــاون 
ــا بیــان اینکــه کشــور ظرفیــت تولیــد  وزیــر دفــاع ب
ــه  ــی برنام ــال پایان ــان را در س ــن آبزی ــزار ت ۲۰ ه
ششــم و چهارصــد هــزار تــن را تــا ســال 1۴۰۴ دارد، 
ــان  ــاد تفاهم نامــه ســه جانبه می ــح کــرد: انعق تصری
ســازمان صنایــع دریایــی، شــیات ایــران و صنــدوق 
ــت اختصــاص  ــا محوری ــی، ب ــع دریای توســعه صنای
۸۰ درصــد تســهیات از طریــق صنــدوق توســعه 
بــرای  بخــش خصوصــی  بــه  دریایــی  صنایــع 

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار مثمرثم ــناور، بس ــاخت ش س

اشتغال۴۵۰هزار نفر در »تکاپو«
یــک مقــام مســئول از ابــاغ دســتورکار طــرح 
بــه  اشــتغال«  منتخــب  رســته های  »توســعه 
اســتان ها از ســوی وزیــر کار خبــر داد و گفــت: 
ــرا  ــور اج ــرح در کش ــن ط ــده ای ــه آین ــا دو هفت ت

 . د می شــو
ــب  ــعه کس ــرح توس ــی ط ــر مل ــی، مدی ــا تازیک رض
تشــریح  بــا  )تکاپــو(،  پایــدار  اشــتغال  و  و کار 
ــت اجــرای طــرح توســعه کســب و  ــن وضعی آخری
ــوان یکــی از  ــه عن ــو( ب ــدار )تکاپ کار و اشــتغال پای
ــرح  ــن ط ــت: ای ــت گف ــای اشــتغال زای دول طرح ه
منتخــب«  رســته های  »توســعه  عنــوان  تحــت 
ــه  ــر ۹۶ دیــده شــده ک ــه اشــتغال فراگی در برنام
دســتورکار آن هفتــه گذشــته از ســوی وزیــر تعــاون، 
ــد. ــاغ ش ــتان ها اب ــه اس ــی ب ــاه اجتماع کار و رف

ــرح  ــن ط ــتغال زایی ای ــهم اش ــاره س ــی درب تازیک
ــال  ــرای س ــده ب ــغل هدفگذاری ش ــزار ش از ۹۷۰ ه
ــته های  ــعه رس ــرح توس ــرای ط ــا اج ــت: ب ۹۶ گف
منتخــب بیــن ۴۰۰ تــا ۴۵۰ هــزار شــغل هدفگــذاری 
ــر  ــه مطالعــات انجام شــده ب ــا توجــه ب ــه ب شــده ک
روی رســته های مختلــف، ایــن میــزان اشــتغال زایی 

ــت. ــت یافتنی اس دس
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس طــرح توســعه 
اشــتغال  ظرفیت هــای  منتخــب،  رســته های 
ــا هــر اســتان و هــر منطقــه شناســایی  متناســب ب
ــات  ــان رســته اقدام ــتغال در هم ــرای رشــد اش و ب
ــته  ــش از ۲۰ رس ــزود: بی ــود، اف ــام می ش الزم انج
فعالیــت در سراســر کشــور شناســایی شــده اســت.

نویسنده و پژوهشگر اجتماعی
دکتر عباس زمانی

ــه در  ــادی ک ــی آن اقتص ــی یعن ــاد مقاومت »اقتص
ــرایط  ــم و در ش ــرایط تحری ــار، در ش ــرایط فش ش
ــده رشــد  ــد تعیین کنن دشــمنی  های شــدید می توان
و شــکوفایی کشــور باشــد.« ایــن تعریــف جامــع و 
کامــل مقــام معظــم رهبــری )مد ظلــه العالــی( در 
دیــدار بــا دانشــجویان در 1۶ مردادمــاه 1۳۹1 اســت؛ 
در حالــی کــه تاکیــد ایشــان بــر مقاوم ســازی 

ــردد.  ــال 1۳۸۶ بازمی گ ــه س ــاد ب اقتص
رهبــر معظــم انقــاب پــس از یــک دهــه تاکیــد بــر 
مقاوم ســازی اقتصــاد و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
- آن هــم در زمانــی کــه درآمــد ایــران از صــادرات 
نفــت در وضعیــت بســیار مطلوبــی قــرار داشــت - 
ــا بیــان 1۰  ــار خــود وارد صحنــه شــده اند و ب ایــن ب
اقــدام اساســی بــرای نجــات اقتصــاد کشــور، ســال 
1۳۹۵ را بــا عنــوان ســال »اقتصــاد مقاومتــی، 
اقــدام و عمــل« نامگــذاری کردنــد کــه مؤکــد 
ــین  ــخنان پیش ــی و س ــی اباغ ــت های کل سیاس

ــود. ــه ب معظم ل
ایشــان بــا تاکیــد بــر ضــرورت گفتمان ســازی 
ــوان  ــا عن ــز ب ــی، ســال 1۳۹۶ را نی اقتصــاد مقاومت
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری 
ــل  ــادی و ح ــکات اقتص ــع مش ــرورت رف ــر ض و ب

ــد.  ــد کردن ــه تاکی ــتغال جامع ــکل اش مش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( در 
ــدی  ــاط کلی ــر نق ــز ب ــا تمرک ــوروزی خــود ب ــام ن پی
»بــه  خاطرنشــان کردنــد:  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه   ــن نقط ــه ای ــت ک ــن اس ــاج در ای ــن ع ــر م نظ

ــه  ــم. ب ــایی کنی ــت شناس ــال درس ــدی را امس کلی
ــارت اســت از  اعتقــاد مــن ایــن نقطــه  کلیــدی عب
تولیــد، تولیــد داخلــی و اشــتغال و عمدتــا اشــتغال 
ــت.  ــی اس ــدی اصل ــاط کلی ــا آن نق ــان؛ این ه جوان
ــز  ــه متمرک ــن دو نقط ــتیم روی ای ــا توانس ــر م اگ
ــزی  ــاس برنامه ری ــن اس ــر ای ــا را ب ــویم و کاره بش
و دســته بندی بکنیــم، تصــور ایــن اســت کــه 
بــه  میــزان زیــادی جلــو خواهــد رفــت و  کار 
پیــش  و محسوســی  موفقیت هــای چشــمگیر 
خواهــد آمد.«آنچــه در طــول ایــن ســال ها عمیقــا 
بــه چشــم می آیــد، تاکیــدات فــراوان رهبــر انقــاب 
بــه حرکــت در مســیر اقتصــاد مقاومتــی و در مقابل 
در  مســئوالن کشــور  و  مدیــران  آن کم توجهــی 
تحقــق ایــن امــر اســت تــا جایــی کــه باعــث شــده 
معظم لــه شــخصا وارد کارزار شــوند و بــا نامگــذاری 
دو ســال پیاپــی، گفتمانــی همه جانبــه و مطالبــه ای 
فراگیــر را در الیه هــای مختلــف جامعــه ایجــاد 

کنند.بــه اعتقــاد نگارنــده اقتصــاد مقاومتــی پیــش 
ــه یــک برنامــه عملیاتــی و اجرایــی  از آنکــه نیــاز ب
ــی  ــت فرهنگ ــک پیوس ــد ی ــد، نیازمن ــته باش داش
ــت  ــی اس ــا و ارزش های ــردن باوره ــرای نهادینه ک ب
ــی  ــای اجتماع ــا و هنجاره ــه آن رفتاره ــه نتیج ک
متناســب بــا اهــداف آن باشــد و مطمئنــا رســانه ها 
بــه عنــوان هدایتگــر و رهبــران افــکار عمومــی نقش 
اقتصــاد  فرهنگ ســازی  در  را  تعیین کننــده ای 
مقاومتــی بیــن آحــاد جامعــه ایفــا کــرده و خواهنــد 

کــرد.
از آنجــا کــه رویکردهــای اقتصــاد مقاومتــی عدالــت 
ــی  ــی، درون زای ــودن، دانش بنیان ــی، مردمــی ب بنیان
بــا  می تواننــد  رســانه ها  اســت،  برونگرایــی  و 
اطمینــان  ایــن  مــردم  بــه  اجتماعــی  نظــارت 
و  دســتگاه ها  اقدامــات  کلیــه  کــه  بدهنــد  را 
نهادهــای اجرایــی کشــور منطبــق بــا سیاســت های 
ــه  ــیر کلی ــن مس ــت و در ای ــی اس ــاد مقاومت اقتص
دســتگاه های اجرایــی را  نســبت بــه موضــوع 
اقتصــاد مقاومتــی پاســخگو کننــد. از طــرف دیگــر 
ــا ایجــاد جریــان اجتماعــی و حســاس  رســانه ها ب
ــد  ــه اقتصــاد مقاومتــی، بای کــردن عمــوم مــردم ب
جامعــه را در جهــت مشــارکت در فعالیت هــای 
اقتصــادی متناســب بــا ایــن موضــوع هدایــت 
به کارگیــری  و  توانمندســازی  فرهنــگ  و  کــرده 
به ویــژه در حــوزه  کلیــه ظرفیت هــای داخلــی، 
منابــع انســانی را نهادینــه کننــد. نکتــه جالــب توجه 
در ایــن راه، حرکــت بــه ســوی اصــاح الگــوی 
ــت؛  ــر اس ــراف و تبذی ــری از اس ــرف و جلوگی مص
ــش واردات  ــی و کاه ــد داخل ــق تولی ــه رون ــرا ک چ

ــرف  ــوی مص ــر الگ ــا تغیی ــی ب ــوالت خارج محص
جامعــه در جهــت اعتمــاد بــه محصــوالت داخلــی، 
تمایــل نداشــتن بــه اجنــاس خارجــی و جلوگیــری 
از اســراف در مصــرف محقــق خواهــد شــد. در 
ــه البتــه الزم اســت کیفیــت محصــوالت  ایــن زمین
ــه  ــدگان ب ــد و تولیدکنن ــش یاب ــز افزای ــی نی داخل
ــد  ــدگان متعه ــوق مصرف کنن ــه حق ــی ب ــور عمل ط
ــوان  ــه عن ــانه ها ب ــوزه، رس ــن ح ــه در ای ــند ک باش
ــد از  ــه، می توانن ــی جامع ــران فرهنگ ــازوان و ناظ ب
یــک ســو در جهــت تقویــت افــکار عمومــی نســبت 
بــه اســتفاده از محصــوالت داخلــی و پرهیــز از 
مصــرف مــازاد و تجملــی و از ســوی دیگــر بــه 
ــی  ــدات داخل ــده مشــکات تولی ــوان بازتاب دهن عن
و افــکار عمومــی مصرف کننــدگان و مــردم بــه 

ــد. ــا کنن ــری ایف ــش موث ــدگان نق تولیدکنن
ــی  ــا نگاه ــد ب ــانه ها می توانن ــر، رس ــی دیگ از نگاه
تهدیــدات  رو  پیــش  اتفاقــات  بــه  واقع بینانــه 
ایــن  تبدیــل  راهکارهــای  و  احصــا  را  موجــود 
حصــول  قابــل  فرصت هــای  بــه  چالش هــا 
را  تبییــن و معرفــی کننــد تــا سیاســتگذاران، 
قانونگــذاران و تولیدکننــدگان بــا دیــدگاه بــاز و 

آگاهــی بیشــتری نســبت بــه وضــع قوانیــن و 
رویه هــای مــورد نیــاز و بــه روز جامعــه اقــدام کننــد 
ــوق  ــتر س ــرفت بیش ــمت پیش ــه س ــه را ب و جامع
ــده ای از  ــا گزی ــه را ب ــن مقال ــان، ای ــد.در پای دهن
ســخنان رهبــر انقــاب بــه پایــان بــرده و امیدواریــم 
ــزت و  ــربلندی، ع ــاهد س ــک ش ــده ای نزدی در آین
پیشــرفت روزافــزون ایــران اســامی در عرصــه 
اقتصــادی همچــون عرصــه علمــی و دفاعــی کشــور 
ــه  ــران را ب ــی ای ــم اقتصــاد مقاومت باشــیم و بتوانی
تمامــی کشــورهای مظلــوم و تحــت ســلطه جهانــی 

ــم. ــادر کنی ص
»مــا گفته ایــم اقتصــاد مقاوتــی درون زا و برون گراســت. 
ــم ُدور کشــور حصــار بکشــیم؛  ــت نگفت ــن هیچ وق م
امــا ایــن درون زایــی را فرامــوش نکنیــد؛ اگــر 
اقتصــاد ملــی از درون نجوشــد و فــَوران نکنــد، 
ــا  ــا دنی ــل ب ــه، تعام ــد رســید؛ بل ــی نخواه ــه جای ب
در زمینه هــای اقتصــادی خیلــی خــوب اســت، 
ــه معنایــش  ــی ک ــا تعامــل هوشــمندانه و تعامل ام
درون زایــی اقتصــاد باشــد. راهــش ایــن اســت کــه 
ــه و  ــتند و آگاهان ــئولین ِبایس ــتد، مس ــت ِبایس مّل

ــد.« ــت کنن ــیارانه حرک هوش

ــاره بیمــه زائــران اربعیــن حســینی  در اطاعیــه بیمــه ایــران درب
آمــده اســت: بیمــه ایــران بــه عنــوان بزرگ تریــن شــرکت 
بیمــه ای کشــور بــا هــدف تســهیل بیمــه زائــران اربعیــن و 
ــیعی  ــزرگ ش ــت ب ــن حرک ــوی از ای ــت معن ــتای حمای در راس
ــان در  ــران را از 1۸۸۰۰ توم ــی زائ ــه پرداخت ــق بیم ــان، ح در جه
ــی  ــت؛ یعن ــش داده اس ــان کاه ــه 1۶۰۰۰ توم ــته ب ــال گذش س
ــی  ــال؛ در حال ــس از یکس ــش پ ــد( کاه ــال )1۵ درص ۲۸۰۰۰ ری
ــه  ــران ارائ ــه زائ ــه ب ــی ک ــه ای و خدمات ــش های بیم ــه پوش ک
می شــود نیــز، افزایــش داشــته اســت.این در حالــی اســت کــه 
در روزهــای عــادی ســال، دقیقــا همیــن بیمه نامــه ارائه شــده 1۶ 
هــزار تومانــی بــرای زائــران اربعیــن بــا مبلغــی معــادل ۲۸هــزار و 
ــا،  ــه در آن بیمه نامه ه ــی ک ــود؛ در حال ــان عرضــه می ش ۸۰۰ توم
ــی  ــوند؛ ول ــش داده نمی ش ــتی پوش ــوادث تروریس ــوال ح معم

در ایــن بیمه نامــه حــوادث تروریســتی هــم مــورد پوشــش 
ایفــای  راســتای  در  ایــران  بیمــه  یعنــی  می گیرنــد؛  قــرار 
مســئولیت های اجتماعــی و دینــی خــود، هزینــه بیمه نامــه 
اربعیــن را بیــش از ۵۵ درصــد کاهــش داده اســت. شــرکت بیمه 
ایــران در ادامــه تاکیــد کــرده کــه کارگــزار و هزینه هــای آن در هــر 
قــرارداد امــری اســت کــه ارتباطــی بــا شــرکت بیمــه نداشــته و 
در ایــن زمینــه تابــع نظــرات بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی و 

ــود. ــد ب ــوده و خواه ــارت ب ســازمان حــج و زی
ــس از  ــه پ ــی دارد چنانچ ــه آمادگ ــرد ک ــام ک ــرکت اع ــن ش ای
ــت  ــینی)ع( و پرداخ ــن حس ــی اربعی ــم راهپیمای ــان مراس پای
ــد،  ــایی ش ــود شناس ــوان س ــه عن ــی ب ــی، مبلغ ــارات قانون خس
ــاب  ــه حس ــغ ب ــت مبل ــرای برگش ــی ب ــای نظارت ــر نهاده ــا نظ ب

بیمه گــزاران عزیــز اقــدام کنــد.

معــاون وزیــر نفــت از پیش بینــی تهــران بــرای امضــای 
قرارداد هایــی بــه ارزش بیــش از ۲۰ میلیــارد دالر در ســال 

۲۰1۸ میــادی خبــر داد. 
امیرحســین زمانی نیــا، معــاون وزیــر نفــت، اظهــار کــرد: 
بــا وجــود موضــع اخیــر ترامــپ، تغییــرات ملموســی در 
ماحظه هــای شــرکت های نفتــی بــرای ســرمایه گذاری در 
ایــران و ســرعت دادن بــه مذاکراتشــان  ایجــاد نشــده اســت.

ــا شــرکت های  ــره ب ــران در حــال مذاک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرکت  ــا ش ــزود: ب ــت، اف ــرارداد اس ــاد ۲۸ ق ــرای انعق ــی ب نفت
ــی  ــای نفت ــعه الیه ه ــرای توس ــت ب ــل و روس نف ــک اوی مرس
ــوک اویــل،  ــا شــرکت های روســی نظیــر ل ــی و ب پــارس جنوب
گاز پــروم و زاروبژنــت بــرای توســعه میدان هــای نفتــی پایــدار 

غــرب، آب تیمــور و منصــوری در حــال مذاکــره هســتیم.

معــاون وزیــر نفــت ادامــه داد: ایــران بــا تمامــی شــرکت های 
بین المللــی نفــت بــه جــز آمریکایی هــا در حــال مذاکــره 

اســت.
ــم  ــع عظی ــود مناب ــا وج ــران ب ــه ای ــان اینک ــا بی ــا ب زمانی نی
ــود  ــه خ ــت و گاز را ب ــد نف ــری از تولی ــت و گاز، حجــم کمت نف
اختصــاص داده، افــزود: مــا بــه تکنولوژی هــای پیشــرفته 
ــدون کمــک شــرکت های  ــی ب ــاز داریــم و شــرکت های ایران نی
خارجــی نمی تواننــد توســعه میدان هــای نفتــی را انجــام 

ــد. دهن
وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور تقریبــی ســهم خــود را از بازار هــای 
جهانــی نفــت بــه دســت آورده ایــم، گفــت: در حالــی کــه ایــران 
بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت تولیــد اســت، امــا از طــرح 

ــد. ــروی می کن ــک هــم پی ــد نفــت اوپ کاهــش تولی

بیمه ایران:

بیمه زائران اربعین، هیچ سودی برای بیمه ایران ندارد
معاون وزیر نفت مطرح کرد:

انعقاد قراردادهای نفتی 20 میلیارد دالری در سال آینده 

۲۳ ۲۰۱ درصد، کاهش تولید چای ۲۰  درصد افزایش 
واردات روغن نباتی 

درصد افزایش واردات رسمی 
انواع گوشی همراه

از آغــاز فصــل برداشــت 108 هزارتــن بــرگ ســبز چــای بــا ارزش بالــغ 
بــر 203  میلیــار تومــان از چایــکاران خریــداری شــد کــه تولیــد نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 23 درصــد کاهــش داشــته اســت.

میــزان واردات روغــن خــام و روغــن نباتــی )روغــن ساخته شــده( از 
لحــاظ وزنــی نســبت بــه ۶ ماهــه اول ســال گذشــته بــه ترتیــب، ۷۷  
و 201 درصــد و از لحــاظ ارزشــی 82 و 1۴0 درصــد افزایــش یافــت. 

طی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۶، یک میلیون و 1۴1 هزار و 1۵8 دستگاه انواع 
گوشــی همراه وارد کشــورمان شــده که همزمان با اجرای طرح رجیســتری 

و در مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه 20 درصد افزایش یافت.
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،،
رســانه ها بــا ایجــاد جریــان اجتماعــی 
و حســاس کــردن عمــوم مــردم بــه 
اقتصــاد مقاومتــی، بایــد جامعــه را در 
فعالیت هــای  در  مشــارکت  جهــت 
اقتصــادی متناســب بــا ایــن موضــوع 

هدایــت کننــد

ــرق و  ــرو در امــور ب ــر نی معــاون وزی
ــه مابه التفــاوت  ــا اشــاره ب ــرژی، ب ان
قیمت هــای  میلیــاردی  هــزار   ۷
تکلیفــی و واقعــی در حــوزه بــرق، از 
ارائــه پیشــنهاد افزایــش قیمــت برق 

ــر داد. ــت خب ــت دول ــه هیئ ب
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــر  هوشــنگ فاحتیــان، معــاون وزی
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی، دربــاره 
واقعی کــردن  وضعیــت  آخریــن 

ــه  ــب برنام ــوع در قال ــن موض ــت: ای ــرق گف ــوزه ب ــای ح تعرفه ه
ششــم توســعه، لحــاظ شــده اســت. طبیعتــا اگــر راهبــرد دولــت 
ــاز اســت  ــه مج ــوه مجری ــا باشــد، ق ــر اصــاح تعرفه ه ــی ب مبتن
ــا ماحظــه   ــا رعایــت شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه، ب ب
قشــرهای آســیب پذیر بــرای اصــاح تعرفه هــای حامل هــای 

ــد. ــدام کن ــرق اق ــه ب ــرژی از جمل ان
ــاح  ــرای اص ــا ب ــب م ــل از جان ــن تمای ــا ای ــه داد:  قطع وی ادام
ــه  ــت هزین ــت پرداخ ــرای دول ــه ب ــرا ک ــود دارد؛ چ ــا وج تعرفه ه
مابه التفــاوت قیمــت تمام شــده و نرخ هــای تکلیفــی، امکان پذیــر 

ــادی اســت. نیســت و رقــم بســیار زی
ــه در  ــان اینک ــا بی ــرژی ب ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
بخــش بــرق دســت کم ســاالنه ۷۰۰۰ میلیــارد تومــان مابه التفــاوت 
قیمــت شــده در نــرخ تکلیفــی بــدون احتســاب هزینــه ســوخت 
اســت، افــزود: عــاوه بــر ایــن، اگــر ســوخت نیروگاه هــا را 
ــاوت  ــن مابه التف ــت ای ــت باب ــه دول ــه ای ک ــم، یاران ــاب کنی حس
ــال  ــان در س ــارد توم ــزار میلی ــر 1۵ ه ــغ ب ــد، بال ــت می کن پرداخ

اســت.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب فاحتی
بیــن ۲۰۰ کشــور دنیــا، ایــران در زمــره 
ــه  ــن تعرف ــور دارای کمتری ــه کش س
بــرق قــرار دارد، تصریــح کــرد: در 
ــرای  ــرق ب ــرخ ب ــا ن ــچ جــای دنی هی
بخــش کشــاورزی 1۵ تومــان معادل 
نیســت؛  ســنت  یــک  ســه دهم 
ــرق در مناطــق  ــرخ ب ضمــن اینکــه ن
گرمســیر کشــور حــدود 1۶ تــا 1۷ 
ــرق  ــای ب ــه تعرفه ه ــبت ب ــا نس ــن نرخ ه ــه ای ــت ک ــان اس توم

ــت. ــن اس ــیار پایی ــورها، بس ــایر کش س
وی گفــت: در کشــورهای اطــراف ایــران ماننــد آذربایجــان و 
ارمنســتان نیــز، نــرخ بــرق در هــر کیلــووات ســاعت حــدود ۳۶۰ 
ــرق در کشــور  ــه متوســط فــروش ب ــی ک ــان اســت؛ در صورت توم
ــاس  ــردم احس ــان م ــا همچن ــت؛ ام ــان اس ــر از ۷۰ توم ــا کمت م

ــت. ــران اس ــران گ ــرق در ای ــرخ ب ــد ن می کنن
ــه  ــه ارائ ــن ب ــرژی همچنی ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــرق اشــاره کــرد و  ــرای افزایــش قیمــت ب ــت ب ــه دول پیشــنهاد ب
ــت  ــب دول ــا تصوی ــد ب ــرق بای ــد افزایــش قیمــت ب گفــت: هرچن
قیمــت  مابه التفــاوت  دارد  تمایــل  نیــرو  وزارت  امــا  باشــد، 
تمام شــده و نرخ هــای تکلیفــی را از محــل دولــت یــا مــردم 

ــد. ــران کن جب
ــرو  ــاس وزارت نی ــن اس ــر همی ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش فاحتی
ــه در حــال بررســی  ــه داده ک ــت ارائ ــه دول پیشــنهادات خــود را ب

ــت.  اس

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مرغ 
ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــی ب و ماه
افزایــش  درصــد   ۴۰ تخم مــرغ 
هــر  قیمــت  گفــت:  داشــته، 
کیلوگــرم تخم مــرغ ۳ هــزار تومــان 
اســت؛ امــا تولیدکننــدگان آن را بــا 
ــه  ــان ب ــزار و ۵۰۰ توم ــت ۵ ه قیم
موجــب  و  می رســانند  فــروش 

ــدند. ــازار ش ــی در ب گران
دربــاره  یوســف خانی  محمــد 

ــرغ حــدود  ــازار م ــرد: ب ــار ک ــرغ اظه ــازار م ــت ب ــن وضعی آخری
ــی  ــر محسوس ــرار دارد و تغیی ــات ق ــت ثب ــه در حال ــک هفت ی

نداشــته اســت.
ــرای  ــرغ ب ــت م ــزود: قیم ــرغ اف ــت م ــه قیم ــاره ب ــا اش وی ب
مصرف کننــده کیلویــی ۷ هــزار و 1۰۰ تومــان، قیمــت مــرغ 
زنــده درب مرغــداری ۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان، قیمــت مــرغ درب 
کشــتارگاه ۶ هــزار و ۳۰۰ تومــان و تحویــل بــه واحد هــای 

ــت. ــان اس ــزار و ۴۵۰ توم ــی ۶ ه صنف
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و ماهــی تصریــح کــرد: بــه 
دلیــل رقابــت و تقاضــای کمــی کــه وجــود دارد، مــرغ بــا قیمــت 

کمتــری نیــز بــه فــروش می رســد.
ــه  ــد را ادام ــن رون ــرغ همی ــازار م ــا ب ــت: فع ــف خانی گف یوس

ــود. ــم ب ــری نخواهی ــد داد و شــاهد تغیی خواه
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه رونــد صعــودی قیمــت تخم مــرغ 
ــاد در حــال  ــا قیمــت زی ــدگان ب ــرد: تولیدکنن ــار ک ــازار اظه در ب
فــروش تخم مــرغ هســتند و مســئوالن بایــد رســیدگی کننــد.

فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
تصریــح کــرد:  ماهــی  و  مــرغ 
قیمــت تمام شــده هــر کیلوگــرم 
ــت؛  ــان اس ــزار توم ــرغ ۳ ه تخم م
امــا تولیدکننــدگان آن را بــا قیمــت 
درب  در  تومــان   ۵۰۰ و  هــزار   ۵
مرغــداری بــه فــروش می رســانند.

یوســف خانی ادامــه داد: تخم مرغــی 
مصرف کننــده  دســت  بــه  کــه 
ــی ۶۸۰۰ اســت کــه  می رســد کیلوی

ــت. ــادی اس ــت زی قیم
وی بــا بیــان اینکــه طــی یــک مــاه گذشــته قیمــت تخم مــرغ 
ــد  ــرغ بای ــانه تخم م ــر ش ــت: ه ــته، گف ــد داش ــد رش ۴۰ درص
ــد؛  ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ــان ب ــزار توم ــت 1۰ ه ــا قیم ب
ــا قیمــت 1۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان آن را خریــداری  امــا اکنــون ب

می کنــد. 
ــه  ــت و ب ــی اس ــک رقم ــورم ی ــد ت ــن- فرموده ان ــای وط کیمی
ــه آن داده نمی شــود؛  ــار شــده و اجــازه سرکشــی ب شــدت مه
امــا احتمــاال در گرانــی تخم مــرغ دســتی در کار اســت؛ شــاید 
هــم معــادل ایــن افزایــش یعنــی ۴۰ درصــد از قیمــت ســایر 
ــران شــده اســت. کاالهــا پاییــن آمــده و در ســایر کاالهــا جب

ــد؟  ــب، نخورن ــدارد، خ ــوردن ن ــه خ ــرغ صرف ــر تخم م ــاال اگ ح
ــچ  ــد و هی ــرواز درآم ــه پ ــه ب ــت ک ــد گوش ــه آدم می مان البت
ــران  ــار گ ــالی چندب ــره س ــم باالخ ــات ه ــت، لبنی ــم برنگش ه
می شــود؛ جــز این هــا هــم؟ امــا چگونــه تــورم پاییــن 

می مانــد، هللا اعلــم!

افزایش 40درصدی قیمت تخم مرغپیشنهادهای افزایش قیمت برق به دولت رفت

شرکت تولیدی سپاهان جارو 
ــی در  ــی تنباکوی ــای مجتب ــت آق ــه هم ــال 1۳۶۵ ب ــپاهان جارو در س ــدی س ــرکت تولی ش
ــت کامــا خصوصــی در مســاحت  ــا مالکی ــدی ب ــروه تولی ــن گ ــان تأســیس شــد. ای اصفه
ــت  ــه فعالی ــات مربوط ــی و قطع ــواع جاروبرق ــد ان ــه تولی ــع در زمین ــر مرب حــدودا ۵۰۰۰ مت

می کنــد.
از افتخــارات ایــن شــرکت می تــوان بــه تولیــد کلیــه قطعــات جاروبرقــی بــه دســت توانمنــد 
جوانــان ایرانــی اشــاره کــرد کــه پــس از بررســی واحــد کنتــرل کیفــی بــه منظــور اطمینــان 

ــازار عرضــه می شــود. خاطــر مشــتری، مونتــاژ و بســته بندی شــده و بــه ب
جاروبرقی هــای ایــن شــرکت در مدل هــای پرســتو، نیلوفــر، نســیم، شــکوفه، سوپرشــکوفه 
ــر روی آن  ــود ب ــتاندارد موج ــان اس ــه نش ــود ک ــد می ش ــف تولی ــای مختل و... در رنگ ه

تأییــدی بــر کیفیــت محصــول و اعتمــاد مشــتریان محتــرم ایــن مجموعــه اســت.
در جاروبرقی هــای تولیــدی ایــن شــرکت موتــوری قدرتمنــد بــا مکــش فوق العــاده و 
ــابه در  ــی مش ــدات خارج ــا تولی ــول را ب ــن محص ــت ای ــت رقاب ــوص، قابلی ــم مخص ضمائ
بــازار فراهــم مــی آورد و ایــن محصــول جایــگاه باالتــری نســبت بــه رقبــای خارجــی خــود                 

دارد.

تولید ملی

نقش رسانه ها 
در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 1۵ روزانــه  واردات  از  نفتــی  فرآورده هــای 
میلیــون لیتــر بنزیــن خبــر داد و گفــت: 
ــر و  ــون لیت ــن ۸1 میلی ــرف بنزی ــزان مص می
ــر  ــون لیت ــن ۶۵.۵ میلی ــد بنزی ــزان تولی می

اســت.
منصــور ریاحــی بــا بیــان اینکــه در حــال 

ــهر  ــت کان ش ــورو در هش ــن ی ــر بنزی حاض
کــرد:  اظهــار  می شــود،  توزیــع  کشــور 
پاالیشــگاه  فازهــای  مدارآمــدن  بــه  بــا 
توزیــع  ظرفیــت  فــارس  خلیــج  ســتاره 
ــز                                      ــرای ســایر کان شــهرها نی ــورو ب ــن ی بنزی

می شــود. فراهــم 
ــتراتژیک  ــاردی اس ــک میلی ــره ی وی از ذخی
ــال  ــت: در ح ــر داد و گف ــور خب ــوخت کش س
حاضــر ۲۲ میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو در 
ــود.  ــه می ش ــور عرض ــهر کش ــت کان ش هش

میــزان مصــرف بنزیــن تاکنــون ۸1 میلیــون و 
۳۰۰ هــزار لیتــر بــوده کــه در مقایســه بــا ســال 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــته ۷.۹ درص گذش
پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــی در ادام ــای نفت فرآورده ه

ــد شــرکت  ــل جدی ــه سیاســت مدیرعام اینک
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
وارد مــدار کــردن فازهــای پاالیشــگاه ســتاره 
ــدر  ــر چق ــزود: ه ــت، اف ــارس اس ــج ف خلی
ــتاره  ــگاه س ــن در پاالیش ــد بنزی ــزان تولی می
خلیــج فــارس افزایــش یابــد، میــزان واردات 

کــم می شــود.

روزانه 15میلیون لیتر بنزین وارد می کنیم

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  2,530,000

  سکه یک گرمی

  3,787,000

  ربع سکه بهار آزادی

 6,710,000

  نیم سکه بهار آزادی

 12,789,900

  تمام سکه طرح قدیم

 1,274.12

  اونس جهانی طال 

13,156,000

  تمام سکه طرح جدید

5,335,000 

  مثقال طال  

 1,274.12

  گرم طال 



هشتبهشت
 از سرگیری صدور ویزای اربعین 

در اصفهان 
ــران  ــد زائ ــدور روادی ــر، ص ــه تاخی ــک هفت ــس از ی پ
ــر موقــت  ــی از 6 آبان مــاه در دفت ــای معل اربعیــن کرب

ــت. ــرعت گرف ــان س ــراق در اصفه ــولگری ع کنس
ــی  ــای زیارت ــزی آژانس ه ــرکت مرک ــل ش ــر عام  مدی
ــروه  ــض گ ــر را تعوی ــن تاخی ــت ای ــان عل اســتان اصفه
ــه  ــی ارز از دالر ب ــن جایگزین ــراق و همچنی ــولی ع کنس
ــرکت  ــای ش ــا پیگیری ه ــت: ب ــرد و گف ــان ک ــال بی ری
مرکــزی آژانس هــای زیارتــی، از دیــروز صــدور روادیــد 

ــادی خــود بازگشــت. ــه روال ع ب
علی اصغــر عزیــزان ظرفیــت صــدور ویــزای روزانــه 
ــرای  ــد ب ــزار روادی ــان را 5 ه ــولگری اصفه ــر کنس دفت
زائــران اســتان های اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری 
ایــن  از  زائــر  تاکنــون 70 هــزار  و گفــت:  دانســت 
اســتان ها در ایــن ســامانه نام نویســی کرده انــد کــه  
ــج روز  ــا پن ــد انفــرادی صــادر شــده و ت 40 هــزار روادی
مانــده بــه اربعیــن حســینی بــرای دیگــر زائــران روادیــد 

صــادر می شــود.
وی از صبــر و شــکیبایی زائــران قدردانــی کــرد و از آنــان 
خواســت بــه هیــچ عنــوان بــرای دریافــت روادیــد بــه 
ــد  ــه نکنن ــان مراجع ــراق در اصفه ــر کنســولگری ع دفت
ــزای  ــر صــدور وی ــی، پیگی ــر زیارت ــق دفات ــا از طری و تنه

خــود باشــند.

200 نفر عضو شورای هیئت های 
مذهبی استان اصفهان  

ــر کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان گفــت:   مدی
ــای  ــوراهای هیئت ه ــای ش ــوان اعض ــه عن ــر ب 200 نف

ــن اســتان انتخــاب شــدند. ــی ای مذهب
حجت االســام رحمــت هللا اروجــی افــزود: شــورای 
هیئت هــای مذهبــی هــر منطقــه بــر اســاس رای 
ــوند و  ــاب می ش ــی انتخ ــای مذهب ــئوالن هیئت ه مس
ــترده  ــبکه گس ــامی ش ــات اس ــازمان تبلیغ ــار س در کن
تشــکیل  را  تشــکل ها  ایــن  مذهبــی  و  فرهنگــی 

می دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخــاب پنجمیــن شــورای 
ــته  ــان در روز گذش ــتان اصفه ــی اس ــای مذهب هیئت ه
همزمــان بــا کل کشــور گفــت: بیــش از 400 نفــر بــرای 
عضویــت در شــورای هیئت هــای مذهبــی اســتان 
ــرای  ــر ب ــش از 200 نف ــه بی ــدا شــدند ک ــان کاندی اصفه

ــار ســال انتخــاب شــدند. مــدت چه

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
پروژه ای محرک است

مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های  کیمیای وطن
ــا  ــدوارم ب ــت: امی ــان گف ــتان اصفه ــی اس بین الملل
ــه شــهرداری و  حمایــت ســهامداران شــرکت از جمل
ــزرگ  ــگاه ب ــروژه نمایش ــان، پ ــی اصفه ــاق بازرگان ات

هرچه زودتر به بهره برداری برسد. 

  علــی یارمحمدیــان در بازدیــدی کــه بــه اتفــاق 
پیمانــکاران، مشــاوران و ناظــران از پــروژه نمایشــگاه 
بــزرگ اصفهــان داشــت، افــزود: اصفهــان، مهــد 
خاقیــت و ایده پــردازی بــوده و در آثــاری ماننــد 
میــدان نقــش جهــان، معمــاری و اقتصــاد را در 
ــته و  ــان گذش ــا آن زم ــت؛ ام ــته اس ــم داش ــار ه کن
ــرای  ــبی ب ــکان مناس ــان م ــفانه اصفه ــون متأس اکن

ایده پــردازی و تبــادل کاال در اختیــار نــدارد. 
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه نمایشــگاه اصفهــان 
پــس از تکمیــل آبــروی اصفهــان خواهــد بــود، 
ــق  ــه مطاب ــروژه ک ــن پ ــدوارم ای ــت: امی ــان داش بی
اســتانداردهای جهانــی طراحــی شــده، بتوانــد محــل 
ــد. ــات باش ــا و خدم ــکار، کااله ــا، اف ــادل ایده ه تب

ــروژه ای  ــروژه، پ ــن پ ــرد: ای ــح ک ــان تصری یارمحمدی
محــرک و رو بــه جلــو در اقتصــاد اصفهــان اســت کــه 
ــاد  ــی ایج ــب توجه ــی جال ــتغال زایی و کارآفرین اش

می کنــد.   
ــت شــهری و شــورای شــهر  وی گفــت: نظــر مدیری
در ایــن خصــوص بســیار مثبــت اســت و بــه دلیــل 
تأثیــر ایــن پــروژه در رونــق اقتصــادی و گردشــگری، 
از  پــروژه در زمــان مقــرر، یکــی  ایــن  تکمیــل 

خواســته های آنــان اســت.  
ــش ســرمایه در  ــا افزای ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــی  ــان مقتض ــاز اول را در زم ــوان ف ــرر بت ــد مق موع
ــز  ــدی را نی ــای بع ــاند و فازه ــرداری رس ــه بهره ب ب
بــا مشــارکت مردمــی و ســرمایه گذاری خارجــی 

ــاخت. ــق س محق

اصفهان از رقبای صنعت 
آسانسور پیشی بگیرد

ــازمان  ــادرات س ــعه ص ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ایــن  صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان گفــت: 
ــد  ــه در تولی ــت ک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــوع بس موض
تجهیــزات آسانســور از شــهرهای رقیــب همچون مشــهد 

ــم. ــی بگیری پیش
 محمــد مجیــری گفــت: در بخش نمایشــگاه آسانســور 
ــل  ــال های قب ــر از س ــگاه پربارت ــال نمایش ــر س ــز ه نی
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــال ش ــود. امس ــزار می ش برگ
در نمایشــگاه دیدیــم کــه نشــان می دهــد ایــن صنــف 

در حــال پیشــرفت اســت.  

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

آییــن تکریــم و معارفــه خدمتگــزاران مــردم 
ــن روز  ــی در اولی ــان در حال ــهرداری اصفه در ش
هفتــه، 6 آبان مــاه، در کتابخانــه  مرکــزی اصفهــان 
ایــن  در  ازدحــام جمعیــت  برگــزار شــد کــه 
ــان   ــود کــه بیشــتر میهمان ــاد ب مراســم آن قــدر زی
در ســالن های مجــاور بــر روی صندلی هــا یــا 
ســر پــا ایســتاده بودند.تاخیــر در اجــرای برنامــه 
ایــن آییــن ازنــکات مهمــی بــود کــه باعــث شــد 
ــن  ــوند. در ای ــذف ش ــخنرانان ح ــیاری از س بس
آییــن مجــری برنامــه از بیوگرافــی جــواد حاتمــی، 
مســئول بازرســی شــهرداری   گفــت و حســینی 
ــد ســرمایه انســانی  ــر کل جدی ــوان مدی ــه عن را ب

ــرد. ــی ک ــهرداری معرف ش
ــهردار و  ــه ش ــود ک ــه آن ب ــن جلس ــارز ای ــه ب نکت
رئیــس شــورای شــهر بارهــا بــه مســئله تغییــرات 
در سیســتم های مدیریتــی از بــاال تــا پاییــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب اشــاره داشــتند. شــهردار اصفه
جوانگرایــی در شــهرداری بــر ایــن موضــوع تاکیــد 
ــاد  ــن نه ــر ای ــدی ب ــکار جدی ــد اف ــه بای ــرد ک ک

ــود.   ــم ش ــی حاک اجتماع
در ایــن مراســم همچنیــن احــکام مدیــران جدیــد 
مناطــق دو، هشــت و پانــزده داده و هدایایــی نیــز 

بــه مدیــران قبلــی تقدیــم شــد.
 قانون تازه نفس می خواهیم

 در ایــن آییــن شــهردار اصفهــان بــا اشــاره 
ــت:  ــد، گف ــن باش ــد روش ــون بای ــه قان ــه اینک ب
گاهــی بــرای یــک موضــوع در ۱5 منطقــه ۱5 
ــای  ــه معن ــن ب ــده و ای ــته ش ــون نوش ــدل قان م

ســردرگمی قانــون اســت.
قــدرت هللا نــوروزی بــر لــزوم رفــع ابهامــات 
افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  شــهرداری ها  قانــون 
ــروری  ــده و ض ــوده ش ــر و فرس ــون پی ــن قان ای
ــه  ــن زمین ــس و شــهرداران در ای ــه مجل اســت ک

باشــند. داشــته  جــدی  پیگیری هــای 
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــا یــک قانــون قدیمــی و 
پیــر و بــا یــک ادبیــات فرســوده مواجــه هســتیم، 
عنــوان کــرد: شــورای عالــی اســتان ها بایــد ایــن 

اقدامــات را پیگیــری کننــد.
شــهردار اصفهــان در انتقــاد بــه برخوردهایــی 
ــام  ــهرداری ها انج ــا ش ــبات ب ــوان محاس ــه دی ک
ــر  ــراز داشــت: مجلــس عاقــه دارد ب می دهــد، اب
همــه امــور نظــارت کنــد و دالیلــی هــم می آورنــد 
بایــد  و  نیســت  محکمه پســندی  دالیــل  کــه 

ــرد. ــورت گی ــه ص ــن زمین ــی در ای توافقات
 نیروهای جدیدی وارد میدان 

خدمت رسانی شوند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســنوات گذشــته 
ــردن  ــک ک ــی و چاب ــی، هماهنگ ــاره تازه نفس درب
مدیــران  گفــت:  شــده،  صحبــت  شــهرداری 
ــرات در  ــد و تغیی ــته بودن ــیار شایس ــین بس پیش
ــه معنــای ناتوانــی مدیــران پیشــین  شــهرداری ب

ــت. نیس
جابه جایی هــا  بایــد  کــرد:  تصریــح  نــوروزی 
نیروهــای  و  و هماهنگی هایــی صــورت گیــرد 
ــا  ــوند ت ــانی ش ــدان خدمت رس ــدی وارد می جدی
برنامــه ۱20 صفحــه ای و چشــم اندازی کــه در روز 
معارفــه بــه اطــاع مــردم شــهر اصفهــان رســید، 

ــد.    ــدا کن ــق پی ــر از گذشــته تحق بهت

شــهردار اصفهــان در ادامــه از دالیــل تعویــض 
ســرمایه  و  بازرســی  قســمت های  مدیــران 
انســانی ســخن بــه میــان آورد و بــه مســئله 
نقــش پیشــگیری در واحــد بازرســی شــهرداری 
اشــاره کــرد و گفــت: بایــد فضایــی در واحــد 
ــا  ــا خطاه ــد ب ــه بتوان ــد ک ــه وجــود آی بازرســی ب
مقابلــه و در عیــن حــال بــه مدیــران جرئــت 
ــرا  ــد؛ چ ــن بده ــو احس ــه نح ــا را ب ــام کاره انج
ــاند و  ــران را بترس ــد مدی ــی بخواه ــر کس ــه اگ ک
مدیــران از بازرســی هــراس داشــته باشــند، کارهــا 

ــد. ــد ش ــه  خواه ــکل مواج ــا مش ب
 وی بــا بیــان اینکــه در امــور اداری مباحــث مربوط 
و  جابه جایی هــا، کارگزینــی  اســتخدام ها،  بــه 
رفــاه کارکنــان مطــرح اســت، گفــت: مدیــر جدیــد 
بــا شــناختی کــه از مجموعــه شــهرداری دارد، ایــن 

ماموریــت را بــه خوبــی می توانــد انجــام دهــد.
 چابک سازی در مناطق 15گانه 

شهرداری 
وی بــه حــل مشــکات در مناطــق مختلــف 
شــهرداری اشــاره کــرد و بیــان داشــت: اگــر 
ــق  ــهرداری های مناط ــود، ش ــل نش ــکات ح مش
از  بســیاری  دام  در  و  می شــوند  زمین گیــر 
کارهــای  و  بدهی هــا  و  می افتنــد  مشــکات 
زمین مانــده آن هــا را گرفتــار خواهــد کــرد؛ بنابرایــن 
تصمیــم داریــم تغییراتــی ایجــاد کنیــم کــه ایــن 
می افتــد؛  اتفــاق  جابه جایی هــا  یــا  تغییــرات 
ــا  ــردد، ی ــی خــود بازمی گ ــه کار قبل ــری ب ــا مدی ی

مدیــر دیگــری جایگزیــن می شــود.
ــد را در مناطــق  ــران جدی ــت انتخــاب مدی وی عل
ــرد  ــام ک 2 و 8 و ۱5 چابک ســازی در مناطــق اع
و گفــت: اگــر بخواهیــم بــه مدیــران قبلــی تکیــه 
ــده  ــم، در آین ــاد نکنی ــان اعتم ــه جوان ــم و ب کنی
ــن  ــم شــد. در ای ــی خواهی دچــار بحــران مدیریت
رابطــه از وجــود خانم هــا هــم در بخش هــای 

ــرد. ــم ک ــی اســتفاده خواهی مدیریت
  باید احترام مردم حفظ شود 

نــوروزی تکریــم و خدمت رســانی بــه مــردم 
و  دانســت  شــهرداری  در  اصلــی  اصــل  دو  را 
افــزود: اگــر احتــرام مــردم حفــظ نشــود و مــردم 
ــوق  ــض حق ــن نق ــوند، ای ــی ش ــار بوروکراس دچ
شــهروندی اســت و مــا در ایــن زمینــه مســئولیت 

ــم. داری
شــهردار اصفهــان بــا انتقــاد از اینکــه متاســفانه بــه 
ــهرداری  ــروژه ای در ش ــچ پ ــوز هی ــا هن ــز پل ه ج
ــام  ــدان ام ــت: می ــیده، گف ــرداری نرس ــه بهره ب ب
ســالن های  نمایشــگاه ها،  متــرو،  علــی)ع(، 
اجــاس و ... ، از جملــه ایــن پروژه هــا هســتند و 

ــم. ــش رو داری ــختی را در پی راه س

 سیستم ناکارآمدی از شهرداری حذف 
شود 

در ادامــه ایــن مراســم کــه رئیــس شــورای شــهر 
اصفهــان حضــور داشــت، بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــد  ــروز باش ــر از دی ــان بهت ــر روز اصفه ــیم ه تاش
ــته های دور  ــهرداری ها از گذش ــن ش ــت: قوانی گف
تاکنــون تغییــرات زیــادی را نداشــته و ایــن امــر 
بیانگــر ایــن اســت کــه شــهرداری بیــش از همــه 

ــه مــردم وابســته و در خدمــت مــردم اســت. ب
فتــح هللا معیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه حقــوق 
شــهروندی مــردم اصفهــان بایــد بــه خوبــی 
ــب،   ــل مناس ــل و نق ــزود: حم ــود، اف ــق ش محق
هــوای پــاک و محیــط زیســت ســالم و فضــای 
ســبز مناســب حــق مــردم اصفهــان اســت؛ بایــد 
ــوط  ــهرداری مرب ــه ش ــه ب ــی ک ــا جای ــت ت امنی

ــود. ــن ش ــهروندان تامی ــرای ش ــت ب اس
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه تاش هــا در 
ــعه  ــی و توس ــه تعال ــه نقط ــیدن ب ــتای رس راس
ــوق  ــن حق ــت: تامی ــار داش ــت، اظه ــان اس اصفه
شــهروندی و شــفافیت در راســتای تکریــم اربــاب 
ــهرداری  ــد ش ــت جدی ــل در مدیری ــوع دو اص رج
اســت کــه ایــن دو اصــل جــای امیــدواری بــرای 

ــد. ــاد می کن ــتر را ایج ــت بیش موفقی
 حجم شهرداری باید کم شود

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایجــاد تغییــر و تحــول در 
ــان  ــه منظــور کارآمــد شــدن و راندم شــهرداری ب
ــه  ــور ب ــا مجب ــن رو م ــزود: از ای ــت، اف ــر اس باالت

کاهــش حجــم شــهرداری هســتیم.
معیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای رفــع مشــکات 
شــود کــه  شفاف ســازی  بایــد  شــهرداری  در 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــه اعض ــه هم دغدغ
دوره هــای گذشــته  در  داشــت:  ابــراز  اســت، 
نوســانات زیــادی در حــوزه خدمت رســانی بــه 

ــت.  ــته اس ــود داش ــردم وج م
ــر  ــد ســال اخی ــد توجــه داشــت کــه طــی چن بای
شــهرداری حجیــم شــده و پــول مــردم را می بلعــد 
ــن مشــکل حــل نشــود پیامدهــای  و چنانچــه ای

بــدی خواهــد داشــت.
ــار  ــروز دچ ــهرداری ها ام ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــرد: بای ــه ک ــده اند، اضاف ــدی ش ــی ناکارام نوع
ــری  ــی بهت ــا کارای ــم شــود ت حجــم شــهرداری ک

داشــته باشــد.

زمین هــای  فــروش  شــایعه  رد  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ریســباف گفــت: زمین هــای کارخانــه ریســباف دولتــی 
ــروش  ــدی و ف ــکان قطعه بن ــل ام ــن دلی ــه همی ــت و ب اس

آن وجــود نــدارد.
اینکــه گفتــه می شــود زمیــن  رســول زرگرپــور دربــاره 
ــروش اســت،  ــال ف ــی در ح ــه صــورت غیرقانون ریســباف ب
افــزود: امــکان چنیــن کاری وجــود نــدارد؛ پــروژه ای کــه ۱5 
ــم و حــدود  ــری کردی ــود، پیگی ــه نتیجــه نرســیده ب ســال ب
220 میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز داشــت؛ پرداخــت چنیــن 
بودجــه  ای بــرای مــا و بــرای هیــچ نهــادی امکان پذیــر نبــود.

و  راه  بــود کــه وزارت  ایــن  اقــدام  بهتریــن  وی گفــت: 
ــان  ــارد توم ــد. ۱50 میلی ــام ده ــن کار را انج ــازی ای شهرس
ــد  ــول نق ــان پ ــارد توم ــور و 60 میلی ــر کش ــن از سراس زمی

توســط وزارت راه  و شهرســازی پرداخــت شــد؛ مســابقه 
ــرح  ــا ط ــت ت ــام اس ــال انج ــرح در ح ــن ط ــی ای بین الملل

ــرد. ــورت پذی ــری ص ــیار فاخ بس
ــه اینکــه ایــن زمیــن  ــا توجــه ب اســتاندار اصفهــان افــزود: ب
دولتــی اســت، امــکان قطعه بنــدی و فــروش وجــود نــدارد؛ 
ــاز کار  ــید، در 3 ف ــان رس ــه پای ــی ب ــه طراح ــس از اینک پ
اجرایــی آغــاز می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه زمیــن تبدیــل 
ــه زمیــن دولتــی شــد، امــکان تفکیــک و فــروش وجــود  ب

ــدارد. ن
وی تصریــح کــرد: در کمیســیون مــاده 5، کاربــری زمیــن را 
ــدارد؛ در ســفر  ــروش ن ــم و ارزش ف ــی کردی ــوزه و فرهنگ م
وزیــر راه و شهرســازی قــرار شــد ســرعت کار افزایــش یابــد و 

ــه زودی افتتــاح شــود. فــاز نخســت آن ب
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ــتان  ــوزی اس ــیج دانش آم ــازمان بس ــس س رئی
اصفهــان گفــت: کنگــره ملی شــهید کمایــی 7 آذر 
ــزار  ــوار م ــان و در ج ــهدای اصفه ــتان ش در گلس

ــزار می شــود. ــن شــهید برگ ای
ــه بســیج  ــه مناســبت هفت ــه ب ــب ک ــد ادی محم
ــود،  ــگاران آمــده ب دانش آمــوزی بــه جمــع خبرن
ضمــن ارائــه برنامه هــای ایــن هفتــه دربــاره 
دالیــل حــذف بعضــی دروس در کتاب هــای 

ــرد. ــه ک ــی را ارائ ــز توضیحات ــدارس نی م
وی دربــاره حــذف درس شــهید فهمیــده از کتــب 
درســی دانش آمــوزان بــا توجــه بــه اینکــه هفتــه 
ــهید در  ــن ش ــام ای ــا ن ــوزی ب ــیج دانش آم بس
تقویــم مزیــن شــده، گفــت: قولــی کــه داده شــد 
ــده حــذف  ــوای شــهید فهمی ــود کــه محت ــن ب ای
نشــود و جابه جــا شــود؛ امــا مشــخص نشــده در 

کــدام مقطــع و کــدام درس آمــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه محتــوای درســی از اهمیــت 

ــد بررســی شــود  ــوردار اســت و بای خاصــی برخ
چــرا هنــوز محتــوای شــهید فهمیــده در کتاب هــا 
ــه  ــی ک ــات درس ــد موضوع ــت: بای ــده، گف نیام
ــت، در  ــی اس ــی و فرهنگ ــای دین دارای ارزش ه

کتاب هــا حفــظ و پررنگ تــر شــود.
ــی کــه ســازمان  ادیــب تصریــح کــرد: در مکاتبات
بســیج دانش آمــوزی بــا معاونــت پژوهشــی 
داشــته، بــر اهمیــت گنجانــده شــدن درس 
شــهید فهمیــده در کتــب درســی تاکیــد شــده و 
قــرار اســت ایــن درخواســت بــه وزارت آمــوزش و 

ــود. ــال داده ش ــرورش انتق پ
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
اینکــه از پایــه ســوم ابتدایــی دانش آمــوزان 
می تواننــد بــه عضویــت بســیج دربیاینــد، افــزود: 
ــدود  ــوزی ح ــیج دانش آم ــی بس ــرایط فعل در ش
400 هــزار نفــر عضــو دارد و4 هــزار مدرســه پایگاه 

بســیج فعــال دارد.
 رئیــس ســازمان بســیج دانش آمــوزی اصفهــان 
در ادامــه صحبت هــای خــود بــه برگــزاری اردوی 

راهیــان نــور دانش آمــوزی از 22 مهــر تــا ۱0 آبــان 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: بــرای نخســتین بــار 
ایــن اردوهــا بــه مقصــد جنــوب غــرب نیــز انجــام 
می شــود و روزانــه 8 دســتگاه اتوبــوس بــه ایــن 

مناطــق اعــزام می شــود.
ــه ای در  ــون حادث ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــب ب  ادی
ــداده،  ــان رخ ن ــتان اصفه ــور اس ــان ن اردوی راهی
تأکیــد کــرد: بــر اســاس دســتورکار جدیــد 
ایــن  بــه  روز  یــک  دانش آمــوزی،  اردوهــای 

اردو افــزوده شــده؛ چــرا کــه حرکــت اتوبــوس از 
ــوده و  ــوع ب ــح ممن ــا 5 صب ــب ت ــاعت ۱2 ش س
عــاوه بــر ایــن نظــارت ویــژه ای بــر اردوی راهیــان 

ــور اســت. ن
 اجرای طرح مدافعان در اصفهان 

ــتان  ــوزی اس ــیج دانش آم ــازمان بس ــس س رئی
ایــن  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
تبدیــل  کــرد:  عنــوان  اصفهــان  در  ســازمان 
فعالیت هــای  بــه  درســی  کتــب  محتــوای 
اردویــی از ابتــکارات اســتان اصفهــان اســت کــه 
مــورد اســتقبال مســئوالن کشــوری قــرار گرفتــه 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح روزانــه 250 
دانش آمــوز را شــامل می شــود، گفــت: ایــن 
ــی در  ــارم ابتدای ــوزان چه ــرای دانش آم ــه ب برنام
ــزار  ــا برگ ــده دل ه ــوان فرمان ــا عن ــان ب ــر و آب مه
می شــود کــه متناســب بــا همیــن درس در 

کتــاب دانش آمــوزان اســت.
بــا  دیگــری  اردوی  کــرد:  اضافــه  ادیــب 
ــرای  ــاه ب ــا آذرم ــان ت ــان از 22 آب ــوان مدافع عن
دانش آمــوزان پایــه ششــم برگــزار می شــود؛ 
ــا همــکاری  ــا رویکــرد تاریخــی و ب ایــن طــرح ب

می گیــرد. انجــام  مشــروطیت  خانــه 

وی افــزود: شــعار امســال بســیج دانش آمــوزی 
»دانش آمــوز انقابــی، مدرســه انقابــی« اســت؛ 
از بســیج کــه  ایــن قشــر  شــهید شــاخص 
ــوز  ــهید دانش آم ــزار ش ــن 36 ه ــاله از بی هرس
و  زینــب کمایــی  شــهید  می شــود،  معرفــی 

ــتند. ــاری هس ــین ذوالفق ــهید محمدحس ش
ــتان  ــوزی اس ــیج دانش آم ــازمان بس ــس س رئی
اصفهــان تصریــح کــرد: اســتان اصفهــان وظیفــه 
برگــزاری کنگــره ملــی شــهید کمایــی را 7 آذر در 
گلســتان شــهدای اصفهــان و در جــوار مــزار ایــن 
ــاب،  ــن کت ــرود، تدوی ــده دارد؛ س ــر عه ــهید ب ش
ــاالی ۱00  ــه ب ــرای مدارســی ک ــه دانشــنامه ب تهی
ــن  ــا ای ــان ب ــای همزم ــد، از رویداده شــهید دارن

مراســم اســت.
ــادواره ای  ــن پیش ی ــه همچنی ــان اینک ــا بی وی ب
برگــزار  شاهین شــهر  در  شــهید  مدرســه  در 
ــس  ــی پ ــب کمای ــه داد: زین ــد، ادام ــد ش خواه
از ربــوده شــدن بــه دســت منافقیــن در اول 
فروردیــن ســال 6۱ شــهید شــده و همزمــان 
ــاک  ــه خ ــن ب ــات فتح المبی ــهدای عملی ــا ش ب
ــی  ســپرده می شــود؛ دفترچــه ای از شــهید کمای
بــه جــا مانــده کــه نشــان دهنده محاســبه نفــس 

ــت. اوس

 مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان گفــت: 
روز دوشــنبه 8 مهرمــاه بــا حضــور مســئوالن ســینمایی 
ــینمایی  ــس س ــن پردی ــگ دومی ــتانی، کلن ــوری و اس کش
ــن زده  ــر زمی ــی ب ــاحل فعل ــینما س ــل س ــان در مح اصفه

می  شــود.
ــینما  ــازی س ــاز بازس ــه آغ ــاره ب ــا اش ــینی ب ــی حس مصطف
ــور  ــا حض ــنبه ب ــت: روز دوش ــار داش ــان اظه ــاحل اصفه س
ــن  ــگ دومی ــتانی، کلن ــوری و اس ــینمایی کش ــئوالن س مس
پردیــس ســینمایی اصفهــان در محــل ســینما ســاحل فعلــی 

ــود. ــن زده می  ش ــر زمی ب
وی بــا بیــان اینکــه زمــان تعیین شــده بــرای احــداث 
ــرح و  ــا ط ــق ب ــان مطاب ــینمایی اصفه ــس س ــن پردی دومی
ــمار  ــنبه روزش ــت: از روز دوش ــود، گف ــام می ش ــه انج نقش

احــداث ایــن پــروژه مشــخص و اعــام می شــود.
برنامــه  در  سینماســاحل  بازســازی  تصریــح کــرد:  وی 
موسســه بهمــن ســبز حــوزه هنــری قــرار گرفتــه و هزینــه آن 
6 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده بــود و قرار اســت این ســینما 
ــه شــکل پردیــس ســینمایی 5 ســالنه بازســازی و مــوزه  ب

ســینمایی نیــز در ایــن مــکان ایجــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه هزینــه ســاخت ایــن پردیــس 6 میلیــارد 
تومــان اســت، افــزود: بخــش خصوصــی و نهادهــای مختلف 
شــهری از جملــه شــهرداری و شــورای شــهر اصفهــان در ایــن 

پــروژه همــکاری می کننــد.
ــیس  ــال ۱354 تاس ــاحل در س ــینما س ــت س ــی اس گفتن
شــد؛ ایــن ســینما قــرار اســت بــه یــک پردیــس ســینمایی 

ــل شــود. ــا 5 ســالن تبدی ب

 امکان فروش زمین های کارخانه 
ریسباف اصفهان وجود ندارد
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اتــاق  پایــش  و  سیاســتگذاری  رئیــس کمیســیون 
ــرای  ــد ب ــره واح ــاد پنج ــت: ایج ــان گف ــی اصفه بازرگان
فعــاالن  بــه  دولتــی  ســازمان های  خدمــات  ارائــه 
ــا  ــور را ارتق ــب و کار کش ــه کس ــد رتب ــادی می توان اقتص

ــد. بخش
مصطفــی رناســی در هشــتمین جلســه کمیســیون 
ــا  ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــش ات ــتگذاری و پای سیاس
اشــاره بــه تجربــه موفــق پلیــس+۱0 نیــروی انتظامــی در 
ــن  ــه شــهروندان و خصوصی ســازی ای ــات ب ــه خدم ارائ
خدمــات گفــت: وجــود دفاتــر متعــدد در ســطح شــهر و 
ارائــه خدمــات مناســب باعــث تســهیل خدمات رســانی 

ــه شــهروندان شــده اســت. ب

وی اضافــه کــرد: صــدور پاســپورت در 48 ســاعت و 
انجــام امــور در دفاتــر پلیــس + ۱0  نمونــه موفــق از ارائــه 
ــی  ــازمان های دولت ــه س ــت ک ــردم اس ــه م ــات ب خدم
می تواننــد ایــن نــوع خدمات رســانی را در دســتورکار 
ــود  ــیون بهب ــس کمیس ــه، رئی ــی بیش ــرار دهند.مرتض ق
ــن  ــان، در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــب و کار ات ــط کس محی
جلســه بــه تشــریح فعالیت هــای ایــن کمیســیون 
پرداخــت و گفــت: راه انــدازی مدیریــت راهبــردی بهبــود 
ــه  ــا هــدف تهی ــی ب ــاق بازرگان ــط کســب و کار در ات محی
ــود مســتمر  ــردی بهب ــد الگوســازی مدیریــت راهب فرآین
محیــط کســب و کار بــا ارتبــاط دوطرفــه در چهــار محــور 
مجلــس شــورای اســامی، دســتگاه های اجرایــی، مراکز 
آمــوزش و پژوهــش و تشــکل های اقتصــادی راه انــدازی 
ــع  ــا مجم ــیون ب ــه کمیس ــای تفاهم نام ــد.وی از امض ش
ــاره  ــا اش ــر داد و ب ــس خب ــتان در مجل ــدگان اس نماین
بــه رتبــه ۱20 ایــران در رنکینــگ کســب و کار کشــورهای 
جهــان گفــت: امــارات بــا رتبــه 35، مالــزی بــا 30، کــره 
جنوبــی بــا 24 همــواره از ایــران در زمینه هــای مختلــف 

ــد. ــری دارن کســب و کار شــرایط بهت
بیشــه تاکیــد کــرد: متاســفانه موانــع پیــش روی کســب 
و کار بــه صــورت ســاختاری برطــرف نشــده و همچنــان 
ــا مشــکات  ــدگان ب ــژه تولیدکنن فعــاالن اقتصــادی به وی
ــوان  ــه عن ــتند؛ ب ــه رو هس ــه روب ــن زمین ــددی در ای متع
ــرق  ــرای گرفتــن پســت ب ــال یــک واحــد تولیــدی ب مث
یــا ارتقــای آن در شــهرک های صنعتــی بایــد عــاوه بــر 
هزینه هــای بســیار مدت زمانــی طوالنــی منتظــر  بمانــد.

وی تاکیــد کــرد: دفتــر مدیریــت راهبــردی کســب و کار 
ــه کســب  ــوط ب ــاق تــاش می کنــد شــاخص های مرب ات
و کار را در اســتان شناســایی و بــه مســئوالن تصمیم ســاز 

و فعــاالن اقتصــادی ارائــه دهــد. 
ــی در جشــنواره  ــاق بازرگان بیشــه خواســتار مشــارکت ات
ســازمان های  عملکــرد  ارزیابــی  و  رجایــی  شــهید 
ــی  ــازمان های دولت ــدی س ــت: رتبه بن ــد و گف ــی ش دولت
در تســهیل و بهبــود کســب و کار فعــاالن اقتصــادی 
می توانــد معیــار مطمئنــی بــرای ارزیابــی عملکــرد ایــن 

ســازمان ها باشــد.

#خبر_گردی
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ابراهیم قربانیکاشان

و  آتش نشــانی  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــق  ــت: حری ــان گف ــهرداری کاش ــی ش ــات ایمن خدم
در منــازل مســکونی، مراکــز تجــاری و وســایل 
نقلیــه از پرتعدادتریــن مــوارد ایــن مــاه بــوده اســت؛ 
رخ داده،  آتش ســوزی های  علــل  مهم تریــن  از 
می تــوان بــه روشــن کــردن آتــش بــا وســایل 
ــتعال و  ــل اش ــات قاب ــرق، مایع ــال ب ــش زا، اتص آت

ــرد. ــاره ک ــرارت اش ــال ح انتق

ــن  ــانان ای ــاه ۹6 آتش نش ــزود: در مهرم ــی اف  فدای
ــامل  ــه ش ــه جداگان ــورد حادث ــتان در ۱06 م شهرس
رفــع خطــر حیوانــات مــوذی )مــار و عقــرب(، انتقــال 
ــاز  ــه و ســگ(، ب حیوانــات خانگــی محبوســی )گرب
کــردن درب منــزل و خــودرو، رفــع خطــر آسانســور 
و باالبــر، امــداد در تصادفــات خودرویــی، نشــت 
گاز، آبگرفتگــی و قطــع درختــان، شــرکت و بــه 
شــهروندان و هموطنــان امدادرســانی کــرده و آنــان را 
از خطــرات ناشــی از ایــن حــوادث  نجــات داده انــد.

انجام گرفتــه  عملیات هــای  کلیــه  در  افــزود:  وی 
ــان را نجــات  ــر از هموطن ــداد 54 نف آتش نشــانان تع
ــورد  ــک م ــوزی ها ی ــفانه آتش س ــه متاس ــد ک داده ان

ــت. ــته اس ــی داش فوت

 ساخت کشتارگاه در نجف آباد 
با ظرفیت 2200 رأس دام

ــاخت  ــت: س ــان گف ــتان اصفه ــکی اس ــر کل دامپزش مدی
ــزار و 200 رأس  ــت 2 ه ــا ظرفی ــاد ب ــتارگاه در نجف آب کش
دام ســبک و ســنگین بــا پیشــرفت فیزیکــی 50 درصــد در 

ــت.   ــاخت اس ــال س ــاد در ح ــتان نجف آب شهرس
شــهرام موحــدی افــزود: ســاخت کشــتارگاه در نجف آبــاد 
ســبب حــل بســیاری از مشــکات و معضات کشــتارگاهی 
ــراف  ــتان های اط ــتان و شهرس ــن شهرس ــه ای ــود ک می ش
ــا آن درگیــر هســتند و مطمئنــا ایــن کشــتارگاه ظرفیــت  ب

کشــتار دام شهرســتان های اطــراف را خواهــد داشــت.
از کشــتارگاه های  بعضــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
تازه تاســیس کــه پــس از بهره بــرداری بــه مشــکاتی 
برخوردنــد، افــزود: شست وشــوی روزانــه کشــتارگاه و 
روش کار در کشــتارگاه نیازمند اســتفاده از مصالحی اســت 
کــه در برابــر ضربــات شــدید و شست وشــوی مــداوم 
مقــاوم باشــد کــه رعایــت نکــردن آن می توانــد طــول عمــر 
ــرار دهــد. ــر ق ــک واحــد را تحــت تاثی ــد ی بهداشــتی مفی

معرفی چهره های ملی و فرهنگی 
اردستان  

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــا بیــان اینکــه چهره هــای  رئیــس اداره ارشــاد اردســتان ب
ملــی و فرهنگــی ایــن شهرســتان در هفتــه فرهنگــی 
معرفــی می شــوند، گفــت: در ایــن هفتــه از خادمــان 

مکتــوب شهرســتان نیــز تجلیــل می شــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه برجســته کــردن    فضــل هللا بصیــرت ب
چهره هــای ملــی و فرهنگــی اردســتان در هفتــه فرهنگــی 
نمــود و چهــره فرهنگــی شــهر را بیشــتر مشــخص می کنــد 
ــاه  ــا ۱4 آذرم ــی در اردســتان از 7  ت ــه فرهنگ ــزود: هفت اف

برگــزار خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه زنــده نگهداشــتن ضرب المثل هــا، 
شــاعران  اشــعار  بــا  ســرودها  اجــرای  و  گویش هــا 
ــتان را  ــی شهرس ــی و علم ــای فرهنگ ــتانی ظرفیت ه اردس
بــه همــگان معرفــی خواهــد کــرد، تصریــح کــرد: اســتفاده 
قالــب  در  گویش هــا  و  رســوم  و  آداب  کتاب هــا،  از 
کارگاهــی در یکــی از غرفه هــای هفتــه فرهنگــی می توانــد 

ــد. ــی کن ــتر معرف ــتان را بیش ــدی شهرس توانمن

اختصاص 50 هکتار از اراضی 
دهاقان به گیاهان دارویی  

 رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان دهاقــان گفــت:  
ــواع  ــه کشــت ان ــار از اراضــی شهرســتان ب حــدود 50 هکت
گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران، زیــره ســبز، ســیاه دانه، 
خاکشــیر، گیاهــان معطــر و .... اختصــاص داده شــده 

اســت
ــطح  ــزان س ــن می ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر صفرپ امی
ــع در  ــا توزی ــد ت ــد ســاماندهی چرخــه تولی کشــت نیازمن
ــتا  ــن راس ــزود: در ای ــت، اف ــی اس ــی و فرامل ــطح مل س
ــا  ــی ب ــان داروی ــی گیاه ــرکت تعاون ــکیل ش ــرورت تش ض

ــت. ــده اس ــی ش ــاورزان بررس ــئوالن و کش ــور مس حض

اصفهان، میزبان اولین المپیاد 
خودروی سایپا 

ــودرو  ــت خ ــک صنع ــاد تمام الکترونی ــن المپی اولی
ــی و  ــوزش فن ــازمان آم ــکاری س ــا هم ــور ب در کش
حرفــه ای کشــور و شــرکت ســایپا یــدک در 22 حــوزه 
آزمــون در کل کشــور جهــت ارتقــای ســطح دانــش 
کارشناســان پذیــرش نمایندگی هــای مجــاز ســایپا، 
در راســتای ارتقــای خدمــات، رضایتمندی مشــتریان 

ــد. ــزار ش ــتری مداری برگ و مش
و  ســنجش  اداره  رئیــس  دانشــمند،  مســعود 
ارزشــیابی در تکمیــل ایــن خبــر افــزود: تعــداد 
اســت  نفــر   5۹۱ کل کشــور  در  شــرکت کنندگان 
آزمــون متقاضیــان اســتان های اصفهــان و  کــه 
چهارمحــال و بختیــاری بــا مرکزیــت اســتان اصفهان 
شــهر  الکترونیــک  ســنجش  ســالن  محــل  در 

ــد. ــزار ش ــر برگ ــداد 50 نف ــا تع ــان ب اصفه

،،
 باید جابه جایی ها و هماهنگی هایی 
صــورت گیــرد و نیروهــای جدیــدی 
وارد میــدان خدمت رســانی شــوند تــا 
برنامه ۱۲۰ صفحه ای و چشم اندازی 
کــه در روز معارفــه بــه اطــاع مــردم 
شهر اصفهان رسید، بهتر از گذشته 

تحقــق پیــدا کند

شهردار اصفهان در آیین تکریم و معارفه مدیران این سازمان:

 قوانین فرسوده شهرداری 
باید اصالح شود
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کوتاه اخبار 

یزد بر سکوی نخست مسابقات 
اساللوم قهرمانی کشور 

ــی  ــالوم قهرمان ــابقات اس ــی مس ــه انتخاب در مرحل
ــگ  ــت کارتین ــاری در پیس ــاه ج ــه 4 آبان م ــور ک کش
صاحب الزمــان کرمــان برگــزار شــد، 78 شــرکت کننده 
بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد کــه در نهایــت 30 نفــر 

ــد. ــا راه یافتن ــن رقابت ه ــال ای ــه فین ــه مرحل ب
کشــور  قهرمانــی  اســالوم  رقابت هــای  فینــال 
ــه  ــدگار کوهپای ــت مان ــاری در پیس ــان ج ــز 5 آب نی
کرمــان برگــزار شــد کــه در پایــان در مجمــوع تیمــی، 
ــا  تیم هــای یــزد، کرمــان و خوزســتان عناویــن اول ت

ــد. ــود کردن ــا را از آن خ ــن رقابت ه ــوم ای س

 افت محسوس قیمت مسکن 
در چهارمحال و بختیاری

شهرســتان  امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
شــهرکرد از افــت محســوس قیمــت مســکن در بــازار 
چهارمحــال و بختیــاری بــا تقــارن پاییــز و مــاه محرم 
و صفــر خبــر داد. محمــد رئیســی در خصــوص تغییر 
ــازار معامــات مســکن طــی یــک مــاه  و تحــوالت ب
اخیــر، اظهــار کــرد: در مــاه محــرم و صفــر اعتقــادات 
ــات در  ــث کاهــش معام ــراد اصــواًل باع ــی اف مذهب
ــواره در  ــئله هم ــن مس ــود و ای ــکن می ش ــازار مس ب
دهــه اول مــاه محــرم تشــدید می شــود، بــه گونــه ای 
ــاک در  ــاوران ام ــف مش ــاالن صن ــی از فع ــه برخ ک

ــد.  ــدود می کنن ــود را مح ــت خ ــه فعالی ــن ده ای
ــز  ــل پایی ــر و فص ــرم و صف ــارن مح ــزود: تق وی اف
ــر فصــول ســال  ــر از دیگ ــی در آن کمت ــه جابه جای ک
ــمگیر  ــش چش ــر کاه ــی ب ــرد، دلیل ــورت می گی ص
ــوده  ــور ب ــدت مذک ــی م ــی ط ــات ملک ــم معام حج

اســت. 

 ۹۶۸ مورد عملیات اطفای حریق
در کرمان 

 مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی شــهر کرمــان 
از انجــام ۹۶8 مــورد عملیــات اطفــای حریــق و 
هــزار و 5۹0 مــورد عملیــات امــداد و نجــات توســط 
ــن ســازمان طــی شــش ماهه اول ســال  ــان ای کارکن
ــکری  ــی عس ــر داد. عل ــان خب ــهر کرم ــاری در ش ج
ــدازی ایســتگاه شــماره ۱0  ــل و راه ان ــز، تکمی از تجهی
آتش نشــانی خبــر داد و بــه  آمــوزش عملــی پرســنل 
جدیدالــورود بــه مــدت یــک مــاه توســط کارشناســان 
ایــن ســازمان در بحــث امدادونجــات و اطفاءحریــق 

اشــاره کــرد.
علــی عســکری اظهــار کــرد: در شــش ماهه اول 
منظــور  بــه  متعــددی  مانورهــای  جــاری  ســال 
جلوگیــری از اغتشاشــات، ســقوط هواپیمــا، اطفــای 
ــدد در  ــا ارگان هــای متع ــداد و نجــات ب ــق و ام حری
ــه  ــا اشــاره ب ســطح شــهر کرمــان برگــزار شــد.وی ب
ــر  ــی معاب ــت در تمام ــیر هیدران ــب ش ــت نص اهمی
ســطح شــهر کرمــان، گفــت: تاکنــون تعداد ۱4۱ شــیر 
ــازمان  ــت.مدیرعامل س ــده اس ــب ش ــت نص هیدران
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر کرمــان انجــام 
3۱۱ مــورد علت یابــی، صــدور گواهــی بــرای ارائــه بــه 
مراکــز قضایــی، انتظامــی و بیمــه را از دیگــر اقدامــات 
ایــن ســازمان برشــمرد و افــزود: در مــدت یــاد شــده 
تجهیــزات عملیاتــی بــرای تکمیــل ایســتگاه ها و 
همچنیــن تجهیــز نیروهــای جدیــد بــه لــوازم ایمنــی 

شــخصی انجــام شــده اســت.

تأسیس انجمن همیاران طبیعت 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال و 
بختیــاری، از تأســیس انجمــن همیــاران طبیعــت بــه 
ــر داد. ــن اســتان خب ــوت کشــوری در ای ــوان پایل عن
علــی محمــدی مقــدم اظهــار کــرد: انجمــن همیــاران 
ــال و  ــوت در چهارمح ــتان پایل ــوان اس ــت به عن طبیع

ــود. ــیس می ش ــاری تأس بختی
ــرد  ــه ف ــت ب ــار طبیع ــع همی ــه داد: در واق وی ادام
به صــورت  کــه  می شــود  اطــاق  افــرادی  یــا 
انفــرادی و گروهــی، ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــگ  ــج فرهن ــزداری را در پیشــبرد اهــداف، تروی آبخی
ــور  ــردم در ام ــارکت م ــب مش ــی و جل ــع طبیع مناب
حفاظــت، احیــا و توســعه و بهره بــرداری صحیــح 
از منابــع طبیعــی یــاری می کنند.مدیــرکل منابــع 
بختیــاری  و  چهارمحــال  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
اضافــه کــرد: تمــام عاقه منــدان و دوســت داران 
منابــع طبیعــی اعــم از دانشــجویان، طــاب، اســاتید، 
شــوراهای اســامی، دهیــاران و ســایر اقشــار جامعــه 
باشــند.محمدی مقدم  طبیعــت  همیــار  می تواننــد 
گفــت: در مرحلــه نخســت، تشــکل همیــاران طبیعــت 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــر ب ــزار نف ــارکت 2 ه ــا مش ب
تشــکل مردمــی در منابــع طبیعــی بــه زودی در 

چهارمحــال و بختیــاری تشــکیل می شــود. 

 غرق شدگی هشت نفر
در چهارمحال و بختیاری 

ــاری  ــال و بختي ــی چهارمح ــکی قانون ــرکل پزش مدی
گفــت: طــی شــش ماهه نخســت ســال جــاری 
ــان  ــتان ج ــدگی در اس ــر غرق ش ــر اث ــر ب ــت نف هش

ــد.  ــت دادن ــود را از دس خ
منصــور فیروزبخــت بــا اعــام ایــن خبــر، اظهــار کــرد: 
فوت هــای ناشــی از غرق شــدگی نتيجــه رعایــت 
نکــردن هشــدارهای اعامــی از طــرف ایــن اداره کل و 
ســایر ارگان هــای مربوطــه اســت. مدیــرکل پزشــکی 
ــی اســتان تصریــح کــرد: در نیم ســال نخســت  قانون
ــر  ــر زن ب ــک نف ــرد و ی ــر م ــت نف ــاری هف ــال ج س
ــر غرق شــدگی در اســتان جــان خــود را از دســت  اث
ــد. فیروزبخــت افــزود: در مــدت مشــابه ســال  دادن
گذشــته نیــز هشــت مــورد بــر اثــر غرق شــدگی جــان 

خــود را از دســت دادنــد.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

نماینــده  یــزدی،  ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 
ــان  ــا بی ــزد ب ــه در اســتان و امــام جمعــه ی ولی فقی
ــا  ــکا در برجــام تنه ــا آمری ــا ب ــت اروپ ــه مخالف اینک
ــران اســت،  ــه ای ــرای فشــار بیشــتر ب ــازی ب یــک ب
ــران  ــر کشــاندن ای ــکا ســعی ب ــا و آمری گفــت: اروپ
پــای میــز مذاکــره در مــورد مســائل موشــکی دارند.
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تأکی ــزدی ب ــری ی ــت هللا ناص  آی
آمادگــی هرچــه بیشــتر کشــور در برابــر توطئه هــای 
دشــمنان اظهــار داشــت: وظیفــه پدافنــد غیرعامــل 
همیــن اســت کــه آمادگــی کشــور را در برابــر 
ــرار  ــن ق ــن حــد ممک ــا در باالتری ــه توطئه ه این گون
دهــد.در ادامــه بخــش دیگــری از صحبت هــای 

ــده اســت:  ــزد آم ــه ی ــام جمع ام
 آمادگی الزم در تمام زمینه ها

در حــال حاضــر حرکت هــای ایضایــی از ســوی 
ــی  ــن حرکات دشــمن در حــال انجــام اســت و چنی
را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد؛  آمریکایی هــا، 
منافقیــن، وهابی هــا و تروریســت ها دســت بــه 
دســت هــم داده انــد و هــر اقدامــی کــه از دستشــان 
ــا شــاید  ــد ت ــران انجــام می دهن ــه ای ــد را علی ــر آی ب
بتواننــد نتیجــه ای از ایــن اقدامــات بــه دســت 

آورنــد. مســئله ای کــه دشــمن بــرای مــا بــه وجــود 
ــای  ــک از زمینه ه ــر ی ــت در ه ــن اس ــی آورد ممک م
سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی، نظامــی و مــوارد 
مختلــف دیگــر باشــد بــه همیــن دلیــل الزم اســت 
مــا در تمــام زمینه هــا از آمادگــی الزم برخــوردار 

باشــیم.
در بعــد نظامــی و امنیتــی نیروهــای نظامــی ایــران 

ــد  ــل بای ــد غیرعام ــد؛ در پدافن ــی الزم را دارن آمادگ
ــت  ــزی درس ــا برنامه ری ــن زمینه  ه ــام ای ــرای تم ب
ــب  ــد مراق ــن را بای ــیم. ای ــته باش ــب داش و مناس
ــوزه ای  ــر ح ــمن در ه ــای دش ــه حرکت ه ــیم ک باش

ممکــن اســت باشــد بــه همیــن دلیــل بایــد عوامــل 
ــه  ــرد، از جمل حرکت هــای دشــمنان را شناســایی ک
ــل  ــای مجــازی عوام ــه در حــال حاضــر فضاه اینک
فرهنگــی،  توطئه هــای  بــا  ارتبــاط  در  دشــمن 

هســتند.
 ضرورت تدوین برنامه مناسب

برای فضاهای مجازی
بــا  ارتبــاط  در  الزم  آموزش هــای  اســت  الزم 
فضاهــای مجــازی بــه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان 
ارائــه و هشــدارهای الزم  به ویــژه در مــدارس  و 
در ارتبــاط بــا آســیب ها و خطــرات ایــن فضــا 
ــت  ــد تح ــم بای ــن ه ــود، والدی ــان ش ــا بی ــه آن ه ب
دوره هــای آموزشــی قــرار گیرنــد و بــه ایــن وســیله 
را کاهــش  مجــازی  فضــای  آســیب های  آثــار 
ــح  ــه قب ــن هســتند ک ــال ای ــه دنب ــم. برخــی ب دهی
ــه شــود،  ــه ریخت ــت در جامع ــد و معصی کارهــای ب
االن یکــی از برنامه هــای دشــمنان ایــن اســت کــه 
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــران را تغییــر دهن ــان ای مــذاق جوان
ــه جــای دوســت داشــتن مجالــس  ــان ب کــه جوان
ــس  ــمت مجال ــه س ــین)ع( ب ــام حس ــزاداری ام ع
لهــو و لعــب برونــد. بدبیــن کــردن افــراد بــه 
انقــاب و شــخصیت ها و مســئوالن کشــور یکــی از 
ــران اســت؛ مســئله  ــه ای ــای دشــمنان علی توطئه ه

فرهنــگ از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت 
و دشــمن هــم در ایــن زمینــه بــا جدیــت وارد شــده 

ــت. اس
 مسئله اتباع بیگانه در یزد 

مــا نمی گوییــم اتبــاع بیگانــه در یــزد نباشــند؛ ولــی 
ــا آن هــا داشــته  ــاط ب ــد برنامــه مناســبی در ارتب بای
باشــیم و زمینــه کاهــش آســیب های ناشــی از 

حضــور آن هــا فراهــم شــود. 
االن بیــش از 80 هــزار نفــر از اتبــاع بیگانه در اســتان 
ــد  ــی می کنن ــتان زندگ ــن اس ــتند و در ای ــزد هس ی
ــیب هایی  ــا آس ــی از آن ه ــت برخ ــن اس ــه ممک ک
داشــته باشــند، بــه همیــن دلیــل بایــد ســعی کنیــم 
ــه  ــم ک ــن آســیب هایی پیشــگیری کنی ــروز چنی از ب
ــد  ــف پدافن ــن وظای ــی از مهمتری ــوع یک ــن موض ای

غیرعامــل در اســتان یــزد اســت.
 برجام و رویکردهای آمریکا و اروپا

در قبال آن
ــکا در  ــه آمری ــم ب ــه می گفتی ــا ک ــن اروپایی ه  همی

قبــال برجــام ایــراد گرفتنــد و بــا ترامــپ مخالفــت 
ــوده  ــد را بایــد دقــت کــرد بــه چــه صورتــی ب کردن

اســت.
ــام  ــی برج ــچ زمان ــا هی ــا و اروپایی ه  آمریکایی ه
ــر هــم زدن  ــه ب ــه بهان ــا ب ــد؛ ام ــه هــم نمی زنن را ب
برجــام، مســائل دیگــر را وارد بحــث می کننــد و در 
ــران  ــردن ای ــی ســعی در محــدود ک ــه نوع ــع ب واق
ــائل  ــره در مس ــرای مذاک ــرش ب ــه پذی ــور ب و مجب

مختلــف دیگــر دارنــد.
 هدف دشمنان محدود کردن انقالب 

است
اگــر ایــران قبــول کنــد در عرصــه موشــکی بــا آن هــا 
وارد مذاکــره شــود، کم کــم مســائلی از جملــه 
ــی  ــی و دین ــائل فرهنگ ــتی، مس ــم صهیونیس رژی
و بســیاری مــوارد دیگــر را پیــش می کشــند و 
ســعی می کننــد در تمــام مــوارد بــا مذاکــره و 
تحمیــل برخــی فشــارها بــه ایــران، انقــاب را 

ــد.  ــدود کنن مح

امام جمعه یزد تأکید کرد: 

 ضرورت آمادگی هرچه بیشتر کشور 
در برابر توطئه های دشمنان 

ورزشــی  صعودهــای  و  کوه نــوردی  هیئــت  رئیــس  
چهارمحــال و بختیــاری، از افتتــاح ســایت ســنگ نوردی 

ــر داد. ــهرکرد خب ــوان در ش بان
 فرهــاد بهمنــی اظهــار کــرد: ســایت ســنگ نوردی بانــوان 
ــات  ــه ق ــته در منطق ــاری روز گذش ــال و بختی چهارمح
ــیر  ــع و دارای ۶ مس ــاحت 800 مترمرب ــا مس ــهرکرد ب ش
ســنگ نوردی هــر کــدام بــه طــول 50 متــر افتتــاح شــد. 
وی ادامــه داد: ایــن ســایت ســنگ نوردی دارای ۱2 کارگاه 
آموزشــی اســت و در ایــن مجموعــه مکان هــای مناســبی 
ــف،  ــای مختل ــا ابزاره ــود ب ــرود و صع ــوزش ف ــرای آم ب
آمــوزش انــواع حمایــت کــردن ماننــد پویــا و اســتاتیک، 
امــداد و نجــات، کارگاه های باالکشــی، صعــود از فضاهای 
معلــق، اضافــه کــردن طنــاب، مدیریــت طنــاب، رکاب زدن 

یــا صعــود مصنوعــی، صعــود از طنــاب بــا کمــک ابزارهای 
یک طرفــه، نحــوه کارگــذاری ابزارهــای ســنگ نوردی 
تکنیک هــای  یادگیــری  بــرای  مناســبی  محــل  و 

ــت. ــده اس ــی ش ــنگ نوردی پیش بین س
ورزشــی  صعودهــای  و  کوه نــوردی  هیئــت  رئیــس  
بــا  چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: همزمــان 
افتتــاح ایــن مجموعــه ســنگ نوردی، تعــدادی از بانــوان 
ســنگ نورد اســتان در دوره آموزشــی بــا موضوعــات 
فــرود و صعــود، امــداد و نجــات، انــواع حمایــت کــردن و 

ــد. ــرکت کردن ... ش
ــت  ــکار در هیئ ــزار ورزش ــون ۶ ه ــت: هم اکن ــی گف بهمن
و  چهارمحــال  ورزشــی  صعودهــای  و  کوه نــوردی 

اســت. شــده  ســامان دهی  بختیــاری 

ــال و  ــاوری چهارمح ــات  و فن ــات، ارتباط ــس اداره   اطاع رئی
ــتاهای  ــت روس ــش اینترن ــتای پوش ــت: در راس ــاری گف بختی
ــود  .  ــرا می ش ــرکت اج ــارکت 2 ش ــا مش ــروژه ب ــتان 2 پ اس

مرتضــی بالــی بــا اشــاره بــه تعــداد روســتاهای دارای اینترنت 
ــه  ــتان ک ــتاهای  اس ــداد روس ــال ۹2 تع ــت: در س ــار داش اظه
ــن  تعــداد  ــود کــه ای ــا 53 روســتا ب ــد تنه ــت بودن دارای اینترن
روســتا  در حــال  حاضــر 50۱ روســتا تحــت پوشــش  اینترنــت 
ــه اینکــه 25۱ روســتای  دیگــر اســتان   ــا اشــاره ب اســت . وی ب
ــرر  ــتان مق ــزود: در اس ــرد، اف ــرار گی ــش  ق ــت پوش ــد تح بای
ــه  ــیوم  ک ــر  و کنسرس ــرکت هایب ــط ش ــروژه توس ــد 2 پ گردی
نزدیــک 200 روســتا در فــاز اول توســط شــرکت هایبــر  و در فــاز 
دوم  نزدیــک بــه 38۱ روســتای  دیگــر تحــت پوشــش اینترنــت 

ــرد  . ــرار می گی ق

رئیــس اداره  اطاعــات، ارتباطــات و فنــاوری چهارمحــال و 
بختیــاری بیــان  کــرد: در راســتای خدمــات پولــی و بانکــی در 
حــال حاضــر 20 درصــد MTM در روســتا ها نصب شــده اســت ، 
همچنیــن تعــداد دســتگاه های ُپــز راه انــدازی شــده در روســتا 

از ۱۱4 روســتا بــه 4۶0 روســتا رســیده اســت .
بالــی  بــا اشــاره بــه ســاخت مجتمــع Atc اســتان خاطرنشــان  
ــع مشــخص و در 5400  ــن  مجتم ــکار  ای ــن  و پیمان ــرد: زمی ک
ــت از  ــه حمای ــا اشــاره ب ــن احــداث می شــود. وی ب ــر زمی مت
ــت:  ــات گف ــاوری اطاع ــوزه فن ــتغال زایی در ح ــای اش طرح ه
اداره ارتباطــات  و فنــاوری بــه عنــوان کارگــروه اشــتغال در 
ــته های  ــوان  رس ــه عن ــته  ب ــتغال ۱4 رس ــاد اش ــتای ایج راس
ــته ها  ــن  رس ــی از ای ــه یک ــد ک ــوب ش ــر مص ــتغال فراگی اش

ــان  اســت. ــش  بنی ــات و شــرکت دان ــاوری اطاع فن

ــرح  ــتای ط ــت: در راس ــان گف ــت کرم ــز بهداش ــس مرک رئی
ــه  ــده ک ــدازی ش ــامت راه ان ــگاه س ــامت، 50  پای ــول س تح
خدمــات رایــگان بهداشــتی را بــه همشــهریان ارائــه می دهنــد. 
دکتــر ارســان اســکندری، رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان 
کرمــان گفــت: در راســتای طــرح تحــول ســامت 50  پایــگاه 
ســامت در ســطح شــهر کرمــان راه انــدازی شــده کــه خدمــات 

رایــگان بهداشــتی را بــه همشــهریان ارائــه می دهنــد.
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان کرمــان گفــت: 50 درصــد 
ویــژه  مراقبت هــای  بــا  و  هســتند  خانم هــا  میانســاالن 
ــت،  ــارخون، دیاب ــه فش ــا ازجمل ــی بیماری ه ــوان از خیل می ت

ــرد. ــگیری ک ــی و... پیش ــکته قلب س
افــزود: ۹0درصــد مــرگ و میــر میانســاالن شــامل  وی 

اســت. غیرواگیــر  بیماری هــای 

وی تصریــح کــرد: در پایگاه هــای ســامت کرمــان مامــا، 
تغذیــه  و کارشــناس  روان  ســامت، کارشــناس  مراقــب 
و پزشــک وجــود دارد و آزمایــش خــون رایــگان انجــام 

. د می شــو
ــه  ــال اینک ــه احتم ــنجی ک ــرح خطرس ــت: ط ــکندری گف اس
ــوید را  ــا ش ــی مبت ــه بیماری های ــه چ ــده ب ــال آ ین در ده س

می کنــد. پیش بینــی 
وی پیشــگیری از ایــن بیماری هــا را شــامل پیــاده روی، 
تغذیــه، ورزش، عــدم اســتفاده از الــکل و... عنــوان کــرد.
ــک  ــن D ماهــی ی ــل ویتامی ــرد: مصــرف مکم ــه ک وی توصی

ــد. ــری کن ــتخوان جلوگی ــی اس ــد از پوک ــدد می توان ع
ــان  ــاالن کرم ــد میانس ــان 2۹ درص ــهر کرم ــزود: در ش وی اف

مراقبــت شــده اند.

ــان از تســریع  ــت اســناد و امــاک اســتان کرم ــر کل ثب مدی
ــر داد.  ــد صــدور اســناد مالکیــت روســتایی خب رون

رضــا طالبــی زاده در نشســت هم اندیشــی بررســی مشــکات 
اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و 
ــر  ــور مدی ــا حض ــه ب ــکن ک ــه مس ــد و عرض ــت از تولی حمای
ــاد مســکن انقــاب اســامی و رؤســای ادارات ثبــت  کل بنی
اســناد و امــاک و بنیــاد مســکن اســتان برگــزار شــد، گفــت: 
ــتایی  ــت روس ــناد مالکی ــدور اس ــهمیه ص ــاص س ــا اختص ب
زمان بندی شــده،  برنامــه  ارائــه  و  بــرای هــر شهرســتان 
ــناد  ــن اس ــد ای ــاری رون ــال ج ــده س ــه باقی مان در پنج ماه

ــد. تســریع یاب
وی ضمــن بیــان اینکــه نقشــه برداران مرتبــط بــا ادارات 
ــی تســلط  ــور ثبت ــه ام ــد ب ــن و مســکن بای ــر زمی ــی ام متول

داشــته باشــند، تصریــح کــرد: اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 
اســتان کرمــان آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری دوره آموزشــی 
نقشــه برداران بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان 

را دارد.
طالبــی زاده بــا اشــاره بــه نصــب آنتن هــای طــرح شــمیم در 
محــل ادارات ثبــت اســناد و امــاک ســطح اســتان کرمــان، 
دو  تهیــه گیرنده هــای  بــا  ادارات  ســایر  داشــت:  اظهــار 
فرکانســه)روور( می تواننــد از مزایــای طــرح شــمیم اســتفاده 

ــد. ــاال ببرن ــود را ب ــه برداری خ ــت نقش ــرده و دق ک
ــت  ــدیم در تثبی ــق ش ــی موف ــاق و همدل ــا وف ــزود: ب وی اف
ــی انجــام  ــر اقدامــات خوب ــد ســال اخی ــی در چن اراضــی مل
دهیــم و درصــدد هســتیم ایــن تعامــل را بــه ســایر حوزه هــا 

ــز گســترش دهیــم. ــه تثبیــت اراضــی روســتایی نی از جمل

استانها

رئیس  هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افتتاح سایت سنگ نوردی بانوان در شهرکرد

 ۲ پروژه حوزه فناوری اطالعات
 در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود 

رئیس مرکز بهداشت کرمان:

۵۰ پایگاه سالمت در شهر کرمان راه اندازی شد 

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:

تسریع روند صدور اسناد مالکیت روستایی

 ثبت رکورد تولید باالتر از ظرفیت اسمی
در مجتمع فوالد بافق 

ــت  ــی و صنع ــع معدن ــرکت مجتم ــورد ش ــه ن ــرداری کارخان ــر بهره ب مدی
آهــن و فــوالد بافــق از ثبــت رکــورد جدیــد در تولیــد میلگــرد ایــن کارخانــه 

خبــر داد. 
محمــد حیــدری مدیــر بهره بــرداری کارخانــه نــورد شــرکت مجتمــع 
ــد  ــد در تولی ــورد جدی ــت رک ــق از ثب ــوالد باف ــی و صنعــت آهــن و ف معدن
ــاژ  ــته تن ــای گذش ــی ماه ه ــت: ط ــر داد و گف ــه خب ــن کارخان ــرد ای میلگ
ســایزهای مختلــف میلگــرد بــه ظرفیــت طراحــی رســیده بــود کــه امــروز 
ــز  ــه نی ــد روزان ــورد تولی ــمی، رک ــت اس ــر از ظرفی ــد باالت ــر تولی ــاوه ب ع

شکســته شــد.
ــق  ــوالد باف ــع ف ــش مجمت ــاش و زحمتک ــنل پرت ــزود: پرس ــدری اف حی
ــف،  ــای مختل ــن واحده ــی الزم بی ــتکار و هماهنگ ــدی، پش ــزم ج ــا ع ب
بــا مدیریــت زمــان و انجــام تعمیــرات پیشــگیرانه صحیــح و بــه موقــع، 
توقفــات را کاهــش داده و توانســتند ركــورد باالتــر از ظرفیــت اســمى تولیــد 

را بــه ثبــت برســانند.
ــوالد  ــورد مجتمــع ف ــه ن ــد کارخان ــی تولی ــان اینکــه ظرفیــت کل ــا بی وی ب

ــرد: محصــوالت  ــح ک ــرد در ســال اســت، تصری ــن میلگ ــق 550 هزارت باف
ایــن کارخانــه تاکنــون همســو بــا سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی تولیــد 

شــده و نخســتین اولویــت تولیــد بــرای مــا کیفیــت محصــول اســت.
ــت  ــی و صنع ــع معدن ــرکت مجتم ــورد ش ــه ن ــرداری کارخان ــر بهره ب مدی
آهــن و فــوالد بافــق ایــن موفقیــت را آغــازی بــرای ایــن مجموعــه تولیدی 
عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم بــا تــوان، تــاش و انگیــزه بیشــتر بتوانیــم 
ــداوم  ــا ت ــاز هــم ركوردشــكن باشــیم و ب طــى یــک برنامــه زمان بنــدى ب
ــی  ــد BMISCO را جهان ــت، برن ــد محصــول باکیفی ــروز و تولی مســیر ام

کنیــم.
خاطرنشــان می شــود شــرکت مجتمــع معدنــی و صنعــت آهــن و فــوالد 
ــرد  ــوع میلگ ــن ن ــده برتری ــون تولید کنن ــد BMISCO، هم اکن ــق، برن باف
ــز  ــی 32، میلگــرد A4 و میلگــرد ســاده نی ــد A3 در ســایزهای 8 ال گری
ــی،  ــازار داخل ــاز ب ــن نی ــر تأمی ــه عــاوه ب ــا ســفارش مشــتری اســت ک ب
ــادر  ــز ص ــارس نی ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــه کش ــود را ب ــوالت خ محص

می کنــد.
تــاش مســتمر و صادقانــه پرســنل شــرکت مجتمــع معدنــی و صنعــت 
آهــن و فــوالد بافــق منجــر بــه ثبــت رکــورد جدیــد تولیــد، فراتــر از ظرفیــت 

اســمی در کارخانــه نــورد ایــن شــرکت شــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
احداث سوله های شن و نمک 

در چهارمحال و بختیاری
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری از احــداث ســوله های شــن 
ــرای راهــداری زمســتانی در اســتان خبــر  و نمــک ب

داد.
ــه منظــور تســهیل  ــار کــرد: ب احمــد جمشــیدی اظه
مواصاتــی  محور هــای  در  زمســتانی  راهــداری 
چهارمحــال و بختیــاری، چنــدی پیــش کلنــگ 
ــور  ــک در مح ــن و نم ــوله ش ــاب س ــداث دو ب اح
شــهرکرد - سورشــجان)گردنه ُخَلــک( و محــور 
ــراژ  ــا مت ــنگلی ( ب ــه گوش ــن – لردگان)گردن بروج
ــن زده  ــر زمی ــع ب ــر مرب ــزار و 80 مت ــک ه ــًا ی جمع

ــد. ش
ــن دو  ــاخت ای ــرای س ــده ب ــه ش ــار هزین وی اعتب
ســوله را چهــار میلیــارد و 300 میلیــون ریــال عنــوان 
ــروژه  ــن دو پ ــاخت ای ــات س ــزود: عملی ــرد و اف ک
عمرانــی هــم اکنــون بــه پیشــرفت بیــش از 30 
ــا  ــی می شــود ت درصــدی رســیده اســت و پیش بین

ــند. ــرداری برس ــه بهره ب ــده ب ــه آین دو هفت
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: در ایــن اســتان 
بــه دلیــل شــرایط خــاص جــوی و بارندگی و شــرایط 
ــرای  ــوله هایی ب ــه س ــیاری ب ــاز بس ــی، نی جغرافیای
انبــار شــن و نمــک وجــود داشــت کــه ایــن نیــاز تــا 

ــرآورده شــد. حــدودی ب

اعزام موکب اهل بیت)ع( 
رفسنجان به کربال 

امــام جمعــه رفســنجان گفــت: امســال چنــد موکــب 
در شهرســتان رفســنجان بــرای خدمــت رســانی بــه 

زائــران امــام حســین)ع( فعــال هســتند. 
حجت االســام عبــاس رمضانی پــور امــام جمعــه 
رفســنجان بیــان داشــت: امســال چنــد موکــب 
موکب هــای  جملــه  از  رفســنجان  شهرســتان  در 
بــرای  اهل بیــت)ع(  و  خاتم االنبیــاء)ص( 
ــران امــام حســین)ع( فعــال  ــه زائ خدمت رســانی ب

هســتند.
ــاء)ص( در  ــب خاتم االنبی ــه موک ــان اینک ــا بی وی ب
زمینــه توزیــع غــذا و موکــب اهل بیــت)ع( در زمینــه 
اســکان فعالیــت خواهنــد کــرد، افــزود: در ایــن 
ــران  ــه زائ ــت)ع( ب ــداده اهل بی ــراد دل ــا اف موکب ه

می کننــد. خدمت رســانی 
ــرد: موکــب اهل بیــت)ع( عصــر جمعــه  ــان ک وی بی
بــه کربــا اعــزام شــد کــه ظرفیــت اســکان بیــش از 
دو هــزار نفــر بــا امکانــات الزم از جملــه وســایل مــورد 
ــرویس  ــام، س ــس، حم ــکان، کانک ــرای اس ــاز ب نی

ــتی و … را دارد. بهداش
اهل بیــت)ع(  موکــب  داد:  ادامــه  رمضانی پــور 
رفســنجان بــه مــدت ســه روز در کربــا و ســه روز در 

ــد داد. ــت خواه ــران خدم ــه زائ ــف ب نج

افزایش صادرات خوراک آبزیان 
در چهارمحال و بختیاری 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش صــادرات خــوراک 

ــر داد.  ــتان خب ــن اس ــان در ای آبزی
نعیــم امامــی بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات خــوراک 
آبزیــان در چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت، عنــوان 
کــرد: پنــچ هــزار تــن خــوراک آبزیــان از ایــن اســتان 

صــادر شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن میــزان صــادرات خــوراک آبزیــان 
بــرای اســتان پنــج میلیــون دالر ارزآوری بــه همــراه 

داشــته اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیــاری عنــوان کــرد: در چهارمحــال و بختیــاری 
تاکنــون 45 هــزار تــن انــواع خــوراک آبزیــان تولیــد 
شــده اســت کــه قســمت قابل توجهــی از آن در خــود 

اســتان مصــرف شــده اســت.

توزیع آب آشامیدنی با برند یزد، 
در بین زائران اربعین 

مســئول موکــب علــی ابــن موســی الرضا )ع( گفــت: 
بســته های آب آشــامیدنی بــا برنــد »یــزد حســینیه 
ــا  ــینی در کرب ــن حس ــران اربعی ــن زائ ــران« دربی ای

ــود.  ــع می ش توزی
ــی الرضا  ــن موس ــی اب ــب عل ــئول موک ــتی مس بهش
ــتگاه  ــران دس ــت خی ــه هم ــت: ب ــا گف )ع( در کرب
موکــب  در  و  شــده  خریــداری   آب  بســته بندی 
ــزد،  ــد ی ــا برن ــته های آب ب ــود و بس ــتقر می ش مس
ــع  ــینی توزی ــران حس ــن زائ ــران در بی ــینیه ای حس

ــد. ــد ش خواه
بهشــتی افــزود: ســال گذشــته از ســوی وزارت 
ــتان در  ــن اس ــوان برتری ــزد به عن ــتان ی ــور، اس کش
ــینی معرفــی  امــر خدمت رســانی در اربعیــن حس
شــد و امســال ســاختمان کنســولگری ســابق ایــران 
در کربــا و همچنیــن ســاختمان وزارت صحــه عــراق 
ــی  ــرای برپای در نزدیکــی حــرم امــام حســین)ع( ب
ــرار داده  شــده اســت. ــار یزدی هــا ق موکــب در اختی

برگزاری طرح حمایت ماندگار و 
اهدای خون داوطلبین بافتی 

ــت از  ــتان باف ــر شهرس ــال احم ــت ه ــت جمعی سرپرس
اهــدای 58 هــزار و 500 سی ســی خــون، توســط اعضــا و 

ــر داد.  ــی خب ــان بافت داوطلب
علــی مایــی، سرپرســت جمعیــت هــال احمر شهرســتان 
ــا حضــور در  ــان بافتــی ب بافــت گفــت: ۱30 نفــر از داوطلب
ــزار  ــوع 58 ه ــر شهرســتان در مجم ــال احم ــت ه جمعی
ــان  ــا بی ــد.وی ب ــدا کردن ــالم اه ــون س ــی خ و 500 سی س
اینکــه هــدف از ایــن برنامــه یــاری رســاندن بــه نیازمنــدان 
بــه خــون اســت، افــزود: داوطلبــان هــال احمر شهرســتان 
بافــت همــواه در تمامــی بحران هــا و عرصه هــا بــه کمــک 
و یــاری مــردم آمده انــد و جلــوه ای از گذشــت و فــداکاری 
واقعــی را بــه معــرض نمایــش گذاشــته و در تمامــی 

ــته اند. ــمگیر داش ــال و چش ــوری فع ــا حض صحنه ه

،،
نماینده ولی فقیه در استان یزدگفت: 
و  انقــاب  بــه  افــراد  کــردن  بدبیــن 
شــخصیت ها و مســئوالن کشوریکی 
از توطئه هــای دشــمنان علیــه ایــران 

اســت.

نیــروگاه  پــروژه  مدیــر  شــانی  مرتضــی   
خورشــیدی ۱00 مگاواتــی ارگ ماهــان کرمــان 
ــیدی  ــروگاه خورش ــن نی ــت: بزرگتری ــار داش اظه
خاورمیانــه در ماهــان کرمــان بــه مــوازات نیروگاه 
ــا  ــاه ســال جــاری ب ــه در مرداد م ــی ک 20 مگاوات
حضــور وزیــر ســابق نیــرو در 30 کیلومتــری 
کرمــان و در شــهر تاریخــی ماهــان افتتــاح شــد، 
ــر ۱47  ــغ ب ــه آن بال ــه هزین ــود ک ــاد می ش ایج
میلیــون دالر اســت کــه توســط ســرمایه گذار 

ــد. ــد ش ــن خواه ــی تأمی آلمان
مطابــق  نیــروگاه  ایــن  داشــت:  بیــان  وی   
برنامه ریــزی ابتدایــی در هفــت فــاز بیــن ۱۶ تــا 
۱8 مــاه احــداث خواهــد شــد و بــرای اســتفاده 
ــدی   ــه زمان بن ــق برنام ــدد طب ــع متع ــه مناب بهین

انجــام می شــود تــا موجــب هم پوشــانی الزم 
ــا شــود. ــن فازه بی

نیــروگاه  از  بهره بــرداری  افــزود:  شــانی   
خورشــیدی 20 مگاواتــی بــه اخــذ تجربیــات 
مجــری، طــرح شــده اســت و ســبب می شــود 
کــه ایــن پــروژه بــا کمتریــن هزینــه، زمــان 
ممکــن و کیفیــت باالتــر انجــام شــود و بــه 
از  الزم  پیش نیازهــای  تمــام  لحــاظ  همیــن 

اســت. انجــام  حــال  در  هم اکنــون 
ــی  ــروگاه خورشــیدی ۱00 مگاوات ــروژه نی ــر پ مدی
بــه  توجــه  بــا  ماهــان کرمــان گفــت:  ارگ 
ــام  ــرد تم ــم ک ــاش خواهی ــات گذشــته ت تجربی
نیازمندی هــای انســانی و لجســتیکی خــود را در 
ــه دوم  ــان و در مرحل ــش ماه ــه اول از بخ مرحل

از کرمــان تأمیــن کنیــم و احــداث ایــن نیــروگاه 
می توانــد فرصتــی طایــی بــرای ســازندگان 

ــد. ــان باش ــزات در کرم تجهی
 وی تصریــح کــرد: طبــق محاســبات اولیــه 
ــروژه یک هــزار  ــرای اجــرای ایــن پ انجام شــده ب
و 700 کیلومتــر کابــل جریــان مســتقیم و حــدود 
ــاز اســت  ــل فشــار متوســط نی ــر کاب ۱20 کیلومت
کــه تمــام ایــن کابل هــا از تولیدکننــدگان متعــدد 

ــداری خواهــد شــد. ــان خری کرم
شــانی بــا بیــان اینکــه اخیــرا تمهیداتــی فراهــم 
ــس   ــتگاه تران ــل 40 دس ــه حداق ــت ک ــده اس ش
مگاواتــی مــورد نیــاز از طریــق ســازندگان کرمــان 
ــود  ــن می ش ــرد: تخمی ــان ک ــود، اذع ــن ش تأمی
به طــور میانگیــن روزانــه حــدود 300 نفــر در 

شــهرهای مختلــف در طــول اجــرای طــرح بــا مــا 
همــکاری داشــته باشــند.

وی خاطرنشــان کــرد: بــه مــوازات ایــن نیــروگاه 
بخــش  توســط  بــرق  پســت  بزرگ تریــن 
ــت  ــن پس ــد و ای ــد ش ــاد خواه ــی ایج خصوص
قــادر اســت انــرژی تولیــدی ایــن نیــروگاه را وارد 
شــبکه سراســری کشــور کنــد کــه امتیــاز مهمــی 
بــرای بــرق منطقــه ای اســتان کرمــان محســوب 

می شــود.
ــی  ــروگاه خورشــیدی ۱00 مگاوات ــروژه نی ــر پ مدی
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  ماهــان کرمــان  ارگ 
نیــروگاه در زمینــی بــه مســاحت ۱00 هکتــار 
ــج  ــش از پن ــرد: بی ــه ک ــود، اضاف ــداث می ش اح
کیلومتــر حصارکشــی، احــداث ســاختمان اداری، 

پارکینــگ،  انبــار،  نمازخانه، ســرویس بهداشــتی 
و ســاختمان مخصــوص اقامــت کارشناســان 

ــد. ــد ش ــداث خواه ــی اح اعزام
ــیدی 20  ــروگاه خورش ــرد: در نی ــان ک ــانی بی ش
مگاواتــی 7۶ هــزار و ۹۱2 هــزار پانــل نصــب شــده 
ــر ظرفیــت ایــن  ــا احتســاب پنــج براب اســت و ب
نیــروگاه جدیــد بیــش از 385 هــزار پانل مشــابه 

مــورد نیــاز خواهــد بــود.
ــر  ــاوه ب ــا ع ــن نیروگاه ه ــداث ای ــت: اح وی گف
جلوگیــری از آلودگی هــای محیــط زیســت از 
نظــر اقتصــادی حائــز اهمیــت بســیار اســت؛ زیرا 
ــا ســوزاندن ســوخت و  ــی ب ــای معمول نیروگاه ه
ــد  ــرژی تولی ــان 34 درصــد ان ــا راندم ــی ب آلودگ
ــت  ــی از نف ــل بخــش بزرگ ــن عم ــد و ای می کنن
ــه خــود اختصــاص  و گاز اســتخراجی کشــور را ب

می دهــد.

ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه  در کرمان
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ایــرج ناظــری، اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و 
ــر  ــی از نظ ــای قلب ــرد: بیماری ه ــار ک ــب، اظه ــص قل متخص
ــه  ــوری ک ــه ط ــته؛ ب ــرفت داش ــیار پیش ــرل بس ــان و کنت درم
امــروزه کمتــر کســی از بیمــاران کشــورمان بــرای درمــان 

عــوارض قلبی عروقــی خــود بــه خــارج مــی رود.
ــوارض شــایع  ــی، یکــی از ع ــرد: بیماری هــای قلب ــان ک وی بی
در دنیــا و ایــران اســت و خوشــبختانه بــا توجــه بــه پیشــرفت 
ــوده  ــم پزشــکی کشــورمان در ایــن حــوزه چندیــن ســال ب عل
ــن  ــان ای ــرای تشــخیص و درم ــه خارجــی ب ــه دانش آموخت ک

ــه کشــور نیامــده اســت. بیمــاری ب
بیماری هــای  درمــان  و  تشــخیص  داد:  ادامــه  ناظــری 
قلبی عروقــی بــه وســیله اعمــال جراحــی، آنژیوگرافــی و بالــون 
ــود. ــام می ش ــی انج ــام خمین ــتان ام ــال 64 در بیمارس از س

ــه  ــوا، تغذی ــی ه ــی، آلودگ ــی، چاق ــرد: کم تحرک ــوان ک وی عن
ناســالم و ریســک، کشــیدن ســیگار، چربــی بــاال و کلســترول 
باعــث بــروز بیماری هــای قلبی عروقــی در بیــن افــراد می شــود 
ــروز  ــث ب ــک باع ــی و ژنتی ــل وراثت ــن عوام ــن بی ــه در ای ک

ــود. ــراد می ش ــر اف ــرگ و می ــکالت و م مش
ــی  ــابقه ژنتیک ــر دارای س ــراد اگ ــه اف ــان اینک ــا بی ــری ب ناظ
بیمــاری قلبــی هســتند، حتمــا بــرای چــکاپ بایــد بــه پزشــک 
ــه  ــل آنک ــه دلی ــان ب ــزود: جوان ــد، اف ــه کنن ــص مراجع متخص
ــه در قلبشــان رشــد نکــرده، در معــرض خطــر  رگ هــای ثانوی
بیشــتر ســکته قلبــی در مقایســه بــا افــراد میانســال و افــراد 
ســالمند قــرار دارنــد و اگــر زمــان شــروع درد تــا رســیدن بــه 
بیمارســتان در حــدود یــک ســاعت بــه طــول انجامــد، بیمــاران 

ــد. ــدا می کنن ــات پی ــرگ نج ــر م از خط

ســیامک مــرادی، متخصــص درد، گفــت: بــا اســتفاده از امکانــات 
مختلــف، بیمــاری افــراد از طریــق نــوع دردشــان تشــخیص داده 

می شــود کــه قدمــت ایــن روش حــدود یــک دهــه اســت. 
ســیامک مــرادی، فــوق تخصــص درد، اظهــار کــرد: درد، نشــانه ای 
بــوده کــه در تشــخیص بیماری هــای مختلــف کمــک بزرگــی بــه 
ــه درد  ــرای عارض ــادی ب ــاران زی ــروزه بیم ــد و ام ــک می کن پزش
ــط  ــان ذی رب ــه متخصص ــود ب ــدن خ ــف ب ــمت های مختل در قس

ــد. ــه می کنن مراجع
ــز داروی  ــرل درد، متخصصــان از تجوی ــرای کنت ــرد: ب ــان ک وی بی
مســکّن و حتــی اســتفاده از روش هــای کم تهاجمــی یــا تهاجمــی 
اســتفاده می کننــد تــا بیمــاران درد و رنــج کمتــری در اثــر شــیوع 

ــد. بیماری شــان تحمــل کنن
مــرادی بــا بیــان اینکــه تشــخیص بیمــاری از راه نــوع درد حــدود 

ــا اســتفاده  ــزود: ب ــا مطــرح شــده، اف ــه در دنی ــوده ک 10 ســال ب
از امکانــات و تجهیــزات متفــاوت، بیمــاری افــراد از طریــق 
نــوع دردشــان تشــخیص داده می شــود و خوشــبختانه بایــد 
ــا  بگویــم کــه کشــورمان از نظــر تجهیــزات و توانایی هــا همــگام ب
کشــورهای پیشــرفته دنیــا در ایــن حــوزه پیشــرفت های جالــب 

ــی داشــته اســت. توجه
اعصــاب،  نورولیــزه  عصبــی،  بلوک هــای  کــرد:  عنــوان  وی 
کارگــزاری پمپ هــای داخــل نخاعــی، روش هــای رادیوفرکانســی 
و جراحی هــای بســته دیســک و ســتون فقــرات از جملــه 
روش هــای کنتــرل درد در بیمــاران مختلــف محســوب می شــود.

مــرادی یــادآور شــد: تعــداد مقــاالت متخصصــان ایرانــی در حــوزه 
ــد  ــان بای ــتادان و محقق ــل اس ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــم ب درد ک
تــالش بیشــتری بــرای رشــد و ترقــی ایــن حــوزه انجــام دهنــد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:

خطرات سکته قلبی در جوانان بیشتر از افراد مسن است 
فوق تخصص درد:

دردهای جسمی تان را دست کم نگیرید!

روشی برای پیشگیری 
از چین و چروک صورت

دکتــر رضــا حشــمت، نایب رئیــس انجمــن علمــی طــب ســوزنی 
دربــاره طــب ســوزنی گفــت: ایــن طــب، شــاخه ای از طــب چینــی 
اســت کــه قدمــت آن بــه بیــش از ۳000 ســال پیــش بازمی گــردد؛ 
   )WHO( امــا حــدود 40 ســال پیــش ســازمان بهداشــت جهانــی
ــا و  ــی بیماری ه ــی بعض ــان اصل ــوان درم ــه عن ــب را ب ــن ط ای
درمــان کمکــی بعضــی دیگــر از بیماری هــا مــورد شناســایی قــرار 

داد.
ــا بیــان اینکــه ایــن  نایب رئیــس انجمــن علمــی طــب ســوزنی ب
طــب بــرای درمــان دردهــا و التهاب هــای مفاصــل و بیماری هــای 
اســکلتی عضالنی و همچنیــن میگــرن درمــان اصلــی اســت، 
اظهــار کــرد: اگــر درد ناشــی از التهــاب عصــب یــا گرفتگــی عضلــه 
باشــد، درمــان بــا طــب ســوزنی می توانــد درمانــی قطعــی باشــد؛ 
ــی،   ــی، تنفس ــوی، گوارش ــای کلی ــرای بیماری ه ــب ب ــن ط ــا ای ام
ــاب و روان  ــای اعص ــون و بیماری ه ــار خ ــی و فش ــتی، قلب پوس

ــی باشــد. ــان کمک ــد درم می توان

ــب ادراری  ــرای ش ــوزنی ب ــب س ــص ط ــن متخص ــه ای ــه گفت ب
ــده  ــیار کمک کنن ــراب بس ــترس و اضط ــل اس ــه دلی ــودکان ب ک
بــوده و بــه درمــان بی خوابــی نیــز کمــک می کنــد؛  همچنیــن در 
ــت  ــس از دریاف ــد 10 روز پ ــار می توان ــج صــورت، بیم ــاری فل بیم
داروهــای خــود بــه متخصــص طــب ســوزنی مراجعــه کنــد؛ زیــرا 

ــی اســت. ــی اصل ــج صــورت، درمان ــرای فل ــن روش ب ای
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از مــا دربــاره تاثیــر طــب ســنتی بــر 
ــان  ــن و چــروک می پرســیم،  بی آبرســانی پوســت و کاهــش چی
کــرد: بــا ایــن روش آبرســانی و خون رســانی بــه پوســت افزایــش 
یافتــه و بــرای پیشــگیری از ایجــاد چیــن و چــروک در صــورت و 

کاهــش آن موثــر اســت. 
ــا  تاکیــد بــر اینکــه  نایب رئیــس انجمــن علمــی طــب ســوزنی ب
ضــروری اســت بیمــاران پیــش از مزمــن شــدن درد بــه متخصص 
طــب ســوزنی مراجعــه کننــد،  افــزود: بایــد نــگاه متعــادل نســبت 
بــه ایــن طــب بــه نحــوی ایجــاد شــود کــه جامعــه ایــن نــوع طــب 

را بــه عنــوان شــاخه ای از پزشــکی بــه رســمیت بشناســند.
وی همچنیــن دربــاره نحــوه کســب تخصــص در ایــن حــوزه 
توضیــح داد: در تمــام کشــورها دوره آمــوزش طــب ســوزنی وجــود 

ــی  ــاال اســت و تمام ــه ب ــاه ب ــا 6 م ــن دوره ه ــوال ای ــه معم دارد ک
  )WHO(ایــن دوره هــا تحت لیســانس ســازمان بهداشــت جهانــی

ــرار دارد. ق
ــا بیــان اینکــه در ایــران چنیــن  ایــن متخصــص طــب ســوزنی ب
دوره هایــی برگــزار نمی شــود، گفــت: پزشــکان ایرانــی ایــن دوره هــا 
ــد کــه  ــد توجــه کنن ــد و بیمــاران بای را در خــارج از کشــور می بینن
متخصــص حتمــا تابلــوی مربــوط بــه مجــوز ارائــه خدمــات طــب 
ســوزنی را از ســازمان نظــام پزشــکی یــا گواهــی صحــت صــدور 

دوره را از وزارت بهداشــت در دفتــر خــود داشــته باشــد.
وی یــادآور شــد: از ســال ۸۷ کــه انجمــن علمــی طــب ســوزنی را 
تاســیس کردیــم، 4 دوره طــب ســوزنی گــوش برگــزار شــد؛ امــا 
ایــن دوره هــا ســایر روش هــای طــب ســوزنی را دربــر نمی گرفــت.

ــوی  ــوزنی از س ــب س ــات ط ــه خدم ــن تعرف ــه تعیی ــمت ب حش
ســازمان نظــام پزشــکی کشــور اشــاره و خاطرنشــان کــرد: تعرفــه 
ــی  ــوازم مصرف ــه ل ــه ب ــا توج ــص ب ــات متخص ــاعت خدم نیم س
100هــزار تومــان اســت؛ امــا اگــر پزشــک خدماتــی عــالوه بــر طــب 
ســوزنی ارائــه کنــد،  بــه عنــوان مثــال اگــر ماســاژ یــا قلنج درمانــی 

ــه دهــد، هزینــه بیشــتر می شــود. ــا طــب فشــاری را نیــز ارائ ی

کم خونــی یــک بیمــاری بســیار شــایع و بــه 
ــا ســطح  ــز ی ــای قرم ــم گلبول ه ــداد ک ــی تع معن

ــت. ــن اس ــن هموگلوبی پایی
ــد  ــا ۲ درص ــی 1 ت ــه کم خون ــان ب ــزان مبتالی می
از افــراد بزرگســال یــا حتــی بیشــتر از آن در 
کشــورهای توســعه یافته اســت؛ امــا در کشــورهای 
ــی  ــم غذای ــر رژی ــل فق ــه  دلی در حــال توســعه ب

بســیار شــایع تر اســت.
متخصــص داخلــی و فــوق تخصــص خــون و 
آنکولــوژی در این بــاره بــه خبرنــگار مــا می گویــد: 
بــه  دارد؛  آزمایشــگاهی  تعریــف  کم خونــی 
ــک آزمایــش خــون از بیمــار  ــه ی ــن صــورت ک ای
ــم  ــه اس ــری ب ــه در آن پارامت ــود ک ــه می ش گرفت

هموگلوبیــن وجــود دارد؛ اگــر هموگلوبیــن خــون 
ــر از 14  ــان کمت ــر از 1۲ و در آقای ــا کمت در خانم ه
ــد  ــرد خواه ــی در ف ــای کم خون ــه معن ــد، ب باش

ــود. ب
دکتــر فریبــرز مکاریــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
خــون  از  بایــد  بــدن  قســمت های  تمامــی 
ــد و اگــر هموگلوبیــن خــون کــم  اکســیژن بگیرن
باشــد، اکسیژن رســانی بــه قســمت های مختلــف 
ــد:  ــود، می افزای ــام می ش ــختی انج ــه س ــدن ب ب
بعضــی نشــانه ها وجــود دارنــد کــه اگــر بیمــار آن 
نشــانه ها را پیــدا کنــد، بایــد بــه کم خونــی شــک 

ــد. ــه کن ــک مراجع ــه پزش و ب
ــی  ــانه های کم خون ــه نش ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب

می دهــد:  ادامــه  هســتند،  غیراختصاصــی 
سردســته ایــن نشــانه ها ضعــف و بی حالــی 
ــا و  ــایع در خانم ه ــیار ش ــانه بس ــه نش ــت ک اس

می شــود. محســوب  آقایــان 
معتقــد  آنکولــوژی  و  خــون  تخصــص  فــوق 
ــف  ــی ضع ــت کم خون ــایع ترین عل ــه ش ــت ک اس
روحــی،  بلکــه مســائل  نیســت؛  بی حالــی  و 
ــح  ــردن و تفری ــی، ورزش نک ــا، بدخواب اضطراب ه
ــی را در  ــد ضعــف و بی حال ــز می توان نداشــتن نی

ــود آورد. ــه وج ــرد ب ف
وی تصریــح می کنــد: اگــر فــردی بی حالــی 
ــرای  غیرمعمــول در خــود احســاس کــرد، بایــد ب
وجــود احتمــال کم خونــی در بــدن خــود، بــه 

ــد. ــه کن ــک مراجع پزش
ــی  ــه کم خون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــر مکاری دکت
ــد،  ــش می ده ــراد افزای ــری را در اف اضطراب پذی

اظهــار می کنــد: یکــی از دالیــل کم خونــی عــادات 
ــه و  ــود وضعیــت تغذی ــه اســت؛ البتــه بهب ماهیان
ورزش باعــث شــده ســن قاعدگــی در دختــران از 

۹ ســالگی بــه 1۲ تــا 14 ســالگی برســد.
ماهیانــه  عــادات  اگــر  می شــود:  یــادآور  وی 
دختــران بــا حجــم زیــاد خونریــزی همــراه باشــد، 
ــه  ــا چنانچ ــود ت ــه ش ــک مراجع ــه پزش ــد ب بای
ــدن  ــم ش ــال ک ــا در ح ــدن آن ه ــن ب ــره آه ذخی
اســت بــا تجویز هــای پزشــک و درمــان مناســب 

ــود. ــران ش ــون جب ــر خ ذخای
فــوق تخصــص خــون و آنکولــوژی، کم خونــی 
و  آهــن  فقــر  کم خونــی  دســته  دو  بــه  را 
کم خونی هــای غیــر فقــر آهــن تقســیم بندی 
ــی  ــت کم خون ــایع ترین عل ــد: ش ــرده و می گوی ک
فقــر آهــن اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه یــا آهــن از 
بــدن دفــع شــده یــا میــزان آهــن مــورد نیــاز بــدن 

ــت. ــده اس ــرف نش مص
ــر آهــن  ــه فق ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــر مکاری دکت
ــت،  ــخیص نیس ــک تش ــت، ی ــانه اس ــک نش ی
فقــر  دختــران  درصــد   60 می کنــد:  اضافــه 
ــه  ــنی ب ــر س ــد در ه ــن رو بای ــد؛ از ای ــن دارن آه
پزشــک  بــه  و  توجــه  نشــانه های کم خونــی 
مراجعــه شــود تــا درمان هــای الزم صــورت گیــرد.

وی تاکیــد کــرد: مصــرف خودســرانه قــرص آهــن 
ــه  ــی اســت ک ــی اشــتباه بزرگ ــر کم خون ــرای ه ب

ــراد مرتکــب می شــوند. بســیاری از اف
ادامــه  آنکولــوژی  و  خــون  تخصــص  فــوق 
ــر  ــی فق ــا کم خون ــردم ب ــیاری از م ــد: بس می ده
ــایع ترین  ــا ش ــد؛ ام ــی ندارن ــچ عالمت ــن هی آه
نشــانه ها عبارتنــد از: ضعــف، ســردرد، کج خلقــی، 
ــم  ــل ک ــه دلی ــکل در ورزش )ب ــتگی و مش خس

ــریع(. ــب س ــان قل ــس، ضرب آوردن نف

#طب_سنتی
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مصرف خودسرانه قرص آهن ممنوع!

۶۰درصد دختران فقر آهن دارند

تازههایپزشکی
ارتباط الغری 

و یائسگی زودهنگام زنان
ــه  ــگی ب ــوع یائس ــای وق ــه معن ــگام ب ــگی زودهن یائس
شــکل طبیعــی پیــش از ســن 4۵ ســالگی اســت کــه بــا 
ریســک بــاالی بیمــاری قلبی عروقــی و ســایر مشــکالت 
ســالمت نظیــر زوال شــناختی، پوکــی اســتخوان و مــرگ 

زودهنــگام مرتبــط اســت.
نتایــج محققــان دانشــگاه پزشــکی ماساچوســت نشــان 
ــدازه الغــر  می دهــد زنانــی کــه در هــر ســنی بیــش از ان
ــر از  ــی )BMI( کمت ــوده بدن ــی شــاخص ت هســتند، یعن
1۸.۵، در معــرض ریســک بــاالی یائســگی زودهنــگام در 
 BMI مقایســه بــا زنــان الغــر یــا دارای وزن نرمــال، یعنــی

بیــن 1۸.۵ تــا ۲۲.4، هســتند.
ــا ۲۹.۹ در  ــن ۲۵ ت ــا BMI بی ــه وزن ب ــان دارای اضاف زن
مقایســه بــا زنــان بــا وزن عــادی، ۲1 تــا ۳0 درصــد کمتــر 

ــد. ــگام قــرار دارن در معــرض ریســک یائســگی زودهن
همچنیــن زنــان بــا وزن بیــش از حــد پاییــن در ســن 1۸ 
ســالگی کــه BMIشــان کمتــر از 1۷.۵ باشــد، ۵0 درصــد 

بیشــتر در معــرض یائســگی زودهنــگام قــرار دارنــد.
زنــان بــا BMI پایین تــر از 1۸.۵ در ســن ۳۵ ســالگی، ۵۹ 

درصــد بیشــتر در معــرض یائســگی زودهنگام هســتند.
سرپرســت تیــم تحقیــق در این بــاره می گویــد: »یافته هــای 
مــا نشــان می دهــد وزن بیــش از انــدازه پاییــن بــر زمــان 
یائســگی تاثیــر دارد و ایــن مســئله توســط 10 درصــد زنان 

تجربــه می شــود.«

میزان زیاد ویتامین D در کودکی 
و کاهش ریسک دیابت 

ــوزادی و کودکــی میــزان زیــادی  کودکانــی کــه در دوره ن
از ویتامیــن D دریافــت می کننــد، بــه شــکل جالــب 
توجهــی در معــرض ریســک کمتــر ابتــال بــه دیابــت نــوع 

ــتند.  1 هس
دیابــت نــوع 1، یــک بیمــاری مزمــن خودایمنــی اســت 
کــه ابتــال بــه آن ســاالنه ۳ تــا ۵ درصــد در حــال افزایــش 
اســت. ایــن بیمــاری زمانــی بــروز می کنــد کــه سیســتم 
ــولین  ــده انس ــای تولیدکنن ــلول های بت ــدن س ــی ب ایمن

ــد. ــود می کن خــود را در لوزالمعــده ناب
ــگاه  ــق از دانش ــم تحقی ــت تی ــس، سرپرس ــل نوری جی
ــور  ــن D فاکت ــد: »ویتامی ــاره می گوی ــورادو، در این ب کل
حفاظتــی در مقابــل بیمــاری دیابــت نــوع 1 اســت؛ 
چــرا کــه سیســتم ایمنــی و خودایمنــی بــدن را تنظیــم 

می کنــد.«
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق عوامــل محــرک و 
ــک  ــا ریس ــودک ب ــی را در ۸6۷6 ک ــای حفاظت فاکتوره

ــد. ــی کردن ــوع 1 بررس ــت ن ــاال دیاب ب
آن هــا مشــکل خودایمنــی را در ۳۷6 کــودک تشــخیص 
ــن  ــه ای ــال ب ــه مبت ــی ک ــا 1041 کودک ــا را ب داده و آن ه

ــد. ــه کردن ــد، مقایس ــکل نبودن مش
ــه  ــال ب ــاال ابت ــودکان دارای ریســک ژنتیکــی ب ــن ک در بی
دیابــت نــوع 1، کســانی کــه در نــوزادی و کودکــی میــزان 
ویتامیــن D بدنشــان پایین تــر بــود، بیشــتر در معــرض 

ابتــال بــه دیابــت نــوع 1 بودنــد.

تغذیه
 با خواص یک چای معجزه گر 

آشنا شوید
چــای اوالنــگ، چــای ســنتی چینــی اســت کــه از گیــاه 
ــاه  ــن گی ــود. از ای ــه می ش ــیس گرفت ــا سیننس کاملی
بــرای درســت کــردن چــای ســیاه و ســبز نیــز اســتفاده 
می شــود. میــزان اکســیده شــدن چــای اوالنــگ 

ــن چــای ســیاه و ســبز اســت. ــزی بی چی
ــذی و  ــواد مغ ــادی م ــدار زی ــگ حــاوی مق چــای اوالن
ترکیبــات بیواکتیــو از جملــه فلورایــد، آنتی اکســیدان ها 

و فالونوئیدهاســت.
ــای  ــن چ ــیدن ای ــد نوش ــا فوای ــد ب ــه می توانی در ادام

ــوید. ــنا ش آش
1- بهبود عملکرد ذهنی

ــه لطــف کافئیــن موجــود در چــای اوالنــگ عملکــرد  ب
ــرد  ــامل عملک ــود ش ــن بهب ــد. ای ــود می یاب ــن بهب ذه
شــناختی و هوشــیاری می شــود. ایــن مــورد از مزایــای 
ــات نشــان  ــا تحقیق ــن نوشــیدنی اســت؛ ام ــوری ای ف
ــه  ــد ب ــگ می توان ــای اوالن ــدت چ ــرف بلندم داده مص
ــد. ــراد بزرگســال کمــک کن ــدرت ادراک در اف ــود ق بهب

2- تقویت حافظه
نوشــیدن مرتــب چــای اوالنــگ عــالوه بــر بهبــود 
باعــث  عملکــرد ذهنــی می توانــد در طوالنی مــدت 

ــود. ــز بش ــه نی ــود حافظ بهب
کولیــن  اســتیل  فعالیــت  چــون  اوالنــگ  چــای 
اســتراز )آنزیمــی اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن 
ــد،  ــار می کن ــود( را مه ــی می ش ــای عصب انتقال دهنده ه
دارای ایــن خاصیــت اســت. افــرادی کــه دچــار آلزایمــر 
می شــوند بــا کمبــود ایــن انتقال دهنده هــا مواجــه 

شــده اند.
3- حفظ سالمت قلب

ــد از  ــگ می توان ــد چــای اوالن ــات نشــان داده ان تحقیق
ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی و بیمــاری عــروق کرونــر 
پیشــگیری کنــد. حتــی نوشــیدن روزانــه ســه فنجــان از 
ایــن چــای می توانــد تــا 11 درصــد خطــر حمــالت قلبــی 
ــد  ــن می توان ــگ همچنی ــای اوالن ــد. چ ــش ده را کاه

ــاورد. ــد را پاییــن بی ســطح کلســترول های ب
4- پیشگیری از پوسیدگی دندان

و  فلورایــد  حــاوی  اوالنــگ  چــای  فنجــان  یــک 
میــزان  می تواننــد  اســت کــه  آنتی اکســیدان هایی 
ســالمت دندان هــا را بهبــود بخشــند. ایــن چــای 
ــه  ــت ک ــال اس ــات آنتی باکتری ــن دارای ترکیب همچنی
از ایجــاد حفــره روی دنــدان جلوگیــری می کنــد و 
ــدان نیــز  ــای دن ــزاق دهــان را کــه روی مین اســیدیته ب

می دهــد. می گــذارد، کاهــش  منفــی  تاثیــر 
5- بهبود سالمت پوست

مشــکالت پوســتی نظیــر اگزمــا و دراماتیــت می تواننــد 
ــگ  ــای اوالن ــا چ ــند؛ ام ــده باش ــاک و ناراحت کنن دردن

ــام آن هــا شــود.  ــد باعــث التی می توان
ــر  ــد منج ــبز می توان ــای س ــار چ ــگ در کن ــای اوالن چ
ــود.  ــک ش ــت آلرژی ــای درماتی ــش واکنش ه ــه کاه ب
ــه یــک  ــه روزان ــراد پــس از اینکــه یــک هفت برخــی اف
فنجــان از ایــن چــای نوشــیده اند، نتایــج آن را بــر 

ــد. ــاهده کردن ــود مش ــت خ پوس

زیبایی

سفیده تخم مرغ و معجزه زیبایی
تخــم مــرغ، یکــی از پرمصرف تریــن مــواد غذایــی 
در جهــان اســت کــه سرشــار از مــواد مغــذی 
ضــروری و مــواد معدنــی مفیــد اســت. همان طــور 
و  زرده  قســمت  دو  از  تخم مــرغ  می دانیــد  کــه 
ــه  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــده اس ــکیل ش ــفیده تش س
در  تخم مــرغ  مغــذی  مــواد  میــزان  بیشــترین 
ــز  ــفیده آن نی ــا س ــرار دارد، ام ــمت زرده آن ق قس
بــرای مراقبــت از ســالمتی و زیبایــی بســیار مؤثــر 

ــت. اس
 سالمتی و زیبایی کم هزینه

ســفیده تخم مــرغ خــواص قابــض دارد؛، یعنــی 
اینکــه منافــذ بــاز پوســت را کاهــش می دهــد 
و التهــاب و قرمــزی پوســت را از بیــن می بــرد؛ 
بنابرایــن یــک ضدالتهــاب قــوی محســوب می شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل در حــوزه زیبایــی هــزاران اســتفاده 

از ســفیده تخم مــرغ می شــود. 
 الیه بردار

ســفیده تخم مــرغ خواصــی دارد کــه بــه الیه بــرداری 
ــرف  ــه برط ــاده ب ــن م ــد. ای ــک می کن ــت کم پوس
کــردن کثیفــی پوســت کمــک کــرده و ســلول های 

ــد. ــاک می کن مــرده را از ســطح پوســت پ
 کاهش سیاهی دور چشم

دارد  ضدالتهابــی  خاصیــت  تخم مــرغ  ســفیده 
ــک  ــم کم ــودی دور چش ــیاهی و گ ــود س ــه بهب و ب
می کنــد. ســفیده تخم مــرغ بــه برطــرف کــردن 
ســیاهی و کــدری حاصــل از خســتگی، اســترس و 
ــن کار  ــرای ای ــد. ب ــادی می کن ــی کمــک زی بی خواب
کافــی اســت کــه بــا یــک گلولــه پنبــه تمیــز ســفیده 
تخم مــرغ را بــه طــور مســتقیم روی ناحیــه مدنظــر 
ــد و ســپس  ــه بمان ــد ۲0 دقیق ــد؛ اجــازه دهی بمالی
ــر  ــن کار را ه ــد. ای ــو دهی ــرم شست وش ــا آب ول ب

ــد. ــرا کنی ــه تک ــت کم دو مرتب ــه دس هفت
 کاهش منافذ باز پوست

یکــی از بهتریــن کارایی هــای ســفیده تخم مــرغ 
ــت.  ــت اس ــذ پوس ــردن مناف ــک ک ــش و کوچ کاه
ایــن مــاده غذایــی حــاوی پروتئین هــای باکیفیــت 
اســت و بــه کاهــش افتادگــی پوســت کمــک 
ماننــد  تخم مــرغ  ســفیده  درواقــع  می کنــد. 
ــک  ــذ کم ــش مناف ــه کاه ــرده و ب ــل ک ــک عم تونی
می کنــد. درنتیجــه پوســت یکدســت و شــفاف بــه 

نظــر می رســد.
 رطوبت بخشی به پوست

ــی  ــوع آلودگ ــر ن ــع ه ــرای رف ــرغ ب ــفیده تخم م س
پوســت کمــک کــرده و پوســت را تغذیــه و مرطــوب 
می کنــد. از آنجایــی کــه ســفیده تخم مــرغ حــاوی 
پروتئیــن اســت، یــک مرطوب کننــده طبیعــی و 
ــود و  ــوب می ش ــت محس ــرای پوس ــاده ب فوق الع

ــرد.  ــن می ب ــکی آن را از بی خش
اگــر ســفیده تخم مــرغ را بــا عســل و روغــن 
ــار از  ــک سرش ــک ماس ــد، ی ــوط کنی ــون مخل زیت
مــواد مغــذی و رطوبت رســانی قــوی خواهیــد 

داشــت.
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ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س رئی
ــای  ــا کیمی ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس
ــاس  ــر اس ــازمان ب ــن س ــت: ای ــن گف وط
هــم  قبــل  در ســال های  اقداماتــی کــه 
بــرای  زیــادی  تالش هــای  داد،  انجــام 
پیراپزشــک  و  پزشــک  نیروهــای  اعــزام 
ــام  ــرزی انج ــق م ــراق و مناط ــور ع ــه کش ب
ــز  ــال نی ــور امس ــن منظ ــه همی ــد؛ ب می ده
ــی مراســم  ــرای پوشــش بهداشــتی درمان ب
ــای  ــر از نیروه ــن، ۳۳0 نف ــاده روی اربعی پی
بســیجی پزشــک و پیراپزشــک را اعــزام 

ــم. کردی
وی ادامــه داد: نیروهــای اعزامــی در قالــب 
ــال، ۲۳  ۲۵ نفــر مخصــوص موکب هــای کرب
ــر  ــی، ۳0 نف ــهید حجج ــب ش ــر در موک نف
ــر  ــهر، 1۳0 نف ــون خمینی ش ــی از کان اعزام
ــگاه  ــیج دانش ــون بس ــوی کان ــی از س اعزام

در  افــراد هــم  علــوم پزشــکی و ســایر 
خواهنــد  چینــش  متفــات  موکب هــای 

شــد.
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س رئی
اســتان اصفهــان گفــت: ۵ دندانپزشــک، 40 
ــی  ــب توجه ــداد جال ــی و تع پزشــک عموم
نیروهــای پیراپزشــک خدمت رســان زائــران 
اربعیــن حســینی در کشــور عــراق هســتند.

 آماده باش 21 تیم اضطراری
 ۲1 آماده بــاش  از  مســئول  مقــام  ایــن 
ــرد:  ــح ک ــر داد و تصری ــراری خب ــم اضط تی
ایــن تیم هــا در آماده بــاش هســتند تــا 
ــاز پشــتیبانی الزم را در حــوزه  در صــورت نی
ــد. ــام دهن ــتی درمانی انج ــات بهداش خدم

رئیــس بســیج جامعــه پزشــکی در تشــریح 
ــن  ــت: ای ــراری گف ــای اضط ــت تیم ه وضعی
دیده انــد  را  الزم  آموزش هــای  تیم هــا 
ــم  ــن مراس ــد همی ــاز مانن ــگام نی ــا در هن ت
ــه وجــود  ــا حتــی در صــورت ب ــاده روی ی پی

آمــدن بالیــای طبیعــی وارد میــدان شــوند.
یکصــد  حــدود  تصریــح کــرد:  حجتــی 
ــه  ــی ب ــوردی و تک ــورت م ــه ص ــم ب ــر ه نف
ســازمان مراجعــه کردنــد و بــرای اعــزام 
ــیج  ــای بس ــایر کانون ه ــدند و س ــاده ش آم
ــتان ها  ــتقر در شهرس ــکی مس ــه پزش جامع
هــم بنــا بــه اســتعداد نیرویــی خــود نیــرو 
اعــزام کردنــد تــا در موکب هــای مربــوط بــه 

آن شهرســتان ها ارائــه خدمــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه دو برابــر شــدن آمــار 
اســتان  بســیج  از  اعزامــی  نیروهــای 
در  تســهیل  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان 
ازدحــام جمعیــت،  هنــگام  امدادرســانی 
محــدوده  از  خــارج  موکب هــا  بعضــی 
ــتند. ــاش هس ــت آماده ب ــاده روی در حال پی

 توصیه های پزشکی
به زائران اربعین

ــتان  ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــس بس رئی
اصفهــان در تشــریح توصیه هایــی بــه افــراد 
شــرکت کننده در راهپیمایــی هــم گفــت: 
ــد،  ــاص دارن ــای خ ــه بیماری ه ــرادی ک اف
ــن  ــج خــود ای ــا نظــر پزشــک معال حتمــا ب
ــای الزم را  ــد و داروه ــاب کنن ــفر را انتخ س
ــای  ــن توصیه ه ــد و همچنی ــود ببرن ــا خ ب

ــد. ــوش نکنن ــود را فرام ــک خ پزش

ــه  ــی ب ــای داروی ــا توصیه ه ــاط ب وی در ارتب
ــی  ــه تمام ــرد: ب ــار ک ــن اظه ــافران اربعی مس
زائــران پیــاده اربعیــن توصیــه می شــود 
قرص هــای  شــامل  کوچــک  جعبــه ای 
مســکّن مثــل اســتامینوفن و ســرماخوردگی، 
آنتی هیستامین،شــربت های ســرماخوردگی 
کــودک، چســب زخــم و بانــداژ، مقــدار کمــی 
ــند. ــته باش ــود داش ــراه خ ــن و ... هم بتادی

داشــتن  همــراه  کــرد:  تاکیــد  حجتــی 
بــرای  پزشــک  تجویزشــده  داروهــای 
ــت،  ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــژه اف ــاران به وی بیم
ــن  ــای مزم ــر بیماری ه ــون و دیگ ــار خ فش

ضــروری اســت.

ــتان  ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــس بس رئی
اصفهــان در ادامــه ابــراز داشــت: تزریــق 
زائــران  همــه  بــرای  آنفلوآنــزا  واکســن 
ــراد  ــودکان و اف ــالمند، ک ــراد س ــژه اف به وی
جهــت  ضعیــف  ایمنــی  سیســتم  دارای 
توصیــه  بیماری هــا  بــروز  از  پیشــگیری 
ــتفاده از  ــم اس ــر آن ه ــالوه ب ــود و ع می ش
ــوختگی  ــد س ــاب و ض ــد آفت ــای ض کرم ه
ــت؛  ــروری اس ــاب ض ــدید آفت ــور ش ــر ن زی
شــرایط  دلیــل  بــه  افــراد  اســت  بهتــر 
ــک روز  ــت کم ی ــا دس ــر روز ی ــتی ه بهداش

در میــان حمــام کننــد.
ــرای  ــران ب ــادآور شــد: بهتــر اســت زائ وی ی
جلوگیــری از انتقــال بیماری هــا، استنشــاق 
هــوای گــرم و پیشــگیری از ورود ریزگردهــا 
ــتفاده  ــک اس ــی از ماس ــای تنفس ــه راه ه ب
کنند.حجتــی خاطرنشــان کــرد: حتمــا از 
آب هــای معدنــی اســتفاده و از نوشــیدن 
مایعــات در لیوان هــای چندبــار مصــرف 
جامعــه  بســیج  کنند.رئیــس  اجتنــاب 
پزشــکی توصیــه کــرد: بیمــاران دیابتــی 
ــند و  ــود باش ــای خ ــم پ ــب زخ ــم مواظ ه
ــد  ــام دهن ــا را انج ــاژ پ ــو و ماس شست وش
ــل  ــه حداق ــود را ب ــاده روی خ ــزان پی و می

ــانند. برس

ــره  ــت وپنجمین کنگ ــی بیس ــر علم ــی، دبی ــهراب کیهان س
جراحــان ارتوپــدی، بــه اجــرای طــرح تحول ســالمت اشــاره 
کــرد و گفــت: معتقــد هســتم کــه بــا وجــود محدودیت هــا 
ــی در  ــده؛ ول ــل ش ــور حاص ــی در کش ــای خوب موفقیت ه
ارتبــاط بــا تجهیــزات و تولیــدات داخلــی در حــوزه پزشــکی 
بایــد قوی تــر عمــل کنیــم و صرفــا نمی تــوان مصرف کننــده 

محصــوالت خارجــی بــود.
کیهانــی دربــاره اینکــه تجهیــزات پزشــکی در حــوزه ارتوپــدی 
چــه وضعیتــی در حــال حاضــر دارد، گفــت: همــه چیــز در 
ــدارد؛ البتــه  ــه وســیله بســتگی ن ــا ب جراحــی ارتوپــدی تنه
ــه همــراه داشــت، ولــی  اجــرای طــرح تحــول اشــکاالتی ب
ــه  ــض را برداشــت و هزین ــار روی دوش مری ــه هرحــال ب ب

جراحــی زانــو را بــه شــدت کاهــش داد.

ایــن فلوشــیپ جراحــی زانــو گفــت: مشــکالت طــرح تحول 
ــراد  ــط اف ــردازش آن توس ــود و پ ــل ش ــی ح ــد منطق بای

ــرد. حــاذق صــورت گی
ــود  ــبب ش ــد س ــکالتی می توان ــه مش ــه چ ــاره اینک وی درب
کــه فــرد نیازمنــد جراحــی زانــو شــود، گفــت: ترومــا، 
ــراد  ــی اف ــی و در برخ ــاط صلیب ــی رب ــتگی ها، پارگ شکس
ــو  ــی زان ــه جراح ــر ب ــد منج ــاال، می توان ــن ب ــروز در س آرت

ــود. ش
کیهانــی گفــت: از نشــانه های آرتــروز درد و محدودیــت 
ــداد  ــواب ن ــا دارو ج ــن مشــکل ب ــر ای ــت اســت و اگ حرک
نیــاز بــه جراحــی داریــم؛ همچنیــن ایــن بیمــاری بیشــتر 
ــاالی 60 ســال را درگیــر می کنــد و در ســن پاییــن   افــراد ب

ــود. ــه آن ش ــر ب ــد منج ــتگی ها می توان شکس

علــی ربانــی، رئیــس بیســت  ونهمین همایــش بین المللــی 
ایــن کنگــره  در  بحث هایــی کــه  از  یکــی  ســالمت، گفــت: 
ــدی  ــالالت رش ــث اخت ــه از حی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش مط
کــودکان آمــار خاصــی نداریــم و بایــد بــرای تدویــن برنامه هــا و 
ــیم. ــته باش ــی داش ــار دقیق ــا آم ــالمت آن ه ــای س ضرورت ه

وی مطــرح کــرد: نــگاه ملــک زاده بــه عنــوان معاونــت تحقیقــات 
فنــاوری وزارت بهداشــت ایــن اســت کــه درخصــوص شــبکه های 
ــن  ــه در ای ــم ک ــی در کشــور داری بهداشــتی زیرســاخت های خوب
ــج ســال  ــر پن ــودکان زی ــه ک ــز در زمین عرصــه وزارت بهداشــت نی
ــودکان و  ــدی ک ــات رش ــا موضوع ــر دارد؛ ام ــی را در نظ برنامه های

اختــالالت رشــدی نیازمنــد کار بیشــتری اســت.
ــودکان  ــالمت ک ــی س ــش بین الملل ــت  ونهمین همای ــس بیس رئی
ــک و  ــای متابولی ــری بیماری ه ــرورت غربالگ ــر ض ــد ب ــا تأکی ب

ــم کاری  ــاری ک ــا ۲ بیم ــرد:  تنه ــار ک ــری اظه ــترش غربالگ گس
تیروئیــد و PKU غربالگــری شــده اســت؛ امــا قــرار شــده 
بیمــاری CF،CAH و بیماری هــای متابولیــک ارثــی نیــز در 
ــودکان  ــالمت  ک ــاهد س ــا ش ــرد ت ــرار گی ــری ق ــه غربالگ چرخ

ــیم. ــه باش جامع
ربانــی افــزود: حــوزه اطفــال در کشــور با حمایــت وزارت بهداشــت 
زیرســاخت های خوبــی دارد و در بحــث آمــوزش و پژوهــش حوزه 
اطفــال رونــد رو بــه  رشــدی داریــم و امیدواریــم بــا حمایت هــای 
مالــی متولیــان ســالمت کشــور بتوانیــم شــاهد اســتقالل مراکــز 

ارائــه خدمــات ســالمت کــودکان باشــیم.
ــی  ــن بخش ــارکت بی ــد مش ــودکان نیازمن ــالمت ک ــت: س وی گف
اســت و امیدواریــم بــا ورود غربالگــری بیماری هــای متابولیــک 
و حمایــت بیمه گــران شــاهد ســالمت کــودکان جامعــه باشــیم.

،،
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی 
گفت: برای پوشش بهداشتی درمانی 
مراســم پیــاده روی اربعین، 330 نفــر از 
نیروهای بسیجی پزشک و پیراپزشک 
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چــرا نمــاز؟ زیــرا »اال بذکــر هللا تطمئــن القلــوب«؛ »دل 
آرام گیــرد بــه یــاد خــدا.« 

نمــاز، همــان گمشــده امــروز جامعــه بشــرى اســت. این 
همــه اضطــراب، دلهــره، تشــویش و ســرگردانى، جنــگ 
و درگیــرى و...، همــه و همــه بــه دلیــل ایــن اســت کــه 
ــاز  ــا نم ــا ب ــه و ت ــه آرامــش را نیافت بشــر راه رســیدن ب
ــاز متوســل  ــه نم ــا انســان ها ب ــرار نشــود، ت آشــتى برق
ــتنى  ــاب و دوست داش ــایند، ن ــم خوش ــا طع ــوند، ت نش
ــت  ــش دس ــه آرام ــند، ب ــاز را نچش ــش نم و آرامش بخ

نخواهنــد یافــت.
 نمــاز، همــان گمشــده انســان امــروز اســت. ایــن 
ــاز  ــان نم ــه فرزندش ــه ب ــت ک ــادر اس ــدر و م ــف پ تکلی
بیاموزنــد و او را امــر بــه نمــاز کننــد؛ امــا نــه اینکــه بــا 
ترشــرویى و داد و بیــداد و تحقیــر و... فرزنــد را بــه 
ــایند و  ــودک خوش ــراى ک ــد ب ــاز بای ــد. نم ــاز وادارن نم

باشــد. آرام بخــش  و  دوست داشــتنى 
مبــادا هنگامــى کــه بچــه اى سســتى و تنبلــى یــا 
بى تفاوتــى از خــود نشــان مى دهــد، او را مــورد تحقیــر 
ــت  ــد عل ــه بای ــم؛ بلک ــرار دهی ــرزنش ق ــت و س و مالم
ایــن سســتى را یافــت؛ آیــا مــا در ایــن رابطــه بــد عمــل 
ــا او را در  ــم ی ــى کرده ای ــه او بى توجه ــا ب ــم؟ آی کرده ای
ــا  ــم؟ ی ــرار نداده ای ــورد لطــف ق ــاز جماعــت م صــف نم

. ...
شــاید هــم در دوره اى از رشــد قــرار دارد کــه سســتى و 
ــال  ــن ســن اســت؛ مث ــت ای ــى مقتضــاى طبیع بى حال
ــدن  ــرون آم ــى در بی ــتى و تنبل ــى سس در دوران نوجوان
از رختخــواب، امــری کامــال طبیعــى اســت و از طرفــى 
ــد  ــنى بای ــن دوره س ــت. در ای ــر نیس ــد فرمان پذی فرزن
بــه جــاى امــر از طــرق ســؤال، اســتدالل و... وارد شــد.

ــم  ــح نوجوان ــم صب ــى مى خواه ــت وقت ــى مى  گف بزرگ
ــى روم  ــم، آرام آرام م ــدار کن ــواب بی ــاز از خ ــراى نم را ب
ــار  ــا چیــزى را کــه روى اوســت کن ــو ی ــا پت و ملحفــه ی
ــاز کنــد؛ آن موقــع ســالم  ــا چشــمانش را ب مى کشــم ت
ــاز  ــى نم ــان! مى خواه ــدر ج ــم: پ ــم و مى پرس مى کن

ــى؟ بخوان
او مى گویــد: بلــه، مى خواهــم. بعــد مى گویــم: دســتت 
را بــده. دســت او را مى گیــرم و او را کمــک مى کنــم تــا 
ــه دســت هاى او  ــد. نرمــش ب از رختخــواب بیــرون بیای
مى دهــم و مى گویــم: التمــاس دعــا. پــس بلنــد شــو، 

نمــاز بخــوان.
دســتورى برخــورد کــردن اینجــا نتیجه بخــش نیســت. 
البتــه بایــد کــودک را از دوران خردســالى بــا نمــاز آشــنا 
وا  ــرُّ ــد: »ُم ــرد. پیامبر)ص(فرمودن ــب ک ــه آن ترغی و ب
ــدان خــود  ــبعا«؛ »فرزن ــوا َس ــوِة اِذا َبلُغ ل صبیانکــْم بالصَّ

را از هفــت ســالگى، امــر بــه نمــاز کنیــد.« 

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان مطرح کرد:

خدمت رسانیِ بسیجیان حوزه سالمت
اعزام  33۰نفر از کادر درمانی بسیجی برای خدمت رسانی در پیاده روی اربعین
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ناکامی مؤسسات قرآنی در تأمین 

تکنولوژی  و ابزارهای کمک آموزشی
محمدرضــا ملکی هــا، مدیــر مؤسســه بقیــه هللا اظهــار کــرد: 
ــاد  ــان زی ــان و جوان ــذب نوجوان ــی در ج ــات قرآن مؤسس
موفــق نبوده انــد و بیشــتر موفقیــت آن هــا در زمینــه جــذب 

کــودکان بــوده اســت.
وی افــزود: دلیــل عمــده عــدم موفقیــت مؤسســات 
ــه  ــت ک ــن اس ــان، ای ــان و جوان ــذب نوجوان ــی در ج قرآن
ــن  ــار ای ــه در اختی ــی ک ــی و امکانات ــاخت های مال زیرس
مؤسســات قــرار دارد، جــذاب و پاســخگو نیســت و از طرف 
ــای  ــان مجموعه ه ــه می ــی ک ــه رقابت ــه ب ــا توج ــر، ب دیگ
ــری  ــی نقــش کمت فرهنگــی وجــود دارد، مؤسســات قرآن

ــد.  ــا  کنن ــد ایف ــراد می توانن ــذب اف در ج
ملکی هــا ادامــه داد: از آن جــا کــه مؤسســات قرآنــی 
خــارج از فضــای مســجد فعالیــت کــرده و درگیــر مســائلی 
چــون فراهــم کــردن مــکان و تأمیــن هزینه هــای پرســنلی 
هســتند، در مقایســه بــا پایگاه هــای بســیج و کانون هــای 
فرهنگی هنــری مســاجد، قــدرت کمتــری در جــذب افــراد 

دارنــد.
ــود  ــل کمب ــه دلی ــی ب ــات قرآن ــرد: مؤسس ــه ک وی اضاف
ــی، قــدرت تأمیــن تکنولوژی هــا و ابزارهــای  ــات مال امکان
ــه  ــا ب ــن ابزاره ــری از ای ــد، بهره گی ــی را ندارن کمک آموزش
ــل  ــز مای ــا نی ــاز دارد. خانواده ه ــادی نی ــی زی ــع مال مناب
ــه  ــرآن هزین ــری ق ــوزش و فراگی ــرای آم ــه ب ــتند ک نیس
ــد. در نتیجــه بســیاری از دوره هــای  ــادی پرداخــت کنن زی
ــری  ــه یک س ــد و ب ــرا درنمی آی ــه اج ــه مرحل ــی ب آموزش
فعالیت هــای روزمــره بســنده می شــود. البتــه مؤسســاتی 
نیــز هســتند کــه حرفــه ای فعالیــت می کننــد، ولــی تعــداد 

آن هــا محــدود اســت.
مدیــر مؤسســه بقیــه هللا مهــر بــا بیــان اینکــه روش هــای 
ــد،  ــر باش ــرآن مؤث ــوزش ق ــد در آم ــز می توان ــنتی نی س
تصریــح کــرد: اگــر بتوانیــم روش هــای ســنتی را در 
ــا  ــم، پاســخگوی نیازه ــی گســترش دهی مؤسســات قرآن
خواهــد بــود؛ ولــی بایــد گفــت روش هــای ســنتی بیشــتر 
در مســاجد و تکایــا اســتفاده می شــود و مؤسســات 
ــای  ــر از روش ه ــتفاده مؤث ــوان اس ــر ت ــی کمت ــی حت قرآن
ــد  ــار ندارن ــکان مناســبی در اختی ــون م ــد، چ ســنتی دارن
و در مجمــوع نمی تــوان نمــره باالیــی بــرای عملکــرد 

ــد. ــل ش ــی قائ ــات قرآن مؤسس

 آیت هللا جنتی به دیدار 
خانواده شهید حججی رفت

آیــت هللا جنتــی رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری دیــروز 
ــواده شــهید  ــدار خان ــه دی ــاد ب ــا حضــور در شــهر نجف آب ب

حججــی رفــت.
صبــح دیــروز آیــت هللا جنتــی، رئیــس مجلــس خبــرگان 
رهبــری بــا حضــور در شــهر نجف آبــاد بــه دیــدار خانــواده 

شــهید حججــی رفــت.
ــرم 18  ــع ح ــهدای مداف ــی از ش ــن حجج ــهید محس ش
ــت های  ــا تروریس ــجاعانه ب ــرد ش ــال در نب ــاه امس مرداد م
داعــش بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد و بــه فرمــوده 
ــم  ــل چش ــدا در مقاب ــت خ ــری حج ــم رهب ــام معظ مق

همــگان شــد.
تشــییع باشــکوه و کم نظیــر شــهید حججــی در شــهرهای 
ــن  ــزار شــد و ای ــاد برگ ــان و نجف آب ــران، مشــهد، اصفه ته
ــاد  ــهر نجف آب ــهدای ش ــتان ش ــدار در گلس ــهید والیت م ش

آرام گرفــت.

زهد عیاران؛ زهد طراران
و  چشــم ها  در  آن  نشســتن  طلــب  و  آشــکار  زهــد 
چرخشــش بــر زبان هــا؛ زهــد طــراران اســت و عیــار زهــد 
ــاران و  ــه زهــدی، زهــد عی ــن گون ــان داشــتن و ای ــه پنه ب

ــار! ــد عی ــدی، زاه ــن زاه چنی
 در حکمــت شــماره ۲8 نهج البالغــه آمــده اســت: »افضــل 
الزهــد، اخفــاء الزهــد؛ برتريــن پارســايى، نهفتــن پارســايى 

است.«
زهــد: در لغــت تــرک میــل بــه چیزیســت، بی رغبتــی بــه 
ــی و نگاهداشــتن خــود از حــالل اســت و  ــا؛ ناخواهان دنی
ــاده را روی  ــت و زه ــه آن تقواس ــارم ک ــکاب مح ــه از ارت ن
حقیــر  به واســطه  شــمرده اند  چیــزی  از  گردانیــدن 

ــز. ــمردن آن چی ش
ــد، آزادی و  ــه  زه ــد آنک ــر می آی ــف ب ــن تعاری ــه از ای آنچ
رهایــی از دنیاســت و اجتنــاب از دل در گــرو آن داشــتن؛ 
ایــن کــه دنیــا را از دلــت بکنــی و از آن آزاد شــوی؛ امــا در 
ــا نیســت، رهــا شــدِن انســان  ــوِم رهــا کــردن دنی آن مفه

اســت!
 تــو می توانــی دنیــا را در دســتانت بگیــری؛ امــا از قلبــت 
بکنــی و یــا بــر عکــس دســتانت از دنیــا خالــی باشــد، امــا 

قلبــت اســیر آن! 
»دنیــا را بایــد بــا دســتانت بگیــری و نــه بــا قلبــت« ؛ و این 
همــان معنــای »زهــِد اخــذ« اســت؛ زهــِد گرفتــن و آوردن، 
ــه رهــا کــردن  ــاد کــردن و جهــت دادن و ن برداشــتن و زی
کــه رهــا شــدن. »خــذوا مــن ممرکــم لمقرکــم« )از خطبــه 

۲۰۳ نهــج البالغــه(
امــا پیش شــرط ایــن آزادی و رهــا شــدن، معرفــت اســت. 
ــه  ــا و ن ــارت( دنی ــودن و کوچکی)حق ــم ب ــه ک ــت ب معرف
ــد آن را  ــت. بای ــم اس ــت، ک ــد نیس ــا ب ــودن آن؛ دنی ــد ب ب

ــرد. ــاد ک ــا آن، خــود را زی برداشــت و کاشــت و ب
زهد اندر کاشتن کوشیدن است                            

معرفت آن کشت را روییدن است
ــُق   ــمَ  اْلَخالِ ــی گفــت: »َعُظ و راهــش همــان کــه امــام عل
ــدن  ــم « دی ــي َأْعُيِنِه ــُه ِف ــا ُدوَن ــَر َم ــِهْم َفَصُغ ــي َأْنُفِس ِف
ــات؛  ــه مخلوق ــا و ن ــا و پدیده ه ــق نعمت ه ــت خال عظم
وقتــی نــگاه از دریچــه خلــق و خالــق بــه مخلوقــات 
بیفتــد عظمــت و زیبایــی و شــکوه مخلــوق تــو را بــه دیــدار 
صاحب خانــه می بــرد و نــه آنکــه درخویــش گرفتــارت 
کنــد و همیــن رمــز آزادی از پدیده هــا و دیده هاســت؛ 
ــم او:  ــول ه ــه ق ــاند و ب ــی می رس ــه رهای ــه ب ــی ک معرفت
»اال و ان الزهــد فــى آيــة مــن كتــاب هللا عــز و جــل لكيــال 
تأســوا علــى مــا فاتكــم و ال تفرحــوا بمــا آتاكــم« )كافــى، 

ج ۲، ص 1۲8(.
ــو  ــد ت ــا هــم بای و اگــر زهــد رهاییســت، از جلوه هــای دنی
ــن  ــروج کننده تری ــر خ ــن و دی ــد و بزرگتری ــده باش را رهان
وابســتگی های دنیــا، زنــدان خلــق اســت و در چشــم 
آن هــا نشســتن و بــر زبان هاشــان چرخیــدن! و چــه 
بســیارند در ایــن زنــدان، گرفتــاران. زهــد آشــکار و طلــب 
نشســتن آن در چشــم ها و چرخشــش بــر زبان هــا؛ زهــد 
طــراران اســت و عیــار زهــد بــه پنهــان داشــتن و ایــن گونــه 

زهــدی، زهــد عیــاران و چنیــن زاهــدی، زاهــد عیــار!

گردشگری
ضرورت کاوش نجات بخشی 

بنای نیایشگاهی  تدفینی 
در خراسان شمالی

محوطــه اِســمی در دل خود بنایی نیایشــگاهی  تدفینی 
ــه  را جــای داده اســت کــه ضــرورت دارد پیــش از ب

زیــر آب رفتــن مــورد کاوش قــرار گیــرد.
در خراســان شــمالی نــوروز رجبــی سرپرســت هیئت 
کاوش دیــروز شــنبه 6 آبــان 96 بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــان  ــتان خراس ــمال اس ــر در ش ــد چندی ــت: س گف
َجرگاَلن)َچندیــر(  رودخانــه  روی  بــر  و  شــمالی 
ــطحی  ــای س ــادی از آب ه ــم زی ــاالنه حج ــه س ک
ــور  ــای کش ــارج از مرزه ــا خ ــود ب ــا خ ــه را ب منطق
ــه ای  ــرکت آب منطق ــیله ش ــد، به وس ــل می کن منتق

ــت. ــاخت اس ــال س ــان در ح خراس
او افــزود: به ســبب خــروج حجــم زیــادی از آب هــا 
و ســیالب ها از درون کشــور و ضــرورت بهــره بــردن 
ــگاه  ــه ای، پژوهش ــکاری آب منطق ــا هم ــا، ب از آن ه
پژوهشــکده  و  و گردشــگری  فرهنگــی  میــراث 
باستان شناســی برنامــه مطالعــات باستان شناســی 

در ایــن منطقــه مــورد توجــه قــرار گرفــت.
پــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  باستان شــناس  ایــن 
شــد،  مشــخص  باستان شناســی  بررســی های 
بیــش از هشــت اثــر تاریخــی و باســتانی در حوضچــه 
ایــن ســد بــه زیــر آب خواهــد رفــت، تصریــح 
کــرد: پژوهشــگاه میــراث  فرهنگــی و گردشــگری 
اســت  مصمــم  باستان شناســی  پژوهشــکده  و 
را  مهــم  محوطه هــای  ایــن  از  برخــی  در  کاوش 
 بــرای نجات بخشــی از آثــار تاریخــی بــه اجــرا

بگذارد.
ــه و  ــم محوط ــار مه ــن آث ــی از ای ــه داد: یک او ادام
ــی  ــش جنوب ــه در بخ ــت ک ــمی اس ــتان اِس گورس
ــه  ــه ســمت چــپ رودخان ــر کران حوضچــه ســد و ب
َجــرگالن قــرار دارد، از ایــن رو بــا مجــوز پژوهشــکده 
ایــن  باستان شناســی فصــل نخســت کاوش در 

ــد. ــاز ش ــه آغ محوط
ــت:  ــا گف ــن بن ــای ای ــف ویژگی ه ــی در توصی رجب
ایــن بنــا کــه به شــکل ســردابه ای در دل خــاک 
پــالن  دارای  دارد،  جــای  متــر  دو  ژرفــای  بــه 
ــه و  ــح الش ــا مصال ــه ب ــت ضلعی و در دو طبق هش

تخته ســنگ ســاخته شــده اســت.
ــدی  ــه گنب ــر طبق ــر روی ه ــرد: ب ــان ک او خاطرنش
آجــری وجــود داشــته اســت کــه گنبــد طبقــه 
ــه  ــد طبق ــه و از گنب ــن رفت ــی از بی ــه  کل ــت ب نخس
ــه ها  ــی در گوش ــای اندک ــا بخش ه ــز تنه ــن نی پایی

ــت. ــده اس ــی مان باق
ــه در  ــان اینک ــا بی ــت کاوش ب ــن هیئ سرپرســت ای
ــرقی و  ــتای ش ــک ورودی در راس ــن ی ــه پایی طبق
در طبقــه دوم آن چهــار ورودی دیــده می شــود، 
ــون  ــون و بخش هــای گوناگ ــرد: در پیرام ــح ک تصری
بنــا، قاچاقچیــان بــا انجــام کندوکاوهــا، آســیب های 

ــد. ــه وارد کرده ان ــه محوط ــادی ب زی

تکیه حضرت ابوالفضل)ع( 
15 سال پيش احداث شده است

ــی،  ــراث  فرهنگ ــی اداره كل مي ــط عموم ــر رواب مدي
صنايــع  دســتی و گردشــگری كرمــان، گفــت: تكيــه 
ــان  ــر كرم ــب قلعه دخت حضــرت ابوالفضــل)ع( جن
حــدود 15 ســال پيــش احــداث شــده و به تازگــی 
ــه و  ــه عرص ــیبی ب ــا آس ــاز ی ــه ساخت وس هیچ گون
حریــم ایــن قلعــه تاریخــی صــورت نگرفتــه اســت.

روابــط  عمومــی  مدیــر  افضلــی  محمدمهــدی   
اداره کل میــراث  فرهنگــی ایــن اســتان دیــروز 
ــی  ــار برخ ــه انتش ــاره ب ــا اش ــان 96 ب ــنبه 6 آب ش
تكیــه  توســعه  مــورد  در  رســانه ها  در  اخبــار 
قلعه دختــر  حریــم  در  ابوالفضــل)ع(  حضــرت 
ایــن  دیواره هــای  از  بخشــی  آســیب دیدگی  و 
هیچ گونــه  به تازگــی  گفــت:  تاریخــی   قلعــه 
ساخت وســازی در راســتای توســعه ایــن تكیــه 
انجــام نشــده و فقــط در دهــه نخســت مــاه 
محــرم اقــدام بــه كاشــت تعــدادی تنــه خشــکیده 
المان هــای  و  پرچــم  نصــب  و  خرمــا  درخــت 
ــاله  ــق روال هر س ــه طب ــده ك ــام ش ــن ای ــژه ای وی
 پــس از مــاه محــرم و صفــر برچیــده خواهنــد

 شد.
او بــا بیــان اینكــه ایــن اقدامــات هرســاله در ایــام 
ــه انجــام می شــود،  ــر در اطــراف تكی محــرم و صف
ــی  ــه گزارش ــه هیچ گون ــن لحظ ــا ای ــرد: ت ــار ك اظه
مبنــی بــر توســعه فیزیكــی تكیــه مذكور و گســترش 
فضــای ســازه ای آن توســط یــگان حفاظــت میــراث 
ــت و  ــده اس ــالم نش ــان اع ــتان کرم ــی اس  فرهنگ
ــر  ــه دخت ــم قلع ــی در اطــراف حری ــه فعالیت هرگون
یــا ســایر بناهــا و محوطه هــای تاریخــی اســتان بــه 

ــود. ــد  می ش ــبانه روزی رص ــورت ش ص
افضلــی بــا اشــاره بــه اینكــه در حــال حاضــر 
و  دختــر  قــالع  باستان شناســی  كاوش هــای 
اردشــیر در حــال انجــام اســت، تصریــح كــرد: 
ــارات  ــان ایــن كاوش هــا و تأمیــن اعتب پــس از پای
 مورد نیــاز كار مرمــت ایــن قلعــه تاریخــی آغــاز

 می شود.
ــی در  ــوز خانه هــا و مكان های ــان اینكــه هن ــا بی او ب
حریــم قلعــه دختــر وجــود دارنــد، افــزود: همزمــان 
ــا همــكاری ســایر  ــر ب ــه دخت ــاز مرمــت قلع ــا آغ ب
ــن  ــز تعیی ــا نی ــل بناه ــن قبی ــا ای ــا و نهاده اداره ه

ــوند. ــف می ش تكلی
ــک  ــده نزدی ــه در آین ــر اینك ــد ب ــا تأكی ــی ب افضل
قلعــه  بلنــدای  در  واقــع  مخابراتــی  دكل هــای 
دختــر کرمــان برچیــده خواهنــد شــد، خاطرنشــان 
كــرد: اخیــرا صورت جلســه ای در همیــن رابطــه 
و  اداره هــا  امضــای  بــه  اســتانداری كرمــان  در 
نهادهــای مختلــف رســیده اســت كــه براســاس آن 
ــی،  ــراث  فرهنگ ــتانداری، اداره می ــری اس ــا پیگی ب
شــهرداری و همــكاری ســایر نهادهــای مرتبــط، 
ــه  ــن قلع ــم ای ــع در حری ــی واق ــای مخابرات دكل ه

می شــود. برچیــده 

از  یکــی  مشــیرالملک  تاریخــی  مســجد 
ــی در اســتان  ــای گردشــگری مذهب جاذبه ه
فــارس اســت کــه زیباتریــن مســجد از دوران 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــیراز ب ــار در ش قاج
گردشــگری مذهبــی از قرن هــا پیــش در 
ــت آن  ــته و قدم ــود داش ــا وج ــر دنی سراس
ــان  ــی ادی ــی تمام ــگ دین ــت فرهن ــه قدم ب
ــه ســفرهایی  ــی ب اســت. گردشــگری مذهب
اطــالق می شــود کــه اصلی تریــن هــدف 
آن هــا تجربــه  مذهبــی باشــد، ممکــن اســت 
مکانــی  بــه  بارهــا  مذهبــی  گردشــگران 
ــه آن  ــن ب ــار رفت ــک ب ــد و ی ــی برون مذهب
مــکان، آن هــا را از ســفرهای مکــرر بــاز 

نمــی دارد.
نکتــه ای کــه در گردشــگری مذهبــی بایــد بــه 
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــن اس ــرد، ای ــه ک آن توج
گردشــگری را نمی تــوان بــا کلمــه  »زیــارت« 
ــه قصــد  ــارت شــما ب ــرد. در زی ــن ک جایگزی
ــن  ــی دی ــدس مذهب ــکان مق ــه م ــارت ب زی
ــه  ــیعیان ب ــال ش ــرای مث ــد؛ ب ــود می روی خ
ــه  ــی ب ــارت و انجــام اعمــال مذهب قصــد زی
ــد.  ــهد می رون ــا)ع( در مش ــام رض ــرم ام ح
ــت  ــن اس ــی ممک ــگری مذهب ــا در گردش ام
ــا  ــا ی ــد از کلیس ــرای بازدی ــگر ب ــک گردش ی
ــفر  ــری س ــهر دیگ ــه ش ــی ب ــجد تاریخ مس

کنــد.
در گردشــگری مذهبــی هــدف از ســفر صرفــا 
ــی نیســت و  ــال مذهب ــارت و انجــام اعم زی
طیــف گســترده تری از ســفرهای مذهبــی را 
ــا وجــود  شــامل می شــود. اســتان فــارس ب
داشــتن مســاجد تاریخــی زیبــا یکــی از 
اســت،  مذهبــی  قطب هــای گردشــگری 
از دوره هــای مختلــف  وجــود مســاجدی 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــی از ظرفیت های تاریخ

ــه آن توجــه شــود.  ب

از  یکــی  مشــیرالملک  تاریخــی  مســجد 
ــی در اســتان  ــای گردشــگری مذهب جاذبه ه
فــارس اســت، ایــن مســجد بــه دلیــل 

همجــواری بــا بازارچــه ارامنــه می توانــد 
نقــش مهمــی در جــذب گردشــگران خارجــی 

ــد.  ــته باش داش
مســجد مشــیر در محــل ســنگ ســیاه 
شــیراز، خیابــان قاآنــی شــمالی، محلــه 
بناهــای  از  ارامنــه واقــع شــده اســت و 
ســال های  بــه  مربــوط  مهــم  تاریخــی 
1۲74-1۲65 ه.ق اســت کــه توســط حاجــی 
بنــا  مشــیرالملک  ابوالحســن خان  میــرزا 
زیباتریــن  مســجد  ایــن  اســت.  شــده 
بــه  شــیراز  در  قاجــار  دوران  از  مســجد 

می آیــد.   حســاب 
ــاختمان  ــتواری س ــی و اس ــدگاه زیبای از دی
ــجد  ــس از مس ــته اند؛ پ ــجد نوش ــن مس ای
و  اســتحکام  حســب  بــر  وکیــل  جامــع 
ترتیــب و دریاچه)حــوض( و ســتون های 
ازاره  ســنگ  و  شبســتان  و  ســنگی 
هماننــدش مســجدی در شــیراز نیســت. 
ــد  ــد شبســتان و چن ســاختمان مســجد چن
ــا  ــن حجره ه ــه ای ــه دارد ک ــره دو طبق حج
در زمــان گذشــته بــرای طلبه هــای علــوم 

اســتفاده می شــده اســت. دینــی 
محــراب مســجد مشــیرالملک بــه گونــه 
ــز  ــده و درون آن نی ــی کاری ش ــی کاش زیبای
بــر روی ســنگ مرمــر ســوره توحیــد بــا 

ــت. در  ــده اس ــته ش ــا نوش ــخ زیب ــط نس خ
ــی اســت  شــمال مســجد، شبســتان کوچک
کــه بــا کاشــی  های رنگــی منقــوش زیبایــی 
ــه  ــقف دو زاوی ــت و س ــده اس ــیده ش پوش
شــمالی آن بــه طــرز زیبایــی بــا کاشــی  های 

ــت. ــده اس ــس کاری ش ــا مقرن زیب
ــی  ــای مرتفع ــتان طاق  نم ــانی شبس در پیش
اســت کــه آیــات قرآنــی بــا خطــوط درشــت 
ثلــث عالــی بــر آن نگاشــته شــده و بــر فــراز 
ایــن شبســتان دو گلدســته کاشــی  کاری 

ســاخته شــده اســت. 
طاق  نمــای  مســجد  شــرق  ســمت  در 
بلنــدی دیــده می  شــود کــه بــه شــکلی 
زیبــا بــا کاشــی مقرنــس کاری شــده اســت 
ــی  ــات قرآن ــث از آی ــه خــط ثل ــه  ای ب و کتیب
ــزرگ  ــا داالن و در ب ــت طاق نم دارد و در پش
مســجد اســت کــه در بازارچــه ارمنی  هــا 

می  شــود. گشــوده 

ــع  ــه در ضل ــیر ک ــجد مش ــر درب مس در س
بازارچــه  در  و  دارد  قــرار  شــرقی مســجد 
بــه یــک هشــتی  بــاز می شــده  ارامنــه 
ــجد  ــتی مس ــود، هش ــل می ش ــاص متص خ
ــه  ــاط مســجد ب ــه حی ــد ب مشــیر ضمــن دی

می شــود. تقســیم  راه  دو 
ســمت راســت در مســیر رســیدن بــه حیــاط 
ســرویس بهداشــتی و چایخانــه و راه پلــه 
چــپ  ســمت  در  و  مردانــه  شاه نشــین 
ســرویس بهداشــتی و چایخانــه و راه پلــه 
شاه نشــین زنانــه قــرار داشــته و مردمــی 
کــه از حیــاط مســجد قصــد عبــور داشــته اند، 

می کرده انــد. اســتراحتی 
 وســط مســجد حوضــی بــه طــول ۲5 و 
ــت،  ــده اس ــاخته ش ــر س ــرض 1۰ مت ــه ع ب
ــاخته  ــه س ایــن حــوض از ســنگ یکپارچ
شــده اســت و در گذشــته از آب خیــرات پــر 

اســت. می  شــده 

 دلربایی مسجد مشیر شیراز
 با طاق مروارید

رضــا یوســفی در کرمــان اظهــار  داشــت: تاکنــون 
ــماح در  ــامانه س ــق س ــر از طری ــزار نف ــدود ۳8 ه ح
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــام کرده ان ــان ثبت ن ــتان کرم اس
ــام وجــود داشــته  ــرای ثبت ن ــه تقاضــا ب ــی ک ــا زمان ت
باشــد، از متقاضیــان ثبت نــام بــه عمــل می آیــد.

وی بــا اشــاره بــه اســتقرار کنســولگری عــراق در 
ــزا در  ــدور وی ــد ص ــت: رون ــاه گف ــان از 15 مهرم کرم
اســتان کرمــان خــوب اســت و در حــال حاضــر روزانــه 
بیــش از 4 هــزار ویــزای اربعیــن توســط تیــم مســتقر 
در کنســولگری از کشــور عــراق و همــکاران مــا در 

ــود. ــادر می ش ــارت ص ــج و زی ــازمان ح س
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــج و زی ــت ح سرپرس
ــل  ــه تعطی ــز ک ــه نی ــزا در روز جمع ــدور وی ــه ص اینک

رســمی بــوده، انجــام شــده اســت افــزود: در روز 
ــزای  ــزار و 485 وی ــاری، 4 ه ــاه ج ــه 5 آبان م جمع
ــت. ــده اس ــادر ش ــی ص ــران کرمان ــرای زائ ــن ب اربعی
وی بــا اشــاره بــه صــدور 4 هــزار و 861 ویــزای 
کشــور عــراق در روز پنجشــنبه 4 آبان مــاه جــاری 
ــته در  ــب گذش ــت ش ــر وق ــا آخ ــرد: ت ــان ک خاطر نش
ــتان  ــن در اس ــزای اربعی ــزار و ۲4۰ وی ــوع ۲6 ه مجم

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص کرم
ــود را  ــام خ ــران ثبت ن ــه زائ ــان اینک ــا بی ــفی ب یوس
بــه روزهــای آخــر موکــول نکننــد گفــت: زائــران بایــد 
حتمــا در ایــن ســامانه ثبت نــام کــرده و مــدارک خــود 
را بــرای صــدور ویــزا بــه دفاتــر زیارتــی کــه از طریــق 

ــد. ــل دهن ــود، تحوی ــخص می ش ــامانه مش س

دهه هــای  در  کــه  نقش برجســته ای  فــروش  از 
ــه  ــرقت رفت ــید به س ــالب از تخت جمش ــش از انق پی
ــه  ــود، در حــراج روز جمعــه نیویــورک جلوگیــری ب ب

 عمــل آمــد.
ســازمان  حقوقــی  مدیــر كل  شــقاقی،  ابراهیــم 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری دیــروز 
6 آبــان 96 بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »بــا تــالش و 
پیگیــری اداره کل حقوقــی ســازمان میراث فرهنگــی، 
ســازمان  میراث فرهنگــی  معاونــت  همــکاری 
میراث فرهنگــی و از طریــق دفتــر الهــه )مركــز 
ــتان  ــتور دادس ــی( دس ــی بین الملل ــات حقوق خدم
ــمند  ــته ارزش ــف نقش برجس ــرای توقی ــورک ب نیوی
دهه هــا  تخت جمشــید كــه  هخامنشــی  ســرباز 

ــد.« ــادر ش ــود ص ــده ب ــوده ش ــران رب ــش از ای پی
او افــزود: »ایــن اثــر قــرار بــود دیــروز جمعــه 5 آبــان 
 Rupert ــی ــر ۲۰17 در حراج ــا ۲7 اکتب ــر ب 96 براب
wace ancient art در نیویــورک بــه  فــروش برســد 
كــه خوشــبختانه از ایــن مســئله جلوگیــری بــه  عمــل 

آمد.«
مدیــر كل حقوقــی ســازمان میــراث  فرهنگــی تأکیــد 
ــق  ــات تعل ــرای اثب ــی ب ــای حقوق ــرد: »پیگیری ه ک
ــور  ــی آن از کش ــروج غیرقانون ــران و خ ــه ای ــر ب اث
و نهایتــا اســترداد آن، از ســوی اداره  كل حقوقــی 
ســازمان و از طریــق دفتــر مركــز خدمــات حقوقــی 
انجــام  حــال  در  ریاســت جمهوری  بین الملــل 

ــت.« اس

سرپرست حج و زیارت استان کرمان:

بیش از ۲۶ هزار کرمانی ویزای اربعین دریافت کردند 
مدیر كل حقوقی سازمان میراث  فرهنگی خبر داد:

توقف حراج نقش برجسته تخت جمشید در نیویورک

،،
ممکــن  مذهبــی  گردشــگری  در 
ــد از  ــرای بازدی اســت یــک گردشــگر ب
کلیســا یــا مســجد تاریخــی بــه شــهر 
دیگــری ســفر کنــد. هــدف از ســفر 
صرفــا زیــارت و انجــام اعمــال مذهبــی 
از  گســترده تری  طیــف  و  نیســت 
ســفرهای مذهبی را شــامل می شود. 
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نخســتین جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه امیــد بــا هــدف ارتقــای 
فرهنــگ عمومــی در مدیریــت بحــران، رشــد و رونــق تولیــد و 
ــدی  ــار و اهمیــت حضــور و نقــش کلی ــه آث ــن گون نمایــش ای
ــن و  ــل، حی ــه قب ــازی جامع ــری در آگاه س ــانه های تصوی رس
بعــد از بحــران، دی مــاه ســال جاری بــه میزبانــی شــهر جهانــی 

یــزد برگــزار خواهــد شــد. 
ترویــج فرهنــگ پیشــگیری و ایمنــی، آگاهــی از مخاطــرات و 
حــوادث طبیعــی، ارتقــای تــاب آوری جامعــه، افزایــش امیــد 
در بحــران، مخاطــرات انســان ســاخت غیرعمــد، خســارت های 
زیســت محیطــی، رفتــار انســان ها در بحــران، معضــالت 
ــده  ــناخته ش ــر ش ــرات کمت ــران، مخاط ــد از بح ــی بع اجتماع
ــنواره  ــن جش ــای ای ــه موضوع ه ــده از جمل ــای آین و بحران ه

اســت. 

ــتند،  ــتانی و مس ــی داس ــای اصل ــنواره در بخش ه ــن جش ای
ویــژه تولیــدات آموزشــی و تلویزیونــی، فیلم هــای غیرحرفــه ای 

ــزار می شــود. ــی برگ مردمــی و بخــش جنب
آخریــن مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره، اول آذرمــاه 
ســال جاری اســت و عالقه منــدان می تواننــد از طریــق ســایت 
ــار خــود  ــه ارســال آث ــام و نســبت ب www.omidfest.ir ثبت ن

ــد.  اقــدام کنن
عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــا 
شــماره تلفــن ۰۳5۳6۲4۰۳4۳ بــا دبیرخانــه جشــنواره واقــع 

ــد. ــاس بگیرن ــزد تم ــتان ی ــران اس ــت بح در اداره کل مدیری
ــاه  ــارم دی م ــوم و چه ــی و س ــاه معرف ــب 18 آذرم ــار منتخ آث
داوری  آثــار،  اکــران  و  جشــنواره  برگــزاری  بــا  همزمــان 

می شــود. انجــام  نیــز  برگزیــده  فیلم هــای 

رئیــس اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان بروجــن گفــت: در 
ــر  ــان 9 نف ــی از می ــای مذهب ــورای هیئت ه ــن دوره ش پنجمی
کاندیــدای ایــن انتخابــات 7 نفــر بــه  عنــوان اعضــای شــورای 

هیئــت مذهبــی بروجــن انتخــاب شــدند.
 حجت االســالم ســید ابوالفضــل صالحــی پیــش از ظهــر دیــروز 
در ایــن مراســم اظهــار داشــت: از مجمــوع 58 آرای مأخــوذه در 
ــب 4۲  ــا کس ــان ب ــد الهی ــالم مجی ــات حجت االس ــن انتخاب ای
ــا ۲5 رأی،  ــد رزازی ب ــر ۳6 رأی، مجی ــین کاویانی ف رأی، حس
غــالم ایــدر بــا ۲۲ رأی، علــی رحیمــی بــا ۲۲ رأی، ســید عبــاس 
ســیدین بــا 17 رأی و مهــدی جعفــری بــا کســب 16 رأی 
توانســتند بــه  عنــوان اعضــای اصلــی شــورای هیئــت مذهبــی 
ــا 9  ــدری ب ــن حی ــزود: محس ــوند.وی اف ــاب ش ــن انتخ بروج
رأی، رضــا نبئــی بــا 6 رأی هــم بــه  عنــوان اعضــای علی البــدل 

ایــن شــورا معرفــی شــدند.رئیس تبلیغات اســالمی شهرســتان 
بروجــن بیــان کــرد: رصــد اولویت هــای فرهنگــی و مشــکالت 
ــای  ــه از ظرفیت ه ــی، اســتفاده بهین ــت مذهب ــش روی هیئ پی
ــور  ــاء ام ــور ارتق ــه  منظ ــی ب ــی و اجتماع ــتگاه های فرهنگ دس
ــاء  ــرای ارتق ــزی ب ــت، برنامه ری ــی از هیئ ــتیبانی و حمایت پش
اعضــای هیئــت مذهبــی و  آگاهی هــای مذهبــی  ســطح 
بررســی آســیب ها و انحرافــات مراســم مذهبــی و ارائــه راهــکار 
بــرای کاهــش آن هــا بــا بهره منــدی از رهنمودهــای مقــام 
معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد از جملــه مأموریت هــا و 
وظایــف شــوراهای هیئــت مذهبــی اســت.صالحی خاطرنشــان 
کــرد: پنجمیــن دوره انتخابــات شــورای هیئــت مذهبــی بروجن 
بــا حضــور جمعــی از هیئت هــای مذهبــی در روز جمعــه 5 آبــان 

96 همزمــان بــا سراســر کشــور برگــزار شــد.

  اول آذرماه، آخرین مهلت ارسال آثار
 به جشنواره »فیلم امید« در یزد  

 پنجمین دوره شورای هیئت های مذهبی
 در بروجن برگزار شد

زیبایی حیرت انگیز غار سهوالن 
گردشگران را شیفته خود می کند

ــی شــگفت انگیز  ــا زیبای ــاد ب ــری مهاب ــار ســهوالن در 46 کیلومت غ
ــر  ــه تصوی ــود را ب ــق خ ــدرت خال ــه ای از ق ــم نوازش گوش و چش

ــی دارد. ــگفتی وام ــر و ش ــه تحی ــده ای را ب ــر بینن ــد و ه می کش
ــی اســت  ــی دارای جاذبه هــای گردشــگری فراوان  آذربایجــان غرب
کــه از جنــوب تــا شــمال ایــن اســتان طولــی قــرار گرفتــه و در ایــن 
ــز  ــای دل انگی ــه و تاالب ه ــه ارومی ــد از دریاچ ــوان بع ــان می ت می
مهم تریــن جاذبه هــای  از  یکــی  را  غــار ســهوالن  آن،  اطــراف 
گردشــگری طبیعــی ایــن اســتان نــام برد.مهابــاد کــه تــا چنــد ده 
ســال پیــش ســاوجبالغ نــام داشــت و در زمــام رضاخــان تغییــر 
ــوب آذربایجــان  ــی از شــهرهای کردنشــین در جن ــت، یک ــام یاف ن
ــواز دارد. ــل و مهمان ن ــگ، اصی ــا فرهن ــی ب ــی اســت و مردمان غرب

 مهاباد دارای بیشترین گردشگر در آذربایجان غربی
طــول  در  و  همه ســاله  اســت کــه  سرســبز  شــهری  مهابــاد 
جــای  خــود  در  را  زیــادی  مختلــف گردشــگران  فصل هــای 

. هــد می د

و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــا ویژگی هــای غــار ســهوالن اظهــار  ــی در رابطــه ب آذربایجــان غرب
ــی  ــار آب ــن غ ــز دومی ــا و دل انگی ــیار زیب ــار بس ــن غ ــت: ای داش
مهــم کشــور اســت کــه از مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری 
ــی  ــای خاص ــه دارای ویژگی ه ــت ک ــز هس ــی نی ــان غرب آذربایج

ــت. اس
ــه  ــری ارومی ــار ســهوالن در 155 کیلومت ــت: غ ــاری گف ــل جب جلی
ــزار  ــش از ۲۰۰ ه ــرار دارد و ســاالنه بی ــاد ق ــری مهاب و 46 کیلومت

ــد. ــدن می کنن ــکان دی ــن م ــی از ای ــی و خارج ــگر داخل گردش
ــی،  ــراث فرهنگ ــه اداره کل می ــی ک ــا کارهای ــه ب ــاری در رابط جب
صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی بــرای غــار 
ــاخت های  ــن زیرس ــرد: تأمی ــار ک ــد، اظه ــام می ده ــهوالن انج س
ــن  ــای ای ــن برنامه ه ــکان از مهم تری ــن م ــرای ای ــگری ب گردش
اداره اســت.وی افــزود: ایجــاد راه دسترســی، ایجــاد کمپین هــای 
گردشــگری از دیگــر کارهــای ایــن اداره اســت؛ چراکــه ایــن 
ــی دارد و  ــت باالی ــد ظرفی ــرمایه گذاری های جدی ــرای س ــکان ب م
ــات  ــی امکان ــه طبیع ــن منطق ــون ای ــای پیرام ــوان در فضاه می ت

ــرد. ــاد ک ــگران ایج ــرای گردش ــی ب ــی و اقامت تفریح

# دیدنی_ها

امــام  جمعــه بافت گفــت: راهپیمایــی اربعین 
ــت)ع(،  ــرای اهل  بی ــی از اس ــا تأس ــم ب عظی
تمــام نقشــه های اســتکبار جهانــی را نقــش 
بــر آب می کنــد و ان شــاء هللا بــه برکــت 
ــهدا)ع(،  ــرت سیدالش ــن حض ــن اربعی همی
دنیــا شــاهد نابــودی و زوال یزیــد زمــان 

ــود. خواهــد ب
امــام   مهــدی زاده،  علــی  حجت االســالم 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــت در خطبه ه ــه باف جمع
ایــام ســوگواری  بافــت ضمــن تســلیت 
حضــرت سیدالشــهدا)ع( گفــت: ایام پرشــور 
ــین)ع(  ــام حس ــن ام ــران اربعی ــت زائ حرک
اســت، عشــاقی کــه بــا دلــی مملــو از عشــق 
بــه امــام حســین)ع( مســیر نجــف تــا کربــال 

را طــی می کننــد.
وی افــزود: ایــن راهپیمایــی بــا حرکــت 
ــی دارد و آن  ــهدا)ع( تفاوت ــرای سیدالش اس
اینکــه اگــر کســی در ایــن راهپیمایــی تشــنه 
ــه او شــربت گــوارا می نوشــانند؛ امــا  شــود ب
در کاروان اســرا به جــای دادن آب، بــه آن هــا 
ــیلی  ــان س ــه صورتش ــد و ب ــه می زدن تازیان

می نواختنــد.
ــی  ــرد: راهپیمای ــان ک ــت بی ــه باف امام جمع
اســرای  از  تأســی  بــا  عظیــم  اربعیــن 
اهل  بیــت)ع( تمــام نقشــه های اســتکبار 
و  می کنــد  آب  بــر  نقــش  را  جهانــی 
اربعیــن  همیــن  برکــت  بــه  ان شــاء هللا 
شــاهد  دنیــا  سیدالشــهدا)ع(،  حضــرت 

ــود. ــد ب ــان خواه ــد زم ــودی و زوال یزی ناب
ــن  ــه ضم ــدی زاده در ادام ــالم مه حجت االس
انتقــاد از عملکــرد دســتگاه های اجرایــی 
بــرای زائــران اربعیــن تصریــح کــرد: در 
اربعیــن امــام حســین)ع( کــه چنــد میلیــون 
ــوی  ــن ســفر معن ــه ای ــران ب ــر از خــود ای نف
دنبــال  بــه  عــده ای  می گذارنــد،  قــدم 
کاســبی هســتند، قیمــت اتوبــوس دو برابــر 
ــه فلــک کشــیده،  شــده، بلیــط پــرواز ســر ب
نظارتــی کــه انجــام نمی شــود هیــچ، بعضــی 
از مســئوالن تقاضــای بــه شیشــه کــردن 
ــا  ــا و تعاونی ه ــه آژانس ه ــت را ب ــون مل خ

می دهنــد.
ــل  ــد روز قب ــخنان چن ــه س ــن ب وی همچنی

ــا  ــت: تنه ــان داد و گف ــش نش ــپ واکن ترام
یــک روز از ســخنان مضحــک ترامــپ علیــه 
ــم  دســت  ــان ه ــه اروپایی ــران نگذشــته ک ای
 بــه کار شــده و خواســتار محــدود کــردن 
ــس  ــده اند. مجل ــران ش ــکی ای ــه موش برنام
آمریــکا روز چهارشــنبه تحریم هــای جدیــدی 
علیــه برنامــه موشــکی ایــران تصویــب کــرد 
و مــا هــر چه قــدر در مســئله  برجــام پیــش 
می رویــم بــه عمــق فرمایشــات رهبــر معظــم 
انقــالب در شــناخت دشــمن پــی می بریــم.

ــرد: از روز اول  ــح ک ــت تصری ــه باف امام جمع
کــه مذاکــره بــا دشــمن در مســئله  هســته ای 
آغــاز شــد، رهبــر معظــم انقــالب دو مطلــب 
آمریــکا  اینکــه  اول  دادنــد،  هشــدار  را 

ــمن  ــکا دش ــت، دوم آمری ــاد نیس قابل اعتم
ــن دشــمنی و تحریم هــای  ــه ای ماســت البت
ضــد ایرانــی بعــد از برجــام، دو برابر دشــمنی 
و تحریم هــای قبــل از برجــام اســت و نتیجــه 
برجــام چیــزی جــز تشــدید تحریم هــا علیــه 

ــوده اســت. ــران نب ای
کــرد:  عنــوان  مهــدی زاده  حجت االســالم 
هرچه قــدر کــه ایــران بــه تعهــدات خــود 
ــورتر و  ــمن جس ــوض دش ــرد در ع ــل ک عم
درندگــی اش علیــه ایــران بیشــتر شــد و 
ــه  ــد علی ــای جدی ــاهد تحریم ه ــروزه ش ام
ــدار  ــه اقت ــتیم؛ چراک ــکی هس ــه موش برنام
فــرا  و  منطقــه  در  را  اســالمی  جمهــوری 
ــما در  ــد ش ــذا می گوین ــد، ل ــه می بینن منطق
خــاک خودتــان، بــا تفکــر و تــوان خودتــان، 

ــد. ــود را نداری ــاع از خ ــق دف ح

 راهپیمایی اربعین تمام نقشه های استکبار جهانی را نقش بر آب می کند



اطالعرسانی8
آگهی حصر وراثت

شناســنامه  دارای  معتمــدی   حســن  آقــای 
شــماره 6609595151 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 629/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
ــت نمــوده  دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراث
ــین  ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
در   145 شناســنامه  شــماره  بــه  معتمــدی 
تاریــخ 1386/10/29  اقامتــگاه دائمــی خــود 
الفــوت  حیــن  ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود 
ســکینه  بــه:1-  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن 
ش.ش  رضــا  فرزنــد  آدرمنابــادی  معتمــدی 
ــی  ــی(  )2( مجتب ــر متوف 6609450927 )همس
ش.ش  علــی    )3(  6609207674 ش.ش 
6609206351 )4( حســن ش.ش 6609595151 
)5( مهــدی ش.ش 6609604398 )6( زهــرا 
 )8(  2458 عفــت   )7(  6609209103 ش.ش 
ــدی  ــی معتم ــزت ش.ش 6609537011 همگ ع
)فرزنــدان  حســین   فرزنــد  آدرمنابــادی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  متوفــی( اینــک ب
ــا هــر  ــد ت ــور را آگهــی مــی نمای درخواســت مزب
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/799/م الــف بــه تاریــخ  1396/08/06

آگهی حصر وراثت
ــادی   ــب آب ــی حبی ــین کرمان ــد حس ــای محم آق
شــرح  بــه   52 شــماره  شناســنامه  دارای 
 1 ح  ش   623/96 کالســه  بــه  دادخواســت 
درخواســت گواهــی  دادگاه  ایــن  از  )وراثــت( 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــادی  ــب آب ــی حبی ــه شــادروان شــهربانو کرمان ک
تاریــخ  در   4633 شناســنامه  شــماره  بــه 
1396/03/25  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه:1- عباســعلی کرمانــی جبیــب 
آبــادی فرزنــد زیــن العابدیــن ش.ش 3821 
)همســر متوفــی(  )2( مهــدی کرمانــی ش.ش 
604 )3( محســن  ش.ش 5950 )4( محمــد 
ش.ش  فــردوس   )5(  52 ش.ش  حســین 
ــی ش.ش 158   ــن کرمان ــد حس 174 )6( محم
همگــی کرمانــی حبیــب آبــادی فرزنــد عباســعلی 
)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد 
ــا وصیتنامــه از  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ت
ــخ نشــر نخســتین  ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/798/م الــف بــه تاریــخ  1396/08/06

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــرا فقیهــی   دارای شناســنامه شــماره 
بــه کالســه  بــه شــرح دادخواســت   72194
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   621/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
بــه شــماره شناســنامه - در  علــی خیــری 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 1396/05/28  اقامت تاری
الفــوت  ورثــه حیــن  زندگــی گفتــه  بــدرود 
بیگــم  بــه:1-  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن 
ســید  فرزنــد  آبــادی  حبیــب  عالءالدینــی 
عبدالحســین  ش.ش 100 )مــادر متوفــی(  )2( 
ــد  ــد محم ــادی فرزن ــب آب ــی حبی ــرا فقیه زه
حســن ش.ش  72194 )همســرمتوفی( )3( 
مائــده   )4(  1272252701 ش.ش  مریــم  
ش.ش  ملیــکا   )5(  1271506572 ش.ش 
1275217532  همگــی خیــری حبیــب آبــادی 
فرزنــد محمــد علــی  )فرزنــدان متوفــی( اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/08/06 ــه تاری ــف ب 5/37/796/م ال

آگهی حصر وراثت
ــادی  دارای  ــت آب ــی دول ــا کمال ــای غالمرض آق
شناســنامه شــماره 4594 به شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه 622/96 ش ح 1 )وراث ــه کالس ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا 
رفیعــی دســتجردی بــه شــماره شناســنامه 696 
در تاریــخ 1396/07/25  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- فاطمــه شــوالئی 
ــد علــی ش.ش 32 )مــادر متوفــی(  )2(  فرزن
ــی ش.ش 2073 )3( غالمرضــا  ش.ش  مجتب
4594 )4( محمــد حســن ش.ش 6600020601 
همگــی کمالــی دولــت آبــادی فرزنــد ولــی الــه  
)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب آگهــی ظــرف یــک م

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/08/06 ــه تاری ــف ب 5/37/797/م ال

آگهی حصر وراثت
خانــم منیــره محقــق جوزدانــی دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 25 ب
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   631/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حاجیــه 
شــماره  بــه  آبــادی  دولــت  داوری  خاتــون 
  1396/07/11 تاریــخ  در   4190 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه:1- نیــره ش.ش 300 )2( منیــره ش.ش 
25 هــردو محقــق جوزدانــی فرزنــد محمــد 
)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/800/م الــف بــه تاریــخ  1396/08/06

آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه فتاحــی دولــت آبــادی دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 33 ب
ــن  ــت( از ای ــه کالســه 633/96 ش ح 1 )وراث ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــه شــادروان شــهربانو  ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب جعفــری دولــت آب
2657 در تاریــخ 1392/03/30  اقامتــگاه دائمی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
فاطمــه  بــه:1-  اســت  آن مرحــوم منحصــر 
ش.ش 33 )2( معصومــه ش.ش 21 هــردو 
ــدان  ــد علی)فرزن ــادی فرزن ــت آب ــی دول فتاح
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/801/م الــف بــه تاریــخ  1396/08/06

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی نجیبــی کتایونچــه دارای شناســنامه 
شــماره 897 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   637/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
ــنامه 412  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــی کتایونچ نجیب
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 1395/09/10  اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- عفــت ش.ش 5 
)2( علــی ش.ش 897 هــردو نجیبــی کتایونچه 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــد )فرزن ــد محم فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب م

ــد. ــد ش خواه
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/802/م الــف بــه تاریــخ  1396/08/06

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000638 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 13961144020180000025 آقــای 
ــی   ــد عل ــزی فرزن ــفیان ج ــی یوس ــد عل محم
از اصفهــان   بشــماره شناســنامه 53 صــادره 
ــه  ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس

ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  886.88 مت مس
  316 از  فرعــی   47 پــالک  از  قســمتی  روی 
ــاد   ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
2- برابــر رای شــماره 139660302018000637 
کالســه پرونــده 13961144020180000026 آقــای 
ــی   ــد عل ــزی فرزن ــفیان ج ــی یوس ــد عل محم
از اصفهــان   بشــماره شناســنامه 53 صــادره 
ــه  ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
مســاحت  889.31 متــر مربــع احداثــی بــر روی 
ــی  ــی از 316  اصل ــالک 47 فرع ــمتی از پ قس
ــاد  بخــش  واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آب
16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی
3- برابــر رای شــماره 139660302018000627 
کالســه پرونــده 1396114402018000023 خانــم 
ســاره یوســفیان جــزی فرزنــد محمدعلــی  
بشــماره شناســنامه 1272031977 صــادره از 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس اصفه
مربــع  متــر   695.85 مســاحت   بــه  کارگاه 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 47 فرعــی 
از 316  اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت 
آبــاد  بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
4- برابــر رای شــماره 139660302018000628 
ــم  ــده 1396114402018000022 خان کالســه پرون
ــدی   ــد مه ــادی فرزن ــد آب ــی محم ــری افضل مه
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 11231 ص ــماره شناس بش
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر روی  ــع احداثــی ب مســاحت  17.50 متــر مرب
ــی  ــی از 316  اصل ــالک 47 فرع ــمتی از پ قس
ــاد  بخــش  واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آب
16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی
5- برابــر رای شــماره 139660302018000626 
ــم  ــده 1396114402018000024 خان کالســه پرون
ــه   ــیف ال ــد س ــی فرزن ــی کلمان ــه دهقان فاطم
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 1386 ص ــماره شناس بش
ــه  ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  784.37 مت مس
  316 از  فرعــی   47 پــالک  از  قســمتی  روی 
ــاد   ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/22
ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
784 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/08/03

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــازی  ب ــره خب ــم زه خان
570 بــه شــرح دادخواســت 911/96 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــر  ــادروان جواه ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ  در  بــه شــماره شناســنامه 4  فخــره 
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه   95/08/18
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــوش  ــودی ن ــر نخ ــه 1(جعف ــت ب ــر اس منحص
آبــادی فرزنــد علی بــه ش ش 34  همســر، 2( 
ــه  ــد جعفــر ب ــادی فرزن زهــرا نخــودی نــوش آب
ش ش 1063 ، 3( زهــره خبــازی فرزنــد جعفــر 
ــد  ــودی فرزن ــه نخ ــه ش ش 570 ،4( فاطم ب
جعفــر بــه ش ش 865 ، فرزنــدان . اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
ــزد او باشــد  ــه ن وصیتنمامــه از متوفــی / متوفی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1476 ــور  م/ال ــه حســین پ کاشــان ، فاطم

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه  ــم فهیمــه جمــال کاشــانی  ب خان
شــماره 513 بــه شــرح دادخواســت 914/96 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــر ب ــی ف ــا طیب حمیدرض
56 در تاریــخ 96/07/24 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــال  ــه جم ــه 1(فهیم ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــه ش ش 513  ــر  ب ــی اکب ــد عل ــانی فرزن کاش
همســر، 2( اعظــم پــور عســگری فرزنــد جعفــر 
طیبــه  اصغــر   )3 مــادر،   597 ش  ش  بــه 
ــدر،4(  ــه ش ش 839 پ ــا ب ــد آق ــد محم فرزن
زهــرا طیبــی فــر فرزنــد حمیدرضــا بــه ش ش 
1250953911، 5( فاطمــه طیبــی فــر فرزنــد 
ــدان  ــه ش ش 1250953901 ،فرزن حمیدرضــا ب
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک   .
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد او  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنمام و ی
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1478 ــور  م/ال کاشــان ، فاطمــه حســین پ

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــای جــواد شــقایقی  ب آق
ــن  ــت 899/96 از ای ــرح دادخواس ــه ش 1427 ب
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــلم  ــادروان مس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
در   7482 شناســنامه  شــماره  بــه  شــقایقی 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/07/22 تاریــخ 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1(ســکینه رمضانــی 

فرزنــد تقــی  بــه ش ش  14 همســر، 2( زهــرا 
شــقایقی فرزنــد مســلم بــه ش ش 9024 ، 
ــه ش ش  ــد مســلم ب 3( جــواد شــقایقی فرزن
1427 ، 4( فاطمــه شــقایقی فرزنــد مســلم 
ــد  ــقایقی فرزن ــره ش ــه ش ش 1381 ،5( زه ب
مســلم بــه ش ش 1761،6( معصومــه شــقایقی 
فرزنــد مســلم بــه ش ش 40 ، فرزنــدان . اینک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
ــزد او باشــد  ــه ن وصیتنمامــه از متوفــی / متوفی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1479 ــور م/ال ــین پ ــه حس ــان ، فاطم کاش

آگهی اجرائیه
 مشــخصات محکــوم لــه / محکــوم لهــم : نــام 
ــبق  ــهریاری اس ــی : ش ــام خانوادگ ــس ، ن : نرگ
،  نــام پــدر : فرضعلــی ، نشــانی : کاشــان 
– خ کارگــر – ک مالــک اشــتر مشــخصات 
 : نــام   : علیهــم  محکــوم   / علیــه  محکــوم 
احــد ، نــام خانوادگــی : نیکفــر ، نــام پــدر : 
محمــد مــراد ، نشــانی : کنــگاور – روســتای 
نیکفــر محکــوم  نهرالدله-منــزل محمدمــراد 
بــه : بــه موجــب درخواســت اجــرای حکــم 
ــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  ــوط ب مرب
9509973657500317 محکــوم علیــه آقــای 
بــه پرداخــت  نیکفــر محکــوم اســت  احــد 
نفقــه خواهــان )زوجــه( از تاریــخ 92/04/16 
ــزان  ــه می ــه ب ــال 92 ماهیان ــان س ــت پای لغای
ــت  ــخ 93/01/01 لغای ــال و از تاری 2/400/000 ری
 2/772/484 میــزان  بــه   93 ســال  پایــان 
ریــال و از تاریــخ 94/01/01 لغایــت پایــان ســال 
ــال  ــزان 3/079/500 ری ــه می ــه ب 1394 ماهیان
ــم  ــدور حک ــت ص ــخ 95/01/01 لغای ــاز تاری و ت
ــه  ــال و نفق ــزان 3/350/000 ری ــه می ــه ب ماهیان
ــد  ــه متول ــه ک ــام فاطم ــه ن ــترک ب ــد مش فرزن
1387/03/22 مــی باشــد از تاریــخ 94/01/01 
ــزان  ــه می ــه ب ــال 94 ماهیان ــان س ــت پای لغای
ــت  ــخ 95/01/01 لغای ــال و از تاری 2/760/000 ری
اســتحقاق نفقــه ماهیانــه بــه میــزان 3/260/000 
. هزینــه  )زوجــه(  در حــق خواهــان  ریــال 
اجرایــی بــه میــزان نیــم عشــر از بهــای محکــوم 

ــت. ــت اس ــل دریاف ــه قاب ــوم علی ــه از محک ب
مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 3 دادگاه 
حقوقــی   5( کاشــان  شهرســتان  خانــواده 

ســابق( ، روح الــه قاســمی برزکــی
دادرس دادگاه حقوقــی شــعبه 3 دادگاه خانواده 
شهرســتان کاشــان )5 حقوقــی ســابق( ، علــی 

رضــا علــی آبــادی م/الــف 1449

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
خانــه پــالک شــماره 2283 فرعــی از 27/576 
ــق  ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــع در بخــش 14 ثب واق
رای هیــات بــه نــام زینــب رجــب حمــد فرزنــد 
رجــب مفــروز و   در جریــان ثبــت اســت و 
ــه عمــل  عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  ب
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده اســت این نیام
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ــح   ــاعت 9 صب ــورخ 96/8/30 س ــبه م ــه نش س
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد. ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
 96/8/7  : انتشــار  تاریــخ   24568 الــف  م 
ــرب  ــالک غ ــت اســناد و ام ــه  ثب ــس منطق رئی

اصفهــان – حیــدری 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و 
دادخواست و ضمائم436/96ش1

 خواهــان آقــای محمــد کاوســی فرزنــد محمــود 
ــی  ــان قدوس ــت خیاب ــوار بعث ــن بل ــاکن نایی س
رضایــی  آقــای کاوه   : خوانــده     30 پــالک 
فرزنــد علــی محمــد  مجهــول المــکان  خواهــان  
دادخواســتی بطرفیــت  خوانــدگان  فــوق الذکــر  
طبــق  ریــال   16000000 مبلــغ  مطالبــه  دائــر 
ــارت  ــی  و خس ــه دادرس ــی ، هزین ــش بانک فی
ــس  ــل  و پ ــر واص ــن دفت ــه ای ــه ب ــر تادی تاخی
ــریفات   ــری تش ــوق و ج ــه ف ــه کالس ــت  ب از ثب
ــرای روز  ــیدگی  ب ــت رس ــن وق ــی و تعیی قانون
ــا  ــاعت 16 و ب ــورخ96/9/7 س ــنبه   م ــه ش س
توجــه  بــه مجهــول المــکان بــودن  خوانــده بــه 
اســتناد مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  
دادگاههــای عمومــی و انقــالب مراتــب یــک 
نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
ــا نامبــردگان  جهــت اخــذ  آگهــی مــی شــود  ت
نســخه ثانــی  دادخواســت و ضمائــم  بــه شــورا 
مراجعــه  و در وقــت رســیدگی تعییــن شــده  در 
جلســه  شــورا حضــور یابــد و اال شــورا تصمیــم 

ــود .  ــد نم مقتضــی  اتخــاذ خواه
م الــف 293  حســن بهشــتی فــر   رئیــس 

شــعبه اول شــورای حــل اختــالف ناییــن

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

بیژن نوری فرزند احمد
شماره بایگانی شعبه : 960846

خواهــان رضــا خــان محمــدی و جمیلــه بنایــی 
آقــای/ خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
خانــم مریــم بنــی نجاریــان و بیــژن نــوری بــه 
خواســته اعتــراض بــه عملیــات اجرایــی مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 

 115 9609980351200366شــعبه  کالســه 
ــی  ــان )115 جزای ــری دو شــهر اصفه دادگاه کیف
ســابق( - مجتمــع شــهید بهشــتی ثبــت و 
ــاعت  ــورخ 1396/09/25 س ــیدگی م ــت رس وق
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک 10:00 تعیی
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــر االنتشــار آگه ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف یــال مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
م الــف 23858 منشــی دادگاه کیفــری شــعبه 
 115( اصفهــان  شــهر  دو  دادگاه کیفــری   115
ــتی -  ــهید بهش ــع ش ــابق( - مجتم ــی س جزای

ــی ــه صادق ــیدنبی ال س

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای علی 
محمد صادقی فرزند غالمحسین و 

محمدرضا ربیعی فرزند حسن 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960857 خواهــان 
تقــی  فرزنــد  کنگازیــان  مهــدی  آقــای 
آقایــان  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
محمدرضــا ربیعــی فرزندحســن و علــی محمــد 
ــدی  ــد مه ــد غالمحســین و محم ــی فرزن صادق
حاتــم پــور فرزنــد حســین بــه خواســته مطالبــه 
ــارت  ــی و خس ــارات دادرس ــل و خس ــه چ وج
تاخیــر تادیــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
ــه 1100767  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ارج
ه 96099803 شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــان ثب ــتان اصفه شهرس
مــورخ 1396/10/6 ســاعت 09:00 تعییــن کــه 
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
ــده و در خواســت خواهــان  ــودن خوان المــکان ب
مراتــب یــا نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 
ــرف  ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م االنتشــار آگه
یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتر 
ــل  ــالم نشــانی کام ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ــم را  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود، نس خ
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

در دادگاه حاضــر گــردد.
م الــف 23840 منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان آصفهــان 

- احســان جودکــی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــاکی   960975 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــد حســین شــکایتی علی مهــدی ارضــی فرزن
ــم  ــرداری تقدی ــر کالهب ــی دائرب اســماعیل رضای
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
 119( اصفهــان  شــهر  دو  دادگاه کیفــری   119
جزایــی ســابق( واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ 
ســاختمان   - نیکبخــت  شــهید  خ   - بــاال 
طبقــه   - اصفهــان  اســتان  دادگســتری کل 
3 اتــاق شــماره 343 ارجــاع و بــه کالســه 
960975 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 
آن 1396/09/26 و ســاعت 10/30 تعییــن شــده 
اســت. و نظــر بــه اینکــه متهــم مجهــول المــکان 
مــی باشــد بــه اســتناد مــاده 174 قانــون آییــن 
ــت در یکــی  ــب یــک نوب دادرســی کیفــری مرات
ــع و  ــی طب ــار محل ــای کثیراالنتش ــه ه از روز نام
نشــر مــی شــود و از متهــم دعــوت مــی گــردد 
جهــت رســیدگی در وقــت مقــرر حاضــر شــود و 
ــه ابــالغ شــده  در صــورت عــدم حضــور احضاری
تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

ــود  نم
م الــف 23863 مدیــر دفتــر شــعبه 119 دادگاه 

کیفــری 2 اصفهــان /نامــداری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
960869ش 7   پرونــده کالســه  در خصــوص 
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــول صادق ــان رس خواه
برمطالبــه    بــه طرفیــت فرهــاد توســلی  تقدیــم 
ــرای روز چهارشــنبه    ــت رســیدگی ب ــوده و وق نم
مــورخ 96/9/22 ســاعت 10 تعییــن  گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ  رســیدگی ب
ــارراه وکال  مجتمــع  شــیخ صــدوق شــمالی چه
ــالف    ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 23870م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
7  مجتمــع شــماره 2شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهــان فاطمــه ســلیمانی دهقی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده سوســن مقصــودی فرزنــد 
منصــور – وحیــد پــور قدیــری  فرزنــد حســن 
ــک  ــه ف ــزام ب ــند و ال ــال س ــته ابط ــه خواس ب
دادگاه  تقدیــم  دادرســی  خســارت  و  رهــن 
ــوده  ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس ــی عموم هاک
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 31 دادگاہ 
ــان  واقــع  عمومــی حقوقــی  شهرســتان اصفه
در اصفهــان- خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــاع و  ــی 121 ارج ــه اول - اتاق ــان - طبق اصفه
ــت  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه 960266 ثب ــه کالس ب

 10:00 ســاعت  و   1396/09/19 آن  رســیدگی 
بــه علــت مجعــول  اســت.  تعییــن شــده 
المــکان بــودن خوانده/متهــم و درخواســت 
خواهــان /شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــس از  ــم پ ــا خواندہ/مته ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه نش
ــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  مراجع
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد   گ
حقوقــی  دادگاه  منشــی   23816 الــف  م 
شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان 

آگهی مزایده
کالســه  اجرایــی  پرونــده  مزایــده  آگهــی 
9500325 ششــدانگ پــالک ثبتــی 12/1094 
ــه  ــان ب ــی کاش ــوزه ثبت ــش 2 ح ــع در بخ واق
نشــانی کاشــان میــدان ولیعصــر ابتــدای جــاده 
ــل  ــه ذی ــدوز ک ــهید کاله ــوی ش ــاد ک ــوش آب ن
ــه 64  ــر 198 صفح ــماره 27820 دفت ــت ش ثب
امــالک بــه نــام ابوطالــب کاظمــی لنــج آبــادی 
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده بــا حدود 
و مشــخصات: شــماال بــه طــول 9/90 متــر 
درب و دیواریســت بــه کوچــه شــرقا بطــول 
20/20 متــر دیــوار بــه دیــوار خانــه شــماره 
ــه  ــوار ب ــر دی ــول 10 مت ــا بط ــی جنوب 1093 فرع
ــول 20/10  ــا بط ــی غرب ــه 1087 فرع ــوار خان دی
ــه شــماره 1095  ــه خان ــوار ب ــه دی ــوار ب ــر دی مت
فرعــی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
ــر  ــال حاض ــوق، در ح ــالک ف ــگ پ ــش دان ش
بــه صــورت منــزل مســکونی، دارای 200/30 
ــع عرصــه و زیرزمیــن بمســاحت 55  متــر مرب
متــر مربــع و همکــف بمســاحت 140 متــر 
ــع ســاختمان طبقــه اول  ــر مرب ــع و 95 مت مرب
و 15 مترمربــع پارکینــگ و قدمــت ســاخت 
ــنگ  ــای س ــازی نم ــاط س ــال دارای حی 30 س
کــف موزاییــک ســقف تیرآهــن و آجــر جمعــا 
و  ارزیابــی  ریــال   2/750/000/000 مبلــغ  بــه 
قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده بــاال کــه طبــق 
ــماره 101583- 1393/11/25  ــی ش ــند رهن س
دفترخانــه اســناد رســمی 255 تهــران در رهــن 
بانــک اقتصــاد نویــن شــعبه جــام جــم تهــران 
مســتقر شــده اســت، از ســاعت 9 الــی 12 
ــد  ــورخ 1396/09/07 در واح ــنبه م ــه ش روز س
ــوار  اجــرای اســناد رســمی کاشــان واقــع در بل
ــت  ــاد محــل اداره ثب ــدان جه ــش می ــر نب باهن
اســناد و امــالک بــه مزایــده گــزارده مــی شــود. 
مزایــده از مبلــغ پایــه 2/750/000/000 ریــال 
ــه  ــدار باشــد ب ــه خری ــه هرکــس ک شــروع و ب
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه می 
شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی های 
مربــوط بــه آب، بــرق و گاز اعــم از حق انشــعاب 
و حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و 
ــا تاریــخ مزایــده  عــوارض شــهرداری و غیــره ت
ــده  ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک اع
ــا نشــده باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت  ی
صــورت  در  مزایــده  از  پــس  آنکــه  ضمــن 
ــه  ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م وج
ــده مزایــده  ــه برن هــای فــوق از محــل مــازاد ب
مســترد مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گــردد، 
ــی در  ــد از تعطیل ــن روز اداری بع ــده اولی مزای
ــود.  ــد ب ــرر خواه ــکان مق ــاعت و م ــان س هم
مــورد مزایــده طبــق ســند رهنــی بیمــه میباشــد 
ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای 
وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ 1396/08/07 

ــردد. ــر میگ درج و منتش
رئیس اداره ثبت کاشان سلمانی

 1399/ م الف

آگهی مزایده
کالســه  اجرائــی  پرونــده  مزایــده  آگهــی 
9500332 ششــدانگ پالک ثبتــی 33/3884 
ــه  ــان ب ــی کاش ــوزه ثبت ــش 2 ح ــع در بخ واق
نشــانی کاشــان خیابــان امیرکبیــر بلــوار الهیــه 
نبــش بلــوار واحــد 3 مجتمــع مســکونی کــه بــا 
ذیــل ثبــت شــماره 103401 دفتــر 617 صفحــه 
ــت  ــام خداشــکر کاظمــی ثب ــه ن 221 امــالک ب
ــدود و  ــا ح ــده ب ــادر گردی ــت ص ــند مالکی و س
ــه اول  ــماال ب ــان: ش ــدود آپارتم ــخصات ح مش
ــول  ــت بط ــه غربیس ــر دوم ک ــول 2/20 مت بط
5/10 متــر و ســوم بطــول 10/70متــر دیــوار 
شــماره  مســکونی  آپارتمــان  بــا  اشــتراکی 
متــر   11/95 بطــول  شــرقا  فرعــی   3883
ــه فضــای مشــاعات شــماره  ــوار و پنجــره ب دی
ــر  ــول 5/35 مت ــا اول بط ــی جنوب 3857 فرع
ــوم  ــر و س ــول 1/80 مت ــت بط ــه غربیس دوم ک
ــت  ــرقی اس ــه ش ــوم ک ــر و س ــول 2/3 مت بط
بطــول 1/8 متــر و چهــارم بطــول 3/15 متــر و 
پنجــم کــه غربیســت بطــول 3/55 متــر دیــوار 
اشــتراکی بــا آپارتمــان مســکونی 3885 فرعــی 
و ششــم کــه غربــی اســت بطــول 20/. متــر و 
ــاعی  ــت مش ــه داک ــوار ب ــر دی ــم 2/2 مت هفت
ــر  ــا بطــول 3/3 مت شــماره 3865 فرعــی غرب
راهــرو مشــاعی شــماره  بــه  دیــوار  و  درب 
3864 فرعــی مــورد ثبــت در طبقــه دوم و 
تحتانــی آن آپارتمــان مســکونی 3878 فرعــی 
ــی  ــکونی 3890 فرع ــان مس ــی آن آپارتم فوقان
اســت و ســقف فاصــل اشــتراکی اســت.حدود 
ــماال  ــع ش ــاحت 11/25 مترمرب ــگ: بمس پارکین
بطــول 4/5 متــر خــط مســتقیم مفــروض بــه 
فضــای مشــاعی شــماره 3859 فرعــی شــرقا 
ــه فضــای مشــاعات  ــوار ب ــر دی ــول 2/5 مت بط

شــماره 3859 فرعــی جنوبــا بطــول 4/5 متــر 
خــط مســتقیم مفــروض بــا پارکینــگ شــماره 
3964 فرعــی غربــا بطــول 2/65 متــر دیــوار بــه 
فضــای مشــاعات 3859 فرعــی مــورد ثبــت در 
ــماره  ــاری ش ــی آن انب ــوت و تحتان ــه پیل طبق
3931 فرعــی و فوقانــی آن آپارتمــان مســکونی 
شــماره 3872 فرعــی اســت و ســقف فاصــل 
اشتراکیســت. حــدود انبــاری: بمســاحت 7/02 
متــر شــماال بطــول 2/65 متــر دیــوار اشــتراکی 
ــاری شــماره 3919 فرعــی شــرقا بطــول  ــا انب ب
ــاعی  ــرو مش ــه راه ــوار ب ــر درب و دی 2/65 مت
شــماره 3863 فرعــی جنوبــا بطــول 2/65 
متــر دیــوار اشــتراکی بــا انبــاری شــماره 3917 
فرعــی غربــا بطــول 2/65 متــر دیــوار بــه 
فضــای مشــاعات 3862 فرعــی مــورد ثبــت در 
طبقــه زیرزمیــن واقــع و فوقانــی آن پارکینــگ 
ــل  ــقف فاص ــت و س ــی اس ــماره 3951 فرع ش
کارشــناس  نظــر  طبــق  اشتراکیســت. کــه 
ــال  ــوق، در ح ــالک ف ــگ پ ــش دان ــمی ش رس
حاضــر بــه صــورت یــک واحــد آپارتمــان 
مســکونی در طبقــه دوم دارای 131/6 متــر 
مربــع عرصــه و پارکینــگ بمســاحت 11/25 
متــر مربــع و انبــاری بمســاحت 7/02 مترمربــع 
و  ارزیابــی  ریــال   4/606/000/000 مبلــغ  بــه 
قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده بــاال کــه طبــق 
ســند رهنــی شــماره 101578- 1393/11/25 
ــه اســناد رســمی 255 تهــران در هــن  دفترخان
بانــک اقتصــاد نویــن شــعبه جــام جــم تهــران 
مســتقر شــده ات، از ســاعت 9 الی 12 روز ســه 
ــرای  ــد اج ــورخ 1396/09/07 در واح ــنبه م ش
ــر  ــوار باهن ــع در بل ــان واق ــمی کاش ــناد رس اس
نبــش میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد 
وامــالک بــه مزایــده گــزارده مــی شــود. مزایــده 
ــروع و  ــال ش ــه 4/606/000/000 ری ــغ پای از مبل
ــن  ــه باالتری ــدار باشــد ب ــه خری ــه هرکــس ک ب
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود، 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهیهــای مربــوط 
بــه آب، بــرق وگاز اعــم از حــق انشــعاب و حــق 
اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مزایــده دارای 
آنهــا باشــد و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض 
ــم از  ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ش
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن 
آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، 
ــوق از  ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب وجــوه پرداخت
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد میگردد 
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیل 
رســمی غیــر مترقبــه گــردد، مزایــده اولیــن روز 
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و 
مــکان مقــرر خواهــد بــود. مــورد مزایــده طبــق 
ســند رهنــی بیمــه مــی باشــد ایــن آگهــی در 
یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
ــر  ــورخ 1396/08/07 درج و منتش ــان م اصفه

مــی گــردد. 
رئیس اداره ثبت کاشان، سلمانی 

1398/ م الف
 

آگهی مزایده نوبت اول
ــی  ــی دادگاه عموم ــکام مدن ــرای اح ــد اج واح
کاشــان بــا توجــه بــه اجرائیــه صــادره از شــعبه 
مبلــغ  زارع صــدری  علیــه مجیــد  هشــتم 
90/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
پرداخــت ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه از 
زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم بــر 
اســاس شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعالمی 
از بانــک مرکــزی و مبلغ.........ریــال بابــت نیم 
عشــر دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه 
ــی توقیفــی  ــه پــالک ثبت ــا توجــه ب شــامل : ب
ــش  ــی بخ ــی از 53 اصل ــماره 41 فرع ــه ش ب
ــهم  ــج س ــت و پن ــزان بیس ــه می ــان ب 2 کاش
ــر حــد  مشــاع از یــک هــزار و هشــت ســهم ب
ــدری  ــا زارع ص ــه حمیدرض ــق ب ــان متعل و اعی
ــی  ــالک ثبت ــناس پ ــر کارش ــه نظ ــه ب ــا توج ب
ــماره  ــی و ش ــن اعیان ــتثناء ثم ــه اس ــور ب مزب
ثبــت ملــک 88656 صفحــه 23 دفتــر امــالک 
519 یحیــی آبــاد بــه مالکیــت حمیدرضــا زارع 
ــاد  صــدری واقــع در ابتــدای ورودی یحیــی آب
روبــروی زمیــن راه آهــن جنــب پــل بمســاحت 
حــدود 3 جریــب و فاقــد هرگونــه ســازه 
احداثــی و هرگونــه اعیانــی و امتیــاز مــی باشــد 
بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق و عوامــل موثــر در 
ارزیابــی ارزش عادلــه روز 25 ســهم مشــاع از 
1008 ســهم ششــدانگ پــالک فــوق بــه میــزان 
10/700/000 تومــان ارزیابــی گردیــده اســت 
.)107/000/000 ریــال(  توقیــف پــس از جــری 
تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی 
/ منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد بشــرح 
ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده در تاریــخ 
1396/08/27 از ســاعت 12 لغایــت 13 بــه 
مزایــده مــی گــذارد . بــه هــر کســی و کســانی 
ــر  ــل الذک ــده ذی ــی ش ــغ کارشناس ــه از مبل ک
شــروع واالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد 
ــدار  ــه خواهــد شــد .خری ــه او فروخت امــوال ب
مــی بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال 
ــی را  ــد و مابق ــع نمای ــس تودی ــی المجل را ف
و  از ســوی مســئولین  مهلتــی کــه  ظــرف 
ــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر  متصدی
آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت 
ــت  ــدار در مهل ــه خری ــد چنانچ ــت نمای پرداخ
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت 
ــس  ــپرده او پ ــد س ــدام ننمای ــاء اق ــی به مابق
از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط 
ــانیکه  ــد . کس ــد گردی ــد خواه ــده تمدی و مزای
ــد  ــد نماین ــه و بازدی ــوال را مالحظ ــد ام مایلن
ــده  ــت مزای ــه وق ــده ب ــد 5 روز مان ــی توانن م
ــه دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  ب
ــده در  ــا مزای ــد. ضمن ــه نماین ــان مراجع کاش
ــل  ــورای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح ــره اج دای
اختــالف دادگســتری کاشــان برگــزار مــی 

شــود .
ــالف  ــر اجــرای احــکام شــورای حــل اخت مدی

ــف 1486 ــی  م/ال ــین خندان ــان ، حس کاش
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9 توپ و تور
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های 

بومی و محلی چهارمحال و بختیاری:
کوهرنگ، قهرمان چهارمین المپیاد 

ورزشی روستاییان چهارمحال و 
بختیاری شد

رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی 
ــگ،  ــت: کوهرن ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی و محل
قهرمــان چهارمیــن المپیــاد ورزشــی روســتاییان 

اســتان شــد.
فخرالدیــن اســدی در شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 
چهارمیــن المپیــاد ورزشــی روســتاییان چهارمحــال و 
بختیــاری بــا عنــوان »مالکنــون« بــا حضــور غالمرضــا 
جعفــری، رئیــس فدراســیون ورزش هــای روســتایی 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــی برگ ــی و محل ــای بوم و بازی ه
ــا  ــگ ب ــم کوهرن ــا تی ــن رقابت ه ــان ای ــرد: در پای ک
کســب 61 امتیــاز عنــوان قهرمانــی را از آن خــود کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مســابقات 150 ورزشــکار 
ــهرکرد،  ــامان، ش ــتان های س ــا از شهرس ــم و آق خان
کوهرنــگ، فارســان، اردل و لــردگان بــا یکدیگــر 
رقابــت کردنــد و تیم هــای فارســان و اردل الــف 
بــا 58 و 55 امتیــاز بــه مقام هــای دوم و ســوم 
رســیدند، ادامــه داد: در بخــش انفــرادی بانــوان و در 
مســابقات حمــل پوشــال، الهــام معیــن از فارســان، 
ــاه  عاطفــه خســروی از کوهرنــگ و مهشــید یزدان پن
از تیــم اردل الــف بــه مقام هــای اول تــا ســوم دســت 

ــد. یافتن
رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح و محل
زینــب  هــم  مهارتــی  هفت ســنگ  مســابقات  در 
ــت آورد و  ــه دس ــام اول را ب ــف مق ــادری از اردل ال ن
فاطمــه چــراغ زاده از شــهرکرد و ســمیه محمــودی از 
فارســان دوم و ســوم شــدند، افــزود: زینــب احمــدی 
از کوهرنــگ، اکــرم امیــدی از فارســان و صغــری 
اســماعیلی از تیــم اردل الــف هــم در رشــته دال پــالن 
بــه ترتیــب عناویــن اول تــا ســوم را از آن خــود کردند.

ــاد ورزشــی  ــان اینکــه چهارمیــن المپی ــا بی اســدی ب
روســتاییان چهارمحــال و بختیــاری در بخــش آقایان 
هفت ســنگ  مرحلــه ای،  لی لــی  رشــته های  در 
ــته  ــت: در رش ــد، گف ــزار ش ــالن برگ ــی و دال پ مهارت
لی لــی مرحلــه ای، کمــال موســوی از شــهرکرد، رضــا 
نصیــری از اردل الــف و جــواد خدادادیــان از اردل ب 

ــیدند. ــوم رس ــا س ــای اول ت ــه مقام ه ب
وی اضافــه کــرد: مقــام نخســت رشــته هفت ســنگ 
مهارتــی آقایــان را هــم اصــالن غیبی پــور از کوهرنــگ 
بــه دســت آورد و مقام هــای دوم و ســوم ایــن رشــته 
ورزشــی بــه جــواد علوی از شــهرکرد و ســاالر رئیســی 

از اردل الــف رســید.
بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  هیئــت  رئیــس 
ــه  ــاری در ادام ــال و بختی ــی چهارمح ــی و محل بوم
اظهــار داشــت: در رشــته دال پــالن، علــی ســاالری از 
ــد  ــگ و محم ــور از کوهرن ــاد غیبی پ ــگ، فرش کوهرن

ــدند. ــوم ش ــا س ــان اول ت ــالمی از فارس اس

پرسپولیس شانس زیادی 
برای قهرمانی دارد

ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبــال کشــورمان درباره 
دربــی هشــتادوپنجم تهــران کــه بــا بــرد پرســپولیس 
بــه اتمــام رســید، گفــت: مــن معتقــدم ایــن بــازی 
ــان برســد.  ــه پای ــا نتیجــه تســاوی ب می توانســت ب
ــرد  ــته عملک ــای گذش ــه بازی ه ــبت ب ــتقالل نس اس
بهتــری داشــت؛ البتــه نبایــد انتظــار داشــت کــه در 
ایــن مــدت کوتــاه تغییــر ســرمربی باعــث شــود کــه 

اســتقالل بــا تغییــرات عمیقــی مواجــه شــود.
حشــمت مهاجرانــی ادامــه داد: اســتقالل نشــان داد 
ــی از  ــه مســابقات قبل ــازی نســبت ب ــن ب ــه در ای ک
ــد  ــی چن ــری دارد و حت ــرایط بهت ــی ش ــاظ روح لح
شــانس خــوب بــرای گل زدن داشــت. پرســپولیس 
ــل همیشــه تاکتیک هــای خــاص خــودش  هــم مث
ــا و  ــازی منش ــن ب ــت و در ای ــش گذاش ــه نمای را ب
ــان اســتقالل را  ــی توانســتند مدافع ــه خوب ــور ب علیپ

ــد. تحــت  فشــار قــرار دهن
وی در ادامــه ایــن گفت وگــو همچنیــن خاطرنشــان 
کــرد: مــن فکــر می کنــم اســتقالل بــازی بــه بــازی 
ــاگردان  ــی ش ــخصیت تیم ــد و ش ــد ش ــر خواه بهت
ــرار خواهــد گرفــت. هــر  ــری ق شــفر در شــرایط بهت
ــا شــیوه خــاص خــودش ایــن  چنــد پرســپولیس ب
مســابقه را بــا بــرد پشــت ســر گذاشــت، ولــی دربــی 

ــام شــود. ــا نتیجــه مســاوی تم می توانســت ب
مهاجرانــی دربــاره اینکــه کــدام تیــم امســال شــانس 
ــپولیس  ــت: پرس ــار داش ــت، اظه ــی اس اول قهرمان
شــانس زیــادی بــرای قهرمانــی دارد؛ ولــی بایــد دید 
نتایــج خــوب پــارس جنوبــی تــا چــه زمانــی ادامــه 
ــایپا  ــکان و س ــل پی ــی مث ــت. تیم های ــد داش خواه
ــه  ــند و البت ــان باش ــن مدعی ــد در بی ــم می توانن ه
چنــد تیــم دیگــر کــه االن در بــاالی جــدول هســتند.

برکناری مدیر ورزشی بارسلونا
ــه  ــالن ک ــگاه می ــابق باش ــر س ــدا، مدی ــه دو برای آری
ــوان مدیــر ورزشــی باشــگاه بارســلونا  ــه عن اکنــون ب
فعالیــت دارد، در پایــان فصــل برکنــار خواهــد شــد.

طبــق خبــری کــه نشــریه موندودپورتیــووی کاتالونیــا 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــدا ب ــگاه برای ــرده، جای ــر ک منتش
ــد  ــه شــدت مــورد تهدی ورزشــی باشــگاه بارســلونا ب
ــره  ــاب دو چه ــم انتص ــل آن ه ــده و دلی ــع ش واق
ــدر  ــا پ ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــگاه اس ــد در باش جدی
بوخــان کرکیــچ، بازیکــن ســابق بارســلونا بــوده 

ــت. اس
ــه  ــل 15-2014 ب ــان فص ــاله در پای ــدای 71 س برای
ــدا  ــرای پی ــگاه ب ــن باش ــه ای ــت و ب ــلونا پیوس بارس
کــردن ثبــات و کســب ســه گانه کمــک کــرد. او امــا 
ــه دلیــل اتفاقاتــی کــه تابســتان امســال در حــوزه  ب
ــه شــدت مــورد  ــاالت باشــگاه رخ داد، ب نقــل و انتق
ــخص  ــا مش ــم دقیق ــده و االن ه ــع ش ــاد واق انتق
نیســت کــه در بارســلونا چــه نقشــی را بــرای خریــد 

ــد. ــا می کن ــن ایف بازیک
ــه  ــالن ب ــال در می ــدا 27 س ــلونا، برای ــش از بارس پی
ــا  ــالن )1986 ت ــگاه می ــی باش ــر اجرای ــوان مدی عن

2013( فعالیــت داشــت.

کوتاه اخبار 
سه ساحلی باز یزدی راهی مسابقات 

 جام بین قاره ای جهان 
در امارات شدند

ــران  ــاحلی ای ــال س ــی فوتب ــم مل ــی تی ــت نهای در لیس
ــان  ــاره ای جه ــن ق ــرای حضــور در مســابقات جــام بی ب
ــی  ــزدی خودنمای ــاحلی باز ی ــه س ــام س ــارات ن 2017 ام

می کنــد.
 فدراســیون فوتبــال اســامی 12 ســاحلی باز منتخــب 
ایــران را بــرای حضــور در مســابقات جــام بیــن قــاره ای 
جهــان 2017 امــارات اعــالم کــرد کــه در ایــن بیــن 
و  ناظــم  مختــاری، ســیدعلی  نام هــای محمدعلــی 
حمیــد بهزادپــور، بازیکنــان یــزدی، نیــز بــه چشــم 

می خــورد.
اکبــری، مصطفــی  امیرحســین  احمــدزاده،  محمــد 
کیانــی، مســلم مســیگر، محمدعلــی مختــاری، حمیــد 
ــد  ــی، فری ــن عبداله ــم، حس ــی ناظ ــید عل ــور، س بهزادپ
ــی  ــرادی و عل ــد م ــینی، محم ــان حس ــی، پیم بلوکباش
میرشــکاری، بازیکنانــی هســتند کــه در قالــب تیــم ملــی 
ایــران هفتــم آبــان بــرای حضــور در مســابقات جــام بین 

ــوند. ــی می ش ــازم دب ــارات ع ــان 2017 ام ــاره ای جه ق
ــارات از  ــان 2017 ام ــاره ای جه ــن ق ــام بی ــابقات ج مس
ــود. ــزار می ش ــارات برگ ــان در ام ــیزدهم آب ــا س ــم ت نه

تالش پینگ پنگ باز ایرانی برای 
 کسب رتبه نهم مسابقات 

نوجوانان جهان
رقابت هــای تنیــس روی میــز قهرمانــی نوجوانــان جهــان 
ــه  ــورمان در مرحل ــده کش ــت نماین ــا شکس ــی ب در فیج

ــری شــد. ــی پیگی یک هشــتم نهای
ــزار  ــی برگ ــور فیج ــه در کش ــا ک ــن رقابت ه ــه ای در ادام
ــتم  ــه یک هش ــمس در مرحل ــد ش ــروز نوی ــود، دی می ش
نهایــی بــا نتیجــه 4 بــر 1 مغلــوب »هســین فنگ یــی« از 
چیــن تایپــه شــد تــا در ادامــه بــرای کســب رتبــه نهــم تــا 

شــانزدهم تــالش کنــد.
شــمس کــه در مرحلــه گروهــی بــا کســب دو پیــروزی و 
یــک شکســت در رده دوم قــرار گرفتــه بــود، در مســابقه 
بعــدی خــود مقابــل نماینــده الجزایــر 3 بــر 0 و ســپس 
برابــر بازیکنــی از پانامــا بــا نتیجــه 3 بــر 2 بــه پیــروزی 

رســید.
ــرای کســب  ــروز ب ــده کشــورمان ام ــب نماین ــن ترتی بدی
ــی از  ــل حریف ــم مقاب ــا ده ــم ی ــای نه ــی از رتبه ه یک

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــک ق بلژی

باشگاه فوالد خوزستان مذاکره 
با بیت سعید را تکذیب کرد

مســئوالن باشــگاه فــوالد خوزســتان مذاکــره بــا حســن 
بیت ســعید، مهاجــم باشــگاه اســتقالل تهــران را تکذیــب 

کردنــد.
نیمکت نشــینی حســن بیت ســعید در دربــی و غیبتــش 
در تمریــن دیــروز اســتقالل، شــایعاتی را دربــاره جدایــی 
ایــن بازیکــن از جمــع آبی پوشــان بــه وجــود آورده 

اســت.
ــه  ــود ک ــده ب ــا آم ــزارش، در خبره ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــن را  ــن بازیک ــد دارد ای ــتان قص ــوالد خوزس ــگاه ف باش
جــذب کنــد؛ امــا ســرمربی سرخپوشــان اهــوازی خبــر 

ــرد. ــب ک ــعید را تکذی ــا بیت س ــره ب مذاک
ــوالد  ــال ف ــم فوتب ــر پورموســوی، ســرمربی تی ســید اکب
خوزســتان، درخصــوص شــایعه حضــور بیت ســعید 
ــعید  ــت: بیت س ــنیم گف ــگار تس ــه خبرن ــم ب ــن تی در ای
بازیکــن اســتقالل اســت؛ مــن و مســئوالن باشــگاه فوالد 

ــم. ــام نداده ای ــن انج ــن بازیک ــا ای ــره ای ب ــچ مذاک هی

مرحله آخر اردوی ملی پوشان 
وزنه برداری در تهران استارت خورد

وزنه بــرداری  ملــی  تیــم  اردوی  مرحلــه  آخریــن 
بزرگســاالن از دیــروز در کمــپ تیم هــای ملــی آغــاز شــد.

ملی پوشــان  آماده ســازی  اردوی  مرحلــه  آخریــن 
در  پرقــدرت  حضــور  بــرای  کشــورمان  بزرگســال 
رقابت هــای قهرمانــی ســال 2017 جهــان در آناهیــم 
آمریــکا صبــح دیــروز )شــنبه 6 آبان مــاه( در کمــپ 
ــی آزادی  ــه ورزش ــرداری مجموع ــی وزنه ب ــای مل تیم ه

ــد. ــه ش ــر گرفت ــران از س ته
تمریــن صبــح تیــم ملــی وزنه بــرداری بزرگســاالن پــس 
از بازگشــت از اردوی بابلســر بــا حضــور 10 وزنه بــردار 
ــری،  ــی می ــتمی، عل ــوش رس ــکری، کیان ــد عس )مجی
ســهراب مــرادی، ســید ایــوب موســوی، علــی  هاشــمی، 
علیرضــا ســلیمانی، ســعید علی حســینی، بهــداد ســلیمی 
و همایــون تیمــوری( زیــر نظــر محســن بیرانونــد و اصغر 
ابراهیمــی کادر فنــی تیــم ملــی و مســعود قاســمی 

سرپرســت تیــم ملــی بزرگســاالن برگــزار شــد.
ــرداری قهرمانــی ســال 2017 جهــان در  مســابقات وزنه ب

6تــا14 آذرمــاه آناهیــم آمریــکا برگــزار می شــود.

خروج نام حدادی فر 
از فهرست ذوب آهن

نــام  هافبــک مصــدوم تیــم فوتبــال ذوب آهــن از لیســت 
ایــن تیــم خــارج شــده اســت.

قاســم حدادی فــر در ابتــدای فصــل جــاری در جریــان 
دیــدار ذوب آهــن مقابــل ســیاه جامگان بــا حســین 
ــث  ــم باع ــورد ه ــن برخ ــرد و همی ــورد ک ــی برخ بادامک

ــن بازیکــن شــد. ــی ای ــاط صلیب پارگــی رب
پــس از ایــن مصدومیــت، حــاال نــام قاســم حدادی فــر 
ــه  ــت ک ــد اس ــده و بعی ــارج ش ــن خ ــت ذوب آه از لیس
ــن  ــه میادی ــا ب ــن زودی ه ــه ای ــد ب ــن بتوان ــن بازیک ای

ــردد. برگ
ــی  ــگار ورزش ــا خبرن ــو ب ــر در گفت وگ ــم حدادی ف قاس
خبرگــزاری تســنیم، دربــاره وضعیــت مصدومیتــش 
اظهــار داشــت: فعــال در دوران بدنســازی هســتم. شــاید 
ــم  ــم بتوان ــر کم ک ــاه دیگ ــار م ــاید چه ــاه و ش ــه م س
بــه میادیــن برگــردم. فعــال نامــم از لیســت ذوب آهــن 
ــود. ــه می ش ــده چ ــم در آین ــد ببینی ــده و بای ــارج ش خ

ســعید آذری در گفت وگــو بــا تســنیم دربــاره 
حــرف و حدیث هــای مطرح شــده مبنــی 
ــت  ــای نف ــه ج ــن ب ــی ذوب  آه ــر جایگزین ب
تهــران در لیــگ قهرمانــان آســیا و همچنیــن 
آمادگــی ایــن باشــگاه بــرای حضــور در ایــن 
ــاخت های  ــت: زیرس ــار داش ــابقات اظه مس
الزم را بــرای حضــور ذوب آهــن در لیــگ 
ــه  ــم؛ چــرا ک ــان آســیا فراهــم کرده ای قهرمان
از ســال گذشــته بــه دلیــل اینکــه بــه فینــال 
جــام حذفــی راه یافتیــم، دربــاره حضــور در 
ــم.  ــرده بودی ــر ک ــیا فک ــان آس ــگ قهرمان لی
 ،AFC اعالم شــده  اســتاندارد های  طبــق 
باشــگاه ها  دیگــر  مشــکالت  از  بســیاری 

ــدارد. ــود ن ــن وج ــرای ذوب آه ب
 اهمیت وضعیت مالی باشگاه ها

وی دربــاره اینکــه بــرای AFC وضعیــت 
دارد،  اهمیــت  هــم  باشــگاه ها  مالــی 
زیرســاخت ها،  از  منظــورم  کــرد:  عنــوان 
فراهم بــودن شــرایط مالــی هــم هســت. 
بدهــی  و  شــده  بررســی  موضــوع  ایــن 
خاصــی بــه شــخصی نداریــم و خــدا را 
شــکر در ایــن خصــوص مشــکلی نخواهیــم 

داشــت.

 حواشی بلیت فروشی 
دربی پایتخت

ــاره  ــگ درب ــازمان لی ــه س ــو هیئت رئیس عض
پایتخــت  دربــی  بلیت فروشــی  حواشــی 
پرســپولیس  باشــگاه  عهــده  بــر  کــه 
اتفاقاتــی  دربــاره  کــرد:  تصریــح  بــوده، 
اســتقالل  دیــدار  بلیت فروشــی   در  کــه 
و پرســپولیس رخ داده اطالعــی نــدارم و  
در ایــن رابطــه در هیئت رئیســه ســازمان 
واگــذاری  اســت.  نشــده  بحثــی  لیــگ 
ــت  ــی اس ــگاه ها بحث ــه باش ــی ب بلیت فروش

کــه بایــد مــا بــر آن تمرکــز و دربــاره آن 
صحبــت کنیــم.

 انتقاد از روند انتقال بازیکنان 
سرباز به تیم های نظامی

آذری ضمــن انتقــاد از رونــد انتقــال بازیکنان 
ــان  ــی خاطرنش ــای نظام ــه تیم ه ــرباز ب س
کــرد: در ایــن زمینــه بحث هــای زیــادی 
کرده ایــم و تــاج و ســاکت در فدراســیون 
ــد  ــر اســت، بای ــن ام ــی ای ــه متول ــال ک فوتب
ــلح  ــای مس ــتاد  کل نیرو ه ــا س ــتی ب نشس
برگــزار و رویــه ای مناســب را بــرای ایــن 
ــن  ــا ای ــد. پیشــنهاد م ــف کنن موضــوع تعری
بــود کــه هــر باشــگاه دو بازیکــن خــودش را 
در دوران خدمــت ســربازی در اختیــار داشــته 
باشــد و بازیکنــان دوران ســربازی را در شــهر 
ــر  ــد س ــا بتوانن ــد ت ــپری کنن ــان س خودش
تمریــن تیمشــان هــم حاضــر شــوند؛ چــون 
ــان  ــهر خودش ــه در ش ــربازانی ک ــوال س معم
خدمــت می کننــد، از ســاعت 2 بــه بعــد 
تعطیــل می شــوند. متاســفانه هنــوز دیــدگاه 

ــدارد. ــود ن ــاره وج ــبی در این ب مناس
مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن تاکیــد کــرد: 
ــادی  ــوری و ه ــینا عش ــن )س ــا دو بازیک م

محمــدی(  را بــه تراکتورســازی دادیــم که در 
ایــن تیــم ربــاط صلیبــی هــر دو ی آن هــا پاره 
ــی  ــه کس ــات را چ ــن اتفاق ــواب ای ــد. ج ش
ــازی  ــه تراکتورس ــد ک ــاال بمان ــد؟ ح می ده
هنــوز 50 میلیــون بابــت ســینا عشــوری بــه 
مــا بدهــکار اســت کــه البتــه مــا بــه احتــرام 
ــوص  ــن خص ــازی در ای ــواداران تراکتورس ه
قدمــی برنداشــتیم. مــن یــک ســؤال دارم؛ 
ــد و رباطــش  ــو! بازیکــن را بردی آقــای آجرل
پــاره شــد؛ آیــا ایــن وضعیــت درســت 

اســت؟
 سازوکار مناسبی برای انتقال 

بازیکنان سرباز تعریف نشده
ــور  ــان کش ــه جوان ــه هم ــزود: در اینک وی اف
ــکی  ــد، ش ــربازی برون ــت س ــه خدم ــد ب بای
ــن  ــهدا دی ــه ش ــه ب ــه هم ــرا ک ــت؛ چ نیس
ادا کنیــم  را  خــود  دیــن  بایــد  و  داریــم 

و بــه اینکــه بــا ایــن انتقــال بازیکــن از 
شــرایط بــازی در تیــم خــارج می شــود، 
کاری نداریــم؛ امــا اینکــه بازیکــن در قالــب 
ــد و  ــیب ببین ــکل آس ــن ش ــه ای ــت ب خدم
محــروم  بازیکنــان  ایــن  از  را  باشــگاه ها 

ــت.  ــور اس ــی ن ــور عل ــد، ن کنن
ــال  ــرای انتق متاســفانه ســازوکار مناســبی ب
بازیکنــان ســرباز تعریــف نشــده و فعــال 
گــوش شــنوایی نیســت.آذری در پاســخ 
ــه ایــن ســؤال کــه آیــا مشــکل ذوب آهــن  ب
ورزشــگاه  در  تیم هــا  از  میزبانــی  بــرای 
نقــش جهــان برطــرف شــده یــا خیــر، 
ــارج  ــده در خ ــازی آین ــال در دو ب ــت: فع گف
از خانــه و مقابــل تراکتورســازی و ســپیدرود 
ــم و پــس از آن بررســی  ــدان می روی ــه می ب
ــان  ــش جه ــم در نق ــه می توانی ــم ک می کنی

ــر. ــا خی ــم ی ــازی کنی ب

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

زیرساخت های ذوب  آهن 
برای حضور در آسیا فراهم است

ــیا  ــال آس ــیون فوتب ــون کنفدراس ــق قان طب
در  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  آیین نامــه  و 
ــتقالل و  ــپولیس، اس ــذف پرس ــورت ح ص
ــم  ــا، 5 تی ــل بدهی ه ــه دلی ــران ب ــت ته نف

ــد.  ــا را دارن ــی آن ه ــانس جایگزین ش
 در حالــی کــه پرســپولیس و اســتقالل 
در  خــود  کالن  بدهی هــای  دلیــل  بــه 
ــان  ــگ قهرمان ــذف از لی ــر ح ــرض خط مع
آســیا قــرار دارنــد و اگــر آن هــا نتواننــد تــا 
روز دوشــنبه ضرب االجــل AFC را اجــرا 
کننــد و بدهــی 8 میلیــارد تومانــی خــود را 
ــد، در آن صــورت تیم هــای دیگــری  بپردازن
ــد  ــا خواهن ــن آن ه ــر جایگزی ــگ برت  از لی

شد. 

ایــن مســئله دربــاره تیــم نفــت تهــران 
ــران  ــت ته ــر نف ــد و اگ ــدق می کن ــم ص ه
قهرمانــان  لیــگ  اســتانداردهای  نتوانــد 
آســیا را کســب کنــد و مجــوز حرفــه ای 
ــرد  ــن مســابقات را بگی ــرای حضــور در ای ب
در آن صــورت نیــز یــک تیــم دیگــر ایرانــی 
ــان آســیا  ــن نفــت در لیــگ قهرمان جایگزی

ــد. ــد ش خواه
ــال  ــیون فوتب ــن کنفدراس ــاس قوانی ــر اس ب
آســیا و همچنیــن آیین نامــه مســابقات 
حــذف  صــورت  در  قهرمانــان،  لیــگ 
ــران از  ــت ته ــتقالل و نف ــپولیس، اس پرس
ــران  ــه ای ــی ک ــان و در صورت ــگ قهرمان لی
ــده  ــل آین ــابقات فص ــهمیه در مس 1+3 س

ــد، در  ــته باش ــیا داش ــان آس ــگ قهرمان لی
ــل  ــدول فص ــتم ج ــا رده هش ــورت ت آن ص
ــد  گذشــته تیم هــا شــانس جایگزینــی دارن
و می تواننــد بــه جــای 3 تیــم پرســپولیس، 
اســتقالل و نفــت تهــران بــه ایــن مســابقات 

وارد شــوند.
 کدام تیم ها جای پرسپولیس و 

استقالل به آسیا می روند؟
ــتقالل  ــپولیس، اس ــذف پرس ــورت ح در ص
ذوب آهــن،  تیم هــای  تهــران،  نفــت  و 
ســپاهان و پیــکان بــه احتمــال فــراوان 
جایگزیــن ایــن تیم هــا در لیــگ قهرمانــان  

ــد.  ــد ش ــیا خواهن آس
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــتقالل خوزس ــه اس البت

ــن  ــه ای ــبت ب ــری نس ــه در رده پایین ت اینک
تیم هــا قــرار دارد و اینکــه شــرایط مالکیــت 
ایــن باشــگاه نیــز در  هالــه ای از ابهــام قــرار 

ــیار  ــیا بس ــورش در آس ــال حض دارد، احتم
ضعیــف اســت. 

گســترش فــوالد تبریــز هــم بــا توجــه 
نتایــج بســیار ضعیــف ایــن فصلــش بعیــد 
ــی اش  ــک خصوص ــط مال ــه توس ــت ک اس
 در لیــگ قهرمانــان آســیا شــرکت داده 

شود.
ــر                 ــگ برت ــته لی ــل گذش ــدول فص ــق ج طب

ــتند: ــب هس ــن ترتی ــه ای ــم اول ب 8 تی
1- پرسپولیس

2- استقالل تهران
3- تراکتورسازی تبریز
4- ذوب آهن اصفهان

5- سپاهان
6- پیکان

7- استقالل خوزستان 
8- گسترش فوالد تبریز 

کدام تیم ها جای  پرسپولیس و استقالل به  آسیا می روند؟
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ــورمان،  ــتی کش ــم کش ــین تی ــوش پیش ــی، ملی پ ــا یزدان رض
ــا  ــت: تقریب ــار داش ــش اظه ــرایط مصدومیت ــن ش ــاره آخری درب
ماه هــای آخــر دوران نقاهتــم را پشــت ســر می گــذارم. تمرینــات 
ــم  ــد تمرینات ــم بای ــردم و کم ک ــاز ک ــبک را آغ ــک س روی تش
ســنگین تر شــود و در شــرایط ســنگین خــودم را محــک بزنــم.

ــال دارد در مســابقات جــام باشــگاه ها  ــه احتم ــاره اینک وی درب
روی تشــک بــرود، خاطرنشــان کــرد: هــرگاه بــه شــرایط ایــده آل 
برســم، اســتارت می زنــم. ان شــاءهللا کــه در لیــگ باشــگاه های 
ــه مــن  ــی اســت ک ــی خوب ــان باشــد. غــالم محمــدی مرب جه
هــم چنــد ســالی در لیــگ بــرای او کشــتی گرفتــم. اگــر بتوانــم 
ــدان  ــان، می ــگاه های جه ــام باش ــابقات ج ــرم مس ــتی بگی کش

خوبــی بــرای شــروع مــن اســت.
ملی پــوش پیشــین تیــم کشــتی کشــورمان دربــاره اینکــه 

ــت:  ــرده، گف ــدا ک ــود پی ــوی او بهب ــی زان ــره درد قدیم ــا باالخ آی
آســیب دیدگی هایم خیلــی مــن را عقــب انداخــت؛ هیــچ موقــع 
نتوانســتم بــا تمــام توانایــی و آمادگــی کشــتی بگیــرم. در حــال 
حاضــر شــرایط خــوب اســت؛ بایــد پــس از پایــان مصدومیــت 

ــه. ــا ن ــرم ی ــم کشــتی بگی ــم می توان ببین
یزدانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا امــکان دارد در یــک 
ــم از االن  ــوان کــرد: نمی توان ــرد، عن المپیــک دیگــر کشــتی بگی
بگویــم المپیــک بعــدی هســتم یــا نــه؛ اصــال از االن حــرف زدن 
دربــاره آن زمــان درســت نیســت. مــن تمــام تالشــم را می کنــم 

تــا جایــی کــه بتوانــم کشــتی بگیــرم.
وی دربــاره اینکــه هیــچ وقــت خــأ او در تیــم ملــی پــر نشــد، 
ــم در  ــا موقعــی کــه بتوان گفــت: مــن همیشــه ســعی کــردم ت

خدمــت تیــم کشــورم باشــم.

ــام  ــه مق ــا ویلچــر مــردان کشــورمان ب ــی بســکتبال ب ــم مل  تی
دوم رقابت هــای قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه دســت یافــت. در 
دیــدار نهایــی رقابت هــای صبــح دیــروز تیــم ایــران بــه مصــاف 
اســترالیا رفــت و بــا نتیجــه 80 بــر 54 مغلــوب حریــف شــد و 

ــی بســنده کــرد. ــام نایب قهرمان ــه مق ب
ــا  ــابقات ب ــن مس ــی ای ــه گروه ــورمان در مرحل ــدگان کش نماین
ــا  ــد و ب ــروه بودن ــد هم گ ــد و تایلن ــتان، نیوزلن ــای عربس تیم ه
غلبــه بــر هــر ســه تیــم بــه عنــوان تیــم اول گــروه C بــه مرحلــه 

ــد. ــی راه یافتن ــارم نهای یک چه
چیــن حریــف ایــران در مرحلــه یک چهــارم نهایــی بــود و 
ــی  ــه نیمه نهای ــان ب ــت میزب ــا شکس ــورمان ب ــان کش ملی پوش
ــوان  ــه عن ــن ب ــر ژاپ ــه ب ــا غلب ــز ب ــدار نی ــن دی ــد و در ای رفتن

فینالیســت شــناخته شــدند.

ــای  ــن تیم ه ــز بی ــابقات نی ــن دوره از مس ــدی ای ــدار رده بن دی
ژاپــن و کــره برگــزار شــد و تیــم ژاپــن توانســت بــا نتیجــه 68 بــر 
54 حریــف را شکســت دهــد و بــه مقام ســومی این مســابقات 
دســت یابــد. در بخــش زنــان نیــز تیــم چیــن بــه مقــام قهرمانی 
ــوم و  ــام س ــد و مق ــان ش ــترالیا نایب قهرم ــت، اس ــت یاف دس

چهــارم نیــز بــه ترتیــب بــه تیم هــای ژاپــن و ایــران رســید.
ــم  ــور 14 تی ــا حض ــیه ب ــیا و اقیانوس ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
ــاه  ــم آبان م ــان از یک ــم در بخــش زن ــردان و 4 تی در بخــش م
بــه میزبانــی پکــن آغــاز شــد و امــروز بــه کار خــود پایــان داد.

تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر مــردان ایــران عــالوه بــر کســب 
ــه  ــی 2018 را ک ــابقات جهان ــهمیه مس ــی س ــوان نایب قهرمان عن
ــه  ــه میزبانــی آلمــان و در شــهر  هامبــورگ برگــزار می شــود، ب ب

 دســت آورد.

 تمام تالشم را می کنم 
تا جایی که بتوانم کشتی بگیرم

 تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران
 نایب قهرمان آسیا و اقیانوسیه شد

 جریمه چند بازیکن استقالل
 به دلیل اعتراض به داور دربی

فریــدون اصفهانیــان دربــاره قضــاوت بیــژن حیــدری در داربــی 
ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــار ک هشــتاد و پنجــم پایتخــت اظه
ــی  ــاظ آمادگ ــی زد. او از لح ــوت م ــداری س ــن دی ــدری در چنی حی
ــی   ــه پنالت ــود نشــان داد. در صحن ــی را از خ جســمانی ســطح باالی
کــه بــرای تیــم پرســپولیس اعــالم شــد، بیــژن حیــدری بــه خوبــی 
تصمیــم درســت را گرفــت و حتــی تصمیــم او مبنــی بــر نشــان دادن 
کارت زرد بــه روزبــه چشــمی نیــز درســت بــود؛ زیــرا ایــن موقعیــت 
ــورت  ــوپ ص ــری روی ت ــوده و درگی ــه ب ــه جریم ــل محوط در داخ
گرفتــه اســت. اگــر همیــن خطــا در پشــت محوطــه جریمــه صــورت 
می گرفــت، بــه دلیــل از بیــن بــردن موقعیــت گل 100درصــد، بازیکــن 
ــتقالل  ــن اس ــر بازیک ــن اگ ــد. همچنی ــراج می ش ــد اخ ــتقالل بای اس
ــم  ــای تــکل مهاج ــه ج ــه جریمــه ب ــه در محوط در همیــن صحن
پرســپولیس را می کشــید یــا هــل مــی داد، جریمــه اش کارت قرمــز 

بــود.
او  اضافــه کــرد: در صحنــه دوم تکلــی کــه بــه روی وحیــد امیــری زده 

شــد، خطــا نبــود و داور بــاز هــم بــه درســتی ادامــه  بــازی را اعــالم 
کــرد. برخــی منتقــدان بــه ایــن مســئله انتقــاد داشــتند کــه حیــدری 
ــد  ــد و نبای ــوت می زن ــی را س ــه دارب ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ب
ــی  ــه او داد؛ امــا مگــر ســایر داوران ایران ــازی ای را ب داوری چنیــن ب
ــد، روزی  ــازی را دارن ــد ب ــاوت چن ــابقه قض ــر س ــال  حاض ــه در ح ک
ــار اول ایــن دیــدار را ســوت نزدنــد؟ بــه  هــر حــال هــر داور  بــرای ب
ایرانــی بایــد تجربــه بازی هــای مهــم و حســاس را بــه کارنامــه خــود 
 اضافــه کنــد. ایــن تجربــه بــرای بیــژن حیــدری در داربــی هشــتاد و 

پنجــم اتفــاق افتــاد.
رئیــس کمیتــه  داوران در پایــان دربــاره اعتــراض بیــش از حــد 
ــعی  ــت : داور س ــت گف ــان پایتخ ــژه آبی پوش ــم به وی ــان دو تی بازیکن
ــتی  ــه درس ــد و ب ــرل کن ــازی را کنت ــد ب ــه می توان ــی ک ــا جای ــرد ت ک
ــه  ــد کارت زرد نشــان داد. او ب ــراض می کردن ــه اعت ــی ک ــه بازیکنان ب
خوبــی توانســت اعتراضــات را کنتــرل کنــد؛ امــا اعتــراض بازیکنــان 
ــن  ــا ای ــد. م ــگاه ش ــو ورزش ــدن ج ــنج ش ــث متش ــتقالل باع اس
ــم  ــه  مســابقات ارجــاع خواهی ــه کمیت اعتراضــات بیــش از حــد را ب
ــر  ــه ای را در نظ ــی جریم ــه  انضباط ــورت کمیت ــا مش ــا ب داد و آن ه

می گیرنــد.

#خبر_ویژه

ــر  ــگ برت ــا گذشــت یک ســوم از مســابقات لی ب
عملکــرد دو تیــم اصفهانــی مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفــت؛ بــر ایــن اســاس تیــم ســپاهان عملکــرد 
نســبتا خوبــی در خــط دفاعــی دارد و ذوب آهــن 

نیــز عملکــرد خوبــی در امــر گل زنــی دارد.
تیــم ذوب آهــن در 10 مســابقه قبلــی خــود بیش 
ــه خــود  از هــر تیــم دیگــری رنــگ تســاوی را ب
ــابقاتش  ــی از مس ــش از نیم ــت و بی ــده اس دی
را بــا تســاوی پشــت ســر گذاشــته اســت؛ 
ذوب آهــن بــا کســب 6 تســاوی بیشــترین 
آمــار تســاوی را در ایــن دوره از مســابقات لیــگ 

ــت. ــرده اس ــب ک کس
تیــم ســپاهان و ســایپا نیــز دو تیــم لیــگ 
برتــری هســتند کــه بــا 5 تســاوی پــس از 

ذوب آهــن در رده دوم تعــداد تســاوی در جــدول 
ــد. ــور دارن حض

طالیی پوشــان در ایــن فصــل تنهــا در دو مســابقه 
رنــگ پیــروزی را بــه خــود دیده انــد و 3 دیــدار 
خــود را بــا شکســت پشــت ســر گذاشــته اند؛ در 
ــه  ــم ب ــتان ه ــده اس ــر نماین ــل دیگ ــه مقاب نقط
ــا  ــت؛ ام ــرده اس ــب ک ــرد کس ــزان ب ــن می همی
ــر اســت و  ــی کمت ــا یک ــای آن ه ــداد باخت ه تع
بــه واســطه همیــن یــک امتیــاز اختالفــی کــه از 
همشــهری خــود دارد، در جــدول 4 پلــه فاصلــه 

گرفته انــد.
آمــار گل زنــی شــاگردان قلعه نویــی خــوب بــوده 
و آن هــا 2 گل کمتــر از بهتریــن خــط حملــه لیگ 
ــپولیس  ــداد پرس ــه تع ــانده اند و ب ــر رس ــه ثم ب

بــاز  را  حریفــان  دروازه  روزهــا  ایــن  آمــاده 
ــی  ــط دفاع ــل خ ــه مقاب ــا در نقط ــد؛ ام کرده ان
ــه  ــان داده و ب ــزل نش ــم متزل ــن تی و دروازه  ای
همــان میــزان هــم گل زیــاد دریافــت کرده انــد.

13 گل خــورده در 10 مســابقه آمــار نه چنــدان 
خوبــی اســت کــه سیســتم دفاعــی ذوب آهــن را 
در رده تیم هــای ضعیــف لیــگ قــرار داده و ایــن 
ــه  ــه 4 رتب ــود ک ــهری خ ــه همش ــبت ب ــم نس تی
ــای  ــم، گل ه ــور دارد ه ــدول حض ــر در ج پایین ت

بیشــتری دریافــت کــرده  اســت.
ــود  ــر خ ــابقه اخی ــم در 10 مس ــپاهان ه ــم س تی
11 بــار دروازه خــود را بازشــده دیــده اســت؛ امــا 
ــم  ــابقه ه ــن مس ــته در چندی ــم توانس ــن تی ای
کلین شــیت کنــد و شکســت 4 بــر 0 مقابــل 

پدیــده، آمــار ایــن تیــم را در جــدول کمــی خراب 
ــکلی  ــپاهان مش ــه س ــط حمل ــت. خ ــرده اس ک
اســت کــه در هــر نشســت خبــری زالتکــو 
کرانچــار از آن گلــه می کنــد و بــا داشــتن چندیــن 
بازیکــن هجومــی و خطرنــاک مشــکل ایــن تیم 
ــم  ــن تی ــوز پابرجاســت و ای ــی هن ــر گل زن در ام
ــه ثمــر  ــا 8 گل ب ــر خــود تنه در 10 مســابقه اخی

رســانده اســت.
دو نماینــده اســتان بــا شــکل و شــمایل متفاوتی 
امســال وارد لیــگ شــدند و همــگان بــه چشــم 
یــک مدعــی از ایــن دو تیــم نــام می برنــد؛ 
ــاهد  ــل ش ــای فص ــا اینج ــا ت ــج آن ه ــا نتای ام
ــاز در  ــا 11 امتی ــا نیســت و ســپاهان ب ــن ادع ای
ــن  ــور دارد و ذوب آه ــدول حض ــم ج رده دوازده
بــا یــک امتیــاز بیشــتر در رتبــه هشــتم جــدول 

ــه اســت. جــای گرفت

 یکی خوب گل می زند و دیگری گل نمی خورد

،،
 مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن گفت: 
پــس از صعــود بــه فینــال جــام حذفــی 
در ســال گذشــته زیر ســاخت های الزم 
را بــرای حضــور در لیــگ قهرمانان آســیا 

فراهــم کردیم. 



پیشهناد فیلم

 خفگی
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ــی ــدون جیران فری
 داستان فیلم

ــه دلیــل  فیلــم در تیمارســتانی آغــاز می شــود کــه ب
اکساســوار و شــرایط خــاص آن ابتــدا ذهــن را 
ــد؛  ــوق می ده ــته س ــتانی در گذش ــمت داس ــه س ب
ولــی بافاصلــه بــا عنــوان شــلوغ بــودن متــرو 
ــی  ــه صورت ــزد و فیلمســاز ب ــن ذهنیــت فرومی ری ای
مســتقیم خواســته خــود را در ایجــاد تناقــض و 

دوگانگــی در زمــان و مــکان، عیــان می کنــد.
در  روانــی  اختــاالت  دلیــل  بــه  جــوان  زن 
ــنایان  ــی از آش ــا یک ــت آن ب ــه ریاس ــتانی ک بیمارس
اســت  محمــدزاده(  )نویــد  مســعود  خانوادگــی 
بســتری شــده؛ فضــای خــاص آنجــا کــه بــه صــورت 
ــباهت دارد  ــاترآیلند« ش ــم »ش ــه فیل ــده ب اغراق ش
ــوع  ــب از ن ــی مخاط ــه ذهن ــن پیش زمین و همچنی
نقش های»نویــد محمــدزاده«، همگــی مقدمــات 
تماشــای »قرمــز«ی دیگــر از فیلمســاز را آمــاده 

. می کنــد

حرف و نقل

ــگر، در  ــنده و پژوهش ــه، نویس ــن مقیس  محمدحس
گفت وگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران پویــا، 
از انتشــار اثــری جدیــد دربــاره عامــه اقبــال الهــوری خبــر 
ــوری«،  ــال اله ــه اقب ــار عام ــی و آث ــت: »زندگ داد و گف
ــد  ــر ترفن ــوی نش ــه از س ــت ک ــدی اس ــر جدی ــوان اث عن

ــت. ــده اس ــاب ش ــازار کت ــه ب ــی روان به تازگ
 چهارمیــن جشــن ســاالنه »موســیقی مــا« بــا شــعار 
»جشــن همدلــی اهالــی موســیقی ایــران« اواخــر آذر بــه 
ــن  ــود.  در ای ــزار می ش ــران برگ ــاد ته ــرج می ــی ب میزبان
برنامــه کــه 25 آذر 1396 برگــزار می شــود، عــاوه بــر 
اهــدای تندیــس طایــی »موســیقی مــا« بــه برگزیــدگان 
نظرســنجی کارشناســی و مردمــی، از دو پیشکســوت 
موســیقی ایــران هــم بــه پــاس یــک عمــر فعالیــت هنری 

تقدیــر خواهــد شــد.
ــوان  ــعر ج ــال ش ــاب س ــزه کت ــی جای ــم پایان  مراس
»جایــزه قیصــر امین پــور« همزمــان بــا ســالروز درگذشــت 
ایــن شــاعر فقیــد برگــزار می شــود. ایــن مراســم دوشــنبه 
۸ آبان مــاه از ســاعت 1۷ در ســالن اســتاد جلیــل شــهناز 
خانــه هنرمنــدان واقــع در خیابــان ایرانشــهر برگــزار 
می شــود. در ایــن مراســم از برگزیــدگان ایــن دوره جایــزه 
ــر شــورای  ــه آثارشــان از نظ ــاب ســال شــعر جــوان ک کت

ــر خواهــد شــد. ــده اســت، تقدی داوری برگزی
ــن  ــی« کــه پیــش از ای ــل اهل ــم ســینمایی »قات  فیل
قــرار بــود بــه ســرگروهی آزادی در 10 آبان مــاه اکــران شــود 
بــه دلیــل فــروش مناســب فیلــم »قهرمانــان کوچــک« و 
افــت نکــردن فــروش فیلــم، بــه تعویــق می افتــد.  »قاتــل 
ــم  ــس از فیل ــروه آزادی پ ــود را در گ ــرارداد خ ــی« ق اهل
»قهرمانــان کوچــک« بســته بــود کــه فعــا امــکان اکــران 

فیلــم وجــود نــدارد.
 فیلــم ســینمایی »جــن زیبــا«، جدیدتریــن ســاخته 
بایــرام فضلــی، بــه زودی در اصفهــان جلــوی دوربیــن 
ــاش  ــا ت ــت: م ــده، گف ــد، تهیه کنن ــرداد فری ــی رود. مه م
ــاده  ــر آم ــم فج ــنواره فیل ــرای جش ــم را ب ــم فیل می کنی
کنیــم و نکتــه مهــم بــرای مــا رضایــت تماشــاگران از دیدن 
ــام  ــت انج ــن جه ــمان را در ای ــه تاش ــت و هم ــم اس فیل

می دهیــم. 
 النــاز شاکردوســت بــه گــروه نمایشــی »گــم و 
گــور« پیوســت و قــرار اســت در ایــن نمایــش بــه ایفــای 
نقــش بپــردازد. نمایــش »گــم و گــور«، عنــوان تازه تریــن 
نمایــش امیــر مهندســیان اســت کــه قــرار اســت از تاریــخ 
21 آبان مــاه ســال جــاری در ســالن ناظــرزاده تماشــاخانه 
ایرانشــهر روی صحنــه بــرود؛ ایــن نخســتین حضــور النــاز 
شاکردوســت در یــک نمایــش محســوب می شــود و ایــن 
ــر  ــه تئات ــه روی صحن ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــر ب بازیگ

خواهــد رفــت.
 فیلــم ســینمایی »زرد« بــه کارگردانــی مصطفــی 
ــل  ــور عوام ــا حض ــباران ب ــرای ارس ــی زاده در فرهنگس تق
اکــران، نقــد و بررســی می شــود. فیلــم ســینمایی »زرد« 
بــه کارگردانــی مصطفــی تقــی زاده یکشــنبه ۷ آبان مــاه 
ــور  ــا حض ــباران ب ــرای ارس ــاعت 1۸ در فرهنگس 1396 س
عوامــل اکــران، نقــد و بررســی می شــود. در خاصــه 
داســتان »زرد« آمــده اســت: آدم هــای عجیبــی هســتیم... 

ــه. ــرق می کن ــی ف ــردا خیل ــا ف ــون ب امروزم

یادداشت

داستان های ابـری و تلــخ

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

علی اشــرف درویشــیان از نویســندگان معاصــری 
اســت کــه روز 04 آبــان 1396 در ۷6ســالگی بــر اثــر 

بیمــاری دار فانــی را بــدرود گفــت. 
از آثــار او می تــوان بــه »ســال های ابــری«، »از 
نــدارد تــا دارا«، »فصــل نــان«، »آبشــوران« و... 

ــرد. ــاره ک اش
 سبک داستان نویسی

ــاب تصاویــری  بیشــتر داســتان های درویشــیان بازت
رئالیســتی اســت کــه خــود، آن هــا را زندگــی کــرده، 
ــاز آشــنایی  ــرده اســت. وی آغ چشــیده و حــس ک
ــی  ــنین کودک ــی از س ــه و قصه گوی ــا قص ــود را ب خ
پــدرش  و  مادربــزرگ  داســتان های  از طریــق  و 
ــای  ــراه آهنگ ه ــتان »هم ــد؛ در داس ــوان می کن عن
بابــام« می خوانیــم: »شــب ها ننــه برایــم قصــه 
ــم،  ــزرگ می روی ــه مادرب ــه خان ــی ب ــد. وقت می گوی

ــد.«  ــه می گوی ــم قص ــم برای او ه
اطــراف  روســتاهای  در  روزگاری  درویشــیان 
کرمانشــاه و گیانغــرب آمــوزگار بــود؛ از ایــن رو 
ــرزده  ــط فق ــود، محی ــاگردان خ ــه ش ــارش ب در آث
کرمانشــاه و روســتاهای اطــراف آن می پــردازد. 
توجــه  ســاختار  و  فــرم  تکنیــک،  بــه  معمــوال 
ــی  ــان دادن زندگ ــر نش ــتر ب ــدارد و بیش ــی ن چندان
ــه  ــی ک ــد؛ مردم ــز می کن ــت تمرک ــی تنگدس مردم
طعــم بســیاری از نامایمات را چشــیدند و گاه در فقر 
مطلــق بــه ســر می برنــد: »نیازعلــی نــدارد. – حاضــر. 
شناســنامه اش »نــدارد« بــود؛ در کاِس مــن خیلــی 

بــود.« »نــدارد«  شناسنامه شــان  بچه هــا  از 
قلمــش  کــه  اســت  نویســنده ای  درویشــیان، 
روایتگــر رنــج و خفقــان زندگــی مــردم اســت و در 
داســتان های او می تــوان ســیر مبارزاتــی مــردم 
ایــران علیــه نظــام دیکتاتــوری حکومــت پهلــوی را 
دیــد؛ مردمــی کــه ســالیان دراز در انــدوه و ناامیــدی 

و نداشــتن ها بــه ســر می بردنــد.
 ادبیات عامیانه

در  درویشــیان  فــراوان  تاش هــای  بــر  عــاوه 
ــان،  ــن ادبیــات شــفاهی مناطــق کُردزب ــه تدوی زمین
می تــوان بــه فعالیت هــای او در زمینــه ادبیــات 
ــک اشــاره  ــات فولکلوری ــع آوری ادبی ــه و جم عامیان
داســتان های  بیشــتر  در  آنکــه  ضمــن  کــرد؛ 
وی اهمیــت بــه ســنن اقلیمــی، آداب و رســوم، 
و  زبــان  افســانه ها،  باورهــا،  ترانه هــای محلــی، 
لهجــه مناطــق کُردنشــین دیــده می شــود. بــه 
عبــارت دیگــر او از نویســندگانی اســت کــه در حــوزه 
ــان و  ــاه، رم ــات اقلیمی روســتایی داســتان کوت ادبی

قصه هــای کودکانــه نوشــته اســت.
علی اشــرف درویشــیان از نویســندگان توانمنــدی 
اســت کــه وقتــی داســتان هایش را می خوانــی، 
ــا،  ــای واژه ه ــه ج ــش ب ــی از ذهن ــاس می کن احس
ــده اســت.  ــر روی صفحــه کاغــذ باری ــدوه و درد ب ان

ــی! ــادش گرام ی

افتتاحیــه بیست وســومین نمایشــگاه مطبوعــات در مصــای 
ــاون اول  ــری مع ــا حضــور اســحاق جهانگی ــی)ره( ب ــام خمین ام
رئیس جمهــور، ســید عبــاس صالحــی وزیــر ارشــاد و جمعــی از 

ــزار شــد. ــی رســانه برگ مســئوالن فرهنگــی و اهال
در ابتــدای ایــن مراســم صالحــی، وزیــر ارشــاد، گفــت: برگــزاری 
نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاری هــا در ماه هــای آغازیــن دولــت 
ــگ و رســانه کشــور اســت. در  ــی در فرهن دوازدهــم، نقطــه عطف
دولــت گذشــته هــم بــه لحــاظ کمــی و هــم کیفــی شــاهد رشــد 

ــم. ــانه ها بودی رس
ــان کــرد:  ــر نقــش رســانه در توســعه جوامــع بی ــد ب ــا تاکی وی ب
تقویــت بنیــه ملــی رســانه، نکتــه ای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
کــرد؛ همان طــور کــه جامعــه بی ســاح در معــرض تهدیــد اســت، 

ــرد. ــد ک ــوان تهدی ــز می ت ــه بی رســانه را نی جامع

وزیــر ارشــاد بــا انتقــاد از عملکــرد بعضــی رســانه ها اظهــار داشــت: 
متأســفانه ایــن روزهــا شــاهد گســترش و فعالیــت رســانه ها بــه 
شــکلی غیرحرفــه ای هســتیم. در شــرایط رشــد ابزارهــای فنــاوری 
فرصــت  می تواننــد  غیرحرفــه ای  رســانه های  تکنولوژیــک،  و 
عــرض انــدام پیــدا کننــد و رســانه های حرفــه ای را از بیــن 
ببرنــد. ایــن رســانه حرفــه ای اســت کــه می توانــد بــا مرجعیــت و 
تولیداتــش، جایــگاه مناســبی را بــرای خــود تعریــف کنــد. رســانه  

حرفــه ای بایــد مولــد باشــد و نــه دالل خبــر و گــزارش.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت گســترش رســانه های خصوصــی 
ــانه های  ــوز رس ــرای مج ــی ب ــای خوب ــال گام ه ــه ح ــا ب ــت: ت گف
خصوصــی برداشــته شــده اســت. حمایت هــای مالــی از بســیاری 
ــرای  ــی ب ــن گام مهم ــد و ای ــته ش ــی برداش ــانه های دولت از رس

ــت. ــی اس ــانه های خصوص ــترش رس گس

ــت  ــت: مواظب ــی گف ــان و ادب فارس ــتان زب ــس فرهنگس رئی
ــه  ــی ک ــای خارج ــیل واژه ه ــر س ــت آن در براب ــان و تقوی از زب
ــات  ــی از اقدام ــوند، یک ــاوری وارد می ش ــوم و فن ــق عل از طری

ــت. ــتان اس فرهنگس
ــان و ادب  ــتان زب ــس فرهنگس ــادل، رئی ــداد ع ــی ح غامعل
ــت  ــای مل ــان فارســی، پرچــم گوی ــار داشــت: زب فارســی، اظه
ــه  ــا ب ــی م ــت مل ــه ای از ارکان هوی ــوان پای ــه عن ــت و ب ماس
ــر  ــان موفق ت ــن زب ــظ ای ــا در حف ــه م ــی رود؛ هرچ ــمار م ش

ــد. ــوه می کن ــر جل ــران بهت ــیم، ای باش
حــداد عــادل تصریح کــرد: زبــان فارســی بیــش از هــزار ســال 
اســت کــه رســانه عمومــی همــه ملــت ایــران اســت و قلمــرو 
ــا  ــه گویش ه ــی رود؛ اگرچ ــمار م ــه ش ــی زبانان ب ــیع فارس وس
ــد  ــد باش ــت و بای ــوده و هس ــی ب ــی فراوان ــای محل و زبان ه

و حفــظ شــود، مثــا در لرســتان، آذربایجــان، خوزســتان، 
ــه  ــاز هم ــا از دیرب ــود دارد، ام ــان وج ــش و زب ــتان گوی کردس
ــه   ــن هم ــان مشــترک بی ــان فارســی، زب ــه زب می دانســتند ک
ــز  ــی نی ــون اساس ــل 15 قان ــه در اص ــت ک ــی زبانان اس فارس

ــده اســت. آم
رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ادامــه داد: مواظبــت 
ــه  ــی ک ــای خارج ــیل واژه ه ــر س ــت آن در براب ــان و تقوی از زب
ــات  ــی از اقدام ــوند، یک ــاوری وارد می ش ــوم و فن ــق عل از طری

فرهنگســتان اســت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: برخــی راجــع بــه فرهنگســتان 
بــه فرهنگســتان  را  حرف هایــی می زننــد و خودشــان آن 
نســبت می دهنــد؛ در حالــی کــه ربطــی بــه فرهنگســتان نــدارد 

ــات را فرهنگســتان نســاخته اســت. و آن لغ

وزیر ارشاد در افتتاحیه بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات:

رسانه  باید مولد باشد، نه دالل خبر و گزارش
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطرح کرد:

زبان فارسی، رسانه عمومی همه ملت ایران

فرهنگ و هنر10

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

هنــر نمایش هــای بیرونــی و تئاتــر خیابانــی در 
برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطبــان اســت. 
درگیــری تماشــاچی و بازیگــران ســبب می شــود 
تــا ایــن شــیوه بــه یکــی از دلچســب ترین 
ــان  ــدان و مجری ــرای هنرمن ــم ب ــا ه نمایش ه
ــود؛  ــدل ش ــان ب ــرای مخاطب ــم ب ــش و ه نمای
گاهــی آن قــدر ایــن نمایش هــا موفــق هســتند 
ــان اجــرای آن  کــه مخاطــب خــود را کامــا می

می بینــد.
ــن  »بازیگــر شــو«، یکــی از نمایش هــای دومی
ــت.  ــی اس ــر خیابان ــی تئات ــنواره غیررقابت جش
تمامــی نمایش هــای حاضــر در ایــن جشــنواره، 
ــه ای از کارگاه هــای آموزشــی  خروجــی مجموع
ــازمان  ــه س ــته ب ــر وابس ــی تئات ــر تخصص دفت
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در فصــل 
و  عاقه منــدان  بــرای  اســت کــه  تابســتان 

ــام  ــد و تم ــزار ش ــی برگ ــر خیابان ــاالن تئات فع
ــه  ــن جشــنواره ب ــا اجــرا در ای ــد ت مراحــل تولی

ــت. ــوده اس ــان ب ــده هنرجوی عه
نمایــش خیابانــی »بازیگــر شــو« کــه در دومین 
جشــنواره غیررقابتــی نمایش هــای بیرونــی 
اصفهــان برگــزار شــد، یکــی از موفق تریــن 
نمایش هــا در ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطــب بــود؛ 
ــش  ــان نمای ــس از پای ــی پ ــه حت ــه ک آن گون
ــتان  ــه داس ــد ک ــان می کردن ــده ای گم ــوز ع هن

ــت. ــته اس ــت داش حقیق
ورود بازیگــران ایــن نمایــش بیرونــی از ابتــدا با 
شــور و هیجــان همــراه شــد. گــروه فیلمبــرداری 
بــا تجهیــزات وارد محــل برگــزاری برنامــه 
شــدند؛ همیــن حضــور ســبب شــد تــا جمعیتی 
زیــاد بــه دور آن هــا حلقــه بزننــد. دوربیــن 
ــرار  ــود ق ــای خ ــه در ج ــرداری ک ــوم صداب و ب
گرفتنــد، ایــن وجــه بــر عــده ای مســلم شــد کــه 
شــاهد فیلمبــرداری یــک فیلــم جدی هســتند.

شــدند، کارگــردان  هنرپیشــه ها کــه گریــم 
از حاضــران درخواســت کــرد کــه ســکوت را 
رعایــت کننــد. نفس هــا در ســینه حبــس شــد 
ــد.  ــه ایفــای نقــش کردن و دو بازیگــر شــروع ب
در بیــن اجــرا ناگهــان درگیــری بیــن دو بازیگــر 
پیــش آمــد کــه ســبب شــد بازیگــر زن نمایــش 
ــی  ــود؛ مردم ــارج ش ــه خ ــد و از صحن ــر کن قه
کــه گــرد گــروه فیلمبــرداری جمــع شــده بودنــد 
ــاور کــرده بودنــد کــه  آن چنــان ایــن قضایــا را ب
بــا فریــاد خــود بازیگــر مــرد را مــورد ســرزنش 

ــد. قــرار دادن
ســر  بــر  کارگــردان  بــا  فیلــم  تهیه کننــده 
شــدند  درگیــر  فیلــم  تحویــل  مدت زمــان 
بیــن  از  کــه  داد  پیشــنهاد  تهیه کننــده  و 
تماشــاچیان یــک نفــر را بــرای بــازی انتخــاب 
کننــد؛ بــا وجــود مخالفــت کارگــردان پیشــنهاد 
دادنــد اگــر از بیــن تماشــاچیان کســی ســابقه 
ــه  ــن صحن ــن را دارد، ای ــر دوربی ــور در براب حض
ــت  ــن جمعی ــادی از بی ــده زی ــد. ع ــازی کن را ب
اعــام آمادگــی کردنــد کــه در ایــن فیلــم بــازی 
کننــد. درنهایــت یــک نفــر انتخــاب شــد و 
فیلمبــرداری از اول آغــاز شــد؛ ولــی ایــن پایــان 

ــود. ــرا نب ماج
ــود، شــروع  ــه انتخــاب شــده ب ــی ک ــر زن بازیگ
ــظ  ــا را حف ــون متن ه ــا چ ــرد؛ ام ــازی ک ــه ب ب

نکــرده بــود، دیالــوگ را فرامــوش می کــرد؛ 
ــید و  ــم او رس ــر گری ــه تغیی ــت ب ــپس نوب س
تصمیــم گرفتنــد گریمــش را عــوض کننــد؛ بــاز 
هــم قضیــه ادامــه پیــدا کــرد؛ زیــرا حــال بازیگر 
خنــده اش  فیلمبــرداری  میــان  در  تــازه وارد 
می گرفــت. عــده ای از تماشــاچیان بــه او قــوت 
ــه  ــز او را از ادام ــده ای نی ــد و ع ــب می دادن قل
دادن منــع می کردنــد؛ امــا ایــن بــار نیــز میــان 
ــت و  ــزاع ســر گرف ــرد ن ــر م ــر زن و بازیگ بازیگ
درنهایــت تهیه کننــده، فیلمبــرداری را کنســل 
ــد. ــارج ش ــت خ ــان جمعی ــروه از می ــرد و گ ک

ــاط بســیار جالبــی بیــن برخــی از مــردم و  ارتب
گــروه بازیگــران بــه وجــود آمــده بــود؛ عــده ای 

ــت  ــده ای درخواس ــرده و ع ــویق ک ــا را تش آن ه
ــدی  ــه بع ــز در برنام ــا نی ــا از آن ه ــد ت می کردن

اســتفاده شــود.
رضــا قلعگــری، کارگــردان تئاتــر »بازیگــر شــو« 
دربــاره ایــده اجــرای ایــن نمایــش گفــت: ایــن 
ــد  ــی ش ــی طراح ــورت نامرئ ــه  ص ــش ب نمای
ــر  ــات فک ــن لحظ ــا آخری ــردم ت ــی از م و برخ
می کردنــد کــه رخــدادی واقعــی را در حــال 
ــن حضــور مخاطــب ســبب  ــاره هســتند؛ ای نظ
ــختی های  ــه س ــش ک ــام نمای ــا پی ــود ت می ش

ــود. ــل ش ــت، منتق ــری اس بازیگ
ــری  ــه بازیگ ــردم ب ــه م ــه عاق ــا اشــاره ب وی ب
ــود  ــی خ ــراد )و حت ــتر اف ــت: بیش ــار داش اظه
مــن هــم پیــش از اینکــه وارد دنیــای نمایــش 
بشــوم(، تنهــا آنچــه جلــوی دوربیــن می بیننــد 
را بــه  عنــوان بازیگــری در نظــر می گیرنــد؛ امــا 
بازیگــری تنهــا بیــان و بــدن و حــس نیســت؛ 
ســختی هایی در پــس ایــن عشــق وجــود دارد.

ایــن هنرمنــد جــوان ادامــه داد: آنچــه در ایــن 
نمایــش ســعی شــد تــا بــه گــوش مــردم 

ــت.  ــن اس ــت دوربی ــی پش ــد، زندگ برس
درگیــر  آن قــدر  هنرمنــدان  زندگــی  گاهــی 
ــان  ــبب عشقش ــه س ــه ب ــود ک ــیه می ش حاش
ــت  ــود را از دس ــخصی خ ــی ش ــر زندگ ــه هن ب

. هنــد می د

،،
گــروه نمایــش بازیگــر شــو در دومیــن 
جشــنواره نمایش های بیرونی دربین 
مــردم رفــت تــا بازیگــر خــود را پیــدا 

کنــد.

»بازیگر شو«، نمایشی از پشت 
دوربین در بین مردم

دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
برگزار کرد:

 سمینار والدورف 
بین کشوری ایران و آلمان

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادگروه فرهنگ

و هنــر  دوره مشــترک دانشــگاه فرهنــگ 
اصفهــان، اســتادان اتحادیــه والــدورف آلمــان 
ــودک در  ــتداران ک ــه ای دوس ــن منطق و انجم
دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان برگزار شــد.
ایــن دوره بین المللــی در قالــب ســه مجموعــه 
و  مربیــان  اســتادان،  دانشــجویان،  ویــژه 
مدیــران بــا هــدف آشــنایی بــا سیســتم 
شــده  برنامه ریــزی  والــدورف  آموزشــی 

بــود.  والــدورف مــدل عمومــی آموزشــی 
گــروه  از  آلمــان  کشــور  در  استفاده شــده 
ســنی کــودکان تــا بزرگســاالن بــوده و مبتنــی 
ــا اســتفاده از ابــزار هنــر اســت. بــر آمــوزش ب
برنامــه آموزشــی ویــژه اســتادان در روز جمعــه 
05 آبان مــاه ۱۳۹۶ بــا حضــور دکتــر حبیــب هللا 
ــتاد  ــر س ــر و دبی ــرم وزی ــاور محت ــی مش ارزان
ــای  ــر کانون ه ــارت ب ــی و نظ ــی هماهنگ عال

ــد. ــزار ش ــاجد برگ ــری مس فرهنگی هن
شــروع جلســه بــا ســخنرانی دکتــر مشــکالنی 
ریاســت  قاضی عســکر  دکتــر  ســخنرانی  و 
علمی کاربــردی  جامــع  دانشــگاه  محتــرم 

ــود.   ــراه ب ــان هم ــتان اصفه ــد اس واح
ــاره  ــجادی درب ــم س ــه خان ــات اولی توضیح
توضیحــات  والــدورف،  آموزشــی  مــدل 

تکمیلــی آقــای هرمــان وایشــه دربــاره مــدل 
آموزشــی والــدورف و ترجمــه همزمــان خانــم 
نــادری و همچنیــن اجــرای عروســکی توســط 
ــه  ــن در ادام ــم بامگارت ــا و خان ــم الکس خان

ــود.  ــه ب ــن برنام ای
 بومی سازی مهارت های والدورف به سبک 

ایرانی اسالمی 
دکتــر احســان مشــکالنی، سرپرســت دانشــگاه 
فرهنــگ و هنــر اصفهــان، در حاشــیه ایــن 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــمینار آموزش س
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــن گف ــای وط کیمی
کیفیــت آموزشــی در ایــران بســیار پایین اســت 
ــت  ــئله را فعالی ــن مس ــل ای ــتادان دلی و اس
ــجویان  ــد و دانش ــوان می کنن ــجویان عن دانش
ــار  ــگاه انتظ ــتادان و دانش ــی از اس ــز از طرف نی

دارنــد، اهمیــت کیفیــت آموزشــی مــورد توجــه 
ــرار گرفــت. ق

دکتــر مشــکالنی ادامــه داد: مــا بــر آن شــدیم 
موفــق  آموزشــی  مدل هــای  دربــاره  کــه 
ــا تحقیــق و پژوهــش داشــته باشــیم کــه  دنی
کیفیــت آموزشــی ســایر کشــورهای دنیــا را بــا 
ــم. ــه کنی ــود مقایس ــی خ ــای آموزش مدل ه
کارشناســان  ســمینار  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــمی،  ــد جس ــد رش ــای جدی ــی رویکرده آلمان
عاطفــی و فکــری را از آغــاز تــا دوران بزرگســالی 

ــد. ــه کردن ــه ارائ ــه جامع و ورود ب
سرپرســت دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان با 
ــب  ــی در قال ــن دوره بین الملل ــه ای ــان اینک بی
ــتادان،  ــجویان، اس ــژه دانش ــه وی ــه مجموع س
مربیــان و مدیــران بــا هــدف آشــنایی بــا 

برنامه ریــزی  والــدورف  آموزشــی  سیســتم 
ــدورف،  ــدل وال ــرد: م ــح ک ــود، تصری ــده ب ش
یکــی از مدل هــای آموزشــی بســیار عالــی 
ــوده  ــاال ب ــه ب ــالگی ب ــن ۳ س ــه از س ــت ک اس
ــا بســیار  ــوزش اســالمی م ــای آم ــا مدل ه و ب
همخوانــی دارد و قطعــا مهارت هــای والــدورف 
بــه ســبک ایرانی اســالمی بومی ســازی خواهــد 

شــد.
دکتــر مشــکالنی تصریــح کــرد: بــا توجــه 
ــای  ــا ابزاره ــی ب ــدل آموزش ــن م ــه ای ــه اینک ب
فرهنگی هنــری در ارتبــاط اســت، مــا تصمیــم 
ــه  ــم ک ــزار کنی ــمینار را برگ ــن س ــم ای گرفتی
ــه  ــی ک ــا جای ــیم ت ــته باش ــم توانس امیدواری
ــت و  ــم و تربی ــه تعلی ــت در زمین ــن اس ممک
نحــوه آمــوزش قــدم مثبتــی برداشــته باشــیم.

تئاتر

 نمایشی که تماشای آن به بیماران قلبی 
توصیه نمی شود 

بیمــاران قلبــی و افــراد زیــر 1۸ ســال از تماشــای جدیدتریــن 
نمایــش تماشــاخانه ایرانشــهر دوری کننــد. 

 امیــرکاوه آهنین جــان، نمایــش »تنهایــی پرهیاهــو« دومیــن 
تجربــه کارگردانــی خــود را پــس از نمایــش موفــق »در بارانــداز« - 
کــه آبــان مــاه 94 در ســالن حافــظ روی صحنــه بــرد - بــه زودی در 

ــرد. ــه می ب ــهر روی صحن ــاخانه ایرانش تماش
گفتنــی اســت نمایــش »تنهایــی پرهیاهــو« بــه نویســندگی حســین 
پاکــدل و کارگردانــی امیــرکاوه آهنین جــان از 22 آبــان 96 ســاعت 
ــمندریان روی  ــتاد س ــالن اس ــهر، س ــاخانه ایرانش 20:30 در تماش

صحنــه مــی رود.
آهنین جــان ایــن بــار هــم ماننــد پیــش از بازیگــران جــوان و 
ــای  ــی هنره ــه آکادم ــان دانش آموخت ــه بیشترش ــتعدادی ک بااس
نمایشــی ســولو هســتند، بــرای نقش آفرینــی در ایــن اثــر نمایشــی 

اســتفاده کــرده اســت.
بانیپــال شــومون، آناهیتــا همتــی، الســا فیــروزآذر، روزبــه اختــری، 
ملک پــور،  شــهاب  قــادری،  بابــک  حاج علیخانــی،  ابوالفضــل 
ــور،  ــل هژبرپ ــش، عس ــک بین ــک، باب ــاد تاجی ــادری، می ــداد ق به
حمیدرضــا ســنگیان، کاوه دوســتی، نیمــا مظاهــری، یوســف 
ــا، مهســا اصغــری،  محــوی، علــی کیــان، زکیــه ســیف، آرزو تاج نی
علــی صحراگــرد، نســترن ابراهیــم زاده، نگیــن فیروزمنــش و روژینــا 
کاه زری، گــروه بازیگــری نمایــش »تنهایــی پرهیاهــو« را تشــکیل 

می دهنــد.
بیمــاران قلبــی، تنفســی و افــراد زیــر 1۸ ســال از دیــدن نمایــش 

ــد. جــدا بپرهیزن

سینما

نخستین حضور بین المللی »کله سرخ«
»کله ســرخ« کــه بــه زودی در ســینماهای کشــورمان اکــران 
می شــود، خــود را بــرای اولیــن رقابــت بین المللــی آمــاده 

می کنــد. 
ــا 19  ــک زاده از 9 ت ــم ل ــد کری ــاخته بلن ــن س ــرخ«، دومی »کله س
نوامبــر )برابــر بــا 1۸ تــا 2۸ آبــان( در شصت وششــمین دوره 
جشــنواره فیلــم مانهایــم - هایدلبــرگ آلمان و در بخش مســابقه 

ــد. ــت می کن ــی آن رقاب اصل
ایــن جشــنواره کــه پــس از جشــنواره برلیــن، مهم تریــن جشــنواره 
کشــور آلمــان و یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن جشــنواره های 
فیلــم در جهــان بــه شــمار مــی رود، بــه دلیــل کشــف و معرفــی 
بعضــی از مهم تریــن و متفاوت تریــن فیلمســازان بــه جهــان 
ســینما از جایــگاه بســیار مهمــی در جامعــه ســینمای بین المللــی 

برخــوردار اســت.
از جملــه فیلمســازانی کــه نخســتین آثارشــان در ایــن جشــنواره 
پذیرفتــه شــده و بعدهــا بــه چهره هــای شــاخص ســینمای 
ــوا  ــون فرانس ــی چ ــه نام های ــوان ب ــده اند، می ت ــدل ش ــان ب جه
تروفــو، جیــم جارمــوش، ویــم ونــدرس، آتــوم اگویــان، تومــاس 

ــرگ، هــو ســانگ ســو و رفــی پیتــس اشــاره کــرد. وینترب
متقاضــی  فیلــم ســینمایی  از هــزار  بیــش  دوره  ایــن  در   
شــرکت در جشــنواره بودنــد کــه درنهایــت 4۸ فیلــم در بخــش 
مســابقه اصلــی آن کــه تمرکــز بــر کشــف زبــان شــخصی 
ــه رقابــت خواهنــد   فیلمســازان جــوان از سراســر جهــان دارد، ب

پرداخت.
ــود را در  ــران خ ــاه اک ــرخ« از 10 آذرم ــینمایی »کله س ــم س فیل

ــد. ــاز می کن ــه آغ ــر و تجرب ــروه هن ــینماهای گ س

موسیقی 

نوایی به جا مانده از »گل آقا« 
ــدی  ــم حدی ــاره ابراهی ــی درب ــیقی نواح ــاز موس ــگر و مستندس ــک پژوهش ی
ــا  ــل از دنی ــه »گل آقــا« کــه پــس از 15 روز کمــا در بیمارســتان زاب معــروف ب
رفــت، گفــت: ابراهیــم حدیــدی، یکــی از آخریــن نوازنده هــای ُســرنا و ســاکن 

شــهر زهــک در زابــل بــود.
ــدی  ــوم حدی ــرد: مرح ــان ک ــرنا بی ــده ُس ــن نوازن ــاره ای ــازه ای درب ــی مغ عل
ــود و در عروســی ها می نواخــت.  ُســرنانوازی را از ســن پاییــن شــروع کــرده ب
ــه  ــده از جمل ــن دو نوازن ــود. ای ــا ب ــری گل آق ــور، زوج هن ــج مذک ــر گُرگی امی
ــتان  ــه سیس ــل منطق ــرنا و ُده ــیقی ُس ــوار موس ــه رپرت ــلط ب ــدان مس هنرمن
هســتند.او ادامــه داد: حدیــدی در ســال 1336 بــه دنیــا آمــد و پــس از مــرگ 
همســرش تجدیــد فــراش کــرد. چنــد ماهــی نیــز بــا همســر جدیــدش زندگــی 
کــرد. از گل آقــا پنــج فرزنــد پســر و دو دختــر بــه جــا مانــده اســت. دو پســر 

او ُســرنا می نوازنــد.
دبیــر هنــری فســتیوال آینــه دار اضافــه کــرد: ابراهیــم حدیــدی، یکــی از منابــع 
علــی درویشــی، پژوهشــگر موســیقی نواحــی، دربــاره ُســرنا و ُدهــل بــود؛ زیــرا 
او یکــی از منابــع زنــده ُســرنا در منطقــه شــرق ایــران محســوب می شــد؛ چــون 
ــع  ــت درواق ــوان گف ــاخت، می ت ــتانداردی  می س ــرناهای اس ــد س ــن هنرمن ای
ــه  ــا توجــه ب یکــی از منابــع مهــم ُســرنا در ایــن منطقــه را از دســت دادیــم. ب
ــادی  ــه زی ــه او عاق ــم ب ــه ه ــن منطق ــردم ای ــا، م ــوب گل آق شــخصیت محب

داشــتند.
ــب  ــا را در اغل ــز گل آق ــور نی ــج مذک ــر گُرگی ــزود: امی ــاز اف ــتند س ــن مس ای
ــتیوال  ــن دوره فس ــری در اولی ــن زوج هن ــرد. از ای ــی می ک ــم ها همراه مراس
ــی  ــای محل ــص و بازی ه ــیقی، رق ــای موس ــا مقام ه ــد ت ــوت ش ــه دار دع آین
ــا  دوچاپــی، ســه چاپــی، دو چوبــه و چــوب بــازی را اجــرا کننــد. ایــن اجــرا ب
اســتقبال زیــادی روبــرو شــد، در یکــی از آلبوم هــای فســتیوال آینــه دار قطعــه 

ــل و ســرنای او منتشــر شــده اســت.  ده
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11 و حوادث اجتماعی  جامعه
ساماندهیکمپهای
ترکاعتیادغیرمجاز

ســاماندهی  از  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
کمپ هــای تــرک اعتیــاد غیرمجــاز خبــر داد و گفــت: 
ــت.  ــه اس ــود یافت ــاد بهب ــرک اعتی ــای ت ــرد کمپ ه عملک
فعالیــت  مــورد  در  بندپــی  محســنی  انوشــیروان 
کمپ هــای غیرمجــاز افــزود: بــا همــکاری قــوه قضاییــه، 
دادســتانی کشــور، ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و نیــروی 
ــاز را  ــاد غیرمج ــای ترک اعتی ــتیم کمپ ه ــی توانس انتظام

ــم. ــاماندهی کنی س
تعــداد  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کمپ هــای غیرمجــاز نســبت بــه گذشــته بســیار کاهــش 
ــا  ــن کمپ ه ــم ای ــم بگویی ــت: نمی توانی ــه اســت، گف یافت
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــه اس ــن رفت ــی از بی ــور کل ــه ط ب
اقداماتــی کــه انجــام شــده فعالیــت کمپ هــای غیرمجــاز 

را بــه حداقــل رســانده ایم.
ــد  ــکل جدی ــه پروت ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــرد:  ــد ک ــاد اشــاره و تأکی ــرک اعتی ــت کمپ هــای ت فعالی
بــر اســاس اقدامــات کارشناســی و نظــرات متخصصیــن 
ــت و  ــورد فعالی ــدی در م ــکل جدی ــاد، پروت ــوزه اعتی ح
ــده  ــاغ ش ــن و اب ــز تدوی ــن مراک ــرد ای ــر عمک ــارت ب نظ

اســت.

تسهیالتپلیسمهاجرت
برایزائرانافغانستانیاربعین

رئیــس پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه ناجــا ســرهنگ 
علیرضــا صمــدی در خصــوص تمهیــدات پلیــس مهاجــرت 
خصوصــا  و  خارجــی  اتبــاع  بــرای  ناجــا  و گذرنامــه 
افغانســتانی های مقیــم ایــران بــرای حضــور در راهپیمایــی 
ــا در  ــکاران م ــال حاضــر هم ــت: در ح ــن گف ــم اربعی عظی
ــاع  ــروه اتب ــا ســه گ ــا ب ــه ناج ــس مهاجــرت و گذرنام پلی
خارجــی در ارتبــاط هســتند کــه بــرای ایــام اربعیــن 
ــه کشــور عــراق  ــران و ورود ب حســینی قصــد خــروج از ای

ــد. را دارن
رئیــس پلیــس گذرنامــه و مهاجــرت ناجــا بــا بیــان اینکــه 
دســته نخســت اتبــاع ســاکن کشــور ایــران کــه گذرنامــه 
ــرز  ــزا از م ــذ وی ــس از اخ ــا پ ــد حتم ــد، بای ــر دارن معتب
ــروه  ــن گ ــت:  دومی ــراق شــوند، گف شــلمچه وارد کشــور ع
ــه  ــتند ک ــی هس ــد، اتباع ــت را دارن ــترین جمعی ــه بیش ک
گذرنامــه معتبــر نداشــته ولــی ســاکن ایــران هســتند کــه 
بــا توجــه بــه جمعیــت ایــن دســته از اتبــاع خارجــی کــه 
اکثریــت افغانســتانی هســتند، مذاکراتــی بــا طــرف عراقی 
انجــام شــد و و مقــرر شــد ســندی بــرای ایــن اتبــاع صــادر 
ــه اخــذ  ــادرت ب ــن ســند صــادره،  مب ــا ای ــا ب شــود و آن ه
ــرز شــلمچه  ــراق و خــروج از کشــور از م ــزای کشــور ع  وی

کنند.
ــا،  ــه ناج ــرت و گذرنام ــس مهاج ــس پلی ــه رئی ــه گفت ب
مــرز شــلمچه تنهــا مــرزی اســت کــه بــرای خــروج اتبــاع 
ــه کشــور عــراق  ــه منظــور ورود ب ــی از کشــورمان ب غیرایران
در نظــر گرفتــه شــده اســت و اتبــاع غیرایرانــی بــه هیــچ 
ــه  ــراق ب ــران و ع ــر ای ــای دیگ ــد از مرزه ــه نمی توانن وج

ــد. کشــور عــراق ســفر کنن

کوتاه اخبار 

جاسازیماهرانهتریاک
بهجایهستهخرما

ــواد  ــا م ــارزه ب ــات مب ــن عملی ــرک در جدیدتری ــوران گم مأم
مخــدر بــرای دومیــن بــار طــی هفته هــای اخیــر موفــق شــدند 

تریــاک جاســازی شــده در داخــل خرمــا را کشــف کننــد. 
قاچاقچیــان قصــد داشــتند بــه شــیوه ماهرانــه ای ۷۷۰ گــرم 
ــازی  ــا جاس ــل خرم ــته داخ ــای هس ــه ج ــه ب ــاک را ک تری
بســته های پســتی جا به جــا  بــه صــورت  بودنــد،  کــرده 
ــیاری  ــا هوش ــی)ره( ب ــام خمین ــرک ام ــوران گم ــد. مأم کنن
ــواد  ــتند م ــرده و توانس ــی ب ــان پ ــد قاچاقچی ــن ترفن ــه ای ب

جاسازی شــده را کشــف کننــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه مأمــوران حــوزه ٣ گمــرک امانــات 
فــرودگاه امــام خمینــی در مــاه گذشــته نیــز ٦٥٥ گــرم تریــاک 
ــط  ــف و ضب ــا را کش ــته های خرم ــل بس ــده داخ جاسازی ش

کردند.

همدستانبابکزنجانی
اعدامنمیشوند

مهــدی شــمس زاده و حمیــد فاح هــروی دو تــن از متهمــان 
پرونــده نفتــی کــه پیشــتر بــه اعــدام محکــوم امــا حکــم آن ها 
ــود، از ســوی شــعبه 28  ــی کشــور نقــض شــده ب در دیوانعال
دادگاه انقــاب تهــران بــه ریاســت قاضــی مقیســه بــه حبــس 

محکــوم شــدند.
در  قبلــی  محاکمــه  در  کــه  فاح هــروی  و  شــمس زاده 
ــی االرض شــناخته شــده  شــعبه 15 دادگاه انقــاب مفســد ف
ــرض،  ــعبه هم ع ــوان ش ــه عن ــعبه 28 ب ــوی ش ــد از س بودن
مفســد فی االرض شــناخته نشــدند و برخــاف بابــک زنجانــی 
ــد  ــن حکــم مانن ــه ای ــد؛ البت ــی یافتن ــدام رهای از مجــازات اع
احــکام دیگــر قابــل تجدیدنظرخواهــی در مرجــع صالــح 

ــت. ــر اس تجدیدنظ

توقیفپنجتنلواشک
وترشکغیربهداشتی

محمــود رازانــی، مســئول واحــد بهداشــت و محیــط بروجــرد  
گفــت: ایــن کارگاه تولیــد لواشــک و ترشــک کــه در محیطــی 
پروانــه  هرگونــه  بــدون  و  غیراســتاندارد  و  غیربهداشــتی 
بهداشــتی و بهره بــرداری اقــدام بــه تولیــد و عرضــه محصــول 
می کــرد، بــا همــکاری نیــروی انتظامــی و دســتگاه های 

ــی پلمــپ شــد. متول
ــه  ــدی کارگاه ب ــده متص ــتا پرون ــن راس ــرد: در ای ــان ک وی بی
همــراه همــکاران دستگیرشــده بــه مراجــع قضایــی شهرســتان 
ــرد  ــط بروج ــت و محی ــد بهداش ــئول واح ــد. مس ــاع ش ارج
ــک و  ــوع ترش ــوز الزم مجم ــذ مج ــس از اخ ــرد: پ ــار ک اظه
ــدون نشــان و عامــت بهداشــتی  ــه ب لواشــک کشف شــده ک
ــازار عرضــه می شــد معدوم ســازی  ــه ای در ب ــه صــورت فل و ب

ــد شــد. خواهن

کوتاه اخبار 
قتلهمسرمقابلچشمهوویش

14 شــهریور 93، کانتــری کهریــزک از ضــرب و شــتم 
شــدید مرضیــه 29ســاله در خانــه اش باخبــر شــد. بــا 
ــی  ــوش در پذیرای ــه بی ه ــه ک ــوران، مرضی ــور مأم حض
ــد  ــا چن ــد؛ ام ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ــود ب ــاده ب افت
ســاعت بعــد جــان خــود را از دســت داد. آثــار کبــودی 
روی بــدن ایــن زن از وقــوع درگیــری شــدید حکایــت 
داشــت و همســرش نیــز بــه شــکل مرمــوزی ناپدیــد 

شــده بــود.
ــا پلیــس تمــاس گرفتــه بــود بــه  بــرادر مرضیــه کــه ب
ــا  ــل ب ــال قب ــج س ــرم پن ــت: »خواه ــان گف کارآگاه
حمیــد ازدواج کــرد امــا چنــد وقــت پیــش، حمیــد زن 
ــر  ــوع خب ــن موض ــم از ای ــه ه ــت. مرضی ــری گرف دیگ
ــود  ــدرم آمــده ب ــه پ ــه خان ــل ب داشــت. او ســه روز قب
امــا دیــروز تصمیــم گرفــت بــه خانــه خــودش برگــردد. 
ــا اینکــه صبــح امــروز،  دیگــر خبــری از او نداشــتیم ت
هوویــش اعظــم بــه مــن زنــگ زد و گفــت حــال 
ــاندم و  ــودم را رس ــریع خ ــت. س ــوب نیس ــه خ مرضی
بــا پیکــر نیمه جانــش روبــه رو شــدم. اعظــم گفــت روز 
ــه  ــک زده و از خان ــا را کت ــر دوی آن ه ــد ه ــل، حمی قب
ــرم  ــان خواه ــات ج ــرای نج ــت. ب ــده اس ــارج ش خ
ــا  ــم ام ــاس گرفت ــس تم ــس و اورژان ــا پلی ــریع ب س

ــت.« ــده ای نداش فای
ــت:  ــت و گف ــرار گرف ــق ق ــورد تحقی ــم م ــپس اعظ س
ــی کــه می دانســتم حمیــد  ــد مــاه پیــش در حال »چن
ــم  ــدت ارتباط ــن م ــردم. در ای ــا او ازدواج ک زن دارد، ب
بــا مرضیــه خــوب بــود و اختافــی بــا هــم نداشــتیم. 
روز حادثــه از غیبــت مرضیــه در خانــه اش خبــر داشــتم 
بــرای همیــن بــه آنجــا رفتــم؛ امــا وقتــی او بــه شــکل 
ناگهانــی برگشــت، حمیــد عصبانــی شــد و گفــت: 
ــرود.  ــا دنبالــش ب ــان می گذاشــت ت ــد او را در جری بای
ــه حــدی کــه  ــه را به شــدت کتــک زد، ب ــد، مرضی حمی
ــتم  ــد. می خواس ــوش ش ــاد و بی ه ــن افت او روی زمی
مانعــش شــوم امــا مــرا هــم کتــک زد. بعــد از پایــان 
درگیــری بــه خانــه خــودم برگشــتم امــا وقتــی امــروز 
بــرای ســر زدن بــه مرضیــه بــه خانــه اش آمــدم؛ دیــدم 
افتــاده  زمیــن  روی  بی هــوش  همان طــور  هنــوز 

اســت.«
ــرار  ــب ق ــد تحــت تعقی ــارات، حمی ــن اظه ــت ای ــا ثب ب
ــد. او در  ــتگیر ش ــد دس ــل عم ــام قت ــه اته ــت و ب گرف
ــاه دانســت و گفــت: »مــن،  بازجویی هــا خــود را بی گن
ــی در  ــچ نقش ــا هی ــک زدم ام ــم را کت ــه و اعظ مرضی
قتــل مرضیــه نداشــتم. آن روز خیلــی عصبانی شــدم و 

ــه بیــرون رفتــم.«  بعــد از کتــک زدنــش از خان
ایــن در حالــی بــود کــه پزشــکی قانونــی، علــت مــرگ 
مرضیــه را خونریــزی مغــزی و فشــار بــر گــردن اعــام 
کــرد و خانــواده مرضیــه نیــز بــا حضــور در دادســرا برای 

دامــاد ســابق خــود درخواســت قصــاص کردنــد.
حمیــد بــه اتهــام قتــل عمــد بــه زنــدان منتقــل شــده 
و پرونــده اش بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه چهــارم 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران قــرار گرفتــه اســت. 

ــود. ــیدگی می ش ــت رس ــن جنای ــه ای ــه زودی ب ب

ــهری  ــک ش ــی و ترافی ــل عموم ــل و نق ــر حم ــرکل دفت مدی
گفــت: موضــوع ادغــام کارت ســوخت و کارت خــودرو در حــال 
ــای الزم در  ــال تصمیم گیری ه ــان س ــا پای ــت و ت ــی اس بررس

این بــاره انجــام می شــود. 
امیــر جعفرپــور، مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل عمومــی و 
ــان اینکــه قــرار اســت کارت خــودرو و  ــا بی ترافیــک شــهری ب
کارت ســوخت وســایل نقلیــه ادغــام شــود، اظهــار کــرد: ایــن 
موضــوع در حــال بررســی اســت و تــاش مــی کنیــم  تــا پایــان 

ــود. ــام ش ــوص انج ــن خص ــری الزم در ای ــال تصمیم گی س
وی بیــان کــرد: ادغــام ایــن 2 کارت در قالــب یــک کارت 
هوشــمند اتفــاق خوبــی اســت و کارت هــای متعــدد از جملــه 
کارت معاینــه فنــی، بیمــه و کارت ســوخت و ســایر کارت هــای 

ــوند.  ــق می ش ــم تلفی ــا ه ــر ب دیگ
جعفرپــور بــا بیــان اینکــه دربــاره ادغــام کارت ســوخت و کارت 

ــا پایــان ســال تصمیــم گیــری خواهــد شــد، ادامــه  خــودرو ت
ــده  ــخص نش ــردن آن مش ــی ک ــرای عملیات ــدی ب داد: زمان بن

اســت.
ــهری  ــک ش ــی و ترافی ــل عموم ــل و نق ــر حم ــر کل دفت مدی
بیــان کــرد: بــا ادغــام و هوشــمند شــدن کارت ســوخت و کارت 
خــودرو بــا کارخانه هــای خودروســازی هماهنگی هــای الزم 
انجــام می شــود کــه بــر روی خودرو هــای جدیــد ســامانه 
ــزم  ــم مل ــا ه ــایر خودرو ه ــود و س ــب ش ــری GPS نص رهگی
ــا ادغــام کارت  ــان گفــت: ب ــه نصــب هســتند.جعفر پور در پای ب
ســوخت و کارت خــودرو تمــام اطاعات در کارت هوشــمند درج 
ــاس  ــن اس ــر ای ــود. ب ــرل می ش ــا کنت ــام خودرو ه ــردد تم و ت
ــردد  ــور ت ــدام مح ــودرو از ک ــر خ ــه ه ــود ک ــخص می ش مش
ــت و  ــرده اس ــوخت گیری ک ــا س ــدام جایگاه ه ــته و در ک داش

ــرد. ــرار می گی ــس ق ــار پلی ــات در اختی ــن اطاع ــه ای هم

رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور گفــت: در 6ماهــه 
گذشــته میــزان طــاق 6 درصــد رشــد و ازدواج 3 درصــد کاهــش 

داشــته اســت.
 احمد تویســرکانی رئیس ســازمان ثبت اســناد و اماک کشــور در 
نشســت خبــری کــه دیروز)شــنبه(برگزار شــد، اظهار کرد: ســازمان 
ثبــت اســناد یکــی از ســازمان هایی اســت کــه تمــام مــردم بــا آن 
ــه سیاســت های اقتصــاد  ــد ک ــاش می کن ــاط هســتند و ت در ارتب
مقاومتــی را کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده اســت 
ــت  ــد ثب ــت مانن ــازمان ثب ــات س ــی از خدم ــد و برخ ــرا کن را اج

امــاک و ثبــت اختراعــات را بــه مــردم ارائــه دهــد.
وی افــزود: در 6ماهــه نخســت امســال 53میلیــون و 141هــزار و 
38۰خدمــات ارائــه شــده کــه 12 درصــد افزایــش داشــته اســت.

تویســرکانی بــا بیــان اینکــه 9۷ درصــد خدمــات از طریــق 
باعــث کاهــش  ارائــه شــده کــه  الکترونیــک  سیســتم های 

اشــتباهات ثبتــی و تخلفــات شــده اســت، افــزود: یکــی از 
مشــکات ســازمان ثبــت اشــتباهات ثبتــی بــود. وی بیــان کــرد: 
در پایــان ســال گذشــته دفاتــر امــاک و دفاتــر اســناد بــه عنــوان 
دو جــزء اصلــی ســازمان ثبــت الکترونیکــی شــدند و دفاتــری کــه 
بیــش از 1۰۰ســال اســناد در آن ثبــت شــده اســت، حــذف شــدند 

ــدند.  ــارغ ش ــر  ف ــر از کار دفت ــزار نف ــش از 1۰ه و بی
ــت  ــازمان ثب ــتور کار س ــارت در دس ــرل و نظ ــه داد: کنت وی ادام
اســت کــه در 6ماهــه گدشــته از16هــزار و 982 مــورد بازرســی از 
دفاتــر اســناد و امــاک داشــتیم کــه ایــن کار را 5۰6 بــازرس انجــام 
دادنــد. تویســرکانی گفــت: بازرســی ها 9 درصــد افزایــش داشــته 
کــه 15دفتــردار از خدمــت عــزل دائــم و 225 نفــر انفصــال موقــت 
شــدند. در 6ماهــه گذشــته 351هــزار و 383 ازدواج در کشــور ثبت 
شــده کــه 3 درصــد کاهــش داشــته و 8۷هــزار و 389مــورد طــاق 

ثبــت شــده کــه 6 درصــد افزایــش داشــته اســت.

کاهش 3 درصدی ازدواج در 6ماهه نخست سال ادغام کارت خودرو و سوخت بررسی می شود 
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آرامــش در لغــت بــه معنــای آســایش، راحتــی 
و ســکون اســت و بــه لحــاظ مفهومــی در مقابــل 

اضطــراب اســت. 
همــه انســان ها در تــاش و کوشــش بــرای 
روحــی خــود  و  نیازهــای جســمی  تأمیــن 
هســتند و بــرای ایــن منظــور اصــرار و پافشــاری 
دارنــد؛ در واقــع آنــان دانســته یــا نادانســته بــه 
دنبــال آرامــش و گریــزان از هر گونــه اضطــراب و 

نا آرامــی هســتند. 
ــد  ــناس ارش ــری، کارش ــژگان ظهی ــه م ــه گفت ب
ــکین و  ــه، تس ــی طمأنین ــش یعن ــاوره آرام مش
ــی و  ــویش، نگران ــل تش ــودگی خاطر در مقاب آس

ــراب.  اضط
ــدن و  ــی ش ــن، راض ــی آرام گرفت ــش یعن آرام
ــه  ــردن. آرامــش ب ــی ک ــان زندگ ــوش جه در آغ
ــه  ــت؛ بلک ــودن نیس ــاد ب ــه ش ــای همیش معن
هماهنــگ بــودن بــا آنچــه پیــش می آیــد، 

ــت. اس
بــه گفتــه ایــن کارشــناس مشــاوره، طبــق 
اســترس  وضعیــت  دانشــمندان  تحقیقــات 
این گونــه  مختلــف  حــوادث  در  اضطــراب  و 
بیــان شــده اســت: طــاق ۷2، جدایــی 63، 

زنــدان63، فــوت یکــی از اعضــای خانــواده63، 
بیمــاری و جراحــت و معلولیــت 53، از دســت 
ــتی  ــت آوردن کار 45، آش ــه دس دادن کار 4۷، ب

بــا همســر 45، بازنشســتگی 45.
ــد  ــه می بینی ــور ک ــه داد: همان ط ــری ادام ظهی
ــم اســترس وجــود  ــع خــوب ه ــی در وقای گاه
ــت  ــه دس ــا ب ــر ی ــا همس ــتی ب ــد آش دارد؛ مانن
ــدی  ــا ح ــد ت ــود می توان ــن خ ــه ای آوردن کار، ک
ــا  ــزد؛ بنابرایــن دنی ــه هــم بری آرامــش فــرد را ب
بــا رخدادهــای بــد و خوبــش در حــال بــه هــم 
ــا  ــود م ــن خ ــت و ای ــا اس ــش م ــن آرام ریخت
هســتیم کــه می توانیــم آن را ابتــدا در درون 

ــم.  ــون خــود ایجــاد کنی خــود ســپس در پیرام
ایــن کارشــناس ارشــد مشــاوره در ادامــه در 
ــه  ــه کلم ــا تجزی ــح داد: ب ــه آرامــش توضی زمین
آرامــش، بــه آســودگی خاطر، رهــا شــدن و 
رســیدن بــه شــادی،  مشــکات درونــی و 
ــس  ــیم، پ ــی رس ــی م ــادی درون ــی، ش بیرون
ــکات  ــدن از مش ــا ش ــای ره ــه معن ــش ب آرام
درونــی و بیرونــی و رســیدن بــه آســودگی خاطر 

ــت. ــی اس ــادی درون ــاس ش و احس
علموتکنولوژیدربرابرآرامش،

چاقویدولبه
ــه علــم و تکنولــوژی  وی در ادامــه ســخنانش ب
اشــاره ای کــرد و گفــت: ایــن ابزارهــا ماننــد 
عیــن  در  کــه  هســتند  لبــی  دو  چاقــوی 
ــب  ــیب و تخری ــث آس ــراوان باع ــود دهی ف س

می شــوند. هــم 
ظهیــری افــزود: امــروزه اســتفاده بی حد وحســاب 
از تکنولــوژی باعــث فاصلــه بیــن انســان ها شــده 
ــردگی  ــی، افس ــث تنهای ــن دوری باع ــت و ای اس
ــدم احســاس آرامــش شــده  ــال آن ع ــه دنب و ب
اســت، بــا اســتفاده روزافــزون از تکنولــوژی، افــراد 
وقــت کمتــری  بــرای بــا هــم بــودن دارند، انســان 

عصــر امــروز، انســانی تنهاســت.
ــم،  ــر را ک ــوژی آســتانه صب ــه وی تکنول ــه گفت ب

تمرکــز را مختــل، خاقیــت را محــدود و باعــث 
خانوادگــی  و  اجتماعــی  ارتباطــات  کاهــش 
ــا  ــب و ب ــل، راحت طل ــراد را تنب شــده اســت، اف
ــد.  ــفته می کن ــن را آش ــن ذه ــای دروغی چیزه

چگونگیدستیابیبهآرامش
آرامــش  تصریــح کــرد:  روان شــناس  ایــن 
و  مثبت نگــری  خــدا،  بــه  ایمــان  گــرو  در 
ــردن  ــم ک ــن، ک ــه گفت ــارت ن مثبت اندیشــی، مه
اســتفاده  ساده زیســتی،  مــادی،  تعلقــات 
ــه،  ــواره، رایان ــل ماه ــی مث ــه از فن آوری های بهین
اینترنــت، تلفــن همــراه و... شــناخت نقــاط 
مثبــت و منفــی خود)خودشناســی( بــه دســت 
مــی آیــد، پــس مــا بایــد یــا مشــکات را حــل 
ــخوار  ــا نش ــا آن ه ــی ب ــم ول ــا بپذیری ــم ی کنی

ــم. ــری نکنی فک
وی ادامــه داد: بنابرایــن شــکیبایی و صبــر، 
ــئولیت پذیری،  ــش، مس ــدا، بخش ــه خ ــوکل ب ت

هدفمنــد بــودن، ازدواج صحیــح و همــدم و 
ــن  ــد در ای ــا حــدودی می توان همــراه داشــتن ت

ــد. ــا باش راه کار گش
آرامشدرمکانیبیسروصدابه

دستنمیآید
ایــن کارشــناس ارشــد مشــاوره در پایــان اشــاره ای 
بــه مشــکاتی کــه عــدم آرامــش بــرای انســان بــه 
ارمغــان مــی آورد کــرد و گفــت: همــه مــا می دانیــم 
ــی  ــث بیماری های ــد باع ــدم آرامــش می توان ــه ع ک
از جملــه بیماری هــای ســایکوماتیک، بیماری هــای 
قلبــی، آســم، گرفتگــی و درد عضــات، ســردرد 
و میگــرن و... شــود، ولــی آرامــش آن چیــزی 
ــکل  ــرو صدا، بی مش ــی بی س ــه در محیط ــت ک نیس
ــزی  ــه چی ــود؛ بلک ــت ش ــخت یاف ــدون کار س و ب
اســت کــه می توانــد در میــان شــرایط ســخت، بــاز 
در قلــب و روح مــا حفــظ شــود و ایــن تنهــا معنــای 

حقیقــی آرامــش اســت. 

،،
داشــتن آرامــش در طــول زندگــی یکــی 
از مهــم تریــن مســائل و دغدغه هــای 

بشــر اســت.

ســابق  همســر  مبــادا  اینکــه  تــرس  از  جــوان  زن 
برادرشــوهرش، هوویــش شــود راهــی دادگاه خانــواده شــد 
تــا طــاق بگیــرد. امــا در ایــن شــرایط یــک قتــل فامیلــی 
ــرس از  ــدون ت ــا ایــن حــال ب ــه هــم زد، ب ــز را ب همــه چی

ــت.  ــی گرف ــده را پ ــوهرش پرون ــای ش تهدیده
ــه  ــادر س ــت، م ــال داش ــا 29 س ــه تنه ــا اینک ــوان ب زن ج
ــانی  ــده و پیش ــره ای تکی ــا چه ــدام، ب ــود. الغر ان ــد ب فرزن
چــروک خــورده. بــه همــراه وکیلــش بــه دادگاه آمــده بــود 
ــید« و  ــمش »خورش ــرد. اس ــاق بگی ــرش ط ــا از همس ت
متولــد یکــی از شــهرهای غــرب کشــور بــود. چنــد ســالی 
ــاط  ــد. خی ــرده بودن ــرت ک ــران مهاج ــه ته ــه ب ــد ک می ش

ــی داشــت. ــد خوب ــود و درآم ماهــری ب
چنــد مــاه پیــش یکــی از مردهــای فامیــل همســر و 
ــه  ــت، ب ــاق می خواس ــه ط ــر آن ک ــه خاط ــش را ب مادرزن
ــل  ــای فامی ــه اعض ــان روز هم ــود و از هم ــته ب ــه بس گلول
ــر اســت دیگــر  ــد بهت ــه بودن ــه خورشــید گفت و بســتگان ب
ــه  ــود ب ــه ب ــم گرفت ــا او تصمی ــد؛ ام ــاق را نزن ــرف ط ح
زندگــی مشــترک بــا همســرش پایــان دهــد. خانــم خیــاط 
نمی توانســت پــای یــک زن دیگــر را در زندگــی اش تحمــل 
ــد. تصــور می کــرد قــواره زندگــی اش جــور درنیامــده و  کن

ــع او نگشــته اســت. ــه نف چــرخ روزگار ب
وقتــی زن جــوان همــراه وکیلــش وارد شــعبه 244 دادگاه 
خانــواده شــدند، پرونــده ای زیــر دســت قاضــی »حمیدرضا 
رســتمی« بــود کــه مربــوط بــه او می شــد. برگه هــای 
پرونــده نشــان مــی داد کــه مهریــه، اجرت المثــل، نفقــه و 

در نهایــت طــاق درخواســت کــرده اســت. 
قاضــی پــس از چنــد لحظــه رو بــه ایــن زن جــوان کــرد و 
پرســید: »چــه شــده کــه بــا داشــتن ســه فرزنــد تصمیــم 

ــد از همســرتان جــدا شــوید؟« گرفته ای
خورشــید از جــا بلنــد شــد و جــواب داد: »شــوهرم تصمیــم 

گرفتــه بــا همســر بــرادر مرحومــش ازدواج کند...«
ــوز  ــی هن ــت: »یعن ــرد و گف ــع ک ــرف او را قط ــی ح قاض
ازدواج نکــرده؟ پــس می تــوان بــه عــوض شــدن نظــرش 

هــم فکــر کــرد.«
ــن  ــط ای ــه داد: »فق ــرد و ادام ــش ک ــه وکیل ــی ب زن نگاه
ــوا  ــج و دع ــا رن ــه ب ــت ک ــال اس ــتر از 12 س ــت. بیش نیس
زندگــی می کنیــم. از روز اول ازدواجمــان حمیــد بددهــن و 
یک دنــده بــود. دســت بــزن داشــت و بــرای خرجــی دادن 
ــی  ــردم ول ــل می ک ــاند و تحم ــم می رس ــه لب ــم را ب جان

ــده ام.« ــته ش ــم. خس ــاال نمی توان ح
آن موقــع خانــم وکیــل بــه حــرف آمــد و گفــت: »مــدارک 
مربــوط بــه ضــرب و جــرح، طــول درمــان، تهدیــد و عــدم 
پرداخــت نفقــه و حقــوق ایشــان در پرونــده موجــود 

اســت.«
قاضــی دوبــاره پرســید: »بــه نظــر می رســد نســبت 
فامیلــی بــا هــم داریــد؟ چطــور متوجــه اخــاق و رفتــارش 

ــدید؟« نش
ــر  ــد، س ــؤالی باش ــن س ــر چنی ــگار منتظ ــه ان ــید ک خورش
ــس  ــک عک ــز از ی ــه چی ــت: »هم ــت و گف ــش نشس جای
دســته جمعی فامیلــی شــروع شــد. 15 ســال پیــش مــن 
دانش آمــوز بــودم. امــا آن عکــس باعــث شــد زن عمویــم 

ــت  ــم دوس ــد. زن عموی ــن بزن ــه م ــی ب ــت بی آبروی تهم
ــق  ــن عاش ــا م ــم، ام ــرش ازدواج کن ــا پس ــن ب ــت م داش
ــه  ــد ک ــث ش ــس باع ــال آن عک ــودم. جنج ــرخاله ام ب پس
ــرای همیــن  ــد و ب ــا مــن را بزن ــد ازدواج ب پســرخاله ام قی
ــرد  ــتگاری ک ــن خواس ــتی از م ــا پیش دس ــرعمویم ب پس
ــال  ــک س ــد. ی ــانم ده ــودش را نش ــت خ ــًا معرف ــا مث ت
بعــد نامــزد شــدیم و بــا تمــام شــدن دوره دبیرســتان ســر 
ــی  ــون تومان ــه 12 میلی ــا مهری ــتم و ب ــد نشس ــفره عق س
عــروس خانــواده عمویــم شــدم. امــا کم کــم متوجــه 
ــرا دوســت نداشــته و تحــت فشــار  شــدم پســرعمویم م
ــش  ــت. بداخاقی های ــرده اس ــن ازدواج ک ــا م ــادرش ب م
هــم بــه خاطــر همیــن بــود. خواســتم طــاق بگیــرم، امــا 
ــچ  ــرای هی ــی ب ــم گفــت اگــر جــدا شــوید آبروی زن عموی
ــی  ــای زندگ ــا ج ــک م ــهر کوچ ــد و در ش ــس نمی مان ک
کــردن بــرای هیــچ یــک از اعضــای فامیــل نخواهــد بــود. 
ــز  ــه چی ــویم هم ــه دار ش ــت بچ ــم می گف ــودم ه ــادر خ م
درســت می شــود. امــا نه تنهــا بــا بچــه اول بلکــه بــا فرزنــد 
دوم هــم چیــزی عــوض نشــد و مــا ســر هــر موضوعــی 
بــا هــم اختــاف و دعــوا داشــتیم. چنــد ســال پیــش تــا 
مــرز طــاق رفتیــم؛ امــا وقتــی معلــوم شــد بــاردار هســتم، 
همــه چیــز بــه هــم خــورد. تــا اینکــه بــرادر شــوهرم در یک 
تصــادف فــوت شــد و بعــد از مراســم چهلــم متوجــه تغییر 
رفتــار همســرم شــدم. او بــه بهانه هــای مختلــف بــه خانــه 
بــرادرش ســر مــی زد و بــه طــور پنهانــی ســاعت های 
زیــادی را بــا گوشــی و تلگــرام مشــغول می شــد. باألخــره 
یــک روز گوشــی اش را چــک کــردم و فهمیــدم بــا همســر 
ــرادرش قــرار ازدواج گذاشــته اند. وقتــی اعتــراض کــردم  ب

ــا طاقــت بدهــم...« ــه ات را ببخــش ت گفــت: مهری
ــد از آن  ــد. بع ــا ش ــر دادگاه حکمفرم ــکوت ب ــه ای س لحظ
ــد را  ــه خورشــید گفــت: »موضــوع تهدی ــل رو ب ــم وکی خان

هــم بگــو.«
ــر  ــه پیگی ــد از آنک ــی بع ــه داد: »مدت ــم ادام ــوان ه زن ج
ــی  ــه یک ــنیدم ک ــدم، ش ــم ش ــق و حقوق ــت ح درخواس
ــاق داده  ــت ط ــم دادخواس ــل ه ــوان فامی ــای ج از زن ه
ــه طــاق دادن  ــه راضــی ب ــاد او ک ــا شــوهر معت اســت، ام
همســرش نبــود، اســلحه ای برداشــت و بــه ســراغ زنــش 
مادرزنــش کشــته  و  زن  تیرانــدازی  آن  در  رفــت کــه 
شــدند. از آن روز تــا بــه حــال شــوهر مــن هــم بارهــا مــرا 
ــل هــم حــرف او  ــرده و اعضــای فامی ــد ک ــل  تهدی ــه قت ب
را جــدی گرفته انــد. بــا ایــن حــال مــن تصمیــم گرفتــه ام 
ــه ام را  ــد مهری ــا اول بای ــدا کنم.ام ــی ام را از او ج راه زندگ

ــرم.« بگی
قاضــی حرف هــای زن و وکیلــش را در برگه هــای دادرســی 
نوشــت و از آن هــا خواســت پــای ورقه هــا را امضــا کننــد. 
ــه دارایی هــای  ــوط ب ســپس تأکیــد کــرد کــه مــدارک مرب
شــوهر را در جلســه بعــدی دادگاه همــراه داشــته باشــند. 
کــرد  امضــا  را  برگه هــا  آنکــه  از  بعــد  خورشــید 
شــد.  خــارج  دادگاه  از  و  انداخــت  پاییــن  را  ســرش 
بیــرون از مجتمــع قضایــی صــدر، هــوا بســیار گــرم 
 بــود، برخــاف زندگــی خورشــید کــه رو بــه ســردی

 می گذاشت.

جـاری ام می خواهد »هوو«یم شود!
شهرام در دام تلگرامی المیرا گرفتار شد

مــرد جوانــی کــه بــه خاطــر اختاف هــای مالــی، نقشــه ربــودن 
ــه  ــرای دسیس ــرای اج ــود، ب ــرده ب ــی ک ــی را طراح ــر جوان پس
ــا ریختــن طــرح دوســتی،  ــا ب آدم ربایــی، زنــی را اجیــر کــرد ت
پســر جــوان را بــه محــل اجــرای نقشــه بکشــاند؛ امــا طعمه اش 

پــس از حضــور در محــل قــرار از ماجــرا باخبــر شــد.
آشــنایی »المیــرا« و پســرجوان از چنــدی قبــل در فضــای 
مجــازی کلیــد خــورده بــود تــا اینکــه باألخــره زن جــوان بعــد از 
دریافــت پیام هــای مختلــف و اصــرار زیــاد پســر جــوان راضــی 

ــی بگــذارد. ــرار ماقات ــا او ق شــد ب
ــرب،  ــدس، غ ــهرک ق ــای ش ــی از خیابان ه ــرار در یک ــل ق مح
ــر خــودروی پــژو 2۰6 و  ــه شــهرام ســوار ب ــود. عصــرروز حادث ب
ــه محــل قــرار رســید؛ امــا  ــو دل نداشــت ب ــی کــه دل ت در حال
از المیــرا خبــری نبــود. ولــی هنــوز چنــد لحظــه ای از حضــورش 
ــی کــه چهره هایشــان  ــود کــه 4 مــرد جــوان در حال نگذشــته ب
ــم  ــد و تصمی ــه کردن ــه او حمل ــد ب ــانده بودن ــاب پوش ــا نق را ب
گرفتنــد او را بــه زور ســوار ماشــین کننــد؛ ولــی شــهرام شــروع 
ــان  ــت. هم ــک خواس ــذران کم ــرد و از رهگ ــاد ک ــه داد و فری ب
موقــع فریادهــای شــهرام توجــه راننــدگان خودروهــا و رهگــذران 
را جلــب کــرد و آن هــا بــه کمکــش شــتافتند. چهــار مــرد نقابــدار 
ــان  ــد از تصمیمش ــده بودن ــه ش ــردم مواج ــوم م ــا هج ــه ب ک
ــه ســرقت  ــژو شــهرام را ب ــا خــودروی پ منصــرف شــدند و تنه
بردنــد و از محــل متــواری شــدند. به دنبــال ایــن واقعــه، شــهرام 
بــه دادســرای ویــژه ســرقت رفــت و از مردان ناشــناس شــکایت 
ــتور  ــه دس ــی ب ــات پلیس ــکایت، تحقیق ــن ش ــی ای ــرد. در پ ک
ــژه ســرقت آغــاز شــد و  ــارم دادســرای وی بازپــرس شــعبه چه
ــت  ــای گش ــار واحده ــهرام در اختی ــودرو ش ــاک خ ــماره پ ش
پلیــس قــرار گرفــت. در حالــی کــه ردیابی هــا بــرای شناســایی 
ــدار ادامــه داشــت، مأمــوران گشــت،  و دســتگیری مــردان نقاب

ــد. ــی تهــران یافتن خــودرو ســوخته شــهرام را در حوال
کشفردپاییکزن

از آن جــا کــه تیــم تحقیــق دریافتــه بودنــد روز واقعــه پســرجوان 
بــا یــک دختــر قــرار ماقــات داشــته اســت ایــن احتمــال قــوت 
ــوده  ــودن شــهرام ب ــا هــدف رب ــدار فقــط ب ــرار دی گرفــت کــه ق
اســت. بــه همیــن خاطــر فرضیــه دســت داشــتن المیــرا در این 
ماجــرا مطــرح شــد و دختــر جــوان بــا ردیابی هــای تخصصــی 
شناســایی و دســتگیر شــد. »المیــرا« زمانــی کــه مقابــل 
بازپــرس قــرار گرفــت ابتــدا منکــر همــه چیزشــد؛ امــا ســرانجام 
بــه همدســتی بــا مــردان نقابــدار اعتــراف کــرد و گفــت: »مدتــی 
قبــل یکــی از نزدیکانــم بــه نــام کیــوان ســراغم آمــد و پــس از 

ــام  ــه ن ــی ب ــا پســر جوان ــن خواســت ب ــراوان از م خواهــش ف
ــن شــهرام را نمی شــناختم،  ــزم. م شــهرام طــرح دوســتی بری
ــق  ــد از طری ــرار ش ــن داد و ق ــه م ــم او ب ــش را ه ــماره تلفن ش
تلگــرام بــا وی طــرح دوســتی بریــزم و بعــد هــم او را بــه محــل 
قــرار بکشــانم. کیــوان بــه مــن گفتــه بــود بــا شــهرام اختــاف 
مالــی دارد و ایــن را هــم می دانســتم کــه همســر کیــوان بیمــار 
اســت و بــرای درمانــش نیــاز بــه پــول دارد. بــه همیــن دلیــل 
بــا او همــراه شــدم و بعــد از ریختــن طــرح دوســتی بــا شــهرام، 

باألخــره او را بــه محــل قــرار کشــاندم.
دستگیریمرداننقابدار

بــا اعتراف هــای دختــر جــوان، طــراح نقشــه آدم ربایــی توســط 
ــه  ــد و ب ــت ش ــی بازداش ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــان مب کارآگاه
جرمــش اعتــراف کــرد. کیــوان در بازجویــی گفــت: »مدتــی قبــل 
در جریــان خریــد و فــروش یــک ملــک بــا شــهرام آشــنا شــدم. 
قرارهــا بیــن مــا گذاشــته شــد و شــهرام 1۰ میلیــون تومــان از 
مــن پــول نقــد گرفــت و در ازای آن چکــی به عنوان ضمانــت داد؛ 
امــا بعــد از مدتــی زیــر قرارمــان زد و وقتــی پولــم را خواســتم او 
امــروز و فــردا کــرد. تــا اینکــه یــک روز فهمیــدم شــهرام مخفیانه 
ــا او تمــاس  ــرده اســت.بارها ب ــی اش را جابه جــا ک محــل زندگ
ــد  ــه کاری بای ــتم چ ــی داد. نمی دانس ــواب نم ــی ج ــم ول گرفت
انجــام دهــم. هیــچ آدرســی هــم از او نداشــتم. از طرفــی بعــد 
از مدتــی همســرم بیمــار شــد و دکترهــا بــرای هزینــه درمانــش 
پــول زیــادی خواســتند. مــن حتــی از شــهرام شــکایت کــردم و 
حکــم جلبــش را گرفتــم امــا بی فایــده بــود، چــرا کــه آدرســی 
از او نداشــتم. پــس احســاس کــردم بایــد خــودم دســت بــه کار 
شــوم. بــه همیــن دلیــل از المیــرا خواســتم تــا بــا شــهرام طــرح 
دوســتی بریــزد. بدهــکار فــراری کــه از همــه جــا بی خبــر بــود 
بــا المیــرا آشــنا شــد و بعــد از مدتــی بــه او پیشــنهاد ماقــات 
ــودم از او خواســتم  ــال فرصــت ب حضــوری داد. مــن کــه به دنب
شــهرام را بــه محــل قــرار بکشــاند. امــا بــه جــای اینکــه المیــرا 
ســر قــرار بــرود خــودم بــا دو پســرعمویم و یکــی از دوســتانم 
ــم.  ــم را بگیری ــم و طلب ــود او را بدزدی ــرار ب ــم. ق ــه محــل رفتی ب
ــرای  ــدند. ب ــع ش ــان جم ــردم دورم ــرد و م ــدا ک ــر و ص ــا س ام
همیــن فقــط ماشــینش را دزدیدیــم؛ امــا خــودرو او بــه درد مــا 
ــاال  ــم و ح ــم برس ــه پول ــتم ب ــط می خواس ــن فق ــورد. م نمی خ
ــن  ــه همی ــم. ب ــام می گرفت ــد از او انتق ــودم بای ــیده ب ــه نرس ک
دلیــل خــودرواش را بــه آتــش کشــیدم و کنارجــاده رها کــردم.« 
ــز  ــت وی نی ــه همدس ــوان، س ــرد ج ــای م ــال اعتراف ه به دنب

دســتگیر شــدند و بــه جــرم خــود اعتــراف کردنــد.
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   #هموطن_سالم
سام ما معلمین با 28سال سابقه که طبق قانون 
کار و اباغ ساالنه باید هفته ای 2۰ ساعت کار کنیم 
ولی 25 ساعت کار می کنیم، باید چگونه حقمان را 

بگیریم؟ آقای بطحائی لطفا به داد ما برسید. مدیر و 
معاونین اضافه می گیرند و زیر بار نمی روند سر کاس 

بروند. باسپاس

هیچ فرزندی حق ندارد به پدر و مادر خود بی احترامی 
کند، حتی حقی که با آن ها بلند صحبت کند ندارد. و 
نگاه کردن به چهره پدر و مادر ثواب و اجر و پاداش 
عظیمی دارد. وظیفه پدر و مادر نیست که بچه را به 
دانشگاه بفرستند. فقط نام نیکو و بزرگ کردن بچه 
بر عهده پدر و مادر هست و تأمین مخارج آن ها در 

حد توان و تا یک سن خاص... نه اینکه تا 4۰سالگی 
خرج دانشگاه، هزینه ازدواج، خرید ماشین، خرید 

خانه آن ها را متحمل شوند. پس خودشان کی زندگی 
کنند؟

آقایان قبل از ازدواج بدانند همسرداری هنر است، 
کتاب های مربوط به ازدواج و همسرداری بخوانند 

و نحوه برخورد با همسر را یادبگیرند کاس مشاوره 
بروند.

چرا هیچ نماینده ای در دفاع از مشکات جوانان، 
بیکاری، مسکن، ازدواج آن ها فریاد نمیزند؟!

لطفا به گوش مسئولین برسانید که همسان سازی 
حقوق زیر دو میلیون برای مستمری بگیرهای تأمین 

اجتماعی چی شد؟ خصوصا دکتر نوبخت که عمل 
نکرد.

باسام، لطفا به گوش مسئولین برسانید چرا پول 
گندم ها را نمی دهند؛ چون واقعا کشاورز االن به پول 

احتیاج دارد جهت خرید بذر و کود. با تشکر.

چرا ما انسان ها تا در کنار همدیگر هستیم قدر 
همدیگر را نمی دانیم و موقعی که یکی از ما از دنیا 

می رود ناراحت می شویم و از خوبی هایش می گوییم؟ 
بعد از مرگ سهراب، نوشدارو چه سود؟

آمریکا قابل اعتماد نیست، از این به بعد هیچ 
مذاکره ای انجام ندهید. نبایستی قبا هم مذاکره 

می کردید. شما می دانستید که امریکا قابل اعتماد 
نیست و جلو رفتید و مذاکره کردید. اعتماد ملت اعتبار 

شماست. اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل
عددی نیستند، خردشان می کنیم.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

کیمیایوطنبررسیکرد:

آرامش گمشده انسان امروز
چگونگیایجادآرامشدرانسانامروز
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»َلْواَْدَرْکُتُهَلَخَدْمُتُهاَّیاَمَحَیاِتى«

»اگرزمانحضرتمهدىرادرکمىکردم،متامعمر
خدمتگزارشبودم.«

   سالم باشیم

 چگونه از خشکی پوست 
در پاییز جلوگیری کنیم؟

دکتــر حمیــد رشــنو، متخصــص پوســت، اظهــار کــرد: 
ــت،  ــکی پوس ــر در خش ــی مؤث ــل خارج ــی از عوام یک
خشــکی هواســت کــه نیــاز اســت افــراد در فصــل پاییز 
و فصــل ســرد بــا آب ولــرم حمــام کننــد؛ زیــرا آب داغ 
چربــی طبیعــی روی پوســت را از بیــن بــرده و ســبب 

خشــکیدگی بیشــتر پوســت می شــود.
ــت  ــکی پوس ــری از خش ــرای جلوگی ــه داد: ب وی ادام
نیــاز اســت افــراد از کرم هــای مرطوب کننــده اســتفاده 
ــه  ــوب نگ ــاق را مرط ــای ات ــز فض ــه نی ــد و در خان کنن

ــد. دارن
دکتر رشــنو اضافه کرد: در افراد مســن نیز شــاهد خشــکی 
پوســت آن هــا هســتیم و نیــاز اســت آن هــا نیــز مرتــب 
پوســت خــود را مرطوب نگــه دارنــد و ازمرطوب کننده های 
 پمــادی کــه بــدون عطــر و رنــگ هســتند، بهــره 

برند.
دکتــر حمیــد رشــنو، متخصــص پوســت، گفــت: افــراد 
ــی  ــدون چرب ــد از مرطوب کننده هــای ب ــز بای ــادی نی ع

اســتفاده کننــد.
دکتــر حمیــد رشــنو، متخصــص پوســت، اظهــار کــرد: با 
بیــان اینکــه در مواقعــی کــه خــارج از منــزل هســتید 
حتمــا از کرم هــای ضدآفتــاب اســتفاده کنیــد، یــادآور 
ــد،  ــا می رون ــات و کوه ه ــه ارتفاع ــه ب ــرادی ک ــد: اف ش
بایــد از ضــد آفتــاب اســتفاده کننــد؛ چــرا کــه در 
ــرار  ــید ق ــور خورش ــش ن ــاورای بنف ــعه م ــرض اش  مع

می گیرند.

تأثیر شگفت انگیز زندگی 
کنار درخت، بر سالمتی!

ــت اســت،  ــک طبیع ــا نزدی ــزل آن ه ــه من ــرادی ک اف
مغــز ســالم تری دارنــد و کمتــر در معــرض ابتــا بــه 
افســردگی ناشــی از اســترس و اضطــراب هســتند. 
یافته هــای تحقیقاتــی نشــان می دهــد ســاکنان 
ــا ســاکنان حاشــیه شــهرها در  شــهرها در مقایســه ب
ــر  ــی نظی ــای روان ــاالی بیماری ه ــرض ریســک ب مع
ــرار  ــاالت اضطــراب و شــیزوفرنی ق افســردگی، اخت

ــد. دارن
ــو از ســروصدا و  از آنجایــی کــه زندگــی در شــهر ممل
آلودگــی اســت و بســیاری از افــراد در فضاهای بســته 
زندگــی می کننــد، ریســک اســترس مزمــن افزایــش 

می یابــد. 
ــداال  ــت آمیگ ــه مشــخص شــد فعالی ــن مطالع در ای
ــود؛ آمیگــداال یــک  ــر ب در افــراد ســاکن شــهرها باالت
ــی  ــش مهم ــه نق ــت ک ــز اس ــزی در مغ ــته مرک هس
ــر دارد. از  ــه خط ــش ب ــترس و واکن ــردازش اس در پ
ــگل و  ــی جن ــاکن در نزدیک ــراد س ــر، اف ــوی دیگ س
مناطــق پردرخــت دارای ســاختار آمیگــداال ســالمی از 
ــادر  ــر ق ــن رو بهت ــد و از ای لحــاظ فیزیولوژیکــی بودن
بــه رویارویــی بــا اســترس در مقایســه بــا ســایر افــراد 
هســتند. ســایمون کوهــن، سرپرســت تیــم تحقیق از 
مرکــز پزشــکی دانشــگاه  هامبــورگ آلمــان، در این باره 
ــز  ــری مغ ــر روی انعطاف پذی ــق ب ــد: »تحقی می گوی
ــط زیســت  ــه محی ــد ک ــاع می کن ــه دف ــن فرضی از ای
ــد ســاختار و عملکــرد مغــز را شــکل دهــد.« می توان

   خانواده
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دریچه

 آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در گیالن - عکس: مهر

 بزرگ ترین بوستان شمال غرب اصفهان با نام شهدای مدافع 
حرم به مساحت 6 هکتار در حال ساخت و تکمیل است.

عکس: ایمنا

 آماده سازی مواکب خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی 
در کربال - عکس: تسنیم 

  گشایش بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
عکس: ایرنا

مراسم روز سیاه کشمیر صبح دیروز در سفارت پاکستان 
برگزار شد. عکس: مهر 

محیط بان پارک ملی کیاسر عصر پنجشنبه هنگام گشت زنی در 
روستای لسفرم چهاردانگه با شکارچی متخلفی مواجه شد و از 

فاصله نزدیک هدف گلوله قرار گرفت. عکس: میزان  

جدول سودوکو - شماره 104

حدیث روز

عقدالّدرر،ص۱۶۰
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کمان تیلرسون! کاریکاتور - تیرهای سعودی و 

فارس

   ترفندهای خانه داری

 چند ترفند ساده 
برای یک چیدمان پاییزی )3(

 از پارچه های چهارخانه است
هیــچ چیز مثــل یک پتــوی پیچــازی تالو شــعله های 
آتــش شــومینه را بازتــاب نمی دهــد. اگــر می خواهیــد 
بــا تغییــر فصــل کنــار بیاییــد ، بهتــر اســت بدانیــد کــه 
هیــچ چیــز هــم بــه انــدازه چیدمــان خانه تــان و 
 رنگ هایــی کــه بــه کار می بریــد، خبــر از تغییــر فصــل 

نمی دهد. 
ــوص  ــن مخص ــای روش ــدار و رنگ ه ــای گل پارچه ه
فصــول بهــار و تابســتان هســتند؛ پــس بــرای فصــل 
پاییــز ســعی کنیــد از پارچه هــای ضخیم تــر بــا 
طــرح پیچــازی و چهارخانــه و رنگ هــای گــرم 
ــن روش  ــن و ارزان تری ــن بهتری ــد. ای ــتفاده کنی اس
بــرای تغییــر فضــای خانــه شماســت؛ به ویــژه 
خنثــی  خانه تــان  در  موجــود  رنگ هــای   اگــر 

است.
 کدوتنبل را هم به بازی بگیرید

وقتــی بــه رنگ هــای پاییــزی بــرای چیدمــان 
خانــه فکــر می کنیــد، اولیــن چیــزی کــه بــه 
و  قرمــز  رنگ هــای  احتمــاال  می رســد  ذهنتــان 
نارنجــی اســت. البتــه اشــتباه فکــر نمی کنیــد؛ امــا 
بهتــر اســت چنــد رنــگ دیگــر را هــم بــه ایــن طیــف 
ــال  ــرف پرتق ــک ظ ــا ی ــان را ب ــد. بوفه ت ــه کنی اضاف
ســفالی یــا یــک کدوتنبــل بــزرگ پاییــزی کنیــد یــا 
ــا نارنجــی  در یــک گلــدان ســفید چنــد گل قرمــز ی

ــد. بگذاری

ــرکت آب  ــل ش ــر عام ــره و مدی ــس هیئت مدی رئی
و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه ظرفیت هــای 
ــی موجــود در صنعــت آب و فاضــاب اشــاره  قانون
کــرد و گفــت: اســتفاده از ظرفیــت قانونــی توســعه 
و بهینه ســازی آب شــرب شــهری و روســتایی، 
پیش بینی شــده  قانونــی  ظرفیــت  از  اســتفاده 
آمایــش  درخصــوص  توســعه  برنامه هــای  در 
ــواد 63 و 64  ــت م ــری از ظرفی ــرزمین، بهره گی س
قانــون محاســبات کشــور در راســتای تأمیــن اعتبــار 
مــورد نیــاز بــرای اتمــام طرح هایــی کــه بــه دلیــل 
ــن  ــده، تدوی ــد ش ــا کن ــف ی ــار متوق ــود اعتب کمب
ــه  ــه ب ــالی، توج ــت خشکس ــع مدیری ــه جام برنام
آمایــش ســرزمین و ایجــاد شــرایط الزم بــرای تهیه 
ــراردادن  ــور ق ــه منظ ــور ب ــی آب کش ــرح تفصیل ط
ــی  ــدی مل ــرزمین و کالب ــش س ــی آمای ــناد مل اس
ــن  ــای بی ــی هماهنگی ه ــع اصل ــوان مرج ــه عن ب
ــی  ــه عملیات ــری آیین نام ــاح و بازنگ ــی اص بخش
ــب  ــت صاح ــاب و درنهای ــرکت های آب و فاض ش
ــیون های  ــا در کمیس ــرکت های آبف ــدن ش رأی ش
ــی هســتند  ــای قانون ــج از ابزاره ــاده پن اســتانی م

ــای  ــا پروژه ه ــری از آن ه ــا بهره گی ــوان ب ــه می ت ک
ــرد. ــی ک ــریع تر اجرای ــا را س آبف

مهنــدس  هاشــم امینــی بــه مقایســه درآمــد 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ناشــی از ظرفیــت 
تبصــره 3 مــاده واحــده و مــاده 11 قیمــت بــه 
ــال  ــدای س ــعاب از ابت ــق انش ــی از ح ــد ناش درآم
گذشــته تــا پایــان شــهریور ســال جــاری پرداخت و 
گفــت: فــروش آب بــر مبنــای قیمت هــای منــدرج 
فــروش ســال گذشــته 4542  در صورت هــای 
ریــال ؛ در حالــی کــه نــرخ تمام شــده 7148 ریــال 
ــان  ــا زی ــای اســتان ب ــرآورد شــد و آبف ــوده کــه ب ب
57 درصــدی آب را در اختیــار مشــترکان قــرار داد.

وی افــزود: در ده مــاه گذشــته بیــش از یــک 
میلیــون ســرویس غیرحضــوری از طریــق ســامانه 
ــترکان  ــه مش ــه ب ــات 22گان ــب خدم 1522 در قال
ــش 480  ــب کاه ــر موج ــن ام ــه ای ــد ک ــه ش ارائ
مــورد تعــداد ســفرهای درون شــهری، 7/5 میلیــون 
کیلومتــر کاهــش مســافت ســفرهای درون شــهری 
مصــرف  در  صرفه جویــی  لیتــر  هــزار   577 و 

ــد. ــوخت ش س

در شرکت آبفای استان اصفهان صورت گرفت:

بیش از یک میلیون خدمت از طریق سامانه 1522

جنابآقایمهندسرضاواعظمقدم
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
ــرای  ــان ب ــزد من درچــه تبریــک می گوییــم و  از در گاه ای
شــما خدمتی سرشــار از شــور و مملو از توکل الهی را در 

جهــت شــکوفایی ایــران اســامی مســالت داریــم.

جنابآقایمهندسعلیپیرانیده
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
ــرای  ــال ب ــزد متع ــم و از درگاه ای ــک می گویی ــز تبری نطن
شــما توفیــق خدمــات شایســته بــه مــردم والیتمــدار 

نطنــز را خواســتاریم. 

جنابآقایمهندسسیدمحسنهاشمی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
کــه حضــور  مبارکــه تبریــک می گوییــم؛ امیــد اســت 
شــما در ایــن مســئولیت بــه عنــوان خادمــی صدیــق 
نویدبخــش نشــاط و پویایــی بیــش از پیــش باشــد.

جنابآقایسیدمحمداطیابی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
طالخونچــه تبریــک می گوییــم و از درگاه ایــزد متعــال 
مــردم  بــه  شایســته  خدمــات  توفیــق  شــما  بــرای 

خواســتاریم.  را  طالخونچــه  شــهیدپرور 

جنابآقایدکترشهابثابتراسخ
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
چرمهیــن تبریــک می گوییــم و بــرای شــما موفقیــت 
روزافــزون و توفیــق خدمتگــزاری مســتمر را از درگاه 

ایــزد منــان مســالت داریــم.

جنابآقایهدایتنظری
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
درگاه  از  شــما  بــرای  و  می گوییــم  تبریــک  چــادگان 
بــه مــردم  ایــزد متعــال توفیــق خدمــات شایســته 

خواســتاریم.  را  چــادگان  شــهیدپرور 

جنابآقایمهندسداوودگودرزی
شــهردار  عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  شایســته  انتصــاب 
عســگران تبریــک می گوییــم و از در گاه ایــزد منــان بــرای 
شــما خدمتی سرشــار از شــور و مملو از توکل الهی را در 

جهــت شــکوفایی ایــران اســامی مســالت داریــم. 

جنابآقایعلیرضامالکبیری
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
چمگــردان تبریــک می گوییــم و امیــد اســت که حضور 
شــما در ایــن مســئولیت بــه عنــوان خادمــی صدیــق 
نویدبخــش نشــاط و پویایــی بیــش از پیــش باشــد.

جنابآقایمهندسمیثممحمدی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
ــرای شــما موفقیــت  زرین شــهر تبریــک می گوییــم و ب
روزافــزون و توفیــق خدمتگــزاری مســتمر را از درگاه 

ایــزد منــان مســالت داریــم.

جنابآقایسیدامینموسوی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
مجلســی تبریــک می گوییــم و از درگاه ایــزد متعــال 
مــردم  بــه  شایســته  خدمــات  توفیــق  شــما  بــرای 

خواســتاریم.  را  مجلســی  شــهیدپرور 

جنابآقایمهندسحمیدرضافدایی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
ــزد متعــال  ــاد تبریــک می گوییــم و از درگاه ای دولت آب
مــردم  بــه  شایســته  خدمــات  توفیــق  شــما  بــرای 

خواســتاریم.  را  دولت آبــاد  شــهیدپرور 

جنابآقایابوالفضلتوکلی
شــهردار  عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  شایســته  انتصــاب 
زاینــده رود تبریــک می گوییــم و از در گاه ایزد منان برای 
شــما خدمتی سرشــار از شــور و مملو از توکل الهی را در 

ــران اســامی مســالت داریــم.  جهــت شــکوفایی ای

جنابآقایدکتررضارمضانی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار آران 
و بیــدگل تبریــک می گوییــم؛ امیــد اســت در ســایه 
الطاف الهی در پیشــبرد اهداف عالی نظام مقدس 

جمهــوری اســامی ایــران موفــق و ســربلند باشــید. 

جنابآقایمهندسحسیناحمدی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار 
کرکونــد تبریــک می گوییــم و از درگاه ایــزد متعــال بــرای 
شــما توفیــق خدمــات شایســته بــه مــردم شــهیدپرور 

کرکونــد را خواســتاریم. 
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