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متخصص طب سنتی مطرح کرد:
سوءهاضمه، شایع ترین 
کشور گوارشی در  بیماری 

 نگاهی به سریال »عقیق« 
ساخته بهرنگ توفیقی

دور از هزاردستان

س
کا

ع
دی

آبا
ف

نج
ی

طان
سل

ضا
ر

طن
یو

میا
کی

کیمیای وطن بررسی کرد:

کو اپیدمی قلیان و مافیای تنبا
|صفحه 11

مسئوالن و کارشناسان 
در گفت وگو با کیمیای وطن:

کسی های اینترنتی  فعالیت تا
در اصفهان تضمین نمی شود

|صفحه 4

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

تشکیل پرونده فرار مالیاتی 
70 نفر با درآمد میلیاردی

|صفحه 4

لیسانسه ها، بیشترین جمعیت بیکار
|صفحه 3

حال صادرات خوب نیست
|صفحه 3

اردکانیان با 225 رأی و غالمی با 180 رأی موافق 
به عنوان وزرای نیرو و علوم انتخاب شدند:

کابینه دوازدهم تکمیل شد
|صفحه 2

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...
|صفحه 2

آقازادگی، آفت جبران نشدنی
از اصطالحاتی که گاهی در فرهنگ سیاسی استفاده 
شده و اصلش دارای بار منفی است، آقازادگی است؛  
این اصطالح در کشور ما در اشاره به افرادی به کار 
می رود که به وسیله رانت و سوءاستفاده از نفوذ و 
قدرت پدران یا اقوام نزدیکشان، شروع به فعالیت های 
اقتصادی یا سیاسی ای می  کنند که از عهده سایرین 
خارج است و با زحمت نسبی کمتری، قدرت و ثروت 
هنگفتی را به دست می آورند یا بخشی از موفقیت خود 
را حتی در تحصیل و... مدیون روابط خانوادگی شان  

هستند.
متاسفانه اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که 
»رانت«، مهم ترین منبع کسب ثروت شده است؛ از 
رانت اطالعاتی گرفته تا رانت برای واردات و صادرات 

و گرفتن مجوزهای تولیدی و صنعتی، وام و... .

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی:

آمریکا امروز دارد به بعضی کشورهای شرق آسیا پیغام می دهد که بیایید با ما مذاکره کنید؛
آن ها مگر دیوانه شده اند که بخواهند با شما مذاکره کنند؟

|صفحه 2

مذاکره دوباره با آمریکا مضحک است

صفحه 4

 اصفهان در صدر فهرست
 35 شهر زیبای جهان

رجیستری موبایل 
قابل دور زدن نیست

درباره  ارتباطات،  وزیر  جهرمی،  آذری  محمدجواد 
همراه  گوشی های  رجیستری  طرح  آغاز  جزئیات 
تاکید کرد: رجیستری در هیچ چارچوبی قابل دور 

زدن نیست...

 توصیه پلیس فتا
 به زائران اربعین

از جرائم سایبری پلیس فتا  رئیس اداره پیشگیری 
گفت: توصیه می شود زائران پیش از مسافرت اطالعات 
ذخیره شده در گوشی همراه خود را به سایر ابزارهای 

ذخیره سازی منتقل و ...

روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی، اصفهان را در صدر فهرست 
شهرهای گردشگری جهان که باید در زمان حیات دید، معرفی کرد



کوتاه از سیاست

 ایران، یکی از موضوعات 
نشست ائتالف عربی

بــه گــزارش روزنامــه عــکاظ، ائتــاف عربــی ضــد یمــن 
و  وزرای خارجــه  در ســطح  نشســتی  یکشــنبه  روز 
رؤســای ســتادها در ریــاض، پایتخــت عربســتان، برگزار 
می کنــد کــه مهم تریــن محورهــای ایــن نشســت 
ــن  ــی در یم ــع میدان ــران و وض ــا ای ــه ب ــوع مقابل موض

ــود. ــد ب خواه

اعضای جدید هیئت منصفه 
مطبوعات تعیین شدند

در مراســم تحلیــف اعضــای جدیــد هیئت منصفــه 
ــی  ــم سیاس ــه جرای ــن هیئت منصف ــات و اولی مطبوع
ســخنگوی  و  دبیــر  رئیــس،  تهــران،  اســتان 

شــدند.  تعییــن  مطبوعــات  هیئت منصفــه 
رئیــس  ســمت  بــه  رحیمیــان  حجت االســام 
بــه  هیئت منصفــه مطبوعــات، علی اکبــر کســاییان 
ــه  ــی ب ــات و مؤمن ــه مطبوع ــر هیئت منصف ــمت دبی س
ــده  ــات برگزی ــه مطبوع ســمت ســخنگوی هیئت منصف

ــدند. ش

 تکرار ادعاهای ضدایرانی 
وزیر خارجه عربستان درباره یمن

ــر خارجــه عربســتان ســعودی،  ــر«، وزی ــادل الجبی »ع
دیــروز طــی ســخنانی در نشســت وزرای خارجــه و 
رؤســای ســتاد کل ارتــش ائتــاف ضــد یمنــی مدعــی 
شــد کــه ایــران بــه دنبــال تغییــر چهــره یمــن از طریــق 

ــت.  ــرای »حوثی ها«س ــاح ب ــاق« س »قاچ
عــادل الجبیــر تأکیــد کــرد کــه جنــگ یمــن باعــث شــد 
ــات  ــوزش و تحصی ــی از آم ــون یمن ــش از 4 میلی بی

محــروم شــوند.

 وضعیت پرونده یاشار سلطانی
در دادگاه انقالب

نزدیــک بــه ســه مــاه از برگــزاری آخریــن دادگاه یاشــار 
ســلطانی می گــذرد، امــا وکیــل او می گویــد دادگاه 
هنــوز تاریــخ برگــزاری جلســه بعــدی را مشــخص 

ــت.  ــرده اس نک
ــن  ــادی از ای ــش زی ــد: بخ ــتری می گوی ــل دادگس وکی
ــث  ــا، بح ــی از آن ه ــه یک ــده ک ــیدگی نش ــده رس پرون
ــه اداری ســازمان بازرســی کل  ــه انتشــار نام ــوط ب مرب

کشــور اســت. 
ــود: بخشــی از  ــه ب ــم گفت ــر ه ــل ســلطانی پیش ت وکی
ــی  ــه مطالب ــوط ب ــده مرب ــن پرون اتهامــات مــوکل در ای
ــایت  ــال در س ــه ح ــا ب ــل ت ــال قب ــه از دو س ــت ک اس
ــازی ها  ــد برج س ــهری همانن ــوزه ش ــوز در ح معماری نی
در شــهرک هرمــزان یــا تغییــر کاربــری و تخریب ســرای 
دلگشــا در بــازار تهــران منتشــر شــده و برخی اشــخاص 

ــد. ــوان نشــر اکاذیــب شــکایت کرده ان تحــت عن

 ربایش ۳ سرمایه دار ایرانی
در استانبول

ــم  ــوی تی ــتانبول از س ــی در اس ــرمایه دار ایران ــه س س
ــته  ــه گذش ــنبه هفت ــدند. دوش ــوده ش ــان رب محافظش
ســه ســرمایه دار ایرانــی بــه نام هــای »آ.اس« )35 
 30( »ام.اس«  و  ســاله(   32( »ام.اس«  ســاله(، 
ســاله( کــه بــا یکدیگــر خواهــر و بــرادر بودنــد، از ســوی 

ــدند. ــوده ش ــان رب ــم محافظش تی
ــاره  ــا اج ــش ب ــاه پی ــواده از 6 م ــو خان ــه عض ــن س ای
کــردن طبقــات پنجــم و ششــم هتــل لوکســی در 
منطقــه »بــی اوغلــی« اســتانبول در ایــن شــهر اقامــت 

ــتند. داش
آزادکــردن  منظــور  بــه  ایرانــی  ایــن 3 ســرمایه دار 
حســاب های بانکــی توقیف شده شــان در بانک هــای 
مجارســتان، دوبــی و روســیه بــه اســتانبول آمدنــد و در 

ــت داشــتند.  ــن شــهر اقام ای
ــرکت  ــک ش ــان از ی ــن امنیتش ــور تامی ــه منظ ــا ب آن ه
امنیتــی انگلیســی مســتقر در دوبــی، محافظ اســتخدام 
کــرده بودنــد کــه تحقیقــات پلیس اســتانبول مشــخص 
کــرده از ســوی همیــن تیــم محافــظ ربــوده شــده اند.

 آن هــا در دوبــی بــا ایــن شــرکت خصوصــی آشــنا شــده 
و آن را یــک شــرکت امنیتــی معتبــر می دانســتند؛ چون 
بــه گفتــه آن هــا ایــن شــرکت تامیــن امنیــت چهره هــای 
سرشناســی از جملــه »بــرد پیــت« را در کارنامــه کاری 
ــی  ــته گروه ــه گذش ــنبه هفت ــته است.دوش ــود داش خ
3نفــره بــه هتــل آمــده و ادعــا کــرده بودنــد از نیروهــای 
پلیــس امنیــت اســتانبول هســتند. ایــن 3 نفــر مدعــی 
ــه  ــم حمل ــی را از بی ــن ســه ایران ــد ای ــد بای شــده بودن
ــه  ــه مکانــی امــن انتقــال دهنــد و این گون احتمالــی، ب
ــه  ــوده و ب ــا مینی بوســی رب ــواده را ب ــن اعضــای خان ای
زاغــه ای در اســتانبول منتقــل کــرده بودند.پــس از ایــن 
عملیــات ربایــش، 3 نفــر رباینــده بــه هتــل بازگشــته و 
طــا و جواهــرات و پــول نقــد همــراه ایــن خانــواده را در 
اتاق هایشــان کــه درمجمــوع بــه ارزش 500 هــزار یــورو 
بــود، بــا خــود بــرده بودند.بــا شــکایت همســر آ.اس از 
ربوده شــدن همســرش در اســتانبول از فــردای حادثــه، 
پلیــس اســتانبول تحقیقــات خــود را دربــاره ایــن 
پرونــده آغــاز کــرد؛ درنهایــت 6 نفــر از نیروهــای امنیتی 
تحــت اســتخدام ایــن خانــواده ســرمایه دار ایرانــی 
دســتگیر و بازداشــت شــدند. ایرانیــان ربوده شــده 2 روز 
ــل برگشــتند؛  ــه هت ــا تاکســی ب ــس از ربوده شــدن ب پ
آن هــا نخســت متوجــه ربوده شــدن خــود نبودنــد، امــا 
پــس از ورود بــه هتــل و گفت وگــو بــا پلیــس متوجــه 

ــدند. ــتان ش ــاختگی بودن داس س
ــن  ــی ای ــان اصل ــرده متهم ــام ک ــس اســتانبول اع پلی
عملیــات کــه 3 عضــو انگلیســی تیــم محافظــت 
بوده انــد، ســاعاتی پــس از ربــودن آن هــا بــه انگلیــس 
گریخته انــد، امــا ســه همدســت ترک تبــار آن هــا کــه در 
اســتانبول بــه اســتخدام ایــن تیــم انگلیــس محافظــت 

ــد، در بازداشــت پلیــس هســتند. ــده بودن درآم
ــد  ــتانبول گفته ان ــس اس ــه پلی ــی ب ــواده ایران ــن خان ای
کــه حســاب آن هــا در بانک هــای ســه کشــور روســیه، 
امــارات و مجارســتان کــه حــاوی میلیون هــا یــورو 
ــردن  ــرای آزادک ــا ب ــده و آن ه ــف ش ــت، توقی ــول اس پ
دارایی هایشــان از توقیــف، بــه اســتانبول آمــده بودنــد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آقازادگی، آفت جبران نشدنی
ــگان  ــده ای اســت کــه در دســت نخب ــت هــم پدی ران

ــز شــده اســت.  سیاســی و اقتصــادی متمرک
هرکســی نمی توانــد از رانــت اطاعاتــی یــا رانــت بــرای 
واردات و دیگــر رانت هــای ممکــن اســتفاده کنــد؛ امــا 
اگــر نســبت فامیلی بــا نخبــگان سیاســی و اقتصادی 
داشــته باشــد، یــک فرصــت طایــی اســت کــه از این 

ــره ببرد.  ــت به ران
بســیاری از آقــازادگان از ایــن راه پولــدار شــده اند 
ــوده  ــه حقشــان نب ــد ک ــرار گرفته ان ــی ق ــا در مناصب ی
و صاحیــت آن را نداشــتند و بودنــد کســانی کــه 
امــا پشــتوانه را  شایســتگی بیشــتری داشــتند، 

ــتند.  نداش
یکــی از نکاتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب در ســخنان 
ــی  ــا مصطف ــاج آق ــوم ح ــاره  مرح ــود درب ــر خ اخی
خمینــی بــه آن اشــاره کردنــد، نبــود نشــانه های 
»آقازادگــی« در ایشــان بــود: »چــه قبــل از مرجعیــت، 
چــه زمــان مرجعیــت - یــک ذره نشــانه های آقازادگی 

ــود.«)1396/0۷/30(  ــی نب ــا مصطف ــاج  آق در ح
ــی  ــی اخاق ــن ویژگ ــه ای ــز ب ــا نی ــان قب ــه ایش البت
ــد:  ــرده بودن ــاره ک ــه اش ــة هللا  علی ــام رحم ــد ام فرزن
»مرحــوم حــاج آقــا مصطفــی مطلقــا آقازادگــی 
نداشــت؛ نــه لباســش، نــه عبایــش، نــه کفشــش، نه 
زندگــی خصوصــی اش، ]نــه[ خانــه اش، مطلقــا هیــچ 
بــوی آن تفاخــر آقازادگــی و این هــا ازش نمی آمــد.« 

 )1362/0۷/20(
ــوان  ــه  عن ــی« ب ــوع »آقازادگ ــخنان موض ــن س در ای
مســئله ای منفــی بــه کار رفتــه و دوری از آن، ویژگــی 

مثبــت ایشــان معرفــی شــده اســت. 
تاریــخ بــه مــا می گویــد آقازادگــی، اصطاحــی اســت 
کــه تــا چندیــن ســال پیــش مختــص بیــت علمــا و 
به ویــژه مراجــع تقلیــد بــود. اگــر پســر عالمــی از علما 
دخالتــی در امــور بیــت پــدر نداشــت و مســتقل از پدر 
کار یــا تحصیــل می کــرد، کســی بــه او کاری نداشــت 
و ایــن اصطــاح بــرای او یــا مطــرح نبــود یــا بــا بــار 
مثبــت آن مطــرح می شــد؛ امــا اگــر دخالــت در امــور 
بیــت، به ویــژه در امــور مالــی و تقســیم ســهم امــام 
ــی  ــوم منف ــه مفه ــازاده« را ب ــاح »آق ــت، اصط داش
ــاب، واژه  ــس از انق ــا پ ــت؛ ام ــراه داش ــه هم آن ب
ــامل  ــترده تری را ش ــره گس ــوم و دای ــازاده« مفه »آق
شــد؛ لــذا عــاوه بــر آنچــه اشــاره شــد پســران 
مســئوالن سیاســی اعــم از اینکــه پــدر روحانــی بــود 
ــه  ــه البت ــد ک ــب یافتن ــازاده« لق ــه »آق ــه کا ب ــا ن ی
ــرده  ــه کار ب ــاح ب ــن اصط ــی ای ــار منف ــا ب ــتر ب بیش
شــده اســت؛ زیــرا شــخصیت های سیاســی کــه 
ــم از سیاســی،  فرزندانشــان در مســائل کشــوری اع
اقتصــادی و ... وارد نشــدند و ســعی کردنــد بــه دور از 
پــدر و جایــگاه او باشــند، بــه هیچ وجــه مــورد توجــه 
نبودنــد و از ایــن اصطــاح بــه دور بودنــد و هســتند؛ 
ــن  ــراد ای ــرد اف ــار و عملک ــه رفت ــته ب ــن بس بنابرای

ــه کار رفتــه اســت.  اصطــاح ب
از حیــث اخاقــی می تــوان روحیــه  آقازادگــی را 
ــر« دانســت؛  ــی و تکب برآمــده از نوعــی »خودبرتربین
رذیلــه ای کــه »زشــتی ها و ناهنجاری هــا« را بــه 

دنبــال دارد.
ــش ســوء و مخــرب  ــی نق ــِت آقازادگ ــر آف روی دیگ
ــادی و  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــبات فرهنگ آن در مناس
ــه  آقازادگــی  ــع روحی سیاســی جامعــه اســت. درواق
ــا و خســارات  دیگــری را  ــه بیماری ه ــی اســت ک آفت

ــد.  ــامی وارد می کن ــه اس ــام و جامع ــه نظ ب
نقطــه  کانونــی ای کــه در نظــام اســامی بــا وارد 
شــدن روحیــه  آقازادگــی مــورد تهدیــد قــرار می گیــرد 
ــه  ــی ک ــم در نظام ــت؛ آن ه ــی اس ــت اجتماع عدال
ــت،  ــت اس ــر عدال ــی ب ــودی« آن مبتن ــفه  وج »فلس
ــی در مناســبات کشــور وارد  ــد اجــازه داد آقازادگ نبای

شــود.
اساســا یکــی از نقــاط تمایــز جــدی جمهــوری 
اســامی بــا حکومــت طاغــوت مقابلــه بــا »تبعیــض« 
ــه در  ــی ک ــی نظام ــامی، یعن ــوری اس ــت: جمه اس
آن، دربــار حکومــت طاغــوت نیســت، دخالــت خــان 
و  مــردم  بلکــه حکومــت  نیســت؛  و خان زدگــی 

ــت.  ــتگان اس شایس
در جمهــوری اســامی رســیدن بــه مقامــات مؤثــر در 
سلســله مراتب حکومتــی، تابــع صاحیت هاســت. 
میدان هــای  در  بایــد  دارد،  صاحیــت  کــه  هــر 
ــرود؛ حــال  فعالیــت و تــاش و مســئولیت پیــش ب
از هــر نقطــه  کشــور و از هــر قشــر اجتماعــی باشــد. 
ــراف  ــن اش ــی، بی ــر و غن ــن فقی ــن بی فاصله انداخت
مــردم  ســایر  و  مســئوالن  بیــن  غیراشــراف،  و 
و امتیــازدادن بــه یــک قشــر خــاص، بــا نظــام 

جمهــوری اســامی ســازگار نیســت. 
هــر بخشــی از نظــام جمهــوری اســامی در هــر 
نقطــه ای از نقــاط اگــر بــه یکــی از ایــن آفت هــا مبتــا 
شــود، از صــراط مســتقیم جمهــوری اســامی و نظــام 
اســامی خــارج شــده و بایــد اصــاح شــود. بــر ایــن 
ــئون  ــت در ش ــن آف ــا ای ــارزه ب ــه و مب ــاس مقابل اس
ــان  ــام، جری ــزاران نظ ــم کارگ ــه  مه ــون وظیف گوناگ
ــه  ــک جمل ــی و دلســوزان کشــور اســت و در ی انقاب
ــه  ــدارد؛ بلک ــازاده ن ــازاده و غیرآق ــامی آق ــام اس نظ
شایسته ســاالری و قوانیــن و مقــررات حاکــم اســت 
و هیــچ شــخصی نســبت بــه دیگــری برتــری نــدارد.

بــه  ورود  از  را  خــود  فرزنــدان  مســئوالن  بایــد 
ــد  ــز دهن ــی پرهی ــادی و سیاس ــای اقتص فعالیت ه
ــد کــه خودشــان باشــند و در  و آن هــا را متقاعــد کنن
ــن یکــی  ــد؛ ای ــه بگیرن ــت جــدا فاصل اســتفاده از ران
از آفت هایــی اســت کــه اگــر مهــر نشــود بــه اعتمــاد 
مــردم کــه ولــی نعمت مســئوالن هســتند، لطمــه وارد 
ــه مســئوالن و نظــام  ــد واگــر اعتمــاد مــردم ب می کن
ــدنی  ــران آن جبران نش ــان و خس ــرود، زی ــن ب از بی
اســت؛ بنابرایــن مبــارزه بــا ایــن خــوی ناپســند کــه 
برخــی مبتــا بــه آن هســتند و بــه تعبیــری خــود را 
ژن برتــر می داننــد، نیــاز همیشــگی دارد کــه به ویــژه 
ــر  ــه آقازادگــی ب ــه شــدت از غلب ــی ب نهادهــای نظارت
ــت و  ــه ران ــا ب ــتیابی آن ه ــررات و دس ــون و مق قان

ــد. ــی پیشــگیری کنن ــع مل مناب
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نفیسه اله دادیگروه سیاست

شــرق  گفــت: کشــورهای  رئیس جمهــور 
ــا آمریــکا  ــه شــده اند کــه ب آســیا مگــر دیوان

ــد. ــره کنن مذاک
ــه  ــی در جلس ــن روحان ــام حس حجت االس
ــوم و  ــنهادی عل ــه وزرای پیش ــاد ب رأی اعتم
نیــرو در مجلــس شــورای اســامی، بخشــی 
از ســخنان خویــش را بــه بدعهــدی آمریــکا 

اختصــاص داد. 
وی بــه اهمیــت پیمــان و اصــل وفــای 
ــه  ــه هم ــرد ک ــح ک ــاره و تصری ــد اش ــه عه ب
انســان های عاقــل و باتدبیــر بــه عنــوان 
اصلــی مهــم بــه آن احتــرام گذاشــته اند.

ــاره  ــر درب ــت: اگ ــور گف ــه رئیس جمه در ادام
تعهــدی بین المللــی، آمریــکا بگویــد کــه 
مــن بــه آن متعهــد نیســتم - بــا ایــن 

ــه  ــی کاه رفت ــت قبل ــه ســر دول اســتدالل ک
اســت - هــر دولتــی می توانــد ایــن حــرف را 
بزنــد. پــس تــداوم تعهدهــا چــه می شــود؟ 
تعهــد کــه دو ســاله یــا چهــار ســاله نیســت؛ 
ــام  ــک نظ ــت و ی ــا مل ــت ب ــد مل ــه تعه بلک
بــا نظــام اســت. تعهــد یــک رژیــم بــا یــک 
نظــام بــزرگ، نه تنهــا ایــران، بلکــه بــا چهــار 

کشــور دیگــر اســت.
وی گفــت: داســتان مضحکــی در هفته هــای 
اخیــر اتفــاق افتــاده و آن اینکــه برخــی 
می گوینــد تعهــدی کــه قبــا بــا هــم بســتیم، 
فعــا قــرص و محکــم نباشــد و بیاییــم 
ــره  ــم مذاک ــا ه ــری ب ــوع دیگ ــاره موض درب
کنیــم؛ ایــن حرفــی خنــده دار در تاریــخ 

ــت.  اس
تعهــدی  فــردی  افــزود:  رئیس جمهــور 
ــا  ــم ت ــای پیمان ــد مــن پ ــدد و می گوی می بن

ــه دقــت اجــرا می کنــم  آخــر ایســتاده ام و ب
دربــاره  اســت کــه  ایــن  مــن  و جایــزه 
موضــوع دوم صحبــت کنیــم؛ امــا کســی 
ــا می گــذارد،  ــر پ ــد اول را زی کــه همــان تعه
دارد بــا زبــان عمــل اعــام می کنــد کــه مــن 

ــتم. ــره نیس ــل مذاک اه
روحانــی تصریــح کــرد:  آمریــکا دارد امــروز 
ــام  ــه بعضــی کشــورهای شــرق آســیا پیغ ب
ــد.  ــا مذاکــره کنی ــا م ــد ب ــه بیایی می دهــد ک
مگــر دیوانــه شــده اند کــه بخواهنــد بــا شــما 
مذاکــره کننــد؟ شــما داریــد مذاکــره دیــروز 
ــره  ــه مذاک ــما ب ــد؛ ش ــا می گذاری ــر پ را زی
امضاشــده ای کــه بــه تأییــد شــورای امنیــت 
ــتید؛  ــا هس ــیده، بی اعتن ــل رس ــازمان مل س

ــد؟ ــا شــما مذاکــره کنن ــد ب حــاال بیاین
رئیس جمهــور گفــت: ایــران در مذاکــرات بــه 
تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت؛ امــا آن هــا 
می گوینــد کــه چــرا ایــران از لحــاظ دفاعــی 
ــد اســت و چــرا کشــورهای  و نظامــی توانمن
منطقــه بــه ایــران احتــرام می گذارنــد؟ ایــن 
ــکل  ــن مش ــت؟ ای ــی اس ــه کس ــکل چ مش
ــه  ــما وارد منطق ــت؛ ش ــما آمریکایی هاس ش

ــه  ــراق و افغانســتان را ب ــت ع شــدید و امنی
هــم زدیــد و بــا آوردن تروریســم در منطقــه، 

امنیــت ســوریه را بــه هــم ریختیــد.
روحانــی در بخشــی از ســخنان خویــش 
گفــت: شــما در داســتان طبــس وارد خــاک 
ایــران شــدید، شــما هواپیمــای مســافربری 
ــول  ــد؛ امــا قب ــرار دادی مــا را مــورد هــدف ق
ــا  ــما باره ــتید. ش ــاوز هس ــه متج ــد ک نداری
بی ادبانــه ملــت ایــران را تروریســت خطــاب 

ــد.  کردی

ــای  ــر گروه ه ــان و دیگ ــران منافق ــت ای مل
ــد  ــرون کردن ــن کشــور بی تروریســتی را از ای
ــو  ــه زان و تروریســم را در کشــورهای دیگــر ب

ــد. درآوردن
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــت ارضــی  ــاع از تمامی ــرای دف ــا ب ــت: م گف
ــته  ــاز داش ــاحی نی ــر س ــه ه ــان ب و ملی م
و  آن  تولیــد  در  آن،  ســاختن  در  باشــیم، 
انبــار کــردن آن و در زمــان الزم بــرای دفــاع 
خودمــان در اســتفاده از آن تردیــد نخواهیــم 

کــرد. 
مــا  بدانیــد  افــزود: شــما  رئیس جمهــور 
ــم  ــازیم، خواهی ــاختیم، می س ــک را س موش
ــررات  ــک از مق ــچ ی ــا هی ــن ب ــاخت و ای س
بین المللــی در تناقــض و تنافــی نیســت؛ 
ــت.  ــاد نیس ــم در تض ــه 2231 ه ــا قطعنام ب
مــا راه دفاعمــان و راه منافــع ملی مــان و 
ــه  ــدرت ادام ــه ق ــا هم ــان را ب ــت ملی م امنی
ــدی  ــض عه ــر نق ــد ه ــم داد و بدانی خواهی
بکنیــد، بــه ضــرر شــما خواهــد بــود و 
ــع  ــخی قاط ــران پاس ــامی ای ــوری اس جمه

ــد داد. ــما خواه ــه ش ب

رئیس جمهور:

 مذاکره دوباره با آمریکا 
داستان مضحکی است

ادامه از صفحه اول

مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی شنبه شــب 
ــورمان  ــات کش ــا مقام ــدار ب ــرای دی ــی ب در رأس هیئت

وارد تهــران شــد.
ــی،  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــی، رئی ــر صالح  علی اکب
در کنفرانــس خبــری خــود کــه پــس از دیــدار بــا 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان ــو، مدی ــو آمان یوکی
اتمــی، برگــزار شــد، گفــت: آمانــو بــه درخواســت 
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــرده و ب ــران ســفر ک ــه ای خــود ب
برجــام و مواضــع رئیس جمهــوری آمریــکا کــه شــرایط 
ــا  ــده ت ــه ســهم خــود آم ــه وجــود آورده، ب حساســی ب
نقشــی داشــته باشــد. صحبت هــای خوبــی شــد و مــا 
از اینکــه آژانــس 8 بــار گــزارش داده و التــزام ایــران را 

ــم. ــت کردی ــراز رضای ــرده، اب ــام ک اع
ــر  ــری اخی ــه موضع گی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف صالح

ــی  ــت؛ ول ــخت تری اس ــرایط س ــس در ش ــکا، آژان آمری
مــا از آمانــو خواســتیم بــر اســاس ســوگندنامه آژانــس 
بتوانــد موضع گیــری کامــا فنــی در گــزارش خــود 
ــا  ــی رود ت ــی م ــدار روحان ــه دی ــو ب ــد. آمان ــته باش داش
ــته  ــا وی داش ــری را ب ــائل جدی ت ــاره مس ــث درب بح
باشــد. ســفر او در ایــن برهــه حســاس پیــام خاصــی 
دارد و نقش آفرینــی آژانــس هــم کامــا روشــن اســت. 
ــا در ایــن وضعیتــی  ــو عــزم خــود را جــزم کــرده ت آمان

ــه وجــود آمــده نقــش خــود را ایفــا کنــد.  کــه ب
ــی  ــر کل آژانــس بین الملل ــو، مدی ــا آمان همچنیــن یوکی
ــور در وزارت  ــا حض ــروز ب ــر دی ــی، بعدازظه ــرژی اتم ان
ــاره  ــدار و درب ــف دی ــواد ظری ــا محمدج ــه ب ــور خارج ام
ــام  ــرای برج ــته ای و اج ــق هس ــت تواف ــن وضعی آخری

ــادل نظــر کــرد. تب

فرمانــده نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهوری اســامی 
ــه  ــی ب ــروی دریای ــد نی ــه رفت وآم ــه اینک ــا اشــاره ب ــران ب ای
ــورمان را  ــی کش ــات بین الملل ــان، ارتباط ــف جه ــادر مختل بن
ــا  ــد ســال گذشــته تقریب ــت: در چن ــد، گف گســترش می ده
ــی  ــد و بعض ــوس هن ــیه اقیان ــورهای حاش ــتر کش ــه بیش ب
ــای  ــه و آفریق ــیای مدیتران ــرب آس ــوب غ ــورهای جن از کش
جنوبــی رفت وآمــد داشــتیم و بــا ایــن کشــورها ارتبــاط 
ــم.  ــل می کنی ــاب را منتق ــق انق ــرف ح ــرده و ح ــرار ک برق

ــا بحــث  دریــادار ســیاری افــزود: یکــی از راه هــای مبــارزه ب
ــه  ــی را ک ــرا تبلیغات ــت؛ زی ــات ماس ــی در ارتباط ایران هراس
علیــه مــا در کشــورها انجــام دادنــد، خنثــی می کنــد. رفتــار 
و کــردار نیروهــای دریایــی مــا در کشــورهای دیگــر بیانگــر 
 آداب ایرانی اســامی و فرهیختگــی ملــت مــا و متفــاوت بــا 

دیگــر کشورهاســت.
ــه  ــی زیرمجموع ــه دیپلماســی دریای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــرد: در دیپلماس ــه ک ــت، اضاف ــی ماس ــی دفاع دیپلماس

ــتیم.  ــادی داش ــیار زی ــای بس ــی، موفقیت ه دریای
ارتــش جمهــوری  راهبــردی  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
اســامی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش نیــروی دریایــی 
ــت و  ــراری امنی ــث برق ــنتی در بح ــای س ــر از نقش ه فرات
ــک  ــط ی ــی فق ــروی دریای ــادل در دریاهاســت، گفــت: نی تع
نیــروی نظامــی دریایــی صــرف نیســت؛ بلکــه عــاوه بــر آن 
در غیــر زمــان جنــگ از توانمندی هــای ایــن نیــرو می تــوان 
در ابعــاد دیگــر از جملــه برقــراری امنیــت در عرصــه دریاهــا 
ــی  ــوط مواصات ــظ خط ــت حف ــور در جه ــاد کش ــرای اقتص ب

ــرد. ــی اســتفاده ک دریای

فرمانده نیروی دریایی:دیدارهای آمانو با مقامات ایرانی

در دیپلماسی دریایی، موفقیت های بسیاری داشته ایم

امروز دوشنبه 08 آبا ن ماه 1396 - سال سوم - شماره 564 روزنامه2 سیاسـت

،،
هفته هــای  در  مضحکــی  داســتان 
اخیــر اتفــاق افتــاده و آن اینکــه برخی 
ــا هــم  ــا ب ــد تعهــدی کــه قب می گوین
بستیم، فعا قرص و محکم نباشد 
ــا  ــاره موضــوع دیگــری ب و بیاییــم درب

هــم مذاکــره کنیــم

گاو شیرده توئیتر
مونــس  مؤسســه  تحلیلگــر  بــرآورد 
کرســپی هاردت نشــان می دهــد اگــر دونالــد 
حســاب  آمریــکا،  رئیس جمهــوری  ترامــپ، 
کاربــری خــود را در شــبکه اجتماعــی توئیتــر 
حــذف کنــد، ارزش ســهام ایــن شــرکت در بــورس 
وال اســتریت تــا 2 میلیــارد دالر کاهــش خواهــد 

یافــت. 
ــون  ــپ 36 میلی ــد ترام ــری دونال ــاب کارب حس
دنبال کننــده در توئیتــر دارد و از زمــان پیوســتنش 
بــه ایــن شــبکه اجتماعــی در ســال 2009، بیــش 

ــار توئیــت کــرده اســت. از 35 هــزار ب

طعنه اردوغان به آمریکا
واشــنگتن،  و  آنــکارا  تنش هــای  افزایــش  بــا 
رئیس جمهــور ترکیــه غربــی حضــور نظامــی ایــن 

ــرد. ــوم ک ــه محک ــور را در خاورمیان کش
ــا  ــه، ب ــور ترکی رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمه
انتقــاد از کســانی کــه علــت حضــور نیرو هــای ایــن 
کشــور را در منطقــه جویــا می شــوند، گفــت: آن هــا 
خــود بایــد دربــاره حضورشــان در منطقــه توضیــح 
ــا  ــوی دنی ــه از آن س ــانی ک ــد از کس ــد؛ بای بدهن
ــراق،  ــوریه، ع ــند در س ــه می پرس ــد و از ترکی آمدن
بالــکان، ســومالی، آفریقــا و قفقــاز چــه می کنیــد، 
بپرســیم کــه خودتــان در اینجا هــا چــه می کنیــد؟

تکذیب جریمه بانک های 
ترکیه به اتهام نقض 

تحریم های ایران 
ــاره  ــی را درب ــرک گزارش ــانه های ت ــته رس ــه گذش هفت
احتمــال جریمــه ســنگین چنــد میلیــارد دالری 
تعــدادی از بانک هــای ترکیــه ای بــه دلیــل زیرپــا 
گذاشــتن تحریم هــای ایــران منتشــر کردنــد کــه 
آمریــکا(  خزانــه داری  )وزیــر  منوچیــن  اســتیون 
صحــت ایــن گــزارش را رد کــرد. هیــچ اساســی بــرای 
ــش  ــی بخ ــاد نظارت ــدارد. نه ــود ن ــایعات وج ــن ش ای
بانکــداری ترکیــه ایــن گــزارش را اساســا تکذیــب کرد.

تصمیم رژیم صهیونیستی برای 
تخریب 1۳8 منزل فلسطینی

ــای اســرائیلی  ــراه نیروه ــه هم ــدس ب شــهرداری ق
پنــج ســاختمان را شــامل 138 واحــد آپارتمانــی در 
منطقــه کفرعقــب در شــمال قــدس، تخریــب خواهد 
کــرد. دادگاه مرکــزی اســرائیل در قــدس هفتــه 
ــاره  ــب درب ــاکنان کفرعق ــت س ــا درخواس ــته ب گذش
ــان  ــب منازلش ــرای تخری ــهرداری ب ــتور ش ــو دس لغ
مخالفــت کــرد. اگــر ایــن دســتور اجــرا شــود از ســال 
2001 تاکنــون ایــن نخســتین بــاری اســت کــه منازل 

ــوند. ــب می ش ــه تخری ــن منطق در ای

 تسلط نیروهای یمنی بر 
چند پایگاه مرزی

ــق  ــن موف ــی یم ــره مردم ــای انصــارهللا و کنگ نیروه
شــدند کنتــرل چندیــن پایــگاه نظامــی را در مناطــق 
ــد. ایــن  مــرزی عربســتان و یمــن بــه دســت بگیرن
موفقیــت پــس از درگیری هــای متعــدد بــا نیروهــای 
وابســته بــه عبدربــه منصور هــادی رئیس جمهــور 
مســتعفی یمــن در اســتان های جــوف، تعــز و مــأرب 
ــتان  ــم اس ــر ه ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــاد ش ایج
ــاف  ــای ائت ــدف جنگنده ه ــورد ه ــده م ــرزی صع م

ــه ســرکردگی عربســتان قــرار گرفــت. عربــی ب

بین الملل

رئیــس منطقــه کردســتان عــراق اعــام کــرد کــه از ریاســت 
منطقــه کردســتان کناره گیــری می کنــد و ایــن مــدت 

ــود. ــد نمی ش ــر تمدی دیگ
ــعود  ــردی رودآو، مس ــبکه ک ــزارش ش ــه گ ب
ــه پارلمــان منطقــه  ــی در نامــه ای کــه ب بارزان
ــه  ــرد ک ــام ک ــت، اع ــته اس ــتان نوش کردس
ترجیــح می دهــد از منصــب ریاســت منطقــه 
کناره گیــری کنــد و مــدت وی دوبــاره تمدیــد 

نشــود.
بارزانــی کــه ایــن نامــه را شــنبه بــه جعفــر ایمنکــی، معــاون 
پارلمــان کردســتان عــراق، ارســال کــرده بــود تــا در جلســه 
یکشــنبه خوانــده شــود، گفتــه اســت: »از ایــن بــه بعــد یک 

پیشــمرگه باقــی خواهــم مانــد.«
ــروز ســاعت 13:30  ــان کردســتان جلســه خــود را دی پارلم
بــه وقــت محلــی شــروع کــرد؛ ولــی اعتــراض نماینــدگان 

ــدن نامــه بارزانــی شــد. ــع از خوان مخالــف، مان
ــزب  ــه ح ــته ب ــدگان وابس ــد نماین ــردی می گوین ــع ک مناب
ــه  ــی( ب ــه ریاســت بارزان ــک کردســتان )ب اتحــاد دموکراتی
ــده فراکســیون گــوران )التغییــر(  ــون معــروف«، نماین »راب
کــه از بی کفایتــی بارزانــی انتقــاد کــرده بــود، حملــه  کردنــد 

ــد. ــرار دادن ــورد ضــرب و شــتم ق و وی را م

ایمنکــی، معــاون رئیــس پارلمــان کردســتان، پــس از 
درگیری هــا بیــن نماینــدگان بــه دلیــل مواضــع نماینــدگان 
احــزاب مخالــف از جملــه گــوران، نماینــدگان 
فراکســیون ایــن حــزب را از صحــن پارلمــان 
طــرد کــرد و یــک ســاعت مهلــت داد دربــاره 
پیــام بارزانــی موضــع مشــخصی اتخــاذ 

ــد. کنن
آیدیــن معــروف، نماینــده ترکمن هــای عــراق 
در پارلمــان کردســتان، دربــاره نامــه بارزانــی گفــت کــه بنــد 
دوم ایــن نامــه مربــوط بــه توزیــع صاحیت هــای ریاســت 

منطقــه در بیــن 3 قــوه مقننــه، مجریــه و قضائیــه اســت.
وی همچنیــن گفــت کــه بارزانــی در ایــن نامــه از پارلمــان 
خواســته نیروهــای پیشــمرگه زیــر نظــر وزارتخانه پیشــمرگه 
ــر نظــر  ــز زی ــد و شــورای امنیــت کردســتان نی ــی بمانن باق

شــورای وزیــران منطقــه قــرار بگیــرد.
معــروف افــزود: فراکســیون گــوران بــا طــرح توزیــع 
ــوی 48  ــه از س ــتان ک ــه کردس ــت منطق ــت ریاس صاحی
ــرا  ــت؛ چ ــرده اس ــت ک ــود، مخالف ــده ب ــه ش ــده ارائ نماین
ــال آن،  ــه دنب ــه و ب ــرار نگرفت ــن طــرح ق ــان ای ــه در جری ک
ــک و  ــاد دموکراتی ــزب اتح ــدگان ح ــن نماین ــا بی درگیری ه

ــت. ــده اس ــروع ش ــوران ش گ

ــید  ــرو، س ــوم و نی ــت وزرای عل ــی صاحی ــه بررس  در جلس
ــا  ــت ب ــن، در مخالف ــردم قزوی ــده م ــادی، نماین ــده زرآب حمی

ــور  ــای رئیس جمه ــت: آق ــی گف ــور غام منص
ســخن ها و وعده هایتــان را فرامــوش نمی کنیــم؛ 
ــه جــوان، اســتفاده از ظرفیــت  ســرانجام کابین
ــا  ــد؟ آی ــه ش ــه چ ــا در کابین ــان و اقلیت ه زن
ــان  ــا عملکرد هایم ــان ب ــت حرف هایم ــرار اس ق

یکــی نباشــد؟ 
ــان  ــرای بی ــی ب ــردم و زبان ــدگان م ــا نماین ــه داد: م وی ادام
مطالبــات آنــان هســتیم؛ اگــر نگوییــم کابینــه امیدتــان همــه 
ــه  ــم ک ــرار می کنی ــد تک ــدای بلن ــا ص ــا ب ــرد، ام ــد ک را ناامی

وعده هایتــان اجرایــی نشــد.
ــل، زهــک،  ــه زاب ــردم انتخابی ــده م ــرده، نماین ــب هللا دهم حبی
هیرمنــد، نیمــروز و  هامــون در جریــان رونــد رأی اعتمــاد بــه 
وزیــر پیشــنهادی علــوم و در موافقــت بــا منصــور غامــی بــا 
ــگاه و  ــن دانش ــاط بی ــت: ارتب ــای وی گف ــه برنامه ه ــاره ب اش
ــش  ــال دان ــاوری، انتق ــه فن ــل ب ــم و تبدی ــد عل صنعــت، تولی
فنــی و توســعه شــرکت های دانش بنیــان، حــذف رشــته های 
ــا  ــق ب ــن رشــته ای مطاب ــدازی رشــته های بی ــد و راه ان ناکارآم

ــت. ــی اس ــای غام ــه برنامه ه ــه از جمل ــای جامع نیاز ه
در بررســی رأی اعتمــاد وزیــر نیــرو، ســید رضــی نــوری، 

نماینــده مــردم شــوش، در مخالفــت بــا برنامه هــای وی بیــان 
ــرای  ــد برنامــه مشــخصی ب ــر پیشــنهادی نیــرو بای کــرد: وزی

ــد.  ــته باش ــور داش ــی در کش ــران کم آب بح
وی تصریــح کــرد: زمانــی کــه اردکانیــان در 
دو ســال آخــر دوران اصاحــات مســئولیت در 
ــت  ــکاتی در مدیری ــت، مش ــرو داش وزارت نی
آمــد.  بــه وجــود  اســتان ها  در  به ویــژه  آب 
همچنیــن سدســازی های زیــادی انجــام شــد.

ــنهادی  ــر پیش ــا وزی ــت ب ــهر در موافق ــردم قائم ش ــده م نماین
ــب  ــاع نامناس ــه اوض ــه ب ــا توج ــت: ب ــس گف ــرو در مجل نی
اقتصــادی کشــور نیازمنــد مدیــری هســتیم کــه اعتبــار 
ــی  ــی و خارج ــرمایه گذار داخل ــذب س ــرای ج ــی ب بین الملل
داشــته باشــد کــه خوشــبختانه اردکانیــان از ایــن نظــر 

وضعیــت خوبــی دارد.
 عبــدهللا رضیــان در موافقــت بــا وزیــر پیشــنهادی نیــرو گفــت: 
آب و بــرق، دو عامــل مهــم در توســعه اقتصــادی کشــور 
ــن دو  ــن ای ــور، تامی ــت کش ــش جمعی ــا افزای ــه ب ــتند ک هس

عنصــر حیاتــی بــا دشــواری های زیــادی روبه روســت.
ــه  ــدگان مجلــس دو وزارتخان ــا رأی اعتمــاد نماین ــت ب در نهای
ــا کســب  ــان ب ــف شــدند. اردکانی ــن تکلی ــرو تعیی ــوم و نی عل
ــت دوازدهــم شــد.  ــرو وارد دول ــر نی ــوان وزی ــه عن 225 رأی ب

بارزانی اعالم کناره گیری کردکابینه دوازدهم تکمیل شد

حجت االســام محســنی اژه ای، ســخنگوی 
ــه، در صدوبیســتمین نشســت  ــوه قضائی ق
مســئله  دربــاره  گفــت:  خــود  خبــری 
مســئوالن  و  اعتبــار  تعاونــی  شــرکت 
ذی ربــط در بانــک مرکــزی بایــد بگویــم در 
ــت  ــاون وق ــی وزارت تع ــع زمان ــک مقط ی
ــاری مجــوز  ــی اعتب ــه شــرکت های تعاون ب
برخــاف  و  نشــد  نظارتــی  هیــچ  و  داد 
ــذ  ــا اخ ــا ب ــن، این ه ــاس نامه و قوانی اس
ــکاتی را  ــردم مش ــاد از م ــپرده های زی س
ــد  ــاد کردن ــتگاه ها ایج ــردم و دس ــرای م ب
ــزی  ــک مرک ــه دارد. بان ــا االن ادام ــه ت ک
ــی  ــی بانک ــائل پول ــر مس ــد ب ــه بای ــم ک ه
ــا  ــود این ه ــی ب ــت، مدع ــارت می داش نظ

از مــن مجــوز نگرفته انــد. 

ــائل  ــما در مس ــد ش ــه ش ــا گفت ــه آن ه ب
پولــی و بانکــی موظــف هســتید و این هــا 

ــدند. ــاماندهی ش ــغول س ــروز مش ــا ام ت
ــی از  ــی یک ــر دو کوتاه ــر اث ــزود: ب وی اف
ناحیــه وزارتخانــه ذی ربــط کــه بــه کســانی 
کــه شایســتگی نداشــتند، مجــوز داد و 
بعــد بانــک مرکــزی کــه نظــارت بعــدی را 
ــا  ــت ت ــتمرار داش ــئله اس ــن مس ــرد ای نک
امــروز کــه می خواهنــد جلــوی این هــا 

را بگیرنــد. 
ــدادی  ــا تع ــزی ب ــک مرک ــال 94 بان در س
از تعاونی هــای اعتبــار صحبــت می کنــد 
ــان  ــا خودش ــه این ه ــود ک ــرر می ش و مق
دســت بــه انحــال بزننــد کــه هشــت مــورد 

انحــال داشــتیم. 

ــام  ــه ن ــی ب ــاری و مال ــک مؤسســه اعتب ی
»کاســپین« تشــکیل شــد کــه ســهامداران 
ایــن مؤسســه همیــن ســهامداران شــرکت 

تعاونی هــای منحل شــده بودنــد. 
ــکیل  ــویه تش ــت تس ــه هیئ ــش از اینک پی
ــی  ــه هــر ترتیب شــود و تســهیات مــردم ب
ــودی  ــول و موج ــول و غیرمنق ــوال منق ام
مــردم را محاســبه کننــد و ببیننــد چــه 
تعــداد موجــودی دارنــد و  پیــش از روشــن 
شــدن ایــن مســئله، تعاونــی »کاســپین« 

مجــوز می گیــرد. 
ســخنگوی قــوه قضائیــه تأکیــد کــرد: 
ایــن  شــود  روشــن  اینکــه  از  پیــش 
ــپارد،  ــد بس ــی را بای ــه تعهدات ــه چ مؤسس
اقدامــات و فعــل و انفعاالتــی صــورت گرفــت 

و تعــدادی از ســپرده گذاران احســاس کردنــد 
ــه  ــد؛ درنتیج ــکل بربخورن ــه مش ــاید ب ش
ــده  ــکل عم ــد. مش ــکایت کردن ــی ش بعض
مــردم  بــود.  »فرشــتگان«  مؤسســه  از 
ــه دســتگاه قضایــی و از  ــد ب شــکایت کردن

ــی  ــن دســتگاه وارد کار شــد؛ یعن اینجــا ای
پــس از شــکایت مــردم نســبت بــه نگرانــی 
از ســپرده خودشــان قــوه قضائیــه وارد 

شد. 
وی ادامــه داد: از ایــن بــه بعد بــا هماهنگی 
مجلــس و بانــک مرکــزی و دولــت مقــرر 
شــد کــه دو کار همزمــان صــورت بگیــرد و 
ــام  ــزی انج ــک مرک ــده را بان ــک کار عم ی
بایــد  خــودش  اینکــه  به ویــژه  دهــد؛ 
ــا  ــه حــاال ب ــرد ک ــی را می ک ــش کارهای قبل
قصــور یــا تقصیــر ایــن کارهــا نشــده بــود. 
ــه کار  ــرر شــد در جهــت چگونگــی ادام مق
»کاســپین« کارشناســی شــود و بانــک 
مرکــزی هماهنگ کننــده باشــد کــه مــردم 
ــم  ــه ه ــوه قضائی ــد. ق ــه مشــکل نخوردن ب
تعقیــب کنــد اگــر جرمــی واقــع شــده 

ــد. ــدام کن ــرای آن اق ب

توضیح اژه ای درباره مؤسسات »کاسپین« و »فرشتگان«



فناوری

اپلیکیشن Swarm و 
Foursquare فیلتر شدند

ــران در شــبکه های  ــی گــزارش شــماری از کارب در پ
 Swarm اجتماعــی بــه نظــر می رســد دو اپلیکیشــن
و Foursquare نیــز بــه لیســت ســرویس های 

ــته اند.  ــران پیوس ــده در ای فیلترش
اطالعــات ارائه شــده توســط شــماری از کاربــران 
نشــان از ایــن دارد کــه دسترســی بــه ایــن دو 
ــت  ــق اینترن ــادی از طری ــورت ع ــه  ص ــرویس ب س
کشــور غیرممکــن اســت. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه 
Swarm زیــر پرچــم Foursquare فعالیــت می کند، 
ــه نظــر می رســد Foursquare و تمــام  از ایــن رو ب
ــد،  ــه می کن ــن ســرویس ارائ ســرویس هایی کــه ای

ــده اند.  ــارج ش ــترس خ ــورمان از دس در کش
اپلیکیشــن Foursquare، سرویســی اســت کــه از 
ــاره  ــنهاداتی را درب ــل پیش ــن موبای ــق اپلیکیش طری
انــواع مکان هــای عمومــی در اختیــار کاربــران قــرار 
ــه در  ــت ک ــی اس ــد. Foursquare سرویس می ده
ســال ۲۰۰۹ میــالدی آغــاز بــه کار کــرده اســت؛ حــال 
آنکــه Swarm از ســال ۲۰۱۴ کار خــود را آغــاز کــرده 

اســت. 
بــا اســتفاده از Swarm کاربــران می تواننــد حضــور 
ــد و  ــتراک بگذارن ــه اش ــف را ب ــای مختل در مکان ه
ــور  ــوان Check-In حض ــا عن ــی ب ــق قابلیت از طری
در محلــی خــاص را بــه اطــالع دوســتان خــود 

ــانند. برس

جان بخشی به موبایل های قدیمی
ــه دســتگاه های  ــد سامســونگ، ب ــکار عمــل جدی ابت
ــد و  ــاره می بخش ــی دوب ــرکت جان ــن ش ــی ای قدیم
بــه کاربــران اجــازه  نصــب سیســتم عامل جدیــد 

روی آن هــا را می دهــد. 
ــه در  ــونگ ک ــعه دهندگان سامس ــس توس در کنفران
شــهر سان فرانسیســکو برگــزار شــد، ایــن شــرکت از 

هدفــش بــرای انجــام ایــن کار ســخن گفــت. 
ــا در  ــرکت پ ــتین ش ــوان نخس ــه  عن ــونگ ب سامس
ــوه زباله هــای  ــا از حجــم انب ایــن عرصــه گذاشــته ت
ــات  ــروش قطع ــای ف ــه  ج ــد و ب ــک بکاه الکترونی
فرســوده  گوشــی های هوشــمند پیشــین، شــاهد 
ــف  ــای مختل ــا در عرصه ه ــاره آن ه ــری دوب به کارگی

ــیم.  باش
پروژه هــای  روی  کــه   C Lab مهندســان  تیــم 
تلفن هــا  می کننــد،  سامســونگ کار  در  خالقانــه 
نمایــش  را  گلکســی  خانــواده   از  تبلت هایــی  و 
ــای  ــه، در بخش ه ــن برنام ــف ای ــه لط ــه ب ــد ک دادن

شــده اند.  بازپرداخــت  مختلفــی 
ــل  ــر متص ــه یکدیگ ــی اس ۵ را ب ــا ۴۰ گلکس آن ه
ــن  ــتخراج بیت کوی ــرای اس ــتگاهی ب ــا دس ــد ت کردن
تهیــه کننــد؛ همچنیــن توانســتند یــک تبلــت قدیمــی 
ــل  ــو تبدی ــتم عامل اوبونت ــا سیس ــی ب ــه لپ تاپ را ب
کننــد. عــالوه  بــر مــوارد فــوق، آن هــا توانســتند بــرای 
زیــر نظــر قــرار دادن یــک آکواریــوم، از گلکســی اس 
۳ اســتفاده کننــد کــه مدت هــا از عمــرش می گــذرد. 
حتــی بــا برنامه نویســی یــک تلفــن همــراه قدیمــی، 
توانســتند آن را بــه دســتگاه تشــخیص چهــره بــرای 
رصــد عبــور و مــرور خانــه تبدیــل کننــد. سامســونگ 
ــار قــراردادن نرم افــزار  ــر در اختی قصــد دارد عــالوه ب
تلفن هــا،  ایــن  قفل گشــایی  بــرای  نیــاز  مــورد 
ــاره ایــن  ــرای به کارگیــری دوب ایده هــای مختلفــی ب
دســتگاه ها بــه رایــگان در اختیــار عمــوم قــرار دهــد.

اخبار اقتصادی

دسته چک ها رنگ بندی می شوند
عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس جزئیــات الیحــه 

صــدور چــک را تشــریح کــرد. 
ــار، عضــو کمیســیون قضایــی و  محمدعلــی پورمخت
حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی، بــا بیــان اینکــه 
می خــورد،  برگشــت  چــک  میلیون هــا  ســاالنه 
دعــوا  پرونــده  هــزاران  داشــت: ســاالنه  اظهــار 
ــای  ــل در دادگاه ه ــک بالمح ــدور چ ــه ص ــوط ب مرب

کشــور مطــرح می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون فعلــی صــدور 
حــوزه  در  را  فراوانــی  مشــکالت  دســته چک 
ــزود:  ــود آورده، اف ــه وج ــی ب ــادی و اجتماع اقتص
مشــکالت ایجادشــده، اصــالح و بازنگــری در قانــون 

ــت.  ــرده اس ــروری ک ــک را ض چ
عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــدف  ــا ه ــت ب ــوی دول ــک از س ــدور چ ــه ص الیح
ــه و  ــل تهی ــای بی مح ــدور چک ه ــگیری از ص پیش
بــه مجلــس ارائــه شــده، ادامــه داد: رویکــرد الیحــه 
ــه  ــک ب ــذاری چ ــه در واگ ــت ک ــاس اس ــن اس برای

ــود.  ــام ش ــنجی انج ــت و اعتبارس ــخاص اهلی اش
پورمختــار اضافــه کــرد: طبــق ایــن الیحــه بــر مبنــای 
همچنیــن  و  عملکــرد  بانکــی،  موجــود  شــرایط 
ــا  ــه آن ه ــا، ب ــخاص در بانک ه ــاب اش ــرد حس کارک
ــون  ــدی گوناگ ــف در رنگ بن ــته چک های مختل دس
کــه هرکــدام اعتبــار ریالــی و مبلغــی خــاص دارنــد، 

می شــود.  داده 
ــه  ــاس الیح ــه براس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــار ب پورمخت
درج  چک هــا  در  کــه  مبالغــی  چــک  صــدور 
می شــود، الزامــا قابــل پرداخــت اســت، گفــت: بــه 
ــه صــورت تضمینــی صــادر  عبارتــی ایــن چک هــا ب

 . د می شــو
عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس خاطرنشــان 
ــه  ــه چــک ب ــی ک ــن الیحــه در صورت ــق ای ــرد: طب ک
بانــک بــرده شــود و در آن لحظــه حســاب شــخص 
فاقــد مبلــغ کافــی باشــد، خــود بانــک چــک را پاس 
ــا مشــتری در اولیــن فرصــت حســاب را  می کنــد ت

ــد. تکمیــل کن

لیسانسه ها، بیشترین جمعیت بیکار
بیشــترین  لیســانس  مقطــع  دانش آموختــگان 
ســهم را از جمعیــت بیــکار کشــور دارنــد و شــاغالن 
نیــز  پیش دانشــگاهی  و  دیپلــم  مــدرک  دارای 
بیشــترین جمعیــت شــاغل کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. 
جزئیــات جدیدتریــن آمــار بــه دســت آمــده از مرکز 
آمــار ایــران دربــاره جمعیــت شــاغل و بیــکار کشــور 
ــی نشــان  ــه تفکیــک وضــع ســواد و دوره تحصیل ب
ــر  ــزار نف ــون و ۵۵۰ ه ــوع ۲۲ میلی ــد از مجم می ده
فــرد شــاغل در کشــور، بالــغ بــر ۲۰ میلیــون و ۶۵۰ 
هــزار نفــر جــزو »شــاغالن باســواد« و یــک میلیــون 
و ۹۳۳ هــزار نفــر نیــز جــزو شــاغالن بی ســواد 

ــوند.  ــوب می ش محس
ــه  ــران کســانی ک ــار ای ــز آم ــف مرک براســاس تعاری
ــری  ــان دیگ ــر زب ــا ه ــی ی ــان فارس ــه زب ــد ب بتوانن
متــن ســاده ای را بخواننــد و بنویســند، باســواد 
ــا دکتــری  تلقــی می شــوند کــه از از دوره ابتدایــی ت

تخصصــی را شــامل می شــود. 
در بیــن جمعیــت شــاغل کشــور، دانش آموختــگان 
مقطــع لیســانس بیــش از ۳ میلیــون و ۱۲۳ هــزار 
و ۹۰۰ نفــر از شــاغالن کشــور را بــه خــود اختصــاص 
دادنــد. در عیــن حــال یــک میلیــون و ۱۱۴ هــزار نفــر 
ــوق  ــی ف ــدرک تحصیل ــاغل دارای م ــت ش از جمعی
ــز  ــر نی ــزار و ۹۰۰ نف ــون و ۷ ه ــک میلی ــم و ی دیپل
دارای مــدرک تحصیلــی فــوق لیســانس یــا دکتــری 

حرفــه ای هســتند.

چــه زمانــی بایــد خــودروی جدیــد بخریــم؟ چــه 
زمانــی تعمیــر، نگهــداری و اســتفاده از یــک 

ــدارد؟   ــادی ن ــه اقتص ــودرو توجی خ
ــر  ــا ه ــه بســیاری از م ــا ســواالتی اســت ک این ه
روز از خــود می پرســیم. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــوده و در  ــرو شــرایط ب ــن ســؤال پی ــه ای پاســخ ب
حقیقــت بــر اســاس شــرایط هــر خــودرو متفــاوت 

اســت.
 قانون ۵۰ درصد

تجربــه می گویــد کــه همیشــه تعمیــر و نگهــداری 
خــودروی فعلــی، از خریــدن یــک خــودروی 
ــی  ــی وقت ــر اســت. حت ــر کم هزینه ت ــر کیلومت صف
تعمیــرات اساســی ماننــد تعویــض کلــی موتــور یــا 
ــورت  ــد، در ص ــر باش ــده مدنظ ــض جعبه دن تعوی
ــودرو،  ــات خ ــی قطع ــودن باق ــکل ب ــدون مش ب
ــر در  ــت تعمی ــی جه ــزار تومان ــد ه ــرج چندص خ
ــا خریــد خــودروی چنــد ده میلیونــی،  مقایســه ب

منطقی تــر اســت. 
بــرای خریــد خــودروی صفــر بایــد دســت کم 
مقــداری پــول نقــد داشــته باشــید؛ البتــه مبلغــی 
هــم بــرای بیمــه، اقســاط و شــاید لیزینــگ بایــد 

ــد. بپردازی
کارشناســان خــودرو هنــگام مواجهــه بــا تعمیــرات 
را  درصــد   ۵۰ قانــون  خــودرو،  یــک  اساســی 
پیشــنهاد می کننــد. بــر اســاس ایــن قانــون، اگــر 
هزینــه  تعمیــرات خــودرو، بیــش از ۵۰ درصــد 
مبلــغ فــروش فعلــی خودروســت، زمــان فــروش 

آن و خریــد یــک خــودروی جدیــد رســیده اســت.
البتــه بــرای فــروش یــا نگهداشــتن یــک خــودرو، 
بایــد وضعیــت فنــی و ظاهــری فعلــی، تعمیــرات 
ــم  ــودرو را ه ــودن خ ــاد ب ــل اعتم ــی آن و قاب قبل
در نظــر گرفــت. اگــر خــودرو مشــکل جــدی 
مراقبــت کرده ایــد،  آن  از  بــه  خوبــی  و  نــدارد 
ــر  ــر دیگ ــزاران کیلومت ــا ه ــر آن، ت ــا تعمی شــاید ب
ــر  ــول عم ــود. ط ــما ش ــب ش ــد نصی ــرد مفی کارک
خودروهــای مــدرن امــروزی، بــا رســیدگی کامــل 
و تعمیــر به موقــع، بــه بیــش از ۳۲۰ هــزار کیلومتــر 

می رســد.

ــیدگی  ــودرو رس ــه خ ــی ب ــر به خوب ــی، اگ از طرف
نشــده و مشــکالت بلندمــدت داشــته باشــد، 
ــد و  ــی نباش ــر خوب ــاره  آن فک ــر دوب ــاید تعمی ش
ــان کمــی، بیشــتر  ــس از طــی مدت زم ــع پ درواق

بایــد خــرج آن کــرد. حتــی بــرای یــک خــودروی 
بــا کارکــرد بــاال کــه به خوبــی از آن مراقبــت شــده، 
ــتیک ها،  ــد الس ــی مانن ــگی تعویض ــوارد همیش م
باتــری، اســتارتر، دینــام، اگــزوز، لنــت ترمــز و ... را 

ــد در نظــر گرفــت.  هــم بای
معمــوال بــا رســیدن بــه کارکــرد ۵ هــزار کیلومتــر، 
ــه   ــه هزین ــد ک ــض کنی ــم را تعوی ــمه تای ــد تس بای
زیــادی دارد و ممکــن اســت قطعــات دیگــر 
ــه  ــاز ب ــم نی ــپ ه ــد واترپم ــا آن، مانن ــط ب مرتب
باشــد. مــورد مهــم دیگــر،  تعویــض داشــته 
ــرر  ــه  مک ــرهای مراجع ــه و دردس ــه  هزین مقایس
بــه تعمیــرگاه در برابــر گارانتــی خــودروی صفــر و 

ــت. ــغله اس ــدون مش ــوده و ب ــی آس رانندگ
 بوی خوش خودروی صفر

ــودرو  ــی خ ــات داخل ــی و تزئین ــرد کل ــد عملک بای
ــزو  ــر ج ــال اگ ــرای مث ــت؛ ب ــر گرف ــم در نظ را ه
افــرادی هســتید کــه سرنشــینان زیــاد یــا مهمــی 
ــی و  ــای داخل ــاال فض ــد، احتم ــا می کنی را جابه ج
ــم  ــما مه ــرای ش ــی ب ــت صندل ــای راح روکش ه
ــه محــل  ــرای رســیدن ب ــا افــرادی کــه ب اســت؛ ی
کار، مســافت طوالنــی را بــا خــودرو طــی می کننــد 
حاضــر نیســتند ریســک خراب شــدن خــودرو در 
ــی  ــا خانواده های ــد؛ ی ــیر را بپذیرن ــن مس ــول ای ط
کــه پرجمعیــت می شــوند، بــه دنبــال شاســی بلند 
ــه  ــوان ب ــای ج ــس زوج ه ــتند؛ برعک ــزرگ هس ب
جمع وجــور  خــودروی  هاچ بــک  یــک  دنبــال 

هســتند. 

احتمــااًل  جدیــد،  خــودروی  یــک  خریــدن 
ویژگی هــای جدیــدی، به ویــژه مــوارد مربــوط 
بــه ایمنــی ماننــد سیســتم های جلوگیــری از 
ــل  ــتم متص ــا سیس ــب ی ــن عق ــادف، دوربی تص
کــردن تلفــن همــراه بــه  صــورت وایرلــس و 
بلوتــوث را هــم بــه همــراه دارد و البتــه نبایــد 
ــد را دســت  ــودروی جدی ــا خ ــی ب ــان رانندگ هیج
ــا  ــی ب ــودروی فعل ــر خ ــژه اگ ــم؛ به وی ــم بگیری ک
وضعیــت رنــگ ورو رفتــه ای در اختیــار داریــم.

 وضعیت بازار را در نظر بگیرید
در حــال حاضــر بــازار ایــران شــرایط عجیبــی 
ــکل  ــه ش ــودرو ب ــت خ ــد. قیم ــپری می کن را س
بی ســابقه ای فزایــش پیــدا کــرده؛ بــه گونــه ای کــه 
ــا ۷  ــدود ۳ ت ــی ح ــا افزایش ــیاری از خودروه بس
میلیــون تومــان را نســبت بــه ســال قبــل تجربــه 
ــا  ــن خودروه ــه ای ــی ک ــم در حال ــد. آن ه می کنن
ــا مدل هــای ســال  از نظــر فنــی هیــچ تغییــری ب
قبــل نداشــته اند. ایــن امــر، شــرایط خریــد را 
بــرای کســانی کــه می خواهنــد خودروشــان را 

ــرده اســت.  ــده  ک ــد، پیچی ــض کنن تعوی
ــر شــما قصــد داشــته باشــید خــودرو دســته  اگ

دوم خــود را بفروشــید، در بهتریــن حالــت خــودرو 
ــه فــروش  ــل ب ــا همــان قیمــت ســال قب شــما ب
ــر  ــابه صف ــودرو مش ــه خ ــی ک ــد؛ در حال می رس
ــان  ــون توم ــت ۳ میلی ــن حال ــر در کمتری کیلومت

ــش قیمــت داشــته اســت. افزای
در چنیــن شــرایطی خریــدن یــک خــودروی صفــر 
شــاید چنــدان منطقــی بــه نظــر نرســد؛ امــا راهکار 

ایــن وضعیت چیســت؟
 اگــر مقــدار پولــی کــه در اختیــار داریــد بــه 
انــدازه خــودرو صفــر نیســت، بهتریــن کار خریــدن 
ــر  ــرد کمت ــا کارک ــا ب ــته دوم ام ــای دس خودروه
ــد خــودروی  ــد مانن ــا هرچن ــن خودروه اســت؛ ای
اگــر خــودرو در  امــا  ندارنــد،  صفــر گارانتــی 
وضعیــت خوبــی باشــد، دســت کم از خــودرو 
فعلــی شــما می توانــد بهتــر عمــل کنــد و در آینــده 
ــر  ــذارد. اگ ــما بگ ــت ش ــری روی دس ــرج کمت خ
پولــی کــه در اختیــار داریــد، کــم اســت، بهتریــن 
ــر روی خــودرو فعلــی  کار یــک تعمیــر اساســی ب
ــوب و  ــر خ ــک تعمی ــا ی ــرا ب ــت؛ زی ــان اس خودت
ــالی را  ــد س ــت کم  چن ــد دس ــت می توانی باکیفی

ــد. ــر کنی ــودرو س ــن خ ــا همی ب

ــای  ــه نخســت امســال گوی ــران در نیم ــی ای ــای صادرات آماره
ــد  ــه مقص ــادرات ب ــد از ص ــش از ۶۷ درص ــه بی ــت ک ــن اس ای
پنــج کشــور صــورت می گیــرد و در کل بــه گفتــه وزیــر صنعــت، 
ــه ۱۰  ــان ب ــد از صادراتم ــش از ۸۱ درص ــارت، بی ــدن و تج مع
ــازار تکــراری مــی رود و پــس از ۳۰ ســال بیــش از نیمــی از  ب

ــم کاالی تکــراری اســت.  ــه ۱۰ قل ــوط ب صادراتمــان مرب
ــواره  ــته هم ــال های گذش ــی در س ــادرات غیرنفت ــعه ص توس
ــده  ــد ش ــر آن تاکی ــعه ب ــای توس ــوده و در برنامه ه ــرح ب مط
ــای آن اســت  ــر آمارهــا گوی ــن مــروری ب ــا وجــود ای اســت. ب
ــدارد و  ــی ن ــال خوب ــوز ح ــور هن ــادرات کش ــت ص ــه وضعی ک
حتــی بــه گفتــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت باعــث تأســف 
اســت کــه اوضــاع ایــن بخــش نســبت بــه ســی ســال گذشــته 

ــری نکــرده اســت. تغیی
 در حــال حاضــر اگرچــه از نظــر جمعیــت، ایــران یــک درصــد 

از جمعیــت کــره زمیــن را داشــته امــا همچنــان ســهم صــادرات 
مــا از جهــان ۰.۳۴ درصــد اســت کــه اگــر صــادرات نفتــی را در 
نظــر نگیریــم، ایــن رقــم بــه ۰.۲۴ درصــد خواهــد رســید؛ رقمی 
ــه  ــه اعتقــاد بســیاری از فعــاالن اقتصــادی کشــور فاصل کــه ب

چندانــی بــا صفــر نــدارد. 
محمدرضــا مــودودی، معــاون ســازمان توســعه تجــارت بــا بیان 
اینکــه در شــش مــاه اول ســال جــاری نیــز هدفگذاری هــای 
صادراتــی محقــق نشــده، می گویــد: متاســفانه در ایــن مــدت 
شــرایط الزم را بــرای صــادرات نداشــته ایم و بــر همیــن اســاس 
ــا  ــته ب ــی پس ــوالد و حت ــس، ف ــد م ــوالت مانن ــی محص بعض
کاهــش آمارهــای صادراتــی مواجــه بوده انــد. اکنــون بــه ســه 
ــه ســال گذشــته رســیده ایم و  درصــد عقب ماندگــی نســبت ب
امیدواریــم در نیمــه دوم ســال بــا توجــه بــه برداشــت بعضــی 

محصــوالت کشــاورزی بتوانیــم ایــن فاصلــه را جبــران کنیــم.

دالر آمریــکا در یــک هفتــه گذشــته در رونــدی صعــودی 
ــرده  ــدا ک ــت پی ــش قیم ــان افزای ــه ۵۰ توم ــک ب نزدی
اســت. رونــد قیمتــی دالر آمریــکا از اوایــل پاییــز امســال 
دســتخوش تغییــر و تحوالتــی شــد. پــس از چنــد مــاه 
ــا ثبــات نســبی همــراه بــود و در کانــال  کــه نــرخ دالر ب
ــود، از اوایــل مهرمــاه  ۳۷۰۰ و ۳۸۰۰ تومــان در حرکــت ب
ــه ســمت افزایــش قیمــت ســوق پیــدا  ســال جــاری ب
کــرد؛ بــه طــوری کــه تــا نیمــه مهرمــاه وارد کانــال ۳۹۰۰ 
ــد  ــه رون ــا ادام ــاه ب ــه مهرم ــس از نیم ــد. پ ــان ش توم
گرانــی خــود از مــرز ۴۰۰۰ تومــان هــم عبــور کــرد تــا بــه 
رکــورد جدیــدی در بــازار آزاد در ســال جــاری دســت پیــدا 

کنــد. 
ــرخ دالر  ــدن ن ــت و باقی مان ــش قیم ــن افزای ــه ای ادام
در کانــال ۴۰۰۰ تومــان باعــث شــد کــه تحلیلگــران 

قیمــت  افزایــش  ایــن  از  متفاوتــی  ارزیابی هــای 
ارائــه دهنــد. برخــی ایــن افزایــش قیمــت را بــه دلیــل 
سیاســت های دولــت بــرای واقعی ســازی و بسترســازی 
بــرای یکسان ســازی نــرخ ارز دانســتند. از ســوی دیگــر 
هــم برخــی تحلیلگــران عوامــل خارجــی را تاثیرگــذار در 

ــتند.  ــت دالر دانس ــش قیم افزای
بــه هــر ترتیــب آخریــن بررســی ها از قیمــت دالر در یــک 
هفتــه اخیــر هــم حاکــی از ادامــه رونــد صعــودی نــرخ 
دالر دارد. بایــد منتظــر مانــد دیــد آیــا ســرانجام تــا پایــان 
ســال جــاری، دولــت یکسان ســازی نــرخ ارز را اجرایــی 
ــته  ــات گذش ــد دفع ــر مانن ــار دیگ ــه ب ــا اینک ــد ی می کن
پــس از افزایشــی شــدن نــرخ دالر، تزریــق ارز بــه بــازار 
ــی  ــته اصل ــن خواس ــا ای ــی آورد ت ــن م ــرخ دالر را پایی ن

فعــاالن اقتصــادی دوبــاره بــه تعویــق بیفتــد.

 ۲۴  ۴۰ درصد، افزایش واردات ایران 7.1
از فرانسه

 هزار میلیارد تومان 
کاهش حجم بودجه کشور

درصد، افزایش جذب 
سرمایه های خارجی

نخســت  ماهــه  پنــج  در  فرانســه  از  ایــران  واردات  میــزان 
اســت. داشــته  افزایــش  درصــد   ۲۴ امســال، 

بودجــه ســال آینــده کشــور نســبت بــه بودجــه ســال جاری ۴۰ 
هــزار میلیــارد تومــان کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

در  امســال  نخســت  ماهــه   3 در  خارجــی  ســرمایه گذاری 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، 7.1 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
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،،
همیشــه  کــه  می گویــد  تجربــه 
تعمیــر و نگهــداری خــودروی فعلی، 
صفــر  خــودروی  یــک  خریــدن  از 

اســت کم هزینه تــر  کیلومتــر 

ــات آغــاز  ــاره جزئی ــر ارتباطــات درب وزی
طــرح رجیســتری گوشــی های موبایــل 
هیــچ  در  رجیســتری  کــرد:  تاکیــد 

چارچوبــی قابــل دور زدن نیســت. 
دربــاره  جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
رجیســتری  طــرح  آغــاز  جزئیــات 
گوشــی های همــراه و اینکــه برخــی 
فروشــندگان گوشــی های موجــود در 
ــرای انجــام رجیســتری  ــار خــود را ب انب
ــن  ــه ای ــد ک ــارج می کنن ــون خ از کارت

می توانــد موجبــات سوءاســتفاده هایی شــود، خیلــی کوتــاه پاســخ داد 
و گفــت: رجیســتری گوشــی های همــراه در هیــچ چارچوبــی قابــل دور 

زدن نیســت. 
ــرح رجیســتری  ــا شــروع ط ــون ب ــف گوشــی های آیف ــاره تکلی وی درب
ــی را کــه کمیتــه  ــد چارچوب در کشــور نیــز پاســخ داد: همــه برندهــا بای
تصمیم گیــری رجیســتری اعــالم می کنــد، رعایــت کننــد. گوشــی 
ــودش  ــمی خ ــی رس ــی نمایندگ ــع دارد؛ ول ــده توزی ــم نماین ــون ه آیف
ــه، تصمیم گیری هــای الزم را انجــام دهــد  ــد کمیت نیســت. اجــازه بدهی
و بعــد اعــالم می کنیــم. مــا هــر حرفــی بزنیــم، ۲۰۰ هــزار تومــان روی 

ــی رود.  ــازار م ــی های ب ــت گوش قیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات همچنیــن دربــاره آخریــن اخبــار از 
ــن  ــر داد و گفــت: مقدمــات ای ــت غیرحجمــی خب اجــرای طــرح اینترن
طــرح در حــال انجــام اســت و در جلســه اول کمیســیون تنظیــم مقررات 
مباحــث آن مطــرح شــده کــه در جلســه دوم کــه یکشــنبه هفتــه 
آینــده برگــزار می شــود، مباحــث مختلــف مطــرح خواهــد شــد تــا بــه 
ــم.  ــالم می کنی ــج آن را اع ــه در ۱۰۰ روز اول نتای ــیم ک ــدی برس جمع بن

آذری جهرمــی همچنیــن در نشســت 
و  مطبوعــات  نمایشــگاه  در  خبــری 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــا درب خبرگزاری ه
رجیســتری گوشــی های همــراه توضیــح 
داد: طــرح رجیســتری آغــاز شــده و در 
مرحلــه پایــش اســت؛ در حــال حاضــر 
ــر ۶۰ درصــد گوشــی ها در شــبکه  بالــغ ب
ــن  ــر ای ــا آخ ــه ت ــت رســیده اند ک ــه ثب ب
هفتــه پایــش انجــام شــده و بــه اتمــام 
ــاز  ــد وارد ف ــه بع ــا از هفت ــد و م می رس

اجرایــی می شــویم. 
پوشــش  بــرای  اندیشیده شــده  تمهیــدات  دربــاره  جهرمــی  آذری 
ــا اظهــار نااطمینانــی از خدمــات  ارتباطاتــی مراســم اربعیــن حســینی ب
باکیفیــت طــرف عراقــی در ایــن حــوزه گفــت: در مســیر کربــال و نجــف 
بعیــد اســت طــرف عراقــی تمهیــدات ویــژه ای را در رابطــه بــا اپراتورهــای 
مــا اندیشــیده باشــد و احتمــاال مشــکالتی در مســیر خواهیــم داشــت؛ 
هرچنــد در خــود شــهرهای کربــال و نجــف مشــکلی نخواهیــم داشــت. 
وی بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش تعرفــه و دایــر کــردن خدمــات منتظــر 
ــن  ــران اربعی ــم زائ ــه می کن ــت: توصی ــا هســتیم، گف ــات عراقی ه اقدام
وقتــی وارد عــراق می شــوند، ســیم کارت های عراقــی را تهیــه کننــد کــه 
هــم پوشــش بهتــری را انجــام می دهنــد و هــم بــه لحــاظ هزینــه ای بــه 

دلیــل اســتفاده نکــردن از رومینــگ ارزان تــر اســت. 
وی دربــاره ارائــه اینترنــت بــدون فیلترینــگ اظهــار کــرد: کارگــروه تعیین 
ــگاران  ــا خبرن ــرده ت ــد ک ــی را تأیی ــه طرح ــوای مجرمان ــق محت مصادی
بتواننــد بــه اینترنــت بــدون فیلتــر دسترســی داشــته باشــند کــه متولــی 

اجــرای آن وزارت ارشــاد اســت و آن نهــاد بایــد تصمیــم بگیــرد.

انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
انرژی هــای تجدیدپذیــر بــا تاکیــد 
بــر ســاماندهی حــوزه انرژی هــای 
ــور  ــت: کش ــور  گف ــر در کش تجدیدپذی
دریافــت  لحــاظ  از  اگرچــه  آلمــان 
انــرژی خورشــیدی هماننــد ایــران 
نیســت، ولــی ۴۰ درصــد از انــرژی 
خــود را از منابــع تجدیدپذیــر دریافــت 

 . می کنــد
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــا امیری نی حمیدرض

ــای  ــتفاده از انرژی ه ــه اس ــف در زمین ــورهای مختل ــات کش تجربی
تجدیدپذیــر در کشــور افــزود: ۴۰درصــد از انرژی هــای مــورد اســتفاده 
ــر تولیــد می شــود  در کشــور آلمــان از طریــق انرژی هــای تجدیدپذی
ــت  ــزان دریاف ــن کشــور از لحــاظ می ــه ای ــی اســت ک ــن در حال و ای
انــرژی  خورشــیدی نســبت بــه ایــران در رتبه هــای پایین تــری قــرار 

دارد.
وی تولیــد و به کارگیــری گســترده خودروهــای برقــی و توســعه 
ــر را از دیگــر اقدامــات انجام شــده در ســایر  فناوری هــای تجدیدپذی
کشــورها دانســت و اظهــار کــرد: از ایــن رو الزم اســت از ظرفیت هــای 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــود ک ــتفاده ش ــس اس ــن کنفران ــده در ای ایجادش
ــادی در کشــور ایجــاد شــده؛  ــروگاه ب ــگاوات نی ــزار م ــون ۴۰ ه تاکن

ــم اســت. ــا در کشــور ک ــوع انرژی ه ــن ن ــی اســتفاده از ای ول
ــای  ــور در انرژی ه ــاد کش ــای زی ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــا ب امیری نی
ــه ای  ــه گون ــم ب ــرد: امیدواری ــال خاطرنشــان ک خورشــیدی و ژئوترم
ــادرات  ــرای ص ــیلی ب ــوخت های فس ــه از س ــود ک ــزی ش برنامه ری
و کســب ارزش افــزوده بیشــتر از انرژی هــای تجدیدپذیــر بهــره 

ــم. ببری
انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
کاهــش  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
و  زیســت محیطی  آلودگی هــای 
پیامدهــای  از  را  اشــتغال  ایجــاد 
بهره بــرداری بیشــتر از ســوخت های 
تجدیدپذیــر عنــوان کــرد و یادآور شــد: 
ــر  ــای تجدیدپذی ــعه انرژی ه ــا توس ب
ایجــاد  اشــتغال  از  زنجیــره ای 

. د می شــو
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا درایــت دولــت و برنامه ریزی هــای 
انجام شــده موجــی از اشــتیاق بــرای ســرمایه گذاری در بخــش 
انرژی هــای تجدیدپذیــر ایجــاد شــده، اضافــه کــرد: از ایــن رو 
می طلبــد تــا بــا سیاســت های بهینــه، ایــن حــوزه ســاماندهی 
ــای  ــی انرژی ه ــس بین الملل ــن کنفران ــم در دومی ــود و امیدواری ش

ــد. ــاق بیفت ــر اتف ــن ام ــر ای تجدیدپذی
ــت  ــت معاون ــا حمای ــس ب ــن کنفران ــه ای ــان اینک ــا بی ــا ب امیری نی
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری و ســایر نهادهــا برگــزار می شــود، 
ابــراز امیــدواری کــرد کــه در ایــن کنفرانــس زمینــه ایجاد اکوسیســتم 

ــر فراهــم شــود. فناوری هــای تجدیدپذی
ــر خاطرنشــان  ــره انجمــن انرژی هــای تجدیدپذی رئیــس هیئت مدی
کــرد: از زمــان شناســایی منابــع نفتــی در کشــور بــه ســمت 
خام فروشــی حرکــت کردیــم و امــروز در ابتــدای حرکــت بــه ســمت 
انرژی هــای تجدیدپذیــر هســتیم و در صورتــی کــه همــه عوامــل در 
ــه ســاماندهی شــود، امیدواریــم آینــدگان از ظرفیت هــای  ایــن زمین

ــوند. ــد ش ــده بهره من ایجادش

ضرورت ساماندهی انرژی های تجدیدپذیر در کشوررجیستری موبایل قابل دور زدن نیست

پوک پوک
گــروه صنایــع غذایــی »پوک پــوک«، بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن واحدهــای تولیــد شــیرینی و شــکالت 
واقــع در شــمال غــرب کشــور در مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی در زمینــی بــه مســاحت ۵۰ هــزار مترمربــع 

ــرداری رســید.  ــه بهره ب ب
ایــن مجموعــه بــا اکتســاب بیــش از یــک دهــه فعالیــت از ســال ۱۳۸۰ تاکنــون و بــا بهره منــدی از تجهیــزات 
مــدرن و اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی توانســته تحولــی بنیادیــن را در راســتای ارتقــای کیفیــت و مرغوبیــت 
ــان  ــت آرم ــر در جه ــا گامــی مؤث ــد ت ــی و توســعه صــادرات ایجــاد کن ــد در ســطح اســتانداردهای جهان تولی
ــد. افزایــش  ــای اقتصــادی را فراهــم کن ــی مزای ــات تعال شــکوفایی اقتصــاد کشــور برداشــته شــود و موجب
تقاضــای محصــوالت ایــن گــروه صنعتــی در ســطح بازارهــای داخلــی و خارجــی موجــب شــد تمهیــدات الزم 
بــه منظــور افزایــش تــوان تولیــد و افزایــش کمــی و کیفــی و تنــوع محصــوالت را بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
اســتراتژی های خــود جهــت رفــع نیــاز مشــتریان در ســرلوحه فعالیت هــای اصلــی ایــن مجموعــه بگنجانیــم. 
هم اکنــون ایــن مجموعــه موفــق در تولیــد انــواع کلوچــه شــکوبار، ویفــر، ویفــر شــکالتی و انــواع بیســکوئیت 
ــا  ــوک نه تنه ــی پوک پ ــروه صنعت ــتهار گ ــق و اش ــت. توفی ــوده  اس ــو ب ــان و تایک ــروک، المی ــای پ ــا برنده ب
حاصــل نــوآوری، کارایــی و رعایــت اصــول مشــتری مداری بــوده، بلکــه دســتان پرتــوان بیــش از ۲۵۰ نفــر از 

متخصصــان و مجربــان ایــن واحــد نمونــه تولیــدی ســهیم در ایــن افتخــار اســت.

تولید ملی

 چه زمانی باید خودروی
 جدید بخریم؟

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 
گفــت: در حــال حاضــر می تــوان بیــش 
ــورد  ــیرین کن های م ــد آب ش از ۶۰ درص
 نیــاز را بــه صــورت ســاخت داخــل تولیــد

کرد. 
حمیدرضــا جانبــاز در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ــد  ــه در حــال حاضــر تولی ــان اینک ــا بی ب
۵۰۰ هــزار متــر مکعــب آب از طریــق 
ــزی  ــال برنامه ری ــیرین کن ها در ح آب ش

یــا اجراســت، اظهــار کــرد: براســاس 
قــرار  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
اســت حجــم تولیــدی آب از طریــق ایــن 

ــد.  ــعه یاب روش توس
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه وی ب ــه گفت ب
ایــران در ایــن زمینــه قــرار شــده تولیــد 

بــه  آب شــیرین کن ها  طریــق  از  آب 
بیــش از یــک میلیــون متــر مکعــب 
ایــن  بــرای  الزم  تدابیــر  برســد کــه 

مســئله در حــال انجــام اســت. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب کشــور 
ــی  ــت خوب ــران ظرفی ــه ای ــان اینک ــا بی ب

آب شــیرین کن ها  از  اســتفاده  بــرای 
دارد، ادامــه داد: در شــرایط فعلــی ۲۰ 
آب شــیرین کن  مکعــب  متــر  هــزار 
افتتــاح                   آســتانه  در  بندرعبــاس  در 

ــت.  اس
پیش تــر نیــز ســتار محمــودی، سرپرســت 

ــم  ــت دوازده ــت دول ــرو، اولوی وزارت نی
بــه  آبرســانی  شــبکه های  احــداث  را 
روســتاهای مناطــق ســاحلی، مــرزی 
و کویــری دانســته و گفتــه بــود کــه 
 ۲۰ تولیــد  زمینــه  یازدهــم  دولــت  در 
ــق  ــر مکعــب آب شــرب از طری هــزار مت
ــا  ــه ت ــده ک ــم ش ــیرین کن ها فراه آب ش
پایــان دولــت دوازدهــم ایــن مقــدار بــه 
ــید. ــد رس ــب خواه ــر مکع ــزار مت ۷۰ ه

آخرین وضعیت آب شیرین کن ها در ایران

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۳,۸۲۷,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه

۶,۷۴۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی

۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۱۳,۲۰۵,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۵,۳۵۹,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال

۱,۲۳۹,۲۸۰ ریال 

  گرم طال 

 $ ۱,۲۷۴.۰۶

اونس جهانی طال 

۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

بیم و امیدهای دالر حال صادرات خوب نیست



هشتبهشت
کمک 100 میلیون ریالی مردم به 

هالل احمر اصفهان
سرپرســت جمعیــت هــال احمــر شهرســتان 
ــان  ــی داوطلب ــون ریال ــان از کمــک 100 میلی اصفه
امانــات  بانــک  بــه  ایــن جمعیــت  و خیــران 
تجهیــزات پزشــکی خبــر داد و گفــت: بــا مشــارکت 
داوطلبــان و نیکــوکاران خیراندیــش اصفهانــی 
ــر  ــغ ب ــه ارزش بال ــکی  ب ــزات پزش ــوازم و تجهی ل
100 میلیــون ریــال جهــت کمــک بــه بیمــاران 
ــرار  ــار آن هــا ق ــداری شــد و در اختی ــد خری  نیازمن

گرفت.
ــی  ــام اهدای ــزود: اق ــادی اف ــاری ط ــهریار انص ش
شــامل 4 دســتگاه تخــت بیمارســتانی دوشــکن، 
ــک  ــکن، ی ــتانی تک ش ــت بیمارس ــتگاه تخ 2 دس
دســتگاه تخــت برقــی بیمارســتانی یــک دســتگاه 
اکسیژن ســاز و یــک دســتگاه پالس اکســی متر 
توســط داوطلبــان نیکــوکار جمعیــت هــال احمــر 
شهرســتان اصفهــان تهیــه شــد و در اختیــار  بانــک 
ــرار  ــعبه  ق ــن  ش ــکی ای ــزات پزش ــات تجهی امان

گرفــت. 
سرپرســت جمعیــت هــال احمــر شهرســتان 
اصفهــان افــزود: از مــردم نیکــوکار درخواســت 
داریــم در صــورت وجــود لــوازم مــازاد پزشــکی از 
ــر، تخــت بیمارســتانی،  ــل عصــا، ویلچــر، واک قبی
فتوتــراپ، کپســول اکســیژن، مانومتــر و... در منزل 
ــانی  ــا را درخدمات رس ــز م ــن مرک ــه ای ــدا ب ــا اه ب

ــد. ــاری کنن ــدان ی ــاران و نیازمن ــه بیم ب

اصفهان، مقصد جدید 
سرمایه گذاران   

 
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانگروه اصفهان

نمایشــگاه  نهمیــن  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق 
کشــور  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  معرفــی 
طــرح   120 می شــود،  برگــزار  کیــش  در  کــه 
مقصــد  »اصفهــان،  عنــوان  بــا  ســرمایه گذاری 
ــا همــکاری ســازمان های  ــد ســرمایه گذاران« ب جدی

می کنــد. ارائــه  دولتــی 
ســرمایه گذاری  از  حمایــت  کمیســیون  دبیــر 
ــه اینکــه ایــن  ــا اشــاره ب ــی اصفهــان ب ــاق بازرگان ات
ــگاه های  ــز نمایش ــان در مرک ــا 11 آب ــگاه 8 ت نمایش
ــتان  ــت: اس ــود، گف ــا می ش ــش برپ ــی کی بین الملل
اصفهــان در ایــن نمایشــگاه در قالــب فضایــی 300 
متــری طرح هــا و فرصت هــای ســرمایه گذاری را 
ــگری،  ــاورزی، گردش ــی، کش ــای صنعت در بخش ه
خدمــات فنــی و مهندســی و ســاختمان ارائــه 

می کنــد.
ــتانداری  ــی، اس ــاق بازرگان ــزود: ات ــزی اف ــن پروی بهم
اصفهــان، مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری، شــرکت 
نمایشــگاه های  شــرکت  صنعتــی،  شــهرک های 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  بین المللــی، 
ــهرداری  ــان، ش ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
خمینی شــهر  و هفــت شــرکت بخــش خصوصــی  در 

ــد. ــرکت دارن ــگاه ش ــن نمایش ای
وی گفــت: اتــاق بازرگانــی بــرای دومیــن ســال متوالــی 
اســت کــه در ایــن نمایشــگاه بــا هــدف معرفــی 
ــرمایه گذاران  ــذب س ــرمایه گذاری و ج ــای س فرصت ه

ــد. ــرکت می کن ــی ش ــی و خارج داخل

پیشتازی اصفهان در راه اندازی 
مراکز تحقیقاتی نوین  

ــت:  ــان گف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مراکــز  تاســیس  در  موفقــی  تجربــه  اصفهــان 
تحقیقاتــی نویــن داشــته و از ایــن جهــت گام موثــری 
 در ارتقــای پژوهــش و فنــاوری برداشــته شــده 

است.
طاهــره چنگیــز افــزود: تجربــه موفــق تاســیس مراکز 
تحقیقاتــی نویــن در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
در ســال های اخیــر موجــب شــده تــا بــا همــکاری و 
ــت علمــی دانشــکده ها،  ــر هیئ ــب مشــارکت مؤث جل
ــش و  ــوزه پژوه ــای ح ــت ارتق ــر در جه ــی مؤث گام

فنــاوری دانشــگاه برداریــم.

 اصفهان، در صدر 
فهرست 35 شهر زیبای جهان 

ــدن  ــتان در لن ــراژ انگلس ــای پرتی ــی از روزنامه ه یک
ــان را در  ــی، اصفه ــراف در گزارش ــام دیلی تلگ ــه ن ب
ــه  ــان ک ــگری جه ــهرهای گردش ــت ش ــدر فهرس ص

ــرد. ــی ک ــد، معرف ــات دی ــان حی ــد در زم بای

در ایــن گــزارش بــا عنــوان »35 شــهر زیبایــی کــه 
ــان در  ــد«، اصفه ــا را دی ــرگ آن ه ــل از م ــد قب بای
ــای  ــه دارای بناه ــان ک ــای جه ــره شــهرهای زیب زم
تاریخــی چشــم نوازی اســت، قــرار داده شــده 

ــت. اس
ــی در  ــان در حال ــد: اصفه ــزارش می افزای ــن گ  ای
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــان ق ــای جه ــهرهای زیب ــدر ش ص
نــام شــهرهای دیگــری چــون پاریــس )فرانســه(، 
ــا( و  ــز )ایتالی ــس و ونی ــه(، فلوران اســتانبول )ترکی
ــه  ــز ب ــس( نی ــج )انگلی ــفورد و کمبری ــدن، آکس لن

چشــم می خــورد. 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــترش  ــا گس ــراه ب ــه هم ــت ک ــالی اس ــد س چن
کســب و کار  و  همــراه  تلفــن   نرم افزارهــای 
شــرکت های  از  الگوگیــری  و  اینترنتــی 
بــه   موســوم  تاکســی های  تاکســی آناین، 
اینترنتــی )اســنپ، تپســی( درکانشــهر تهــران 
شــروع بــه رشــد کــرد و پیــرو آن ورود این گونــه 
ــی  ــک اپیدم ــه ی ــهرها ب ــه کان ش ــی ها ب تاکس
تبدیــل شــد؛ بــه  گونــه ای کــه شــرکت های 
متعــدد در ایــن زمینه یکی پــس از دیگــری وارد 
چرخــه کار شــدند و پــس ازآن مــوج راه انــدازی 
شهرســتان های  در  تاکســی ها  این گونــه 

ــاد. ــه راه افت ــف ب مختل
بســیاری از فعــاالن صنــف حمــل و نقــل 
معتقدنــد فعالیــت آژانس هــای آنایــن در 
یــک  ســال اخیــر موجودیــت آژانس هــای 
رســمی را بــه چالــش کشــیده  و فعالیــت 
ایــن تاکســی ها هــر روز وارد مرحلــه جدیــدی 

می شــود.
اگرچــه کارشناســان حــوزه حمــل و نقــل 
معتقدنــد موضــوع حمــل و نقــل مــردم و 
ــی  ــی  و اجتماع ــائل امنیت ــا مس ــافران ب مس
خانواده هــا و جامعــه گــره خــورده، امــا معــاون 
وزارت صنعــت و معــدن بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــال  ــرکت های فع ــرای ش ــوز ب ــه دو مج دارد ک
در خدمــات آنایــن وجــود دارد کــه یکــی نمــاد 
اعتمــاد الکترونیــک و دیگــری پروانــه کســب 
ــه  ــت ک ــن اس ــای آنای ــب و کار ه ــرای کس ب
توســط اتاق هــای صنفــی صــادر می شــود. 
اســکویی بیــان داشــت: هــر دو شــرکت اســنپ 
ــد و  و تپســی، ایــن نماد هــا را دریافــت کرده ان
تمامــی مراحــل دریافــت پروانــه کســب را نیــز 

پشــت ســر گذاشــته اند. 
وی بــا اشــاره بــه قوانیــن مــوازی دربــاره 
ــن دو  ــت ای ــه فعالی ــتار ادام ــا خواس مجوز ه

ــد. ــردم ش ــت م ــه رضای ــه ب ــا توج ــرکت ب ش
 راه اندازی تاکسی اینترنتی اسپین 

در تاکسیرانی اصفهان  
بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه توســط بعضــی از 
ــران و  ــن تاکســی ها در شــهرهایی چــون ته ای
همــدان بــه وجــود آمــد، مدیــر عامــل ســازمان 
تاکســیرانی اصفهــان در مخالفــت خــود بــرای 
اعــام  تاکســی ها  این گونــه  از  اســتفاده 
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن ــرد و ب ــع ک موض
ــرکت های  ــک از ش ــان هیچ ی ــت: در اصفه گف
از  را  الزم  مجوزهــای  اینترنتــی  تاکســی 
شــهرداری و ســازمان تاکســیرانی دریافــت 
ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــا فعالی ــذا م ــد؛ ل نکرده ان
را بــدون مجــوز می دانیــم و بــه مــردم توصیــه 
ــد.   ــن شــرکت ها اســتفاده نکنن ــم از ای می کنی
حســین جعفــری بــا اعــام اینکــه در ســازمان 
تاکســیرانی اصفهان تاکســی اینترنتی اســپین 
ــه  ــرکت در مرحل ــن ش ــده و ای ــدازی ش راه ان
مقدماتــی کار اســت، افــزود: کلیــه آژانس هــای 
تاکســی  تلفنــی مجــاز شــهر اصفهــان ســهامدار 
بــه  و  می شــوند  محســوب  شــرکت  ایــن 

ــد. ــت می کنن ــارکتی فعالی ــورت مش  ص
 در صورت داشتن مجوز

فعالیت تاکسی های اینترنتی 
بدون اشکال است

ــت  ــف فعالی ــه مخال ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
نیســتیم،  اینترنتــی  تاکســی  شــرکت های 
منــوط بــر آنکــه مراحــل قانونــی را طــی کننــد 
و تهدیــدی بــرای امنیت شــهروندان محســوب 
نشــوند، در ادامــه بــه ایــن نکته اشــاره داشــت: 
شــرکت تاکســی اینترنتــی »اســپین« بــا 
ــه   ــان ب ــیرانی اصفه ــازمان تاکس ــت س محوری
ــه  ــد و کلی ــت می کن ــارکتی فعالی ــورت مش ص
راننــدگان ایــن شــرکت، راننــدگان دارای مجــوز 
ــه شــهروندان  آژانس هــای تلفنــی هســتند؛  ب
اصفهانــی توصیــه می شــود از ایــن شــرکت بــه  

ــد. ــی اســتفاده کنن ــوان تاکســی اینترنت عن
 جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه در صورتــی  
اینترنتــی  تاکســی  شــرکت های  کــه 
ــی  ــت را ط ــد صاحی ــی و تایی ــل قانون مراح
ــادر  ــا ص ــت آن ه ــوز فعالی ــند مج ــرده باش ک
ــون  ــه تاکن ــن زمین ــت: در همی ــود، گف می ش
اینترنتــی  تاکســی  13 شــرکت خصوصــی 
بــه مــا مراجعــه کرده انــد؛ در صــدور تاییــد 
دادســتان  توســط  تنظیم شــده  شــیوه نامه 
عمومــی و انقــاب اســتان در فراخوانــی فقــط 
از شــرکت هایی اســتفاده خواهــد شــد کــه 

مجوزهــای الزم را دریافــت کــرده باشــند.
 رانندگان تاکسی اینترنتی 

از حقوق قانونی محرومند
ــای  ــه صحبت ه ــئول در ادام ــام مس ــن مق ای
ــا  ــر از تنظیــم شــیوه نامه مشــترک ب خــود خب
مســئوالن اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت  
و پلیــس فتــا بــرای ســاماندهی تاکســی های 
اینترنتــی داد و افــزود: منتظــر ابــاغ ایــن 
شــیوه نامه از ســوی دادســتان کل اســتان 
ــی  ــی اینترنت ــرکت های تاکس ــه ش ــان ب اصفه

هســتیم.
جعفــری در ادامــه از مصائــب و مشــکاتی کــه 
ــی در  ــی های اینترنت ــدگان تاکس ــر رانن دامنگی
ــن  ــه ای شــهر خواهــد شــد، ســخن گفــت و ب
مســئله اشــاره کــرد: از معضاتــی کــه گریبانگیر 
ــن  ــدگان تاکســی می شــود نپرداخت قشــر رانن
بیمــه غرامــت و حــق بیمــه در تصادفــات 
ثالــث،  مطابــق 20 درصــد بیمــه شــخص 
ــکات در  ــی و مش ــای قانون ــتن مجوزه نداش
ــوق  ــودن از حق ــوردار نب ــات، برخ ــث مالی بح
راننــدگان تاکســی و  بیمــه  بــرای  قانونــی 
ــث  ــکات باع ــن مش ــه ای ــه هم ــت ک ... اس
می شــود راننــدگان تاکســی های اینترنتــی 
 نتواننــد بــه حقــوق قانونــی خــود دســت 

یابند.
ــان   ــیرانی اصفه ــازمان تاکس ــل س ــر عام  مدی
کــه بــه قــول خــودش وظیفــه اش بــه  عنــوان 
متولــی بخــش حمل ونقــل مســافر اعــام 
مــردم   و  شــهروندان  بــه  الزم  هشــدارهای 
مجــاز،  تاکســی  راننــدگان  اســت، گفــت: 

آزمایــش  و  فنــی  هرســاله مــورد معاینــه 
ــن در  ــد؛ ای ــرار می گیرن ــی ق ــتن آالیندگ نداش
ــی های  ــای تاکس ــه خودروه ــت ک ــی اس حال
ــتن  ــی و نداش ــه فن ــه معاین ــی تاییدی اینترنت

آالیندگــی ســازمان تاکســیرانی را ندارنــد.
وی بیــان داشــت: تاکســی های اینترنتــی 
بایــد شناســنامه دار باشــند تــا فعالیــت آن هــا 
ــم  ــون می توانی ــایه قان ــد و در س ــی باش قانون
آن هــا را کنتــرل کــرده و اگــر شــکایتی از طــرف 
مــردم صــادر شــد، آن را پیگیــری کنیــم. 
همــکاری تمامــی دســتگاه ها بــرای رفــع ایــن 

ــم اســت. مشــکل مه

 اسنپ و تپسی مجوزهای 
الزم را دارند 

در همیــن زمینــه عضــو هیئــت ســازمان فناوری 
اطاعــات ایــران نیــز بــا اشــاره بــه تــاش دولت 
بــرای کاهــش تعــداد مجوز هــا، مجوزهــای 
دریافت شــده توســط دو شــرکت اســنپ و 
ــنگ اندازی های  ــت و س ــی دانس ــی را کاف تپس
سیســتم ســنتی تاکســیرانی را امــری نادرســت 

بــه شــمار آورد.
ــن دو  ــت ای ــه موفقی ــاره ب ــا اش ــلجوقی ب س
الزم  مجوز هــای  اعــام کــرد کــه  شــرکت 
دریافــت شــده و همیــاری خاصــی بــا نیــروی 
انتظامــی نیــز توســط هــر دو شــرکت در حــال 
ــه  ــیرانی ب ــت تاکس ــر اس ــت و بهت ــام اس انج
جــای مقاومــت در برابــر پیشــرفت، سیســتم ها 

و قیمت گــذاری خــودش را بــه روز کنــد.
مدیــر عامــل تپســی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــت  ــرای فعالی ــود ب ــای موج ــی مجوز ه تمام
ایــن شــرکت دریافــت شــده و مــا آمــاده 
هســتیم،  دیگــر  الزم  مجوز هــای  دریافــت 
ــا،  ــت، کاهــش قیمت ه ــش امنی ــزود: افزای اف
کاهــش ترافیــک و کاهــش آلودگــی هــوا، 
از مزایــای ایــن شرکت هاســت؛ همچنیــن  
پروســه اســتخدام راننــدگان ایــن شــرکت 
سیســتم های  از  ســختگیرانه تر  پروســه ای 

ــت. ــنتی اس س
ــه راننــدگان  رئیــس پلیــس راهــور ناجــا نیــز ب
فعــال در ایــن دو ســامانه هشــدار داد و گفــت: 
و  بــار  جابه جایــی  و  ســاماندهی  وظیفــه 
ــهرداری ها  ــده ش ــر عه ــهری ب ــافر درون ش مس
و در خــارج از شــهرها بــه عهــده وزارت راه و 
شهرســازی اســت؛ بــه همیــن دلیــل راننــدگان 
ایــن تاکســی ها بایــد بداننــد کــه از هیــچ 
حقــوق حمایتــی و قانونــی برخــوردار نیســتند.

 شهر اصفهان، مقصد دوم 
تاکسی های اینترنتی

آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه اصفهــان، 
نرم افــزار  کــه  اســت  شــهری  دومیــن 
ــن اینترنتــی در آن اجرایــی  تاکســی های آنای
ــن  ــده در ای ــر 500 رانن ــال حاض ــده و در ح ش

شــبکه عضــو هســتند. 
ــه  ــل کرای ــه اتومبی ــس اتحادی ــاد رئی ــه اعتق ب
اســتان اصفهــان فعالیــت ایــن تاکســی ها 
موجــب شــده 12 هــزار راننــده تاکســی آژانــس 
ــاک دار متضــرر شــوند. ــزار تاکســی پ و 11 ه

واحــد   600 افــزود:  صادقــی  قــدرت هللا 
اصفهــان  در  ســرویس  تاکســی  صنفــی 
نیــز کــه ســال ها در ایــن زمینــه  فعالیــت 
ــدی  ــکات ج ــا مش ــون ب ــد، هم اکن می کرده ان

روبــه رو هســتند.
ــت،  ــازمان صنع ــاون س ــری، مع ــد مجی محم
ــا  ــز ب ــان، نی ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج مع
فعالیت هــای  رشــد چشــمگیر  بــه  اشــاره 
اینترنتــی و کســب و کارهــای ایــن حــوزه گفت: 
ــازی  ــب و کار مج ــع کس ــم مان ــا نمی توانی م
شــویم؛ ضمــن اینکــه بایــد ایــن نکتــه مهــم را 
هــم مــد نظــر قــرار داد کــه مــردم انتخابگــران 

ــتند. ــده هس ــات ارائه ش ــوع خدم ن

نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس گفــت: در قانــون 
بودجــه ســال 96 تــاش شــد ســهم اســتان اصفهــان از محــل 
ــد  ــه 2 درص ــد ب ــزوده از 9 درص ــر ارزش اف ــات ب ــول مالی وص

ــد در ســال 97 هــم اجــرا می شــود. ــن رون ــد؛ ای کاهــش یاب
ســمیه محمــودی در جلســه بررســی مســائل و مشــکات 
ــات  ــان اینکــه مالی ــا بی ــاف شــهرضا ب ــی بعضــی از اصن مالیات
یکــی از روش هــای حاکــم بــرای تأمیــن هزینه های اداره کشــور 
اســت، اظهــار کــرد: پرداخــت مالیــات، یکــی از بهتریــن راه هــا 

ــرای پیشــرفت کشــور اســت. ب
ــر درآمدهــای نفتــی و تــداوم ایــن  ــا بیــان اینکــه اتــکا ب وی ب
رویکــرد ســبب نوســان در رشــد اقتصــادی می شــود، افــزود: در 
بعضــی از ادوار تاریــخ صــادرات نفــت درآمدهــای زیــادی بــرای 
ــی از آن هــا اســتفاده  ــه خوب ــا نتوانســتیم ب کشــور داشــت؛ ام

کنیــم؛ چــون شفاف ســازی مالــی در کشــور وجــود نداشــت.
ــی در کشــور  ــد شفاف ســازی مال ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ایجــاد شــود، گفــت: یکــی از مهم تریــن اصــول اقتصــاد 
ــرای  ــدف اج ــا ه ــی ب ــون مالیات ــل قان ــرای کام ــی، اج مقاومت
عدالــت اقتصــادی در جامعــه اســت. در قانــون بودجه ســال 96 
تــاش شــد ســهم اســتان اصفهــان از محــل وصــول مالیــات بر 
ارزش افــزوده از 9 درصــد بــه 2 درصــد کاهــش یابــد؛ ایــن روند 

ــود. ــرا می ش ــم اج ــال 97 ه در س
ــری  ــد نقــش مؤث ــات می توان ــه مالی ــان اینک ــا بی محمــودی ب
در رونــد توســعه کشــور داشــته باشــد، افــزود: هــدف نهایــی از 
وصــول مالیــات در کشــور رونــق اقتصــاد ملــی اســت؛ بنابرایــن 
ــا  ــود ت ــم ش ــور فراه ــی در کش ــازی مال ــه شفاف س ــد زمین بای

ــد وصــول مالیــات در شــرایط بهتــری انجــام شــود. فرآین

ــه  ــد مطــرح کشــور در صنعــت غــذا از جمل بیــش از یکصــد برن
بســته بندی  و  چــاپ  فــرآوری  ماشــین آالت،  محصــوالت، 
میهمــان چهاردهمیــن نمایشــگاه صنایــع غذایــی اصفهان شــدند.

شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان در راســتای 
اهــداف کان خــود در برگــزاری کیفــی نمایشــگاه های تخصصــی، 
بــه مشــارکت کنندگان داخلــی و خارجــی،  نــگاه ویــژه  بــا 
نمایشــگاه صنایــع غذایــی اصفهــان را بــه عنــوان برتریــن 
رویــداد ایــن صنعــت در مرکــز کشــور معرفــی کــرده اســت. ایــن 
ــش از  ــا حضــور بی ــم آن ب ــه امســال دوره چهارده نمایشــگاه ک
یکصــد برنــد برتــر و مطــرح کشــور در صنایــع غذایــی از 11 تــا 14 
ــق  ــم اندازی دقی ــا چش ــاش دارد ب ــود، ت ــزار می ش ــاه برگ آبان م
ــتاوردهای  ــامت، دس ــذا و س ــگاه غ ــه جای ــی ب ــی علم و نگاه
منطبــق بــر اصــول اســتاندارد را بــا در نظــر گرفتن ســلیقه و تأکید 

بــر محصــوالت غذایــی ســالم در بازارهــای داخلــی و بین المللــی 
در منطقــه معرفــی کنــد.

بــر همیــن اســاس نمایشــگاه غذایــی اصفهــان کــه از دوره قبــل 
ــول و  ــن اص ــر گرفت ــا در نظ ــدی را ب ــرد جدی ــیزدهم(، رویک )س
ــود  ــتورکار خ ــی در دس ــی و کم ــی کیف ــتانداردهای بین الملل اس
قــرار داد، امســال و در دوره چهاردهــم بــا چنــد پلــه صعود نســبت 
ــرح از  ــرکت های مط ــا و ش ــان برنده ــیزدهم، میزب ــه دوره س ب
اســتان های مختلــف کشــور از جملــه شــهرهای اصفهــان، تهــران، 
کــرج، مشــهد، تبریــز ، کرمــان و نمایندگــی  بعضــی شــرکت های 

خارجــی اســت.
 چهاردهمیــن نمایشــگاه صنایــع غذایــی اصفهان از روز پنجشــنبه 
ــه  ــاز ب ــان آغ ــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های اصفه 11 آبان م

کار می کنــد و ســاعات بازدیــد آن 15 تــا 21 اســت.

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان گفــت: پرونــده 
تراکنش هــای مالــی 70 نفــر از افــرادی کــه بــا وجــود درآمدهــای 
ــات نداشــته اند، در  ــه ســابقه پرداخــت مالی ــاردی، هیچ گون میلی
ــی در دســت  اســتان تشــکیل شــده و از ســوی مأمــوران مالیات

ــری اســت.   پیگی
مــراد امیــری در جلســه بررســی مســائل و مشــکات مالیاتــی 
اصنــاف شــهرضا بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان تنهــا اســتان در 
کشــور اســت کــه در آن مجــوز ادغــام مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بــا مالیــات بــر عملکــرد وجــود دارد، افــزود: مالیــات بــه عنــوان 
یــک ابــزار مالــی و اقتصــادی کمــک شــایانی بــه توزیــع مناســب 

ــد. ــروت در کشــور می کن ث
وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت مالیــات ســبب ارائــه خدمــات بــا 
ــی  ــت زندگ ــی کیفی ــطح عموم ــای س ــه و ارتق ــت و عادالن کیفی

ــی از  ــی، یک ــازی مال ــزود: شفاف س ــود، اف ــهریان می ش همش
ــعه  ــادی و توس ــق اقتص ــرای رون ــور ب ــای کش ــن نیازه مهم تری
ــی وضــع  ــن مالیات ــن راســتا قوانی ــه در ای کســب و کار اســت ک

ــت. ــده اس ــاغ ش و اب
ــا بیــان اینکــه بایــد  مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان ب
ــردم فرهنگ ســازی  ــرای م ــی ب ــات در زندگ ــار پرداخــت مالی آث
ــذ  ــل اخ ــور از مح ــای کش ــد از درآمده ــت: 50 درص ــود، گف ش
ــه همیــن دلیــل مجلــس  ــر ارزش افــزوده اســت و ب مالیــات ب
شــورای اســامی درآمــدی را کــه ایجــاد شــده، نمی توانــد حــذف 

کنــد.
امیــری افــزود: در برنامــه ششــم بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــده 
ــز  ــه مراک ــات ب ــوان مالی ــا عن ــه شــرکت ها ب ــی ک ــر مبلغ ــه ه ک
مالیاتــی اســتان واریــز می کننــد، بــه خــود اســتان بازمی گــردد.
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ــه  ــا اشــاره ب عضــو کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر اصفهــان ب
اینکــه  اصفهــان از نظــر نشــاط اجتماعــی حــال و روز خوبــی نــدارد، 
گفــت: آمارهــا حکایــت از افزایــش میــزان نــزاع و افســردگی دارد؛ 
ــواده و  ــاد خان ــی در نه ــای اجتماع ــود ناهنجاری ه ــی وج از طرف
به ویــژه آمــار بــاالی طــاق، آالینده هــای صوتــی، ســنگینی 
و  جوانــان  اعتیــاد  و  زیســت محیطی  آلودگی هــای  ترافیــک، 
ــاره  ــاط را از رخس ــاب نش ــگ و لع ــینی، رن ــترش حاشیه نش گس

ــرده اســت. ایــن شــهر ب
ــروز رفتارهــای  کــوروش محمــدی آمــار خشــونت های پنهــان و ب
»مازوخیســتی« برخــی نوجوانــان علیــه ســامت خــود را نشــان از 
کاهــش نشــاط اجتماعــی دانســت و گفــت: ایــن رفتارهــا در قالــب 

ــه  ــدام ب ــورد اق ــرا 2 م ــدارس و اخی ــران در م ــای دخت خودزنی ه
خودکشــی 2 دختــر نوجــوان خــود را نشــان داده اســت.

نه تنهــا  ایــن دختــران،  از  یکــی  داد: جان باختــن  ادامــه  وی 
خانــواده او، بلکــه سیســتم تعلیــم و تربیــت را داغــدار کــرد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه مســئوالن مــا بــا غفلــت از ریشــه اصلــی ایــن 
اتفــاق ناگــوار مدت هاســت کــه بــه دنبــال مقصــر ایــن قصــه تلــخ 
ــد. ــه می زنن ــی« پرس ــگ آب ــازی و »نهن ــای مج ــی فض در حوال

ــن  ــی ای ــه های اصل ــه، ریش ــن حادث ــر از ای ــزود: صرف نظ وی اف
ــی شــهروندان در  ــی و ناتوان ــد در روش هــای تربیت موضــوع را بای
ــات  ــردن هیجان ــت نک ــی، مدیری ــای زندگ ــا چالش ه ــه ب مواجه
ــر  ــت اگ ــض اس ــت مح ــرد؛ غفل ــت وجو ک ــوان، جس ــل نوج نس
ــازی »نهنــگ آبــی«  ــر تحلیــل ب کارشناســان مــا وقــت خــود را ب

ــد. متمرکــز کنن

نماینده مردم شهرضا در مجلس عنوان کرد:

پیگیری کاهش سهم اصفهان از مالیات بر ارزش افزوده

در چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان عنوان شد:

اصفهان، میزبان یکصد برند صنعت غذای کشور

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

تشکیل پرونده فرار مالیاتی 70 نفر با درآمد میلیاردی

 تحلیل بازی »نهنگ آبی«، غفلت محض است

مسئوالن علت خودکشی را ریشه یابی کنند

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:  
معیشت در شرق اصفهان به خطر افتاده است

ــه اینکــه آب  ــا توجــه ب یــک عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: ب
ــد  ــم خواه ــی عظی ــث بحران ــه آن باع ــه ب ــت و بی توج ــی اس ــری حیات ام
ــه رو و برداشــت  ــع روب ــا موان شــد، طرح هــای توســعه در حوضــه زاینــده رود ب

ــت. ــده اس ــکل ش ــروز مش ــث ب ــه باع بی ضابط
ــه  ــان از جمل ــان اینکــه مــردم اصفه ــا بی ــه گــزارش ایســنا، اصغــر برشــان ب ب
ــرق  ــهروندان ش ــفانه ش ــی متأس ــتند، ول ــده رود هس ــزرگ زاین ــه داران ب حق آب
ــزود:  ــده اند، اف ــتی ش ــکات معیش ــار مش ــی دچ ــطه کم آب ــه واس ــان ب اصفه
ــی  ــم آب ــای ک ــر پیامده ــبز از دیگ ــای س ــش فض ــردگی و کاه ــش افس افزای

اســت.
ــدگان  ــتان و نماین ــف اس ــتان های مختل ــهروندان از شهرس ــه داد: ش وی ادام
مجلــس دســت در دســت هــم نســبت بــه اجــرای مصوبــات شــورای عالــی 
آب اقــدام کننــد و مصوبــات شــورای عالــی آب بایــد اجــرا شــود و بــه اســتناد 
بــه قــول ریاســت جمهــوری اقــدام عاجــل را بــرای جــاری شــدن آب فراهــم 

آورنــد.
وی تصریــح کــرد: توســعه و توجــه ویــژه بــه تصفیه خانــه بابــا شــیخعلی بــه 

منظــور هدررفــت آب بــا توجــه بــه فرســودگی شــبکه آب و فاضــاب شــهری 
ضــرورت دارد و تخصیــص بودجــه ملــی در ایــن خصــوص بایــد صــورت گیــرد.
ــاال  ــان و ب ــژه در زن ــردگی به وی ــن افس ــدن س ــن آم ــه داد: پایی ــان ادام برش
بــودن میــزان طــاق و اعتیــاد زیبنــده اصفهــان نیســت و بایــد درجهــت رفــع 

ــرد. ــاش ک ــه ورزش ت ــالم از جمل ــای س ــن برنامه ه ــا تدوی ــا ب آن ه
ــادی  ــد در یــک حرکــت جه ــن خصــوص بای ــز در ای ــی نی  ســازمان های متول
ــری  ــای کارگ ــت ورزش ه ــدار و تقوی ــی پای ــعه ورزش قهرمان ــتای توس در راس

اقــدام کننــد.
وی اضافــه کــرد: بافت هــای تاریخــی شــهر نشــان از هویــت تاریخــی اصفهــان 
دارد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بافت هــا در مســیر گــذر گردشــگران خارجــی 
ــاز  ــد، بســته های تشــویقی در راســتای بهبــود شــرایط آن هــا و ب قــرار گرفته ان
کــردن گلوگاه هــا کفایــت نکــرده اســت؛ لــذا از ســازمان بهســازی و نوســازی و 

مناطــق یــک و ســه بایــد بازگشــایی معابــر را در اولویــت قــرار دهنــد.
ایــن عضــو شــورای شــهر اصفهــان گفــت: محــل فعلــی نمایشــگاه بین المللــی 
ــی آن و  ــه جابه جای ــد نســبت ب ــان مناســب شــهر نیســت و بای اســتان اصفه
ســاخت نمایشــگاهی در خــور شــهر اصفهــان اقــدام کــرد کــه البتــه ســازه آن 
70 درصــد پیشــرفت داشــته اســت؛ لــذا از شــهرداری اصفهــان می خواهــم بــه 

نوعــی تــاش کننــد تــا در ســال 97 شــاهد افتتــاح ایــن نمایشــگاه باشــیم.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 نونواری آسفالت در
امامزاده هفده تن)ع( گلپایگان

M.Zagheian@eskimia.ir
محمد زاغیانگروه اصفهان

رئیــس اداره اوقــاف گلپایــگان گفــت: بــه همــت خیــران 
پارکینــگ امامــزادگان هفــده تــن)ع( گلپایــگان بــه 

ــع آســفالت شــد. ــر مرب مســاحت 1500 مت
ــزود:  ــری اف ــدی طاه ــلمین مه ــام و المس حجت االس
ــه مســاحت 1500  ــه همــت خیــران و ب ایــن عملیــات ب
ــال  ــون ری ــر 100 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع و ب ــر مرب مت

اجــرا شــده اســت.  
متعــددی  پروژه هــای  تاکنــون  و  جــاری  ســال  در 
همچــون ســاخت دو گلدســته جدیــد امامــزادگان هفــده 
ــه  ــاب خان ــی)ع(، ســاخت یــک ب ــن عل ــن و ناصــر ب ت
عالــم و اجــرای ســنگفرش صحــن به همــراه آزادســازی 
اطــراف حــرم مطهــر ایــن امامــزاده بزرگــوار برای توســعه 
امامــزادگان هفــده تــن)ع( گلپایــگان اجــرا شــده                                                                               

اســت.

 راه اندازی سامانه جامع 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
اطاع رســانی  و  ارتباطــات  جامــع  ســامانه  گفــت: 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه صــورت ویــژه و منطبــق بــر 
ــت  ــگاه و تح ــن دانش ــی ای ــط عموم ــای رواب فعالیت ه

وب طراحــی شــده اســت. 
ــرای  ــر ب ــف کارب ــه داد: تعری ــور ادام ــوش جهان پ کیان
روابــط عمومــی هــر شــبکه بهداشــتی، بیمارســتان، 
از  ســریع  گزارش گیــری  معاونــت،  و  دانشــکده 
ــط  ــرد رواب ــان عملک ــی آس ــات و ارزیاب ــی اقدام تمام
عمومی هــای تابعــه، رصــد و متــن کاوی رســانه های 
ــای  ــازی و ... از قابلیت ه ــبکه های مج ــک، ش الکترونی

ــود. ــد ب ــامانه خواه ــن س ــر ای دیگ
وی افــزود: بــا قابلیت هــای فعلــی ایــن ســامانه و نیــز 
توســعه مســتمر آن و اپلیکیشــن هایی کــه بــا همــکاری 
مدیریــت فنــاوری اطاعــات دانشــگاه در ســال جــاری 
و در ایــن ارتبــاط عرضــه خواهــد شــد، بســیاری از 
مشــکات پیــش روی روابــط عمومی هــا از قبیــل 
ــت  ــان و محدودی ــدن زم ــاد، طوالنی ش ــای زی هزینه ه
در اطاع رســانی و ارتبــاط بــا مخاطــب برطــرف خواهــد 

شــد.

 آموزش 5 میلیون نفرساعت 
در شش ماه سال جاری 

ــان  ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
از آمــوزش 5 میلیــون و 511 هــزار و 225 نفرســاعت 
در شــش ماهــه ســال جــاری در بخــش دولتــی خبــر 
داد و گفــت: در 6 ماهــه ســال جــاری 5 میلیــون و 511 
هــزار و 225 نفرســاعت معــادل 42 هــزار و 450 نفــردوره 
ــی انجــام شــده  ــی در بخــش دولت ــای مهارت آموزش ه
کــه بــا در نظــر گرفتــن تعهــد بیــش از 5 میلیــون و 300 
ــون 95  ــاه، تاکن ــن اداره کل در 6 م ــاعت ای ــزار  نفرس ه

درصــد آن محقــق شــده اســت.
در  آموزش هــا  ایــن  افــزود:  جالــی  ابوطالــب 
حوزه هــای مراکــز ثابــت شــهری، واحدهــای ســیار 
صنایــع،  در  آمــوزش  روســتایی،  آمــوزش  شــهری، 
ــوزی در  ــوار دانشــگاهی و مهارت آم ــادگان، ج ــدان، پ زن
محیــط کار واقعــی اجــرا شــده کــه بیشــترین آمــوزش 
ــون و 077 هــزار و  ــا 3 میلی ــت ب ــز ثاب ــه مراک ــوط ب مرب

431 نفرســاعت بــوده اســت.

انبار بزرگ علوفه در شرق اصفهان 
در آتش سوخت 

 مدیــر روابــط عمومی و ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: انبــار روباز 
3 هــزار متــر مربعــی علوفــه در بلــوار شــهدای هســته ای 

شــرق اصفهــان بامــداد 7آبان مــاه آتــش گرفــت.
محمــد شــریعتی افــزود: پــس از اطاع رســانی، 30 
ــتگاه  ــه 9 دس ــز ب ــتگاه مجه ــت ایس ــان از هف آتش نش
آتــش،  مهــار  نیمه ســنگین  و  ســنگین  خــودروی 
افســران  و همچنیــن  آبرســان  تنفســی،  خــودروی 
ــه آتش ســوزی اعــزام  ــه محــل حادث کشــیک ســریع ب
شــدند و پــس از شــش ســاعت تــاش بی وقفــه 
نیروهــای آتش نشــان، بــرق و عوامــل شــهرداری، آتــش 
مهــار و از بــروز خطــر جلوگیــری شــد وخوشــبختانه ایــن 
حادثــه هیچ گونــه خســارت جانــی بــه همــراه نداشــت.

 روادید تقلبی، سفر هوایی 
زائران کربال را ناتمام گذاشت 

 ســخنگوی ســتاد اربعیــن اســتان گفــت: بــا تاخیــر در 
صــدور و تحویــل روادیــد زائــران اربعیــن در دفتــر موقــت 
کنســولی عــراق در اصفهــان، افــراد شــیاد و ســودجو از 
ــد  ــدادی روادی ــد و تع ــن فرصــت سوء اســتفاده کردن ای

تقلبــی ارزان قیمــت بــه زائــران فروختنــد.

ــه  ــران ک ــن زائ ــه ای ــزود: گذرنام ــری اف ــا قنب محمدرض
ــی  ــرودگاه بین الملل ــی ف ــرز هوای ــتند از م ــد داش قص
شــهید بهشــتی اصفهــان بــه نجــف پــرواز کننــد، اخــذ و 

ــری شــد. ــا جلوگی از ســفر آن ه
ــب  ــدگان فرصت طل ــن جعل کنن ــه وی همچنی ــه گفت ب
روادیــد، فــراری و تحــت تعقیــب دســتگاه های انتظامــی 
و امنیتــی اســتان هســتند. وی از مــردم خواســت بــرای 
ــه  ــوز مراجع ــای دارای مج ــه آژانس ه ــد ب ــه روادی تهی

کننــد و فریــب افــراد شــیاد را نخورنــد.

،،
بایــــد  اینتــرنتــــی  تاکســـی های   
فعالیــت  تــا  باشــند  شناســنامه دار 
آن ها قانونی باشــد و در ســایه قانون 
می توانیــم آن هــا را کنترل کــرده و اگر 
شــکایتی از طــرف مــردم صــادر شــد، 

آن را پیگیــری کنیــم

مسئوالن و کارشناسان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 فعالیت تاکسی های اینترنتی 
در اصفهان تضمین نمی شود
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کوتاه اخبار 

 فعالیت ۲۷۰۰ نیروی امدادی 
هالل احمر درچهارمحال و بختیاری 
مدیــرکل ســتاد مدیریــت بحــران چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: ۲۷۰۰ نیــروی امــدادی هــال احمــر در چهارمحــال 
و بختیــاری فعالیــت می  کننــد. ســتار فرهــادی بــا اشــاره 
بــه اینکــه دو هــزار و ۷۰۰ نیــروی امــدادی هــال احمــر  در 
چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت می کننــد، اظهــار داشــت: 
ایــن نیروهــای امــدادی از آموزش هــای امــدادی در زمــان 

ــوع بحــران برخــوردار شــده اند. وق
وی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر ۴۷ پایــگاه اورژانــس در 
ایــن اســتان وجــود دارد. مدیــر کل ســتاد مدیریــت بحــران 
ــدات  ــام تمهی ــت: تم ــار داش ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
ــرای امداد رســانی به موقــع در زمــان وقــوع حــوادث  الزم ب

غیــر مترقبــه در ایــن اســتان اندیشــیده شــده اســت.

جهاد مدافعان حرم
عزت آفرین است

ــان  ــتان کرم ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
بــا بیــان اینکــه همــه مــا مدیــون شــهدای مدافــع 
ــان حــرم  ــه مدافع ــاد ایثارگران ــت: جه حــرم هســتیم، گف
عزت آفریــن اســت. ســردار محمدرضــا حسنی ســعدی 
در دومیــن یــادواره شــهدای مدافــع حــرم اســتان کرمــان 
ــا  ــنجان، ب ــج( رفس ــگاه  ولی عصر)ع ــام دانش ــاالر خی در ت
حضــور خانــواده ســردار شــهید عبدهللا اســکندری از اســتان 
ــال  ــش س ــکندری ش ــهید اس ــت: ش ــار داش ــارس اظه ف
ــزاری  ــارس خدمت گ ــتان ف ــهدای اس ــواده ش ــرای خان ب
ــد و  ــزام ش ــوریه اع ــه س ــب ب ــورت داوطل ــه ص ــرد و ب ک
اجــرش را بــا دادن ســر در راه دفــاع از حــرم اهل بیــت)ع( 

ــت. ــین)ع( گرف ــام حس و ام
وی افــزود: ایــن شــهید بزرگــوار بهتریــن مرکــز توانبخشــی 
ــارس  ــتان ف ــور در اس ــران کش ــرای ایثارگ ــی را ب و فرهنگ
ــه مســئوالن پیغــام  ــواده ایــن شــهید ب احــداث کــرد. خان
دادنــد: مــا فرزنــد خــود را بــرای خــدا دادیــم و ایــن نشــان 

از عظمــت و بزرگــی ایــن خانــواده دارد.

ضبط ۲۸ تن فرآورده خام دامی 
ناسالم در چهارمحال و بختیاری 

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، عبدالمحمــد 
ــال در  ــت امس ــه نخس ــت: در 6 ماه ــار داش ــی اظه نجات
ــداری  ــع، نگه ــد، توزی ــر تولی ــات نظــارت بهداشــتی ب عملی
ــورد  ــداد 1۴۲3 م ــی تع ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه و عرض
مراجــع  بــه  مــورد   11۲ داشــته ایم کــه  نمونه بــرداری 

ــاع شــده اســت. ــی ارج قضای
وی بــا اشــاره بــه عملیــات بازرســی و نظــارت بهداشــتی در 
کشــتارگاه های طیــور افــزود: در 6 ماهــه نخســت امســال 
3 میلیــون و 181 هــزار و 31۰ قطعــه طیــور کشــتار کــه ۴6 

هــزار و ۴۴۲ الشــه ضبــط شــده اســت.
بیــان  بختیــاری  و  چهارمحــال  دامپزشــکی  مدیــرکل 
کــرد: در حــوزه عملیــات بازرســی و نظــارت بهداشــتی در 
کشــتارگاه های دام، در ایــن مــدت زمانــی، 8۴ هــزار و 
۴15 رأس گوســفند و بــره، 18 هــزار و 6۲۰ رأس بــز و 
بزغالــه، ۴ هــزار و 5۷۰ رأس گار و گوســاله، ۴3 رأس شــتر 

ــت. ــده اس ــتار ش ــترمرغ کش ــه ش و 1۲۷ قطع

رفع تصرف نیم هکتار از اراضی ملی 
بافق 

ــع طبیعــی وآبخیــزداری  کمــال کریمــی رییــس اداره مناب
بافــق گفــت: طبــق تبصــره 1، مــاده 55 قانــون حفاظــت از 
ــی بافــق در حومــه  ــار از اراضــی مل ــی، نیم هکت اراضــی مل
ــرف  ــع تص ــی رف ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــهر، پ ــن ش ای

شــد.
ــی ها  ــم، دیوارکش ــن حک ــرای ای ــا اج ــزود: ب ــی اف کریم
تخریــب و بــه اراضــی ملــی برگشــت داده شــد. وی 
ارزش ایــن وســعت از زمیــن ملــی رفــع تصــرف شــده را 

ــرد. ــوان ک ــال عن ــارد ری 15۰میلی

اجرای طرح سیماک 
در جنوب کرمان 

ــر کل پســت اســتان کرمــان گفــت:  ــری مدی علیرضــا اکب
طــرح سیماک)سیســتم یکپارچه ســازی امــاک کشــور(، 

ــدر در اجــرای برنامه هــای ملکــی اســت. طرحــی مقت
وی افــزود: هــدف از واگــذاری ایــن طــرح بــه پســت ایــن 
ــروژه  ــه زیر پ ــامل س ــیماک ش ــروژه س ــن پ ــه ای ــت ک اس
کــه در مرحلــه اول کــد پســتی 1۰ رقمــی منحصــر بــه فــرد  
ــه یــک مــکان اختصــاص می دهنــد و ایــن کار را اداره  را ب

ــه راحتــی می توانــد اجــرا کنــد. پســت ب
ــر  ــروژه دوم طــرح ســیماک، ه ــرد: زیرپ ــان ک ــری بی اکب
مــکان در هــر جــای دنیــا صاحــب یــک آدرس اســت و مــا 
بــه دنبــال یکپارچــه کــردن نشــانی ها در سراســر کشــور بــا 

اجــرای ایــن طــرح هســتیم.
وی تصریــح کــرد: پــروژه ســوم، خــود ســیماک اســت کــه 
هفــت ســال پیــش کرمــان صاحــب ایــن طــرح بــود امــا 
بــه گســتردگی کنونــی نبــود و بــه ایــن منظــور ایــن طــرح 

ــد. ــه پســت واگــذار کرده ان را ب

توقیف 64 دستگاه وسیله نقلیه 
متخلف در یزد 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان یــزد از اجــرای طــرح ارتقــاء 
توقیــف 6۴ دســتگاه خــودروی  و  اجتماعــی  امنیــت 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــف در ای متخل
ســرهنگ منوچهــر نصیــری اظهــار داشــت: طــرح ارتقــای 
ــا  ــورد ب ــاماندهی و برخ ــدف س ــا ه ــی ب ــت اجتماع امنی
ــروز  ــری از ب ــه منظــور جلوگی ــف و ب ــه متخل وســایل نقلی
ــزد  ــه صــورت مســتمر در ســطح شهرســتان ی ــات ب تخلف
ــی  ــرح ط ــن ط ــرای ای ــا اج ــزود: ب ــود.وی اف ــرا می ش اج
ــط  ــف توس ــودروی متخل ــتگاه خ ــته، 6۴ دس ــه گذش هفت
ــه پارکینــگ  مأمــوران انتظامــی شهرســتان توقیــف و روان
شــد.فرمانده انتظامــی شهرســتان یــزد در پایــان بــر تــداوم 
ــت  ــی در جه ــت اجتماع ــای امنی ــای ارتق ــرای طرح ه اج

ــرد.  ــد ک ــاه اجتماعــی شــهروندان تأکی افزایــش رف
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در  گذشــته  روز  طهماســبی  محمدصــادق 
ــد  ــه پدافن ــه مناســبت هفت ــری ب نشســتی خب
تدویــن  و  بررســی  کــرد:  اظهــار  غیرعامــل 
ــل در دســتور کار  ــد غیرعام ــع پدافن ــرح جام ط
ــده  ــوب ش ــز مص ــات آن نی ــه و کلی ــرار گرفت ق
ــد  ــازمان پدافن ــط س ــد آن توس ــس از تأیی و پ
غیرعامــل، تهدیدهــای اســتان احصــاء و نقــش 
ــد  ــخص خواه ــزد مش ــتان ی ــری اس خطرپذی

ــد.  ش
ــد  ــه پدافن ــه شــعار هفت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
غیرعامــل امســال »پدافنــد غیرعامــل، حصــول 
اطمینــان از مصونیــت و آمادگــی کشــور« بــوده، 
در مــورد آمادگــی ارگان هــا در حــوزه پدافنــد 
ــا توجــه بــه شــرح وظایــف  غیرعامــل افــزود: ب
هــر ارگان و نهــاد، رابــط پدافنــد معرفــی شــده و 
ــده اند،  ــال ش ــز فع ــه نی ــای یازده گان کارگروه ه
ضمــن اینکــه رزمایش هــای دوره ای بــرای رصــد 
ــود. ــزار می ش ــتگاه ها برگ ــی دس ــزان آمادگ می

در ادامــه بخشــی از ایــن نشســت خبــری آمــده 
: ست ا

 آمادگی های استان یزد در 
حوزه های صنعتی و گردشگری

جهانــی شــدن یــزد یــک فرصــت اســت تــا 
بتوانیــم فرهنــگ اصیــل یــزد را بــه دنیــا معرفــی 
ــی  ــه ظرفیت های ــه ب ــا توج ــم ب ــم و امیدواری کنی
دارد،  وجــود  اســتان  فرهنگــی  حــوزه  در  کــه 
بتوانیــم قــرارگاه دفــاع فرهنگــی را در قالــب 
ــاد  ــی ایج ــی، اجتماع ــی، آموزش ــروه فرهنگ کارگ
ــی از  ــای صنعت ــه واحده ــوزش ب ــه آم ــم. ارائ کنی
مــواردی اســت کــه مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه 

ــه،  ــن زمین ــاخت ها در ای ــد زیرس ــر رص ــاوه ب و ع
ــورد توجــه  ــز م ــوزش و اطاع رســانی نی بحــث آم

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
 فعالیت های پدافند غیرعامل

 در حوزه آب 
پدافنــد آب بــر اســاس دانــش بومــی ایــران قدیم 
ــه لحــاظ اهمیــت حفــظ ســامت مــردم مــورد  ب
توجــه اســت و یکــی از راه هــای حصــول اطمینــان 
از ســامت آب در گذشــته، وجــود یــک ارگانیســم 
زنــده در آب مثــل ماهــی بــوده و امــروزه بــا توجــه 
بــه تهدیداتــی کــه در حــوزه آب وجــود دارد، بایــد 
ســامت آب بــا جدیــت مــورد رصــد قــرار گیــرد. بر 
اســاس طرحــی قــرار بــود از شــیرهای هیدرولیکی 
حســاس بــه ســم اســتفاده شــود امــا ایــن امــر 
امکان پذیــر نبــود زیــرا بیــش از ۷۰ نــوع ســم 
ــوده و ســامت  ــد آب را آل وجــود دارد کــه می توان
ــری  ــن از روش دیگ ــد؛ بنابرای ــد کن ــردم را تهدی م
اســتفاده و فنــاوری بیومانیتورینــگ بــا اســتفاده از 
ــه  دانــش کهــن ایرانیــان در زمینــه ســامت آب ب
کار گرفتــه شــد. بــر اســاس ایــن طــرح اگــر آب 
آلودگــی داشــته باشــد، حتــی قطــره ای از آن وارد 
شــبکه آب شــرب مصرفــی مــردم نخواهــد شــد.

 آفات گیاهی و بیماری هایی نظیر تب 
کریمه کنگو و آنفلوآنزای مرغی

ــل  ــد غیرعام ــه پدافن ــر ک ــای دیگ ــی از تهدیده یک
و  گیاهــی  آفــات  دارد  ضــرورت  آن  مــورد  در 
بیماری هایــی نظیــر تــب کریمــه کنگــو و آنفلوآنزای 
مرغــی اســت. ســال گذشــته اوج طغیــان مگــس 
مدیترانــه ای بــود و در یــک مقطــع زمانــی، زحمــت 
کشــاورزان را نابــود کــرد؛ امــا بــا اســتفاده از 
ــوان  ــه آن می ت ــه از جمل روش هــای بیولوژیکــی ک
بــه نرعقیمــی ایــن آفــت اشــاره کــرد، امســال ایــن 

ــت. ــدی نداش ــور ج ــروز و ظه ــت ب آف
 تغییر سبک زندگی مردم عامل بروز 

مگس مدیترانه ای
تغییــر ســبک زندگــی مــردم عامــل بــروز مگــس 
ــرم  ــد ک ــات مانن ــر از آف ــه ای و برخــی دیگ مدیتران
خــراط اســت، در گذشــته سرشــاخه های درختــان 
بــه عنــوان ســوخت بــرای تنورهــای هیزمــی 
ــاخه ها  ــن سرش ــروز ای ــا ام ــد؛ ام ــتفاده می ش اس

در باغ هــا باقــی می مانــد و بــه مأمنــی بــرای 
حشــرات مضــر و آفــات تبدیــل شــده و کشــاورزان 
را بــه زحمــت انداختــه اســت و متأســفانه می تــوان 

ــد دانســت. ــی جدی ــان زندگ ــات را ارمغ ــن آف ای
 راه اندازی شورای پدافند غیرعامل در ۱۰ 

شهرستان استان یزد 
ایــن شــوراها بــا ریاســت فرمانــداران فعالیــت خود 
ــت  ــیمی در اولوی ــد بیوش ــد و پدافن ــاز کرده ان را آغ
ــه  ــد ب ــت. پدافن ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه آن ه کار هم
معنــای ضدحملــه اســت و پدافنــد غیرعامــل، بــه 
معنــای مقابلــه صلح جویانــه یــا دفــاع غیرنظامــی 
ــه  ــا را شــامل می شــود ک ــه حوزه ه ــه هم اســت ک
ایــن شــیوه در گذشــته بــا زندگــی مــردم عجیــن 
بــوده اســت. در یــزد بــه طــور ویــژه در شهرســازی 
بــه خوبــی پدافنــد غیرعامــل مشــاهده می شــود و 
ــا و  ــاخت کوچه ه ــوه س ــاباط ها، نح ــوان از س می ت
منــازل و ... درایــت مــردم در برابــر برخــی تهدیدهــا 

را درک کــرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد عنوان کرد:

راه اندازی شورای پدافند غیرعامل 
در ۱۰ شهرستان یزد 

پــروژه گندله ســازی ســه چاهــون بافــق بــا ۴۲ درصــد 
ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ۹۷ ب ــان س ــا پای ــرفت ت پیش
جــواد عســکری مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی 
بافــق گفــت: در پــروژه گندلــه نیــز یــک هــزار و ۴۰۰ میلیــارد 
ــه  ــار مجموع ــه در کن ــان ســرمایه گذاری خواهــد شــد ک توم

ــود. ــداث می ش ــیون اح آگلومراس
 عســکری افــزود: در مجموعــه آگلومراســیون 1۲8 میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری شــده اســت و مــا امــروز توانســته ایم 
ــاد  ــتغال ایج ــق اش ــان باف ــرای جوان ــر ب ــذب ۴۷۰ نف ــا ج ب

کنیــم.
ــن  ــون شــاهد پیشــرفت ۴۲ درصــد ای ــرد: اکن وی اشــاره ک
پــروژه هســتیم و امیدواریــم بتوانیــم تــا پایــان ســال۹۷ این 

ــرداری برســانیم. ــه بهره ب ــروژه را ب پ

ــان  ــا بی ــق ب ــزی باف ــن مرک ــنگ آه ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــم؛  ــوالد کشــور دهی ــادن ف ــه مع ــد خــوراک ب ــا بای ــه م اینک
امــا بــه عنــوان خــام فروشــی ایــن کار صــورت نمــی گیــرد، 
افــزود: مــا بــه محصــول یــک ارزش افــزوده باالتــری 
می دهیــم تــا بــا فــروش آن درآمــد بیشــتری بــرای کشــور 

ــم. ایجــاد کنی
عســکری گفــت: امــروز اگــر کنســتانتره تولیــدی مــا یــک 
ــد،  ــته باش ــی داش ــردش مال ــان گ ــارد توم ــزار و ۲۰۰ میلی ه
ــان  ــارد توم ــزار و 5۷۰ میلی ــک ه ــدود ی ــازی ح ــا گندله س ب
ارزش افــزوده، وارد گــردش مالــی شــرکت می شــود و 
ضمــن اینکــه 5۰۰ نفــر نیــز مشــغول کار مســتقیم می شــوند.

گفتنــی اســت کارخانــه گندله ســازی ظرفیــت 5 میلیــون تــن 
ــت. تولید را داراس

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
مشــارکت مردمــی بــه صــورت تخصص گرایــی و بــه دور از 
احساســی و ســلیقه ای عمــل کــردن از اولویت هــای محیــط 
و  در همایــش هم اندیشــی  اســت.رضا جزینــی زاده  زیســت 
تعامــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا ســازمان های 
اســتان  اجتماعــی  و ســرمایه  زیســت محیطــی  مردم نهــاد 
ــی  ــارکت مردم ــت: مش ــار داش ــیمان اظه ــه س ــل کارخان در مح
بــه صــورت تخصص گرایــی، جــدی و بــه دور از احساســی و 
ــط زیســت اســت. ســلیقه ای عمــل کــردن، از اولویت هــای محی

ــه  ــای گســترده ای دارد ک ــط زیســت حوزه ه ــه داد: محی وی ادام
ــا  ــه گروه ه ــذا هم ــرد؛ ل ــش ب ــا را پی ــوان کاره ــی نمی ت ــه تنهای ب
ــای  ــا رقابت ه ــم ت ــوت می کنی ــاوت دع ــای متف ــا دیدگاه ه را ب

گذشــته را بــرای پیشــرفت کشــور بــه رفاقــت بــدل کننــد.

جزینــی زاده فرهنگ ســازی و اعتمــاد بــه مــردم در مســیر حفــظ 
ــزود:  ــرار داد و اف ــد ق ــورد تأکی ــت را م ــط زیس ــی محی و پویای
ــد  ــه خــود بدانن ــط زیســت را خان ــد محی ــردم و مســؤوالن بای م
ــط  ــت محی ــند.مدیرکل حفاظ ــن اداره کل باش ــا ای ــل ب و در تعام
زیســت اســتان کرمــان، تعامــل فرابخشــی بــا محوریــت مــردم، 
ــور را  ــه ام ــبت ب ــؤولیت پذیری نس ــخگویی، مس ــفافیت و پاس ش
ــف  ــن مختل ــه وجــود قوانی ــا اشــاره ب ــرار داد و ب ــورد اشــاره ق م
حفاظــت از محیــط زیســت ابــراز داشــت: بــه جــای سند ســازی 
در محیــط زیســت بایــد مستندســازی کــرد.وی خاطرنشــان 
بــا  بایــد  محیطــی  زیســت  مردم نهــاد  ســازمان های  کــرد: 
تخصص گرایــی و دوری از سیاســی بــودن و ســلیقه ای عمــل 
کــردن بــه حفاظــت از محیــط زیســت کمــک کــرده و بــا دانــش 

ــد. ــف ورود کنن ــای مختل ــه حوزه ه ــی ب فن

استانها

 پروژه گندله سازی سه چاهون بافق پایان سال۹۷
 به بهره برداری می رسد 

 مشارکت مردمی به صورت تخصصی
 از اولویت های محیط زیست است 

کوتاه از استان ها

5 مصدوم در حادثه رانندگی سامان
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــژو در  ــتگاه پ ــادف دو دس ــاری از تص ــال و بختی چهارمح

ــر داد. محــور ســامان خب
ــور  ــژو در مح ــتگاه پ ــادف دو دس ــاهین از تص ــرز ش فرام
ــی  ــه در حوال ــن حادث ــرد: ای ــار ک ــر داد و اظه ــامان خب س
ــای  ــر ج ــدوم ب ــامان روی داد و 5 مص ــان س ــل زمان خ پ
گذاشــت. رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری افــزود: کارشناســان 
اورژانــس 115 پــس از انجــام اقدامــات درمانــی مناســب، 
بــه  آمبوالنــس  دســتگاه  دو  توســط  را  مصدومــان 

ــد. ــل کردن ــهرکرد منتق ــانی ش ــتان کاش بیمارس

 افتتاح چهار خانه ورزش روستایی
در چهارمحال و بختیاری 

رئیــس  حضــور  بــا  روســتایی  ورزش  خانــه  چهــار 
ــی،  فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محل

در چهارمحــال و بختیــاری افتتــاح شــد. 
فعالیــت خانه هــای ورزش روســتا های آبســرده، هیــرگان، 
خــوی و مورچــگان در شهرســتان های اردل، فارســان، 
ــا  ــاری، ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــن اس ــهرکرد و بروج ش
حضــور غامرضــا جعفــری، رئیــس فدراســیون ورزش 

ــد. ــاز ش ــی آغ ــی محل ــای بوم ــتایی و بازی ه روس
بــرای هــر یــک از ایــن خانه هــای ورزش بــه طــور متوســط 
ــز  ــد می ــزات ورزشــی مانن ــال تجهی ــون ری ــا ۷۰ میلی 5۰ ت
تنیــس، فوتبــال دســتی، دارت، تاتامــی و برخــی وســایل 

اداری تهیــه شــده اســت.

امیرعلی و فاطمه پرطرفدارترین 
اسامی در بین یزدی ها 

ــش ماهه  ــت: در ش ــزد گف ــتان ی ــوال اس ــرکل ثبت اح مدی
نخســت ســال جــاری امیرعلــی و فاطمــه پرطرفدارتریــن 
ــی را  ــترین فراوان ــوده و بیش ــا ب ــن یزدی ه ــامی در بی اس
داشــته  اند. ســید محمــد طباطبایــی مدیــرکل ثبت احــوال 
یــزد گفــت: در ســال ۹5، 51۴8 مــورد ازدواج صــورت 
ــه 3۷۰۰  ــار ب ــن آم ــاری ای ــال ج ــه در س ــت ک ــه اس گرفت
مــورد رســیده اســت و همچنیــن در رابطــه بــا میــزان طــاق 
ــه  ــورد در ســال گذشــته ب ــزان ۹1۹ م ــز از می در اســتان نی

565 مــورد در ســال جــاری رســیده اســت.
ــی  ــای حیات ــن رویداده ــه میانگی ــاره ب ــا اش ــی ب طباطبای
ــزود: در هــر ۲۴ ســاعت  در هــر ۲۴ ســاعت در اســتان اف
ــر  ــد و 1۲ نف ــزد متول ــر در ســطح اســتان ی حــدودًا 68 نف
ــه طــور متوســط در  ــا بیــان اینکــه ب فــوت می کننــد.وی ب
ــت ۲۰ ازدواج و 3/5 طــاق در  هــر ۲۴ ســاعت شــاهد ثب
اســتان یــزد هســتیم گفــت: در شــش ماهه نخســت ســال 
جــاری اســامی امیرعلــی، علــی، ابوالفضــل، امیرحســین و 
ــوزادان پســر و فاطمــه، زهــرا، زینــب،  حســین در میــان ن
ــی را  ــترین فراوان ــران بیش ــان دخت ــه در می ــا، ریحان حلم

داشــته اند.

 ۳۰۰ تن شیر خشک به روسیه
صادر می شود 

ــوزاد  ــل شــرکت شیرخشــک ن ــارزاده، مدیرعام ــم فخ کری
شــهرکرد بــا بیــان اینکــه قــرارداد صــادرات 3۰۰ تــن شــیر 
خشــک از ایــن واحــد تولیــدی بــه روســیه منعقــد شــده 
اســت، گفــت: بــه زودی نخســتین محمولــه شــیر خشــک 
ــن  ــه ای ــاری ب ــال و بختی ــوزادی از چهارمح ــی و ن صنعت

ــود. ــادر می ش ــور ص کش
وی، ارزش ریالــی ایــن میــزان صــادرات شــیر خشــک را 
چهــار میلیــارد ریــال بــرآورد کرد.فخــارزاده افــزود: در نیمــه 
ــک  ــیر خش ــول ش ــن محص ــز ۴8 ت ــال نی ــت امس نخس
تولیــدی اســتان بــه کشــور های عــراق و افغانســتان صــادر 
شــد. گفتنــی اســت: شــرکت شیرخشــک نــوزاد شــهرکرد 
ــا ســرمایه گذاری بیــش از 6۰۰ میلیــارد ریــال و ظرفیــت  ب
ــر  ــا ۲۴۰ نف ــک، ب ــیر خش ــن ش ــزار ت ــاالنه 1۰ ه ــد س تولی

اشــتغال فعــال اســت.

 رکاب زنی دوچرخه سواری نائینی
از هوم تا هامون 

رکاب زن نائینــی بــه مناســبت گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
شــهیدان مرزبانــی کشــور پــا بــه رکاب شــده و قصــد دارد 
ــتان و  ــا سیس ــن ت ــری نائی ــزار کیلومت ــار ه ــیر چه مس

ــد. ــتان را رکاب بزن بلوچس
ــت هللا  ــرت آی ــات حض ــه بیان ــاره ب ــا اش ــری ب ــزه اکب حم
ــاد شــهدا  ــده نگه داشــتن ی ــر اینکــه زن خامنــه ای مبنــی ب
کمتــر از شــهادت نیســت، گفــت: در ایــن راســتا مــا ســعی 
کرده ایــم در اکثــر ســفرهایمان از شــهدا یــاد کنیــم و 
ــات  ــز از شــهدای عملی ــده نی ــدر بن ــه پ ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــت و در  ــلمچه اس ــی ش ــه عملیات ــج  در منطق ــای پن کرب
ــده اند؛ در  ــل ش ــهادت نائ ــع ش ــه رفی ــه درج ــال 65 ب س
ــوب کشــور  ــه جن ــز در ســال ۹5 ســفری ب ــن راســتا نی ای
ــا محــل شهادتشــان  ــوار ت ــن بزرگ ــزار ای داشــته ایم و از م
را رکاب زده ام.وی در ادامــه افــزود: در حــال حاضــر نیــز در 
راســتای هفتــه تربیت بدنــی، رکاب زنــی از هــوم تــا هامــون 

ــرده ام. ــاز ک را آغ

پرداخت وام کم بهره برای فعالیت 
کشاورزی در یزد

ــغ 1۰۰  ــزد گفــت: مبل ــاد کشــاورزی ی رئیــس ســازمان جه
ــرورش  ــرای پ ــره ب ــهیات کم به ــال تس ــارد ری ــزار میلی ه
ــون،  ــن، بوقلم ــداری دام ســبک و ســنگین، بلدرچی و نگه
ــه،  ــعه گلخان ــداث و توس ــز اح ــان و نی ــرغ، آبزی ــتر م ش
صنایــع کوچــک تبدیلــی و تکمیلــی بــه متقاضیــان اســتان 

پرداخــت می شــود.
ــزود: نحــوه پرداخــت وام  ــور اف ــال ســجادی پ ســید جم
ــه  ــاغ خواهــد شــد. وی اضاف ــده اب ــه آین ــر ۲ هفت حداکث
کــرد: امســال بــرای فعالیــت آبیــاری تحــت فشــار بارانــی 
و قطــره ای در اســتان، ۹6۰ میلیــارد ریــال و در بخــش 
مکانیزاســیون 35۰ میلیــارد ریــال بودجــه در نظــر گرفتــه 
شــد کــه هیــچ محدودیتــی بــرای ارائــه تســهیات وجــود 
نــدارد. وی بــا تأکیــد بــه اینکــه از لحــاظ پرداخــت در حــوزه 
ــی در  ــه محدودیت ــه ای هیچ گون ــول گلخان ــت محص کش
اســتان یــزد وجــود نــدارد، یــادآور شــد: ظرفیت هایــی کــه 
ــت و  ــوب اس ــیار خ ــود دارد، بس ــم وج ــتان خات در شهرس

ــد. ــد از آن اســتفاده کنن مــردم بای

،،
 مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد از 
تالش برای تدوین طرح جامع پدافند 
غیرعامــل در اســتان یــزد خبــر داد و 
گفت: کلیات این طرح مصوب شــده 

و پیگیر بقیه مراحل هستیم. 

یــا  و  مســتقیم  سوء اســتفاده  هرگونــه 
غیرمســتقیم از عوامــل زیســتی کــه موجــب 
منابــط  و  انســان ها  افتــادن  خطــر  بــه 
ــی می شــود، بیوتروریســم محســوب  طبیع

ــرد.  ــه ک ــا آن مقابل ــد ب ــده و بای ش
همایــش پدافنــد غیرعامــل در ســازمان 
ــزار  ــان برگ ــتان کرم ــاورزی اس ــاد کش جه

ــد. ش
در ایــن همایــش عبــاس ســعیدی رئیــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی کرمــان بــا بیــان 
اینکــه پدافنــد غیرعامــل نوعــی دفــاع غیــر 
ــدارد،  ــزار ن ــه جنگ اف ــاز ب رزمــی اســت و نی
ــا  ــع تهدید ه ــه موق ــا شناســایی ب ــزود: ب اف
ــتگاه ها و  ــا، دس ــام نهاده ــارکت تم ــا مش ب

ــیب های وارده را  ــوان آس ــردم می ت ــاد م آح
کاهــش داد و بــا بــه روز شــدن آموزش هــا و 
ــد. ــش می یاب ــا کاه ــن تهدید ه ــرات ای خط

وی در ادامــه افــزود: گســترش آفــات و 
ــا در  ــان و دام ه ــوط گیاه ــای مرب بیماری ه
ــف  ــه وظای ــط ب ــدات وارده مرتب ــره تهدی زم
ــا  ــه ب ــت ک ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
ــوان آســیب های  انجــام اقدامــات الزم می ت

وارده را کاهــش داد.
در ایــن همایــش صدیقــی از وزارت اطاعات 
ــان  ــم از زم ــث بیوتروریس ــت: بح ــم گف ه
قدیــم وجــود داشــته و در حــال حاضــر ایــن 
تهدیــدات به صــورت جدیــد و در اشــکال 
و  می شــوند  ظاهــر  نوپدیــد  و  مختلــف 

ــه از  ــرد ک ــه ک ــن مســائل مقابل ــا ای ــد ب بای
ــواردی چــون ســیاه  ــه م ــوان ب ــه می ت جمل
زخــم، تــب مالــت، وبــا، طاعــون، آبلــه، 
ــک و ســموم  ــب دار همولوژی بیماری هــای ت

ــرد. ــاره ک ــک اش بیولوژی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تهدیــدات زیســتی 
شــامل از بیــن رفتــن انســان ها و موجــودات 
زنــده می باشــد، افــزود: ســه مقولــه اصلــی 
ــن  ــه اولی ــت ک ــرح اس ــم مط در بیوتروریس
مقولــه رخداد هــای بیولوژیکــی کــه ناشــی از 
تغییــرات در طبیعــت و غیرعمــد اســت و دو 
مقولــه دیگــر توســط انســان ها از منطقــه ای 

بــه منطقــه دیگــر هدایــت می شــوند.
ــادل و  ــوری تع ــان اینکــه تئ ــا بی ــی ب صدیق
بحــران در تمــام نهاد هــا جــاری اســت، 
افــزود: هــرگاه تعــادل مابیــن نیازمندی هــا 

و توانمندی هــای موجــود در یــک سیســتم 
ــول  ــن و اص ــع قوانی ــه تاب ــا ک ــده و پوی زن
ــی  ــر دلیل ــه ه ــا ب ــد، بن ــده باش ــن ش تعیی
ــران  ــار بح ــتم دچ ــورد سیس ــم بخ ــه ه ب
ایــن  می شــود و 18 راه ممکــن تعــادل 

سیســتم را بــه هــم می زنــد.
صدیقــی بــا اعــام اینکــه بیوتروریســم 
ــط  ــت و محی ــاد، صنع ــوزه اقتص ــه ح در س
ــن  ــت: تأمی ــت، گف ــذار اس ــت تأثیرگ زیس
ــی،  ــص دام ــد ناخال ــی، تولی ــت غذای امنی
صــادرات و ارز آوری مربــوط بــه توســعه 
بــه  آســیب  بــا  و  اســت  کشــاورزی 
ناامنــی  ســبب  کشــاورزی  محصــوالت 
غذایــی و در نتیجــه کاهــش اســتاندارد 
زندگــی، وفــاق ملــی و اســتقال ملــی 

. د می شــو
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ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ــد، رئی ــدهللا موح ی
ــن  ــی از معاونی ــس و جمع ــا رئی ــی ب ــت تعامل در نشس
ــات  ــرورت اقدام ــر ض ــان ب ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش دانش
پیشــگیرانه از وقــوع جــرم تأکیــد کــرد و گفــت: مؤثرتریــن 
ــات  ــامل اقدام ــه ش ــگیری های اولی ــگیری، پیش راه پیش
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت و کم اثرتریــن 
ــری اســت. ــه پیشــگیری کیف ــوط ب ــوع پیشــگیری مرب ن
ــل و  ــر تعام ــان ب ــتان کرم ــی اس ــورای قضای ــس ش رئی
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــتری و دانش ــتر دادگس ــکاری بیش هم
کرمــان در خصــوص مباحــث علمــی و برگــزاری همایــش 
ملــی پیشــگیری از خشــونت تأکیــد کــرد و افــزود: جامعــه 
دانشــگاهی می تواننــد از ظرفیت هــای خــوب دادگســتری 
ــف  ــا و پرونده هــای مختل ــوای ارزشــمند کیس ه و از محت

ــش  ــتای کاه ــی در راس ــات علم ــام تحقیق ــت انج در جه
ــد. ــه اســتفاده کنن ــم در جامع جرائ

نماینــده عالــی قوه قضائیــه در اســتان کرمــان گفــت: 
ــا ســاز و کار رســمی،  ــه ب ــه تشــکیات عدلی ــم اینک علیرغ
ــا یــک دهــه قبــل  قدمتــی حــدود یــک قــرن دارد؛ امــا ت
بحــث پیشــگیری از وقــوع جــرم جــدی گرفتــه نشــده بود.

وی خاطرنشــان ســاخت: طبــق اصــل 156 قانــون اساســی 
ــوه  ــی ق ــف اساس ــزء وظای ــرم ج ــوع ج ــگیری از وق پیش
ــد موفقیــت در ایــن  ــه اســت؛ امــا همــگان می دانن قضائی
حــوزه نیازمنــد یــک همــکاری و تعامــل فرا قــوه ای اســت.

موحــد عنــوان کــرد: خوشــبختانه طــی چنــد ســال گذشــته 
گفتمــان پیشــگیری از وقــوع جــرم در کشــور شــکل گرفتــه 

اســت و مدیــران در ایــن زمینــه دغدغــه دارنــد.

رئیــس بیمارســتان شــهید صدوقــی یــزد گفــت: وقتــی بیماران 
شــهرهای دور و نزدیــک از ادامــه درمــان در مراکــز درمانی دیگر 
ناامیــد می شــوند بــا امیــد بهبــودی و بــرای ادامــه درمــان بــه 

ایــن بیمارســتان مراجعــه مــی کننــد.
افــزود: بیمارســتان تخصصــی  دکتــر حســین ســلیمانی 
 1۲۰ به کارگیــری  بــا  صدوقــی  شــهید  فوق تخصصــی  و 
عضــو هیئــت علمــی و دارا بــودن بخش هــای تخصصــی 
ــاران بدحــال  ــی از بیم ــاده پذیرای ــرد در اســتان، آم منحصر به ف
ــه برخــی انتقادهــا در  ــا اشــاره ب و صعب العــاج اســت. وی ب
فضــای مجــازی از ایــن مرکــز درمانــی اظهــار داشــت: شــرایط 
خیلــی از بیمــاران مراجعه کننــده بــه گونــه ای اســت کــه مــرگ 
و میــر در آن نســبت بــه ســایر بیمارســتان ها بیشــتر اســت کــه 
ــودن فوتی هــا  ــر ب ــل باالت ــوع بیماری هاســت و دلی ناشــی از ن

نســبت بــه ســایر مراکــز درمانــی ناشــی از همیــن امــر اســت.
ــراز ناخرســندی از  ــا اب ــی ب ــس بیمارســتان شــهید صدوق رئی
برخــی اظهارنظرهــای غیرکارشناســی در فضــای مجــازی 
ــی  ــن واحــد درمان ــه ای ــده ب ــادآور شــد: بیمــاران مراجعه کنن ی
بــا فرهنگ هــای مختلــف از اســتان های جنــوب شــرقی 
ــدود 35  ــد و ح ــه می کنن ــا مراجع ــه اینج ــور ب ــوب کش و جن
ــار  ــه آم ــدگان، غیربومــی هســتند ک ــا ۴۰ درصــد مراجعه کنن ت
باالیــی اســت. ایــن مســئول کــه خــود، متخصــص داخلــی و 
فــوق تخصــص روماتولــوژی اســت اضافــه کــرد: حجــم ورودی 
ــن  ــب ای ــت و اغل ــاد اس ــی زی ــهید صدوق ــتان ش ــه بیمارس ب
بیمــاران بدحــال و در معــرض خطــر هــم کــه شــامل ســرطانی، 
ــاردار و...  ــادران ب ــوزادان و م ــی، ن ــوارض داخل ــه ع ــان ب مبتای

ــده اند. ــده ش ــد و درمان ــود ناامی ــان خ ــه از درم ــتند ک هس
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ــری  ــورد بی مه ــور م ــر کش ــال در سراس ــه امس ــرخی ک ــیب های س س
ــال  ــز ح ــان نی ــیر کرم ــزار بردس ــهر گل ــد، در ش ــرار می گیرن ــئوالن ق مس

ــد.  ــی ندارن خوش
باشــگاه خبرنــگاران در گزارشــی نوشــت: اگــر ایــن روزهــا بــه مغازه هــای 
ــیب  ــیم س ــته باش ــم و خواس ــری بزنی ــان س ــهر کرم ــی ش میوه فروش
ــف 3 و ۴  ــای مختل ــا قیمت ه ــم، ب ــداری کنی ــزار را خری ــز شــهر گل قرم
ــه کشــاورزان  ــت ک ــی اس ــن در حال ــویم، ای ــه می ش ــان مواج ــزار توم ه
ایــن منطقــه از فــروش ایــن ســیب بــه قیمــت 3۰۰ و ۴۰۰ تومــان ســخن 

می گوینــد.
یکــی از کشــاورزان بــا ابــزار ناراحتــی از ایــن موضــوع گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه ســم و کــود را خودمــان بایــد خریــداری کنیــم؛ امــا موقــع فــروش 
ــت  ــار محصولمــان را نهای ــره داغ می شــویم و می بایســت از روی اجب نق

بــا قیمــت 3۰۰ یــا 5۰۰ تومــان بــه فــروش برســانیم. 

ــود آور  ــم س ــول برای ــن محص ــه ای ــای اینک ــه ج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای تأمیــن هزینه هــای اجــاره و غیــره  باشــد، مــن بایــد دام خــود را ب
ــی  ــه کم توجه ــان اینک ــا بی ــز ب ــزار نی ــی شــهر گل بفروشــم. یکــی از اهال
ــر کشــاورزان  ــه گاه دامن گی ــاب مشــکلی اســت ک ــن محصــول ن ــه ای ب
ــیب از  ــازه ورود س ــل اج ــه دلی ــئوالن ب ــود، از مس ــه می ش ــن منطق ای
ــهر و  ــن ش ــیب ای ــی س ــت عال ــود کیفی ــا وج ــف ب ــتان های مختل اس

ــرد.  ــه ک ــان گای ــازار اســتان کرم ــن ب ــی تأمی توانای
وی نبــودن کارخانــه کمپوت ســازی، مربا ســازی و بــه طــور کلــی صنایــع 
تبدیلــی را از مشــکات عمــده ایــن منطقــه مســتعد کشــاورزی دانســت.

حــال آن کــه در ایــن دوره کــه ســخن از راهکارهایــی بــرای حــل 
ــز  ــش از هرچی ــتاها بی ــرت از روس ــکاری و مهاج ــون بی ــکاتی چ مش
ــن  ــکات ای ــد مش ــر می توانن ــی تدبی ــا کم ــئوالن ب ــت، مس ــرح اس مط
مناطــق توانمنــد و مســتعد بــرای کشــاورزی را بــرای همیشــه بــا کارهایی 
ــرآوری، خشــک  ــد کوچــک چــون احــداث کارگاه هــای کوچــک ف هرچن
کــردن میــوه، مربا ســازی و غیــره حــل کننــد تــا کشــاورزان ایــن منطقــه 
ســال آینــده بــا انگیــزه بیشــتری بــه تولیــد ایــن محصــول همــت گمارنــد 
ــزار و دیگــر محصــوالت ایــن  و مــا شــاهد حضــور ســیب های ســرخ گل

ــدوار باشــیم. ــار کشــاورزان امی ــه در کن منطق

#خبر_ویژه



ــن همایــش ســالیانه انجمــن  ــر قاســمی، رئیــس هفدهمی امی
متخصصیــن دندانپزشــکی ترمیمــی و زیبایــی ایران اظهارداشــت: 
حیطــه کار مــا از آن جایــی کــه درصــد عمــده ای از درمان هــا را در 
مطــب دندانپزشــکی بــه خــود اختصــاص می دهــد و بیشــترین 
مراجعه کننــده بــرای درمــان در حیطــه پوســیدگی اســت، بســیار 

مهــم و حائــز اهمیــت اســت.
ــر  ــردم را درگی ــادی از م ــد زی ــوز درص ــیدگی هن ــت: پوس وی گف
انجــام  ایــران  در  و علیرغــم تالش هایــی کــه  خــود کــرده 
ــیدگی  ــری( پوس ــرای اندازه گی ــارت ب ــزان و مه ــده DMF)می ش
ــا پوســیدگی ها  ــن رشــته در برخــورد ب ــه و ای ــاال رفت ــا ب دندان ه
پیشروســت و بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای علمــی بتوانیــم بــه 
ــرا  ــار داشــت: اخی ــم. قاســمی اظه ــا پوســیدگی برآیی ــه ب مقابل
ــام  ــیعی در تم ــای وس ــم ج ــی ه ــای زیبای ــی و درمان ه زیبای

ــاص  ــودش اختص ــه خ ــکی ب ــکی و دندانپزش ــای پزش حیطه ه
داده کــه در ایــن حیطــه هــم دندانپزشــکی ترمیمــی نیــز 

ــده دارد. ــه  عه ــا را ب ــن درمان ه ــده ای از ای ــئولیت عم مس
وی گفــت: اعتقــاد دارم کــه رشــته تخصصــی مــا وظیفــه عمــده 
درمان هــای دندانپزشــکی مــورد نیــاز جامعــه را بــه  عهــده دارد و 
هــر حرکــت علمــی در ایــن راســتا منجــر بــه پیشــرفت و بهبــود 

وضعیــت بیمــاران خواهــد شــد .
ایــن متخصــص دندانپزشــکی ترمیمــی و زیبایــی تصریــح کــرد: 
ــش  ــردن افزای ــاال ب ــا در ب ــام دنی ــانه ها در تم ــم رس ــش مه نق
بــرای  بهداشــت دندان هــا  آگاهــی مــردم در پیشــگیری و 
ــن عارضــه را  ــوی ای ــا جل ــر اســت ت رفــع پوســیدگی بســیار مؤث
کــه منجــر بــه صدمــات جســمی و هزینــه گزافــی بــرای بیمــار 

می شــود را گرفــت.

ــکی  ــزر پزش ــره لی ــی کنگ ــر اجرای ــجاع الدین، دبی ــتا ش آریس
ایــران اظهــار داشــت: کنگــره امســال بــا شــعار لیــزر در 
ــی برگــزار می شــود کــه پیشــرفت های  ــن در حال پزشــکی نوی
اســتفاده از لیــزر در اکثــر رشــته های تخصصــی علــوم پزشــکی 
ــرد  ــته ها کارب ــی از رش ــه و در برخ ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
آن اجتناب ناپذیــر اســت. وی ادامــه داد: نقــش لیــزر روی 
ــم  ــزر در ترمی ــتفاده از لی ــای اس ــادی، روش ه ــلول های بنی س
غضــروف، لیزرهــای تشــخیصی، روش هــای جدیــد اســتفاده 
ــش  ــای دان ــواه ارتق ــی گ ــکی و... همگ ــوم پزش ــزر در عل از لی
ــزر  ــوزه لی ــن ح ــوژی ای ــاالن و تکنول ــات فع ــادل تجربی و تب

ــت. ــکی اس پزش
 عضــو هیئت مدیــره انجمــن علمی پزشــکی لیــزر ایــران، 
ــنایی  ــزوم آش ــی را ل ــن همایش های ــزاری چنی ــدف از برگ ه

هرچــه بیشــتر بــا تکنولــوژی لیــزر بــه منظــور اســتفاده بهینــه و 
بــه موقــع از آن بــرای خدمــت بــه بیمــاران کشــورمان و کشــف 
روش هــای جدیــدی بــرای درمــان بیماری هــای مختلــف 
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــرفت های تکنیک ــت: پیش ــرد و گف ــوان ک عن
مــداوم در شــاخه های پزشــکی ایجــاد می شــود موجــب 
ــات، تشــخیص و  ــر تحقیق ــی در ام گشــوده شــدن دریچه های

ــان خواهــد شــد. درم
ــه محورهــای مــورد بحــث در کنگــره امســال   وی در ادامــه ب
اشــاره کــرد و افــزود: اصــول و مفاهیــم لیــزر، فیزیــک و ایمنی 
لیــزر، روش هــای اســتفاده و کیفیــت اثــرات لیــزر، تداخــالت 
دارویی درمانــی و تشــخیصی لیــزر، لیــزر کم تــوان، لیــزر 
جراحــی، فوتودینامیک تراپــی، از جملــه محورهــای موردبحــث 

خواهــد بــود.

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی عنوان کرد:

شایع ترین بیماری عفونی در کشورهای جهان سوم
عضو هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی لیزر ایران مطرح کرد:

بررسی روش های استفاده از لیزر در درمان بیماری ها

 خداحافظی با کبد چرب با
گیاهان دارویی

ــتان  ــز و زمس ــای پایی ــا در فصل ه ــیدن دمنوش ه  نوش
ــری در پیشــگیری از  ــد اســت و نقــش مؤث بســیار مفی

ــد.  ــف دارن ــای مختل ــه بیماری ه ــال ب ابت
انــواع  و  چــرب  غذا هــای  حــد  از  بیــش  مصــرف 
فســت فود ها تأثیــر به ســزایی در ابتــالی افــراد بــه 
بیمــاری کبــد چــرب دارد. شــیوع ایــن عارضــه در 
ــا  میــان افــراد دچــار اضافــه وزن و چاقــی در مقایســه ب

اشــخاص دیگــر بیشــتر اســت. 
در ایــن بیمــاری ذرات درشــت و بــزرگ چربــی در 
ــالل  ــب اخت ــد و موج ــوب می کنن ــد رس ــلول های کب س
از  یکــی  چــرب  می شــوند. کبــد  عملکــرد کبــد  در 
کــه  اســت  مــردم  میــان  در  شــایع  بیماری هــای 
ــد. از  ــاد می کن ــراد ایج ــرای اف ــیاری را ب ــکالت بس مش
ــتگی،  ــف، خس ــه ضع ــوان ب ــه می ت ــن عارض ــم ای عالئ
احســاس ســنگینی و فشــار در ناحیــه فوقانــی و راســت 

شــکم اشــاره کــرد. در ایــن مطلــب گیاهانــی را معرفــی 
می کنیــم کــه مصــرف آن هــا در مبتالیــان بــه کبــد چــرب 

ــت. ــد اس مفی
 خواص خار مریم

ــه  ــی اســت ک ــواع گیاهــان داروی ــم یکــی از ان خــار مری
ــگیری از  ــان و پیش ــری در درم ــش مؤث ــرف آن نق مص
ــاوی  ــاه ح ــن گی ــدی دارد. ای ــای کب ــه بیماری ه ــال ب ابت
ترکیبــی بــه نــام »ســیلی مارین« اســت؛ بنابرایــن 
ــژه  ــی به وی ــذب چرب ــزان ج ــش می ــتفاده از آن کاه اس
ــه  ــترول را ب ــیرید و کلس ــد)LDL(، تری گلیس ــی ب چرب

همــراه دارد.
ــاه را  ــن گی ــران، ای ــت بســیاری از درمانگ ــن عل ــه همی ب
از جملــه مؤثرتریــن گیاهــان دارویــی بــرای درمــان کبــد 
ــاه را  ــن گی ــوش ای ــرف دمن ــند و مص ــرب می شناس چ
ــا  ــاه ب ــن گی ــد. مصــرف ای ــر می دانن ــه مؤث ــن زمین در ای
ــود  ــه بهب ــد ب مشــورت متخصــص طــب ســنتی می توان
ــد  ــرعت تولی ــد و س ــزایی کن ــک به س ــد کم ــرد کب عملک

ــد. ــش ده ــدی را افزای ــلول های کب ــاره س دوب

 طرز تهیه دمنوش خار مریم
ــه  ــم را در ۱۵۰ ســی ســی آب جــوش ب ــه خارمری ۳.۵ گــرم دان
مــدت ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه َدم و روزانــه ۳ بــار )نیــم ســاعت قبــل از 

هــر وعــده غذایــی( مصــرف کنیــد.
 خواص قاصدک

گیــاه قاصــدک ترشــح صفــرا را تحریــک و مــواد زائــد را از بــدن 
ــد. ــع می کن دف

 طرز تهیه دمنوش قاصدک
ــرم  ــار گ ــا چه ــک ت ــه ی ــر آب جــوش ب ــرای هــر ۱۵۰ میلی لیت ب
ــاه را َدم و  ــن گی ــد. ای ــاز داری ــاه قاصــدک نی ریشــه  خشــک گی

روزانــه ســه تــا چهــار مرتبــه میــل کنیــد.
 خواص چای سبز

نوشــیدن چــای ســبز یــا اســتفاده از عصــاره ایــن گیــاه دارویــی 
تأثیــر چشــمگیری در پیشــگیری از تجمــع و رســوب چربی ها در 
اطــراف کبــد دارد، همچنیــن مصــرف ایــن گیــاه بــه تســریع روند 
ــران  ــد. درمانگ ــز کمــک شــایانی می کن ــد چــرب نی ــی کب درمان
چینــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه نوشــیدن چــای ســبز بــه صــورت 

مســتمر می توانــد مانــع از ابتــال بــه ســرطان کبــد شــود.

ــه  ــورت ناعادالن ــه ص ــئوالن ب ــت: مس ــور گف کرمپ
ــز  ــد و مراک ــم كرده ان ــوژی را ك ــای راديول تعرفه ه
ــرداری در آســتانه ورشکســتگی هســتند.  تصویرب
حســین کرمپــور در آســتانه برگــزاری روز جهانــی 
رادیولــوژی اظهارداشــت: در طــب نویــن مهمتریــن 
ــاری  ــاری، تشــخیص بیم ــان بیم قســمت از درم
ــوان درمــان  ــا تشــخیص صحیــح می ت اســت و ب

بــه موقــع و مطلــوب داشــت.
در  بیمــاری  تشــخیص  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  آزمایشــگاه  قســمت  دو  در  نویــن  پزشــکی 
تصویربــرداری خالصــه شــده اســت، افــزود: پس 
ــه امــروز تحــوالت  ــا ب از کشــف اشــعه ایکــس ت
زیــادی در علــم تصویربــرداری ایجــاد شــده و هــر 

روز بــه وســعت آن افــزوده می شــود؛ بــه طــوری 
ــورت  ــک ص ــی رادیوگرافی ــط بررس ــدا فق ــه ابت ک
ســونوگرافی،  روش هــای  امــروز  و  می گرفــت 
سی تی اســکن و ام آرآی و حتــی تصویربــرداری 

ســلولی و مولکولــی انجــام می شــود.
ــه  ــران ادام ــوژی ای ــن رادیول ــس انجم ــب رئی نای
داد: در ســال های گذشــته درمــان بســیاری از 
بیماری هــا بــا روش هــای تهاجمــی در اتــاق عمــل 
ــا اســتفاده از  ــروزه ب ــی ام ــت؛ ول ــام می گرف انج
ــان  ــط متخصص ــرداری توس ــای تصویرب روش ه
رادیولــوژی بــدون نیــاز بــه بیهوشــی و یــا جراحــی 

ــرد. ــورت می گی ــان ص ــخیص و درم تش
ــه اینکــه اســاس تشــخیص  ــا اشــاره ب ــور ب کرمپ

از  اخیــر  دهــه  چنــد  طــی  بیماری هــا 
آسیب شــناختی)پاتولوژی( بــه رادیولــوژی تغییــر 
یافتــه اســت، گفــت: علــم رادیولــوژی هــر روز در 
ــوده و نقــش مهمــی در حــوزه  حــال پیشــرفت ب
ســالمت و درمــان داشــته و اقبــال بــه ایــن 
ــوان  ــت. وی عن ــوده اس ــزون ب ــز روز اف ــته نی رش
ــا  ــن رتبه ه ــا باالتری ــراد ب ــا اف ــام دنی ــرد: در تم ک
ــوژی  ــته رادیول ــی وارد رش ــای تخصص در آزمون ه
ــادق  ــه ص ــن قضی ــز ای ــا نی ــور م ــده و در کش ش
اســت و عالقه منــدان ایــن رشــته علیرغــم حجــم 
شــیفت های کار  و  مرجــع  بــاالی کتاب هــای 
ــه  ــته ورود یافت ــن رش ــه ای ــه ب ــا عالق ــی ب طوالن
و بــه مــردم خدمــت می کنند.نایــب رئیــس 

انجمــن رادیولــوژی ایــران اضافــه کــرد: در برخــی 
ــی  ــن رشــته همچــون آنژیوگراف از بخش هــای ای
و  اینترونشــن  خدمــات  محیطــی،  عــروق 
ــوژی مســتقیما  فلورســکوپی، متخصصــان رادیول
ــه  ــه ب ــتند ک ــاس هس ــس در تم ــعه ایک ــا اش ب
ــروز مشــکالتی در  ــن مســئله ســبب ب ــج ای تدری
ــت خــون و برخــی  ــل کاهــش پالک ــا از قبی آن ه
از انــواع ســرطان همچــون ســرطان تیروئیــد 
ــان  ــن موضــوع همچن ــم ای ــا علیرغ می شــود؛ ام
رتبه هــای برتــر آزمــون دســتیاری پزشــکی در 

ــاص دارد. ــوژی اختص ــته رادیول ــه رش ــور ب کش
در  تعرفه هــا  موضــوع  بــه  پایــان  در  کرمپــور 
حــوزه رادیولــوژی اشــاره کــرد و خاطرنشــان 
ــه  ــبت ب ــئوالن نس ــتا مس ــن راس ــاخت: در ای س
رادیولــوژی  همچــون  رشــته هایی  تعرفه هــای 
ناعادالنــه  به صــورت  و  کــرده  کم لطفــی 

تعرفه هــای راديولــوژی  و ســونوگرافی را كــم 
كرده انــد. جــا دارد کــه تجديد نظــر فــوری در 
ــود؛  ــام ش ــونوگرافی انج ــای س ــش تعرفه ه كاه
چــرا کــه علیرغم حساســیت رشــته رادیولــوژی در 
تشــخیص بیماری هــا، امــروز بســیاری از مراکــز 
تصویربــرداری در کشــور بــه دلیــل بدهــی بیمه هــا 
در آســتانه ورشکســتگی هســتند و توجــه بــه 
امــری  تصويربــرداري  خدمــات  تعرفه هــای 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــروری ب ض
انجمــن رادیولــوژی ایــران بــه مناســبت روز جهانی 
ــارداری را ۱۰  ــونوگرافی ب ــس س ــوژی کنفران رادیول
ــی  ــای بین الملل ــز همایش ه ــان در مرک ــا ۱۱ آب ت
رایــزن و کارگاه FNA تیروئیــد، کارگاه بیوپســی 
 MRI ، MSK Structural کارگاه  و  پســتان 
ــزار  ــل اســتقالل برگ ــان در هت Reporting را۱2 آب

می کنــد.

#طب_سنتی

سالمت6

نایب رئیس انجمن رادیولوژی خبر داد:

خطر ورشكستگی بیخ گوش مراكز راديولوژی 

تازههایپزشکی

 تولید جوهر نانویی برای چاپ 
روی پارچه و شیشه 

ــی  ــری مهندس ــجوی دکت ــدم، دانش ــی مق ــر رضوان امی
ــی  ــار داشــت: مدت پلیمــر و رنــگ و مجــری طــرح اظه
اســت کــه ایــن قابلیــت فراهــم شــده تــا بتــوان تصویــر 
ــر  ــی مدنظ ــا تزیین ــی ی ــام مصرف ــواه را روی اجس دلخ
ماننــد لبــاس، قــاب موبایــل، لیــوان، پــازل و ... چــاپ 
ــا اســتفاده از یــک چاپگــر  کــرد. ایــن چــاپ معمــوال ب
ــی  ــی خیل ــرس حرارت ــک پ ــزی جوهرافشــان و ی رومی
کوچــک بــدون نیــاز بــه دســتگاه های چــاپ پیشــرفته 

ــرد. ــام می گی ــی انج ــزرگ صنعت و ب
وی بــا بیــان اینکــه ایــن چاپگرهــا بــه راحتــی در 
دســترس هســتند و جوهرهایــی کــه بــرای ایــن منظــور 
و داخــل کارتریــج آن هــا اســتفاده می شــود جوهــر 
ــی  ــه راحت ــا ب ــن جوهره ــزود: ای ــت، اف ــدی اس تصعی
توســط چاپگــر روی ســطح کاغــذ چــاپ شــده و ســطح 
ــه و  ــرار گرفت ــر ق ــورد نظ ــی م ــه نهای ــذ روی زمین کاغ
توســط پــرس حرارتــی در مــدت زمــان چنــد ثانیــه بــه 

روی ســطح منتقــل می شــود.
ــای  ــام جوهره ــرد: تم ــان ک ــدم خاطرنش ــی مق رضوان
ــیار  ــت بس ــوده و قیم ــی ب ــور واردات ــدی در کش تصعی
باالیــی دارد؛ بــه همیــن دلیــل در ایــن طــرح بــه توانایــی 
تولیــد ایــن جوهرهــا در داخــل کشــور دســت یافتیــم تــا 
ــا کیفیــت مناســب و قیمــت کمتــر در  ایــن محصــول ب

کشــور تولیــد شــود.
ــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای ایــن پــروژه گفــت:  وی ب
ــه،  ــد داخــل و صــادرات کشــورهای منطق ــت تولی قابلی
کیفیــت رنگــی بــاال، جلوگیــری از گرفتگــی هــد چاپگــر، 
پایــداری بــاال و ســازگاری بــا محیــط زیســت از جملــه 
مزیت هــای ایــن طــرح بــرای اجــرا بــه شــمار مــی رود.

ــو  ــاوری نان ــتفاده از فن ــرد: اس ــوان ک ــق عن ــن محق ای
ــا  ــه تولیــد جوهــر ب در ســاخت ایــن محصــول منجــر ب
توزیــع انــدازه ذرات کــم و میانگیــن انــدازه ذرات در 
مقیــاس نانومتــری می شــود. فنــاوری نانــو باعــث 
پایــداری ایــن جوهرهــا شــده کــه منجــر بــه طــول عمــر 

ــد. ــد ش ــا خواه ــدت آن ه ــداری طوالنی م ــاال و پای ب
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای ایــن جوهرهــای تصعیــدی 
خاطرنشــان کــرد: جوهرهــای تصعیــدی در صنعــت 
چــاپ بــرای چــاپ انتقالــی توســط یــک ســطح واســط 
ــورد  ــی م ــرس حرارت ــی توســط پ ــر نهای ــال تصوی و اعم
اســتفاده قــرار می گیرنــد. کاربــرد عمــده ایــن جوهرهــا 
در چــاپ تصاویــر دلخــواه روی انــواع ســطوح پوشــاک، 

ســرامیک، شیشــه، پلیمــر، چــوب و کاغــذ اســت.
ــه روز در  ــول روز ب ــن محص ــتفاده از ای ــزود: اس وی اف
آن  زمینه هــای کاربــردی  و  بــوده  حــال گســترش 
ــری و  ــی، هن ــی، فرهنگ ــی، تبلیغات ــوازم تزئین ــم از ل اع
... وابســته اســت. ایــن محصــول در داخــل کشــور 
رقیبــی نــدارد و محصــوالت مشــابه عمدتــا از کشــورهای 
چیــن و کــره وارد می شــوند کــه قیمــت تمام شــده 
ــل  ــن دلی ــه همی ــاد اســت. ب ــرای مشــتری زی ــا ب آن ه
درصــدد برآمدیــم بــا فنــاوری نانــو جوهرهــای تصعیدی 
ــت  ــه دس ــر ب ــت باالت ــا کیفی ــر و ب ــت کمت ــا قیم را ب

برســانیم. مصرف کننــده 

تغذیه

چند گزینه غذایی در دوری از 
سکته مغزی 

البتــه گرچــه هنــوز در مــورد تأثیــر خــاص رژیــم غذایی 
در شــیوع ســکته، شــواهد محکمی در دســت نیســت، 
ولــی بســیاری از پزشــکان معتقدنــد کــه رژیــم درمانی 
ســبب کاهــش فشــار خــون و در نتیجــه کاهــش خطر 

بــروز ســکته مغــزی می  شــود.
مغــزی  رگ  هــای  آزاد  رادیکال هــای  حضــور  در 
ســریع  تر دچــار ضایعــه می  شــوند؛ بنابرایــن افزایــش 
ــارزه  ــه مب ــی اکســیدانی، ب ــواد مغــذی آنت مصــرف م

علیــه خطــر رادیکال  هــای آزاد کمــک می  کنــد:
شــکالت: مصــرف شــکالت بــا کاهــش خطــر ابتــال به 
بیماری هــای قلبــی و ســکته مغــزی ارتبــاط مســتقیم 
دارد. مصــرف روزانــه ۱۶ گــرم شــکالت توصیــه شــده 
اســت. شــکالت منجــر بــه کاهــش فشــار خــون و در 
ــی  ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــر ابت ــش خط ــه کاه نتیج

عروقــی و ســکته مغــزی می شــود. 
مرکبــات: خبــر خــوب ایــن اســت کــه مصــرف 
مرکباتــی ماننــد پرتقــال و گریــپ فــروت شــانس ابتال 
ــزان  ــه می ــان ب ــزی را بخصــوص در زن ــه ســکته مغ ب
چشــمگیری کاهــش می دهــد. در زنانــی کــه بــه 
میــزان زیــاد ایــن میوه هــا را مصــرف می کننــد، 
ــه در  ــکمیک ک ــزی ایس ــکته مغ ــه س ــال ب ــر ابت خط
ــود،  ــدود می ش ــز مس ــه مغ ــون ب ــان خ ــر آن جری اث
ــود  ــای موج ــد. فالونوئیده ــش می یاب ــد کاه ۱۹ درص
ــه ایــن عارضــه  ــا کاهــش خطــر ابتــال ب ــات ب در مرکب

ــتند.  ــط هس مرتب
دانه هــای کامــل: فیبــر موجــود در ایــن دانه هــا 
ــزی  ــکته مغ ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط ــه کاه ــر ب منج
ــکی  ــکده پزش ــان دانش ــده محقق ــه عقی ــود. ب می ش
دانشــگاه هــاروارد، مصــرف روزانــه ۷ گــرم فیبــر، 
ســکته مغــزی را از شــما دور می کنــد. دانه هــای 
کامــل از جملــه برنــج قهــوه ای، گنــدم کامــل و کینــوا 

ــتند. ــر هس ــار از فیب سرش
ــی  ــه غذای ــن گزین ــه ای بــادام زمینــی: مصــرف روزان
ــه  ــا از جمل ــیاری از بیماری ه ــر بس ــش خط ــا کاه ب
ســکته مغــزی همــراه اســت. فیبــر موجــود در بــادام 
ــه  ــترول و در نتیج ــش کلس ــه کاه ــر ب ــی منج زمین
ــکته  ــی و س ــی عروق ــای قلب ــن بیماری ه ــرخ پایی ن
ــی،  ــادام زمین می شــود. مصــرف هفتگــی ۵ اونــس ب
ــد  ــه ســکته مغــزی مفی ــال ب ــرای کاهــش خطــر ابت ب

اســت.
ســیب زمینــی شــیرین: سرشــار از پتاســیم اســت؛ 
مــاده معدنــی کــه ســکته مغــزی را از شــما دور 
می کنــد. مصــرف پتاســیم بــه میــزان کافــی در زنــان 
ــادی دارد.  ــت زی ــال اهمی ــا ۷۹ س ــنین ۵۰ ت ــن س بی
ــک  ــدن کم ــدیم در ب ــادل س ــاد تع ــه ایج ــیم ب پتاس

ــد.  ــی کن ــرل م ــرده و فشــار خــون را کنت ک
ــر  ــش خط ــی در کاه ــل مهم ــرف آن عام ســیر: مص
ابتــال بــه ســکته مغــزی و حملــه قلبــی اســت. 
ــث کاهــش کلســترول و رســوبات  مصــرف ســیر باع
چربــی شــده و احتمــال لختــه شــدن خــون را کاهــش 

می دهــد.

زیبایی

راهکارهای خانگی برای داشتن 
ناخن های محکم 

ــد،  ــه دارن ــا گل ــکنندگی ناخن ه ــا از ش ــر خانم ه اکث
ســیر، آبلیمــو و بــالل از جملــه مــوادی هســتند کــه 

ــد.  ــش دارن ــا نق ــازی ناخن ه در مقاوم س
ناخــن از جملــه اعضــای مهــم بــدن اســت کــه بایــد 
بــا دقــت بســیار زیــادی از آن مراقبــت کــرد؛ البتــه 
ناخن هــای  بــودن  شــکننده  از  خانم هــا  اغلــب 
خــود ناراضــی هســتند، بــرای داشــتن ناخن هایــی 
ــام  ــر را انج ــتور العمل های زی ــالم دس ــاوم و س مق

ــد. دهی
 روغن عامل سالمتی ناخن ها

روغــن از جملــه مــواد خوراکــی اســت کــه بــه ســالم 
ــرای  ــد. ب ــک می کن ــا کم ــت ناخن ه ــدن و تقوی مان
داشــتن ناخن هــای ســالم نصــف فنجــان روغــن را 
درون مایکرویــو قــرار دهیــد و پــس از گذشــت یــک 
و نیــم دقیقــه آن را خــارج کنیــد و اجــازه دهیــد تــا 
روغــن کمــی خنــک شــود. ســپس ناخن هایتــان را 
در روغــن فــرو کنیــد تــا بــه مــدت ۱۵ تــا ۳۰ دقیقــه 

خیــس بخورنــد.
پــس از آن دســتانتان را از روغــن خــارج کنیــد و بــا 
اســتفاده از انگشــت ها روغــن را بــه خوبــی بــر روی 
ــک  ــرکات کوچ ــا ح ــش، ب ــت اطراف ــن و پوس ناخ
دایــره وار ماســاژ دهیــد و بعــد از آن روغــن مــازاد را 
از دســتانتان بشــویید. ایــن کار را هــر هفتــه تکــرار 
کنیــد؛ زیــرا بــه ناخن هایتــان کمــک می کنــد تــا از 

طریــق جــذب ســریع بــه خوبــی مرطــوب شــوند.
همچنیــن می توانیــد پیــش از اینکــه بــه رختخــواب 
آب  از  مخلوطــی  در  را  ناخن هایتــان  برویــد، 
ــرار  ــه ق ــه س ــک ب ــب ی ــا تناس ــن ب ــو و روغ لیم
ــد، ســپس  ــر کنی ــه صب ــج دقیق ــدت پن ــد و م دهی
ــام  ــه تم ــد ک ــازه دهی ــید و اج ــی بپوش دست کش
ــی  ــان باق ــر روی ناخن هایت ــن ب ــب روغ ــول ش ط
بمانــد. در صــورت نیــاز صبــح دســتانتان را بشــویید. 
از روغن هــای زیتــون، نارگیــل، آواکادو و هســته 

ــد. ــتفاده کنی ــن کار اس ــرای ای ــور ب انگ
 ناخن های محکم با سیر و آب پرتقال

ــا  ــد ب ــاوم می توانی ــی مق ــتن ناخن های ــرای داش ب
ــی  اســتفاده از مــواد خانگــی و در دســترس محلول
ــه  ــرای خــود ب ــد و ناخن هــای ســالم را ب ــه کنی تهی
ــده را  ــه ش ــیر ل ــال و س ــد. آب پرتق ــان بیاوری ارمغ
ــه  ــان را ب ــد و ناخن هایت ــوط کنی ــر مخل ــا یکدیگ ب
مــدت ۱۰ دقیقــه درون ظــرف حــاوی ایــن مخلــوط 
ــدت ۱۵  ــه م ــن را ب ــس از آن ناخ ــد و پ ــرار دهی ق
ــد و  ــرار دهی ــون ق ــن زیت ــرف روغ ــه درون ظ دقیق
ــول  ــن محل ــتفاده ای ــت ١٠ روز از اس ــس از گذش پ

نتایــج باور نکردنــی اش را ببینیــد.
ــک  ــوری نم ــق چایخ ــد 2 قاش ــن می توانی همچنی
ــز  ــن مغ ــک قاشــق چایخــوری روغ ــا ی ــراه ب را هم
گنــدم، 2 قاشــق چایخــوری روغــن کرچــک مخلــوط 
کنیــد و مــواد را داخــل بطــری بریزیــد و بــه خوبــی 
هــم بزنیــد و بــا اســتفاده از پنبــه مقــداری از آن را 

ــد.  ــود بمالی ــای خ ــر روی ناخن ه ب
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ــى  ــِش َعل ــرِ َكالنَّق َغ ــِى الصِّ ــُم ف َعلُّ ــى )ع(: »َالتَّ ــاَل عل ق
اْلَحَجــِر؛ یادگیــرى در دوران خردســالى همچــون نقــش بر 

ــد.« ــدار خواهــد مان روى ســنگ پای
ــودک  ــد ک ــن بای ــت، والدی ــه اس ــوزش همه جانب ــن آم ای
را بــا خــوردن غــذا، طــرز پوشــیدن لبــاس، رعایــت 
بهداشــت فــردى و اجتماعــى، احتــرام كــردن بــه دیگــران، 
شــیوه هاى ارتبــاط بــا دوســتان همســال، شــیوه هاى 
مطالعــه و آنچــه را كــه نیــاز امــروز و فــرداى آن هــا اســت 
آشــنا کننــد و بــه او آمــوزش دهند. آنچــه فرزنــد در كودكى 
مى آمــوزد چــراغ راه او در بزرگســالى اســت، فرزنــد در 
ــه  ــه از آنچ ــت ك ــى اس ــان دوربین ــالى به س دوران خردس
ــد،  ــاق مى افت ــد و مى شــنود و آنچــه اطــراف او اتف مى بین
ــد و ایــن  ــردارى مى كن ــا تیزبینــى كامــل و دقیــق فیلمب ب
فیلــم را در دوران بزرگ ســالى بــه نمایــش مى گــذارد.

ــه فرزندشــان آنچــه را  ــن اســت كــه ب ــن ای وظیفــه والدی
نیازمنــد اســت آمــوزش دهنــد و بــه فرزنــد بیاموزنــد تــا 
توانایى هــا و اســتعدادهاى خــود را در انجــام امــور مربــوط 
ــم  ــود طع ــا خ ــذارد ت ــش بگ ــک آزمای ــه مح ــود ب ــه خ ب
شكســت و پیــروزى را بچشــد؛ لكــن بــراى بیــرون آمــدن 
ــراى آمــوزش  ــه او آمــوزش بدهنــد. ب از مشــكالت بایــد ب
فرزنــد عــالوه بــر آموزش هــاى مســتقیم بایــد از روش هــا 
ــتا  ــن راس ــود. در ای ــتفاده ش ــتقیم اس ــاى غیرمس و ابزاره
بایــد بــراى كــودک كتاب هــاى خــوب و مفیــد تهیــه کــرده 
و برایــش خوانــده شــود و یــا اینكــه در دســترس او قــرار 
ــد  ــه رش ــد و ب ــه كن ــودش آن را مطالع ــا خ ــود ت داده ش

دســت یابــد.
به یک حدیث شریف در این رابطه توجه فرمایید: 

ْم  َغــرِ َلــْم َیَتَقــدَّ ــْم فــِى الصِّ قــاَل علــى )ع(: »َمــْن َلــْم َیَتعلَّ
ــم و  ــب عل ــه كس ــى ب ــه در كودك ــی ك ــَر؛ كس ــِى الِكَب ف
دانــش نپــردازد در بزرگ ســالى تقــدم اجتماعــى نخواهــد 
داشــت.« پــس والدیــن بایــد بــراى اینكــه فرزندشــان در 
ــد و در  ــته باش ــى داش ــدم اجتماع ــالى تق دوران بزرگ س
جامعــه از جایــگاه بــاال و واالیــى بــراى خدمــت كــردن بــه 
دیگــران برخــوردار شــود، فرزنــدان خــود را در كســب علــم 

و دانــش كمــک و یــارى کننــد.
بــراى آمــوزش و هدایــت فرزنــد بــه حــق و خیــر و صــالح 
بهتریــن دوران، دوره جوانــى اســت؛ زیــرا در ایــن دوره بــه 
رشــد عقلــى رســیده و توانایــى تمیــز و جــدا ســاختن حــق 
و باطــل را دارد و بــا اســتدالل مى تــوان صــالح و مصلحــت 
و خیــر و حــق را بــه او فهمانــد و آمــوزش داد. ایــن بهترین 
و آخریــن فرصــت بــراى پــدران و مــادران در امــر آمــوزش 
و تربیــت فرزنــد اســت و پــس از ایــن مرحلــه كار آموزش، 
آموختــن، تعلیــم دادن و تربیــت كــردن بــه شــدت مشــكل 

ــد بود. خواه

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

ســوء هاضمه یــک درد گوارشــی بــدون زخــم 
ــا عالئمــی چــون احســاس درد و  اســت و ب
ــوزش  ــوردن، س ــگام خ ــیری زودرس هن س
ــاد در شــکم،  ــخ، احســاس گاز زی شــکم، نف
تهــوع، اســتفراغ خونــی و تــرش کــردن غــذا 

ــراه اســت.   هم
ــد کــه ســوء هاضمه مشــکلی شــایع  هــر چن
اســت؛ ولــی ممکــن اســت از فــردی بــه فــرد 

دیگــر فــرق کنــد. 
عالئــم ســوء هاضمه ممکــن اســت هــر روز و 
یــا فقــط گاهــی اوقــات بــروز کنــد؛ امــا  بــا 
رعایــت دســتورات طــب ســنتی ســوء هاضمه 

ــرد. ــرل ک ــوان کنت را می ت
دکتــر محمــد انصــاری پــور متخصــص طــب 
ــا خبرنــگار مــا گفــت:  ســنتی در گفت وگــو ب

ســوء هاضمه مجموعــه ای از شــکایت های 
دســتگاه گــوارش اســت. 

انصــاری پــور ادامــه داد: از دیــدگاه طــب 
اســت،  ُام االمــراض  ســوء هاضمه  ســنتی 
ــل  ــری مث ــای دیگ ــث بیماری ه ــی باع یعن
ــای  ــت، بیماری ه ــرگیجه، یبوس ــردرد، س س
مفصلــی، بیماری هــای پوســتی و حتــی 

می شــود. نازایــی 
متخصــص طــب ســنتی افــزود: ســوءهاضمه 
ممکــن اســت بــه دلیــل نجویــدن کامــل 
غــذا، مصــرف بیــش از حــد ادویــه و غذاهــای 
ــد،  ــاق افت ــیدن اتف ــیگار کش ــرب و س ــر چ پ
عالئــم  از  یکــی  مــداوم،  اســتفراغ های 

اســت. ســوء هاضمه  هشــداردهنده 
ــن  ــا در ای ــرف داروه ــه مص ــاره ب ــا اش وی ب
ــوء هاضمه  ــه س ــال ب ــراد مبت ــت: اف ــراد گف اف
ضدالتهابــی  داروهــای  مصــرف  از  بایــد 

ایبوبروفــن  و  آســپرین  غیراســتروئیدی، 
ــت  ــن اس ــه ممک ــرا ک ــد؛ چ ــودداری کنن خ
ایــن افــراد زخــم معــده داشــته و بــا مصــرف 

ایــن داروهــا دچــار خونریــزی شــوند.
تصریــح  طــب ســنتی  متخصــص  ایــن 
ــاران  ــن بیم ــرای ای ــان ب ــن درم ــرد: بهتری ک
ــان دهیــم  ــه آن هــا اطمین ایــن اســت کــه ب
ــد  ــا بای ــد؛ ام ــی ندارن ــاری خطرناک ــه بیم ک
از عالئــم هشــداردهنده  اطالعــات کافــی 
ــه صــورت  ــن بیمــاری داشــته باشــند و ب ای
صحبــت  خــود  پزشــک  بــا   مســتقیم 

کنند.
ــرای ایــن  ــه اینکــه گاهــی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــی درخواس ــاوره روانشناس ــاران مش بیم
می شــود، افــزود: برخــی افــراد ممکــن 
اســت بــه دلیــل اســترس شــدید و یــا 
افســردگی و هیجانــات روحــی و روانــی 

دچــار ســوء هاضمه شــده باشــند.
دکتــر انصــاری پــور دربــاره رژیم هــای درمانــی 
ایــن افــراد گفــت: افــراد مبتــال به ســوء هاضمه 
ــی  ــود تغییرات ــی خ ــادات غذای ــتی در ع بایس
ایجــاد کننــد و از مصــرف غذاهــای چــرب کــه 
تخلیــه معــده را ســخت تر می کنــد خــودداری 

کننــد، غذاهــای بــا حجــم کــم در وعده هــای 
بــاال مصــرف کننــد و از خــوردن غذاهایــی کــه 
بدتــر می کنــد  را  احســاس ســوء هاضمه 
پرهیــز کننــد کــه البتــه حساســیت افــراد بــه 
ــه  ــم ک ــد بدانی ــا بای ــد؛ ام ــرق می کن ــذا ف غ
تمــام گروه هــای غذایــی را نبایــد یک دفعــه 
قطــع کننــد و در ایــن مــورد بــا پزشــک خــود 

مشــورت کننــد.

ــن کــه ۳۰ درصــد مــردم از  ــان ای ــا بی وی ب
می برنــد؛  رنــج  کشــور  در  ســوء هاضمه 
خاطرنشــان کــرد: می تــوان گفــت ایــن 

ــاری  ــایع ترین بیم ــوان ش ــه عن ــکل ب مش
گوارشــی در کشــور بــه شــمار مــی رود، 
همچنیــن بیشــترین علــت مراجعــه بیماران 
ــت. ــوارش اس ــص گ ــکان متخص ــه پزش ب

رژیــم  تغذیــه،  متخصصــان  بــه گفتــه 
ــی  ــواد غذای ــی مناســب و مصــرف م غذای
ناســالم مشــکالت گوارشــی را افزایــش 
می دهــد بــه طــوری کــه تنــد خــوردن غــذا، 
ــان نامناســب، اســتفاده  ــذا در زم ســرو غ
ــابه  ــس و نوش ــواع س ــت فودها و ان از فس
می توانــد ســبب بیماری هــای گوارشــی در 
افــراد شــود. همچنیــن اســتعمال ســیگار 
رفلکــس،  ســوء هاضمه،  علــل  دیگــر  از 
مشــکالت کبــدی و دیگــر بیماری هــای 

ــت. ــی اس گوارش
ماشــینی،  زندگــی  پــور  انصــاری  دکتــر 
غذایــی  برنامــه  نداشــتن  و  کم تحرکــی 
ــای  ــده بیماری ه ــت عم مناســب را ســه عل
گوارشــی دانســت و تصریــح کــرد: ســندروم 
بیماری هــای  از دیگــر  روده تحریک پذیــر 
شــایع گوارشــی بــوده کــه بــا اختــالل دفــع، 
اســهال، یبوســت، دفــع گاز زیــاد روده و 

دل درد همــراه اســت.

مدیــر نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرف  ــال مص ــه دنب ــمومیت ب ــر مس ــه خط ــبت ب ــهرکرد نس ش
بیــش از انــدازه ویتامین هــای محلــول در چربــی هشــدار داد.

دکتــر حمیــده رضــوی مطالبــی را دربــاره انــواع مختلــف 
ــا  ــه ب ــاز در مواجه ــی مــورد نی مســمومیت ها و اقدامــات درمان
آن هــا تشــریح کــرد و گفــت: اولیــن اقــدام در زمــان مواجهــه 
بــا هــر مســمومیت، در صــورت نداشــتن اطالعــات کافــی بــرای 
نجــات فــرد مســموم، تمــاس بــا تلفن هــای ۱۴۹۰-۱۹۰ و ۱۱۵ 
ــوع  ــی را شــایع ترین ن اســت. رضــوی، مســمومیت های داروی
ــه  ــن اینک ــت ضم ــا خواس ــت و از خانواده ه ــمومیت دانس مس
ــوه و  ــوص نح ــد، در خص ــرانه دارو بپرهیزن ــرف خودس از مص
ــتری  ــت بیش ــودکان دق ــا در ک ــرف دارو خصوص ــزان مص می
ــر از  ــتر و کمت ــای بیش ــند و از دادن دارو در دوزه ــته باش داش

ــد. ــاب کنن ــج اجتن ــر توصیه شــده توســط پزشــک معال مقادی
ــی در قســمت دیگــری از صحبت هــای  ــن کارشــناس داروی ای
مکمل هــا  و  ویتامین هــا  مصــرف  خصــوص  در  خــود 
ــش از حــد  ــرد: از مصــرف بی ــه ک ــی مطــرح و توصی توضیحات
ویتامین هــای محلــول در چربــی خصوصــا ویتامیــن D اکیــدا 

ــود. ــودداری ش خ
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو، وی تصریــح 
ــه  ــرد ب ــاز ف ــزان نی ــد می ــون می توان ــش خ ــط آزمای ــرد: فق ک
انــواع ویتامین هــا و مکمل هــا را تعییــن کنــد و مصــرف 
بیــش از حــد اینگونــه ویتامین هــا منجــر بــه مســمومیت فــرد 
ــون  ــی را پیرام ــه نکات ــوی در ادام ــود. رض ــده می ش مصرف کنن
مصــرف داروهــای ضدبــارداری متذکــر شــد و گفــت: در مصــرف 

ایــن داروهــا نیــز احتیــاط الزم صــورت گیــرد.

دبیــر اجرایــی کنگــره بین المللــی کاســپین)CSI( گفــت: 
ــه  ــال ب ــد مبت ــا ۱ درص ــد، ۰.8 ت ــر ۱۰۰ تول ــا از ه ــام دنی در تم
بیماری هــای مــادرزادی قلبــی هســتند و ایــن آمــار در کشــور 

ــک درصــد اســت. ــم ی ــا ه م
قلبــی  بیماری هــای  تمــام  کــرد:  اظهــار  علیــزاده  بهــزاد 
مــادرزادی بــه یــک شــدت نیســتند. برخــی بیماری هــا تأثیــر 
ــر  ــای عم ــا انته ــی ت ــد و حت ــرد ندارن ــالمت ف ــر س ــادی ب زی
ممکــن اســت شناســایی نشــوند؛ امــا برخــی از بیماری هــای 
ــکال  ــاد اش ــدن ایج ــا آم ــه دنی ــه ب ــب  در لحظ ــادرزادی قل م
ــوزاد بیشــتر از یــک مــاه  ــد کــه اگــر درمــان نشــوند، ن می کنن
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــد ب ــده نخواه زن
قبــل از تولــد یــک نــوزاد می توانیــم بفهمیــم دچــار چــه 
بیماری هــای مــادرزادی قلبــی اســت، ادامــه داد: تــا ۱۵ ســال 

گذشــته تعــداد زیــادی از نوزادانــی کــه بــا بیماری هــای قلبــی 
ــه یک ســالگی نمی رســیدند؛  ــد ب ــا می آمدن ــه دنی مــادرزادی ب
امــا در حــال حاضــر درگیــری مــا بــا پــدر و مادرهایــی اســت 
ــد و  ــا آمده ان ــه دنی ــادرزادی ب ــی م ــاری قلب ــا بیم ــه خــود ب ک
ــر  ــا درگی ــد. م ــا بیاورن ــه دنی ــدی ب ــد فرزن ــون می خواهن اکن

ــتیم.  ــی هس ــادرزادی قلب ــای م ــل دوم بیماری ه نس
وی گفــت: در حــال حاضــر بســیاری از افــراد کــه بیماری هــای 
مــادرزادی قلبــی و عروقــی دارنــد می تواننــد درمــان شــوند و 
بــه صــورت نرمــال زندگــی کننــد. علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه 
در حــال حاضــر در کشــور موضــوع پیونــد قلــب مطــرح اســت، 
خاطرنشــان کــرد: در دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بالــغ بــر 
۳۵ پیونــد قلــب انجــام شــده کــه تعــدادی از آن هــا کودکانــی 

بودنــد کــه بــرای اولیــن بــار پیونــد قلــب شــده اند.

،،
 ســوءهاضمه بــه احســاس ناراحتــی و 
درد در قســمت فوقانی شــکم اطالق 
می شــود کــه در بیشــتر مــوارد هیــچ 

علتــی بــرای آن پیــدا نمی شــود.

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

مسمومیت در پی مصرف زیاد ویتامین های محلول در چربی
دبیر اجرایی کنگره بین المللی کاسپین )CSI( خبر داد:

شیوع یک درصدی بیماری های مادرزادی قلبی در ایران 

یک متخصص طب سنتی مطرح کرد:

سوءهاضمه، شایع ترین بیماری 
گوارشی در کشور
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جــوان  شــهادت  ســال روز  آبان مــاه  هشــتم  امــروز 
ــت و  ــهادت رف ــتقبال ش ــه اس ــه ب ــت ک ــاله ای اس 13 س
بــا شــهادت خــود دشــمن را هراســان کــرد. ایــن روز بــه 
ــذاری  ــوزی نامگ ــوان روز نوجــوان و بســیج دانش آم عن
ــه امــروز  ــاد و خاطــره آن نوجــوان را  ک شــده اســت. ی

ــم.  ــی می داری ــراوان دارد گرام ــروان ف ره
ســید شــهیدان اهــل قلــم، حــاج مرتضــی آوینــی، 
در قســمتی از برنامــه پنجــم روایــت فتــح بــا نــام 
»شــهری در آســمان« شــهادت محمدحســین فهمیــده 
را این گونــه ترســیم می کنــد: »خرمشــهر، از همــان 
ــهر  ــهر، خونین ش ــود. خرمش ــده ب ــهر ش ــاز خونین ش آغ
ــاق  ــن آف ــر ای ــز از منظ ــت را ج ــا طلع ــود. آی ــده ب ش
ــا  ــد و ب ــت جنگیدن ــان در غرب ــت؟ آن ــوان نگریس می ت
ــر  ــان زی ــیدند و پیکرهایش ــهادت رس ــه ش ــت ب مظلومی
تانک هــای شــیطان تکه تکــه شــد و بــه آب و بــاد و 
خــاک و آتــش پیوســت. امــا... راز خــون آشــکار شــد. 
ــد. گــردش خــون در  راز خــون را جــز شــهدا در نمی یابن
رگ هــای زندگــی شــیرین اســت. امــا ریختــن آن در پای 
محبــوب، شــیرین تر... شایســتگان آناننــد کــه قلبشــان 
ــا آن جــا انباشــته اســت کــه تــرس از مــرگ  را عشــق ت
ــد.  ــتگان جاودانانن ــدارد. شایس ــدن ن ــرای مان ــی ب جای
حکمرانــان جزایــر سرســبز اقیانــوس بی انتهــای نــور، کــه 
ــنی  ــمان دوم را روش ــان آس ــه کهکش ــوی از آن هم پرت

ــت.«  ــیده اس بخش
امــام خمینــی قــدس ســره در پیامــی کــه بــه مناســبت 
دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی صــادر 
او  پیرامــون  را  خــود  معــروف  جمــات  می کننــد، 
سیزده ســاله ای  طفــل  آن  مــا  »رهبــر  می فرماینــد: 
اســت کــه بــا قلــب کوچــک خــود کــه ارزشــش از صدهــا 
زبــان و قلــم بزرگ تــر اســت، بــا نارنجــک، خــود را زیــر 
تانــک دشــمن انداخــت و آن را منهــدم نمــود و خــود نیز 

ــید.«  ــهادت نوش ــربت ش ش
ایــن کام و جمــات نغــز امــام قــدس ســره آن جــوان 
13 ســاله را الگــو و سرمشــق کــرد و صدهــا بلکــه هزارهــا 
نفــر را در راه خــدا بــه حرکــت در آورد و کســی نمی دانــد 
ــده«  ــهید »فهمی ــرد. آری، ش ــد ک ــرده و خواه ــا ک چه ه
یکــی از هــزاران نونهــال فهمیــده و دانش آمــوز بســیجی 
ــر  ــش ب ــاک خوی ــون پ ــار خ ــا نث ــه ب ــت ک ــور ماس کش
ــامی و  ــاب اس ــهدای انق ــون ش ــرخی خ ــراوت و س ط
ــی  ــزود. وی دوران کودکــی و نوجوان ــی اف ــگ تحمیل جن
ــواره آبســتن  ــه هم ــرد ک ــی ســپری ک ــه صورت خــود را ب
حادثــه ای بــود. حوادثــی کــه در شــکل گیری شــخصیت 
ــم و  ــی از فه ــا ســرمایه عظیم ــد. او ب ــع ش ــر واق او مؤث
درک و درایــت انقابــی و اســامی خویــش و بــه دنبــال 
ــی شــد و  ــگ تحمیل ــاب، وارد جن ــوادث انق ــان ح طوف
بــا وجــود کمــی ســن، خــود را بــه خونین شــهر قهرمــان 
ــود  ــام خ ــجاعانه، ن ــه و ش ــی آگاهان ــا اقدام ــاند و ب رس
ــرد.  ــت ک ــخ ثب ــده تاری ــواره زن ــهیدان هم ــر ش را در دفت
ــا  ــیجی، ب ــده بس ــوز رزمن ــن دانش آم ــه ای ــا ک از آن ج
ایمــان و بینــش عمیــق و اســتوار در جنــگ بــا دشــمن 
ــجاعت،  ــهادت، درس ش ــه ش ــل ب ــا نی ــدم و ب پیش ق
ــت  ــیجیان و ام ــه بس ــه هم ــت را ب ــداکاری و مقاوم ف
ــوان  را  ــن نوج ــان ای ــام بزرگوارم حــزب هللا آموخــت، ام
ــاد او منشــأ  ــام و ی ــه ن ــد، چــرا ک ــر قلمــداد فرمودن رهب
ــیوه  ــم در ش ــی عظی ــد و تحول ــترگ ش ــه های س حماس
دفــاع مقــدس و نبــرد رزمنــدگان اســام بــا کفــر فراهــم 
از  کــرد و راه پیــروزی و ســرافرازی را یکــی پــس 

ــوار ســاخت.  ــری، هم دیگ
ــته و  ــوی شایس ــق، الگ ــه ح ــده، ب ــهید فهمی ــروز ش ام
ــرای  ــهادت ب ــاد و ش ــار و جه ــته ای از ایث ــر برجس تصوی
ــه  ــت، ب ــور ماس ــان کش ــیجی و جوان ــوزان بس دانش آم
دیگــر  و  فهمیــده  حماسه ســازی های  گونــه ای کــه 
ــادآور دوران  ــد ی ــامی، می توان ــن اس ــای میه فهمیده ه
ــکوه  ــای واالی آن دوران باش ــدس و ارزش ه ــاع مق دف

باشــد. 
ــدر  ــهید گرانق ــاره آن ش ــز درب ــاب نی ــم انق ــر معظ رهب
ــهادت  ــه ش ــاد و حادث ــتن ی ــده نگهداش ــد: »زن فرمودن
ــای  ــده از اصالت ه ــهید فهمی ــیجی، ش ــوز بس دانش آم
دفــاع مقــدس اســت.« مقــام معظــم رهبــری در دیــدار 
ــجاعت او  ــداکاری و ش ــا ف ــه ب ــواده او در رابط ــا خان ب
فرمودنــد: بــروز چنیــن حوادثــی کــه از تربیــت صحیــح 
ــًا در محیط هــای  و اصالت هــای خانوادگــی اســت، صرف

اســامی جلوه گــری و نورافشــانی می کنــد.« 

اربعین
نشست تأمین امنیت زوار اربعین 

در عراق
مســئوالن ۷ اســتان عــراق بــا حضــور در نشســت امنیتــی 
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــای الزم ب ــن آمادگی ه ــا، آخری کرب

زائــران حســینی را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.
ــع  ــت و رف ــا هــدف بررســی اجــرای امنی ــن نشســت ب ای
محدودیت هــا و موانــع زیــارت اربعیــن و بــا حضــور 
اســتانداران و رؤســای شــوراهای اســتانی و مســئوالن 
ــای  ــن برنامه ریزی ه ــد و آخری ــزار ش ــراق برگ ــی ع امنیت
الزم بــرای برگــزاری ایــن زیــارت میلیونــی مــورد بحــث و 

تبادل نظــر قــرار گرفــت.
ــا در  ــتانداری کرب ــورای اس ــس ش ــی، رئی ــف خطاب نصی
این بــاره گفــت: شــهر کربــا بــا تمــام تــوان خــود و تــاش 
ــران  ــاده اســتقبال از زائ ــی آم ــی و خدمات نیروهــای امنیت

اربعیــن اســت.
در ایــن نشســت، نمایندگانــی از اســتان های بابــل، نجــف، 

دیوانیــه، کربــا، بغــداد و مثنــی حضــور داشــتند.
 افزایش ناوگان حمل و نقل زائران

از ســوی دیگــر، ســالم موســی، ســخنگوی وزارت حمــل 
ــران  ــال زائ ــاوگان انتق ــداد ن ــش تع ــراق از  افزای ــل ع و نق

ــر داد. ــته خب ــال های گذش ــه س ــبت ب ــن نس اربعی
ــن  ــد ای ــای جدی ــوص فعالیت ه ــی در خص ــالم موس س
وزارت خانــه بــه منظــور تســهیل عبــور و مــرور زائــران 
ــکیل  ــا تش ــراق ب ــل ع ــل و نق ــت: وزارت حم ــن گف اربعی
کمیتــه مرکــزی تــدارکات، ۶۵۰ اتوبــوس یــک طبقــه و دو 

ــت. ــرده اس ــه ک ــه تهی طبق
وی افــزود: همچنیــن، 33 هــزار خــودروی مســافری ون و 
مینی بــوس و ۴۵۰ کامیــون در سراســر اســتان های عــراق 
بــرای انتقــال زائــران تــدارک دیــده شــده و نیــز ۲۲ قطــار 
نیــز در ایســتگاه های بــزرگ اســتان های جنوبــی و بغــداد 

تــا کربــا آمــاده خدمت رســانی بــه زائــران اســت.

گردشگری

بازار تاریخی اردبیل؛ برگرفته از 
ظرافت های هنر اسالمی

بــازار تاریخــی اردبیــل برگرفتــه از ظرافت هــای هنــر ایرانــی 
ــل  ــتانی اردبی ــن و باس ــخ که ــر تاری ــامی و روایتگ و اس

اســت.
مجموعــه تاریخــی بــازار سرپوشــیده اردبیــل در حدفاصــل 
ــی و آیــت هللا  خیابان هــای امــام خمینــی، آیــت هللا طالقان
کاشــانی واقــع شــده کــه آمیختــه ای از معمــاری ســنتی و 
اصیــل اســت و از ظرافت هــای هنــری ایرانــی و اســامی 
ــر  ــلجوقیان و روایتگ ــادگاری دوره س ــده و ی ــه ش برگرفت

تاریــخ کهــن و باســتانی اردبیــل اســت.
ــازار  ــا ب ــازار و ی ــه راســته ب ــروف ب ــازار تاریخــی مع ــن ب ای
ــه ای متشــکل از تیمچــه،  ــه مجموع ــه« اســت ک »قیصری
ســرا، حمــام و مســجد اســت کــه بنــای فعلــی آن از جملــه 
ــان اولیــه  ــر بنی ــه و ب ــه و صفوی ــار دوره ســلجوقی، زندی آث
ــت  ــل برخــورداری از موقعی ــه دلی ــازار ســاخته شــده و ب ب
ویــژه سیاســی و جغرافیایــی از لحــاظ اقتصــادی توانســته 

ــد. ــته باش ــی داش ــعه قابل توجه توس
ــزه و  ــاق و توی ــی، ط ــای جانب ــل دارای طاق نم ــازار اردبی ب
ــازار،  ــی ب گنبدهــای ســاده اســت کــه شــامل راســته اصل
ــه، راســته کفاشــان،  راســته پیرعبدالملــک، راســته قیصری
خراطــان،  ســراجان،  زرگــران،  بــازار  غامــان،  راســته 
ــان،  ــه فروش ــان، پارچ ــاالن، کاه دوزان، عاف ــان، بق قصاب
پنبــه فروشــان، مســگران، چاقوســازان، آهنگــران، ســرای 
خشــکبار، ســرای گلشــن، ســرای جهودهــا، ســرای وکیــل، 
ســرای نــو یــا زنجیرلــو، ســرای حــاج احمــد، ســرای حــاج 
ــرای  ــه، س ــام جمع ــرای ام ــه، س ــرای مجیدی ــکر، س ش

ــت. ــی اس ــه زنجیرل ــی و تیمچ دوگوچ
ــازار از طریــق روزنه هــای تعبیــه شــده  روشــنایی داخــل ب
ایــن  تأمیــن می شــود کــه  پوشــش های گنبــدی  در 
ــی  ــای داخل ــه فض ــری ب ــری بی نظی ــی بص ــرایط زیبای ش
ــا طاق هــای  ــازار بخشــیده و پوشــش ســقف راســته ها ب ب
جناقــی و گنبــد چهارطاقــی و ســاده مزیــن شــده اســت.

راه نجات اقتصاد کشور، صنعت 
گردشگری است

ــان  ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــده مبارک نماین
ــون جامــع  اینکــه مجلــس تمــام پشــیبانی خــود را از قان
حمایــت از گردشــگری اعــام می کنــد گفــت: »همــه 
صنعــت  اقتصــاد کشــور،  نجــات  راه  می دانیــم کــه 

گردشــگری اســت.«
زهــرا ســعیدی نماینــده مبارکــه در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: پیــرو جلســه ای کــه نماینــدگان کمســیون 
بــا علی اصغــر مونســان معــاون  اقتصــادی مجلــس 
میراث فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری 
صنایع دســتی و گردشــگری داشــتند مشــخص شــد 
ــن  ــه از مهم تری ــر اینک ــاوه ب ــگری ع ــعه گردش ــه توس ک
ــس  ــی اســت، مجل ــراث  فرهنگ ــای ســازمان می دغدغه ه
شــورای اســامی نیــز در این حــوزه دغدغــه ای جــدی دارد؛ 
امــا کمبــود منابــع و بودجــه باعــث شــده اســت کــه ایــن 

ــود. ــی نش ــدان عمل ــه چن دغدغ
ــر  ــی ب ــی)ره( مبن ــام خمین ــخنان ام ــه س ــاره ب ــا اش او ب
اینکــه کار مــردم را بایــد بــه خودشــان ســپرد، افــزود: بایــد 
ــا  ــد ب ــن بای ــرد. همچنی ــی ک ــت گردشــگری را مردم صنع
ــتی  ــت صنایع دس ــگری، تقوی ــیرهای گردش ــف مس تعری
و افزایــش قــدرت رقابــت در بــازار گام هــای اساســی 
را برداشــت. اکنــون مــا بســیاری از بازارهایــی را کــه 
ــا از  ــی باشــد ی ــازار فــروش خوب ــرای مــا ب می توانســت ب

دســت داده ایــم یــا به دســت نیاورده ایــم. 
به عنــوان مثــال نــام یکــی از بزرگ تریــن خیابان هــای 
ــازار صنایع دســتی  ــا ب ــی)ره( اســت؛ ام عــراق امــام خمین
ــان   ــن نش ــت، ای ــرده اس ــه ک ــه قبض ــازار ترکی ــراق را ب ع
ــه  ــروش آن  طــور ک ــی و ف ــه بازاریاب ــه در زمین ــد ک می ده

ــم. ــل نکرده ای ــق عم ــد موف بای
ســعیدی تصریــح کــرد: »بــر اســاس آمــار مجمــع جهانــی 
ــن  ــران مقرون به  صرفه تری اقتصــاد، صنعــت گردشــگری ای
صنعــت بــرای گردشــگران در چنــد ســال پیاپــی شــناخته 
ــه  ــم ک ــک کنی ــم کم ــا ه ــه ب ــد هم ــه بای ــد. درنتیج ش
میــراث  فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری خــود را بــه 

جهانیــان معرفــی کنیــم.
ــور  ــارج از کش ــان خ ــای ایرانی ــد کانون ه ــه داد: بای او ادام
را فعال تــر کنیــم. ســفرای ایــران در کشــورهای دیگــر نیــز 

بایــد در ایــن حــوزه ورود پیــدا کننــد.
ــا مردمــی  کــردن اقتصــاد،  ــد ب ــر اینکــه بای ــد ب ــا تأکی او ب
مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه صنعــت 
گردشــگری را بیشــتر کــرد، گفــت: »کشــور منابــع خوبــی 
از  بســیاری  دارد،  توســعه صنعــت گردشــگری  بــرای 
کشــورها نیــز راه برون رفــت از بحــران اقتصــادی را در ایــن 
صنعــت یافته انــد، پــس بایــد بخشــی از بودجــه و منابــع 

ــود.« ــوق داده ش ــگری س ــش گردش ــه بخ ب

نمدمالی در چناران جانی تازه گرفت
رئیــس اداره میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان چنــاران گفــت: بــه دنبــال احیــای رشــته 
نمدمالــی و حمایــت از هنرمنــدان ایــن رشــته در چنــاران، 
ایــن رشــته منســوخ شــده در چنــاران جــان تــازه ای گرفتــه 

اســت.
میراث فرهنگــی  اداره  رئیــس  طاهریان مقــدم،  محمــد 
ــرد:  ــار ک ــان 9۶ اظه ــنبه ۷ آب ــروز یکش ــح دی ــاران صب چن
»قدم هــای اولیــه بــرای احیــای رشــته نمدمالــی در 
ایــن  حــال حاضــر  در  و  برداشــته شــده  شهرســتان 
ــوزه  ــتان در ح ــدان شهرس ــی از هنرمن ــط یک ــت توس صنع
ــام  ــال انج ــابقه کار در ح ــال س ــا ۲۵ س ــتی ب صنایع دس

ــت. اس
او افــزود: علیــزاده هنرمنــد چنارانــی رشــته نمدمالــی 
ــال  ــه و در ح ــرا گرفت ــی ف ــورت موروث ــته را به ص ــن رش ای
حاضــر بــه صــورت ســنتی ایــن کار را انجــام می دهــد، از 
ــه فــرش، روتختــی،  محصــوالت ایــن هنرمنــد می تــوان ب
پــادری، ســجاده، کمربنــد، جلیقــه نمــدی و... اشــاره کــرد.
طاهریــان گفــت: ایــن رشــته در شهرســتان چنــاران 
میــراث  اداره  حمایــت  بــا  بــود کــه  شــده  منســوخ 
شهرســتان و مصــوب کــردن پرداخــت تســهیات بــه 
ــی  ــن رشــته جان ــد، ای ــن هنرمن ــه ای صــورت پشــتیبان ب

دوبــاره گرفتــه اســت.
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گــره چینــی یکــی از هنرهــای دســتی اســت کــه 
ــی و اســامی اســتفاده  همــواره در معمــاری ایران

شــده اســت. 
زیبایــی ایــن هنــر زمانــی جلــوه پیــدا می کنــد کــه 
بــا چــوب و شیشــه و ... تلفیــق شــود. در داســتان 

ایــن هنــر زیبــا همــراه مــا باشــید.
 تاریخچه گره چینی چوب

گــره  چینــی چــوب از هنرهــای ظریفــی اســت کــه 
از اوایــل دوره اســامی در ایــران رایــج بــوده اســت. 
برخــی پژوهشــگران احتمــال داده انــد اســتفاده از 
ایــن هنــر از دوران خلفــای عباســی آغــاز شــده و 
در قــرن ۶ تــا 8 هجــری قمــری در مصــر و ســوریه 
متــداول شــده و از همــان زمــان بــه ایــران رســیده 

. ست ا
بــر اســاس شــواهد و آثــار موجــود پیشــینه هنــر 
ــه دوره ســلجوقی  گره چینــی در معمــاری ایــران ب
و صفــوی بــاز می گــردد و خاســتگاه آن نیــز شــهر 
اصفهــان بــوده اســت. از ایــن ســبک کار بــه طــور 
معمــول در ســاخت درهــای اماکــن متبرکــه، 
ــازل  ــر و از مشــبک در پنجره هــای من ــر، مناب مقاب
ــت.  ــده اس ــتفاده می ش ــا اس ــا و نرده ه و کاخ ه

از دوران صفــوی بــه بعــد تعبیــه شیشــه های 
ــده و در  ــج ش ــبک رای ــای مش ــی در چوب ه رنگ

ــد.  ــهور ش ــی« مش ــه »ارس ــاح ب اصط
ــوص  ــه خص ــه ب ــس از صفوی ــی پ ــای چوب هنره
ــت  ــی نداش ــل فن ــا تکام ــه تنه ــار ن در دوران قاج

بلکــه بــا افــت فنــی نیــز روبــه رو شــد. البتــه هنــر 
ــید. ــود رس ــه اوج خ ــن دوره ب ــازی در ای ارسی س

بــه طــور کلــی از چــوب و فرآورده هــای آن در 
ــی  ــوان مصالح ــه عن ــر ب ــال اخی ــد س ــای ص بناه
مؤثــر در ســتون های چوبــی، پوشــش ســقف های 
دوجــداره خارجــی و توفال ســازی، در ســاختن 
بــا  ظریــف  پنجره هــای  و  ارســی  پنجره هــای 
ــری و  کارهــای هنــری مختلــف گره ســازی، قواره ب

ــره اســتفاده شــده اســت. غی

 تعریف گره چینی
گــره چینــی بــه هنــری ایجــاد شــده بــا قطعــات 
در  رنگــی  شیشــه های  و  چــوب  برش خــورده 
ــرای  ــرا و وحدت گ ــف و متعدد االج ــکال مختل اش
ــک کادر  ــگ در ی ــور هماهن ــه ط ــه ب ــی ک هندس
مشــخص و تکرار شــونده در کنــار هــم قــرار گرفتــه 

ــود.  ــه می ش ــند گفت باش

در واقــع هندســه نقــوش و گره کشــی جــزء 
جدانشــدنی ایــن هنــر بــه حســاب می آیــد.

ــت از  ــارت اس ــی عب ــری گره چین ــاح هن در اصط
ــا نظــم  مجموعــه ای از شــکل های هندســی کــه ب
و ترتیــب و پیــچ و شــکل های هماهنــگ و قرینــه 

ــده شــده اند. ــار هــم چی در کن
 اجزا گره چینی

ــده می شــود.  ــت نامی ــت: واحــد کار در گــره، آل آل
ــزار، افــزار واســطه ای  ــه معنــی اب آلــت در لغــت ب
ــر  ــه اث ــیدن ب ــرای رس ــول ب ــل و مفع ــان فاع می
ــراف  ــرزی اط ــط م ــان خ ــع هم ــت و در واق اس
ــای  ــرزی در گره ه ــای م ــد، خط ه ــاط می باش لق

ــتند. ــاوت هس ــون متف گوناگ
ــه  ــره گفت ــکل های گ ــه ش ــط ب ــره لق ــط: در گ لق
می شــود کــه از خط هــای مســتقیم و بــر اســاس 
قاعــده ای منظــم بــه شــکل های هندســی درآمــده 
ــا زمینــه محــدود شــده اســت.  و در یــک قــاب ی
ــا  ــوب و ی ــده از چ ــاخته ش ــد س ــاط می توانن لق

شیشــه و یــا هــر جنــس دیگــری باشــند.
 فرآیند تولید گره  چینی

روش تولیــد گــره  چینــی بــه ایــن صــورت اســت 
کــه ابتــدا طراحــی و ترســیم گــره موردنظــر 
ــپس از  ــود. س ــام می ش ــدازه کار انج ــاس ان براس
روی قســمت های مــورد نیــاز گــره رسم شــده، 
ــب برداشــته می شــود و چهارچــوب  ــا قال ــو ی الگ
یــا کارگاه در انــدازه مــورد نظــر ســاخته می شــود.

ــه  ــی از چــوب هســتند ک ــا اتصــاالت کوچک گره ه
بــه صــورت زبانــه ای بــه یکدیگــر قفــل می شــوند 

ــه  ــد ک ــه وجــود می آورن ــی را ب و نقش هــای زیبای
ــری ارزش  ــر هن ــند، از نظ ــر باش ــه ظریفت ــر چ ه

بیشــتری دارنــد. 
بــرای ایجــاد نقــش گــره، چوب هــا بــه ضخامــت 
حــال  عیــن  در  و  بریــده  رسم شــده  بنــد 
تکــرار  کار  در  واگیره)قطعاتــی کــه  چوب هــای 
تهیــه  شــده  آمــاده  قالب هــای  از  می شــود( 

 . د می شــو
ــای  ــت بنددار، زاویه ه ــیله اره پش ــه وس ــپس ب س
اتصــاالت روی چــوب را بــرش می زننــد و بــا 
ــد. ســپس  ــزار می زنن ــزار، روی آلت هــا اب ــده اب رن
دو ســر هــر یــک از آلت هــا فــاق و زبانــه می زننــد 
کــردن  درگیــر  و  چیــدن گــره  آخــر، کار  در  و 
ــی  ــای ســاخته شــده و شیشــه های رنگ اتصال ه

برش خــورده کار بــه پایــان می رســد.
 مواد اولیه

ــه  ــی ک ــره  چین ــاخت گ ــه س ــاده اولی ــن م بهتری
ــت  ــت، درخ ــوب اس ــتادکاران چ ــق اس ــورد تواف م

چنــار اســت کــه خوشــبختانه ایــن درخــت، درخت 
بومــی ایــران اســت؛ زیــرا بافتــی منســجم داشــته 
ــه از  ــت. البت ــوردار اس ــی برخ ــت باالی و از مقاوم
ــوب  ــاب و از چ ــردو، عن ــی، گ ــج، گاب ــوب نارن چ
درخت هــای جنگلــی ایــران از نــوع آزاد و راش نیــز 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــره  چین ــاخت گ ــرای س ب
 نمونه های تاریخی

ایــران  در  گره چینــی  نمونه هــای  بهتریــن  از 
می تــوان عمــارت چهل ســتون، هشت بهشــت و 
ــام،  ــم، شیخ االس ــه اعل ــی خان ــای تاریخ خانه ه
ســوکیاس در اصفهــان و تعــدادی از خانه هــای 
ــا،  ــه طباطبائی ه ــون خان ــان همچ ــی کاش تاریخ
ــدادی  ــا و تع ــه بروجردی ه ــیان، خان ــه عباس خان
ــهرهای  ــزد و ش ــا در ی ــوع خانه ه ــن ن ــر از ای دیگ

ــرد. ــام ب ــی را ن قدیم
ــعید  ــتاد س ــا اس ــن ب ــای وط ــوی کیمی گفت و گ
ــان  ــی چــوب در اصفه ــد گــره چین ــزاده هنرمن علی

ــد. ــه بخوانی ــن صفح ــردا در همی را ف

گره چینی، هنری رو به فراموشی

پژوهشــگر عرفان هــای نوظهــور گفــت: ضــروری 
اســت در هیئت هــا روحیــه شــهادت طلبی و 
ــای سیاســی بلکــه  ــه معن ــه ب ــی  گــری ن انقاب
بــه معنــای هویــت حقیقــی شــیعه کــه در 
آرمان هــای امــام راحــل و مبانــی فکــری رهبــر 
معظــم انقــاب موجــود اســت، تقویــت شــود.

حجت االســام وحیــد حــاج آقــازاده بــه تبییــن 
کارکردهــای اجتماعــی هیئت هــای مذهبــی 
ــا بنیان  گــذار  پرداخــت و گفــت: پروفســور موالن
ــه  ــکا ک ــات در آمری ــکده ارتباط ــس دانش و رئی
ــم  ــه عل ــرداز در زمین ــک نظریه پ ــوان ی ــه عن ب
ارتباطــات مطــرح اســت می گویــد: بــر اســاس 
ــن  ــا، باالتری ــی در کل دنی ــش و بررس ــک پای ی

ــگ  ــه جن ــذاری در عرص ــدرت اثرگ ــت ق ظرفی
ــتر  ــه بیش ــت ک ــیعیان اس ــت ش ــرم در دس ن
نمــود آن قــدرت در مراســم های عــزاداری امــام 

ــت. ــین)ع( اس حس
بــه  اشــاره  بــا  حاج آقــازاده  حجت االســام 
اینکــه باالتریــن آمــار گردشــگری مذهبــی 
بــا  اربعیــن حســینی  زیــارت  آِن  از  جهــان 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــی اس ــت ۲۰ میلیون جمعی
ــدر  ــم را ق ــت عظی ــن ظرفی ــت ای ــروری اس ض
اهــداف  پیشــبرد  در جهــت  آن  از  و  بدانیــم 

اســامی اســتفاده کنیــم.
و  مبلغــان  برخــی  اینکــه  از  انتقــاد  بــا  وی 
پژوهشــگران، هیئت هــای مذهبــی را تنهــا یــک 

ــه  ــوان کــرد: ایــن روی ــد، عن بســتر نقــد می دانن
بــه نظــر درســت نمی آیــد؛ چراکــه بایــد از صفــر 
تــا صــد ظرفیــت هیئت هــای مذهبــی اســتفاده 

شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــای نوظه ــگر عرفان ه پژوهش
اینکــه گریــه تنهــا کارکــرد هیئــت نیســت، بیــان 
ــرد  ــه کارک ــه هم ــه گری ــت ک ــت اس ــرد: درس ک
هیئت هــا نیســت؛ امــا ایــن مســئله تنهــا چیزی 
اســت کــه موضوعیــت دارد. کارکــرد هیئــت 
ــد  ــا نبای ــت، ام ــی نیس ــه تنهای ــه ب ــا گری قطع
ــم رو  ــن موضــوع مه ــه ای ــد ک برخــی کاری کنن
بــه حاشــیه بــرود. اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا 
ــا »اشــک«  بیــان اینکــه هیــچ گرایشــی در دنی

نــدارد، ابــراز داشــت: ایــن ظرفیــت مختــص بــه 
شــیعه اســت و بــه برکــت ایــن اشــک ها دل هــا 

ــود. ــی می ش ــت اله ــرای معرف ــرم و پذی ن
تــا  برخــی  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
می خواهنــد هیئت هــا را نقــد کننــد، اشــک 
و عــزاداری را نفــی می کننــد. »هیئــت« بــه 
متخصصــان، گســترده ترین  همــه  شــهادت 
ــی شــیعه اســت، پــس ضــروری  مرکــز معرفت
ــی  ــم؛ یعن ــت کنی ــای آن را تقوی اســت کارکرده
ــت و  ــر تقوی ــه از س ــر اینک ــد مگ ــدی نباش نق

پیشــنهاد در جهــت پیشــرفت باشــد.
حجت االســام حاج آقــازاده بــا بیــان اینکــه 
ــود،  ــا می ش ــه هیئت ه ــه ب ــی ک ــده نقدهای عم
را   آن  از  بخشــی  ناخواســته  یــا  خواســته 
مــورد خدشــه واقــع می کنــد، گفــت: نقــد 
ــاه  ــد در م ــد؛ نق ــع باش ــه و به موق ــد عالمان بای
می شــود؛  مــردم  دلســردی  ســبب  محــرم 

اگــر مجموعه هــا تنهــا در مــاه محــرم بــه 
هیئت هــای  زمینــه  در  پژوهــش  و  نقــد 
مذهبــی بپردازنــد، مــردم دچــار ســردرگمی 
ــه  ــرم ب ــاه مح ــه م ــون ک ــم اکن ــوند؛ ه می ش
ــادی  ــرای نق ــان ب ــن زم ــیده بهتری ــام رس اتم
اســت، چــون مــردم از همهمــه عــزاداری کمــی 
ایــرادی  رهــا شــده اند و بــه نقدهــا هیــچ 
ــد در  ــد از نق ــعی می کنن ــه س ــد، بلک نمی گیرن
ــتفاده  ــا اس ــرد هیئت ه ــرفت کارک ــت پیش  جه

کنند.
خاطرنشــان  دینــی  پژوهشــگر  و  محقــق 
کــرد: ضــروری اســت در هیئت هــا روحیــه 
ــای  ــه معن ــه ب ــری ن ــهادت طلبی و انقابی گ ش
ــی  ــت حقیق ــای هوی ــه معن ــه ب ــی بلک سیاس
شــیعه کــه در آرمان هــای امــام راحــل و مبانــی 
ــت،  ــود اس ــاب موج ــم انق ــر معظ ــری رهب فک

ــود. ــت ش تقوی

حجت االسالم حاج آقازاده تأکید کرد:

کارکرد هیئت ها فراتر از سوگواری

،،
پیشــینه هنــر گره چینــی در معمــاری 
ایــران بــه دوره ســلجوقی و صفــوی 
بازمی گــردد و خاســتگاه آن نیــز شــهر 

اصفهــان بــوده اســت.
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مدیــرکل راهــداری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه آمادگــی نــاوگان 
ــی ۴۵  ــرای جابه جای ــان ب ــتان کرم ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
هــزار نفــر در ایــام اربعیــن گفــت: بــا نصــب ســامانه ســپهتن از 
ابتــدای امســال، نظــارت بــر ســفرهای اربعیــن متفــاوت و بیشــتر 

ــدگان رصــد می شــود. ــار رانن ــام رفت ــوده و تم ب
خــداداد مقبلــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه اســتان کرمــان بــرای 
ــام  ــوز اع ــی هن ــاوگان عموم ــق ن ــافر از طری ــل مس ــل و نق حم
ــاوگان  ــن امســال ن ــام اربعی ــار داشــت: در ای نشــده اســت، اظه
ــی ۴۵  ــان آمادگــی جابه جای ــل عمومــی اســتان کرم حمــل و نق

ــه دارد. ــا مــرز شــلمچه و چزاب هــزار زائــر حســینی را ت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 9۴ ســهمیه اســتان کرمــان 3۰ 
هــزار نفــر بــود کــه تعــداد 1۰ هــزار و ۵۰۰ نفــر از زائــران اربعیــن بــا 
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی جــاده ای جابه جــا شــدند، تصریــح 

ــان از  ــر از اســتان کرم ــزار و ۵۰۰ نف ــز 1۶ ه ــرد: در ســال 9۵ نی ک
طریــق نــاوگان جــاده ای بــه مراســم اربعیــن اعــزام شــدند.

ــا  ــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان ب مدی
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــته ن ــال های گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب اش
ــبختانه  ــوده و خوش ــافرت ب ــن مس ــاده ای ایمن تری ــی ج عموم
ــه  ــت: ب ــت، گف ــاده اس ــاق نیفت ــال ها اتف ــن س ــه ای در ای حادث
ــاوگان  ــرز از ن ــا م ــال ت ــرای انتق ــه ب ــود ک ــه می ش ــران توصی زائ

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــل عموم ــل و نق حم
ــوس  ــتگاه اتوب ــان ۵۰9 دس ــتان کرم ــه در  اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــوب،  ــی خ ــاوگان عموم ــان از ن ــتان کرم ــزود: اس ــود دارد اف وج
ــی برخــوردار اســت و اســتان  ــی از لحــاظ ایمن مناســب و مطلوب
ــز  ــن اســتان سیســتان و بلوچســتان نی ــوان معی ــه عن ــان ب کرم

ــن شــده اســت. تعیی

معــاون اجرایــی آســتان مقــدس حضــرت معصومــه)س( بــا 
اشــاره بــه تجهیــز موکــب حــرم کریمــه اهل بیــت)ع( از ســال 
گذشــته، از کمــک 3 میلیــارد تومانــی مــردم بــه ایــن موکــب 

خبــر داد.
محمــد جــواد جهانگیــرزاده رویکــرد اصلــی موکــب حــرم 
حضــرت معصومــه)س( در راهپیمایــی اربعیــن حســینی)ع( 
را فرهنگــی خوانــد و اظهــار کــرد: آســتان مقــدس حــرم 
حضــرت معصومــه)س( بــه منظــور تکریــم زائــران پیــاده روی 
اربعیــن بــه عنــوان عظیم تریــن اجتمــاع شــیعیان و بــا 
توجــه بــه رســالتی کــه ایــن آســتان مقــدس در نشــر معــارف 
اهل بیــت)س( دارد، از ســال گذشــته اقــدام بــه برپایــی 
موکــب در عمــود 1۰8۰ مســیر راهپیمایــی اربعیــن کــرده اســت.

ــه)س(  ــرت معصوم ــدس حض ــتان مق ــی آس ــاون اجرای مع

افــزود: زمینــی بــه مســاحت 1۲ هــزار متــر مربــع در محــدوده 
شــهر کربــا از ســال گذشــته خریــداری شــده و از همــان زمــان 

تجهیــز و توســعه موکــب آغــاز شــد.
وی تصریــح کــرد:  احــداث حســینیه، محــل اســکان خواهــران 
و بــرادران، حفــر چــاه، ســرویس های بهداشــتی و موتورخانــه 
ــال  ــه از س ــت ک ــوده اس ــب ب ــن موک ــی ای ــات عمران از عملی
ــدی  ــرفت ۶۰ درص ــروز پیش ــه ام ــا ب ــده و ت ــاز ش ــته آغ گذش

داشــته اســت.
ــب را از  ــده در موک ــرف ش ــای ص ــام هزینه ه ــرزاده تم جهانگی
محــل کمک هــای مردمــی برشــمرد و افــزود: از ســال گذشــته 
3 میلیــارد تومــان بــرای احــداث و تجهیــز موکــب حــرم 
حضــرت معصومــه)س( هزینــه شــده اســت کــه تمامــی ایــن 

مبلــغ مردمــی بــوده اســت.

 استان کرمان برای جابه جایی ۴۵۰۰۰ زائر اربعین
 آماده می شود

کمک ۳ میلیارد تومانی مردم 
برای تجهیز موکب حرم حضرت معصومه)س(  

جزیره هرمز، قطعه ای ناب و مسحورکننده 
با تاریخی رنگارنگ تر از خاک هایش 

ــاه کلید  ــی ش ــای جهان ــرف قدرت ه ــه در روزگاری از ط ــز ک ــره هرم جزی
ورود و اعمــال قــدرت و تســلط بــر تنگــه هرمــز و خلیــج فــارس دانســته 
ــاب  ــگ و ن ــره ای رنگارن ــا چه ــی، ب ــره ای تاریخ ــه جزی ــروز ب ــد، ام می ش
ــل  ــان تبدی ــت و زمین شناس ــدان طبیعت  دوس ــگران، هنرمن ــرای گردش ب

شــده اســت.
 هرمــزگان بــا داشــتن 1۴ جزیــره از جزایــر خلیــج فــارس بی شــک 
ــرای  ــه ب ــه گردشــگری در ایــران و خاورمیان ــه یکــی از مقاصــد پــر جاذب ب
گردشــگران و فعالیت هــای اکوتوریســم تبدیــل شــده اســت؛ جزایــری کــه 
هــر یــک بــه نوبــه خــود دارای قابلیت هــا و کاربردهــای کم نظیــر و بی نظیــر 
در حــوزه طبیعــی هســتند کــه در ایــن میــان می تــوان جزیــره هرمــز را نــه 
تنهــا در خلیــج فــارس بلکــه در سراســر دنیــا جزیــره ای منحصربه فــرد و 
شــامل برنــد اختصاصــی خــود به ویــژه در حــوزه زمین شناســی نــام نهــاد.

جزیــره هرمــز ســالیان درازی اســت کــه ماننــد گویــی رنگیــن و زیبــا در 
میانــه خلیــج فــارس خود نمایــی می کنــد، جزیــره زیبــا و رنگارنگــی کــه 
در حــدود ۶۰۰ ســال قبــل بــه عنــوان یکــی از مراکــز تجــاری و پــر رونــق 

ــره ای  ــوان جزی ــه عن ــا ب ــروز ام ــده، ام ــناخته می ش ــارس ش ــج ف در خلی
تاریخــی و طبیعــی شــناخته می شــود کــه ســالیانه گردشــگران زیــادی را 
بــه ســوی خــود می کشــاند، جزیــره ای کــه هــر قســمت از آن بــه رنگــی 

اســت بــه جزیــره رنگیــن کمــان نیــز شــهرت دارد.
میــراث مانــدگار زیــادی از تاریــخ در ایــن شــهر و بنــدر کنونــی هرمــز کــه 
در بخــش شــمالی جزیــره واقــع شــده، وجــود دارد کــه اثبــات دالوری هــا 
و ایســتادگی های مردمــان جنــوب در برابــر اســتعمارگران خارجــی اســت، 
ــه  ــوز ک ــده و هن ــای مان ــر ج ــا ب ــتعمار پرتغالی ه ــه از دوره اس ــی ک میراث

ــه رخ می کشــد. ــار را ب هنــوز اســت قــدرت مردمــان ایــن دی
قلعــه پرتغالی هــا کــه یکــی از معروف تریــن بناهــای تاریخــی ایــن 
جزیــره اســت، زیبایی هایــی دارد کــه می تــوان در فصل هایــی کــه 
ــرد و از  ــه آن ســفر ک ــدان اســت ب ــر اســتان ها ســرد و یخبن ــوای دیگ ه

زیبایی هــای بکــر و دســت نخورده آن لــذت بــرد.
از مکان هــای دیدنــی ایــن جزیــره می تــوان بــه قلعــه پرتغالی هــا، 
ــار نمــک، دره مجســمه ها و  ــدن خــاک ســرخ، غ ــان، مع ــن کم دره رنگی

ــرد. ــاره ک ــگری اش ــف گردش ــای مختل کمپ ه
ــک  ــد آن را از نزدی ــه بای ــی دارد ک ــز زیبایی های ــره هرم ــد جزی ــر چن  ه

ــرد. ــذت ب ــرد و از آن ل ــاهده ک مش

# دیدنی_ها

انســان  گفــت:  مذهبــی  کارشــناس 
ــور  ــارت قب ــه زی ــد ب ــه می خواه ــی ک زمان
بایــد غســل کنــد  بــرود  اهل بیــت)ع( 
و لبــاس تمیــز بپوشــد، امــا در روایــات 
آمــده بــرای زیــارت قبــر امــام حســین)ع( 
ــا همــان لبــاس  شایســته اســت انســان ب
ــد.  ــان برس ــر ایش ــفر، محض ــی س خاک

هاشــمی  ســیدمهدی  حجت االســام 
بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از احــکام 
فقــط مختــص  رســاله ها  در  بیان شــده 
ــار  ــت، اظه ــین)ع( اس ــام حس ــارت ام زی
کــرد: در روایــات متعــدد آمــده اســت، 
ــارت  ــه زی ــه می خواهــد ب ــی ک انســان زمان
ــل  ــد غس ــرود بای ــت)ع( ب ــل بی ــور اه قب

کنــد و لبــاس تمیــز بپوشــد، امــا در روایــات 
آمــده بــرای زیــارت قبــر امــام حســین)ع( 
ــا همــان لبــاس  شایســته اســت انســان ب

ــد. ــان برس ــر ایش ــفر، محض ــی س خاک
وی بــا بیــان فضائــل تربــت  یدالشــهدا)ع(، 
زمانــی کــه  اســت  مســتحب  افــزود: 
ــد عطــا می کنــد،  ــه انســان فرزن ــد ب خداون
داده  نــوزاد  بــه  کــه  خوراکــی  اولیــن 
حســین)ع(  امــام  تربــت  می شــود، 
باشــد زیــرا ایــن مســئله نشــان دهنده 
شــیعه بــودن و عاقبــت بــه خیــری فرزنــد 
اســت و تربــت قبــور هیــچ کــدام از اهــل 
 بیــت)ع( قابلیــت خــورده شــدن و شــفا را 

ندارد.

کارشــناس فرهنگــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
امــام حســین)ع(  قبــه  زیــر  نمــاز در 
کامــل اســت، خاطرنشــان کــرد: خوانــدن 
ــه  ــدام از ائم ــرم هیچ ک ــل در ح ــاز کام نم
امــکان نــدارد و همچنیــن در روایــات 
متعــدد بیــان شــده کــه هنــگام نوشــیدن 
ــدهللا  ــنگی اباعب ــاد تش ــه ی ــان ب آب انس
ــت  ــان لعن ــر یزیدی ــر او ســام دهــد و ب ب

ــتد. فرس
ــت  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــه ب هاشــمی در ادام
ســفر پیــاده روی اربعیــن امام حســین)ع(، 
گفــت: اگــر مــردم می دانســتند کــه خداوند 
در زیــارت امــام حســین)ع( بــه آن هــا چــه 
چیــزی می دهــد نــه بــا پــای پیــاده، بلکــه 

ــارت امــام حســین)ع(  ــه زی ســینه خیز ب
بدانیــم  را  ایــن  بایــد  امــا  می رفتنــد؛ 
ــین)ع(  ــام حس ــت ام ــارت پربرک ــه زی ک
ــت ــفر معصی ــادر س ــدر و م ــدون اذن پ  ب

است. 
ــد:  ــادق)ع( فرمودن ــام ص ــن ام همچنی
ــت)ع(  ــرم اهل بی ــه ح ــگام ورود ب در هن
اذن دخــول بگیریــد و اگــر اشــک شــما 
ــاری  ــول ج ــن اذن دخ ــگام گرفت در هن
ــه شــما اذن دخــول  ــه ب ــد ک شــد، بدانی

ــت. ــده اس داده ش
وی بــا بیــان عوامــل عــدم عاقبت بخیــری 
ــرد:  ــه ک ــرت، اضاف ــا و آخ ــان در دنی انس
ــات و دســتورات  ــا آی ــه در دنی کســانی ک
الهــی را بــه تمســخر می گیرنــد و در برابــر 
احــکام الهــی گردن کشــی می کننــد در 

ــوند  ــر نمی ش ــرت عاقبت به خی ــا و آخ دنی
ــدم  ــل ع ــر از دالی ــی دیگ ــن یک و همچنی
عاقبت به خیــری قطــع ارتبــاط بــا بســتگان 
و فامیــل اســت و خداونــد بــر کســانی کــه 
ــد  ــاط می کنن ــع ارتب ــود قط ــارم خ ــا مح ب
ــاه  ــا را کوت ــر آن ه ــت می فرســتد و عم  لعن

می کند.
هاشــمی  ســیدمهدی  حجت االســام 
پایــان گفــت:  در  مذهبــی  کارشــناس 
ــه فریضــه حجــاب  کســانی کــه نســبت ب
آخــرت  و  دنیــا  در  هســتند  بی توجــه 
ــم  ــد بدانی ــوند و بای ــر نمی ش عافیت به خی
ــک  ــی ی ــم بی حجاب ــر خان ــر ه ــت س پش
مــرد بی غیــرت وجــود دارد و یکــی از 
ــد  ــری تقی ــل عاقبت به خی ــن دالی مهم تری

ــت. ــن اس ــات دی ــکام و اجب ــه اح ب

فضیلت زیارت امام حسین)ع( با لباس خاکی
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رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــان ب ــم طاهــره قنبری خان
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   481
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از    906/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان غالمعلــی حــوض ســیری  بــه شــماره 
شناســنامه 463 در تاریــخ 96/06/19 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1(طاهــره 
قنبریــان فرزنــد رضــا بــه ش ش 481 همســر 
ــی  ــد غالمعل ــیری فرزن ــوض س ــماء ح ،2( اس
ســمانه   )3،  1250403618 ش  ش  بــه 
ــه ش ش  ــی ب ــد غالمعل ــیری فرزن ــوض س ح
فاطمــه حــوض ســیری   )4 ،  1250810825
ــه ش ش 1250597341 ،  ــی ب ــد غالمعل فرزن
فرزنــدان . 5( ایــران عبدالباقــی زاده فرزنــد 
غالمحســین بــه ش ش 568 مــادر . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه 
از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریخ نشــر 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد شــد .  ــی صــادر خواه واال گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور  م/الــف 1473

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه  فینــی  ســجادی  ســید حســن  آقــای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 75 ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 920/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــجادی  ــادات س ــه س ــادروان فاطم ــه ش داده ک
فینــی بــه شــماره شناســنامه 1250484030 در 
تاریــخ96/06/11 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــن الفــوت آن مرحــوم  ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
ــه 1( ســید حســن ســجادی  منحصــر اســت ب
ــدر ،  ــه ش ش 75 پ ــی ب ــد مرتض ــی فرزن فین
ــه  ــد حســین ب ــی نیاســری فرزن ــرا بابائ 2( زه
ش ش 221 مــادر. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و 
ــا هــر کســی  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای یــک مرتب
ــی /  ــه از متوف ــا وصیتنمام ــی دارد و ی اعتراض
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد شــد .  ــی صــادر خواه گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1483 ــور  م/ال ــین پ ــه حس ــان فاطم کاش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد 
دادخواست و ضمائم به 

درخواست کننده عادله حسینی به 
نشانی کاشان

خواســته طــالق بدیــن وســیله بــه عیســی 
حســینی فرزنــد ســخی ابــالغ مــی گــردد 
خواهــان دادخواســتی بطرفیــت شــما بخواســته 
بــاال تقدیــم داشــته کــه تحــت کالســه 950836 
ــاعت  ــرای روز 96/10/09 س ــت و ب ــی ثب حقوق
ــت  ــه عل ــن شــده ب ــت رســیدگی تعیی 8:00 وق
ــودن شــما و دســتور دادگاه  ــول المــکان ب مجه
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
ــی  ــی در یک ــت متوال ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن

مــی گــردد  آگهــی  جرایــد کثیراالنتشــار  از 
تــا خوانــده جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم و اعــالم نشــانی کامــل و 
دقیــق خــود بــه ایــن دفتــر مراجعــه و در وقــت 
مقــرر بــاال در شــعبه دوم دادگاه خانواده کاشــان 
جهــت رســیدگی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
خواهــد نمــود . ضمنــا چنانچــه نیــاز بــه آگهــی 
مجــددی باشــد فقــط یــک مرتبــه درج و مهلــت 

ــود .  ــد ب آن ده روز خواه
مدیــر دفتــر شــعبه دوم دادگاه خانــواده کاشــان 

، ابیاتــی م/الــف 1482

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
رای  شــماره  بــه موجــب  اینکــه  بــه  نظــر 
قانــون  هیــات    96/3/7-26003786
تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  و 
ســاختمانهای فاقــد سندرســمی  ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 79/85 مترمربــع 
از 14970  ثبتــی شــماره 113 فرعــی  پــالک 
اصلــی مفــروز  و مجــزی  شــده از شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از اصل 3 فرع
ــی  ــن رضائ ــای حس ــت  آق ــان  در مالکی اصفه
مارچوبــه فرزنــد داود مســتقر گردیــد  و بلحــاظ  
اینکــه  پرونــده ثبتــی  مربــوط بــه پــالک  اولیــه  
ــذا  ــد  ل ــدود میباش ــد ح ــابقه تحدی ــد س فاق
ــون  ــاده 13 قان ــل  م ــره ذی ــتناد  تبص ــه اس ب
فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک تحدیــد 
حــدود  ملــک مرقــوم  در روز چهــار شــنبه 
مورخــه 1396/9/1 ســاعت 8  صبــح  در محــل 
شــروع  و بــه عمــل خواهــد آمــد  و بــه موجــب 
ــن   ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ای
ــرر   ــاعت مق ــا در روز و س ــردد ت ــی گ ــالم م اع
ــد و اعتراضــات مالکیــن  در محــل حضــور  یابن
ــت   ــون ثب ــاده 20  قان ــق  م ــن مطاب و مجاوری
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  تحدیــد  
ــد  ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــط  ت ــدود و فق ح
ــه  ــن نام ــاده 86 آئی ــق م ــرض طب شــد  و معت
قانــون ثبــت بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض 
ــت   ــاه  دادخواس ــک م ــرف ی ــن اداره  ظ ــه ای ب
ــلیم   ــی تس ــالح قضائ ــع ذیص ــه مرج ــود را ب خ
و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و 
ــر  ــد .  در غی ــه نمای ــی  ارائ ــن واحــد ثبت ــه ای ب
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  
ــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و  ــد ب وی مــی توان
ــت   ــت را دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع گواه
ــت   ــد  و اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه اداره  ثب و ب
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه  ب ــدون توج ب
ــخ  ــد . تاری ــه میده ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ب

انتشــار 96/8/8 م الــف  24237
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک شــمال 

اصفهــان ایروانــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 9610100351208754  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609980351200757 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960887 تاریــخ تنظیــم : 
و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی   96/7/27
دادخواســت و ضمائــم  بــه آقــای / خانــم عــزت 
ــی فرزندســید حســین  ــه حســینی خولنجان ال
خواهــان خانــم مهــر انگیــز  معتمــدی  بروجنــی 
ــت  ــه طرفی ــا دادخواســتی ب ــد حاجــی باب فرزن
خولنجانــی  حســینی  هللا  عــزت  خوانــده 
ــه  ــزام ب ــه خواســته ال ــد ســید حســین ب فرزن
تنظیــم ســند رســمی مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده  کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
9609980351200757 شــعبه12 دادگاه عمومــی 
ــت  ــت و وق ــان ثب ــتان اصفه ــهر س ــی ش حقوق
رســیدگی  مــورخ 1396/10/4 ســاعت 8 تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــده و در خواســت  ــودن خوان مجهــول المــکان ب

خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش کثی
ظــرف یــال مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
اعــالم  و ضمــن  دادگاه مراجعــه  دفتــر  بــه 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
حقوقــی  دادگاه  منشــی   23821 الــف  م 
ــی شهرســتان  ــی حقوق شــعبه 12 دادگاه عموم

فاتحــی  اصفهان-علــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 9610100351208704  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609980351200764 شــماره 
 : تنظیــم  :960894تاریــخ  شــعبه  بایگانــی 
و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  96/7/26آگهــی 
دادخواســت و ضمائــم  بــه آقــای / خانــم 
علیرضــا معینــی کربکنــدی فرزنــد اصغــر و 
آقــای احمــد خوشــنویس  خواهــان آقــای 
حســین  فرزنــد  دخــت  محمــد  مهــدی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده علیرضــا 
آقــای  و  اصغــر  فرزنــد  معینــی کربکنــدی 
تامیــن  خواســته  بــه  خوشــنویس  احمــد 
خواســته و مطالبــه وجــه چــک ، اعســار از 
پرداخــت  هزینــه دادرســی ومطالبــه خســارات 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه  مطــرح کــه 
ــده   ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
ــعبه12 دادگاه  ــه 9609980351200764 ش کالس
ــت  ــان ثب ــی شــهر ســتان اصفه ــی حقوق عموم
و وقــت رســیدگی  مــورخ 1396/9/28 ســاعت 
8 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
بــودن  المــکان  علــت مجهــول  بــه  مدنــی 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و در خواس خوان
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــال مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود، نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــیدگی در دادگاه  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد . ــر گ حاض
حقوقــی  دادگاه  منشــی   23825 الــف  م 
ــی شهرســتان  ــی حقوق شــعبه 12 دادگاه عموم

فاتحــی اصفهان-علــی 

آگهی وقت رسیدگی 
 9610100351107738  : ابالغنامــه  شــماره 
ــده : 9609980351100230 شــماره  شــماره پرون
بایگانــی شــعبه : 960263 تاریــخ تنظیــم : 
96/7/25خواهــان آقــای مهرداد عزیــزی فرزند 
ــده آقــای  ــه طرفیــت خوان رضــا دادخواســتی ب
ــه  ــین  ب ــد حس ــرف زاده فرزن ــم اش سید هاش
خواســته مطالبــه وجــه چــک و اعســار از هزینــه 
ــه خســارات دادرســی مطــرح  دادرســی و مطالب
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده  
کالســه 9609980351100230 شــعبه 11 دادگاه 
ــت  ــان ثب ــتان اصفه ــهر س ــی ش ــی حقوق عموم
ــاعت  ــورخ 1396/10/5 س ــیدگی  م ــت رس و وق
9 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــده و در  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ب
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف یــال مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــرد . ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
م الــف 23838 منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان-

احســان جودکی 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106805301064

شــماره پرونــده 9609986805301107 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   961107  : شــعبه  بایگانــی 
96/7/27 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 
محمــد تقــی  عبدولــی فرزنــد روضــان مجهــول 
المــکان تاریــخ حضــور1396/9/28 ســه شــنبه 
8:30محــل حضــور اص کنــار گــذر اتوبــان شــهید 
خــرازی حدفاصــل خ آتشــگاه و میــرزا و طاهــر  
اختــالف   حــل  شــورای   3 شــماره  مجتمــع 
تاریــخ حضــور 1396/9/28 ســاعت حضــور 
ــق  ــه ح ــل ال ــوی فض ــوص دع : 8:30 در خص
منــش بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
الــف 23813 دفتــر شــعبه 53 مجتمــع   م 

اصفهــان  شهرســتان   3 شــماره 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610100350108156

شــماره پرونــده 9609980350100721 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960887  : شــعبه  بایگانــی 
96/7/27 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 
مجتبــی نــوروزی فرزنــد محمــد تقــی مجهــول 
المــکان تاریــخ حضــور1396/9/28 ســه شــنبه 
ســاعت 12:30 محــل حضــور اص خ چهــار بــاغ 
بــاال  خ شــهید نیکبخت  ســاختمان دادگســتری 
کالســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق شــماره 333  
تاریــخ حضــور 1396/9/28 ســاعت حضــور : 
ــری  ــی بصی ــوی مرتض ــوص دع 12:30 در خص
ــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت  ب

ــن شــعبه حاضــر شــوید .  رســیدگی در ای
م الــف 23846 دفتــر شــعبه اول  مجتمــع  

شــماره یــک شهرســتان اصفهــان 

آگهی احضار متهم
ــه  ــی  ب ــا آقابابای ــای علیرض ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
اتهــام توهیــن و تهدیــد از طریــق تلفــن از 
طریــق ایــن دادســرا تحــت تعقیــب مــی باشــد 
و ابــالغ و احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن 
ــیله  ــده بدینوس ــن نگردی ــت او ممک ــل اقام مح
در اجــرای مــاده 115 قانــون آییــن دادرســی 
ــرف  ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه دوم 
ــاری دادســرای عمومــی و انقــالب برخــوار  دادی
ــام خویــش حاضــر  ــه اته ــت پاســخگویی ب جه
ــک  ــس از ی ــدم حضــور پ شــود و در صــورت ع
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی بــه 

ــد. ــد آم ــل خواه عم
و  عمومــی  دادســرای  دادیــاری  دوم  شــعبه 

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

5/37/791/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی احضار متهم
ــه  ــی  ب ــره معروف ــم طاه ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
اتهــام توهیــن و تهدیــد از طریــق تلفــن از 
طریــق ایــن دادســرا تحــت تعقیــب مــی باشــد 
و ابــالغ و احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن 
ــیله  ــده بدینوس ــن نگردی ــت او ممک ــل اقام مح
در اجــرای مــاده 115 قانــون آییــن دادرســی 
ــرف  ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه دوم 
ــاری دادســرای عمومــی و انقــالب برخــوار  دادی
ــام خویــش حاضــر  ــه اته ــت پاســخگویی ب جه
ــک  ــس از ی ــدم حضــور پ شــود و در صــورت ع
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی بــه 

ــد. ــد آم ــل خواه عم
و  عمومــی  دادســرای  دادیــاری  دوم  شــعبه 

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

5/37/790/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی احضار متهم
ــد  ــی فرزن ــاد باق ــاره عب ــه به ــه اینک ــر ب نظ
ــده  ــعبه در پرون ــن ش ــرف ای ــین  از ط حس
تعقیــب  تحــت   102 950385/ج  کالســه 
تاریــخ  بــرای  اســت وقــت رســیدگی آن 
1396/09/08 ســاعت 08:30 تعییــن گردیــده 
ــه  ــه ب ــالغ احضاری ــه اب ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــت  ــل اقام ــودن مح ــول ب ــطه مجه وی بواس
ــه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله  مشــار الی
در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی 
ــا در  ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
ــوار  ــی برخ ــعبه 102 جزای ــوق در ش ــخ ف تاری
جهــت دفــاع از خــود حاضــر گــردد در صــورت 
عــدم حضــور اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 

شــد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/793/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/314 ش ــده کالس پرون
حــل  شــورای   4 شــعبه   96/07/23-504
اختــالف برخــوار خواهــان : مهــدی پــور جــم 
ــانی  ــه نش ــی ب ــا زمان ــد رض ــده: محم خوان
رای  مطالبــه  خواســته  المــکان  مجهــول 
ــور جــم  شــورا در خصــوص دعــوی مهــدی پ
ــه خواســته  ــه طرفیــت محمدرضــا زمانــی ب ب
ــک  ــه ی ــال وج ــغ 57000000  ری ــه مبل مطالب
 35317763 شــماره  بــه  چــک  فقــره 
-94/10/01 بانــک پارســیان بــا احتســاب 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
ــاد  ــه مف ــر ب ــوی نظ ــل دع ــوص اص در خص
ــه  ــان و مالحظ ــی خواه ــت تقدیم دادخواس
تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی و 
گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده 
ــی در  ــار کاف ــی و انتظ ــالغ قانون ــم اب علیرغ
شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته 
خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی 
ــذا  ــه ننمــوده ل ــه خویــش ارائ ــت ذم ــر برائ ب
ــخیص  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــای خواه ادع
داده و مســتندا بــه مــواد 249 قانــون تجــارت 
ــی و 198 و 519 و  ــون مدن و 1291 و 1301 قان
ــده  ــی خوان ــن دادرســی مدن ــون آئی 522 قان
ــت  ــال باب ــغ 57000000 ری ــه پرداخــت مبل را ب
اصــل خواســته و مبلــغ 2165000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و نیــز 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــت خس پرداخ
ــر  ــم ب ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــک ت ــدور چ ص
مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص 
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
ــد در  ــد ش ــبه خواه ــکام محاس ــرای اح اج
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای 
ــت روز  ــرف بیس ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری برخــوار 
ــع  ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش ــد. دفت ــی باش م

ــوار  ــتان برخ ــک  شهرس ــماره ی ش
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/787/م الــف بــه تاریــخ 96/08/03

دادنامه
پرونــده کالســه : 96/119 شــماره دادنامــه 
618-96/08/02 شــعبه دوم شــورای حــل 
اختــالف خواهــان : داود عباســی بــه نشــانی 
ــن بســت  ــاد خ میثــم ک بوعلــی ب دولــت آب
نهضــت پ 173 خوانــده: احســان زارع امــام 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش زاده ب
دعــوی  خصــوص  در  شــورا  رای  مطالبــه 
ــا  ــه طرفیــت احســان زارع ام داود عباســی ب
زاده بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 150000000  

ــه 75000000- ــک ب ــره چ ــه دو فق ــال وج ری
 95/12/25  75000000 و  ریــال   95/12/28
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ب
تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر 
بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان 
ــتند  ــک مس ــدق چ ــر مص ــه تصوی و مالحظ
ــن  ــت آن و ای ــدم پرداخ ــی ع ــوی و گواه دع
کــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی و انتظــار 
ــبت  ــده و نس ــر نگردی ــورا حاض ــی در ش کاف
بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی 
ــش  ــه خوی ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ننم
ــان را وارد و  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ارائ
ــواد  ــه م ــتندا ب ــخیص داده و مس ــت تش ثاب
249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 قانــون 
مدنــی و 198 و 519 و 522 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی و 310 و 313 قانــون تجــارت 
خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 150000000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2050000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــر اســاس شــاخص  ــر مبنــای نــرخ تــورم ب ب
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه توســط 
ــد در  ــد ش ــبه خواه ــکام محاس ــرای اح اج
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای 
ــت روز  ــرف بیس ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
عمومــی  دادگاه  در  نظــر خواهــی  تجدیــد 

ــد.  ــی باش ــوار م ــاد برخ ــت آب دول
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

ــوار  ــتان برخ شهرس
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/807/م الــف بــه تاریــخ 96/08/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای عبــاس قربانــی بــا وکالــت امیــر 
دادخواســتی  امرالهــی  مهــرداد  حســین 
بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت جــواد 
ــه ایــن دادگاه تســلیم  بنائیــان دســتجردی ب
بــرای  و  ثبــت  بــه کالســه 96/458  کــه 
عصــر   05:00 ســاعت   96/09/13 تاریــخ 
ــر  ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
المــکان  مجهــول  خوانــدگان  اینکــه  بــه 
میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن 
نوبــت در  یــک  دادرســی مدنــی مراتــب 
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه یک
ــوت  ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش و نش
ــد جهــت دریافــت نســخه  ــه عمــل مــی آی ب
ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه 
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق مراجع

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض رس
ــک  ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/803/م الــف به تاریــخ 96/08/04
تاریخ ارسال:96/08/06
تاریخ چاپ:96/08/08

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه آقــای حســین کبیــر زاده  
ــرگ  ــک ب ــه  ی ــب باارائ ــد حبی ــی فرزن نایین
ــا ء  ــت  و امض ــه هوی ــی ک ــهاد  محل استش
ــدان  ــی فق شــهود رســما گواهــی شــده مدع
ســند مالکیــت  چهاردانــگ مشــاع از شــش 
دانــگ زمینــی کــه در آن احــداث  بنــا شــده  
ــی   ــی از 20067 اصل ــی 9 فرع ــالک ثبت ــه پ ب
واقــع دربخــش  2 ناییــن کــه در صفحــه 
ــام  ــت 6921 بن ــل ثب ــد 92 ذی ــر جل 76 دفت
و  ثبــت  فرزندابراهیــم  احمــدی   شــجاع 
انتقــال  صــادر گردیــده و بموجــب ســند 

شــماره 38434 مــورخ 1381/7/9  دفتــر 
ــه آقــای حســین کبیــرزاده  ــه دو ناییــن ب خان
ــری  ــه دیگ ــده و معامل ــل گردی ــی منتق نایین
ســند  صــدور  درخواســت  نشــده   انجــام 
مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا طبــق مــاده 120 
ــب  ــت  مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آئی اصالح
ــس   ــر ک ــه ه ــود ک ــی ش ــی م ــت آگه یکنوب
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود  ــت  ن ــا وجــود ســند مالکی ــور ی مزب
ــا  ــی ت ــن آگه ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری م
10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه واعتــراض  خــود 
ــا مــدارک مثبــت تســلیم نمایــد  در  ــا ب را کتب
صــورت انقضــا مــدت مذکــو ر و عــدم وصــول 
واخواهــی  یــا وصــول واخواهــی  بــدون ارائــه  
ــه  در صــدو ر  ــا ســند معامل ســند مالکیــت ی
المثنــی  ســند مالکیــت طــق مقــررات اقــدام 

ــد . ــد ش خواه
م الف 307 

ــناد و  ــت اس ــس اداره ثب ــن   رئی ــاذر مهیم اب
ــن  ــالک نایی ام

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه   خانــم طیبــه رفیــع بــه 
ــا  ــی نی ــعید فرخ ــای س ــرف آق ــت از ط وکال
فرزندبراتعلــی  باارائــه  یــک بــرگ استشــهاد  
ــی کــه هویــت  و امضــا ء شــهود رســما  محل
گواهــی شــده مدعــی فقــدان ســند مالکیــت  
شــش د انــگ اعیانــی یــک دســتگاه آپارتمان  
بــه پــالک ثبتــی 1504 فرعــی از 19579 واقــع 
ناییــن کــه در صفحــه 307  دربخــش  2 
ــای ســعید فرخــی  ــام آق ــد 146 بن ــر جل دفت
ــن   ــه ش ش 1508 نایی ــی  ب ــا فرزندبراتعل نی
ثبــت  گردیــده و معاملــه دیگــری انجــام 
نشــده درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده لــذا طبــق مــاده 120 اصالحــی 
ــت  ــب یکنوب ــت  مرات ــون ثب ــه قان ــن نام آئی
ــی  ــس  مدع ــر ک ــه ه ــود ک ــی ش ــی م آگه
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور 
ــی  ــود م ــزد خ ــت  ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــا 10  ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
ــود  ــراض  خ ــه واعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
را کتبــا بــا مــدارک مثبــت تســلیم نمایــد  در 
صــورت انقضــا مــدت مذکــو ر و عــدم وصــول 
واخواهــی  یــا وصــول واخواهــی  بــدون ارائــه  
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه  در صــدو ر 
المثنــی  ســند مالکیــت طــق مقــررات اقــدام 
خواهــد شــد .ضمنــا پــالک مذکــور طــی ســند 
دفتــر   1393/3/27 مــورخ   20113 رهنــی 
خانــه 162 ناییــن نــزد بانــک مســکن در رهــن 

ــی باشــد .  م
م الــف 308 ابــاذر مهیمــن   رئیــس اداره 

ــن  ــالک نایی ــناد و ام ــت اس ثب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یکبــاب خانــه پــالک شــماره 11/7903 مجــزی 
از 11/332 واقــع در بخــش14 ثبــت اصفهــان  
ــام  ــه ن ــی  ب ــده ثبت ــق ســوابق و پرون ــه طب ک
خانــم زهــرا صفائــی قهفرخــی فرزنــد حســن    
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب در جری
ــده اســت  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب حــدود قانون
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
96/8/30 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.
 96/8/8 : انتشــار  تاریــخ  الــف24815   م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

ــدری  ــان – حی اصفه

امروز دوشنبه 08 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 564 روزنامه

آگهی مفقودی
بــرگ ســند اتومبیــل زانتیــا مــدل 1387 
بــه پــالک ایــران 43 - 298 س 38  
شــماره  و   042238 موتــور  شــماره 
    vin s  1512287172629      شاســی
بنــام مهــدی نوروزپــور مفقــود گردیــده و 

ــد. ــاقط میباش ــار س ــه  اعتب از درج

آگهی ثبت تأسیس شرکت بلوط دانه شیرین با مسئولیت محدود
موضوع: انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات، صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالی مجاز بازرگانی اعم از محصوالت 
غذایی، فرآورده های مصرفی، خشکبار، فرآورده های دامی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی صرفًا 
جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیر هرمی 

و غیر شبکه ای: در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط: ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: اصفهان - کوی امیریه - خیابان نهم - کوچه فرعی یکم 52 - پالک 4 - طبقه همکف - کدپستی 8174947861
سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1000000 ریال می باشد که تماما پرداخت و در اختیار مدیر عامل قرار گرفت. 

اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
ابراهیم گالبی به شماره ملی 1198991291 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
مجید گالبی به شماره ملی 1292944961 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 

اولین مدیران:
مجید گالبی به شماره ملی 1292944961 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - ابراهیم گالبی به شماره ملی 1198991291 به سمت عضو هیئت مدیره 

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

این مستند به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه تنظیمی و ابرازی متقاضی صادر و اعتبار دیگری جهت ارائه به هیچ دستگاه 
و نهادی ندارد و حداکثر اعتبار آن یکماه از تاریخ صدور می باشد.

تذکر 1: جهت ثبت نهایی این مستند صرفًا شخصی که در سامانه به عنوان امضاءکننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید 
و از پاسخ به سایر اشخاص شخصیت حقوقی که دارای سمت نبوده خودداری میگردد.

تذکر 2: پس از تأیید مندرجات این پیش سند ذی سمت می تواند جهت پرداخت های قانونی برابر راهنمای سامانه اقدامات الزم را بعمل آورد.
مدیر عامل شرکت

رونوشــت آگهی حصر وراثت
بــه   موســوی  مهــدی  محمــد  ســید  آقــای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 2495 ب
ایــن دادگاه درخواســت  از  بــه کالســه 925/96 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
داده کــه شــادروان اقــا حســین موســوی بــه 
 60/01/19 تاریــخ  در   3255 شناســنامه  شــماره 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه1(  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
ــین   ــد حس ــوی فرزن ــدی موس ــد مه ــید محم س
بــه ش ش 24952 ، 2( ســید علــی موســوی 
ــه شــماره شناســنامه 1038  ــا حســین ب ــد آق فرزن
ــا  ــد آق ــوی فرزن ــن موس ــد حس ــید محم ، 3(س
ــه ش ش 41190 ، 4( فاطمــه موســوی  حســین ب
فرزنــد آقــا حســین بــه ش ش 240 ، 5( صدیقــه 
ــه ش ش 37140  ــا حســین ب ــد آق موســوی فرزن
، فرزنــدان .6( طاهــره موســوی مقــدم فرزنــد 
ــر .  ــه ش ش 23407 همس ــود ب ــید محم ــا س آق
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر . این والغی
ــه  ــور را در یــک نوبــت و یــک مرتب درخواســت مزب
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
از  باشــد  او  نــزد  متوفــی  از  وصیتنمامــه  یــا  و 
تاریــخ نشــر  نخســتین آگهــی یــک مــاه بــه 
خواهــد صــادر  واال گواهــی  دارد  تقدیــم   دادگاه 

 شد .  
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

 1497 م/الــف  ابــادی  علــی   ، کاشــان 

رونوشــت آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  توکلــی کاشــی  مهــدی  آقــای 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   38837 شــماره 
کالســه 923/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی حصــر وراث
شــادروان طاهــره زیــن ســاز بــه شــماره 

ــگاه  ــخ 96/07/20 اقامت ــنامه 34211 در تاری شناس
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
ــدی  ــه 1(مه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــه ش ش 38837  ــا ب ــن آق ــد حس ــی فرزن توکل
حســن  فرزنــد  کاشــی  توکلــی  فاطمــه   )2،
توکلــی  محســن   )3،  39709 بــه ش ش  آقــا 
ــه ش ش 3422 ،  ــا ب ــن آق ــد حس ــی فرزن کاش
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدان . اینــک ب فرزن
ــه  ــت و یــک مرتب ــور را در یــک نوب درخواســت مزب
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
و یــا وصیتنمامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش  ب

شد .
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان ، علــی آبــادی م/الــف 1490

رونوشــت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــزادی ب ــم معصومــه ن خان
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   578
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   924/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه شــماره شناســنامه  ــان ب شــادروان جــواد درب
دائمــی  اقامتــگاه  تاریــخ 96/07/23  در   596
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1(معصومــه 
 578 ش  ش  بــه  حســین  فرزنــد  نــزادی 
ــه ش  ــواد ب ــد ج ــان فرزن ــدا درب ــر ،2( ن همس
ش 1250305659 ،3( منــا دربــان فرزنــد جــواد 
ــد  ــان  فرزن ــد درب ــه ش ش 4071 ، 4( وحی ب
جــواد بــه ش ش 6369 ، فرزنــدان . اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و 

ــزد او  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنمام ی
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد . 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــی ــادی بیدگل ــی آب ــا  عل ــان ،علیرض کاش
م/الف 1493 

رونوشــت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــان ب ــره قنبری ــم طاه خان
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   481
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از    906/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــیری  ب ــوض س ــی ح ــادروان غالمعل ــه ش ک
شــماره شناســنامه 463 در تاریــخ 96/06/19 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 1(طاهــره قنبریــان فرزنــد رضــا بــه ش ش 
481 همســر ،2( اســماء حــوض ســیری فرزنــد 
غالمعلــی بــه ش ش 1250403618 ،3( ســمانه 
ــه ش ش  ــی ب ــد غالمعل ــیری فرزن ــوض س ح
ســیری  حــوض  فاطمــه   )4  ،  1250810825
فرزنــد غالمعلــی بــه ش ش 1250597341 ، 
فرزنــدان . 5( ایــران عبدالباقــی زاده فرزنــد 
غالمحســین بــه ش ش 568 مــادر . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه  ت
از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
حــل  شــورای  ششــم  شــعبه  قاضــی 

پــور حســین  فاطمــه   ، کاشــان   اختــالف 
 م/الف 1473



9 توپ و تور
پاسخ منفی تیم ملی فوتسال 

آرژانتین به ایران
رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتســال گفــت: حضــور 
تیــم ملــی فوتســال آرژانتیــن در تورنمنــت چهارجانبــه 

ایــران منتفــی شــد. 
ــزاری  ــت برگ ــن وضعی ــاره آخری ــان درب ــاس ترابی عب
تورنمنــت چهارجانبــه فوتســال در ایــران گفــت: آرژانتین 
ــن  ــود در ای ــا قــرار ب ــی کلمبی تیــم قهرمــان جــام جهان
ــکل  ــک مش ــا ی ــی آن ه ــد؛ ول ــرکت کن ــت ش تورنمن
در  آرژانتیــن  بازیکنــان  بیشــتر  داشــتند؛  اساســی 
ــن  ــرای همی ــد و ب ــازی می کنن ــی ب ــای اروپای لیگ ه
امــکان حضــور در ایــران را نداشــتند. هرچنــد ایــن 
ــه  ــی ب ــود، ول ــزار می ش ــا دی« برگ ــت در »فیف تورنمن
ــان موافقــت  دلیــل دوری راه، باشــگاه های ایــن بازیکن
ــند؛  ــن باش ــی آرژانتی ــم مل ــت تی ــه در خدم ــد ک نکردن
ــا روز لیــگ یکــی می شــد.  ــرا روز بازگشــت آن هــا ب زی
وی افــزود: پــس از منتفی شــدن حضــور آرژانتیــن، 
مذاکراتــی بــا برزیــل داشــتیم تــا ایــن تیــم را جایگزین 
ــر  ــران نظ ــور در ای ــرای حض ــم ب ــا ه ــم. برزیلی ه کنی
ــن هــم  ــی همــان مشــکل آرژانتی ــی داشــتند؛ ول مثبت

ــرد.  ــدق می ک ــا ص ــاره آن ه درب
رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتســال بــا بیــان اینکــه 
حضــور قزاقســتان و روســیه در ایــن تورنمنــت قطعــی 
اســت، گفــت: بــه جــای آرژانتیــن و برزیــل، بــا تایلنــد 
ــر آســیا  ــم برت ــد، دومیــن تی ــی داشــتیم. تایلن مذاکرات
پــس از ایــران اســت و بــرای همیــن تصمیــم بــه 
ابــراز  تایلندی هــا  آن هــا گرفتیــم.  جایگزین کــردن 
ــور  ــن کش ــی ای ــه نهای ــر نام ــد و منتظ ــه کرده ان عالق

ــتیم. هس

 برای بردن سپاهان 
به اصفهان می رویم

ــل  ــاره دالی ــکان، درب ــم پی ــی تی ــری، مرب ــد مطه حمی
موفقیــت پیکان و کســب شــش پیــروزی پیاپــی گفت: 
ــان  ــی و بازیکن ــت، کادر فن ــع مدیری ــه ســه ضل ــد ب بای
ــف  ــه نحــو احســن وظای ــم کــه هــر کــدام ب اشــاره کن
خــود را انجــام می دهنــد و تیــم شــرایط نرمالــی دارد. 
ــرایط  ــازی ش ــر ب ــت و ه ــخت اس ــگ س ــم لی می دانی
خــاص خــودش را دارد. درنتیجــه بــازی بــه بــازی 
پیــش می رویــم تــا ایــن نتایــج را تکــرار کنیــم و 
ــع  ــا زحمــات و تالش هــای ایــن ســه ضل ــم ب امیدواری

ــد.  ــه دار باش ــان ادام نتایجم
مطهــری دربــاره دیــدار برابــر ســپاهان و استرســی کــه 
ــار داشــت:  ــروزی دارد، اظه ــرای کســب پی ــم ب ــن تی ای
ــر شــرایط خــاص خــودش را دارد.  ــگ برت ــازی در لی ب
بــا ایــن حــرف کــه می گوینــد ســپاهان اســترس دارد، 
موافــق نیســتم. مــن خــودم بازیکــن ســپاهان بــودم؛ 
ســپاهان بــزرگ اســت و بایــد بــا هــوش عمــل کنیــم. 
ــای  ــه معن ــی ب ــتند، ول ــا نیس ــی م ــن اصل 3،2 بازیک
ــن کار تیمــی در  ــم ای ــم هســتیم و امیدواری واقعــی تی
ــا در  ــام بچه ه ــالش تم ــد و ت ــواب بده ــم ج ــه ه ادام
تیــم همیــن اســت. مربــی تیــم پیــکان در پایــان درباره 
ــان  ــش جه ــازی در نق ــرای ب ــم ب ــن تی ــتراتژی ای اس
ــی  ــم. خیل ــردن می روی ــرای ب ــد ب ــد: صددرص می گوی
ــا  ــی م ــد، ول ــورد می کنن ــت از رک ــه صحب ــم ک می بینی

ــال رکــوردزدن نیســتیم. دنب

 تداوم شکست ناپذیری آمکار 
در حضور عزت اللهی

ایرانــی خــود  ملی پــوش  از  بهره منــدی  بــا  آمــکار 
مقابــل اورال بــه تســاوی رســید. 

در یکــی از مســابقات هفتــه پانزدهــم لیگ یک روســیه 
ــرای  ــی را ب ــه ســعید عزت الله ــی ک ــکار در حال ــم آم تی
چهارمیــن بــازی متوالــی در ترکیــب ابتدایــی داشــت، از 

اورال میزبانــی کــرد. 
ــروزی و  ــار پی ــگ چه ــر لی ــازی اخی ــه در ۶ ب ــکار ک آم
ــی هــم روســتوف  دو تســاوی داشــته و در جــام حذف
رونــد  ایــن  بــه  هــم  دیــروز  کــرده،  مغلــوب  را 
شکســت ناپذیری ادامــه داد و مقابــل اورال رده چهــارم 
بــه تســاوی رضایــت داد تــا ۱۷ امتیــازی شــود و در رده 

ــد.  ــدول بمان ــم ج دوازده
عزت اللهــی کــه پــس از حضــور در آمــکار نمایــش 
موثــری در ترکیــب ایــن تیــم ارائــه کــرده، دیــروز هــم 
تــا دقیقــه ۵۶ در زمیــن بــود و جــای خــود را بــه فیگــور 

ــوده داد. اوگ

تصادف شدید سرمربی ملوان
ســرمربی ملوانــان صبــح یکشــنبه تصــادف کــرد. 
خوشــبختانه ایــن تصــادف آســیب جانــی در پــی 

نداشــته اســت. 
ــر  ــه نظ ــدید ب ــان ش ــرمربی ملوان ــادف س ــد تص هرچن
می رســد، امــا خوشــبختانه مصدومیــت و آســیب 
جانــی در پــی نداشــته و تنهــا وســیله نقلیــه او آســیب 

ــت.  ــده اس ــدید دی ش
در ایــن تصــادف مقصــر اصلــی جریــان، یــک خــودروی 
ســوم بــود کــه بــا دور زدن نادرســت در یکــی از 
را  دست نشــان  خــودروی  عبــور  راه  دوربرگردان هــا 
ــا  ــه ب ــرای اینک ــز ب ــان نی ــرمربی ملوان ــرد و س ــع ک قط
ــار جــاده منحــرف  ــه کن ــه ناچــار ب ــد، ب او تصــادف نکن
شــد و بــه همیــن دلیــل بــا وانــت کنــار اتوبــان برخــورد 

ــرد. ــدیدی ک ش

گشت و گذار دژاگه در پایتخت 
ادامه دارد

یکــی از کلیدی تریــن بازیکنــان تیــم ملــی در راه 
ــم در  ــدون تی ــان ب ــی همچن ــام جهان ــور در ج حض
ــان  ــازی ملی پوش ــاره اردوی آماده س ــاز دوب ــار آغ انتظ

ــت.  اس
ــالف  ــه برخ ــران، ک ــان دوم ای ــه، کاپیت ــکان دژاگ اش
ــرای امضــای  ــچ تصمیمــی ب تمــام پیش بینی هــا هی
قــرارداد بــا باشــگاهی جدیــد در ذهــن نــدارد در ایــن 
ــذار  ــه گشــت و گ ــران ب ــه در ته ــم گرفت ــا تصمی روزه
ــا  ــردازد ت ــرادی بپ ــات انف ــار تمرین و اســتراحت در کن
بــرای اردوی آتــی تیــم ملــی کــه قــرار اســت از اواخــر 
ــز  ــد و نی ــاده باش ــورد آم ــتارت بخ ــاری اس ــه ج هفت
بــرای دو بــازی دوســتانه بــا پانامــا و ونزوئــال آمــاده 

شــود.

کوتاه اخبار 
زن سنگنورد ایرانی بر بام آسیا ایستاد

نماینــده زن ســنگنوردی ایــران در مســابقات کاپ آســیا بــه 
عنــوان قهرمانــی رســید. در ادامــه رقابت هــای ســنگنوردی 
کاپ آســیا و در مــاده بولدرینــگ صبــح روز یکشــنبه النــاز 
رکابــی موفــق شــد ابتــدا بــا برتــری مقابــل رقبــا بــه عنــوان 

نفــر نخســت راهــی فینــال شــود. 
ایــن ســنگنورد ایرانــی در فینــال مســابقات توانســت 
باالتــر از قهرمانــان ســنگاپور، قزاقســتان و چیــن بــه 
ــش  ــد. در بخ ــت یاب ــوان دس ــش بان ــالی بخ ــدال ط م
ــال  ــه فین ــود ب ــورمان از صع ــکاران کش ــز ورزش ــردان نی م
ــرات زاده و  ــی ب ــی، عل ــا چاش ــوری، رض ــد. امیرن بازماندن
ــه  ــتند ب ــه نتوانس ــد ک ــی بودن ــم زاده، نفرات ــرو  هاش خس

ــند. ــال برس فین

 طالی بازی های آسیایی 
هدف بعدی ام است

ــی در  ــای بزرگ ــت: آرزوه ــران گف ــه ای ــی کارات ــر طالی دخت
کاراتــه دارم و پــس از کســب مــدال طــالی قهرمانــی 
ــم طــالی بازی هــای آســیایی 2۰۱۸  ــالش می کن ــان ت جه

ــت آورم.  ــه دس را ب
ــان از  ــی جه ــای قهرمان ــت: رقابت ه ــری گف ــن باق آویش
ســطح فنــی باالیــی برخــوردار بــود و توانســتم بــا کســب ۵ 
پیــروزی متوالــی بــه عنــوان قهرمانــی و مــدال طــال دســت 
پیــدا کنــم و خیلــی خوشــحالم کــه شــرمنده مــردم عزیــر 

ــم نشــدم. ــواده و مربیان ــژه خان ــران، به وی ای
 وی ادامــه داد: در ایــن رقابت هــا بــا برتــری مقابــل 
ــه  ــن ب ــالروس و چی ــتان، ب ــیه، قزاقس ــی از روس حریفان
ــر  ــی براب ــارزه نهای ــردم و در مب ــدا ک ــی راه پی ــدار نهای دی
ــت تماشــاگران حاضــر در  ــه از حمای ــب اســپانیایی ک رقی
ــارزه  ــی مب ــرد، همــان ثانیه هــای ابتدای ســالن ســود می ب
یــک امتیــاز کســب کــردم و در ادامــه بــا افزایــش اختــالف 
امتیــاز، اجــازه نــدادم مبــارزه بــه ثانیه هــای پایانــی بکشــد 
و درنهایــت هــم بــا پیــروزی در برابــر ایــن رقیــب به نشــان 

طــال دســت پیــدا کــردم. 
ــزود:  ــی اف ــای جهان ــران در رقابت ه ــی ای ــه کای طالی کارات
ــم و  ــرای حضــور در ایــن مســابقات ماه هــا تــالش کردی ب
بــا آمادگــی بــاال بــه میــدان آمدیــم و خــدا را شــکر موفــق 
شــدم بــا راهنمایــی خــوب کادر فنــی نتیجــه خوبــی کســب 

کنــم. 
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب کشــورها از ایــن 
مســابقات اظهــار داشــت: از زمانــی کــه بحــث ورود کاراتــه 
ــدار در  ــته پرطرف ــن رش ــده و ای ــرح ش ــک مط ــه المپی ب
ــا شــد،  ــک رشــته رســمی وارد بازی ه ــوان ی ــه عن ــا ب دنی
کشــورهای مختلــف ســرمایه گذاری زیــادی در ایــن رشــته 
داشــته اند و همیــن کــه ۱۷۰۰ کاراتــه در همیــن مســابقات 
شــرکت دارنــد، نشــانه ایــن موضــوع اســت. جالــب اینکــه 
ــه مســابقات  ــا بهتریــن شــرایط ب همــه کاراته کاهــا هــم ب
ــه نوعــی قرعــه آســان نداشــتیم و همــه  ــد و ب آمــده بودن

ــد. ــا سرســخت و قــوی بودن رقب

 مرد ۶ مداله کشتی ایران 
به دنیای سینما رفت

فیلــم ســینمایی »مــن یــک ایرانــی ام« بــا بــازی علیرضــا 
ــه  ــه زودی ب ــان، ب ــران و جه ــان کشــتی ای ــدری، قهرم حی

ــرده ســینماهای کشــور مــی رود.  روی پ
ــه  ــی ام« ب ــک ایران ــن ی ــم »م ــدری در فیل ــا حی علیرض
کارگردانــی محمدرضــا آهنــج و تهیه کنندگــی احمــد نجفــی 
ــرای  ــروز ب ــم عصــر ام ــن فیل ــه ای ــرده ک ــش ک ــای نق ایف
نخســتین بــار بــه صــورت خصوصــی بــه اکــران درمی آیــد. 
علیرضــا حیــدری، قهرمــان کشــتی کشــور و دارنــده شــش 
مــدال جهــان و المپیــک، در ایــن فیلــم در نقشــی خــاص 
مقابــل دوربیــن رفتــه اســت. حیــدری در ایــن فیلــم نقش 
یــک قهرمــان کشــتی را ایفــا می کنــد کــه زندگــی او تحــت 
ــادی از  ــادی قــرار می گیــرد. بخــش زی تأثیــر اتفاقــات زی

ایــن فیلــم در کشــور اوکرایــن فیلمبــرداری شــده اســت.

هافبک جنجالی در تمرین استقالل
هافبــک جدایی طلــب اســتقالل در تمریــن ایــن تیــم 
حاضــر شــد. حســن بیت ســعید بی توجــه بــه حواشــی ای 
ــن  ــنبه در تمری ــده، روز یکش ــود آم ــه وج ــش ب ــه برای ک
تیمــش حاضــر شــد و تمــام آیتم هــای تمرینــی را پشــت 
سرگذاشــت. گفتــه می شــود بیت ســعید قصــد دارد در 
نیم فصــل از ایــن تیــم جــدا شــود؛ زیــرا از زمانــی کــه شــفر 
ــازی  ــه ب ــدان ب ــر عهــده گرفتــه، چن هدایــت اســتقالل را ب
ــه عنــوان مقصــد بعــدی  گرفتــه نشــده اســت. از فــوالد ب
بیــت ســعید یــاد می شــود؛ هرچنــد کــه ایــن بازیکــن هنوز 

واکنشــی بــه ایــن موضــوع نشــان نــداده اســت.

 قهرمان بوکس ایران 
در آلمان چه می کند؟

ــور  ــن بوکس ــک مطرح تری ــدون ش ــی ب ــان روزبهان  احس
ــور در  ــابقه حض ــه س ــوده ک ــر ب ــال های اخی ــران در س ای
ــای  ــز بازی ه ــدال برن ــه م ــم دارد. او ک ــک را ه دو المپی
آســیایی 2۰۱۴ را در کارنامــه دارد، وقتــی متوجــه شــد کــه 
ــت،   ــری نیس ــران خب ــی در ته ــم مل ــزاری اردوی تی از برگ

ــان شــد.  شــخصا راهــی کشــور آلم
ــات  ــر تمرین ــاه اخی ــک م ــی در ی ــاله ایران ــور 2۹ س بوکس
ــان  ــس آلم ــی بوک ــم مل ــرمربی تی ــر س ــر نظ ــود را زی خ
ــی  ــم راض ــرایطش ه ــر از ش ــه نظ ــد و ب ــری می کن پیگی
ــه  ــد: پیــش از اینکــه مــن ب ــاره می گوی اســت. او در این ب
آلمــان بیایــم، هیــچ دعوتــی از مــن نشــده بــود. شــخصا 
ــن  ــه م ــه ب ــدم ک ــی دی ــم و وقت ــان رفت ــفارت آلم ــه س ب
ــا از ســال  ــه آلمانی ه ــدم. البت ــا آم ــه اینج ــد، ب ــزا دادن وی
2۰۱۴ کــه در لیــگ نیمه حرفــه ای مســابقه مــی دادم، مــرا 
ــم  ــپ تی ــن در کم ــور م ــای حض ــناختند. هزینه ه می ش
ــه  ــات ب ــم در تمرین ــن ه ــت. م ــا آن هاس ــان، ب ــی آلم مل
ــم.  ــوع می ده ــات متن ــه در اردو هســتند، تمرین ــی ک نفرات
هســتم.  بگویــم کــه کمک مربــی  می توانــم  درواقــع 
ــم،  ــام می ده ــان انج ــه در آلم ــی ک ــا تمرینات ــدوارم ب امی
ــالی  ــن، ط ــی م ــدف اصل ــم. ه ــی برس ــی خوب ــه آمادگ ب
بازی هــای آســیایی 2۰۱۸ اســت. اگــر شــرایط مثــل 
ــا  ــت شــود، قطع ــی حمای ــه خوب ــن ب ــل نباشــد و از م قب

ــوم. ــق ش ــا موف ــم در جاکارت می توان

ــل اســتقالل  ــر عام ــب مدی ــای عجی رفتاره
همچنــان ادامــه دارد و ظاهــرا قــرار نیســت 
اصحــاب رســانه و هــواداران ایــن باشــگاه از 

دالیــل ایــن موضــوع باخبــر شــوند. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، اولیــن موضــوع 
ــاری برمی گــردد؛  ــه ماجــرای مجتبــی جب ب
ــل  ــتقالل در اول فص ــوب اس ــِت محب هش
ــید  ــرد و س ــا ک ــرارداد امض ــتقالل ق ــا اس ب
رضــا افتخــاری پــس از ایــن اتفــاق حضــور 
جبــاری در اســتقالل را یــک عیــدی بــه 
ــی  ــرد: مجتب ــف ک ــواداران تیمــش توصی ه
جبــاری، بازیکــن بزرگــی اســت کــه در 
باشــگاه اســتقالل پــرورش یافتــه و ســال ها 
در اســتقالل و تیــم ملــی درخشــیده اســت. 
ــواداران دارد و  ــزد ه ــادی ن ــت زی او محبوبی
حــاال هــم بــه خانــه خــود بازگشــته اســت. 
ــه  ــک گفت ــه هــواداران تبری ــاق را ب ــن اتف ای
ــم.  ــد می گوی ــز خوش آم ــاری نی ــه جب و ب
ــه  ــواداران ب ــه ه ــود ب ــا ب ــدی م ــن عی ای

ــر. ــعید فط ــد س ــبت عی مناس
 جباری

ــرارداد  ــد ق ــس از عق ــه پ ــاری بالفاصل جب
ــش  ــیه تمرینات ــدون حاش ــتقالل ب ــا اس ب
در  امــا  زد؛  اســتارت  تیــم  ایــن  بــا  را 
ــاری  ــه افتخ ــی ک ــات تمرین ــی از جلس یک
تنــدی  انتقــاد  داشــت،  حضــور  آن  در 

ــات  ــت امکان ــتقالل باب ــل اس ــه مدیرعام ب
ــرد و از پــس  ــف باشــگاه اســتقالل ک ضعی
ــه ششــم  ــارس جــم در هفت ــا پ ــازی ب از ب
لیــگ برتــر هرگــز اجــازه حضــور در تمرینات 

ــرد. ــدا نک را پی
افتخــاری در مدتــی کــه جبــاری کنــار 
ــدم  ــت ع ــه ای باب ــه نام ــده، ن ــته ش گذاش
ــه  ــر ب ــه حاض ــه او داده و ن ــگاه ب ــاز باش نی
ــن  ــن بازیک ــده ای ــاره آین ــخگویی درب پاس

ــت.  ــده اس ــه ش باتجرب

او در تنهــا اظهارنظــر خــود دربــاره جبــاری 
ــرده  ــاره ک ــکی اش ــت پزش ــه تس ــط ب فق
اســت: جبــاری در آن زمــان تســت داد 
ــاره او  ــم درب ــکی ه ــز پزش ــزارش مرک و گ

ــت.  ــود اس موج
ایــن گــزارش بــه علیرضــا منصوریــان 
تحویــل داده شــد و قــرار گذاشــتیم تــا او 
ــکل  ــدی مش ــه ح ــد. ب ــری کن تصمیم گی
داریــم کــه نبایــد وارد بحــث مجتبــی 

ــویم.  ــاری ش جب
تنهــا یــک بــار اعــالم کــردم نحــوه تعامــل 
و  پزشــکی  کمیتــه  اختیــار  در  را  او  بــا 
ســرمربی تیــم گذاشــتیم و مــن در مقامــی 
نیســتم کــه در امــور فنــی و مســائل مربوط 

ــم. ــت کن ــه بازیکــن دخال ب
حرف هــای افتخــاری از آن جهــت عجیــب 
اســت کــه جبــاری اول فصــل تســت 
پزشــکی داده و صحبت هــای افتخــاری 
ــاره تســت پزشــکی،  ــد دوب ــر تأیی ــی ب مبن
ــه  ــردن تســت هایی اســت ک ــر ســؤال ب زی
او اول فصــل در ایفمــارک پشــت ســر 
گذاشــته اســت و البتــه تیــم پزشــکی 
اســتقالل کــه ایــن تســت ها را تأییــد کــرده 

ــت. اس
ســؤال بعــدی از افتخــاری ایــن اســت کــه 
ــرار اســت تســت های  ــه ق ــرض اینک ــه ف ب
پزشــکی جبــاری دوبــاره تأییــد شــود، چــرا 
بــا گذشــت دو هفتــه از صحبت هــای مدیــر 
عامــل اســتقالل هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده 
بزرگــی  بازیکــن  بایــد  چــرا  اساســا  و 

ــف  ــاه بالتکلی ــدود 2 م ــاری ح ــل جب  مث
باشد؟

 مورد عجیب دوم، برزای
ماجــرای بهنــام شــاید از جبــاری هــم 
شــفر  کــه  زمانــی  باشــد.  عجیب تــر 
ســرمربیگری اســتقالل را بــر عهــده گرفــت، 
افتخــاری در اولیــن جلســه تمرینــی او 
اعــالم کــرد: خبــر دســته اولی کــه مــن 
االن می توانــم بــه شــما بدهــم ایــن اســت 
کــه در ماشــین کــه می آمدیــم و بــا شــفر 
»فیلــم  او گفــت  می کردیــم،  صحبــت 
ــه  ــن ب ــک بازیک ــدم؛ ی ــان را دی بازی هایت
ــی  ــه خیل ــتید ک ــرزای داش ــام ب ــام بهن ن
خــوب بــازی می کــرد؛ چــرا االن نیســت؟« 
ــه اســت.«  ــه، او رفت ــم: »بل ــم گفت ــن ه م
شــفر هــم گفــت کــه او را برگردانیــد. مــن 
بالفاصلــه دســتور دادم کــه بــا بــرزای 

ــد. ــت کنن صحب

حــاال بــد نیســت بدانید باشــگاه اســتقالل از 
عقــد قــرارداد بــا بــرزای امتنــاع کــرده و او در 
آســتانه پیوســتن بــه صنعــت نفــت آبــادان 

اســت.
روزی  کــه  اینکــه شــفر  نکتــه عجیــب 
بازگشــت  افتخــاری می گفــت خواهــان 
بــرزای اســت، حتــی اجــازه حضــور در 
تمریــن را بــه ایــن بازیکــن نــداده تــا 
برســد صحبت هــای  نظــر  بــه  این طــور 
نداشــته  صحــت  افتخــاری  اول   روز 

است.
ــال و  ــک س ــرد ی ــاره عملک ــم درب ــه مه نکت
ــن  ــتقالل ای ــاری در اس ــه افتخ ــد ماه چن
اســت کــه او هرگــز حاضــر بــه پاســخگویی 
دربــاره صحبت هــا و تصمیماتــش نیســت و 
ایــن موضــوع باعــث شــده کســی از اتفاقاتی 
کــه در ایــن باشــگاه می افتــد، خبــر نداشــته 

باشــد.

از تست پزشکی جباری تا نبستن قرارداد با برزای

ماجراهای عجیب استقالل

ــدال  ــب م ــرای کس ــت: ب ــان گف ــه جه ــان کارات نایب قهرم
طــال خیلــی تــالش کــرده بــودم و بــه دلیــل از دســت دادن 
ایــن مــدال ناراحتــم؛ امــا مطمئــن باشــید خیلــی زود ایــن 

ــم.  ــران می کن ــت را جب شکس
ــابقات  ــن مس ــور در ای ــرای حض ــت: ب ــار گف ــارا بهمن ی س
تمرینــات ســختی را زیــر نظــر کادر فنــی پشــت ســر 
ــا  ــادی کــه داشــتم، تنه ــی زی ــا آمادگــی بدن گذاشــتیم و ب
ــفانه  ــه متاس ــود ک ــان ب ــالی جه ــدال ط ــب م ــم کس هدف

نشــد.  این چنیــن 
وی بــه مبــارزه بــا رقیــب اســپانیایی در دیــدار نهایــی هــم 
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن دیــدار مبــارزه را خیلــی خــوب 
ــادم؛ روی  ــش افت ــم پی ــر ه ــر صف ــردم و ســه ب شــروع ک
ــه  ــت دادم و در 3۰ ثانی ــاز از دس ــد امتی ــه چن ــک لحظ ی
پایانــی تالشــم بــرای جبــران امتیــازات ازدســت رفته ثمــری 

نداشــت و متاســفانه مــدال طــالی جهــان را از دســت دادم. 
ــزود:  ــه اف ــی کارات ــای جهان ــره رقابت ه ــدال نق ــده م دارن
بــرای رســیدن بــه دیــدار نهایــی رقبــای سرســختی را پشــت 
ــرو،  ــن، پ ــورهای دومنیک ــب از کش ــتم. ۴ رقی ــر گذاش س
ــی  ــدار نهای ــه دی ــیدن ب ــش از رس ــان را پی ــش و آلم مراک

ــت دادم.  شکس
ــا در  ــی واقع ــای جهان ــن دوره رقابت ه ــزود: ای ــار اف بهمن ی
ــه  ــر 2۱ ســال ب ــی برگــزار شــد. در رده ســنی زی ســطح فن
دلیــل حضــور کاراته کاهایــی کــه در رده بزرگســاالن حضــور 
دارنــد و اغلــب در کاراتــه  وان هــا بــه روی تاتامــی می رونــد، 
ــدال در  ــب م ــود. کس ــخت تر ب ــاوت و کار س ــرایط متف ش
چنیــن رقابت هایــی ســخت اســت کــه بــا وجــود از دســت 
دادن مــدال طــال، خوشــحالم کــه دســت خالــی بــه ایــران 

بازنمی گــردم.

ــودن  ــورت جعلی ب ــرد: در ص ــد ک ــه تاکی ــوه قضائی ــخنگوی ق س
ــردازد. ــده می پ ــن پرون ــه ای ــی ب ــرارداد طارم ق

بازگشــت یــک ســال و نیــم قبــل مهــدی طارمــی از تیــم 
ریزه اســپور بــه پرســپولیس و شــکایت باشــگاه ترکیــه ای موجــب 
شــده ایــن مهاجــم بــا حکــم فیفــا بــا محرومیــت ۴ ماهــه مواجه 
ــل و  ــره نق ــد در دو پنج ــز نتوان ــپولیس نی ــگاه پرس ــود و باش ش
ــاال  ــا ح ــد؛ ام ــذب کن ــدی ج ــن جدی ــش رو بازیک ــاالت پی انتق
ــد  ــده خواه ــن پرون ــان ای ــر خاطی ــری گریبانگی ــل جدیدت معض
شــد. باشــگاه ریزه اســپور فعــال توانســته اثبــات کنــد پرســپولیس 
بــا قــراردادی غیرقانونــی، طارمــی را بازگردانــده؛ زیــرا ایــن بازیکــن 
ــا  ــی هــم ب ــا باشــگاه ایران ــرارداد رســمی داشــته؛ ام ــا آن هــا ق ب
ارائــه مســتندات بــه فیفــا امیــدوار اســت ایــن محکومیــت رفــع 

ــد. ــد در نقــل و انتقــاالت فعالیــت کن ــا بتوان شــود ت
 در صــورت اثبــات تخلــف باشــگاه پرســپولیس، عــالوه بــر فیفــا 

مراجــع قانونــی داخــل کشــور نیــز قصــد دارنــد بــه ایــن پرونــده 
بپردازنــد و معــاون اول دســتگاه قضــا ایــن موضــوع را بــه تأییــد 

رســانده اســت. 
اژه ای،  محســنی   غالمحســین  المســلمین  و  حجت االســالم 
ســخنگوی قــوه قضائیــه، در یکصــد و بیســتمین نشســت خبــری 
خــود در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاری مبنــی بــر اینکــه بــا توجــه 
ــپولیس،  ــا پرس ــی ب ــدی طارم ــرارداد مه ــودن ق ــوری ب ــه ص ب
واکنــش دســتگاه قضــا بــه ایــن موضــوع چیســت، اظهــار کــرد: 
ــا قــرارداد  ــاده باشــد و ب ــن اتفــاق در باشــگاه دولتــی افت اگــر ای
ــدا  ــالس پی ــه اخت ــد، جنب ــده باش ــته ش ــی برداش ــوری پول ص

ــرد.  ــد ک خواه
وی ادامــه داد: در صــورت وقــوع ایــن اتفــاق بدیهــی اســت 
مدعی العمــوم  بــه  عنــوان  بازرســی  ســازمان  و  دادســتان 

ایــن پرونــده بپردازنــد. بــه  می تواننــد 

ورزش

،،
رفتارهای عجیب مدیرعامل استقالل 
همچنــان ادامــه دارد و ظاهــرا قــرار 
نیســت اصحــاب رســانه و هــواداران 
ایــن باشــگاه از دالیــل ایــن موضــوع 

باخبــر شــوند
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دبیــر کل فدراســیون وزنه بــرداری آمریــکا گفــت: 
کیانــوش رســتمی بایــد مدارکــی را نشــان دهــد 
ــا  ــد. م ــرت کن ــکا مهاج ــه آمری ــد ب ــه نمی خواه ک
ــرای  ــل ب ــاه آوری ــه از م ــم ک ــته بودی ــران خواس از ای
گرفتــن ویــزا اقــدام کنــد تــا زمــان کافــی بــرای حــل 

ــد.  ــته باش ــود داش ــکالت وج مش
فیــل انــدروز، دبیــر کل فدراســیون وزنه بــرداری 
ــق مــاده  ــوش رســتمی طب ــار کــرد: کیان ــکا اظه آمری
b2۱۴ قانــون گرفتــن ویــزا، تاکنــون نتوانســته ویــزای 
آمریــکا دریافــت کنــد. ایــن قانــون نشــان می دهــد 
ــد  ــه نشــان ده ــرای اینک ــی ب ــرد شــواهد کاف ــه ف ک
نمی خواهــد بــه آمریــکا مهاجــرت کنــد، نــدارد. 
فــرد بایــد ثابــت کنــد کــه پــس از مدت زمــان 

تعیین شــده قصــد دارد آمریــکا را تــرک کنــد. آقــای 
ــکا  ــدارد در آمری ــد ن ــه قص ــرده ک ــت نک ــتمی ثاب رس

ــد.  بمان
ــرای  ــاره ب ــد دوب ــت:  او می توان ــن گف ــدروز همچنی ان
گرفتــن ویــزا اقــدام کنــد. البتــه تا شــروع مســابقات 
کمتــر از یــک مــاه باقــی مانــده و گرفتــن ویــزا بــرای 
ــه  ــا ب ــت. م ــش روبه روس ــا چال ــتمی ب ــای رس آق
دلیــل همیــن مشــکالت بــود کــه از فدراســیون ایــران 
ــا از مــاه آوریــل 2۰۱۷ )فروردیــن  خواســته بودیــم ت
ــرای  ــزا ب ــن وی ــه گرفت ــدام ب ــت ۹۶( اق و اردیبهش
ــکالت  ــر مش ــورت اگ ــن ص ــد. در ای ــکاران کنن ورزش
ــکل  ــتیم مش ــد، می توانس ــش می آم ــی پی این چنین

را حــل کنیــم و زمــان کافــی داشــتیم.

بازیکنــان جــوان تراکتورســازی انگیــزه زیــادی دارنــد تــا مقابــل 
ســرمربی ســابق خــود عملکــرد خوبــی را ارائــه دهنــد؛ نفراتــی 
کــه قلعه نویــی همیشــه از آن هــا بــه عنــوان »تیــم ســایه« یــاد 

کــرده اســت. 
ــه در هــر  ــی همــواره در مصاحبه هــای خــود گفت ــر قلعه نوی امی
تیمــی فعالیــت کــرده، یــک تیــم ســایه تشــکیل داده اســت. 
ســرمربی کنونــی ذوب آهــن چنــد هفتــه قبــل وقتــی از او درباره 
بازیکنــان جــوان تراکتورســازی در لیــگ هفدهــم ســؤال شــد، 
ــی گفــت کــه  ــان آورد و از جوانان ــر زب ــاز هــم ایــن حــرف را ب ب
ســال گذشــته آن هــا را بــه تیــم بزرگســاالن آورد و آمــاده حضور 
در میادیــن کــرد. جوانانــی کــه قلعه نویــی دربــاره آن هــا حــرف 
زده، امســال بــا محرومیتــی کــه فیفــا بــرای تراکتورســازی در 
نظــر گرفــت و آن هــا نتوانســتند بازیکــن جدیــدی بــه خدمــت 

ــد  ــه میــدان می رون ــه صــورت فیکــس در ترکیــب ب ــد، ب بگیرن
ــد  ــر محم ــی نظی ــته اند؛ بازیکنان ــم داش ــی ه ــرد خوب و عملک
نــادری، محمدرضــا مهــدی زاده، عــارف آغاســی، علــی طاهــران، 
فاخــر تهامــی، امیــر نصرآزادانــی و ... کــه ســال گذشــته بــا نظــر 
امیــر قلعه نویــی بــه تراکتورســازی پیوســتند و حــاال مهره هــای 

ــی یحیــی گل محمــدی محســوب می شــوند.  اصل
بــرای ایــن بازیکنــان جــوان روز سه شــنبه روز ویــژه ای خواهــد 
بــود؛ روزی کــه آن هــا بایــد در قالــب تراکتورســازی بــه مصــاف 
تیمــی برونــد کــه ســرمربی اش امیــر قلعه نویــی اســت. 
قلعه نویــی پــس از جدایــی از تراکتورســازی بــرای اولیــن 
ــه  ــی ک ــد جوانان ــتد و بی تردی ــم می ایس ــن تی ــار رودرروی ای ب
ــاد کــرده، انگیــزه  ــوان تیــم ســایه ی ــه عن قلعه نویــی از آن هــا ب
زیــادی دارنــد تــا خودشــان و توانایی هایشــان را نشــان دهنــد.

 واکنش رسمی فدراسیون وزنه برداری آمریکا 
به مشکل ویزای رستمی

چالش جدید قلعه نویی

تیم سایه قلعه نویی، نقطه مقابل ژنرال!

مدایم زاده:
در ادامه لیگ، بازی های خوبی 
از بانوان ذوب آهن خواهید دید

ذوب آهــن  بانــوان  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
باشــگاه  مدیرعامــل  حمایــت  از  تمجیــد  بــا 
ذوب آهــن گفــت: پیگیــری، تــالش و نــگاه 
مثبــت مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن و اعضــای 
هیئت مدیــره ایــن باشــگاه موجــب شــد تــا 
ــه  ــفق را ب ــگاه ش ــف ورزش ــتاد عاط ــن اس زمی
طــور اختصاصــی بــرای فوتبــال بانــوان راه انــدازی 

ــد.  کنن
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  مدایــم زاده  مــژگان 
ــه  ــاری ارومی ــل همی ــازی تیمــش مقاب ــاره ب درب
ــار  ــوان اظه ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــه دوم لی از هفت
ــوب و  ــیار خ ــم بس ــه تی ــاری ارومی ــرد: همی ک
ــی  ــم خیل ــن تی ــد ای ــت؛ هرچن ــه ای اس باتجرب
دیــر بســته شــد امــا بازیکنــان ایــن تیــم، تجربــه 

بــازی در کنــار هــم را داشــتند و عملکــرد خوبــی 
ــتند. ــا داش ــل م ــازی مقاب در ب

وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در لیــگ 
برتــر امســال وجــود دارد و همچنیــن پتانســیلی 
کــه تیــم ذوب آهــن دارد، بــرای بازگردانــدن 
اعتمادبه نفــس و روحیــه جنگندگــی بــه تیــم بــه 
ــا بتوانیــم  ــاز داشــتیم ت ــدار نی ــاز ایــن دی 3 امتی
جایــگاه خــود را در جــدول از همیــن ابتــدای 
فصــل در بیــن باالنشــینان حفــظ کنیــم. در ادامــه 
ــا تمرینــات و هماهنگــی بیشــتر بیــن خطــوط  ب
تیــم می توانیــم نتایــج خوبــی کســب کنیــم و در 
پایــان فصــل در دومیــن ســال حضــور در لیــگ 

برتــر بتوانیــم جایــگاه خوبــی داشــته باشــیم.
ــی  ــازی در تمام ــن ب ــول ای ــه داد: در ط وی ادام
ــود و  ــا ب ــار م ــدان در اختی ــوپ و می ــات ت لحظ
ــیار  ــای بس ــم؛ موقعیت ه ــه بودی ــه حمل یکپارچ
زیــادی نیــز بــرای گلزنــی بــه دســت آوردیــم کــه 
بــا بی دقتــی و کم تجربگــی بازیکنــان از بیــن 

ــت.  رف
بــا  لیــگ  ادامــه  در  باشــید  مطمئــن 
بســیار  بازی هــای  بازیکنــان  هماهنگ شــدن 
خــوب و دیدنــی همــراه بــا نتایــج خــوب از تیــم 
ــی در  ــای خوب ــد و روزه ــد دی ــن خواهی ذوب آه

بــود. بازیکنــان ذوب آهــن خواهــد  انتظــار 
دربــاره  ذوب آهــن  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
وضعیــت زهــره کووایــی دروازه بــان تــازه وارد 
ذوب آهــن گفــت: ایــن بدشانســی مــا بــود 
کــه کووایــی بــا مصدومیــت دســت و پنجــه 
تــالش  و  بــا کمــک  البتــه  می کنــد.  نــرم 
فیزیوتراپ هــای مجربــی کــه باشــگاه ذوب آهــن 
دارد، فکــر می کنــم بــه زودی بتوانیــم از وی درون 
دروازه ذوب آهــن اســتفاده کنیــم. بــه هــر جهــت 
بازیکنــان جــوان تیــم هــم نیــاز بــه میــدان دیدن 
و کســب تجربــه دارنــد. باشــگاه ها بایــد بتواننــد 
بــرای خــود و تیم هــای ملــی پشتوانه ســازی 

ــد. کنن

وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
هماننــد بخــش مــردان در تمامــی رده های ســنی 
مســابقات منظــم یــا لیــگ نداریــم، تنهــا میدانی 
ــه  ــد ب ــوان می توانن ــوان و ج ــان نوج ــه بازیکن ک
کســب تجربــه بپردازنــد، لیــگ برتــر اســت؛ 
ــک  ــا ریس ــان و تیم ه ــرای مربی ــن ب ــد ای هرچن
ــه  ــن پروس ــد ای ــال بای ــر ح ــه ه ــا ب ــت، ام اس
ــزاری  ــا برگ ــم ب ــه فکــر می کن ــرد. البت انجــام گی
بتواننــد  رده  ایــن  بازیکنــان  جوانــان  لیــگ 
توانمندی هــای بیشــتری از خــود نشــان دهنــد.

بازیکــن  اضافه شــدن  دربــاره  همچنیــن  وی 
ــرد: فکــر  ــه ذوب آهــن خاطرنشــان ک دیگــری ب
نمی کنــم دیگــر بازیکنــی بــه تیــم اضافــه شــود؛ 
ــی  ــب فعل ــت و هماهنگــی ترکی ــال تقوی ــه دنب ب
ــازه ای  ــن ت ــه بازیک ــاز ب ــر نی ــتیم. اگ ــم هس تی
ــد  ــاد در نیم فصــل خواه ــال زی ــه احتم باشــد، ب

ــود. ب
ــل  ــت مدیرعام ــد از حمای ــا تمجی ــم زاده ب مدای

ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــگاه ذوب آه باش
ــف«  ــن »عاط ــن چم ــت زمی ــا از وضعی ــه آی ک
ــد  ــه، تاکی ــا ن ــت دارد ی ــفق رضای ــگاه ش ورزش
کــرد: چمــن مصنوعــی ایــن ورزشــگاه از کیفیــت 
بســیار خوبــی برخــوردار اســت و یکــی از بهتریــن 
ــت.  ــور اس ــی در کش ــن مصنوع ــای چم زمین ه
تالش هــا و پیگیری هــای »آذری« مدیرعامــل 
ــوان  ــت از ورزش بان باشــگاه ذوب آهــن در حمای
ــن  ــا ای ــوان موجــب شــد ت ــال بان ــژه فوتب و به وی
زمیــن اختصاصــی فوتبــال بانــوان خیلــی ســریع 
آمــاده بهره بــرداری شــود. البتــه همان گونــه 
کــه اشــاره کردیــد جایــگاه تماشــاگران نــدارد کــه 
ــی باشــگاه  ــه طــور قطــع در برنامه هــای عمران ب
اســت تــا مراحــل تکمیلــی ایــن ورزشــگاه انجــام 
گیــرد و فکــر می کنــم ایــن قضیــه تــا نیم فصــل 
ــاگران و  ــود و تماش ــل ش ــتر ح ــی بیش ــا کم ی
ــم  ــی از تی ــد به راحت ــم بتوانن ــن تی ــواداران ای ه

خــود حمایــت کننــد.

# خبر_ویژه

عضــو هیئت رئیســه ســازمان لیــگ فوتبــال 
حــق  تلویزیونــی،  پخــش  حــق  می گویــد 
قانونــی، عرفــی و شــرعی فوتبــال بــوده و 
مبلغــی بالــغ بــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه 

از باشــگاه ها دریــغ شــده اســت.
بــا خبرنــگار  صــادق درودگــر در گفت وگــو 
و  فوتبــال  فدراســیون  عــزم  دربــاره  مهــر، 
دوربین هــای  راه نــدادن  بــرای  باشــگاه ها 
ــار  ــا چندب ــت: م ــگاه ها گف ــه ورزش ــدی ب تولی
ــاره  بایــد سیاســت هایمان را تکــرار کنیــم و درب

موضوعــات مســجل بحــث نکنیــم؟ 
حــق پخــش تلویزیونــی، حــق قانونــی، شــرعی 
و عرفــی فوتبــال اســت؛ خداونــد در قــرآن 
فرمــوده هــر کســی هــر کاری می کنــد، متعلــق 

ــال  ــر فوتب ــال حاض ــت. در ح ــودش اس ــه خ ب
بــرای صداوســیما هــزاران میلیــارد تومــان 
درآمــد دارد. کشــور مــا بــر اســاس قانــون 
ــد  ــده بای ــوب ش ــه مص ــی رود و آنچ ــش م پی

ــود. ــی ش اجرای
 به گوش فیفا برسد، محروم 

می شویم
وی افــزود: رئیس جمهــوری قــراردادی را اعــالم 
و تنظیــم کــرده و حتــی یــک مــورد پرداختــی 
ــرای حــق پخــش تلویزیونــی صــورت گرفتــه  ب
اســت؛ ایــن یعنــی اینکــه صداوســیما خــودش 
ایــن حــق را قبــول کــرده اســت؛ پــس بایــد بــه 
آن تمکیــن کنــد. نبایــد کاری کنیــم کــه خــارج 
ــد.  ــم بگیرن ــان تصمی ــران برایم ــای ای از مرزه

اگــر صداوســیما ایــن موضــوع را جــدی نگیــرد 
ــیون  ــا و کنفدراس ــئوالن فیف ــوش مس ــه گ و ب
فوتبــال آســیا برســد، ایمــان داشــته باشــید از 
بازی هــای ملــی و بین المللــی محروممــان 

می کننــد.
 دلیل این همه بدهی، حق پخش 

تلویزیونی است
عضــو هیئت رئیســه ســازمان لیــگ فوتبــال 
یــادآور شــد: صداوســیما چــون دوربیــن و 
ــه  ــته هایش را ب ــد خواس ــون دارد، نبای میکروف
ــاج  ــد. شــخصا از مهــدی ت ــال تحمیــل کن فوتب
ــد  ــدر بهارون ــال و حی ــیون فوتب ــس فدراس رئی
رئیــس ســازمان لیــگ خواســتم قاطعانــه برای 
ــگاه های  ــر باش ــد. اگ ــدام کنن ــش اق ــق پخ ح

ــل  ــی از دالی ــکار هســتند، یک ــدر بده ــا این ق م
ــل  ــت؛ مث ــش اس ــق پخ ــدادن ح ــی آن ن اصل
ــر  ــک نف ــای ی ــت و پ ــه دس ــد ک ــن می مان ای
ــش  ــق پخ ــن. ح ــنا ک ــد ش ــد و بگویی را ببندی
تلویزیونــی را نمی دهنــد و بعــد از باشــگاه ها 

بپردازنــد. را  بدهی هایشــان  می خواهنــد 
 مبلغ حق پخش ما، ۴۰۰ میلیارد 

تومان است
پخــش  حــق  اینکــه  بیــان  بــا  درودگــر 
تلویزیونــی در اســپانیا چیــزی حــدود ۹۷3 
ــوده، گفــت: وقتــی ایــن پــول  میلیــون یــورو ب
آن هــا  می شــود،  تقســیم  باشــگاه ها  بیــن 
امــکان نفس کشــیدن پیــدا می کننــد. االن 
حــق پخــش تلویزیونــی فوتبــال مــا بایــد بالــغ 
بــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان باشــد کــه اگــر تحقــق 
لیــگ  تیم هــای  می توانیــم  حتــی  یابــد، 

دســته اولی را هــم پوشــش بدهیــم. 
و  زنــده  پخــش  بــر  عــالوه  صداوســیما 
ــدی، ســامانه هایی را طراحــی  برنامه هــای تولی
کــرده کــه از طریــق آن درآمدهــای چشــمگیری 
ــال  ــا فوتب ــل ب ــر تعام ــال اگ ــر ح ــه ه دارد؛ ب
برنامه هــای  می توانیــم  بگیــرد،  صــورت 

دیگــری را هــم بســازیم.
 بدهی استقالل و پرسپولیس از طرف 

دولت پیگیری می شود
و  اســتقالل  شــانس کــم  دربــاره  درودگــر 
مــورد  مــدارک  ارائــه  بــرای  پرســپولیس 
ــن دو  ــی ای ــا بده ــرد: مطمئن ــح ک ــاز تصری نی
باشــگاه از طریــق وزارت ورزش بــه اطــالع 
ــری  ــت پیگی ــق دول ــد و از طری ــت می رس دول
می شــود. دربــاره باشــگاه نفــت اطالعــات 

خاصــی نــدارم.

بدهی استقالل و پرسپولیس از طرف دولت پیگیری می شود

احتمال ورود قوه قضائیه به پرونده طارمیسارا بهمن یار: خیلی زود جبران می کنم



پیشهناد فیلم

قندون جهیزیه

کارگردان:علیمالقلیپور
نویسنده:علیمالقلیپور

بازیگــران:صابــرابــر،رضــاثاقــبرأی،افســانهچهــرهآزاد،
ــم ــان،کری ــگارجواهری ــی،ن ــنعباس ــدی،حس ــرعب اکب

ــه. ــریمبارک اکب
 خالصه داستان فیلم

عطــاومعصومــهدرخانــهایمســتأجرند؛موعــداجــارهآنهــا
پایــانیافتــه،امــامیخواهنــددرخانــهبماننــد.

ــی ــنســاختهعل ــه«،اولی ــدونجهیزی ــمســینمایی»قن فیل
اســت. مالقلیپــور رســول مرحــوم فرزنــد مالقلیپــور،
»قنــدونجهیزیــه«،فیلمــیاجتماعــیبــازمینــهطنــزاســت
ــردازد. ــهومســتأجرمیپ ــگصاحبخان ــهفرهن ــهرابط ــهب ک
ســرمایهگذاریایــنفیلــمبــرعهــدهشــرکتســینمایی
ــده ــرعه ــشآنب ــودهوپخ ــیب ــهندتراب ــموس فدکفیل

ــا. ــیمصب نس
ــنواره ــهروجش ــمش ــنوارهفیل ــه«درجش ــدونجهیزی »قن
فیلــمکوتــاهســماحضــورداشــت.علــیمالقلیپــور،ســیمرغ
ــانسیوســومینجشــنواره ــناســتعدادجوان ــنبهتری بلوری
ــدون ــم»قن ــیفیل ــرایکارگردان ــمفجــرراب ــیفیل بینالملل
ــدرخــود، ــارپ ــهدســتآورد.ویســالهادرکن ــه«ب جهیزی
ــینمایی، ــایس ــرپروژهه ــورودیگ ــولمالقلیپ ــادرس زندهی
دســتیارکارگــردانبــودهاســت.اودرفیلم»ســیزده«ســاخته
ــتیار ــواندس ــهعن ــورشب ــرحض ــالوهب ــیدیع ــنس هوم

کارگــردان،نقــشکوتاهــیرانیــزایفــاکــردهاســت.
ــده ــیایجادش ــاحواش ــرایب ــه«ب ــدونجهیزی ــم»قن فیل
دربــارهآننوعــیانتظــاردرمخاطــبایجــادکــردهکــه
ــد؛ ــردنآنبربیای ــرآوردهک ــسب ــدازپ ــفانهنمیتوان متأس
ــهوضعیــت ــهب ــهونقادان ــمقصــدداردنگاهــیبیطرفان فیل
طبقــهمتوســطروبــهپاییــنبینــدازدوازمدخــلطنــز
درنتیجــه و بیــانکنــد را آن چالشهــای و مشــکالت
ــی ــفانهتمام ــیمتأس ــد؛ول ــقکن ــیاهخل ــدیس ــیکم نوع
ــی ــرنهای ــدادهواث ــفرخن ــلمختل ــهدالی ــاتب ــناتفاق ای
ــدتماشــاگر فیلمــیالکــنوبیاثــرگشــتهکــهتنهــامیتوان
ــدکــه ــد؛هرچن ــاریبخندان ــدب ــاکمــیچشمپوشــیچن راب
ــهایــننکتــهنیــزاشــارهنکنیــمکــه کملطفــیاســتاگــرب
ــر ــناواخ ــهدرهمی ــیک ــدیمبتذل ــایکم ــانفیلمه درمی
ــر ــریآبرومندت ــه«اث ــدونجهیزی ــم،»قن ــاهدآنبودهای ش

ــت. اس

حرف و نقل

 تصویربــرداری»رنــجپنهــان«کــهازمهرمــاهدرتهــران
کلیــدخــورد،همچنــانادامــهداردوبهتازگــیبهنــام
ــهاســت.فیلمنامــهســریال ــویدوربیــنرفت تشــکرجل
ــا ــیازحمیدرض ــاسطرح ــراس ــهب ــان«ک ــجپنه »رن
ســبحانینژادوبــهنویســندگیحســینترابنــژادو
ــام ــهن ــیب ــهجوان ــده،قص ــتهش ــزهنوش ــدیحم مه
ــدکــهدچــار »یوســف«رادردهــهپنجــاهروایــتمیکن

میشــود. مســلحانه درگیریهــای
 علیرضــاامینــی،کارگــردانســینماوتلویزیــون،درباره
ــت:درحــالحاضــر ــایخــودگف ــنفعالیته جدیدتری
ــشدر ــرایپخ ــریالب ــکس ــدی ــغولپیشتولی مش
ــد ــرآنراکلی ــدود۲۰روزدیگ ــهح ــتیمک ــوروز۹۷هس ن

میزنیــم.
ــم»آقــایسانســور« ــارزاده،کارگــردانفیل  علــیجب
ــرداریکارشرادرلوکیشــنیدرشــمال ــیازتصویرب نیم
تهــرانبــهانجــامرســاندهودرحــالتــدارکمراحــلفنــی
فیلــماســت.محمدرضــافروتــن،بهــرامافشــاری،بهــاره
ــد ــتوامی ــودپاکنی ــاری،محم ــوشبختی ــا،بهن رهنم

روحانــی،بازیگــرانایــنفیلــمهســتند.
 پــسازموفقیــتســریالاقتباســی»قصــهندیمــه«،
ــرح ــندهمط ــوود«،نویس ــارگارتات ــریاز»م ــاندیگ رم

کانادایــی،مــورداقتبــاسقــرارگرفتــهاســت.
 رمــان»بــاغرویــان«نوشــتهجــوادمــاهزادهمنتشــر
ــخصیتهایی ــیوش ــمسیاس ــان«ت ــاغروی ــد.»ب ش
محــدودداردووقایــعآندرتهــرانزمــانپهلــویرخ

میدهــد.
ــن ــدفپرداخت ــاه ــلم«ب ــدهمس ــتند»فرمان  مس
ــژهســبک ــعحــرموبهوی ــتشــهدایمداف ــهمظلومی ب
زندگــیشــهیدخیــزابازشــهدایمدافــعحــرماصفهانــی

ــود. ــدمیش تولی
 نشســتتخصصــی»ســینمایآوانــگارد،تجربهگرایی
درفیلــمکوتــاه«همــراهبــانمایــشفیلمهــایمنتخــب
ســینمایکوتــاهتجربهگــرایجهــان،۸آبانمــاهدرپاتــوق

فیلــمکوتــاهاصفهــانبرگــزارمیشــود.
 فیلمبــرداریفیلــمســینمایی»ســالدومدانشــکده
ــرف۲۰روز ــیظ ــولصدرعامل ــیرس ــهکارگردان ــن«ب م

ــد. ــانمیرس ــهپای ــدهب آین
 فیلــمســینمایی»جاودانگــی«بــهکارگردانــیمهــدی
ــانو ــمخارجیزب ــنفیل ــادریدردوبخــشبهتری فردق
ــزهازجشــنواره ــمدرام،نامــزددریافــتجای ــنفیل بهتری

»رؤیاهــا«یبوفالــودرنیویــورکآمریــکاشــد.
ــی ــهکارگردان ــران«ب ــیدرای ــد»خالکوب  مســتندبلن
هوشــمندهنــرکاربرایحضوردرجشــنوارهســینماحقیقت

بــهدبیرخانــهایــنجشــنوارهارائــهشــدهاســت.
ــن ــاخهبهتری ــرایحضــوردرش ــرمســتندب  ۱۷۰اث
مســتندبلنــدجوایــزســینماییاســکاردرســال۲۰۱۸بــه

آکادمــیاســکارارســالشــدند.
 فیلمبــرداریفیلــمســینمایی»زنانــیکــهبــاگرگهــا
دویدهانــد«بــهکارگردانــیامیــراطهــرســهیلیوتهیهکنندگی

محمدرضــاشــرفالدیــنبــهپایانرســید.
 مینــاســاداتیوبابــکحمیدیــانبــهعنــوانبازیگران
جدیــدفیلــمســینمایی»جشــندلتنگــی«بــهکارگردانی

پوریــاآذربایجانــیمعرفیشــدند.

کوتاه اخبار 

ریشه های تئاتر ایرانی
میکنــم فکــر مــن میگویــد: صابــری پــری
ــی ــهیک ــمک ــرانداری ــرای ــادردرتئات ــدروم دوپ
ازاینهــاتعزیــهودیگــریروحوضــیاســتو

ریشــههایتئاتــرایــرانهســتند.
ایــنکارگــردانتئاتــراضافــهمیکنــد:تعزیــهقــدرت
ــه ــرچلکوفســکیب ــهپیت ــیک ــیدارد؛موقع جادوی
ــال ــهدنب ــادهب ــرانآمــدودرتمــامنقــاطدورافت ای
تعزیههــایســنتیثابــترفــت،بــرایمــنعجیــب
ــشرا ــموکارهای ــسرفت ــهپاری ــیب ــودووقت نب
ــه ــیازتعزی تماشــاکــردم،متوجــهشــدمکــهخیل
ــر ــیازآنمتأث ــرد،ول ــینمیک ــت؛کپ ــراس متأث

بــود.
ــویمیگویــد:وقتــی ــاالرمول ــارهتأســیست اودرب
بــهتهــرانآمــدم،دغدغــهکارداشــتم.اولبــاوزارت
فرهنــگوهنــرکارکــردموگــروه»پــازارگاد«رابــا
همراهــیزندهیــادحمیــدســمندریانوبــامبلغــی
کــهخیلــیهــمزیــادنبــود،تأســیسکردیــم.ایــن
گــروه۱۰ســالبــهکارخــودادامــهدادومهمتریــن
کارهــاینمایشــیآندورانرابــهرویصحنــهآورد.
خیــالمیکردیــمکــهکارآســانیاســت؛البتــه
چــون آن از بعــد ولــی بــود، االن از آســانتر
ــود، رئیــسدانشــگاهتهــرانازدوســتاننزدیکــمب
ــرانکار ــگاهته ــهدردانش ــنهاددادک ــنپیش ــهم ب
کنــم.وقتــیبــهدانشــگاهرفتــمبــهمــنگفــتبــرو
ــدام ــرک ــنوه ــگاهراببی ــالنهایدانش ــامس تم
ــادراختیــارتبگــذارم؛مــن ــودبگــوت مناســبترب
ــم ــدرفت ــابع ــدم؛ام ــامدانشــگاهراچرخی ــمتم ه
پیــشرئیــسدانشــگاهوگفتــمایــنکاردرســتی
نیســتوهــرکــدامازاینهــابــرایخودشــان
مشــغولکارهســتند.بــهمــنیــکجــایمســتقل
ــا ــداکــنت ــیراپی ــهاوگفــتبگــردجای ــدک بدهی

ــم. ــارادرســتکنی آنج
مــنگشــتمورســیدمبــهجایــیکــهبعدهــا
ــایکار ــچج ــودوهی ــارب ــد.انب ــویش ــاالرمول ت
ــم ــارامیخواه ــماینج ــاگفت ــت؛ام ــردننداش ک
ــوی ــاالرمول ــارات ــنآنج ــهم ــدک ــهش واینگون

ــردم. ک

تعصب ابوالفضل جلیلی به راه آهن
ابوالفضــلجلیلــیبــابیــاناینکــه»تعصــبخاصــی
بــهراهآهــندارم«،ادامــهداد:جشــنوارهفیلــم
راهآهــن،فرصتهــایکمتــردیدهشــدهایــنحــوزه

ــد. ــیمیکن ــردممعرف ــهم راب
دبیــرهنــریبخــشفیلــمجشــنوارهفیلــمو
ــا ــاب ــمت ــعیکنی ــدس ــت:بای ــنگف ــسراهآه عک
کارهــایفرهنگــی،ظرفیتهــاینهفتــهدرایــن
حــوزهرابــرایمــردمهرچــهبیشــترروشــنکنیــم.
درروزگاریکــهدرسیســتمهایدیگــرحملونقلــی
بــاخطــراتبســیاریمواجــههســتیموخبــرتلفات
بســیاریرامیشــنویم،چــرانبایــدازراهآهــنکــهبه
ــده، ــایلشناختهش ــنوس ــیازامنتری ــوانیک عن

حمایــتکنیــم.

ــم ــنوارهفیل ــیجش ــزهاصل ــن«،جای ــنپرهکلمبی ــهزری »حلق
ــرانرســید. ــال«ازای ــه»کوپ ــا،ب بوگوت

ــه ــیک ــممالی ــیکاظ ــهکارگردان ــال«ب ــینمایی»کوپ ــمس فیل
ــل ــدهآســیادربخــشمســابقهبینالمل ــانماین ــوانتنه ــهعن ب
ــه ــاپذیرفت ــمبوگوت ــیفیل ــنوارهبینالملل ــیوچهارمینجش س
شــدهبــود،شــبگذشــته۶آبــانتوانســتدرمراســماختتامیــه
ــکای ــیآمری ــنوارهقدیم ــنجش ــمای ــنفیل ــوانبهتری ــهعن ب
ــزه ــن«جای ــنپرهکلمبی ــهزری ــودو»حلق ــدهش ــنبرگزی التی

ــهدســتآورد. ــنجشــنوارهراب ــیای اصل
ازمعتبرتریــن بوگوتــا،یکــی بینالمللــیفیلــم جشــنواره
جشــنوارههایرقابتــیفیلــمآمریــکایجنوبــیاســتکــه
ــرســاله ــاتأســیسشــدهوه ازســال۱۹۸۴درکشــورکلمبی
ــزار ــور،برگ ــنکش ــتای ــا،پایتخ ــهربوگوت ــردرش ــاهاکتب درم

میشــود.

عنــوان بــه را جشــنوارهها کــه فیاپــف تصویــب بــا
»جشــنوارههایتخصصــیبــاعملکــردجدیــد«تأییــدمیکنــد،
جشــنوارهبوگوتــاجایــگاهمعتبــریدرمیــانجشــنوارههای
جهانــیبــهدســتآوردهومهمتریــنهدفــشارتقــایســینمای

ــت. ــوراس ــالقنوظه ــانخ ــشکارگردان ــانمای ــانب جه
»کوپــال«پــسازکســبجوایــزبهتریــنفیلــمجشــنوارههای
Aroundآمســترداموبراشــوفکانــادا،توانســتســومین
ــتآورد. ــهدس ــدادب ــنروی ــودراازای ــیخ ــزهبینالملل جای
ــمســینمایی ــنفیل ــوانبهتری ــهعن ــال«ب ــم»کوپ ــارفیل درکن
ــهکارگردانــییوســو ایــنجشــنواره،فیلــم»زیــرگلســرخ«ب
رامــوسازاســپانیاحلقــهنقــرهایپــرهکلمبیــنبهتریــنفیلــم
ــانچز ــانس ــلوآدری ــیمارس ــهکارگردان ــارس«ب ــمم و»هفت
ازآرژانتیــن،حلقــهزریــنپرهکلمبیــنبــهعنــوانبهتریــن

ــد. ــتآوردن ــهدس ــنوارهراب ــیجش کارگردان

بــا عبداللهــی« »ســعید عکسهــای از نمایشــگاهی
ــت. ــدهاس ــزارش ــویبرگ ــهصف ــوان»ُزل«درنگارخان عن
عکسهــایارائهشــدهدرایــننمایشــگاه،پرترههایــی
ــت ــیوثب ــتندعکاس ــورمس ــهط ــیب ــههمگ ــتندک هس
از عکاســی حاصــل نمایشــگاه ایــن اســت. شــده
چشــمهایهزاررنــگمــردمقهدریجــاناصفهــاندر
ــزای ــژهایع ــکلوی ــهش ــهرب ــنش ــت؛ای کاروانعزاس
واقعــهعاشــورارابیــدارنگــهمــیدارد.ایــنکاروانســاکت
ــکل ــاوتش ــممتف ــاپوشــشوگری راشــخصیتهاییب
ــرازســپاهیان ــکنف ــدهی ــردتداعیکنن میدهــدوهــرف
حســین)ع(یــادشــمنانایشــاناســت؛تمامــیگریمهــا
درحــدبزکهــایســنتیاســتوهــرســالهتوســط
انجــاممیشــود؛درواقــع برپاکننــدهمراســم مــردم
نمایشــگاه»زل«،نگاهــیاســتبــهآنچــهدیــروزگذشــت

ــهدرروحو ــتدرآنچ ــاناس ــریانس ــلدروننگ وحاص
ــیاســت. ــوتباق ــهق ــانب ــیایرانی زندگ

ــال۱۳۷۳و ــدس ــیمتول ــعیدعبدالله ــتس ــیاس گفتن
دانشآموختــهمعمــاریاســتکــهعکاســیرابــاموبایــل
هوشــمندوبــهصــورتتجربــیازســال۲۰۱۳آغــازکــرد.
ویتجربــههنــرعکاســیرابــاآموزههــایمــدرنوســنتی
دنیــایپیرامــوندرآمیختــهاســت؛بــهگونــهایکــهدرآثــار
اومیتــوانبــهوضــوحتلفیــقایــندومقولــهرابــهشــکل

پیونــدیعمیــق،بــاروروناگسســتنیمشــاهدهکرد.
عالقهمنــدانبــرایبازدیــدازنمایشــگاهعکــس»ُزل«
نگارخانــه بــه آبانمــاه ۱۷ چهارشــنبه تــا میتواننــد
ــی،حــدفاصــلخواجــه ــانخاقان صفــوی،واقــعدرخیاب
پطــروسووحیــد،جنــبکوچــهشــماره۳۱مراجعــه

ــد. کنن
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ــودجــای ســریالمناســبتی»عقیــق«قــرارب
ســریالهاییهمچــون»شــبدهــم«رادر
مــاهمحــرمامســالپــرکنــد؛امــاایــناتفــاق
رخنــدادتــاایــنســریالهــمدرزمــانپخش
ــدو ــداکن ــدانمشــکلپی وهــمازنظــرمنتق
ــی ــدگانتوفیق ــانبینن ــمدرمی ــته درنهای

نیابــد.
 زمان پخش

ــی ــریالزمان ــنس ــرایای ــکلب ــنمش اولی
رخدادکــهســریالبــهپخــشاولدهــه
محــرمنرســیدوعمــالســنتپخــشســریال
درشــبهایدهــهاولمحــرمراشکســت.
ــهتأخیــر زمــانپخــشایــنســریالبارهــاب
افتــادوبینندگانــیراکــهپــایثابــتاینگونــه
ازســریالهاهســتند،دلســردکــرد.اینکــه
چــراایــنســریالدرزمــانمقــررخــود

پخــشنشــدهــم،حــرفوحدیثهــای
بســیاریداشــت.ســازندگانســریالتــوپرا
ــهزمیــنشــبکهســهمیانداختنــدوعنــوان ب
ــش ــهپخ ــیب ــبکهتمایل ــنش ــدای میکردن
ایــنســریالنــدارد؛درمقابــلشــبکهســههم
عنــوانمیکــردکــهکارهــایفنــیســریالبــه
طــورکامــلبــهپایــاننرســیدهوایــنشــبکه
ــاده ــتآم ــرجه ــریالازه ــهس ــیک ــازمان ت
پخــشباشــد،امــکانپخــشآنرانخواهــد
داشــت.درنهایــتهــممعلــومنشــدکــهحــق
بــاکــدامطــرفبــودهوســریالبــاتأخیــرزیاد
ــش ــرانجامپخ ــیس ــارگمانهزن ــنب وچندی

ــرد. ــازک خــودراآغ
 توفیقی و نعمت هللا

ســریال»عقیــق«در۱۰قســمت۴۰دقیقــهای
بــهکارگردانــیبهرنــگتوفیقــیوتهیهکنندگــی

محمدرضــاشــفیعیتهیــهشــدهبــود.
یکــیازنقــاطقــوتســریال)البتــهتــاپیــش

ــتهللادر ــعیدنعم ــندگیس ــش(نویس ازپخ
ایــنســریالعنــوانمیشــد؛نویســندهای
کــهچنــدکارموفــقرادرکارنامــههنــریخــود
ــهنعمــتهللاو ــدآخریــنتجرب داشــت.هرچن
ــادر« ــایم ــرپ ــریال»زی ــیس ــییعن توفیق
یــکشکســتدرکارنامــههنــریهــردو
بــود،امــابســیاریامیــدواربودنــدایــنتجربــه
جدیــدبتوانــدبــرگبرنــدهایدرکارنامــهایــن

دوباشــد.
بــاشــروعســریالامــاتمــامایــنمعــادالتبه
هــمریخــت.دیالوگهــایســریالدرهمــان
ابتــداصــدایبســیاریازکارشناســانرادرآورد
ونقطــهایکــهقــراربــودبــهقــوتکارتبدیــل
شــود،بــهضعــفاصلــیاثــرتبدیــلشــد.کار
ــهخیلیهــادیالوگهــای ــیرســیدک ــهجای ب
ــمدر ــرایه ــوخیب ــوانش ــهعن ــمراب فیل

شــبکههایاجتماعــیمیفرســتادند.
البتــهقصــهضعیــفوآبکــیهــمباعــث
شــدســریالکــهازهمــاناولدچــارریــزش
ــاریــزششــدیدترمخاطبــان مخاطــببــودب
خیلــیزودبــهدســتفراموشــیســپرده
از دقیقــی آمــار شــود.هرچنــدهیچــگاه
بیننــدگانرســانهملــیوجــودنــدارد،امــا
ــه ــدسزدک ــوانح ــهمیت ــاستجرب ــراس ب
ــی ــرانمطرح ــودبازیگ ــاوج ــریالب ــنس ای
همچــونشــبنممقدمــی،علیرضــاآرا،نســیم

ادبــی،بهــزادفراهانــی،داریــوشســلیمی،
ــان، ــی،جمــالفوادی ــمامین ــی،کری ــداعقیق ن
رحمتــی، مجیــد شاهحســینی، فردیــن
هدایــتهاشــمیونــادرفــالح،بــهیکــی
امســال ســریالهای کممخاطبتریــن از

ــود. ــلش تبدی

 سریال های تاریخی
بــا هرچنــدقیــاستوفیقــیونعمــتهللا
ــن ــاهمی ــیی ــیحاتم ــونعل ــیهمچ بزرگان
ــا ــاب ــت،ام ــتینیس ــیکاردرس ــنفتح حس
نگاهــیبــهســابقهســریالهایتاریخــی
کارگردانــی ایــرانمتوجــهمیشــویمهــر
ــا ــنفض ــادرای ــدپ ــتهباش ــدداش ــهقص ک
ــی ــاربزرگ ــاآث ــرشب ــتهاث ــذارد،ناخواس بگ

همچــون»هزاردســتان«مقایســهخواهــدشــد
وهمیــنکاررابــرایســازندهســختتراز
ــن ــههمی ــرد؛ب ــدک ــرخواه ســریالهایدیگ
دلیــلوقتــیاثــری)ماننــد»عقیــق«(از
حداقــلاســتانداردهایســریالیهمچــون
ــرهباشــد،مســیریجــز »هزاردســتان«بیبه

ــرد. ــدک ــینخواه ــتراط شکس
ــاخت ــانس ــیاریازکارشناس ــادبس ــهاعتق ب
میتوانــد زمانــی مناســبتی ســریالهای
موفــقباشــدکــهبــابرنامهریــزیهمــراه
باشــد.ســاختســریالدرزمــانانــدکبــدون
ــر ــتمنج ــزیخاصــیدرنهای ــچبرنامهری هی
ــق« ــون»عقی ــریالهاییهمچ ــدس ــهتولی ب
ــب ــادرجــذبمخاط ــهنهتنه ــدک ــدش خواه
ــدردادن ــیه ــهنوع ــهب ــفهســتند،بلک ضعی

ــود. ــدب ــالخواه ــولبیتالم پ
نکتــهدیگــراینکــهاعتمــادبــهتیمهایــی
کــهچنــدکارناموفــقرادرکارنامــهدارنــد
ریســکزیــادیداردواگــربخواهیــممنطقــی
فکــرکنیــم،احتمــالشکســتدرچنیــن
ــت؛ ــتاس ــرموفقی ــنبراب ــیچندی پروژههای
درنتیجــهمدیــرانرســانهملــیدرمواجهــهبــا
چنیــنپیشــنهادهاییبایــدبیشــتربیندیشــند
وعوامــلموفقیــتوناکامــیرادرکفــهتــرازو
ــریدســت ــریبهت ــهنتیجهگی ــاب ــدت بگذارن

ــد. یابن

،،
ســریال مناســبتی »عقیق« قرار بود 
جــای ســریال هایی همچــون »شــب 
دهــم« را در مــاه محــرم امســال پــر 
کنــد؛ امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد تــا ایــن 
ســریال هــم در زمــان پخــش و هــم از 

نظــر منتقــدان مشــکل پیــدا کنــد

نگاهی به سریال »عقیق« ساخته بهرنگ توفیقی

دور از هزاردستان

 بخشی از وصیت نامه
شهید علیرضا بنکدار

بسمه تعالی
ربنــا افــرغ علینــا صبــرا و ثبــت اقدامنــا و انصرنــا 

علــی القــوم الکافریــن
خداونــدا! در ایــن مبــارزه پایــداری را بــر مــا 
ــر گــروه  ــز و گام هایمــان را اســتوار ســاز و ب فروری

ــردان. ــان گ ــران پیروزم کاف
ــراج  ــدی مع ــح، در بلن ــق صب ــقیم؛ عاش ــا عاش م
ــم  ــف نبودی ــم و ک ــا خورده ای ــه صخره ه ــی ب زندگ
تــا بمانیــم منجــاب شــویم؛ مــا شــیفته ایم؛ 
ــه ســرخی گل ســرخ؛ رهســپاریم  شــیفته رنگــی ب
مــا  گیریــم؛  یــاس  بــوی  تــا  نــور  رهســپار 
خوانده ایــم ســرود شــهادت را کــه بســپاریم تــن را 

بــه گلولــه و بگریزیــم از زیســتن بــه نابــودی دنیــا؛ 
ــه  ــا را، ک ــن لحظه ه ــم ای ــه ببینی ــم ک ــا مانده ای م
ــرد و  ــاران را می گی ــم، ی ــر خص ــه تی ــم چگون ببینی

ــرد. ــا را می ب ــروب م ــگام غ هن
خدمــت پــدر و مــادر عزیــزم و خواهرانــم و بــرادرم 
ــد  ــه می دانی ــور ک ــم؛ همان ط ــر و فرزندان و همس
هــر انســانی سرنوشــت خــود را بــا اعمالــش 
ــد و  ــم می زن ــود را رق ــده خ ــد، آین ــام می ده انج
ــه  ــرو راه باشــیم ک ــر پی ــد؛ اگ ــدا می کن خــود را پی
بــه مقصــود رســیده ایم، وگرنــه خویشــتن خویــش 

ــم.  ــوت برده ای ــه وادی بره را ب
ــه  ــق را ب ــن توفی ــد ای ــه خداون ــحالم از اینک خوش
ــم و  ــرکت کن ــر ش ــا کف ــرد ب ــه در نب ــن داد ک م
امیــد آن دارم کــه بتوانیــم مــا نیــز چــون علــی)ع( 
ــید، در  ــهادت رس ــه ش ــق ب ــراب عش ــه در مح ک

ــود  ــون خ ــا خ ــیم و ب ــهادت برس ــه ش ــن راه ب ای
ــئله  ــرا مس ــدگان؛ زی ــرای بازمان ــیم ب ــی باش تبلیغ
ــت.  ــر واقعی ــت ب ــاهدی اس ــهادت، ش ــهید و ش ش
ــن  ــد ای ــا بتوانن ــدگان م ــه بازمان ــد آن دارم ک امی
انقــاب الهــی را کــه ســرانجام پرچــم پرافتخــارش 
بــه  دســت موالیمــان حضــرت مهدی)عــج( اســت 
ــن انقــاب خــون  ــن بخــش ســازنده ای و مهم تری

ــانند. ــر برس ــه ثم ــت، ب ــهیدان اس ش
ــه  ــتانم ک ــام دوس ــدگان و تم ــما بازمان ــس از ش پ
ــا  ــد، انتظــار دارم کــه ب ــا مــن بودی در همــه جــا ب
صبــر و بردبــاری الگــو باشــید و مبّلغــی باشــید کــه 

ــد.  ــاد می کن ــا جه ــغ ی تبلی
ــید  ــرده باش ــال ک ــرا ح ــدوارم م ــزان! امی ای عزی
ــون  ــرادرم چ ــب)س( و ب ــون زین ــم چ و خواهران
علــی)ع( و همســرم نیــز فاطمه)س(گونــه باشــند.

امیــد آن دارم کــه پیکــرم بازنگــردد؛ امیــدوارم کــه 
همچــون فرزنــدان مفقوداالثــر مــادرم فاطمه)س( 
ــچ  ــه بی هی ــهیدی ک ــزاران ش ــه از روی ه ــم ک باش
ــدا  ــد و انقــاب ف تشــییع جانشــان را در راه خداون
کرده انــد، شــرمنده نشــوم و می خواهــم همچــون 

شــهدای گمنــام باقــی بمانــم. 
در آخــر از شــما عزیــزان خواســتارم نگذاریــد پرچم 
پرافتخــار اســام بــر زمیــن بمانــد کــه منافقــان و 
از خــدا بی خبرهــای کــوردل و بی خبــران روزگار 
ــون  ــرده و خ ــلب ک ــا را س ــت م ــد آزادی مل بتوانن
ــم ارزش  ــن پرچ ــر ای ــد و ب ــال کنن ــان را لگدم آن

بنهنــد.
از همســر و خواهــران و برادرم و عزیزان و دوســتان 
و یــاران و بســتگان می خواهــم کــه بــا دوری 
ــا و  ــاز و دع ــاش در نم ــا ت ــوی ب ــتگی دنی از وابس

نیایــش، زبــان ســخن بــا او را بیاموزیــد و نگذاریــد 
بنــد اســارت بــه جانمــان بزنــد. 

ــر آن  ــه و ه ــت فقی ــد والی ــای ض ــا! خط ه خدای
کــس را کــه مخالــف حــق اســت، نابــودش ســاز 
و در آخــر آرزو دارم همچــون بانــوی پــاک حضــرت 
دســت  کــه  گــردم  مفقوداالثــر  فاطمــه)س( 
نامحرمــان بــر مــن نخــورد؛ شــاید خداونــد پذیرای 

وجــود مــن شــود.
»اللهــی کفــی بــی عــزا ان اکــون لــک عبــدا و کفی 

ــی« ــر ان تکون ل بی فخ
»خداونــدا! بــرای مــن همیــن عــزت کافــی اســت 
کــه بنــده تــو باشــم و همیــن افتخــار مــرا بــس که 

پــروردگار مــن باشــی.«
والسام علی من اتبع الهدی

علیرضا بنکدار

سینماعکاسی

انجمن سینمای جوان اصفهان هنرجو می پذیرد
انجمــن فیلمســازی آمــوزش هفتماهــه دوره در ثبتنــام مهلــت

ســینمایجــواناصفهــانتــا۱۰آبانمــاهتمدیــدشــد.
انجمــنســینمایجــواناصفهــان،تنهــانماینــدهســازمانســینماییکشــور
دراســتاناســتودرراســتایآمــوزشعالقهمنــدانبــههنــرهفتــماقــدام
بــهبرگــزاریدورههــایتخصصــیفیلمســازیمیکنــد.دردورههفتماهــه
ــی، ــی،فیلمنامهنویس ــل:عکاس ــیمث ــندروس ــنانجم ــازیای فیلمس
ــم ــتانی،کارگاهفیل ــمداس ــی،کارگاهفیل ــن،کارگردان ــرداری،تدوی تصویرب
ــیو...آمــوزشدادهمیشــودوتســهیالتو ــمتجرب مســتند،کارگاهفیل

مزایــایشــرکتدرایــندورهنیــزبــهشــرحزیــراســت:
ــمازســوی ــدفیل ــهتولی ــاندورهکمکهزین ــردرپای ــویبرت ــه۳هنرج ب
ســتادمرکــزیتهــراناعطــاخواهــدشــد.کلیــهاعضــایانجمــنپــساز
گذرانــدندورهتــاپایــانعمــرعضــوانجمــنبــودهومیتواننــدازخدمــات
وبرنامههــایمتنــوعانجمــنبــاتخفیفهــایویــژهویــارایــگان
اســتفادهکننــد.همچنیــنمجــوزتصویربــرداریفیلــمکوتــاهبــرایاعضــای
انجمــندرنظــرگرفتــهمیشــود.اعضایــیکــهدرحــوزهفیلمســازیموفــق
ــهتولیــدفیلمهــایباکیفیــتشــونددراولویــتبرخــورداریازحمایــت ب
ــرار ــرانق ــانای ــینمایجوان ــنس ــفوانجم ــتگاههایمختل ــیدس مال

خواهنــدگرفــت.
مــدرکدورهفیلمســازیانجمــنقابــلترجمــهومــوردتأییــدبیشــترمراکز
آمــوزشفیلمســازیدرجهــانبــودهوازاعتبــارزیــادیبرخورداراســت.

مدرســه بزرگتریــن عنــوان بــه ایــران انجمــنســینمایجوانــان
فیلمســازیایــرانبــا۶۰دفتــرفعــال،درسراســرکشــوربــههنرجویانــش
تســهیالتوامکانــاتیــامجوزهــایفیلمســازیرااعطــامیکنــدو
دانشآموختــگانیــکدفتــرمیتواننــددردفتــروشــهریدیگــرخدمــات

ــد. ــتکنن دریاف

ادبیات

استقبال از نمایشنامه لورکا در ایران
چــاپهشــتمنمایشــنامه»خانــهبرنــارداآلبــا«اثــرفدریکــو
ــه ــاترجم ــپانیایی،ب ــهیراس ــندهش ــاعرونویس ــورکا،ش ــیال گارس
ــد. ــرش ــازارنش ــیب ــرهراه ــرقط ــطنش ــوشتوس ــودکیان محم
ــی۶۰ ــوادهزن ــیخان ــفتگیزندگ ــنامهآش ــننمایش ــونای مضم
ــرش ــردهو5دخت ــوتک ــیف ــهشــوهرشبهتازگ ــالهاســتک س
ــین ــردوخانهنش ــوزمج ــالههن ــیونهس ــاس ــالهت ــتس ازبیس

ــتند. هس
لــورکابــانوشــتنایــننمایشــنامهدربــارهیــکخانــوادهخواســته
نشــاندهــدکــهچگونــهیــکشــخصبــهســببآرزوهــای
برنیامــدهیــاامیــالســرکوفتهخــود،بــهســلطهبــرزندگــی

دیگــری،حتــیفرزندانــشتمایــلپیــدامیکنــد.
ــربیستســالهاش»آدال« ــهدخت ــااجــازهدادنب ــارداآلب ــرایبرن ب
ــا ــهاوالق ــتراب ــنواقعی ــی،ای ــقوکامیاب ــورداریازعش دربرخ
میکنــدکــهزندگــیخــوداوپــوچوبیمعنــیوبــارنــجوتلخــی

تلــفشــدهاســت.
ــه ــدک ــاسمیکن ــراحس ــناث ــاای ــهب ــابدرمواجه ــدهکت خوانن
ــاک ــموهولن ــختبیرح ــهس ــارداک ــکاربرن ــرهآش ــرچه درزی
اســتچهــرهدیگــرینهفتــهاســتازویرانــهزندگــیزنــیکــههمــه
ــدهاســت ــذتگذران ــیومحــرومازعشــقول عمــرشرادرتنهای
وناخــوداگاهنمیتوانــدتــاببیــاوردوبپذیــردکــهدخترهایــشاز

ــوند. ــدش ــته،بهرهمن ــهاونداش ــبختیک خوش
چــاپهشــتمنمایشــنامه»خانــهبرنــارداآلبــا«اثــرفدریکــو
ــوشدرقطــعرقعــی،۱۰۴ ــاترجمــهمحمــودکیان ــورکاب گارســیال
صفحــهوبــاقیمــت۶۸۰۰۰ریــالتوســطنشــرقطــرهراهــیبــازار

نشــرشــد.
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ا�ن �ن ا�ب ک�ت

داستان زندگی فیل آفریقایی
نویسنده کلم مارتینی

قیمت 9 هزار تومان
نشر نی

سیاسنبو
نویسنده محمدرضا صفدری

قیمت 15 هزار تومان
نشر آموت

زندگینامه کانت
نویسنده مانفرد کوئن

قیمت 65 هزار تومان
نشر دیباچه

»زُل« در نگارخانه صفوی اصفهان به نمایش درآمد»کوپال«، صاحب حلقه زرین جشنواره »بوگوتا« شد

 »سیری در عکاسی معاصر افغانستان« 
بافاطیما  حسینی

ــاناصفهــانایــن کانــونعکــسانجمــنســینمایجوان کیمیای وطن

ــتانی، ــناسافغانس ــکاسسرش ــینی«،ع ــاحس ــان»فاطیم ــهمیزب هفت
است.

فاطیمــاحســینیمتولــد۱۳۷۰تهــراندارایمــدرککارشناســیعکاســی
ازدانشــگاهتهــراناســت.درکنــارتجربــهعکاســی،دربخشهــای
ــن ــیاودرای ــراصل ــی،ژان ــر،عکاســیصحنهآرای مســتند،ســینماوخب

حرفــهاســت.
فاطیمــاچندیــننمایشــگاهانفــرادیبــاعنوانهــای»افغانهــابــادیــد
ــتهودر ــرانداش ــا«درته ــاجاکارت ــلت ــل«و»ازکاب ــروزکاب ــو«،»ام ن
ــاو ــد،بنگلهدیــش،اروپ نمایشــگاههایگروهــیمختلفــیدرتهــران،هن

آمریــکاشــرکتداشــتهاســت.
ــارده ــهازچه ــگاهیک ــینیدرنمایش ــاحس ــارفاطیم ــشآث ــدیپی چن
هنرمنــدزندرخاورمیانــهواروپــادرکشــوراتریــشگــردآوریشــدهبــود،

درکنــارهنرمنــدانبزرگــیازآســیاواروپــانمایــشدادهشــد.
فاطیمــادرکنــارعکاســیهنرهــایاجرایــی»پرفورمنــسآرت«و

میکنــد. کار هــم ویدئــوآرت
ویتاکنــونچندیــنپرفورمنــسآرتدرتهــران،کابــلوشــماری
ازجشــنوارههایجهانــیدرتهــرانداشــتهاســت.حســینیدربــاره
تعریفــشازهنــرمیگویــد:هنــرمــرزنمیشناســدوبــههمیــنمنظــور
هیچگونــهمرزبنــدیرانمیشــودبــرایهنــرتعریــفکــرد؛هــرچیــزیکــه
برگرفتــهازدغدغــهذهــنهنرمنــدباشــد،میتوانــدتبدیــلبــههنــرشــود.
فاطیمــاحســینیچهارشــنبه۱۰آبــانمــاهســاعت۱۶تــا۱۸:۳۰در
نگارســتانامــامخمینــی)ره(بــهبیــانعناصــرعکاســیمعاصــر

پرداخــت. خواهــد افغانســتان



11 و حوادث اجتماعی  گزارش

توصیه پلیس فتا به زائران اربعین
ــا  ــم ســایبری پلیــس فت رئیــس اداره پیشــگیری از جرائ
گفــت: توصیــه می شــود قبــل از مســافرت اطالعــات 
ــایر  ــه س ــود را ب ــراه خ ــن هم ــی تلف ــده درگوش ذخیره ش
در  حتی االمــکان  و  منتقــل  ذخیره ســازی  ابزارهــای 

لوح هــای فشــرده ذخیــره کننــد. 
ســرگرد مهــدی شــکیب بــا تأکیــد بــر عــدم لــزوم 
نگهــداری اطالعــات مهــم در دســتگاه تلفــن همــراه گفــت: 
حمــل  قابــل  رســانه های  در  اطالعــات  ذخیره ســازی 
از مهمتریــن مباحثــی اســت کــه می توانــد موجبــات 
ــن  ــر ای ــد. ب ــم کن ــودجو را فراه ــراد س ــتفاده اف سوءاس
اســاس اطالعــات شــخصی و محرمانــه گوشــی های 
همــراه تهدیــد بــرای مســافران زیارتــی اســت. وی ادامــه 
ــس  ــیاری در پلی ــای بس ــه پرونده ه ــفانه نمون داد: متأس
فتــا بــا همیــن موضــوع تشــکیل و رســیدگی شــده اســت 
کــه ویژگــی مشــترک اغلــب آن هــا وجــود اطالعــات مهم و 
ــوده  خصوصــی در گوشــی های تلفــن همــراه و تبلت هــا ب
ــر  ــی، تصاوی ــدن گوش ــود ش ــا مفق ــرقت ی ــی س ــه در پ ک
شــبکه های  از  ســر  خصوصــی کاربــران  فیلم هــای  و 

ــت.  ــازی در آورده اس ــای مج ــی و فض اجتماع
وی ادامــه داد: مهــم نیســت گوشــی تلفــن همــراه شــما 
دارای چــه قیمــت یــا چــه برنــدی باشــد، مهــم اطالعاتــی 
اســت کــه شــما در گوشــی تلفــن همــراه خــود نگهــداری 
می کنیــد. تصــور کنیــد فــردی غریبــه و ناشــناس بــه ایــن 
اطالعــات دسترســی داشــته باشــد، در ایــن صــورت اســت 
کــه ایــن اطالعــات تبدیــل بــه ابــزاری بــرای سوءاســتفاده 

از شــما خواهنــد شــد. 
ــه را  ــای حافظ ــتگاه و کارت ه ــوردگذاری روی دس وی پس
ــور  ــای عب ــاب رمزه ــت: انتخ ــت و گف ــم دانس ــیار مه بس
قــوی و پیــروی از الگوهــای رمزنــگاری مناســب از جملــه 
اقدامــات پیشــگیرانه در زمینــه حفاظــت از اطالعات اســت. 
در ایــن صــورت حتــی اگــر گوشــی شــما مفقــود و یــا بــه 
ســرقت بــرود، دسترســی افــراد ســودجو به اطالعات شــما 

محدودتــر خواهــد بــود. 
ــیرایت،  ــوث، ش ــفر بلوت ــول س ــه در ط ــان اینک ــا بی وی ب
و  را خامــوش  داده  تبــادل  نرم افــزار  و هرگونــه  زاپیــا 
ــن  ــل از ای ــت فای ــرد: از دریاف ــد ک ــد، تأکی ــال کنی غیر فع
ــودن  ــوده ب ــد؛ چــرا کــه احتمــال آل ــق خــودداری کنن طری
ایــن فایل هــا بــه نرم افزارهــای مخــرب و جاسوســی 

وجــود دارد. 
ــتن  ــار گذاش ــه از در اختی ــان اینک ــا بی ــکیب ب ــرگرد ش س
ــودداری  ــناس خ ــه و ناش ــراد غریب ــه اف ــود ب ــی خ گوش
ــا  ــد از گوشــی شــما ی ــراد می توانن ــن اف ــت: ای ــد، گف کنی
ــر  ــما دردس ــرای ش ــد و ب ــتفاده کنن ــما سوء اس ــماره ش ش
ایجــاد کننــد. در صورتــی کــه گوشــی شــما مفقــود شــد و با 
شــما تمــاس گرفتنــد بــرای تحویــل گوشــی حتمــًا مراتــب 
را بــه نماینــدگان کاروان و پلیــس در میــان بگذاریــد. 
ــد کــرد:  ــم ســایبری تأکی رئیــس اداره پیشــگیری از جرائ
حتمــًا حافظــه گوشــی خــود را تخلیه کنیــد و تنظیمــات آن 
را بــه تنظیمــات اولیــه کارخانــه برگردانیــد. شــماره ســریال 
گوشــی خــود را در طــول ســفر بــه همــراه داشــته باشــید 
تــا در صــورت ســرقت و یــا مفقــود شــدن گوشــی بتوانید 

ــد. ــام دهی ــر انج ــری را راحت ت ــات پیگی اقدام

جامعه
ایجاد هفت رشته جدید در کاردانش

ــرورش از  ــش وزارت آموزش وپ ــای کاردان ــرکل آموزش ه مدی
ایجــاد هفــت رشــته جدیــد در شــاخه کاردانــش خبــر داد. 

ــد در  ــته جدی ــت رش ــدازی هف ــش از راه ان ــی آذرکی مصطف
ــط  ــال توس ــرد: امس ــار ک ــر داد و اظه ــش خب ــاخه کاردان ش
ــد  ــته جدی ــت رش ــرورش هف ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ش

ــد.  ــالغ ش ــوب و اب مص
وی افــزود: ایــن هفــت رشــته شــامل »ناظــر فنــی چــاپ«، 
خانــواده«،  برنامه ریــزی  و  »مدیریــت  »پالســتیک کار«، 
»تولیــد محتــوا و انیمیشن ســازی«، »تصویرســازی«، »تولیــد 
ــه   ــه گفت ــت. ب ــی« اس ــای اینترنت ــعه دهنده پایگاه ه و توس
مدیــرکل آموزش هــای کاردانــش وزارت آموزش وپــرورش 
ــه  ــت ک ــود داش ــم وج ــواده  ه ــور خان ــزی ام درس برنامه ری

ــت.  ــده اس ــانی ش به روز رس
ــی  ــاس بررس ــر اس ــته ها ب ــن رش ــرد: ای ــان ک ــش بی آذرکی
بــازار کار در بخــش صنعــت و اینترنــت کــه می تــوان اشــتغال 
ایجــاد کــرد، مصــوب شــده اند. وی ادامــه داد: امســال 

ــدند. ــذب ش ــته ج ــت رش ــن هف ــز در ای ــوزان نی دانش آم
 عــالوه بــر ایــن هفــت رشــته جدیــد، دانــش آمــوزان در ۱۵۷ 
رشــته جدیــد نیــز مشــغول بــه تحصیــل هســتند. مدیــرکل 
دفتــر کاردانــش وزارت آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر مجمــوع دانش آمــوزان شــاخه فنــی و حرفــه ای 

و کاردانــش بــاالی ۳۶.۵ درصــد اســت.

زنان نباید در قبال خشونت 
سکوت کنند

اعتیــاد  درمــان  و  پیشــگیری  توســعه،  مرکــز  رئیــس 
ــه نتایــج پژوهشــی  ــا اشــاره ب ســازمان بهزیســتی کشــور ب
ــوم  ــگاه عل ــاتید دانش ــط اس ــران توس ــی در ته ــه به تازگ ک
بهزیســتی و توانبخشــی انجــام شــده و در آن ۱000 زن از 
مناطــق 22 گانــه شــهر تهــران بــه شــکل تصادفــی مطالعــه 
شــده بودنــد، اظهــار کــرد: 2۷ درصــد از زنــان تهرانــی ۱9 تــا 
49 ســاله در ایــن پژوهــش اظهــار کــرده بودنــد کــه در یــک 
ــد.  ســال اخیــر مــورد خشــونت همسرانشــان قــرار گرفته ان
فریــد براتــی ســده، بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس همیــن 
ــه  ــک ب ــان نزدی پژوهــش خشــونت جســمی ســبک در زن
ــده  ــرآورد ش ــاد ب ــاد و خیلی زی ــکل زی ــه ش ــد ب 4.2 درص
اســت، گفــت: میــزان خشــونت جســمی شــدید کــه منجــر 
بــه ضــرب و جــرح در زنــان شــده ۱.4 درصــد بــوده اســت. 
همچیــن 9 درصــد از زنــان خشــونت عاطفــی را بــه شــکل 
خیلــی زیــاد و زیــاد تجربــه کرده انــد. وی بــا انتقــاد از اینکــه 
ــان  ــب زن ــی از جان ــی و عاطف ــونت های کالم ــی خش گاه
پذیرفتــه شــده اســت، تصریــح کــرد: نبــود حمایــت قانونــی 
کارآمــد یــک ســوی ایــن ماجــرا قــرار دارد و پذیــرش زنــان 
ــری از  ــز، ســوی دیگ ــه خشــونت اعمال شــده نی نســبت ب
ایــن ماجراســت. گاهــی زنــان فکــر کننــد خشــونت بخشــی 
ــرح  ــال مط ــه دنب ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی اس از زندگ

کــردن آن نیســتند.

کوتاه اخبار 
ارسال پرونده قتل 

اهورای ۳ساله به دادگاه
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان گیــالن، از 
صــدور کیفرخواســت و ارســال پرونــده بــه دادگاه خبر 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــا، درب ــی مصطفوی نی داد. عل
پرونــده اهــورای ۳ ســاله کــه توســط ناپــدری اش آزار 
دیــده و بــه قتــل رســیده بــود، از ارســال پرونــده بــه 
ــه  ــه دریافــت نظری ــا اشــاره ب ــر داد. وی، ب دادگاه خب
نهایــی پزشــکی قانونــی بیــان داشــت: ایــن پرونــده 
ــا صــدور  پــس از طــی مراحــل قانونــی در دادســرا ب
ــه دادگاه  ــد ب ــل عم ــودک آزاری و قت ــت ک کیفرخواس
کیفــری یــک اســتان ارســال شــد. اهــورا کــودک 2 
ــی اســت کــه روز 22 مهرمــاه  ســال و ۸ ماهــه گیالن
پــس از اینکــه توســط ناپــدری اش مــورد آزار و اذیــت 
ــوار  ــه دی ــرش ب ــدن س ــده ش ــا کوبی ــت، ب ــرار گرف ق

توســط ناپــدری بــه قتــل رســید.

مقصران مانور مرگبار 
معرفی شدند

ــا دزدان خــودروی  ــه ب ــور مقابل ــه مان مقصــران حادث
ــدان  ــی از کارمن ــان آن یک ــه در جری ــول ک ــل پ حم
حفاظــت فیزیکــی بانــک ســپه جانــش را از دســت 

ــدند. ــی ش داد، معرف
ــه هشــتم خردادمــاه امســال در محوطــه  ــن حادث ای
ــدان  ــی می ــپه، حوال ــک س ــزی بان ــاختمان مرک س
امام خمینــی رخ داد. آن روز چنــد نفــر از کارکنــان 
حفاظــت فیزیکــی در حــال آمــوزش و تمریــن بودند. 
قربانــی پشــت فرمــان خــودروی رونیــز نشســت و 2 
نفــر دیگــر در صندلــی جلــو و عقــب نشســتند. آن هــا 
ــه ســمت ســیبل شــلیک  ــد از داخــل ماشــین ب بای
ــتاده  ــودرو ایس ــرون از خ ــم بی ــی ه ــد. مرب می کردن
ــه  ــود. پــس از آن ک ــا ب ــه آن ه و در حــال آمــوزش ب
ــیبل  ــمت س ــه س ــا را ب ــز گلوله ه ــینان رونی سرنش
ــوزش  ــدی آم ــه بع ــه مرحل ــت ب ــد، نوب شــلیک کردن

رســید.
ایــن بــار مــدرس تیرانــدازی بــه آن هــا نشــان داد کــه 
چطــور بایــد گلولــه را بی آنکــه بــه کســی برخــورد کنــد، 
شــلیک کننــد؛ بــه  طــوری کــه از یکــی از پنجره هــای 
ماشــین خــارج شــود. وی شــروع بــه تیرانــدازی کــرد 
ــه شــلیک  ــری ک ــه از 4 تی ــن گلول ــرًا آخری ــا ظاه ام
شــد بــه ســتون خــودرو برخــورد و پــس از آن کمانــه 
ــده ۳2ســاله جــان او را  ــه رانن ــا برخــورد ب ــرده و ب ک
ــدازی  ــی تیران ــه، مرب ــن حادث ــال ای ــه دنب ــت. ب گرف
ــی آزاد  ــا ســپردن وثیقــه ۳00 میلیون بازداشــت امــا ب
شــد. پــس از آن قاضــی جنایی از کارشــناس رســمی 
دادگســتری خواســت تــا بــا بررســی دقیــق، مقصران 
ــام  ــا انج ــد. ب ــخص کن ــار را مش ــه مرگب ــن حادث ای
ــک و ۵0  ــد بان ــه ۵0 درص ــد ک ــالم ش ــی ها اع بررس
درصــد مربــی تیرانــدازی مقصــر هســتند. رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده در دادســرای جنایــی تهــران ادامــه 

دارد.

»هیئت امنایــی شــدن بیمارســتان ها« طرحــی بــود کــه 
از چندیــن ســال پیــش هــر از گاهــی از ســوی وزارت 
بهداشــت مطــرح می شــد؛ طرحــی کــه گویــی این بــار 
وزارت بهداشــتی ها عزمشــان را جــزم کردنــد تــا بــه آن 

ــانند.  ــل بپوش ــه عم جام
ــی  ــتانی هیئت امنای ــی بیمارس ــرح وقت ــن ط ــاس ای ــر اس ب
را  درآمدهایــش  و  شــود، خــودش می توانــد هزینه هــا 
کنتــرل کنــد و مکانیــزم کاهــش یــا افزایــش نیــروی 
انســانی، خریدهــا و نظــام پرداختــش را بــه صورت مســتقل 
ــد  ــرد. همچنیــن بیمارســتان هیئت امنایــی می توان پیــش ب

ــد.  ــت نکن ــت تبعی ــه و دول ــده وزارتخان ــن بازدارن از قوانی
ــت  ــر بهداش ــان وزی ــاون درم ــی، مع ــم جان بابای ــر قاس دکت
ــزی در  ــا از برنامه ری ــدف م ــت: ه ــه گف ــن زمین ــز در ای نی
ــه  ــن اســت ک ــردن بیمارســتان ها ای ــی ک ــت هیئت امنای جه

ــد.  ــم باش ــتان ها حاک ــردم در بیمارس ــر م ــردم ب ــارت م نظ
عجیــب  چیــز  هیئت امنایــی  بیمارســتان  افــزود:  وی 
و غریبــی نیســت، بلکــه مــا بــر اســاس ایــن طــرح 
می خواهیــم نمایندگانــی از مــردم و برخــی افــراد فنــی بــر 

باشــند.  داشــته  و مدیریــت  نظــارت  بیمارســتان ها 
ــد توجــه کــرد نظــارت و مدیریتــی کــه در حــال حاضــر  بای
بــر بیمارســتان ها وجــود دارد، از طریــق وزارت بهداشــت 
ــت و  ــن مدیری ــم ای ــا می خواهی ــا م ــت؛ ام ــی اس و دولت
نظــارت را از وزارت بهداشــت بــه خــود بیمارســتان ها واگــذار 
کنیــم تــا افــرادی کــه در مســائل اقتصــادی صاحب نظرنــد 
و یــا در مســائل حقوقــی و بهداشــت و درمــان کارشناســند، 
ــم  ــد ه ــه بتوانن ــوند و در نتیج ــع ش ــتان ها تجمی در بیمارس
ــر  ــان کمت ــم هزینه هایم ــد و ه ــه کنن ــری ارائ ــات بهت خدم

شــود.

ــه ۷۵  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
ــه  ــی هســتند ک ــم، گفــت: کوله بران ــر در کشــور داری هــزار کوله ب
ــا بحــران  ــا ب ــد و م ــن کار می کنن ــه ای ــدام ب ــد از مدرســه اق بع
ــه  ــز مواج ــا نی ــن آن ه ــت رفت ــوز و از دس ــران دانش آم کوله ب
ــه  ــد هرچــه ســریعتر نســبت ب ــن خاطــر بای ــه همی هســتیم ب

ــدام شــود. ــن مشــکالت اق ــع ای رف
 رســول خضــری، نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، بــا حضور 
ــا  ــو ب ــات در گفت وگ ــگاه مطبوع ــومین نمایش ــت و س در بیس
ــه  ــران ب ــت معیشــت کوله ب ــا وضعی ــا، در رابطــه ب ــگار ایلن خبرن
خصــوص در معابــری کــه مســدود شــده اســت، بیــان داشــت: 
ــت  ــوص وضعی ــاب در خص ــه حقیقت ی ــته کمیت ــال گذش در س
کوله بــران تشــکیل شــد و ایــن مســئله و مشــکالت آن هــا بــه 
ــری  ــر کوله ب ــر معاب ــال حاض ــد. در ح ــی ش ــق بررس ــور دقی ط
از طــرف کشــور عــراق مســدود شــده اســت؛ یعنــی مســئوالن 

ــوص  ــر مخص ــران در معاب ــه کوله ب ــد ک ــازه نمی دهن ــی اج عراق
تــردد کننــد. وی تأکیــد کــرد: معبــر از ســمت ایــران بــاز اســت 
امــا تــا مــرز رســمی بــاز نشــود، اجــازه نمی دهنــد کــه کوله بــران 
تــردد کننــد. متأســفانه در حــال حاضــر کوله بــری در ایــن مرزهــا 
متوقــف شــده اســت. بــا وزارت کشــور و شــورای امنیــت ملــی 
ــدود  ــران و مس ــکل کوله ب ــل مش ــرای ح ــددی ب ــات متع جلس
شــدن معابــر آن هــا برگــزار کرده ایــم تــا ایــن معبرهــا بــاز شــود. 
ــران  ــی کوله ب ــه و از کارافتادگ ــث بیم ــا بح ــه ب ــری در رابط خض
گفــت: انتظــار داریــم کــه فرمانــداری بــه کمــک ادارات تعــاون 
ــه  ــور و بیم ــار وزارت کش ــران را در اختی ــت کوله ب ــریعا لیس س
ــکاری  ــریعتر راه ــه س ــر چ ــذارد و ه ــایر بگ ــتائیان و عش روس
بــرای آن هــا اندیشــیده شــود. ایــن کوله بــران اگــر یــک روز کار 
نکننــد، گرســنه می ماننــد و مــا بــه صــورت شــبانه روزی درصــدد 

هســتیم مشــکالت آن هــا را بررســی کنیــم.

بحران کوله بران دانش آموز»نظارت« و »مدیریت« بیمارستان ها در آستانه یک تغییر
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ــک  ــوپرمارکت های کوچ ــه س ــری ب ــر س اگ
محلــه خودتــان بزنیــد و درخواســت تنباکوی 
قلیــان داشــته باشــید، بــا تنــوع بســیار 
باالیــی از ایــن محصــول مرگبــار مواجــه 
برندهــای  و  طعم هــا  در  کــه  می شــوید 
ــل شــما  ــدک در مقاب ــا قیمتــی ان مختلــف ب
ــروف  ــای مع ــت. تنباکوه ــد گرف ــرار خواه ق
بــه میــوه ای یکــی از پرفروش تریــن محصــوالت 
اکثــر سوپرمارکت هاســت بــه گونــه ای کــه 
حتــی گاهــی فــروش آن از لبنیــات هــم 

ــت. ــتر اس بیش
ــر اســاس آمارهــا در ایــران ســاالنه حــدود  ب
ــن  ــود، ای ــو دود می ش ــن تنباک ــزار ت ۳۵ ه
ــره  ــران را در زم ــو، ای ــتفاده از تنباک ــد اس ح
یکــی از بزرگتریــن مصرف کننــدگان تنباکو در 

ــت.  ــرار داده اس ــان ق جه
ــن  ــدودی از ای ــیار مح ــم بس ــز حج ــه ج ب
تنباکــو کــه در ایــران کشــت می شــود، بقیــه 
ــود  ــامل می ش ــم ش ــی را ه ــم باالی ــه حج ک
ــور  ــی وارد کش ــا غیرقانون ــورت عمدت ــه ص ب

می شــود. 
را  تنباکــوی غیرقانونــی  ایــن مقــدار  ورود 
ــا  ــه چنــد قاچاقچــی خرده پ ــوان تنهــا ب نمی ت

و تعــدادی کوله بــر ربــط داد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه وارد شــدن هــزاران 
ــی  ــد مافیای ــاز نیازمن ــوی غیرمج ــن تنباک ت

ــد اســت.  قدرتمن
مافیایــی کــه شــاید در ظاهر در مقابــل مافیای 
مــواد مخــدر کوچــک و پیش پا افتــاده بــه 
نظــر برســد؛ امــا اگــر ســودی کــه ایــن افــراد 
از تنباکــو بــه جیــب می زننــد و همچنیــن 
ضــرر قلیــان را در نظــر بگیریــم متوجــه 
خواهیــم شــد کــه عواقــب فعالیــت ایــن 
ــار ــور زیان ب ــرای کش ــدازه ب ــه ان ــا چ ــراد ت  اف

 است.

 عرضه و تقاضا
در ماجــرای مــواد مخــدر همــواره دو مســئله 
مــورد توجــه کارشناســان قــرار می گیــرد 

مســئله اول موضــوع عرضــه اســت و مســئله 
ــا. ــوع تقاض دوم موض

در ماجــرای عرضــه مــواد مخــدر، کشــور 
قوانیــن  ســخت گیرانه ترین  از  یکــی  مــا 
بین المللــی را دارد؛ امــا در مقابــل قلیــان 
و تنباکــو منــع قانونــی آنچنانــی ای نــدارد 
ــورد  ــد برخ ــس نمی توان ــون، پلی ــق قان و طب
خاصــی بــا عرضــه آن انجــام دهــد. البتــه در 
ــد  ــس می توان ــی پلی ــث واردات غیرقانون بح
نظــارت بیشــتری داشــته باشــد؛ امــا وجــود 
ــه  ــورهایی ک ــا کش ــا ب ــی م ــای طوالن مرزه
کار  دارنــد  بســیاری  امنیتــی  مشــکالت 
را بــرای برخــورد پلیــس بــا قاچاقچیــان 

می کنــد. ســخت 
ــان  ــا خواه ــی ت ــچ کاالی ــال هی ــن ح ــا ای ب
بــرای  باشــد نمی توانــد  زیــادی نداشــته 
ــه  ــان پرســود باشــد. اگــر تنباکــو ب قاچاقچی
عنــوان کاالیــی پراهمیــت بــرای قاچاقچیــان 
ــزان  ــی آن می شــناخته می شــود، دلیــل اصل
بــاالی تقاضاســت. در روزهــای تعطیــل اگــر 
ــادی  ــداد زی ــد تع ــا بزنی ــه پارک ه ــری ب س
می کنیــد کــه  مشــاهده  را  خانواده هــا  از 
ــان هســتند. شــاید  ــردن قلی ــال دود ک در ح
تــا ۱0 ســال پیــش دیــدن چنیــن صحنــه ای 
ــی  ــتانی تخیل ــه داس ــور ب ــای کش در پارک ه
ــی  ــدن خانواده های ــود؛ امــا حــاال دی شــبیه ب

کــه کوچــک و بــزرگ در کنــار هــم بــه 
کشــیدن قلیــان مشــغولند تصویــری عــادی 

اســت.
 اپیدمی قلیان

مشــکالت  از  یکــی  بــه  قلیــان  اپیدمــی 
ــدل  ــر ب ــال های اخی ــا در س ــور م ــزرگ کش ب
ــون هــم هیــچ راهــکار  ــا کن شــده اســت و ت
مؤثــری در ایــن زمینــه اندیشــیده نشــده 
ــن  ــی از ارزانتری ــان یک ــان همچن اســت. قلی
ــان در کشــور اســت و هیــچ  تفریحــات جوان
جایگزیــن دومــی هــم نــدارد. مشــکل ماجــرا 
اینجاســت کــه قلیــان در میــان قشــر پاییــن 
اکثریــت کشــور  و متوســط جامعــه کــه 
اقشــار  از  بیــش  می دهنــد،  تشــکیل  را 
ثروتمنــد طرافــدار دارد. دلیــل ایــن موضــوع 
هــم نبــود تفریحــات مناســب و جــذاب 
جامعــه  متوســط  و  پاییــن  قشــر  بــرای 

اســت. حتــی ارزان تریــن تفریحــات موجــود 
در کشــور نیــز بــا اختالفــی فاحــش، از قلیــان 
گرانتــر هســتند و بــه نظــر هــم نمی رســد بــا 
وضــع موجــود، قلیــان رقیبــی در بــازار تفریــح 

ــد. ــته باش ــان داش جوان
ــاردی اســت کــه  ــد ده میلی ــی چن ــان تجارت قلی
ــو  ــت. تنباک ــترش اس ــال گس ــه روز در ح روز ب
تنهــا بخشــی از ایــن تجــارت پرســود امــا مرگبار 
ــزار و  ــر، اب ــال، لب گی ــان، زغ ــود قلی ــت. خ اس
ــه  ــلنگ و شیش ــد ش ــان مانن ــی قلی آالت جانب
ــی  ــی همگ ــی و تزئین ــای برق ــا قلیان ه و ... ی
ــیله  ــن وس ــترش ای ــال گس ــای در ح بخش ه
خطرنــاک هســتند. آگاه ســازی جوانــان نســبت 
ــوده  ــترده ب ــد گس ــر چن ــان ه ــرات قلی ــه مض ب
اســت؛ امــا تــا زمانــی کــه جایگزینــی مناســب 
ــی  ــی معرف ــالی اجتماع ــن ب ــرای ای و ارزان ب

ــد داد.  ــی رخ نخواه ــاق خاص ــود، اتف نش

کیمیای وطن بررسی کرد:

اپیدمی قلیان و مافیای تنباکو

،،
اپیدمــی قلیــان بــه یکــی از مشــکالت 
بــزرگ کشــور مــا در ســال های اخیــر 
بــدل شــده اســت و تــا کنــون هــم هیــچ 
راهکار مؤثری در این زمینه اندیشیده 

نشــده اســت. 

ــم،  ــرای حک ــرای اج ــه ب ــرگ ک ــه م ــوم ب ــت محک هف
ــح  ــد صل ــالش واح ــا ت ــد ب ــه بودن ــه دار رفت ــای چوب پ
و ســازش دادســرای جنایــی و اعــالم رضایــت اولیــای 
دم از یــک قدمــی مــرگ بازگشــتند. پنــج نفــر از 
محکومــان موفــق بــه دریافــت مهلــت و دو نفــر دیگــر 

ــدند. ــیده ش ــم بخش ه
 دزدی که همدستانش را کشت

ــگام  ــال ۸۱، هن ــه س ــود ک ــان دزدی ب ــی از محکوم یک
ــل  ــه قت ــتش را ب ــرقتی، دو همدس ــوال س ــیم ام تقس
ــا در  ــد. ام ــوم ش ــاص محک ــار قص ــه دوب ــانده و ب رس
ــایی  ــان شناس ــای دم قربانی ــال ها اولی ــن س ــول ای ط
نشــدند. بــه همیــن خاطــر او بــا درخواســت دادســتان 
محاکمــه و بــه دوبــار قصــاص محکــوم شــد. امــا 
زمانــی کــه پــای چوبــه دار رفتــه بــود از مســئوالن 
اجــرای احــکام خواســت بــه او یــک مــاه فرصــت دهنــد 
ــا  ــد. ب ــل انســان را پرداخــت کن ــه کام ــغ دو دی ــا مبل ت
ایــن درخواســت حکــم قاتــل متوقــف و اجــرای آن بــه 
ــد. ــول ش ــاره موک ــه در این ب ــوه قضائی ــس ق ــر رئی نظ

 قصاص به خاطر هواخواهی
یــک  جریــان  در  جوانــی کــه  پســر   ،۸4 تیــر   24
ــتان  ــود در بیمارس ــده ب ــروح ش ــی مج ــری گروه درگی
فیاض بخــش تهــران جــان باخــت. عامــل ایــن جنایــت 
ــده  ــتگیر ش ــتری و دس ــتان بس ــان بیمارس ــه در هم ک
بــود بــه کارآگاهــان گفــت: »داخــل آرایشــگاه بــودم کــه 
ــر شــدند.  ــم درگی ــا پســر عموی ــول و دوســتانش ب مقت
ــان  ــه ناگه ــم ک ــرعمویم رفت ــک پس ــه کم ــم ب ــن ه م

ــرد.  ــه ک ــم حمل ــه طرف ــو ب ــا چاق ــول ب مقت
مــن هــم چاقــو را از دســتش گرفتــم و ناخواســته 
ضربــه ای بــه ســینه اش زدم.« عامــل قتــل پــس 
ازمحاکمــه بــه قصــاص محکــوم شــد؛ امــا زمانــی 
ــا موافقــت  ــود، ســرانجام ب ــه ب ــه دار رفت ــای چوب کــه پ
اولیــای دم و تــالش واحــد صلــح و ســازش، یــک 
ــول را ــواده مقت ــت خان ــا رضای ــت ت ــت گرف ــاه مهل  م

 بگیرد.

 دوبار بازگشت از پای دار
مــرد دیگــری کــه توانســت بــرای دومیــن بــار از اولیــای 
ــود  ــام کامــران ب ــه ن ــی ب ــرد، پســر جوان دم مهلــت بگی
ــه  ــه ب ــالش را در خان ــت میانس ــه ۱9 آذر ۸4، دوس ک
قتــل رســانده بــود. او در بازجویی هــا گفــت: »بــه خاطــر 
اینکــه او مــرا معتــاد کــرده بــود بــه فکــر انتقــام افتــادم 
ــت  ــل جنای ــردم. عام ــی ک ــه ام را عمل ــره نقش و باألخ
پــس از محاکمــه در دادگاه کیفــری تهــران بــه قصــاص 
ــم  ــر ه ــار دیگ ــک ب ــن ی ــش از ای ــد. او پی ــوم ش محک
ــل از  ــق قب ــن دقای ــا درآخری ــه؛ ام ــه دار رفت ــای چوب پ
اجــرای حکــم مهلــت گرفتــه بــود. بــا ایــن حــال زمانــی 
کــه بــرای بــار دوم نیــز در یــک قدمــی طنــاب دار قــرار 
داشــت توانســت از اولیــای دم مهلــت دوبــاره ای بگیــرد.

 مرد شکاک در برزخ مرگ و زندگی
مــرد 29ســاله کــه 9 ســال قبــل بــه خاطــر ســوء ظــن 
ــه  ــل رســانده و محکــوم ب ــه قت شــدید، همســرش را ب
قصــاص شــده بــود، یکــی دیگــر از محکومانــی بــود کــه 
ــر  ــادر همس ــدر و م ــت از پ ــات توانس ــن لحظ در آخری
ــرد. او حــاال یــک مــاه فرصــت  ــت بگی مرحومــش مهل

ــد. ــا رضایــت اولیــای دم را جلــب کن دارد ت
 بخشش به خاطر همسر و دختر

مــردی کــه ۸ ســال قبــل برادرزنــش را بــه قتــل رســانده 
و بــه قصــاص محکــوم شــده بــود، بــه خاطــر همســر و 
فرزنــدش از ســوی خانــواده مقتــول بخشــیده شــد. او 
کــه یــک بــار پــای چوبــه دار از خانــواده مقتــول مهلــت 
ــای دار  ــار پ ــرای دومیــن ب ــی کــه ب ــود؛ درحال ــه ب گرفت
رفتــه بــود، بخشــیده شــد. پــدر و مــادر مقتــول گفتنــد: 
بــه خاطــر رضــای خــدا و داغــدار نشــدن دختــر و 

ــته اند. ــود گذش ــاص خ ــق قص ــان از ح نوه ش
 بخشش قاتل فرزند

ــردی  ــه بخشــیده شــد م ــی ک ــر از محکومان ــی دیگ یک
بــه نــام »شــهرام« بــود کــه ســال 9۱ بــه خاطــر چشــم 
در چشــم شــدن بــا پســرجوانی، او را بــه قتــل رســانده 
ــن  ــش از ای ــود. او پی ــده ب ــاص ش ــه قص ــوم ب و محک
ــا اینکــه  ــود ت ــه دار مهلــت گرفتــه ب ــار پــای چوب یــک ب
ســرانجام وقتــی بــرای بــار دوم درآســتانه قصــاص قرار 
ــواده  ــای دم بخشــیده شــد. خان داشــت از ســوی اولی
ــرای شــادی  ــا ب ــد تنه ــی ماجــرا هــم اعــالم کردن قربان

ــته اند. ــش گذش ــاص قاتل ــان از قص روح فرزندش
 سرنوشت نامعلوم مرد همسرکش

محکــوم دیگــری کــه موفــق بــه دریافــت مهلــت 
ــی  ــال 9۳ و در پ ــه 2۳ دی س ــت ک ــردی اس ــد، م ش
اختالف هــای شــدید خانوادگــی، همســرش را بــه قتــل 
رســانده بــود. او هــم روز چهارشــنبه زمانــی کــه همــراه 
ســایر محکومــان پــای چوبــه دار رفتــه بــود، موفــق بــه 
دریافــت مهلــت یک ماهــه از خانــواده همســرش شــد.

محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای جنایــی تهــران 
ــا تــالش واحــد صلــح و ســازش  ــاره گفــت: »ب در این ب
دادســرای امــور جنایــی تهــران دو محکــوم بــه قصــاص 
از اولیــای دم رضایــت گرفتنــد و ۵ محکــوم دیگــر نیــز 

موفــق بــه دریافــت مهلــت شــدند.«

سرنوشت عجیب ۷ محکوم به اعدام دام سیاه خواننده رپ برای دختر نوجوان

غــروب 2۶ مهــر امســال مــردی بــا مراجعــه بــه 
پلیــس آگاهــی تهــران از مفقــود شــدن دختــر 

داد. خبــر  ۱۶ســاله اش 
وی گفــت: »نازنیــن امــروز بــدون اطــالع مــن و 
ــت.  ــر برنگش ــت و دیگ ــرون رف ــه بی ــادرش از خان م
او تلفــن همــراه نــدارد و بــرای همیــن از سرنوشــتش 
ــرار از  ــار هــم ســابقه ف ــم. یک ب ــی نداری ــچ اطالع هی
ــول  ــان پ ــزار توم ــم ۶00 ه ــار ه ــن ب ــه دارد و ای خان

ــود.« همراهــش ب
ــی  ــد و حت ــاز کردن ــود را آغ ــات خ ــوران تحقیق مأم
ــد؛ امــا  ــه شــاکی نشــان دادن تعــدادی جســد هــم ب

ــود.  ــن نب ــه نازنی ــق ب ــدام متعل ــچ ک هی
ســرانجام هفــت روز بعــد، شــاکی همــراه نازنیــن بــه 
ــن  ــرش در ای ــت دخت ــرد و گف ــه ک ــری مراجع کالنت
مــدت در دام ســیاه یــک خواننــده رپ مشــهور گرفتــار 

شــده بــود.
پرونــده بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی بــه شــعبه 
ــد  ــال ش ــران ارس ــتان ته ــری اس ــم دادگاه کیف یازده
ــه قاضــی گفــت: »دوســتانم همیشــه در  و نازنیــن ب
ــد  ــد و می گفتن ــف می کردن ــم تعری ــه از صدای مدرس
می توانــم خواننــده خوبــی شــوم. یکــی از آن هــا 
ــام  ــه ن ــهور ب ــای رپ مش ــی از خواننده ه ــماره یک ش
ــه مــن داد. چــون خــودم  ــد را داشــت و آن را ب حمی
ــد  ــا حمی ــادرم ب ــن م ــا تلف ــتم ب ــراه نداش ــن هم تلف
ــتادم.  ــش فرس ــه کارم را برای ــم و نمون ــاس گرفت تم
او هــم گفــت صــدای خوبــی دارم و می توانــد خیلــی 

ــد.« ــدا کن ــم کار پی زود برای
نازنیــن ادامــه داد: »ســه مــاه بعــد بــه دلیــل 
ــدر و مــادرم  ــدون اطــالع پ مشــکالتی کــه داشــتم، ب
ــم.  ــد تمــاس گرفت ــا حمی ــدم و ب ــرون آم ــه بی از خان
ــرد. اول  ــینش ک ــوار ماش ــرا س ــد و م ــم آم او دنبال
فکــر کــردم قــرار اســت بــه اســتودیوی ضبــط 
موســیقی اش برویــم، امــا او مــرا بــه خانــه اش بــرد و 
در را هــم قفــل کــرد. داخــل اتاقــش تعــدادی ارگ و 

ــت.  ــیقی داش ــیله موس وس
از مــن تســت آهنــگ گرفــت و گفــت می توانــد 
خیلــی زود برایــم کار پیــدا کنــد. دیروقــت شــده بــود 

ــرای همیــن  ــدن نداشــتم، ب ــرای مان ــی ب و مــن جای
مجبــور شــدم در خانــه حمیــد بمانــم؛ امــا نیمــه شــب 
ــورد آزار و  ــرد و م ــش ب ــه اتاق ــرا ب ــه زور م ــد ب حمی
ــه  ــه گری ــی ب ــدت ناراحت ــن از ش ــرار داد. م ــت ق اذی
افتــادم، امــا او گفــت اگــر ابروهــا و موهایــم را رنــگ 

ــد!« ــرا نمی شناس ــی م ــم، کس کن
ــدنش از  ــی رهاش ــاره چگونگ ــتانی درب ــر دبیرس دخت
ــرا  ــد م ــرار ش ــد ق ــت: »روز بع ــم گف ــیاه مته دام س
بــه یکــی از دوســتانش معرفــی کنــد تــا بتوانــم 
در اســتودیوی موســیقی او کار کنــم و شــب هــم 

بخوابــم.  همان جــا 
ــه آدرســی  یــک تلفــن همــراه خریــدم و به تنهایــی ب
ــدم،  ــر مان ــدر منتظ ــا هرچق ــم؛ ام ــود، رفت ــه داده ب ک

ــد نیامــد.  حمی
بــه مــن زنــگ زد و گفــت:  بعــد  او دو ســاعت 
نامــزدش آمــده و اگــر از ارتبــاط مــا چیــزی بفهمــد، 
خیلــی برایــش بــد می شــود و هــر وقــت پــول جــور 

ــرد.  ــه می گی ــم خان ــردم برای ک
ــن  ــرای همی ــم ب ــد چــه کار کن ــن نمی دانســتم بای م
ــا در مســیر  ــردم، ام ــت ک ــان حرک ــه ســمت خانه م ب
بــا یــک آرایشــگر آشــنا شــدم. او گفــت زنــی تنهــا را 
ــد. دو  ــی کن ــه او معرف ــرا ب ــد م می شناســد و می توان
ــدم، امــا عــذرم را خواســت.  ــزد آن زن مان ســه روز ن

دیگــر هیــچ راهــی نداشــتم. 
بــه خانــه دوســتم رفتــم و بــا صحبت هــای او مجــاب 
شــدم بــه پــدر و مــادرم زنــگ بزنــم و از ماجــرا 

ــم.« ــان کن باخبرش
بــا ثبــت ایــن اظهــارات، تحقیقــات دربــاره حمیــد آغاز 
و مشــخص شــد او از آهنگســازها و خواننده هــای 
مشــهور رپ اســت و پیــش از ایــن بــا چنــد خواننــده 
ــر  ــوم منتش ــته و آلب ــکاری داش ــم هم ــر ه رپ دیگ

کــرده اســت.
همچنیــن شــاکی مدعــی شــده، همکالســی اش 
چنــد دختــر دیگــر را هــم بــرای خوانندگــی بــه متهــم 
معرفــی کــرده بــود. در پایــان جلســه تحقیــق، رئیــس 
شــعبه یازدهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران دســتور 

ــرد. ــده رپ را صــادر ک ــن خوانن دســتگیری ای

کنش    وا

معاون محیط زیست رئیس جمهور   
یکی از دالیل مشکالت زیست محیطی در کشور تراکم 

و فشردگی جمعیت در برخی از نقاط کشور است و 
۱۷ درصد جمعیت کشور در یک درصد سطح کشور 

زندگی می کنند که این فشردگی، آلودگی هوا، پسماند 
و مشکالت زیست محیطی را در پی دارد. آلودگی 

هوای کالنشهرها، پسماندها، ریزگردها و گرفتن حقابه 
تاالب های کشور از وزارت نیرو چهار مأموریت رئیس 

جمهور به محیط زیست بود که به نظر من حل دو 
مأموریت اول آسان تر است تا حل دو مشکل بعدی. به 
طور مثال ۵0 کارخانه آالینده در تهران داریم که تعطیلی 
آن ها سبب بیکاری ۱0 هزار نفر خواهد شد. باید تصمیم 

بگیریم که اولویت برای ما پاکی هواست یا سایر 
موضوعات.

 معاون امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور  

در حال تهیه اطلسی هستیم که آسیب ها و 
توانمندی های زنان در نقاط مختلف کشور در آن موجود 
است. اطلس مذکور بسیار کامل است، البته با توجه به 
اقدامات انجام شده و براساس سرشماری سال 9۵ و 
آمارهای بخشی باید بازنگری و به روز رسانی شود که 

این موضوع در دستور کار قرار دارد.

 رئیس سازمان نظام روان شناسی
کشور  

افرادی که در عرفان های کاذب مثل عرفان حلقه و 
رمالی و انرژی درمانی کار می کنند می دانند چطور کار 
خود را عرضه و تبلیغ کنند و مردم در سطوح مختلف 

را به سمت خود بکشانند. با روش های پیچیده روانی، 
ذهن و روح مردم را به سوی خود معطوف می کنند و 

در جلسات مختلف مردم و خانواده ها را می کشانند و با 
شیوه های غیرعلمی ادعای کمک کردن به معنویت افراد 

را دارند. در این شرایط ما نباید مردم را مقصر بدانیم 
و مورد تعقیب و تنبیه قرار دهیم. اگر به مردم آگاهی 

بدهیم و اطالع رسانی دقیق داشته باشیم به جای 
مراجعه به رمال و انرژی درمانی به سمت روان شناس 

متخصص می روند. اما در شرایط فعلی که آگاهی رسانی 
به اندازه کافی انجام نمی شود، در موارد زیادی مردم 

دچار انحرافاتی مثل عرفان حلقه می شوند. مردم ما از 
سر نیاز و ناآگاهی در دام این انحرافات می افتند، اگر 

جامعه را آگاه کنیم و راهکار بدهیم که متخصص کارآمد 
وجود دارد و اگر حقی از آن ها ضایع شد سازمان های 
نظارتی از حق افراد دفاع می کنند، دیگر کسی متمایل 

به انرژی درمانی و غیره نمی شود.

 رئیس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور  

از اول فروردین تا ۳۱ شهریور امسال، ۳۵۱ هزار و ۳۸۳ 
زوج در کشور، پای سفره عقد نشسته اند و پیوندی را که 
خجسته اش می دانستند، جشن گرفتند. این آمار تقریبًا 
چهار برابر طالق هایی)۸۷ هزار و ۳۷0 مورد( است که در 

این مدت ثبت شده است.
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امامحسني)ع(میفرمایند:
»اََناَقِتيُلاْلَعْبَرِة،الَيْذُکُرِنىُمْؤِمٌنِإالَبَکى«

»منکشتهاشکهايم؛مؤمنىمرايادنکند،مگر
آنکهبهگريهمىافتد.«

   سالم باشیم
 بازی گلف و 

پیشگیری از زوال عقل
مطالعــات انجام شــده بــا همــکاری فدراســیون 
گلــف انگلیــس و دانشــگاه شــفیلد نشــان داده 
کــه گلــف بــازی کــردن بــه صــورت مرتــب احتمــال 
زوال عقــل را در افــراد میانســال و ســالمند کاهــش 

می دهــد.
ورزش  فوایــد  دربــاره  انجام شــده  بررســی های 
ــن ورزش  ــب ای ــام مرت ــه انج ــان داده ک ــف نش گل
ــا ۳۰ درصــد  ــاالی ۵۵ ســال ت ــراد ب ــد در اف می توان
احتمــال زوال عقــل را کاهــش دهــد. همچنیــن 
بیمارانــی کــه بــه ایــن مشــکل مبتــا هســتند نیــز 
ــدا  ــری پی ــرایط بهت ــد ش ــف می توانن ــام گل ــا انج ب

ــد. کنن
ــی  ــش هماهنگ ــث افزای ــد باع ــف می توان ورزش گل
بــدن شــود و قســمت هایی از مغــز را تحریــک 
کنــد. ایــن ورزش بــرای افــراد میانســال و ســالمند 
ــا  ــه آن ه ــود روحی ــث بهب ــت و باع ــش اس لذت بخ

می شــود.
ــد  ــد، معتقدن ــه کرده ان ــف را تجرب ــه گل ــی ک بیماران
انجــام گلــف و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا دیگــران در 
ایــن ورزش بــه بهبــود شــرایط آن هــا بســیار کمــک 

کــرده اســت.

   سبک زندگی
درمان پیری با سلول های بنیادی

درمــان  در  انســانی  بالینــی  آزمایــش  دو  نتایــج 

نشــانه های مرتبــط بــا پیــری بــا اســتفاده از ســلول های 
ــن  ــد  ای ــان می ده ــوده و نش ــز ب ــادی موفقیت آمی بنی
درمــان مهــم در مقابلــه بــا عــوارض پیــری مؤثــر و کامــا 

ایمــن اســت.
دانشــمندان در ســال های اخیــر بــه پیشــرفت های 
ــری  ــانه های پی ــا نش ــه ب ــه مقابل ــمگیری در زمین چش
دســت یافتنــد؛ امــا عرصــه ســلول های بنیــادی نتایــج 
ــه  ــری ارائ ــات ضــد پی ــاره تحقیق ــزی را درب هیجان انگی

ــرده اســت. ک
ــادی  ــلول های بنی ــاینس، س ــکال س ــزارش مدی ــه گ ب
مزانشــیمی )MSCs(، نوعــی ســلول های بنیــادی بالــغ 
هســتند کــه زمینــه تحقیقاتــی و درمانــی گســترده ای را 
ــه  ــی، ب ــای قلب ــا بیماری ه ــه ت ــرطان گرفت ــان س از درم
ــای  ــر مبن ــد ب ــان جدی ــد. درم ــاص داده ان ــود اختص خ
MSC، بــرای اولیــن بــار اســت کــه از ســلول های 
بنیــادی بــرای کاهــش عــوارض مربــوط بــه پیــری بهــره 

می گیــرد. 
در ایــن روش، ســلول های بنیــادی مزانشــیمی از مغــز 
اســتخوان یــک اهداکننــده بالــغ دریافــت می شــود و در 
ــوارض  ــچ ع ــی، هی ــای بالین ــاز اول و دوم آزمایش ه ف
ــزارش نشــده  ــده گ ــرای ســامت دریافت کنن مضــری ب

اســت. 

   خانواده
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کودکان یمنی! کارتون - هدیه آل سعود به 

راستگویی در گفتار 
ابــن خلــکان می نویســد: »امــام صــادق)ع(، یکــی از ائمــه 
ــادات  ــه و از س ــب امامی ــه مذه ــام دوازده گان علیهم الس
اهــل بیــت رســالت )علیهم الســام( اســت. از ایــن جهــت 
ــت  ــت راس ــه می گف ــه هرچ ــد ک ــادق می گفتن ــه وی ص ب
ــه  ــت ک ــهورتر از آن اس ــت او مش ــود و فضیل ــت ب و درس
گفتــه شــود.« )احمــدی بیرجنــدی، چهــارده اختــر تابنــاک 

ــام(، 1۳89( ــوم )علیهم الس ــارده معص ــی چه زندگان

خیرخواهی و گذشت
ــه هــدی  ــر ائم ــز همچــون دیگ ــام صــادق)ع( نی ام
انســان کامــل  روشــن  مصــداق  علیهم الســام، 
ــد. در  ــی بودن ــت و خیرخواه ــی گذش ــه عال و نمون

گفته انــد:  این بــاره 
روزی مــردی بــه نــزد امــام صــادق)ع( آمــد و گفــت: 
پســرعموی ایشــان، بــه آن حضرت ناســزا گفتــه و در 

ایــن راه از چیــزی فروگــذار نکــرده اســت. 
امــام بــا شــنیدن ایــن ســخن از جــای برخاســتند و 
دو رکعــت نمــاز گزاردنــد و آنــگاه چنیــن دعــا کردنــد: 
»خداونــدا! مــن حــق خــود را بــر او بخشــیدم، جود و 
کــرم تــو از مــن بیشــتر اســت؛ او را ببخــش و گفتــار 
و کــردارش را بــر او مگیــر« و پیوســته آن فــرد را دعــا 
می کردنــد. )مجلــه گلبــرگ، بــوی گل محمــدی، 

والدت امــام جعفــر صــادق)ع(، ش۵۰(

جناب آقای مهندس محسن صدرالدین کرمی
انتصاب دوباره و شایسته جنابعالی را به عنوان 
شــهردار میمه تبریــک می گوییــم و از درگاه ایزد 
ــه  متعــال توفیــق  روزافزونتــان  را در خدمــت  ب

مردم شــهیدپرور  میمه خواســتاریم.

جناب آقای مهندس مهدی دوستی
انتصاب دوباره و شایسته جنابعالی را به عنوان 
شــهردار پیربکــران تبریــک می گوییــم و توفیــق  
روزافزونتــان  را در خدمــت  به مردم شــهیدپرور  

پیربکــران از درگاه ایــزد متعــال خواســتاریم.

جناب آقای مهندس علی پیراینده
عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  شایســته  انتصــاب 
شهردار نطنز  تبریک می گوییم و از درگاه ایزد 
متعــال بــرای شــما توفیق خدمات شایســته به 

ــز را خواســتاریم.  ــردم والیتمــدار نطن م

جناب آقای مهندس مجید صفاری
عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  شایســته  انتصــاب 
شــهردار بــادرود تبریــک می گوییم و برای شــما 
موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری پیوسته 

را از درگاه ایــزد منــان مســالت داریــم.
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   ترفندهای خانه داری
 چند ترفند ساده 

برای یک چیدمان پاییزی )4(
 چراغ ها را شما روشن کنید

بیشــتر اوقــات وقتــی پــای چیدمــان منــزل وســط 
ــور  ــک ن ــد. ی ــرف اول را می زن ــور ح ــا ن ــازی ب ــد، ب می آی

ــد.  ــر می ده ــه را تغیی ــره خان ــی چه ــا آفتاب ــم ی مای
ــا  ــی ی ــای حباب ــردن المپ ه ــن ک ــز روش ــل پایی در فص
شــمع، احســاس گرمــی بــه شــما می دهــد. اصــا بــه نظــر 
ــای  ــرای روزه ــرق را ب ــون ب ــاس ادیس ــه توم ــد ک می رس
کوتــاه و دلگیــر پاییــزی اختــراع کــرده اســت؛ پــس اگــر 
بــه دنبــال یــک تغییــر ســریع در چیدمــان خانه تــان 
ــزان  ــوار آوی ــزی را از دی ــپ فانت ــد رشــته الم هســتید، چن

ــد.  ــی بگذاری ــاژور چوب ــک آب ــز، ی ــد و روی می کنی
 پتوها خبر از تغییر فصل می دهند

در فصــل تابســتان خنک بــودن و جریان داشــتن هــوا 
بــرای اتــاق خــواب، امــری حیاتــی اســت؛ امــا بــا شــروع 
فصــل پاییــز و هرچــه هــوا رو بــه ســردی مــی رود 
ــرم را از  ــای گ ــد و پتوه ــدود کنی ــر را مس ــای کول دریچه ه
ــز پتوهــای گــرم و  ــا شــروع پایی ــد. ب ــوی کمــد دربیاوری ت
روتختی هــای ضخیــم بــه جــزو اصلــی اتــاق خــواب 
تبدیــل می شــوند. اگــر قصــد نداریــد ســت پتــو و بالــش 
ــک  ــد، ی ــوض کنی ــز ع ــرای فصــل پایی ــان را ب و روتختی ت

ــد. ــان بیندازی ــای تخت ــم انته ــرم و ضخی ــی گ روتخت

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادکیمیای وطن

دوره مشــترک دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان، 
اســتادان اتحادیــه والــدورف آلمــان و انجمــن منطقــه ای 
دوســتداران کــودک در دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهان 

برگــزار شــد.
ــژه  ــه وی ــه مجموع ــب س ــی در قال ــن دوره بین الملل ای
ــدف  ــا ه ــران ب ــان و مدی ــتادان، مربی ــجویان، اس دانش
ــزی  ــدورف برنامه ری ــا سیســتم آموزشــی وال آشــنایی ب

ــود.   شــده ب
والــدورف مــدل عمومــی آموزشــی استفاده شــده در 
ــا بزرگســاالن  ــودکان ت ــروه ســنی ک ــان از گ کشــور آلم
ــر  ــزار هن ــا اســتفاده از اب ــر آمــوزش ب ــی ب ــوده و مبتن ب

ــت. اس
برنامــه آموزشــی ویــژه اســتادان در روز جمعــه ۰۵ 
آبان مــاه 1۳9۶ بــا حضــور دکتــر حبیــب هللا ارزانــی 
مشــاور محتــرم وزیــر و دبیــر ســتاد عالــی هماهنگــی و 
نظــارت بــر کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد برگــزار 

شــد.
و  دکتــر مشــکانی  بــا ســخنرانی  شــروع جلســه 
محتــرم  ریاســت  قاضی عســکر،  دکتــر  ســخنرانی 
دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی واحــد اســتان اصفهــان 

ــود.   ــراه ب هم
مــدل  دربــاره  ســجادی  خانــم  اولیــه  توضیحــات 
آموزشــی والــدورف، توضیحــات تکمیلــی آقــای هرمــان 
وایشــه دربــاره مــدل آموزشــی والــدورف و ترجمــه 
همزمــان خانــم نــادری و همچنیــن اجــرای عروســکی 
توســط خانــم الکســا و خانــم بامگارتــن در ادامــه ایــن 

ــود.  ــه ب برنام
 بومی سازی مهارت های والدورف

به سبک ایرانی اسالمی 
دکتــر احســان مشــکانی، سرپرســت دانشــگاه فرهنگ 

و هنــر اصفهــان، در حاشــیه ایــن ســمینار آموزشــی در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: بــا توجــه 
ــن  ــیار پایی ــران بس ــی در ای ــت آموزش ــه کیفی ــه اینک ب
اســت و اســتادان دلیــل ایــن مســئله را فعالیــت 
دانشــجویان عنــوان می کننــد و دانشــجویان نیــز از 
ــد، اهمیــت  طرفــی از اســتادان و دانشــگاه انتظــار دارن

ــرار گرفــت. ــورد توجــه ق ــت آموزشــی م کیفی
دکتــر مشــکانی ادامــه داد: مــا بــرآن شــدیم کــه درباره 
ــق و پژوهــش  ــا تحقی ــق دنی ــای آموزشــی موف مدل ه
داشــته باشــیم کــه کیفیــت آموزشــی ســایر کشــورهای 

دنیــا را بــا مدل هــای آموزشــی خــود مقایســه کنیــم.
آلمانــی  کارشناســان  ایــن ســمینار  در  افــزود:  وی 
رویکرد هــای جدیــد رشــد جســمی، عاطفــی و فکــری 
را از آغــاز تــا دوران بزرگســالی و ورود بــه جامعــه ارائــه 

ــد. کردن
سرپرســت دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان بــا بیــان 
ــه  ــب ســه مجموع ــی در قال ــن دوره بین الملل ــه ای اینک
مدیــران  و  مربیــان  اســتادان،  دانشــجویان،  ویــژه 
ــدورف  ــی وال ــتم آموزش ــا سیس ــنایی ب ــدف آش ــا ه ب
برنامه ریــزی شــده بــود، تصریــح کــرد: مــدل والــدورف 
ــه  ــی اســت ک ــای آموزشــی بســیار عال ــی از مدل ه یک
از ســن ۳ ســالگی بــه بــاال بــوده و بــا مدل هــای 
ــا  ــی دارد و قطع ــیار همخوان ــا بس ــامی م ــوزش اس آم
ایرانی اســامی  ســبک  بــه  والــدورف  مهارت هــای 

بومی ســازی خواهــد شــد.
وی افــزود: آشــنایی بــا دیــدگاه والــدورف بــه اســتادان 
محتــرم دانشــگاهی ایــن فرصــت را می دهــد تــا عــاوه 
بــر آشــنایی بــا ایــن فلســفه آموزشــی، توانمندی هــای 

خــود را بــه عرصــه ظهــور برســانند.
دکتــر مشــکانی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــری در  ــای فرهنگی هن ــا ابزاره ــی ب ــدل آموزش ــن م ای
ارتبــاط اســت، تصمیــم گرفتیــم ایــن ســمینار را برگــزار 
ــه  ــی ک ــا جای ــم توانســته باشــیم ت ــه امیدواری ــم ک کنی

ممکــن اســت در زمینــه تعلیــم و تربیــت و نحــوه 
ــی برداشــته باشــیم. ــدم مثبت ــوزش ق آم

 خانم الکسا: قصه فرشته های صورتی
ــان  ــودی انس ــو وج ــار عض ــاره چه ــا درب ــم الکس خان
ــا نفــس، رشــد  شــامل بــدن، جــان، روح، خویشــتن ی
اعضــای داخلــی بــدن، دســتگاه عصبــی، دســتگاه 
ــر  ــه ب ــون ک ــردش خ ــس و گ ــتگاه تنف ــوارش، دس گ
اســاس ریتــم )یــا دور( تنظیــم شــده اســت، ســخنرانی                                                                                  

ــرد. ک
 خانم بامگارتن: تحریک تخیل کودکان 

با تصاویر واقعی 
ــت پیشــگیری  ــا محوری ــن  ب ــم بامگارت ســخنرانی خان
ــر در  ــش هن ــری نق ــرط های یادگی ــاد، پیش ش از اعتی

ــود. ــدورف و موســیقی ب روش وال
خانــم بامگارتــن بــا بیــان اینکــه مــا در روزگاری زندگــی 
می کنیــم کــه فرزنــدان مــا بــا تصاویــر در ارتبــاط 
هســتند، گفــت: مــا بــا تصاویــر واقعــی ســعی در 

ــم. ــودکان داری ــل ک ــک تخی تحری
وی افــزود: کــودکان نیــاز دارنــد کــه در ایــن دوره آن هــا 
را آزاد بگذاریــم و ذهــن آن هــا را مشــغول نکنیــم؛ آن هــا 

بــه آرامــش نیــاز دارنــد و ایــن وظیفــه ماســت.
ــک  ــم ی ــه ارگانیس ــه داد: وظیف ــن ادام ــم بامگارت خان
ــه در حــال ســاختن ارگان هــای  ــن اســت ک ــودک ای ک
بــدن یــک کــودک اســت؛ در ســال اول راه رفتــن یعنــی 
نفــس حرکتــی، در ســال دوم ســخن گفتــن و در ســال 

ــی می شــود. ــودن( او متجل ــن ب ســوم نفــس )م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کــودک بایــد آغــاز و انجــام هــر 
کاری را ببینــد، تصریــح کــرد: در ســن ۷ ســالگی ایــن 
ــه ســمت  ــد و ب ــت می کن ــز حرک ــه ســمت مغ ــرو ب نی
تفکــر مــی رود و از ســن ۷ تــا 1۰ ســالگی آمــوزش آن هــا 
ــاد  ــق و ایج ــق عش ــت؛ از طری ــرداری اس از روی الگوب
رابطــه و محبــت، کــودک ایــن اعتمــاد را پیــدا می کنــد 

تــا تخیــل کنــد.

مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهــان در جلســه ای بــا مســئوالن روابــط عمومــی 
ــی  ــی در راســتای چگونگ ــکار عموم ــر اف ــر تنوی ــان ب اســتان اصفه
ــرد و  ــد ک ــردم تأکی ــه م ــاب ب ــرکت آب و فاض ــانی ش خدمات رس
اعــام داشــت: در حــال حاضــر کــه وســایل ارتبــاط جمعــی شــامل 
رســانه های دیــداری و شــنیداری و نیــز شــبکه جهانــی اینترنــت در 
ــوع و گســترده  ــون بســیار متن ــی گوناگ ــب شــبکه های اجتماع قال
ــن  ــی از مهم تری ــت، یک ــگام و درس ــانی بهن ــر اطاع رس ــده، ام ش

ــت. ــات اس ــر ارتباط ــا در عص ــف روابط عمومی ه وظای
ــی  ــاب، یک ــرکت های آب و فاض ــت: ش ــا گف ــر بنی طب ــید اکب س
از مهم تریــن خدمــات زیربنایــی و اولیــه را در اختیــار مــردم قــرار 
ــگاه  ــه پای ــارغ از اینک ــردم ف ــام م ــه تم ــی ک ــد و از آنجای می دهن
نیازمنــد و  اجتماعی شــان در ســطح جامعــه چگونــه اســت، 
خواهــان خدمــات شــرکت آب و فاضــاب هســتند، بنابرایــن بایــد 
ــی  ــن در حال ــرد؛ ای ــات ک ــه خدم ــی ارائ ــه چگونگ ــردم را آگاه ب م
اســت کــه وقــوع پدیــده خشکســالی، کاهــش شــدید منابــع آبــی را 

ــت. ــم زده اس ــور رق ــاط کش ــیاری از نق در بس
ارتبــاط  بایــد از هنــر  وی گفــت: فعــاالن در روابــط عمومــی 
برقرار کــردن بــا اربــاب رجــوع برخــوردار باشــند و بتواننــد بــه 

باشــند. پاســخگوی متقاضیــان  بهتریــن شــیوه، 
بایــد  عمومــی  روابــط  در  فعــاالن  اینکــه  بیــان  بــا  بنی طبــا 
دغدغــه ارتقــا و رشــد ســازمان را داشــته باشــند، خاطرنشــان 
ســاخت: فعــاالن حــوزه روابــط عمومــی بایــد بــا توجــه بــه تنــوع 
ــرکت  ــگاه ش ــای جای ــد و ارتق ــدد رش ــان درص ــیاری مخاطب و بس

میــان متقاضیــان باشــند؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مهــم بــا 
اطاع رســانی شــفاف و به موقــع بــه مــردم حاصــل می شــود.

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه 
ــا  ــون ب ــرد: هم اکن ــان ک ــاره و بی ــی اش ــبکه های اجتماع ــوع ش تن
گســتردگی شــبکه جهانــی اینترنــت شــبکه های اجتماعــی میــان 
مــردم بســیار نفــوذ کــرده؛ پــس بایــد فعــاالن حــوزه روابــط عمومی 
ــد در  ــعی کنن ــد و س ــره را ببرن ــت به ــی نهای ــزار ارتباط ــن اب از ای
راســتای سیاســت های شــرکت اطاعــات الزم و کامــل را در اختیــار 
ــه  ــت و مغرضان ــات نادرس ــا را از اطاع ــد و آن ه ــرار دهن ــردم ق م

آگاه ســازند.
ــا  ــه پروژه ه ــاندن لحظهبه لحظ ــر رس ــه ثم ــی ب ــد چگونگ وی رون
را بــه مــردم و مســئوالن حائــز اهمیــت دانســت و اظهــار داشــت: 
روابط عمومی هــا بایــد رونــد اجرایــی پروژه هایــی را کــه در دســتورکار 
ــه اطــاع مــردم و مســئوالن  ــه طــور پیوســته ب ــد، ب ــرار می گیرن ق
برســانند تــا مــردم شــاهد ارتقــای ارائــه خدمــات بــه آن هــا باشــند.

بنی طبــا بــا اشــاره بــه کســب رتبــه اول روابط عمومــی شــرکت آب 
ــان  ــی می ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــان ب ــتان اصفه ــاب اس و فاض
شــرکت های آب و فاضــاب در کشــور تصریــح کــرد: روابــط 
ــن  ــرای دومی ــان ب ــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه عموم
ــه خــود  ــه اول را از میــان ۷۰ شــرکت در کشــور ب ســال پیاپــی رتب
اختصــاص داد کــه ایــن مهــم بــه لحــاظ برخــورداری روابــط عمومی 
آبفــای اســتان اصفهــان از یــک تیــم تخصصــی اســت؛ ایــن افــراد 
ــای  ــتای ارتق ــی در راس ــری و همدل ــل، همفک ــکاری، تعام ــا هم ب

ــد. ــت می کنن ــرکت فعالی ش
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